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ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ
Шамалы күндерден кейін туған 
еліміздің басты мерекесі – 
Тәуелсіздік күнін атап өтеміз.
Тәуелсіздік – қастерлі ұғым. Ол 
тәңірдің бізге берген үлкен бақыты.
Тәуелсіздік – басты игілігіміз, баға 
жетпес құндылығымыз.
Ғасырлар бойы аңсаған 
азаттықтың ақ таңына жету оңай 
болған жоқ. Қазақ елінің еркіндігі, 
бостандығы жолында жан беріп, 
жан алысқан талай көтерілістер 
мен қантөгістер болды. Бастарын 
бәйгеге тіккен, бүгінгі жайма-
шуақ күндерді көре алмай кеткен 
арыстарымыздың рухына тағзым 
ету, әрдайым ұмытпай, еске алып 
отыру парыз.
Маңдайы тасқа соғылғанымен, 
халқымыз алған бетінен қайтпады. 
Жасымайтын жігерлілік, тегеурінді 
табандылық арман асқарына 
 жетелеп отырды. Ақыры дегеніне 
жетті. Бодандықтың торынан 
босап, егемен елдер қатарына 
қосылды.
Қазақстан Тәуелсіздік арқасында 
төрткүл әлемге танымал елге 
айналды. БҰҰ-ның тұрақты 
мүшесіміз. Атынан ат үркетін аса 
беделді көптеген халықаралық 
ұйымдармен ынтымақтастығымыз 
күшеюде. Алтын ұя – Отанымыз 
дүниежүзіне бейбітшіл әрі бітімгер 
ел ретінде әйгілі. Осы күнге дейін 
бағындырған белестеріміз жарқын 
келешекке бастар берік іргетас.
Тәуелсіздіктің артар жүгі мол. 
 Алдымызда жүзеге асырар 
міндеттер орасан. Көздеген 
мақсаттарымыз бен межелеріміз 
ел ішіндегі ынтымақ пен бірлікті, 
татулықты қажет етеді. Арзан 
ұранға, ұшпа сезімге берілмейік. 
Бақыттың қонуы бір бөлек, оны 
бағалай білудің жөні тіпті бөлек 
екенін естен шығармағанымыз 
жөн. Дәулетті де сәулетті болу – 
бәрі де өз қолымызда. Жыл өткен 
сайын түлеп, түрленген еліміздің 
егемендігі тұғырлы болғай!

БҮГІНГІ САНДА:

Үркер жұлдыз 
үріккенде...

Салбурын 
салтанаты

12-бет

16-бет

Театрды 
өсіретін де, 
өшіретін де 
режиссер

Қуандық ҚАСЫМОВ:

3-бет

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР ҚР ПАРЛАМЕНТІНІҢ НАЗАРЫНА! FESTIVÁL

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№50-51 
(1515-1516)

12 –  25 желтоқсан
2019 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Қазір заң жобаларын мемлекеттік тілде әзірлеу, заң мәтіндерінің тілі мен 
стилі, заңдарда терминдерді бірізді қолдану мәселелері жиі сөз бола бастады.  
Сын да айтылып жатыр. Солай болатын да жөні бар. Өйткені біздегі заң 
шығармашылығының, заң тілінің шешімін таппаған мәселелері өте көп. Заң 
жобаларын қазақ тілінде дайындау мәселесін көтеріп, осы іске бастамашы болып 
жүрген заң шығарушы билік тармағының өкілдері де бар. Олар саяси ғылымдар 
докторы, сенатор М.Бақтиярұлы, Мәжіліс депутаты, белгілі заңгер-ғалым 
Н.Дулатбеков сияқты азаматтар. Істің оңалуына септігі тиер деген ниетпен осы 
өзекті мәселе жөніндегі ой-тұжырымдарымызды біз де ортаға салсақ дейміз.

Егемен елдің заңдарының алдымен 
мемлекеттің �з тілінде жазылмауының 
қандай себептері бар екенін анықтап 
алу – бұл мәселені шешудің басты 
кілті. 

Біріншіден, тәуелсіздік алғанға 
д е й і н  қ а з а қ  т і л і н д е  з а ң  ж о б а -
ларын әзірлеу, заң  шығару дәстүрі 
қалыптаспады. КСРО-да мемле кеттік 
биліктің атқарушы, заң шы ғарушы 
және сот билігі сияқты үш тармағының 
да жұмыс тілі ретінде қызмет ететін 
ресми  мәртебесі бар тіл орыс тілі болды.  
Сондықтан КСРО құрамындағы 
ҚазКСР-інде заң шығарушы билік 
�з саласында  қазақ тілін іске қосып, 
о н ы  з а ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ы ң , 
заңның тілі ретінде дамыта алмады. 
Мұндай жағдайда кәсіби біліктілігі 
жоғары қазақтілді заңгерлер  даярлау 
мақсаты к�зделіп, ондай мамандарға 
сұраныс тудырылмайтыны  түсінікті. 
Яғни екіншіден, жоғары білімді қазақ 
тілінде алған, заңдарды қазақша 
 жазатын, сот ісі мен тергеу, заңдық 
кеңестер беру,  заң орындалуын  
қадағалау жұмыстарын қазақша 

жүргізетін заңгерлер – сот, прокурор,  
тергеуші сияқты мамандар даярлан-
бады. Еліміздің маңдайалды оқу орны 
ҚазМУ-дың заң факульте тінде қазақ 
б�лімі болмады.  0зге жоғары оқу 
орындарындағы жағдай да солай болды.  
Оның салдарын біз тәуелсіздігімізді 
жария лаған 90-жылдардың басында  
а н ы қ  к � р д і к .  Қ а з М У - д ы ң  з а ң 
факуль теті мен халықаралық құқық 
маман дығы бойынша мамандар 
 даярлайтын халықаралық қатынастар 
факультетінде қазақша оқулықтар мен 
оқу құралдары, қазақша дәріс оқитын 
оқытушы-профессорлар �те тапшы 
болды. Орысша жазылған оқулықтарды 
б і з д і ң  к а ф е д р а н ы ң   м а м а н д а р ы 
қазақшаға аударды.  Қазақ б�лімдерінде 
оқитын  студенттер сабаққа орысша 
оқулықтар бойынша  дайындалып, 
реферат, курс, диплом жұмыстарын 
жазғанда аудармашылықпен айналы-
суына тура келді. 

Бұл енді �з еркі �зінде болмаған, 
бодан елдегі жағдай еді. 1989 жылғы 
22 қыркүйекте «Тіл туралы» Заң 
қабылдадық, онда «Қазақ КСР-нің 
мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс 
тілі – ұлтаралық тіл» деп к�рсетілді. 
Одан бері 30 жылдан астам уақыт �тті. 
Араға екі жыл салып Тәуелсіздігімізді 
жарияладық, тіліміздің мемлекеттік 
мәртебесін Конституциямызға, 
 арнайы заңымызда тағы да тайға таңба 
басқандай етіп жаздық.

(Жалғасы 4-бетте)

КСРО-ның тіл саясаты қазақ 
тілінің ресми-іскери тіл ретінде 
 дамуына, оның қоғам �мірінің барлық 
саласында қолданылуына мүмкіндік 
бермеді. Заңдар мен ресми құжаттар 
орыс тілінде дайындалды. Сол себепті 
кеңестік кезеңде қазақтың заң тілі, 
нормативтік құқықтық актілер тілі 
мен оның терминологиясы жаса-
лып, орнықпады. Одан бері де 30 
жылға таяу уақыт �тті, қазақ тіліне 
мемлекеттік тіл мәртебесі берілді. 
Тәуелсіздік тұсында 3 мыңға жуық 
заң қабылданса, соның ішінде  екі-ақ  
заң қазақ тілінде жазылды. Оның бірі 
=кім Ысқақтың, екіншісі  Фариза 
Оңғарсынованың бастамасымен 
жазылған «К�ші-қон» туралы және 
«Бала құқықтары» ж�ніндегі заңдар. 
Мұндай бастама заң жобаларын 
әзірлеушілер, заңгерлер мен депутат-
тар, Үкімет тарапынан жалғасын тап-
пады. Неге? Тәуелсіз елдің заңдары 
неге еліміздің мемлекеттік тілінде 
 жазылмайды? Міне, бүгінгі барша-
мызды толғандырып отырған да 
осы мәселе. Себепсіз салдар жоқ. 

ЗАҢДАР НЕГЕ ҚАЗАҚША 
ЖАЗЫЛМАЙДЫ?

ЕУРОПАДАҒЫ 
«ҚЫПШАҚ»

1981 жылы Иштван 
Қоңырдан маған Будапеште 

өзінің «Мажарстандағы құман тілінің 
ескерткіштері» атты тақырыпта кандидаттық 

диссертация қорғағаны туралы хат келді. 1983 жылы 
ол Алматыға қайыра соғып, Ғылым академиясындағы 

жұмысының ара-арасында мені көп іздепті. Іссапарда едім, 
таба алмаған. Қолөнер шебері Дәркенбай Шоқпарұлының 

айтуынша, сол жолы Иштван қазақтың Айша атты 
бойжеткенімен көңіл жарастырып, оны өзімен бірге Венгрияға 

алып қайтқан. 1989 жылы ол халық ақындарының 
Алматыдағы В.И.Ленин атындағы Сарайда өткізіліп, Қазақ 

телевизиясына түсірілген «Айтыс» хабарына  келіп 
қатысқанда осы жолдардың авторын тағы да 

іздепті. Таба алмаған. Өйткені мен ол жолы 
да іссапарда жүр 

едім.
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Өткен тарихты, ұлтымыздың жүріп өткен жолдарын 
білмей, өркениетке бастар жол жоқ екені белгілі. Осыны 
қаперге түйген Елбасы Н.Назарбаев өзінің «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты бағдарламалық еңбегінде «Дала фоль-
клоры мен музыкасының мың жылын»  дербес атап көрсете 
келе: «Бұл жоба аясында бізге «Дала фольклорының 
антологиясын жасау керек. Мұнда ұлы дала мұрагерлерінің 
өткен мыңжылдықтағы халық ауыз әдебиетінің таңдаулы 
үлгілері – ертегілері, аңыз-әфсаналары, қиссалары мен 
эпостары жинақталады» деп жазған болатын. 

Қаламгер 
жүгі зіл батпан

Өткенді қадірлеу – көрегендік
ТАҒЗЫМРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театрында қазақтың үш бәйтерегі 
– Сәкен, Ілияс, Бейімбеттің туғанына 125 жыл толуына және 
Қазақстан Жазушылар одағы мен «Қазақ әдебиеті» газетінің 
85 жылдық мерейтойына арналған мерекелік пленум өтті. Ұлт 
әдебиеті мен мәдениетінің көрнекті өкілдері, зиялы қауым мен 
алыс-жақын шетелдерден келген әдебиет майталмандары 
қатысқан басқосуға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Қырымбек Көшербаев, Алматы қаласының әкімі 
Бақытжан Сағынтаев, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі 
Нұрғиса Дәуешов қатысып, сөз сөйледі.

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында көрнекті ғалым, академик, тарих 
ғылымының докторы, Қазақ КСР Мемлекеттік сый лығының лауреаты Ақай Нүсіпбековке арналған «VII 
Нүсіпбеков оқу лары» аясында ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Конференция жұ мысы басталмас 
бұрын, А.Нүсіпбеков атындағы кабинет салтанатты түрде ашылды.

Қазақстан Жазушылар одағы Бас қар-
ма сының т�рағасы Ұлықбек Есдәулет 
жазушылардың қара шаңырағының 85 
жыл бойы жүріп �ткен жолына үңіліп, 
байыпты баяндама жасады. Мемлекеттік 
хатшы Қырымбек К�шербаев құттық-
тау с�з с�йлеп: «Ұлтқа ұран тасталған 
кезде алдымен үн қосып, �негелі істі 
�рге сүйреп, іліп әкету – қалам ұстаған 
қайраткерлер қалыптастырған игі дәстүр. 
Сондықтан қазақ елі қашанда жазушылар 
қауымын жанына сүйеу, рухына тіреу 
санайды. Ежелден с�з �нерін кие тұтқан, 
асыл с�зді ардың ісі санаған халқымыз 
�ткен ғасыр басында бір тілекке ұйысқан 
ақын-жазушыларға дәл осылай үміт 
артқан болатын. 85 жылдық тарихында 
с�з зергерлері сол үмітті халық қамы мен 
ел сенімінің темірқазығына айналдыра 
білді. Қазақстан Жазушылар одағының 
ғасырға жуық  тарихын тарата зерделейтін 
болсақ, одан қазақтың қилы кезеңдерімен 
тұтас жатқан жүздеген томға жүк болатын 
қызығынан қасіреті басым тауқыметті 
тағдырлардың шежіресін к�реміз . 
Оның бірсыпырасы жазылып та жүр. Ал 
қалтарыста жатқаны одан әлдеқайда мол. 
Сипаты мүлде б�лек осы заманда қазақ 
әдебиетін әлемдік әдебиетке кіріктіру, 
оны жаһандағы мәртебелі межеге жеткізу 
жолында талмай қызмет атқаруларыңыз 
керек. Алдағы уақытта қаламгерлеріміз 
қасиетті қазақ халқының арман-мұратын, 

Нүсіпбеков оқулары

Үш бәйтерек – 
үш алып

талайлы тағдырын арқау еткен әлемдік 
деңгейдегі үздік шығармаларымен қуанта 
беретініне сенімдіміз» деді. Қырымбек 
Елеуұлы Мемлекет басшысының Жазу-
шылар одағын бюджеттен қаржыландыру 
мәселесін оңтайлы шешуді Үкіметке 
тапсырғанын сүйіншілеп жеткізді. Бұл 
мекеннің тарихы Алматымен тұстасып 
жатқанын тілге тиек еткен Бақытжан 
Сағынтаев 85 жыл бұрын бой к�терген 
одақтың бірнеше буыны Алматыда 
қалыптасып, шығармашылық еңбек 
еткенін с�з етті. Алдағы уақытта одақпен 
байланысты нығайтып, қаламгерлердің 

20 кітабын шығарып беру жоспарда бар 
екенін жеткізіп, «=дебиет қайраткерлері 
халықтың рухани мұрасын құрай  тын 
тарихты, дәстүрді, тілді күні бүгінге 
дейін к�здің қарашығындай сақтап келді 
және солай болып қала береді» деп атап 
�тті қала әкімі Бақытжан Сағынтаев. 
Нұрғиса Дәуешов ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың 
құттықтау хатын оқып берді.

Жиынға қатысқан Еуразия Жазушы-
лар одағының т�рағасы Якуб 0мероғлы, 
Т ә ж і к с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы н ы ң 
т�рағасы Низом Косим, Татарстан Жа-

зушылар одағының т�рағасы Данил 
Салихов,  Башқұртстан Жазушылар 
одағының т�рағасы Зәки =лібаев, Ресей 
Жазушылар одағы т�рағасының орын-
басары Игорь Янин бастаған бірқатар 
мәртебелі қонақтармен қатар, ақын 
 Олжас Сүлейменов, Қазақстанның Еңбек 
Ері Асанәлі =шімов, академик Мұрат 
Жұрынов ақжарма тілегін айтты.

Осы мерекелік пленум барысында 
ақын-жазушылар Олжас Сүлейменов, 
=бдіжәміл Нұрпейісов, Мұхтар Шаханов,  
Қабдеш Жұмаділов, =кім Тарази, Марфуға 
Айтқожина, Мұхтар Мағауин, =нес Сарай, 
Софы Сматаев, Бексұлтан Нұржекеұлы, 
Дулат Исабековтерге «Қазақстан ның 
Құрметті жазушысы» атағы  берілді. 
Серік Қирабаев, Мыңбай Рәш, Кәдірбек 
Сегізбай, Бексұлтан Нұржекеұлы, Заида 
Елғондиева, Молдахмет Қаназ, Жүсіпбек 
Қорғасбек  «Алматы қаласына сіңірген ең-
бегі үшін» атағымен марапатталды.

Мерейтойы аясында және биылғы 
Жастар жылына орай, Қайсар Қауымбек, 
=лібек Байбол,  Тұрсынбек Башар, 
Бағашар Тұрсынбайұлы, Бекзат  Смадияр,  
Нұртас Тұрғанбек, Аслан Тілеген, До-
схан Жылқыбай, Батырхан Сәрсенхан 
сынды бірқатар жас әдебиетшілер одаққа 
мүшелікке қабылданды. Мерекелік пле-
нум концерттік бағдарламаға жалғасты.  

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

Жалпы халықтың шығармашыл �нері 
болып табылатын фольклор жанрларының 
қай-қайсысының да ұлтымыздың рухани 
болмысын танытуда орны б�лек. 0йткені 
фольклор жанрлары халықтың салт-санасын, 
басынан �ткен �мір іздерін, к�шпелі �мір 
тұрмысын молынан бейнелеп к�рсете алады. 
Сондықтан да зерттеушілер ұлттық фольлорды  
әрі танымдық, әрі эстетикалық қызмет 
атқаратындығына және тұрмысқа қажетті 
ғұрып, ырымдар атқаратын ерекшеліктеріне 
байланысты «синкретті, к�пфункциялы 
 руханият» деп атайды. 

Елбасы ұсынып отырған жобаны басшы-
лыққа ала отырып, ұлттық фольклоры-
мыздың осындай мүмкіндіктерін жан-жақты 
ашып к�рсетуді мақсат еткен М.О.=уезов 
атындағы =дебиет және �нер институты 
«Дала фольклорының антологиясы» атты 10 
томнан тұратын жинақ шығаруды қолға алып 
отыр. С�з реті келгенде айта кету керек, бұл 
институттың қазақ әдебиеті мен мәдениетін, 
халқымыздың фольклорын зерттеп, дамы-
туда, насихаттап елге таратуда еңбегі зор. 
Оның барлығын баяндап айтпай-ақ, бір ғана 
«Бабалар с�зін» атаса да жеткілікті. 100 том 
құрайтын мұндай жауһар туындылар басқа 
бірде-бір елде жоқ екені белгілі. 

Осы жарық к�ргелі  отырған «Дала 
фольклорының антологиясы» атты он томдық 
жинақтың ұлттық рухани мұраны тек �з 
елімізде ғана емес, сонымен бірге бүкіл әлем 
жұртшылығына таныту жолында маңызы зор. 
Халықтың тарихи жадының к�рінісі ретіндегі 

бұл он томдықтың 2-томы «Қырымның 
қырық батыры» атты батырлар жырына 
арналған. Бұл жинақтың басты ерекшелігі 
деп, батырлар жырының кітаби нұсқасымен 
қоса электронды және аудионұсқаларының 
дайындалуын атап �ту қажет. Бұл – заман 
сұранысы. Тағы бір ерекшелігі, бұрындары 
батырлар жырларын «классикалық эпос, 
қаһармандық эпос, батырлық жырлар» 
деп әртүрлі атап кел геніміз рас. Айналып 
келгенде,  бұлардың бәрі бір ұғым береді. 
Сондықтан томды баспаға дайындаушы 
институт ғалымдары ортақ шешімге келіп, 
«батырлар жыры» деген терминдік атауды 
қолайлаған. Бұл дұрыс шешім.

Батырлар жыры, ең алдымен, ұлттық 
рухтың белгісі болып табылады. Батыр – ел 
қорғаны, сондықтан оның елді шапқыншы 
жаудан қорғаған ерлік істерін, елдің қамы 
үшін аттанған жойқын жорықтарын халық 
дәріптеп, жырға қосқан. Ұрпағын осы ерлік 
дәстүрде тәрбиелеуге ұмтылған. 

Батырлар жырының қаһармандары �з 
алдына ерекше. Ел үшін қандай да болмасын 
қауіпке қарсы барып, ауыр сындарды басынан 
�ткеріп, ақырында жауын мұқатып, жеңіске 
жетіп, ауыл-аймағына оралып отырады. 

0з батырларын халық осылайша идеалына  
 айналдырып, ел сүйіспеншілігіне б�леп 
отырған. 

Мұндай батырлық жырларды біздің 
халқымыз к�птеп туғызған, «Алпамыс  батыр», 
«Ер Тарғын», «Ер К�кше», «Ер Сайын», т.б. 
жекелеген жырлар да, «Қырымның қырық 
батыры» аталатын үлкен к�лемді эпопеялық 
жырлар да бар. Ендігі әңгіме осы «Қырымның 
қырық батыры» жыры туралы.

Кезінде Мұрын жыраудан жазып алынған 
« Қ ы р ы м н ы ң  қ ы р ы қ  б а т ы р ы »   ж ы р ы н 
�ңдеп, жүйелеп баспаға дайындаған томды  
құрастырушылардың текстологиялық 
тұрғыда мұқият жұмыс жасағандары бай-
қалады. Ол әр беттің соңында берілген 
мәтіндерде кездесетін к�не түркілік ұғым дағы 
с�здерден, орыс, араб, парсы, т.б. тіл дерден 
енген кірме с�здердің мағынасын ажыратқан, 
диалектілерді дәйектегені с�здерден анық 
к�рініп тұр. 

Қанша дегенмен, жырдың мәтінінде 
к�нерген с�здер, қазіргі жас ұрпақтың с�здік 
қорында кездесе бермейтін диалектілер 
бар екені белгілі. Жырды оқушы тек қана 
зерттеушілер емес, жалпы к�пшілік оқырман 
жұртшылығы екенін есепке алар болсақ, бұл 
�те құптарлық іс.

Жалпы жинақтың құрылымдық жүйесі 
қойылатын талаптарға сай келеді. Жинақ 
аңдатпадан басталып, «Қырымның қырық 
батырын» құрайтын жырлар циклымен 
жалғасады. Бұл жырлар «Аңшыбай батыр 
және оның ұрпақтары», «Қарад�ң батыр және 
оның ұрпақтары», «Жеке батырлар» деген үш 
б�лімге жіктеліп берілген. =р жырға қатысты 
түсініктеме, иллюстрациялық суреттер қоса 
қамтылған. Бұл да тыңғылықты зерттеудің, 
ұдайы ізденістің к�рінісі.

Кітаптың соңында жыр мәтіндерінде 
кездесетін жер-су атаулары туралы анықта-
малар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, орыс, 
ағылшын тілдеріндегі түйіндемелер берілген 
және томның мазмұны к�рсетілген.

Халықтың биік  рухын танытатын, 
ұлттық кодын айғақтайтын батырлар жыры 
бұрындары да жарияланды, ал бүгінгі 
тәуелсіз ел жағдайында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы негізінде «Дала фольклоры 
мен музыкасының мың жылы» жобасын 
жүзеге асыру ж�ніндегі қоғамдық кеңестің 
қолдауымен жариялауға ұсынылып отырған 
бұл жинақтың ұлттық құндылықтар қатарынан 
орын алары с�зсіз. Кітаптың ұлттық рухты 
танытуға, жастарды отаншылдық сезімге, 
ерлік дәстүрге баулып тәрбиелеуге  тигізер 
септігі �те үлкен. Сайып келгенде, ұлттың 
бақыты да қай уақытта, қай кезеңде болмасын 
ұрпақтарының осы мәселені, ұлттың жүріп 
�ткен жолын, тарихын безбендей білуіне, 
бұрынғы �ткен қаһармандарын қадірлей 
 алуына байланысты екенінде дау жоқ. 0йткені 
�ткен тарихымызды білмей �ркениетке бет 
түзеп, ұлттық рухты асқақтата алмаймыз. Ал 
ұлттық рухты к�теретін бірден-бір құрал, т�те 
жол – кешегі ел қорғаған батырлардың есімін 
елдің жадында ұмытылмастай жаңғырту. 

ӘДЕБИЕТ
ЖИЫН

Қазақстанның ғылымға еңбек сіңірген 
қайраткері А.Нүсіпбековтің ұрпақтары, қоғам 
қайраткерлері, зиялы қауым �кілдері қатысқан 
«Академик Ақай Нүсіпбеков және Ұлы дала 
тарихының зерттелуі» атты республикалық 
конференцияны Ш.Уәлиханов атындағы  Тарих 
және этнология институтының  директоры, 
 тарих ғылымының докторы Зиябек Қабылдинов 
жүргізді.

ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымының 
докторы У.Шалекенов, Алматы қаласы 
мәслихатының депутаты  М.=ділханов,  Медеу 
аудандық ардагерлер  кеңесінің т�рағасы 
К.Серікбаев, Медеу аудандық Мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лімінің басшысы С.Аралбаев, 
ҚР Мәдениет қайраткері, Райымбек ауданының 
Құрметті  азаматы Ж.Абдраманов, Кеген 
 ауданынан арнайы келген делегация атынан 
ақсақалдар кеңесінің т�рағасы С.Досымбеков 
құттықтау с�з с�йлесе, ақын М.Ережеп ғалымға 
арнаған арнау �леңін оқып, Е.Құдайбергенов 
әннен шашу шашты. Ғалымның бес томдығын 
шығару жайы с�з болды. 

Негізгі баяндаманы «Академик Ақай Нүсіп-
беков және тарих тағылымы» атты тақы-
рыппен ҰҒА академигі, тарих ғылымының 
д о к т о р ы  Б . Е ш м ұ х а м б е т ұ л ы  ж а с а д ы . 
Ш.Уәлиxанов атындағы Тариx және этно-
логия институтының ардагері, Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Б.Нұрланқызы, тарих 
ғылымының докторы  С.=жіғалиев, Қазақ 
ұлттық Аграрлық университетінің   «Рухани 
ж а ң ғ ы р у »  г у м а н и т а р л ы қ  з е р т т е у л е р 
орталығының жетекшісі, ҚР ҰҒА академигі 
Х.=бжанов,  тарих ғылымының докторы  
=.Құдайбергенов,  әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің профессоры, 
тарих ғылымының докторы Т.Омарбеков, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институты ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы 
б�лімінің меңгерушісі,тарих ғылымының 
кандидаты С.Шілдебай және т.б. ғалымның 

еңбектеріне,  адамгершілік  қырларына 
тоқталып, қоғам және мемлекет қайраткерінің 
жүріп �ткен �мір жолынан сыр шертті.  

Шара барысында Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының жас 
ғалымдарына арналған Ақай Нүсіпбеков 
атындағы стипендия салтанатты түрде тапсы-
рылды. 

А . Н ү с і п б е к о в  Қ а з а қ с т а н н ы ң  т а р и х 
ғылымында танымал ғалым-зерттеуші, ғылымды 
ұйымдастырушы к�рнекті тұлға ретінде белгілі. 
Оның соғысқа дейінгі еңбек жолы білім және 
мәдени-ағарту жұмыстары салаларымен тығыз 
байланысты. Мемлекеттік қызметте түрлі жа-
уапты жұмыстарды атқарған жас ғалым 1942 
жылы мамырда Алматыдан даңқты генерал-
майор И.В.Панфилов атындағы 8-гвардиялық 
атқыштар дивизиясын толықтыруға арнайы 
жіберілген бір топ қазақ жауынгерлерінің 
қатарында майдан шебіне аттанды. Соғыстың 
аяғына дейін ұрысқа қатысқан А.Нүсіпбеков 
аға лейтенант, миномет батареясының саяси 
жетекшісі қызметінен дивизия саяси б�лімінің 
аға нұсқаушысы дәрежесіне дейін жетіп, майдан 
жолын 1946 жылы майор шенінде аяқтады. 1946 
жылдан бастау алған А.Нүсіпбековтің белсенді 
және сан алуан ғылыми-ұйымдастырушылық, 
ғылыми-шығармашылық қызметі Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих, археология және этногра-
фия институтында �тті. Ғылыми ізденісті 
кіші ғылыми қызметкер лауазымынан ба-
стап, институт директоры, академик, Қазақ 
КСР Ғылым академиясының вице-президенті 
қызметіне дейін к�теріліп, қазақ ғылымының 
дамуына �лшеусіз үлес қосты. Оның қол 
астында қызмет еткен Тарих институты Кеңес 
Одағында алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу 
мекемелерінің қатарына кіріп, оның ғылыми 
ұжымының еңбектері жақын және алыс шетелге  
танымал болды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

Алматыдағы Жазушылар кітапханасында үш бәйтерек 
– Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және Бейімбет 
Майлиннің мерейтойына арналған салтанатты жиын 2тті. 
Аталған кітапхана ұжымы, Жазушылар одағы, Бейімбет 
Майлин қоғамдық қоры және 5уезов аудандық әкімшілігі 
бірлесіп 2ткізген жиынға зиялы қауым мен студенттер  
қатысты. Салтанатты іс-шараны ақын Дәулетбек 
Байтұрсынұлы жүргізіп, студенттерге қазақ әдебиетінің үш 
бәйтерегі ж2нінде әңгімеледі.  

Жазушылар одағы басқармасы т�рағасының орынбасары, 
ақын Бауыржан Жақып с�з с�йлеп, биыл елімізде аталған 
қаламгерлердің мерейтойы жер-жерде кең к�лемде тойланғанын, 
ТҮРКСОЙ ұйымында, Арменияда ұлыларымыздың еңбектері 
�зге ұлт тілдеріне аударылып, жарыққа шыққанын атап �тті. 

=уезов ауданы әкімінің орынбасары Дастан Қайратұлы, 
Бейімбет Майлиннің немересі Дәмен =білқасымқызы, 
І.Жансүгіровтың келіні Қарлығаш Жансүгірова, Қазақ 
ұлттық Қыздар педагогикалық университетінің ұстазы Ләззат 
Махайқызы, Жазушылар кітапханасының директоры Елена 
Ағайса және т.б. жастарға ой салатын естелік-әңгімелер айтып, 
ой-пікірлерімен б�лісті. 

Студент-жастар �здері шығарған �лең-жырларын жатқа 
оқыды.  Нұрсұлу =бихан С.Сейфуллинге арнап арнау да 
шығарған екен.  Алматы к�п салалы колледжінің студенттері 
Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романынан 
«Біздің тұрмыс» қойылымын ұсынып, актерлік шеберліктерін 
к�рсетті. 

Бейімбет Майлин қоғамдық қорының директоры Салтанат  
Мұстафина біртуарларымыздың еңбектерін насихаттап, 
еске алу шараларында  белсенділік танытқандарға шынайы 
ризашылығын жеткізді. Жақында Қостанай облысының 
 Таран ауданы Б.Майлин ауданы болып �згерген-ді. Осы істің 
басы-қасында жүріп, ауданның Б.Майлин есімін иеленуіне 
қомақты үлес қосқан қордың бұрынғы т�рағасы, марқұм 
Жұмабек Табын, Б.Майлин туралы мақала жазып, оқырманның 
ілтипатына б�ленген ұйғыр жазушысы Ахметжан Ашири, Жазу-
шылар одағы басқармасы т�рағасының орынбасары Бауыржан 
Жақып, белгілі ақын, аудармашы Дәулетбек Байтұрсынұлы, 
Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының лауреаты, журна-
лист Гүлзат Нұрмолдақызы және т.б. «Бейімбет Майлиннің 
туғанына 125 жыл» мерекелік т�сбелгісімен және Алғыс хат-
пен марапатталды. Бұл марапаттаудың қатарында «Ана тілі» 
газетінің б�лім редакторы Бағдагүл Балаубаева да бар. Аталған 
марапатты Б.Майлиннің ұрпағы Ақан Қызылбаев тапсырды. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

Абат ПАНГЕРЕЕВ,
Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің 

профессоры, филология 
ғылымының докторы
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– Қуандық Құлмамырұлы,  театр 
режиссері әлеміндегі алғашқы  қа дамыңыз 
туралы сауалмен әңгімемізді бастасақ. 
Сіз, қателеспесем, актер лік мамандық 
бойынша оқу тамам дадыңыз. Актер де 
болдыңыз.  Режис серлікке  бағыттаған 
кім, әлде нендей себеп? Неліктен актерлік 
жолды жалғас тырғыңыз келмеді?

– Алғашқы қадам сонау 1990 
жылдардың басында басталған еді. 
 Режиссер болам деген ой менің ойымда,  
санамда болған емес. Тәп-тәуір актер 
болып, сол мамандықтың қыры мен 
 сырына үңіліп, жылдан-жылға тәжірибе 
жинап, жетіліп, �сіп келе жатқан 
уақытым еді. Актер болу ұнамады емес, 
ұнады. Мені режиссерлікке ауыстырған 
басқа жайт, басқа қадам болатын. 

Сонымен, мен актер болып жүрген 
уақытта театрдың директоры болып 
менің курстас досым Шопан Кәрібаев 
қызмет етті. Театрда режиссер, �зіңіз 
білесіз,  әрқашан тапшы ғой.  Ол 
кезде де солай. Сондықтан болар, 
гастрольдік іссапармен қарақалпақ 
елінде жүргенімде Шопан хабарласып: 
«Жаз бойы бекер қарап жүрмей, �зіңнің 
к�ңіліңнен шыққан бір пьесаны ал 
да, дайындал» деді. Мен: «Не үшін?» 
деп таңырқай сұрап едім, «Сен де бір 
спектакль қоюың керек шығар» деп 
қысқа қайырды. Мен жеңістік бер-
мей: «Шопанжан, режиссер емеспін 
ғой. Тіпті оның қыры мен сырын 
да, бүге-шігесіне дейін жасырынып 
жатқан құпиясын да білмеймін. Оған 
бойлаған да емеспін. Сонда жаңа 
дүниені қалай сахналаймын?» деп, 
бас тартқым-ақ келді. Ол телефонның 
ар жағынан: «Есесіне, сенің таудай 
білімің бар. К�п ізденесің. Екеуміз 
театр �нері туралы,  актер шеберлігі 
жайлы,  режиссер мамандығы туралы 
сырласқан кездерімізде қолыңнан 
режиссерлік келетінін баяғыда-ақ 
түсінген едім. Театрға, маған к�мектес. 
Сахнаға жаңа үн керек. Оны да ойла. 
Қорықпа, мен к�мектесем. Сондықтан 
дайындал» деп, тұтқаны қоя салды... 

Шопан марқұм режиссер болуды 
қатты армандайтын еді. Кейін сол 
 арманына да жетті. Талай жақсы, кәсіби 
мамандарды, қалың к�рерменді терең 
ойлы шығармаларымен тамсандырды. 
Бірақ �мірден ерте кетіп қалды, әттең...

Сонымен, не керек, алғашқы спек-
таклімді Оралхан Б�кейдің «Құлыным 
менің» драмасымен  бастадым. Кіші зал-
да жаңа форматта қойғандай болдым... 
Дәлірегі, жақсы дүние қоямын деп жан-
тәнімді сала еңбек еттім. 

Бірақ спектакль соншалықты табыс-
ты болмады. Иә, Шопан да қолынан 
келгенше к�мектесіп бақты. Дегенмен, 
мойындау керек, ол қадамды сәтті еді 
дей алмаймын.

Міне, осылай, Шопан досым-
ның күштеуімен режиссерлік маман-
дықтың тар жол, тайғақ кешуіне түстім 
де кеттім... Одан бері де, қазір ойлап 
қарасам, біраз уақыт �ткен екен. 

– Еліміздің бірқатар театрларының 
қойылымдары назарыңыздан тыс 
қалмайтынын білеміз. Қандай да бір 
қойылымға барғанда «мынаны былай 

 жасар едім» деген ой келе ме? Жалпы  
бүгінгі  жас режиссерлердің еңбегі 
к2ңіліңізден қаншалықты шығады? 

– Мені дәл қазір режиссерлердің 
техникалық сауатсыздығы қатты 
алаңдатады. Олардың ұтымды мизанс-
цена құра алмай, актерлердің сахнада 
�мір сүруіне к�мектесудің орнына,  
кедергі жасайтыны қынжылтады. 
Оны сіз бен біз қатысқан Рахымжан 
Отарбаевтың фестивалінде молынан 
к�рдік. Тәжірибелі де, тәжірибесіз 
де режиссерлер осы мизансценадан 
ақсап жатты. Ол туралы ешкім де 
с�з қылмады. Ал мизансцена құру – 
режиссердің ең маңызды құралы. Оны 
меңгерген режиссер мән-мағынасы 
терең спектакль қояды. 

Бұл ж�нінде мен жас режиссерлер-
д і ң  і ш і н д е г і  д а р ы н д ы с ы  Ф а р х а д  
Молдағалиевке ризамын. Оның ми-
зансце налық шешімдері спектакльге  
терең мағына беріп, к�ркемдік дәрежеге 
к�тереді.

Сол себепті, қандай да бір қойы-
лымға барғанда, қандай да бір жаңа 
спектальді к�ргенде, ең алдымен, 
оның мизансценасын �згерткім келеді. 
Сол тұрғыдан жаңа бір �згеріс жаса-
сам деймін. «Егер сол жердегі кейбір 
затты  немесе актерді басқа ракурспен 
к�рсетсе, сол сурет �зінен-�зі с�йлеп 
кетер еді ғой» деп іштей толғанамын.

Режиссура қашан қанат жаяды? 
Режиссура мамандығына толыққанды 
жағдай жасалғанда ғана режиссер �з 
мақсатына жетеді. Сахнаның  патшасы 
актер болғандықтан, режиссер соның 
дарыны мен шеберлігіне тәуелді. 
Актерсіз – режиссер, режиссерсіз 
–   а к т е р  ж е т і м .  М ұ н ы  е ш қ а ш а н 
ұмытпайық. Шабан атқа мініп бәйгеге 
қатыссаңыз не болатынын �зіңіз де 
сезетін боларсыз.

Бұл жолғы Отарбаев фестиваліне 

сол Фархад Молдағалиевтің қойған 
«Нашақор туралы новелласы»  қатыспады. 
Мен ол спектакльді 2017 жылы Ақт�бе 
қаласында �ткен «Балауса»  театрлар 
фестивалінде к�рген едім. К�рдім де, 
таңғалдым! Себебі к�зімізге үйреншікті 
болып кеткен пьесаны  алып, оған басқа 
қырынан келіп, танымастай жаңа �ң бер-
ген еді. 0ң бергенде де, қандай �ң!

Ал Атырауда �ткен фестивальдегі 
 режиссер Мұқанғали Томановтың еңбегі 
– қайталанбас �нер! Оны қайталау 
мүмкін емес. =рбір сәті, әрбір ми-
зансценасы спектакльге терең мағына 
беріп, бізге адамның соңғы демі қалай 
шыққанына куә болуды ұсынады! Мен 
мұндай шығарманы  театр сахнасынан �те 
сирек к�рем... 

Кейбір жас режиссерлер, тіпті мен 
қатарлы тәжірибелі режиссерлер де 
сыртқы пішінге аса мән беріп, оны 
мағынамен толтыруды к�п жағдайда 
ұ м ы т ы п  к е т е д і .  К е з і н д е   о н д а й 
спектакльдерді «режиссерлік» қойылым 
деп те бағалады. Актерлер режиссер  ойына 
ілесе алмай, оның мән-мағынасына 
терең бойлай алмай, сыртта қалып отыр-
са, спектакль  татымсыз болып шықпай 
ма? Міне, әрбір жаңа қойылымды к�рген 
сайын осы ой  мазалайды. 

– ;зіңіз к2рген, осыдан бірнеше жыл 
бұрынғы театр мен бүгінгі театрдың, 
қойылымның айырмашылығы бар ма? Бар 
болса, нендей айырмашылық?

– =рине,  бар.  Біздің театрлар 
бұрынғы тәсілдерден арылуға тыры-
сып, арқасынан ескірген ертоқымды 
лақтырып тастағысы келетін сәйгүліктің 
кебінде жүрген секілді. Бұл �згеріске 
ұмтылыс бір театрда тез болып жатқан 
процесс, ал �зге бір �нер ордасы әлі де 
болса сол «ертоқымнан» айырыла алмай 
жүр. 

Кейінгі кезде әртүрлі фестивальдерге  
қатысамыз ғой. Сонда да осы үдерісті 

байқаймын. Бұл �згерістердің к�бі театр-
ларда режиссер мамандығына аса мән 
бермей кеткеніне байланысты-ау деп 
ойлаймын. 

Режиссерлік �нер – тұлғалық �нер. 
Егер мықты режиссері болса, театрдың 

директоры оның жағдайын жасап, 
алақанға салып аялауы керек. Біздің 
қазақ театрында қазір бұған аса мән 
бермейді. Немесе мән бергісі келмейді. 
Театрдың труппасын �сіретін де 
 режиссер, �шіретін де режиссер екенін 
ұмытпаған абзал.

Қ а з і р г і  к е з е ң д е  т е а т р л а р  б а с 
 режиссер деген лауазымды алып тастап, 
оның орнына к�ркемдік жетекші деген 
 лауазым енгізді. Бас режиссер болу 
үшін режиссерлікті меңгерген маман 
керек, ал к�ркемдік жетекші болу үшін 
ондай диплом аса бір маңызды емес. 
Жетекші болуға: актердің де, суретшінің 
де, театртанушының да, ақынның 
да, жазушының да, журналистің де, 
музыканттың да, яғни �нерге жақын-
ау деген кез келген мамандықтың 
иесі таласа  алады. Яғни к�ркемдік 
жетекшілікке режиссерлік мамандық 
соншалықты қажет емес екен. Бұл бізге, 
жалпы театрға нендей �згеріс әкелуі 
мүмкін? 

Бас режиссер труппаның шығарма-
шылық �сіп-�ркендеуін қадағалай 
отырып, актерлердің әртүрлі жанрда, 
әртүрлі образда к�рерменге жаңа бір 
қырынан к�рінуіне жағдай туғызады. 
Ол күнделікті жасалған тренингтер 
арқылы, дайындық жұмыстары арқылы 
актердің тереңде жатқан сырына 
үңіліп, оның шеберлігін шыңдайды. Ал 
к�ркемдік жетекші ондай жұмыстармен 
айналыса алмайды. Себебі режиссер 
емес, режиссерлік мамандығы жоқ. 

Ң

Қуандық ҚАСЫМОВ,
режиссер, Шыңғыс Айтматов атындағы 
халықаралық сыйлықтың лауреаты:

ТЕАТРДЫ

РЕЖИССЕР
ӨСІРЕТІН ДЕ, ӨШІРЕТІН ДЕ 

ның шығармашылығы еліміздегі театр өнерінің кескін-келбетін айшықты етіп көрсетеді. Қай туындыны сахналаса да, ол 
спектакль көтерген тақырыпты бүгінгі күнмен сабақтастырады, сахналаған дүниелерінде бүгінгінің өзекті мәселелерін де 
ұмытпайды. Оның шығармашылығынан ұдайы жаңа мен көненің байланысын сезінесің. Ол актерлердің де жаңа қырын, тың 
қабілетін, айрықша бейнесін аша алады. Иә, оның әрбір спектаклінен жаңа ізденіс, соны символикалық шешім байқайсыз. 
Біздің бүгінгі кейіпкеріміз – белгілі режиссер, Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық 
Қасымов. Көрнекті жазушы Р.Отарбаевтың Шымкентте өткен театр фестивалінде жазушының «Бас» қойылымын дәл осы 
режиссер сахналаған еді. Сол қойылым көпшіліктің көңілінен шыққан, қазылар алқасының ілтипатына ие болған. Одан 
бұрынырақта «АИ» театрында қойған «Медеясын» да көпшілік жылы қабылдаған еді. 
Қуандық Қасымов режиссурадағы алғашқы қадамын Жамбыл облыстық қазақ драма театрының сахнасында бастаған. 
Ол классикалық драматургиядан бүгінгі күнмен өзектес мәселелерді байланыстырудың мүмкіндігі, маңызы зор екенін 
дәлелдеп жүрген режиссер. Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», Д.Исабековтың «Пері мен періште», Ш.Мұртазаның 
«Ноқтаға басы сыймаған», Б.Мұқайдың «Сергелдең болған серілер», О.Бодықовтың «Жан азабы», Б.Ұзақовтың «Жандауа», 
И.Сапарбайдың «Сыған серенадасы», А.Бекбосынның «Домалақ ене», т.б. спектакльдері оның режиссерлік қабілетін көпке 
паш етті. Қ.Қасымов ағылшын драматургі У.Шекспирдің шығармашылығын да батыл түрде сахналап, республикалық театр-
ларда «Ричард III» (Тараз), «Король Лир» (Ақтөбе) мен «Ромео мен Джульеттаны» (Орал) қойды. Бұл туындылары да үлкен 
ілтипатқа бөленді. Ал Софоклдың «Эдип патша», Еврипидтің «Троя арулары», Ж.Ануйдың «Медея» 
мен «Антигона» тәрізді  күрделі дүниелерін сахнаға шығаруы оның режиссерлік жаңа бір 
қырын көрсетті.  
Енді, міне, жазушы-драматург Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ республикалық 
театр фестивалінде Қуандық Қасымовпен тағы да жолығып, бір апта бойы театр 
қойылымдарын тамашаладық. Сол бір аптаға созылған өнер мерекесінде режис-
сермен сұхбатқа келісіп, өнердегі, әсіресе театр өнеріндегі өзекті мәселелер жөнінде 
әңгіме өрбіткен дұрыс деп шешкен едік. Бүгінгі әңгіме сол кездегі келісімнен туған 
ойдың жалғасы...

О Сондықтан ол не істейді? Ол спектакль 
қою үшін танымал бір режиссерді 
театрына шақырады. Қойылым қою 
үшін келісімшарт жасасады. Ол режис-
сермен труппа бір, бір жарым айдай 
еңбек етіп, ол кеткеннен кейін келесі 
режиссер келгенге дейін театр тағы 
да қараусыз қалады. Сол екі ортада 
актерге қойылатын тәртіп пен талап 
бәсеңдейді, немқұрайлық басымдық 
алады. Күнделікті кәсіби тренингтер 
азаяды. Бұл актер үшін де, әлгі ұжым 
үшін де кінәратты жағдай. 

Актердің шеберлігінің шыңдалуы 
және оның шығармашылық деңгейінің 
биікке к�терілуі, к�зі қарақты, терең 
ойлы режиссердің толғауына байла-
нысты. Сондықтан режиссураға кел-
ген талантты адам болса, оған ерекше 
қамқорлық жасалуы қажет. Актерлер 
к�п, ал режиссер қашанда жалғыз. 
Оның жан дүниесіндегі бар күш сол 
адамдарға жұмсалады. Спектакльді 
қойып, жұмыс аяқталған сәтте оның 
бойындағы бүкіл қуаты сарқылады. 
С�йтіп, ол қайта �з қалпына келу 
үшін біраз уақыт керек болады. Қазіргі 
уақытта, әсіресе аймақтарда жүрген 
режиссерлерге қамқорлық �те аз.

Д е м е к ,  е к і  л а у а з ы м н ы ң  – 
 режиссер мен к�ркемдік жетекшінің 
айырмашылығы жер мен к�ктей. Ал 
театрлар ескі «ертоқымнан» айыры-
луы керек болса, онда ол – ең әуелі 
�зінің тұрақты режиссерін табуы 
 керек.  Атырау театры соны түсінген 
ұжым екен. Мұны біліп, байқап, �з 
режиссерін аялап отырған Атырау 
театрының директорына зор алғыс.

– К2ңіліңізден шыққан, тіпті ұмыта 
алмай жүрген, кейінгі бір уақытта к2рген 
қандай театрлық қойылымды атап бере 
аласыз? 

–  М . 0 т е м і с ұ л ы  а т ы н д а ғ ы 
академиялық қазақ драма театры 
ұсынған Рахымжан Отарбаевтың 
«Жалғыздық» драмасы к�ңілімнен 
шықты. Режиссері – Мұқанғали 
 Томанов. Жазушы Р.Отарбаевтың 
анасына  арналған  әңг імес інен 
алынған жып-жылы дүниені әлгі 
театрдың �нер ұжымы соншалықты 
нанымды етіп ойнап шықты. Ре-
жиссер М.Томанов театрды жаңа бір 
биікке шығарған, �те бір ғажап дүние 
қойды деп есептеймін. Қойылым 
соңында фестивальдің қазылар 
алқасы бірауыздан сол драмаға оң 
бағасын беріп, «Шекспирлік мәңгілік 
сауалды к�терген кесек дүние» дегенін 
де «Жалғыздықты» мойындағаны, 
режиссердің еңбегін бағалағаны деп 
есептеймін. Жалпы мұндай жақсы 
туындылардың бізде к�птеп к�рсетілуі 
театр ұжымы үшін де, к�рермен үшін 
де �те маңызды.   

– Сіз үшін нені сахналау 2те күрделі? 
;з қойылымдарыңызда қатты қиындық 
тудырған жағдайларды еске түсіріңізші?

– Комедияны қою �те күрделі ғой. 
Егер бұл жанрды меңгермеген актермен 
кездесе қалсаң, оны сахнаға шығару 
керек болса, одан �ткен азап жоқ. 
Тіпті кейбір сәттерді есіме алғым да 
келмейді...

0з  с�з ім �з імдікі ,  кей-кейде 
 комедия жанры сонау бір замандарда, 
Қалтай ағаларымызбен бірге қалып 
қойған сияқты к�рініп кетеді. Негізі, 
комедия жанры театрлар үшін аса 
маңызды. Бірақ қазір дәл сол жанр 
ешкімге керек емес болып қалғандай. 

– 5р актердің Гамлетті ойнағысы 
келет ін і  сек ілд і ,  әр  режиссер  де 
классикалық дүниені 2з интерпретация-
сында сахналағысы келеді деген оймен 
келісесіз бе? Бұл тұрғыда сіз қазақтың 
да, әлемнің де классикалық туындыла-
рын бір кісідей-ақ сахналадыңыз ғой. 
Сонда да, осы дүние жүрегімнің бір 
түкпірінде жүр деген шығарма бар ма?

– Бар,  әрине.  Мәселен,  мен 
Шекспирдің «Кориолан» трагедиясын 
сахналағым келеді. Құдай қуат берсе, 
мүмкіндік туса, дәл сол шығарманы 
к�пшілік назарына ұсынсам деймін. 
Енді, ол, әрине, уақыттың еншісінде. 

– Кейінгі уақытта облыстық теат-
рлар да академиялық деп атала бастады. 
Бұл театрдың шығармашылық 2міріне, 
материалдық жағдайына қаншалықты 
демеу болады? 

– Ең әуелі, шығармашылыққа 
 деген талап күшейді. Ал материалдық 
жағынан ешқандай демеу жоқ. Оны 
да айту керек шығар. Айлық сол 
қалпында... Мардымсыз...

– К2рерменнен қандай әсер күтесіз? 
К2рерменнің ықыласы спектакльдің одан 
кейінгі тағдырына әсер етеді деп жатады 
ғой. Алайда к2рерменнің әртүрлі екенін 
ескерсек, олардың к2ңіл күйіне сенім 
артуға бола ма? 

– Менің ойымда театр анықтама 
 бюросы емес. Ол – адам тағдырының 
алуан қырын, психологиялық тарты-
сын, сезім иірімдерін к�зі қарақты, 
ойлы, саналы к�рерменге ұсынады. 
К�рермен одан нәр ала ма, жоқ жүрегі 
айни ма, оны оның �зінің жеке басына,  
қабылдау-қабылдамау парасатына 
қалдыру керек. Сұрақ к�п болғанмен... 
жауап болмауы да мүмкін...

Театр актерге к�рерменмен күн-
делікті сырласып, іштегі шеріңді 
тарқатып, шынайы ләззат алуға мол  
мүмкіндік береді. Мұны ешқандай �нер 
саласы алмастыра алмайды.

– 5ңгімеңізге рақмет!

5ңгімелескен 
Қараг2з СІМ5ДІЛ

Өзгерістің 
көбі театрларда режис-

сер мамандығына аса мән бермей 
кеткеніне байланысты-ау деп ойлай-

мын. Режиссерлік өнер – тұлғалық өнер. Егер 
мықты режиссері болса, театрдың директоры оның 

жағдайын жасап, алақанға салып аялауы керек. Біздің 
қазақ театрында қазір бұған аса мән бермейді. Немесе мән 
бергісі келмейді. Театрдың труппасын өсіретін де режиссер, 
өшіретін де режиссер екенін ұмытпаған абзал. Бас режиссер 

труппаның шығармашылық өсіп-өркендеуін қадағалай оты-
рып, актерлердің әртүрлі жанрда, әртүрлі образда көрерменге 

жаңа бір қырынан көрінуіне жағдай туғызады. Ол күнделікті 
жасалған тренингтер арқылы, дайындық жұмыстары арқылы 

актердің тереңде жатқан сырына үңіліп, оның шеберлігін 
шыңдайды. Ал көркемдік жетекші ондай жұмыстармен 
айналыса алмайды. Себебі режиссер емес, режиссерлік 

мамандығы жоқ... Актердің шеберлігінің шыңдалуы және 
оның шығармашылық деңгейінің биікке көтерілуі, көзі 

қарақты, терең ойлы режиссердің толғауына байла-
нысты. Сондықтан режиссураға келген талантты  

адам болса, оған ерекше қамқорлық 
жасалуы  қажет. Актерлер көп, ал 

 режиссер қашанда жалғыз. 
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ANA TILIҚР ПАРЛАМЕНТІНІҢ НАЗАРЫНА!
(Басы 1-бетте)

Бірақ соған қарамастан тәуелсіздік 
алғанына 30 жылға таяған егемен елде, 
мәңгілік ел болуды к�здеген, �зiн демо-
кра тиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтiк мемлекет ретiнде жариялаған 
елдің заңдары неге сол мемлекеттің тілінде 
жазылмайды, неге мемлекеттік тіл заңда 
белгіленген мәртебесіне сай қызмет 
етпейді? Мәселе сол заңдардың орын-
далмауында, тілге қатысты баптардың 
солқылдақтығы мен екіұштылығында 
 болып отыр. 

Үшіншіден, қазіргі тілдік заңнама 
қазақ тілінің заң шығару, мемлекеттік 
басқару тілі ретінде орнығуына толық 
мүмкіндік туғызбады. Заңдарымызды �зге 
елдің тілінде жазып, дайын болған кезде 
мемлекеттің тіліне, �з тілімізге аудара 
салу дәстүрінің орнығуы соның салдары. 
30 жылға таяу уақытта бұл дәстүр әбден 
орнықты. Үкімет сол �зі салып алған сара 
жолынан шықпай, ал Парламент Үкімет 
орысша дайындап, аудармасымен қоса 
ұсынған заңдарды бірінен кейін бірін 
қабылдап жатыр. 

Біздің елде заңдарды қазақшаға аудару  
мен оларды тілдік, стильдік тұрғыдан 
жетілдіру меморгандардағы аудармашылар 
мен аударма және редакциялау б�лімдерінің 
қызметкерлеріне, =ділет министрлігіне 
қарасты Заңнама және құқықтық ақпарат 
институты сияқты құрылымдарға жүктеліп 
қойған. Заңдар мен �зге де құқықтық 
актілердің қазақшасын оқып, редакция-
лап, бірін-бірі түзеп отырған да, негізінен, 
осы құрылымдардың қызметкерлері, 
 аудармашылар. К�бінесе шала-шарпы, 
сапасыз аударып ұсынылатын заң жоба-
ларын  шимайлаудан шаршағанын олар 
да айтудай-ақ айтып келеді. Бірақ одан 
ешнәрсе �згеріп жатқан жоқ. Біздегі заң 
шығармашылығы сол баяғы тәртіппен 
орысша жазылған заңдарды аударумен 
шектеліп отыр. Мұны мемлекеттік тілдегі 
«заң шығармашылығы» деп айтудың �зі еш 
қисынға келмейді. Бұл заң шығармашылығы 
емес, аударма шылық процесс. Иә, осы 
ұзақ жылдық аудармашылық процесс 
барысында заңдар мен ресми құжаттарды 
аудару тәжірибесі орнықты. Күндіз-түні 
аудара-аудара осы іске машықтанған 
 аудармашылар �сіп шықты. Аударма болса 
да, қазіргі қолданыстағы қазақша заңдар 
солардың еңбегі. Егер осы аудармашылар 
қауымы болмаса, қазіргі қолда бар қазақша 
заңдар мен қаулы, жарлықтарға да зар 
болар едік. Есесіне, қазақ тіліндегі заң 
шығармашылығы ширек ғасырдан астам 
уақыт бойы қолға алынбай, жолы байланып 
қалды. Бұл тұрғыдан қарағанда аударма ұлт 
тіліндегі заң шығармашылығын тежеуші 
факторға айналып отыр. Тәуелсіздік 
таңы атқалы бері Парламентке бірде-бір 
қазақша заң жобасын ұсынбаған біздің 
орыстілді Үкімет �здеріне ыңғайлы тілді 
таңдау арқылы мемлекеттік тілдегі заң 
шығармашылығын аудармашылықпен 
алмастырып берді. Соның салдарынан 
ресми қазақ тілінің, заң тілінің дамуы 30 
жылға кенжелеп қалды. Қамқорлық деп 
осыны айт. 

Біз білетін күнделікті тығыз байланыста  
жұмыс істеп отырған меморгандардың 
к�птеген құрылымдары мен олардың 
б�лімшелері, ондағы қызметшілер мен 
 лауазымды басшылардың басым б�лігі 
қазақша құжат оқып бас қатырмайды. 
Олардың заң жобаларын дайындайтын, 
ісқағаздарын жүргізетін, ел басқаратын 
ресми жұмыс тілі – орыс тілі. К�птеген 
мемлекеттік органдарда, ұлттық компания-
ларда, банк терде қазақ тілі символикалық 
қана мәні бар, декоративті тіл. Біздің 
Үкімет қазақ тіліндегі заңдарға, �зге де 
құқықтық актілер мен құжаттарға �гей 
баласына қарағандай �те салғырт, салқын 
қарайды. Себебі �здері ол тілді жетік 
меңгермеген, олардан �зі қызмет етіп 
отырған мемлекетінің тілін білуді қатаң 
 талап етіп жатқан да ешкім жоқ. Қазақ тіліне 
шорқақ, орыстілді мемқызметшілердің 
оларға суррогат ана сияқты қарайтыны, 
�зі жазбаған, мазмұнын толық түсінбейтін 
заңдар мен құжаттардың тек орысша-
сын оқитыны да сондықтан. Осындай 
қарым-қатынастың салдарынан қазақ 
тілі т�рге оза алмай, мемлекеттің тілінде 
жазылған құқықтық актілер орыс тілінде 
дайындалған нұсқаларының қосымшасы 
ретінде, орыстілді лауазымды тұлғалардың 
суырмаларында қалып келеді. Егер осы 
дәстүр ары қарай тағы да жалғаса берсе, 
онда қазақ тілі ресми тіл, құқықтық актілер 
тілі ретінде дамиды, оның қолданыс аясы 
кеңейеді деу бос қиял, бекер әурешілік. 
Ендеше, �зімізді �зіміз алдарқатып ескі 
сүрлеуімізбен кете береміз бе, әлде қазақ 
тілін іс жүзінде пайдаланатын жаңа жолды 
таңдаймыз ба, соны шешіп алатын уақыт 
жетті. 

ҚАЗАҚША ЗАҢ М5ТІНДЕРІН 
ТҮСІНУ НЕГЕ ҚИЫН?

Заң тілі оны оқитын, пайдаланатын 
әр азаматқа түсінікті, ондағы құқықтық 
норма  тайға таңба басқандай анық та айқын 
 болуы тиіс. Заң мәтініне бейнелі с�здер мен 
астарлап, тұспалдап, болжап айту да тән 
емес. Бұлар ресми тілге, заң мәтіндеріне 
қойылатын лингвистикалық талаптар. 
Cонымен бірге әр тілдің �зіне тән с�йлем 
құрылысы, с�йлем ішіндегі с�здердің 
орын тәртібі, с�здердің тіркесімділік 
қабілеті бар. Ал бұлар ұлт тілінің �зіндік 
табиғаты, ерекшеліктері. Түркі тілдерінің 
қыпшақ тобына жататын қазақ тілінің 
де сондай  �зіне тән ерекшеліктері бар. 
 Сондай �згешеліктер ескеріліп,  т іл 
табиғаты сақтала отырып жазыл ған 
мәтіндер ғана сол тілде с�йлейтін, жазатын 
қауымға түсінікті болады.  Мәселен, қазақ 
с�йлемінде бастауышы с�йлемнің басында,  
баяндауышы соңында, анықтауышы 
анықтайтын с�здің алдында тұрады. Осы 
сияқты тілдің табиғатын сақтай отырып 

құрылған с�йлемдер айтылар ойды анық та 
айқын жеткізеді. Жазбаша мәтін �зге тілдің 
ықпалына ұшырамай, с�йлем құрылысы 
бұзылмай, қалыптасқан дағдылы тіркестер 
пайдаланыла отырып жазылса ғана сол ұлт 
тілінің �з �німі болады. Бізде осы талаптар 
орындалмай отыр. Қазақша заң мәтіндерін 
түсінуді қиындататын ең басты себеп – 
заңдардың қазақша жазылмай, орысшадан 
аударылатындығы. 

К�п жыл Жоғарғы сот судьясы болған 
тәжірибелі  заңгер =.Құрықбаев заң 
тіліне арналған жиында: «Бізде кеше ғана 

дәл аудару қажет деген түсінік бойынша 
с�йлемнің орысшасындағы «является» 
с�зі қалдырылмай «болып табылады» деп 
аударылған. Бұл да с�йлемнің қазақы 
қалпын бұзып, әрін қашырып тұр. 

Енді заң туралы заңның �зіне жүгініп 
к�релік. 2016 жылғы 6 сәуірде қабылданған 
«Құқықтық актілер туралы»  Заңның 
1-бабының 3-тармағында: «жеке-дара 
қолданылатын құқықтық акт – жеке-дара 
айқындалған тұлғалар тобына (жеке және 
(немесе) заңды тұлғаларға) қолданылатын, 
олардың Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген құқықтары мен 
міндеттерін іске асыратын және құқық 
нормаларын қамтымайтын, белгіленген 
нысандағы жазбаша ресми құжат» деп 
жазылған. 

Осы жолдарды алдымен �зім оқып 
шығып, содан соң к�п жылдан бері аудар-
мамен үздіксіз айналысып отырған, осы 
істі кәсіп еткен 3 тәжірибелі аудармашыға 
оқытып к�рдім. Олар 5-6 рет қайталап 
оқығаннан кейін с�йлемді түсіну �те 
қиын екенін айтты. Егер екі тілге бірдей 
аудармашылардың �здері солай десе, онда 
жалпы к�пшілік, мемлекеттік қызметке 
құжат тапсыратын әр үміткер оны он реттен 
оқуына тура келетін шығар. 

Заң мәтіндеріне қойылатын негізгі 
 талаптар бар. Заңның, кез келген құқықтық 
актінің мәтiнi әдеби тiл нормаларына сай, 
оның ережелерi барынша қысқа, мағынасы 
ұғынықты болуы тиіс. Заң мәтіні әртүрлi 
түсiндiрілмеуі керек. Бірақ іс жүзінде 

ҚАЗАҚША ЗАҢ М5ТІНДЕРІ 
ТҮПНҰСҚА МА, 5ЛДЕ... 

Кез келген шығармашылық үдеріс 
негізінде жасалатын туындыға қатысты 
«түпнұсқа» деген ұғым бар. Заң жобаларын 
әзірлеу, заң шығару да шығармашылық 
процесс. Осы тұрғыдан қарағанда, «Біздің 
заңдарымыздың орыс және қазақ тіліндегі 
мәтіндерінің қайсысы түпнұсқа?» деген 
сұрақ туындайды. Кез келген мәтіннің 
алғашқы жазылған тілдегі  нұсқасы 
түпнұсқа болып саналады. У.Шекспир 
мен Э.Хемингуэйдің шығармаларының 
ағылшын тіліндегі ,  Л.Толстой мен 
А.Пушкин шығармаларының орыс 
т і л і н д е г і ,  а л  А б а й  м е н  М . = у е з о в 
ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң  қ а з а қ  т і л і н д е г і 
мәтіндері ғана түпнұсқа. 0йткені олар �з 
шығармаларын алғаш осы тілдерде жазған. 
Ал �зге тілдердің барлығында бұл ақын-
жазушылардың шығармалары түпнұсқа 
емес, аударма. Сол себепті, ең дұрысы, 
Абайды қазақша, И.Тургеневті орысша, 
Гётені немісше оқыған ж�н. Егерде Мағжан 
�леңдерін орысша  жазып, қазақшаға 
аударған болса, ешқашан қазақ ақыны, 
ал М.Лермонтов �леңдерін французша 
жазып, орысшаға аударса, орыс ақыны 
болмас еді. Оларды ұлт ақыны етіп тұрған 
халық тілінің құдіреті, шығармаларының 
түпнұсқалығы. 

Заңдарымыздың алдымен орыс тілінде 
дайындалып, содан кейін қазақшаға 
аударылатынын ескерсек, «Аударма  

пайдаланып отырмыз десек, оған кім 
сенеді. Ең дұрысы, біз �зге елдің тілінде 
дайындалған заңдарымызды �з тілімізге 
аударумен айналысып, соларды қайта-
қайта түзетіп, қырнап-ж�ндеумен, аударма 
мәтіндердің мұртын басумен келеміз десек, 
шындықтың ауылынан алыс кетпейміз-ау, 
шамасы. 

«Қазақ тілі заң жазуға, нормативтік 
құқықтық құжаттарды жазуға бейімдел-
меген» дейтіндер де бар. Бұл тіпті қисын-
сыз, ақылға сыймайтын сорақы с�з. ХVII 
ғасырда Тәуке ханның «Жеті жарғысын», 
ХІХ ғасырда Абайдың 73 баптан тұратын 
Қарамола «Ережесін», ХХ ғасыр басында 
1911 Барлыбек Сырттанұлының «Қазақ 
елінің уставын» (Конституциясын), Алаш 
зиялылары партияның бағдарламаларын 
жазып, ресми тіл ретінде пайдаланған 
тілді ХХІ ғасырда заң жазуға жарамайды 
деу үшін не шектен шыққан қараңғы, не 
нағыз қаск�й болу керек. Кінәрат тілде 
емес, сол тілдің заң шығармашылығында, 
м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т т е ,  қ о ғ а м н ы ң 
маңызды салаларында ресми тіл ретінде 
қолданылуына кең жол ашу орнына кедергі 
келтіріп, �зге тілдің т�рді бермеуіне жағдай 
туғызып отырған түрі қазақ болғанымен, 
тілі мен ділі б�лек басшы-қосшыларда, 
с о л а р д ы ң  ш ы л а у ы н а н  ш ы қ п а й т ы н 
қызметшілерде. Мемлекеттік тілді білу 
міндеттілік саналмайынша, бұл мәселе 
түбегейлі шешімін таппайды. 

=лемдік қауымдастық оны мойын-
даған мемлекетіміз,  Үкіметіміз бен 

жающая среда» термині «...айналадағы 
ортаны қорғауға...;» деп алынса, «Қоршаған 
ортаны қорғау туралы» Заңның 1-бабының 
3-тармағында: «Қоршаған ортаны қорғау 
және табиғи ресурстарды пайдалану  
 саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады» деп жазылады. «Қоршаған орта» 
және «айналадағы орта» терминдері жарыса  
қолданылып жүр. Заңдарда «отставка» 
термині – «орнынан түсу» және «отставкаға 
шығу», «ходатайство» – «қолдаухат» 
және «�тінішхат», «база данных» термині 
– «дерекқор» және «деректер базасы», 
 «доверительное управление» – «сенімгерлік 
басқару» және «сенімді басқару», «служебная 
записка» термині – «қызметтік жазба» және 
«қызметтік жазбахат», «классификация» – 
«жіктеу», «сыныптау» және  «сыныптама» 
үш нұсқада қолданылған. Осылай жалғасып 
кете береді. Мұндай  мысалдар �те к�п. Газет 
беті к�термейтіндіктен, біз бірнеше мысал-
мен ғана шектеліп отырмыз. 

Заң мәтіндерінде мұндай жарыспалыққа 
жол берілуінің бірнеше себептері бар. 
Олардың қатарына: терминдерді реттеу, 
біріздендіру, стандарттау жұмысының жолға 
қойылмауы, салалық терминологиялық 
с�здіктер шығарудағы жүйесіздік, заң жо-
баларын қазақша әзірлеу, дәлірек айтқанда, 
аудару мен заң қабылдау ісіндегі кәсібилік 
пен жауапкершілік деңгейінің жоғары бол-
мауын жатқызуға болады. Осы істерді атқару 
міндеті жүктелген арнайы құрылымдар 
бар. Олар жұмыс сапасын к�теріп, істі 
ұйымдастыру жолдарын жетілдірмесе, 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
филология ғылымының 
докторы, профессор

ЗАҢДАР 
қабылданған заңға �згертулер енгізіліп 
жатады. Заңның тұрақсыздығы оның сапа-
сына күмән тудырады. Жаңа қабылданған 
заңға бір жылдың ішінде 100-ден астам 
�згерту мен түзету енгізілгенін к�рдік. Ал 
оның қазақ тіліндегі нұсқасын қарапайым 
азамат түгіл,  заңгерлер де ұқпайды. 
 Судьялар істі қазақ тілінде қарап отырған 
кезде де қазақша мәтінге сүйенбейді. Бәрі 
орысша мәтінге сүйене отырып, қазақша іс 
жүргізеді» деді.

Қолданыстағы қазақша заңдарымызды 
заңгерлер, соттар мен прокурорлардың 
�здері түсінбейтін, іс барысында пайдалан-
байтын болса, ондай заңдарды қарапайым 
халық, басқа мамандық иелерінің түсінуі 
мүлде мүмкін емес деген с�з ғой. Сонда заң 
шығарушы билік сол заңдарды кім үшін, не 
үшін қабылдап жатқанын түсініп к�ріңіз. 
«Қазақшасы бар» деп, �зімізді �зіміз алдау 
үшін ғана құқықтық актілердің қазақша 
аудармаларын жинап-хаттап отырсақ, 
жетіскен екенбіз. 

Бүкіл әлемде мемлекеттің заңдары 
сол елдің мемлекеттік тілінде жазылады. 
 Содан кейін ғана қажет болған жағдайда 
�зге тілдерге аударылады. Ал біз к�рші 
елдің тілінде дайындалған заң мәтіндерін �з 
тілімізге аударатын жер-әлемде жоқ дәстүр 
қалыптастырып отырған ерекше елміз. 
Содан келіп қазақша заң мәтіндерінің 
кей тұстарын орысшасымен салысты-
рып оқымасақ түсіне алмайтын жағдайға 
жеттік. Егер аударма сапасыз болса, термин 
қолданысында кемшіліктер кетсе, онда заң 
мәтінін оқып-түсіну одан да қиындай түседі. 
Тілді жетік меңгерген қазақтілді қауымның 
мемлекеттік тілдегі заң мәтінінен г�рі, 
орыс тіліндегі заңға к�бірек жүгінетіні 
де сондықтан. Тіпті жақсы аударылған 
күннің �зінде, аударманың аты – аударма.  
Біздің орталық мемлекеттік  органдар 
заңдардың қазақша аудармасының тілі 
жатық, қазаққа түсінікті болуынан г�рі, 
теңтүпнұсқалы болуын қатаң талап етеді. 
Түптеп келгенде, бұл қазақ мәтінінің 
орысшадан айнымай, қасаңдана түсуін 
қ а м т а м а с ы з  е т е т і н  т а л а п .  Қ а з і р г і 
қазақша заң мәтіндеріндегі с�йлемдер 
сол теңтүпнұсқалықты сақтау үшін орыс 
с�йлеміне мейлінше сәйкестендіріліп 
құрылатындықтан, тілі ауыр құқықтық 
актіні қазақтілді оқырман бір оқығаннан 
түсіне қоюы �те қиын. Түсіну оңайға 
соқпайтын сірескен с�йлемдерді қазақша 
заң мәтіндерінің к�бінен табуға болады. 
Мысалы, «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының 
м ә р т е б е с i  т у р а л ы »  З а ң н ы ң  « З а ң 
шығару бастамашылығы» деп аталатын 
15-бабының 1-тармағында былай делінген: 
«1. Заң шығару бастамашылығы құқығы 
субъектiнiң Парламент қарауға мiндеттi заң 
жобасының және Парламенттiң �зге заң 
актiсiнiң мәтiнiн ресми енгiзуi заң шығару 
бастамашылығы болып табылады». 

Б ұ л  с � й л е м д і  о қ ы ғ а н д а  б і р д е н 
түсіну қиын. Осы с�йлемде не айты-
лып тұрғанын аңғару үшін оны кемінде 
екі-үш рет оқуға тура келеді. Онда да 
айтылмақ ой мен құқықтық норманы 
анық ұға қою оңайға соқпайды. Бір ғана 
с�йлемде ілік септігінің -нің жалғауы 
субъектiнiң, жобасының, Парламенттiң, заң 
актiсiнiң деген с�здерге 4 рет жалғанған. 
Оның үстіне теңтүпнұсқалықты сақтап, 

осы талаптардың бәрі бірдей орындала 
бермейді. Сондықтан да заң тілін түсіну 
қиындап кетеді. 

=сіресе, аяғына дейін оқып болғанша, 
басында не айтылғаны ұмытылып қалатын 
жаңылтпаш сияқты тым шұбалаңқы 
с�йлемдерді қазақша заң мәтіндерінен 
жиі кездестіруге болады. Мәселен, мына 
с�йлемге назар аударып к�релік: 

«1.  Сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз алынған 
мүлiктi �з еркiмен тапсырудан немесе 
мемлекетке оның құнын немесе заңсыз 
алынған к�рсетілетін қызметтердің құнын 
т�леуден бас тартылған жағдайларда, олар-
ды �ндіріп алу прокурордың, мемлекеттік 
кіріс органдарының не осыған заңмен 
уәкiлеттiк берiлген басқа да мемлекеттiк 
органдар мен лауазымды адамдардың талап 
қоюы бойынша, заңды күшіне енген сот 
шешiмi негізінде жүзеге асырылады».

Мазмұнынан к�рніп тұрғандай, бұл бап 
қазіргі қоғамда ең жиі с�з болатын мәселеге 
арналған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңның 25-бабы. С�йлем 
55 с�зден тұрады. Мұндай с�йлемдер �зге 
заңдарда да жетіп артылады. Мысалдарды 
үйіп-т�гіп, бірінен соң бірін келтіре беруге 
болады. 

Заңдарда қолданылатын терминдердің 
к�пшілігі сала мамандары мен аударма-
шыларға ғана таныс. Орыс тілінде жазылған 
заңдарды қазақшаға  аудару кезінде 
туындаған, сол заңға енген к�птеген жаңа 
терминдер мен с�з тіркестерін, тұтас ора-
лымдарды, олардың нақты мағынасын тек 
соларды жасаған, аударған және олармен 
тұрақты түрде жұмыс істеп жүрген сала ма-
мандары біледі. Мәселен, заң мәтіндерінде 
кездесетін кейінгі жылдары  жасалған дерек-
теме, қуыным, к�мінді сияқты терминдерді 
жұртшылық біле бермейді. Осындай әлі 
кең тарай қоймаған терминдер мен с�з 
тіркестері де заңнама тілін түсініксіз ете 
түседі. Бұл уақытша қиындық қазақ тілі рес-
ми тіл ретінде жаппай қолданылған жағдайда 
ғана еңсеріледі. Алайда қазіргі уақытта 
қазақ тіліне  ондай қажеттілік туғызылып 
отырған жоқ. Сондықтан сәтті жасалған 
терминдердің �зі кең тарап, халықтың 
санасына сіңіп, үйреншікті атауларға айна-
лып кете алмай, олар к�пшілік жиі жүгіне 
бермейтін заң мәтіндерінде қалып қойып 
отыр. Ресми тілді, қазақ тіліндегі құқықтық 
актілерді халық жаппай пайдаланып, 
кеңінен қолданса, оның терминологиясы 
да жат саналмай, тез орнығады. 

Біздің бүкіл заң шығармашылығының 
шындығы: «Қазақ тілінде жазылған заңды 
түсінгің келсе, орысшасымен салысты-
рып оқы» деген салмағы зіл батпан бір 
ауыз с�зге сыйып тұр. 0те ащы айтылған. 
Бірақ мұның заң тілі ұшыраған дерттің дәл 
қойылған диагнозы екенін мойындауға 
тура келеді. Отыз жылдай уақыт бойы 
тілімізді байлап келген бұл созылмалы 
дерттен айығудың жалғыз-ақ жолы бар. Ол 
– қазақтың заңын қазақша жазу. Мұның 
басқа емі жоқ. Осы емді қолдансақ, заң 
тілі ауруынан айығып, қазақ заңы қазаққа 
түсінікті болады. Халықтың �з тілінде 
түсінікті жазылған заңдар қазақтың рес-
ми тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, 
ұлттың құқықтық санасын, қоғамның 
құқықтық мәдениетін к�тереді. Құқықтық 
 мемлекетке керегі де осы  емес   пе? 

мәтіндерден тұратын заңдарымызды 
тұпнұсқа деп тануға бола ма?» деген 
сұрақ туындайды. Егер заңдарымыздың 
қай тілде дайындалғанын негізге алсақ, 
онда орысша жазылып дайын болғаннан 
кейін қазақшаға аударылған біздің 
заңдарымыздың қазақша нұсқасын 
«түпнұсқа» деп тануға еш негізіміз жоқ. 
Яғни заңдардың қазақшасы түпнұсқа емес. 
Дәлірек айтқанда, біздің заңдар түпнұсқаға 
сәйкестендірілген  аударма мәтіндерден 
тұратын құқықтық актілер. Сол мәтіндерді 
құрап тұрған с�йлемдерінің басым б�лігі 
орыс тілі с�йлемінің қалыбына салып 
құйылған, б�тен қалыптан шыққан 
к�шірме с�йлемдер.  0зін құқықтық 
мемлекет деп танитын елдегі барлық 
қатынастарды реттейтін заңдары сол 
елдің мемлекеттік тілінде жазылмайды, 
«түпнұсқа емес» деп айтудың �зі ақылға 
сыймайтын нәрсе. Бірақ олай емес деп, 
тағы айта алмаймыз. Заңдарымызды 30 
жылға таяу уақыт бойы орысша жазып, 
қазақшаға аударып жүргеніміз айдай 
ақиқат қой. 

Біздің заңдарымыздың мәртебесін 
анықтайтын заңның �зіне жүгініп к�релік. 
Ол – «Құқықтық актілер туралы» Заң. Осы 
заңымыздың 24-бабының 3-тармағында: 
«Қазақ және орыс тілдеріндегі норма-
тивтік құқықтық актілердің мәтіндері 
теңтүпнұсқалы болуға тиіс» деп жазыл  ған. 
Яғни бұл заңда құқықтық актілердің қай 
тілдегісі түпнұсқа екендігі к�рсетіл меген. 
Тек олардың мәтіндерінің аудармалары 
бірдей (теңтүпнұсқалы) болу керектігі ғана 
жазылған. Бұл қазақ тіліндегі заң түпнұсқа 
дегенді білдірмейді. Оны ашып жаза да ал-
маймыз, �йткені олардың барлығы дерлік 
орыс тілінде жазылғаны баршаға мәлім. 

Бізде заң шығармашылығы мен заңдар-
дың аудармасы ж�нінде ең жиі қолда-
нылатын термин – «теңтүпнұсқалық». 
Мәтіндердің теңтүпнұсқалығын біз 
қалай анықтаймыз? =рине, түпнұсқамен 
 с а л ы с т ы р у ,  с о н ы м е н  с ә й к е с т і г і н 
анықтау арқылы. Қазақша заң мәтіндері 
салыс тырылатын ондай түпнұсқа сол 
з а ң н ы ң  о р ы с ш а  ж а з ы л ғ а н  м ә т і н і . 
Орысша мәтінді қазақшасымен емес, 
керісінше, қазақшасын орыс тіліндегі 
нұсқасымен салыстыру арқылы екі 
мәтіннің теңтүпнұсқалығы тексеріледі. 
Депутаттар,  заңгерлер мен аудармашылар 
бізде заң мәтіндерінің теңтүпнұсқалығын 
тек осылай анықтап жүр.  Стильдік 
қателіктер мен термин қолданысындағы 
сәйкессіздіктердің к�бінесе қазақша 
мәтіннен табыла беретіндігі де сондықтан. 
0йткені біз үнемі орысша жазылған заң 
мәтініне оның қазақшасын бейімдеп, 
сәйкестендірумен, қазақ тілін сол қалыпқа 
салумен айналысып келеміз. Біздің заң 
мәтіндерін оқығанда қазақтың шапанын 
жамылып алған орысты к�ргендей әсерде 
қаласың. Қазақша заң мәтінін түсінбей 
қалсақ та, одан қате тауып түзетпек болсақ 
та, оның орысшасына жүгінетіндігіміздің 
бар сыры осында жатыр. Себебі заң 
мәтінінің түпнұсқасы оның орыс тіліндегі 
нұсқасы. Осыдан кейін біз заңдарымыздың 
түпнұсқасы оның мемлекеттік тілдегі 
мәтіні деп қалай айта аламыз. Осындай 
тірлікпен айналысып отырып, қазақтың 
заң тілін дамытып, мемлекеттік тілді заң 
шығармашылығында шығармашылықпен 

Парламентіміз бола тұра мемлекеттік тілді 
заң шығармашылығында пайдалана алмай, 
отаршылдық бұғауынан құтылғанымызға 
отыз жылдай �тсе де аудармашылықпен 
айналысып отырғанымыз елдігімізге 
сын. Қазақ заңын қазақ �з тілінде, �зге 
 отандастарымыз мемлекеттік тілде оқып, 
тіліміз бүкіл елге қызмет еткенін қаласақ, 
заңдарымыз аударма емес, түпнұсқа болуы 
тиіс. 

ЗАҢ М5ТІНДЕРІНДЕ ТЕРМИНДЕР 
НЕГЕ БІРІЗДІ ЕМЕС?

Айқын баяндауды, нақтылықты талап 
ететін заң мәтіні артық ақпарат арқалауды, 
к�пс�зділікті к�термейді. Бұл сипаты 
сақталуы үшін заң мәтіні ресми  стиль 
талаптарына сай жазылып, ұлт тілінің 
с�йлем құрылысы бұзылмауымен қатар, 
ондағы термин қолданысының бірізді 
болуы да ең маңызды, басты шарттардың 
бірі. Мәтініндегі негізгі ұғымдар заңда 
қ о л д а н ы л ғ а н  т е р м и н д е р  а р қ ы л ы 
берілетіндіктен, олар заң мәтініндегі 
құқықтық норманы бұрмаламай дәл 
жеткізіп, заң бабының негізгі мән-мазмұнын 
ашып беретін кілт-с�здер. Ал енді қазіргі заң 
мәтіндеріндегі термин қолданысына келсек, 
онда бірізділік жетіспейді. Бір ұғым әр заңда 
әртүрлі терминмен берілетін жағдайлар жиі 
ұшырасады. Заң мәтіндеріндегі терминдер 
жарыспалылығы, термин қолданысындағы 
ала-құлалық ресми тілдің мінсіз қызмет 
етуіне кедергі келтіретін, ұлттық термино-
логияның орнығуына б�гет болатын 
кемшіліктердің бірі.

Заңдарда термин қолданысының бірізді 
болмауы ең алдымен ұлттық терминқордың 
орнықпауымен, елдегі терминологиялық 
жұмыстардың дұрыс үйлестіріліп, жоғары 
кәсіби деңгейде жүргізілмеуімен тығыз бай-
ланысты. Терминге қойылатын талаптарға 
сай жасалып, қолданысы тұрақтаған тер-
миндер ресми бекітіліп, жұртшылық жап-
пай пайдалана алатын қолжетімді деректер 
қорында тұруы қажет. 0кінішке қарай, 
бізде әзірге бүкіл сала мамандарының, 
кез келген тұтынушының сұранысына 
жауап  беретін электронды терминдер 
қоры, сапалы терминологиялық с�здіктер 
 сериясы жасала қойған жоқ. Барлары әлі 
жетілдіруді, бір жүйеге түсіруді қажет етеді. 
Терминологиядағы, терминографиядағы 
осы ретсіздік, жүйесіздік заң тіліне де 
салқынын тигізіп отыр. 

М ы с а л ы ,  К о н с т и т у ц и я м ы з д ы ң 
51-бабы ның 1-тармағында: «Мәжіліс 
депу таттарының кезекті сайлауы Парла-
менттің жұмыс істеп тұрған сайланымы  
�кілеттіліг інің мерзімі  аяқталардан 
кемінде екі ай бұрын �ткізіледі», «ҚР 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 
Заңының 8-бабында: «Съездің бірінші 
шақырылымы ішінде басқару органдары  
сайланбайды» деп  жазылған.  Орыс 
тіліндегі «созыв» термині қазақ тіліндегі 
е к і  з а ң н ы ң  б і р і н д е  –  « с а й л а н ы м » , 
екіншісінде – «шақырылым» деп, екі түрлі 
қолданылған. Конституцияның 61-баптың 
3-тарамағының 9-тармақшасында «окру-

аталған кемшіліктер жойылмайды. Бұл 
мәселе к�п к�теріліп, жиі с�з болып 
жүргенімен, әзірге к�ңіл толарлықтай 
нәтижеге қол жеткізе алмай келеміз. 
Айталық, «Termincom.kz» сайтында әр 
жылдары бекітілген терминдердің бірнеше 
нұсқасы жарыстырып қатар к�рсетілген. 
Мысалы: «аутентичность» терминінің 
– «теңтүпнұсқалық», «түпнұсқалық», 
«аутенттілік», «сәйкестік», «теңнұсқалық», 
«сайма-сайлық», «т�лтумалық» және «тең 
түпнұсқалық» деген 7 түрлі нұсқасы қам-
тылыпты. Терминдердің жасалу, қалыптасу 
тарихын зерттеуші ғалымдарға болмаса, 
тіл тұтынушыларына бұл атаулардың бәрі 
бірдей қажет емес. Керісінше, тізіліп тұрған 
к�п нұсқа жұртты шатастырып, терминком 
мақұлдаған атауларды орнықтыруға зия-
нын тигізеді. Сайтқа терминнің ең соңғы 
бекітілген, жаппай қолдануға ұсынылған 
нұсқасын ғана берген орынды. К�пшілік 
соны іздейді. «Termincom.kz» жұмысын 
үйлестіруші әріптестер алдағы уақытта 
осыны  ескерсе дейміз. 

Терминком мақұлдаған терминоло-
гиялық с�здіктердің әрқайсысында бір 
ғана ұғым атауы әртүрлі нұсқада беріледі. 
Мысалы, бір ғана «террористический акт» 
термині – «террорлық акт», «лаңкестік 
акт» және «лаңкестік әрекет» түрінде үш 
с�здікте үш түрлі нұсқада кездеседі. Мұндай 
мысалдарды кейінгі жылдары шығарылған 
ең беделді авторлар жасаған с�здіктерден 
әлі де тізіп келтіре беруге болады. 

З а ң д а р д ы  қ а з а қ ш а ғ а  а у д а р у ш ы -
лар терминдерді аспаннан алмайды, осы 
с�здіктерді пайдаланады және термин ком 
бекіткен терминдерге жүгінеді. Термино-
логиялық с�здіктер мен термин дерді алатын 
негізгі к�здерде бір ұғымның бірнеше атауы 
қатар беріліп жүргендігі – заңдардағы тер-
мин жарыспалығының туындауына негіз 
қалап береді. Сол себепті осы іске жауапты 
құрылымдар мен мамандар тер миндерді 
бекіту мен терминологиялық с�здіктер 
шығаруды ретке келтіріп, термино логия-
лық жұмыстарды сапалы, кәсіби деңгейде 
жүргізуді қамтамасыз етпесе, іс оңға баса 
қоймайды. Бұл мәселе бұған дейін де 
сан мәрте айтылған. Бірақ содан тиісті 
нәтиже шықпай жатқан соң, тағы қай-
талап отырмыз. Терминологияның жүйеге 
түсуі, термин қолданысындағы біріз ділік 
– қазақтың ғылыми тілінің, ресми-іскери 
тілінің қалыптасқанын, дамығанын айғақ-
тайды. Терминдер қоры ретке келсе, заңда-
ры мыздағы термин қолданысы да бір ізге 
түседі. 

ҚАЗАҚША ЗАҢ ЖАЗАТЫН 
МАМАН ТАПШЫ МА?

Қазақша заң жазатын мамандар 
жетіспейді деген пікір жиі айтылады. 15 
қарашада =ділет министрлігінде �ткен 
жиындағы баяндамасында Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты, =леуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитетінің мүшесі Нариман 
Т�реғалиев: «Мемлекеттік тілде заң 
 жазатын білікті заңгер мамандар тапшы»  

НЕГЕ ҚАЗАҚША 
ЖАЗЫЛМАЙДЫ?
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ANA TILI Э С С Е
шетелдік оқырман білмеуі керек пе?! Басқа жұрттың 
ешкімге ұқсамайтын далалық ғажайып поэзиядан 
құр қалғаны обал ғой. Тығырықтан шығар жол 
жалғыз: шын қызыққандар ерте шыққан мүйіздей 
к�рнекті ағылшын, испан, орыс, т.б. халықтардың 
ұлы ақындарын ана тілінде оқуға, стихиясын сезінуге 
шын ықыласы ауып жатады ғой. Ендеше, қазақтар да 
�з тарапынан мұны жолға қоя білуі, �зге халықтарды 
асыл қазынасына тарта білуі керек. Тым құрыса, үлкен 
зерттеушілері оқып білсін, дәмін татсын. Бұл процесс 
– қазақ тілінің сұлулығына, әуезіне қызығу Димаштың 
феноменімен басталып кетті деуге болар, расымен 
басын құдай беріп тұр. 

Түйірлі бұршақ н�сер ұшықтайды,
«Ши ұшық», «қырық аяқ су» жібергендей.
Бұл космогониялық теңеуде баланың жарық 

дүниеге келгені сияқты таза күй тұнып тұр. К�шпелі 
қазақта жерұшық, қазанұшық сияқты шимен ұшықтау 
салты к�зге елестейді. Нәресте қырқынан шықпас 
бұрын қырық шілтен күнде біреуден келіп күзетеді 
деген ескі ұғым бар, қырық күн �ткенде шілдехана 
жасап, қырық қасық суға шомылдырады. 

Аса алмас алғыр қыран ала асқардан, 
0ңкілдеп �зен қалай т�гілмеген.
Шығысқа беттей ш�ге жатқан таулар,
Құшысып, сүйісіп тұр к�гіменен.

Ыстықк�л жер айнасы м�лтілдейді,
Балқашты қамыс қамап желкілдейді.
Аттанған алты �зені Жетісудың
Балқашқа бауырымдап еңкілдейді. 
Жоқтау сарыны сияқты к�рініп кетеді. Іле суының 

портреті �згеше, оның алыстан шұбатылған бейнесі, 
құмды жарып �тетіні, түсі суықтығы, жарқырап 
к�рінбейтіні айшықты суреттелген, «Ел шайқап, ердің 
қанын ішкен Іле». 

Шымырлап Іле қайнап құмды кезген,
Қас қақпан ұйық, дойыр, долы безген,
Алыстан арып к�шкен керуендей,
Тоңмойын, томсарулы тұнжыр к�збен. 
Жетісудың әр гидронимі – Шу, Іле, Шелек, 

Қаратал, К�ксу әртүрлі суретпен к�рініс тапқан. 
Шелек тентек �зенге ұқсайды: «Арқырап асау Шелек 
орыпты тас, / Бурадай бұлқынады к�к ала бас», су 
долы тасқынын жараған бураға, шапқан жылқыға 
ұқсатардай. Жалайыр руының егінші екені туралы 
дерек �леңге қона кеткен. Түз тағылары жайлауда 
малмен бірге �реді екен. «Таутеке, арқар, құлжа, 
қарақұйрық, / К�руге болад бәрін жайылымнан»; 
«Марал ды мал ішінде атпен қуып, / =кеп жүр ауылына 
айдап Албан». 

«Жетісу жәндігі» зоологиялық деректерді қылға 
тізгендей айқындайды. Ақын т�гіп-т�гіп жіберетін 

шаруашылықта жарамды екенін мадақтайды. Ілияс 
теріскейдегі арал Эрин-Ирландияда ежелде туған 
жырмен үндестігін білмегені даусыз, бұл құбылысты 
әдебиетте «конгениальность» деп атайды. Абай 
 поэзиясында бұл құбылыс �те к�п, оның жаһанның 
ең ұлы ақындарымен үндестігі қайран қалдырарлық. 
Үлгі алды дейтін қазіргі интернет заманы емес, 
к�руі, сезімі, биік болмысы, рухы үндестік ныша-
нын тудырған. Тауратта Нұқ пайғамбардың кемесі 
қарағаннан жасалған. Адамның ағашсыз, �сімдіксіз 
күні жоқ. «Пугалище дриад, / приют крикливых вра-
нов, / Ветвями голыми махая, древний дуб / Чернел в 
лесу пустом» (П.А.Вяземский). 

«Ранняя ирландская лирика уникальна по своему 
тонкому чувству природы, гармоничному раство-
рению в ней. Для друида, поэта-жреца архаической 
эпохи, характерно почитание деревьев, древобожие. 
Слово «друид» происходит от слова doire, что значит  
«дубовая роща». Монахи и святые отшельники 
 зачастую выходили из среды друидов», («Тысяча лет 
ирландской поэзии», Москва, ЭКСМО, 2014). 

Кең далада түн баласы атпен жүре беретін ескілікті 
қазақтар үшін к�к аспанның бедерлі нысандары  
– жұлдыздар. Ақын «Сапарда» атты �леңінде 
астрономиялық деректерді жырмен меруерттей тізіп, 
к�шпелі мал тұрмысында қыр адамы жиі к�ретін 
жұлдыздарды ертегілік сарынмен бейнелейді: «Үріккен 
үркер – / Ұшқан арқар, / Ол да біздей адасқан. / 
«Жетіқарақшы» – / К�талақшы; / Кімге тауып / Жол 
ашқан? / «Ақбозат» та, / «К�кбозат» та: / Арқандаулы, 
байлаулы. / Алыс па арал? / Қоңыр самал / Бұлтты 
түріп айдаулы. / Біз сенбейміз, / Бос «жел» дейміз, / 
Үркер-арқар, �ңгені. / Біз іздейміз, / Біз к�здейміз / 
Аумас қазық шегені». 

«Аумас қазық шеге» дегені – аспан денелері ішінде 
айнымайтын Темірқазық-Алтынқазық жұлдызы. 
«0лген кісінің басын Темірқазыққа қаратып қою 
ескіден келе жатқан салт. Күллі жұлдыздардың тұтқасы 
сияқты, к�рер к�зге тапжылмай тұратын Темірқазық 
жұлдызы, адамның сәбилік сатыдағы сана-сезіміне 
мықты әсер етті. Ендеше, �ліктің бас ағзасын соған 
бейімдеп қою табиғи нәрсе, мұнда бейсауаттық 
жоқ. Ал, �ліктің бетін, малдың бауыздауын «оңға» 
– құбылаға (Мекке, Мединеге) қарату кейінірек, – 
мұсылман дінінің ықпалымен енген әдет» деп жазады 
Хасен =бішев «Аспан сыры» атты кітапта (72 бет). 

«Қазақтың ежелгі космогониялық к�зқарасы 
негізінен мифопоэтикалық желіске құрылса да, 
оның к�шпелі тіршіліктің күнделікті жосыны-
мен астасып жататын рациональдық мәні де 
ерекше.  К�шпелілер түнде негізгі табиғи бағдар 
болып  табылатын Темірқазықты іздегенде міндетті 
түрде Жетіқарақшының жылдың әр мезгіліндегі 
қозғалысын басшылыққа алып отырады. ...Батпай-
тын жұлдыздарға – Ақбозат, К�кбозат, Қарақұрт, 
Жетіқарақшы, Босағаның екі жұлдызы жатады» 
делінген. «Қазақтың этнографиялық категориялар, 
ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты 
энциклопедия, 2 том, 434-435 бет. («ҚР Мемлекеттік 
Орталық музейі», 2012). 

Жер мен к�ктің құбылыстарын қазақ �з ұғымына 
бейімдеп, бауырына баса иемденіп суреттейді. Ақын 
Сейфолла Оспан: «Қазақ ежелден табиғатпен аста-
сып, араласып кеткен халық. К�кке, жоғарыға, күн 
мен айға, жұлдыздарға қарап, күн жадын бағып 
жүретін. Аспанды шаңырағынан күндіз де, түнде де 
к�ріп жататын. Бұл деген сұмдық философия ғой!» 
деп әңгімелегені к�кейімде тұр. Николай Гумилевтің 
�леңінде жұлдыздарды к�шпелілерге теңеу бар. 
«Батқан сайын ұялып Күн қызарып, / Жылайды аспан 
к�зінен жұлдыз ағып» (Рафаэль Ниязбек). «Үркердей 
үркіп ауыл қыр астында, / Қаңтарға қара суық ұластың 
ба?» (Аманхан =лім). 

Мыңғыртып мал айдаған елдің ат арқасында жел-
дей жүйткіп еркін �скен баласы болғандықтан Ілияс 
ақын �ркештене тулайтын ағынды су бетінен де мүйіз 
к�реді: «К�лденеңдеп, / К�кке �рмелеп, / Жынды 
толқын / Сүзісті» («Сапарда»). Ақынның отты к�зіне 
дүние толы қозғалыс, барша құбылыс әсем к�рінер. 
Мұның мәні оның асқан �мірсүйгіш жүрегінен, жаны 
тебіренгіш шаттықтан, әсершіл қиялынан туындайды. 
Қазақ ақын халық. Қазіргі жас қазақ поэзиясының 
ірі �кілі Ерлан Жүністің «Кеудемнен ғалам жарып 
шығатындай, / айналып тұратындай, / С�здерім 
құс боп ұшып кететіндей, / аспанға жететіндей» деп 
толғайтын жыры ұрпақ сабақтастығының айнасы. 

Ілияс күңірене жырлаған Құлагердің тағдыры ұлт 
тағдырын еске түсірмей кетпес. «Неге далам айрылды  
құландардан?» (Серік Томанов); «Қаңғыртпас 
Құлагердің кегі кімді!» (Маралтай); «Құлагер сүрінген 
далада мертігіп, / Ақсады аңдаусыз Алаштың 
арманы...»  ( Ырысбек Дәбей). 

Ілиясқа Абайдың ықпалы ерекше тигенін к�руге 
болады. «Кәрі құдаң – қыс келіп, әлек салды» деп 
кейіптелген Абайдың табиғат лирикасының энергиясы  
тас жарарлық еді. Абайдың «Жаз», «Қыс» атты 
классикалық �леңдерімен Ілиястың «Жаз-құдаша», 
«Бұлт», «Мезгіл суреттері» атты �леңдері сарын-
дас. Параллель суреттер – «К�рден жаңа тұрғандай 
кемпір мен шал» (Абай) «Қыстайғы науқас қара 
жер, / Шығарды ауру-�лігін» (Ілияс). Пушкин  күзде 
рухы  тасып, к�ктемде сплин-депрессия меңдеп, 
құсаның уытын терең сезінерін жасырмайды: «Гонимы  
вешними  лучами...». 

Абайдың анық мирасқоры – Мағжан, Сұлтан-
махмұт, Ілияс, Сәкен. «Во всем искусстве, –  говорит 
Гете Эккерману 4 января 1827 года –  существует пре-
емственность. Когда видишь большого мастера, то 
находишь всегда, что умел воспользоваться достоин-
ствами своих предшественников и именно благодаря 
этому сделался великим. Люди, подобные Рафаэлю, 
не родятся на пустом месте, они опираются на антич-
ность и на все лучшее, что было создано до них». 

Ілияс Жансүгіровтың «Қазақ үйдің тұрмысы» 
атты �леңі – энциклопедиялық бекзат жыр. Мұның 
іші этнологияға, этнопсихологиялық деректерге, 
зат есімдер шеруіне тұнып тұр. Баршасы ескі қазақ 
тұрмысын танытады. Киіз туырлықты қазағын жан-
жүрегімен сүйген Ілияс Жансүгіров жаңа дәуірде асыл 
мұрасы ескірмейтін, рухы �лмейтұғын ұлы суреткер, 
ұлттың ғұлама ұстазы. Оның к�ркем жырларын айдай 
әлемге таныта беру, ұлықтай білу кейінгі ұрпақтың 
еншісіне тиіп отыр. 

«Қазақта «кереге тоқсан басты, сексен уық» деп 
басталатын �лең бар. Сондағы «бас» дегені, керегелік 
екі сояудың үстіңгі жағының ұйқасуы. Ауылда к�п 
ұшырайтын алты қанат үйдің әр керегесі он бес  бастан, 
алтауы тоқсан бас болады. Керегенің қосылатын 
тұсындағы қысқа сояулар – «сағанақ» деп аталады. 
Белгілі ақынымыз Ілияс Жансүгіровтың алғашқы 
�леңдер жинағы «Сағанақ» деген атпен шыққан еді» 
деп жазады Сәбит Мұқанов «Қазақ қауымы» атты 
этнографиялық зерттеу еңбегінде.

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА,
 жазушы, кинодраматург,

 Мемлекеттік «Дарын» жастар
 сыйлығының лауреаты

екенін айтты. Мұны Парламент пен 
Үкіметте, орталық мемлекеттік органдарда 
солай екенін к�ріп-біліп, зерттей отырып 
айтылған с�з деп білеміз. Ащы да болса 
шындық айтылды. Бірақ мұны біз бар 
маманды орынды пайдаланбай, қолдан 
жасалып отырған жағдай деп санаймыз. 
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 ма манның тапшы болуы түсінікті. Ал қазір 
«маман тапшы» дегеніміз адам таңғаларлық 
жағдай. Жұмсартып айтқанда, ұят. Тәуел-
сіздік таңы атқалы бері елдің ондаған 
университеттерін жыл сайын жүздеген 
қазақтілді заңгерлер бітіріп шықты. Біздің 
ұлт �кілдерінің ең к�п оқитыны да – 
осы заңгер мамандығы. Заңгерлерді ар-
найы даярлайтын М.Нәрікбаев атындағы 
Қазақ гуманитарлық заң университеті 
сияқты арнайы оқу орындары да бар. 
Сонда осы оқу орындарын бітірген 
қазақтілді түлектер қайда? Олардың ара-
сында қазақша заң жаза алатын мамандар 
болмағаны ма? Оларды оқытып, даяр-
лап шығарып жатқан оқытушылар, до-
центтер мен профессорлар бар емес пе? 
Біздіңше, мәселе маман тапшылығында 
емес, сол бар мамандарды  іске тар-
тып, мемлекеттік қызметке алып, заң 
шығару ісіне араластыруға деген ниеттің 
жоқтығында, қазақ тілін мемлекеттік 
басқару мен заң тіліне  айналдыруды 
к�здеген нақты мақсаттың қойылмауында 
болып отыр. Бұл,  айналып келгенде, 
�з билігіміздің қазақ тіліне қажеттілік 
туғызып, оны іске қосуға асықпай, заң 
жүзінде – мемлекеттік, ал іс жүзінде – 
қосалқы тіл, аударма құжаттар мен актілер 
тілі ретінде қала беруін қалайтындығының 
нақты к�рінісі. Мұны шынайы жағдайдың 
осылай екенін Үкіметтің білмегендігінен 
қалыптасқан ахуал дегенге сену қиын. 
Олай десек, ресми  билік елдегі тілдік 
ахуалға мониторинг  жасап, тіл саяса-
тын тиімді жүргізе алмай отыр  деген 
қ о р ы т ы н д ы ғ а  к е л у г е  т у р а  к е л е д і . 
Жағдайды біліп отырып түзетпесе, онда 
ол – дәрменсіздік, ал, әдейілеп істелсе, 
оның аты – қаск�йлік, ал, білмегендіктен 
түзей алмай отырса, онда ол – кәсіби 
біліксіздік. Қай-қайсысы да оңып тұрған 
жоқ. Сондықтан бұл жағдайдан шығудың 
жолы – тілдік заңнаманы жетілдіріп, 
Үкімет пен Парламентке істі қазақша 
жүргізе алатын, құқықтық актілерді, 
соның ішінде заңдарды мемлекеттік тілде 
жаза алатын қазақтілді білікті мамандарды  
к�птеп тарту керек. Үкімет мүшелері 
мен Парламент депутаттары еліміздің 
мемлекеттік тілін меңгерген азаматтар 
болуы тиіс. Қазақ елін қазақша басқарып, 
заңдарын мемлекеттің �з тілінде жазатын 
уақыт жетті деп санаймыз. 

Ісқағаздарын, заң жобаларын  қазақ ша  
сауатты жаза алатын мамандар қазір 
де бар. Сәл ізденіп, бел шешіп кіріссе, 
қазақша жазып кететін орыстілді мемқыз-
метшілер де аз емес. Тек нақты талап 
қойылмағандықтан олар құжаттарды 
орысша жазу дәстүрінен жаңылмай 
келеді. Орыстілді мамандар арасында да 
білімді, кәсіби деңгейі жоғары маман-
дар жеткілікті. Оларды сақтау, олардың 
білімі мен тәжірибесін ел игілігіне жарату  
�те маңызды. Алайда оларды сақтау 
қазақ тілінің бағын байлап, мүмкіндігін 
шектеу арқылы жүзеге асырылмауы 
тиіс. Керісінше, олар еліміздің білікті 
 кадры, білімді де мәдениетті, отан-
шыл, мемлекетшіл азаматтары ретінде 
мемлекетінің тілін жетік меңгеріп, оны іс 
жүзінде қолдануда да үлгі к�рсетуі қажет. 
Егер олай болмаса, онда с�з бен істің 
арасы  алшақ жатыр деген с�з. 

Осы орайда «Құқықтық актілер 
 туралы» Заңның «Нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын дайындау және 
ресімдеу» деп аталатын 5-тарауының 
«Нормативтік құқықтық актінің жобасын 
әзірлеу тәртібі» деп аталатын 18-бабына: 
«Қазақстан Республикасында барлық 
құқықтық актілер алдымен мемлекеттік 
тілде әзірленеді. 0зге тілдерге қажеттілігіне 
қарай аударылады. Мемлекеттік тілдегі 
құқықтық акт түпнұсқа болып саналады» 
деген жаңа тармақ енгізілуі қажет деп 
 санаймыз. 

Жуырда ғана «Алматы» телеарнасына  
берген сұхбатында әйгілі математик  
ғалым Асқар Жұмаділдаев «Үкімет �з 
қазақ тілімізді кемсітіп отыр» депті. 
Асекең әділін айтты. Мектепте негізгі 
пәндерді ағылшын тілінде оқытудан 
артық мемлекеттің, ұлттың тілін кемсіту 
үлгісін табу қиын. Қазақ тілін ресми 
қолданыстан, мемлекет басқару мен шың 
шығарудан шеттету де оны кемсітудің 
сорақы түрі. Ғылым мен технологияны 
оқытып-зерттеуге, заң жазып, ресми 
құжаттарды жазу мүмкіндігі берілмеген 
тіл ешқашан шын мәніндегі мемлекеттік 
тіл бола алмайды. Бұл қызметтерді атқару 
мемлекеттік тілдің негізгі міндеті. Біз 
соған жол ашпай отырмыз. =н айтып, �лең 
 жазып, әзілкештерді сайратып қоюмен 
ғана қазақ тілінің бағы ашылмайды. 
«Қазақ тілінде термин жасауға болмайды», 
«Қазақ тілі ғылыми еңбектер мен заңдарды 
жазуға икемсіз», «Қазақша заң жаза ала-
тын маман тапшы» деудің еш негізі жоқ. 
Бұлай деп, жағдайды білмейтін, не іштей 
солай болып қалуын қалайтын мысық 
тілеу адамдар ғана айтуы мүмкін. 

 Қазақ тілінде кез келген ғылымды 
с�йлетуге, кез келген заңды жазуға 
 болады. Оны атқара алатын мамандар да 
бар. Жетіспей жатса, оларды жоспарлы,  
мақсатты түрде оқытып, керегінше 
даярлауға болады. Шынымен солай 
 болуын қаласақ, бізде бәрі де жетеді. 
Бәрі �з қолымызда. Бізде тек солай 
істеуге ниет, ерік-жігер, табандылық, 
жауапкершілік пен ұлттық намыс жетіспей 
тұр. Қазақ тілі мүмкіндігі жетіспегендіктен 
емес, оның бар мүмкіндігін толық пай-
даланып, қоғамның ең маңызды сала-
ларында қолданылуына жол ашылмай 
отырғандықтан т�рге оза алмай келеді. 
Басқа мәселе жоқ, бар мәселе осында. 

Табиғат лирикасы
Ілияс Жетісу �лкесінің антропонимдік кескінін 

– табиғатты кісілік келбет, алып бейнемен талмай 
к�ркем суреттейді. Бағзы заманда жер бетінде тек 
алыптар мекендеген деген к�не аңыз бар. Мифоло-
гияда ең алғашқы адам Пурушаның денесінен бүкіл 
әлем түзілген. Ол к�збен к�ргенін к�кірегіне к�шіргені 
аз, оқыған адамның жадынан �шпестей етіп, жадын 
сиқырлап жібереді. Отанын қастер тұтқан асқан 
сүйіспеншіліктен туған перзенттік бұла мінез. Ақынды 
ақын еткен оның туған топырағы, тегі, генетикалық 
коды ғой. 

Орыс ақыны Георгий Иванов пейзаж және портрет 
ақыны болып бастаған. Табиғатқа жан салу испанның 
ұлы ақыны Федерико Гарсия Лорканың сыршыл 
жырларына тән. Абай қазақ поэзиясына «Қыс» атты 
пейзаждық лирикасы арқылы мифтік кейіптеуді сәтті 
енгізді. 

К�ктемде құмнан әсем жер болсын ба,
Жайқалып жауқазыны, раң гүлдер. 
«Раң» – сирек қолданылатын с�з. «Раң – к�ктемнің 

басында қар суымен шығатын ұсақ ш�п» делінген. 
Бойдағы бозбаладай асыр салса,
Қозысы құйрықтанып д�ңгеленер. 
Қырда жайылған мал түлігі жер түгінің ең 

құнарлысын таңдап, теріп жейді. Қозылар қызғалдақ 
гүлдерді жейді екен. Ілиястың қыр баласы екеніне, 
туған жерінің жаратылыс суретін анық к�ре қоятын 
байқағыштығы баба қазақтың зердесі, бір басында гео-
лог, биолог, зоолог, географ, қылқалам иесі, астроном, 
ақын жүрегі тоғыса келгендей керемет зерлі әсер етеді. 
Ол табиғатты елжірей сүйгенін жасырмайды. 0зен 
жағасы, түнгі аспан айдан тәж тағынған мезеттің тыл-
сым сипаты ақын жанын арбап, экстаз, эйфориялық 
халге түсіреді («Ішім еріп»).

Жан күші, әсерлі үміт ішті керіп.
К�зімнен тамшыланып, суық жасым,
Бір терең ойға қалдым ішім еріп.
Негізінен теңеулері қыр баласы болған соң, 

мал түлігіне байланған: «Ш�гіскен шоғыр асқар 
қатпарланып, / Қия құз, мұсатыр мұз жақпарланып. 
/ Емес пе к�к ала бас ақ буралар, / Оралған шудалары 
мақпалданып». «Желді қарағай» атты �леңінде ақын 
қозы баққан күндерін сағынғанда аллитерациямен 
т�гіп-т�гіп жібереді: «Ол күнде біз бала едік, / Оздыра 
құнан шауып ек. / Орғыта ойнақ сап едік, / Ойнай 
қозы бағып ек». «Таудағы тас жаңғыртқан қойшы 
әндері» деп, Ілияс иен жерде талай ән шырқаған ғой.

«Жазғы таң». Ілиястың құсына шейін шайыр:  
«Жыршы құс мақтады, / Табиғат таңды қарсы 
алды. /Ақын құс қақсады, / Жырлады, жар салды».  
Жұлдыздардың с�нгенін ауырып �лді дейді.  «Жасыл 
қыр жапан-жарық, / К�белек, шыбын �рді. / К�к 
құндақ к�лдер толып, / К�ксеген күнді к�рді». 
Балаларға арналған �леңдерінде зердеге тоқи білуді, 
айнала әсемдікті к�ре білуді үйретеді, қысқа қайырып, 
нұсқа жасайды. «Жазғы шілде» атты �леңінде Ілияс 
 батыл эксперимент жасайды. «Құрт, ірімшік қайналды. 
/ Құлындар да байланды» дейді. Қазақ «байланды» деп 
айта бермейді. «Жапырақтар жалпайды, / Жас қозылар 
марқайды». 

«Тау суреті». Бұл �леңде Ілияс нығарлай кесіп ай-
тады, аксиома тәрізді әсер етеді. 

Тарбиған Тарбағатай жердің құты. 
Барлық – ел «қыдыр түнеп к�шкен жұрты».
Оранған ақ кебенек аруақты Алтай,
Т�гіліп бізге қарай жатыр мұрты.
Ертеде сол асқардың сәулетіне,
Қиыспай қырғындасқан талай жұрты.
Ақшұнақ, Жабағылы, Мыңшұңқыр, Таз,
Бұлардың бәрін тізген Жоңғар тұрқы.
Антропонимдік сипаттан ол тарихи дерекке 

оп-оңай ауысады. Ақын қылға тізгендей жер атау-
ларын сүйіп жазады. Мұндағы жайлаудың қымызы 
бал татыр, шоқысын ақын қыздың сәукелесіне 
ұқсатады. «Мұрыны Мұзбалақтың к�кте мүлгіп», 
«Қар кете қарлы алаңы қақ айыра, / Қаптағай қаптай 
к�шед Бүйенді �рлей» – ежелден Дешті Қыпшақ 
даласында үйірлі құландай шұбырған топонимдер 
айтылған жерде ру аты қоса жүруі заңды. Ілиястың 
руы Қаптағай – найман-қаракерей-матай руының 
батырының есімі. Ұранға шыққан. «Қаптағай» – 
жабайы бура деген с�з. Ислам діні қазаққа сіңбей 
тұрғанда кісі есімдері жан-жануар, мал атауларынан 
қойылғанының жарқын айғағы. Ақын Жетісу суретін 
к�ркем с�збен асқан зергерлікпен ойып салғанда осы 
�лкені мекендейтін бірқатар қазақ руларын атайды: 
«Ұлысы Ұлы Жүздің Үйсін-Дулат», албан, жалайыр, 
қалың матай қоныстанған. 

Абай және оның соңын ала шыққан, Абайды 
пір тұтқан, одан үйренген қазақ ақындарының жыр 
қазынасына тәржіма жасаудың аса мүмкін еместігі 
айқын к�рініп қояды. Бұл бір тілдегі теңдесі жоқ 
к�ркемдік сипаттың ырыққа бағынбауы, шеңберге 
сыймауынан туады. Мұның бір шеті бақ болса, 
бір ұшы сор. Аудармаға к�нбейтіні зор қиындық 
 тудырады. Сонда қазақ поэзиясының жауһарларын 

Ілияс Жансүгіров «Жетісу суреттері» циклін 
жазғанда космостық к�руден бір жаңылмайды-ау. 
«Па, шіркін! Болады екен тау да сұлу, / Мұз к�йлек 
к�к мұнармен белін буу». Ақын тұлғасы к�к күмбезде 
қырандай қалықтай, айналасын тегіс шолады. «Душа-
орлица / Снова родину узрит / И без шума, без усилья, 
/ Вскинув девственные крылья, / В мир эфирный 
воспарит!» (В.Г.Бенедиктов). Ақын жанына шабыт 
тау шыңы, құз-қияда, жақпар тастың үстінде келген 
дерсің. Оны �зі де растайтын тәрізді. 

Осыған ұқсамаса ш�кші мені,
Басынан кіндіктастың қарап тұру. 
Үшқараш жайлауын «Асы – астау, отырған ел 

– �релі құрт», Қарқара жайлауын суреттегенде 
«Мыңжылқы мыжырая жантайысқан» дейді, ұшар 
биіктен шолған адам ғана осылай к�рмей ме! Ірі зат-
тар туу алыстан кішірейіп к�рінеді. Орыс ертегісінде 
 «молочная река, кисельные берега» болса, Ілияста 
Жетісу түгін тартса май ағатын жер жаннаты.

Сүті ағып сорғалаған Үшқарқара,
Қорғасын қорып т�стен келетіндей. 

Осқырып теріс айналған Түптің суы,
Сырт беріп қос аяқтап тебетіндей.
Жыландай ирең қаққан Иірсу да
Білдірмей тау іргесін с�гетіндей.
Жанды тіршілік тұнып тұрған «Жетісу суреттері» 

циклінде асқақ теңеу, сырлы бейнелеу �те к�п. 
Ақынның с�здік қоры алапат селдің күйіндей бұзып-
жарып сананы к�ктей �теді. Бұл қасиетін оның ізбасар 
жерлес інісі, лирик ақын =ділбек Абайділданов 
«Тұлпар ақын» атты толғауында тамсана сипаттайды:  
«С�здердің не сиқырлы сырын ашты, / Қопарып 
астан-кестен дүние астын. / Балқаштың бар толқыны 
жиылып кеп, / Бойында тулап жатыр Ілиястың». 
Туған жерге тағзымын Сәкен Иманасов «Біз үшін жер 
бетінің сұлулығы/Жерұйық Жетісудан басталғандай!» 
деп жалғайды. 

 Мұншалық эпикалық бай шебер тіл қазақтың қай 
ақынынан табылар деп те ойлап қалу қисынды! Ілияс 
Жансүгіров ұйқас іздемейді, жасандылық түбірімен 
жат, бабалар сарынымен ұлы жырау тәрізді к�мейін 
ашса ағыл-тегіл телегей с�з қуаты түпсіз мұхиттай 
иіріміне тарта ж�неледі. Оның қалам ұшында адамзат 
жаралғалы жер мен к�кте толқыған поэтика тылсымы 
бар. 

 Ұлттық академиялық кітапханада �ткен тұсаукесер 
рәсімінде, Алматы-Гете институтының жобасы 
бойынша  «Құлагер» поэмасын жолма-жол тәржіма 
арқылы неміс тіліне аударған Герт Хайденрайхтың 
«Мен Ілияс Жансүгіровты қазақтардан қызғанамын. 
Ол Шекспир деңгейіндегі ақын» дегенін �з құлағыммен 
естігенмін. Ризашылықтан жаным сүйсінген. Гете 
институтының қолдауымен арада 4 жыл �ткенде Герт 
Хайденрайх мырза менің екі әңгімемді редакциялай-
тынын сол заматта білген жоқпын. Мұның астарын 
құдайдың қалауымен ұлы тұлғалардың энергетикалық 
тартылыс күші, әдеби кеңістікке ену құдіреті, рухы 
жақындық, аруақтың жебеуі деп түйсінемін. Меніңше, 
тақырып кеңдігі, портреттер, тарихи хрониканы �ңдеу 
бойынша Шекспир озық, тілдік қуат жағынан Ілияс 
Жансүгіров ұлы ағылшын драматургын басып кетеді. 
Психология, философиялық таным қос алыпта бірдей 
түседі. Космостық таным екеуінде де айқын сезіледі. 
Шекспир әлем тілдеріне тегіс аударылған, Ілиястың 
халықаралық мәртебелі шеруі енді басталды деп 
сенемін. 

«Жетісудың су суреті» қазақы мақаммен, тағы да 
кісілік келбетпен берілген:

н�серлеткен қалыбынан әсте жазбайды. Абайдан 
соңғы ақындарда эпикалық құдірет әсіресе Ілияста 
айдай анық. К�не жыраулық дәстүрде Қобыланды 
батырдың астындағы тұлпары Тайбурылдың шабысын 
керемет аспандатады: «К�л жағалай отырған, / К�к 
құтан мен қарабай / К�теріліп ұшқанша, / Белінен 
 басып асады». Тайбурылдың тұяғы жолындағы 
құстарды қанатын қағып ұшып үлгергенше іле кетуші 
еді. Осы тектес эпикалық жойқын қуат Ілиястың 
қаламына бек дарыған. Орыс ақыны Белла Ахмадулина  
түркілік тегіне тартып: «Влечет меня старинный 
слог, / Есть обаяние в древней речи» деп жырлайды. 
Ескілік қазынасына қанбайсың, сол құдіретті Ілияс 
жаңа дәуірге ілестіре жалғады. Ілияс атайтын кейбір 
аң-құс атауларын естімеген ел бар, архаизм сияқты 
жиі кездеспейді. Мысалы, «балта жұтар», «тұнжыр», 
«мықи», «бәрпі», «тығанақ». Торғайлардың сан 
алуан түрі бар, «бұқбас», «шапшақай», «майлық», 
«маубасбұқа», бұл сипаттауға қарап-ақ олардың сырт 
пішіні к�зге айнытпай елестейді. Ілияс ақынның аса 
бай лексика-с�з қорынан бұрын �зім түстеп білмейтін 
біраз с�зге жолықтым. Олардың мән-мағынасын 
«Қазақ с�здігі» атты түсіндірме фолианттан (Алма-
ты, 2013) іздеп таптым. Бұл с�здер, негізінен, құс 
атаулары. «Жұртшы» – сұңқар тәрізділер отрядының 
қаршыға тұқымдасына жататын жыртқыш құс; 
«тұнжыр» – қаршығаның ұябасары; «тынар» – ш�л 
далалы жерде үйрек-қаздарға түспей, к�біне қоянмен 
қоректенетін, �те сирек кездесетін к�к құс; «мықи» – 
арқасы қара қоңыр, бауыры ақ, қоңыр жолақты құс; 
«бәрпі» – тамырының емдік қасиеті бар, таулы жерде 
�сетін сарғалдақтар тұқымдасына жататын к�пжылдық 
ш�п; «тығанақ» – қаршыға тектес денесі шағындау 
жыртқыш құс; «ақсары» – сарғыш күңгірт дағы бар, 
бауыры қоңырқай дақты ақшыл, қанаты ұзын бүркіт 
тұқымдас жыртқыш құс; «шапшақай» – құстың түрі; 
«к�талақшы» – сатқын, екіжүзді, бәтуасыз. Қазақ 
«Сұңқар – құстың т�ресі, / Лашын – құстың жендеті, 
/ Қаршыға – құстың ұрысы», «Құс т�ресі – бидайық» 
деп мақалдайды. 

К�ркемі к�белектің сол сайларда,
Гүл шолып, жүрер ойнап ұшып сып-сып.
Үстіңнен аю тасты сылдырлатса,
Самайдан ішкен қымыз шығар шып-шып. 
Оқырман оқиғаның ішінде жүргендей ғажап әсер 

алады. Ілияс жанды тіршіліктің кескінін айнытпай шы-
рын с�збен кестелейді. К�белек қанатының  керемет 
әдемі �рнегіне есі кете сұқтанған Иосиф  Бродский: 
«По чьей подсказке / и так кладутся краски?»  деп 
(«Бабочка») жырлайды. Құдай шексіз  шебер жаратқан 
к�белектің сұлу пішінін адам қиялымен де сомдай 
алмас еді. Демек, табиғат шын суретші болса, адам 
құр еліктеуден аспайды. =йткенмен, Ілиястың жұпар 
с�зінің талшығы күрделі бейнелерді аумай к�рсетуге 
тым құштар. Бұл қиынның қиыны. Мұншалық 
құдіретті қалам суреткерліктің ең жоғары болмысына 
жатады. Жер астынан шығып жатқан ақ бастаудай 
м�лдір жырлар жүректі елжіретері айқын. Жабайы 
табиғатқа жетер ештеңе жоқ. «Не деген ғажап – 
тағылық!» (Серік Ақсұңқарұлы). 

Ілиястың Жетісудың флора-�сімдіктерін түк 
қалдырмай суреттеген «Жер түгі» былайша алса, 
друидтік сарындағы уағыз жыр. К�не ирландтар 
ағаштарды тап осылайша қастер тұтқан, тірі табиғатты 
шын сүйген. «Ирландия ағаштары» атты �леңде 
ағаштарға табынған, құдай санаған друидтердің мадақ 
жыры берілген, мұнда белгісіз ақын туған жерінде 
�сетін ағаштарды түгел тізіп суреттейді, олардың 
ерекше қасиеттерін, қандай жеміс беріп, қандай 

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВ.

ер таппан жерге жетер Жетісуым:
Күркілдек, Көксу, Лепсі, Іле, Шуым, – деп 
Ілияс ә дегеннен топонимдік атау ларды 
бауырына басып, меншіктеп жырға қосты. 
Жаратылыстың тіл жетпес сұлулығына 
жаны елжірей елтіген ақын со қалпынан, 
бауырына  басып менікі деуден танбайды.  
«Ағынды менің Ақсуым». Расында, Жетісуды 
жырлаған ақындар қазақта аз емес, бірақ 
Ілияс Жансүгіровтың буырқанған жырла-
ры көне Гомерден басталған ағыл-тегіл 
эпикалық сарынға бірден ұйытып әкетеді. 
Бөленген бұлтқа мәңгі меңіреу құз,
Ну тоғай, қоғалы көл, қоңыр құмым. 
«Бөлену» – қазақ ұғымында баланың 
бесікке бөленуі. Басын бұлт шалған құз-
жартас көзге елестейді. Өлеңнің басында 
гидронимдер шеруі лықсиды. «Топоними-
када гидронимдер ең көне атаулар болып 
есептеледі, сондықтан кумулятивтік қоры, 
аша білген кісіге, мол ақпарат беруі мүмкін» 
деп «Жер-су аттарының сөзжасамдық 
үлгілері» атты кітабында (70 бет) филолог 
ғалым Бердібек Бияров жазады. 
Жетісу, кеудең асқар, аяғың көл, 
Қоңың құм, мықыныңда бар сексеуіл.

Ж
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ANA TILIТ А Ғ З Ы М
Ілкіде атбегі достың аулында 
болдым. Сәнді үлгідегі қоршаудан 
жылқының жоны көрінеді. 
Арнайы  күтімдегі сәйгүліктер 
екен. – Осылар менің табыс көзім, 
– дейді орта жастағы жігіт ағасы. 
– Жылына екі-үш машина кіріс 
кіреді. 
– Мына шеткергі тұрған не 
жылқы?
– Тарлан ғой ол. Аяғы кетіп 
қалған.
– Енді қайтпексің бұны?
– Білмей тұрғаным?! Союға қолым 
батпайды...
Іні достың естілігіне ішім жылыды. 
Жемде тұрған тарланның тұңғиық 
мойыл көзінде бар дүниенің 
уайымы тұрғандай екен. 
Дарабоз бұла шағын 
аңсайтын да шығар-
ау, бәлкім. Қарақшыға 
қара үздіріп жеке 
келетін арындаған 
екпіннен жұрдай. Түлкі 
құрсақтанып жарап 
алғандағы көз суырған 
сұлу мүше қазіргі тұрқынан 
байқалмайды. Шекесіне 
сес бітіргендей қырағы 
шаншылатын қос құлақ майға бітіп 
қалған денесін ауырлағандай-ақ 
босаңсыған болбыр қалыпта көрер 
көзге қораш шалынады. Қапелімде 
мені қолайсыздық буды. Сөз 
өнерінің тарланбозының бірі болған 
 Балтабай Адамбаевқа арнап мақала 
жазуды аяқсытып алғанымды 
қарашы. Жас келгендікі ме, кәнігі 
ескі дос қаламда баяулық басым. 
Аяғы кеткен мінгіштей кібіртіктеп, 
шабан қозғалатынды шығарған. 
Кесек туындылар былай қалып, 
шағын жазбаға да қиналатын боп 
жүрмін. Сол қиналыс сөз өнерін 
ұстанғандардың бәрінде де бар. Ақ 
қағазбен майдандасқан өлермен 
жанкештілік біле-білгенге тәтті 
азап болып табылады. Сол «тәтті 
азапқа» кезінде байланғандардың 
бірі – қазақ ауыз әдебиетіне 
сүбелі үлес қосқан белгілі ғалым, 
 прозашы, әрі ақын, қазақ сөз 
өнерінің тарланы – Балтабай 
Адамбаев.

Ғалым ағамыздың қолға алған тақы-
рып тары ғылыми ізденісте абырой әпере 
қоймайтын коммунистік идеоло гияға 
жат ауыз әдебиетінің ешкім тәуекел етіп 
бара қоймайтын ауыр саласы – қазақтың 
шешендік �нері болғанын кейінгі буын 
біле қоймайды. Ауыз әдебиетінің зерт-
телмеген беймәлім саласына Бәкеңді 
бейімдеген Мұхтар =уезов еді. Ғалым аға 
кемеңгер жазушының сенімінен шығып, 
ұстазының рухына адалдығынан танбай, 
ауыз әдебиетінің ауыр саласына түрен 
салып жанқиярлықпен беріле еңбек 
еткені әдебиет саласында еңбектеніп 
жүргендердің есінде болар. Шешендік 
�нердің қалың қатпарына тіс батыру 
екінің бірінің қолынан келмейтінін 
біле тұра, соған тәуекел еткені ғалым 
ағамыздың �з мүмкіндігіне сенгені 
шығар-ау, бәлкім. Балтекең туасы с�зге 
тұтқыр шешен кісі еді. Ақындық алымы 
да тегеурінді болатын. «Сырларым», 
«Ақб�бек», «Аманат» жыр кітаптары 
жарық к�рген. Прозалық шығармалары да 
шығып тұрды. Қазақ прозасында әскери-
патриоттық тақырыпта тың шығармалар 
жазған еді. «Жауынгер» атты романы 
екінші дүниежүзілік соғыстың зұлматын 
ашып к�рсеткен к�ркем шығарма. Жазу-
шы «Нәубет» повесінде қазақ халқының 
басына түскен ауыр да азапты  жылдардың 
ащы шындығын кейінгі буынның к�з 
алдына жайып салады.Аштық азабын 
бастан кешкен шіп-шикі балалар, т�рт 
ағайынды – Балтабай, Жұматай, Сыпа-
тай, Қаратайдың замана қақпақылына 
душар болып әкеден �лі, шешеден тірідей 
айырылып, балалар үйінің к�кжұлын 
жетімегі боп �скені хикаятта аянышты 
баяндалған. Анасы Бибіштің қайсарлығы 
мен �рлігінің арқасында қатарға қосылып, 
жетіліп кеткен жетімектердің үлкені 
Балтабай Адамбаевты замана зобалаңы 

майдан  даласынан бір-ақ шығарады. 
Қып-қызыл от ішінде жүріп жауға қарсы 
оқ боратқан жас жауынгер от қаруға с�з 
қаруын қосарлап, майдандас серіктерін 
п а т р и о т т ы қ  ж ы р л а р ы  м е н  д е м е п , 
жігерлендіре білген еді. «Күннің к�зін бұлт 
басса, жарық дүние түн  болар, қалыңды 
шарпып от қашса, қара  орманнан күл 
қалар. Жылан кірсе үйіңе, үйің шошып 
үрпиіп, ойын-күлкің жым болар. Жау-
дан қорқып жаутаңдап, жанды аяған кім 
 болар? «Опасыз» деп бетіңе, ел түкірер сұм 
болар. Елің үшін жанды қи – Ерге ылайық 
құн болар, – деп жыр т�гілдірді» («Адам-
баев әлемі»кітабынан, 2011 ж.). 

Б.Адамбаев – әмбебап қаламгер. 
Оның жыр торысы �леңде де жорғасынан 
танбаған. =сіресе, ақынның «Ақб�бек» 
дастаны к�ркемдік қуатымен құнды 
шығарма еді. Осындайлық сан тарапты  
талантымен танылған үлкен дарын иесі 
Б.Адамбаев бойдағы табиғи қуатын, та-
лантын, ақындық алымын ауыз әдебиетін 
зерттеуге жұмылдырды. Оның ішінде 
шешендік с�здерді ел ішінен  жинап-теруге 
бар ғұмырын арнады. 0зіне дейінгі бұл 
 саланы зерттеген ғалымдардың мүлт 
кеткен тұстарының тігісін жатқызып, 
олардың еңбегіне қиянат жасамай, соны 
зерттеуін терең білімдарлықпен дәйектеді. 

Қазақ ауыз әдебиеті  саласында 
жалықпай ізденіп, оның ішінде шешендік 
с�здерге халықтық сипат беріп, соны 
пайымдау жасаған еңбекқор ғалым 
Бәкеңді әріптестері әлі күнге ұмытпайды. 
«Ең алдымен, Балтабай Адамбаевты 
әдебиетсүйер қауым зерттеуші ғалым 
ретінде жақсы біледі, – деп жазады фило-
лог ғалым Қайрат Рай. – Оның қазақ 
мақал-мәтелдерін, шешендік с�здерін 
аса бір тереңдікпен талдаған «Халық 
даналығы», «Шешендік �нер» атты 
монографиялары осы саладағы жаңа 
ізденістерге жол ашқан тұғырлы да құнды 
еңбек болып қала бермек». 

Туғанына 100 жыл толып отырған 
зерттеуші ғалым Балтабай Адамбаев с�з 
азабын басынан кешірген еңбекқор кісі 
еді. Бүгінгі буын ол кісінің жүріп �ткен 
�мір жолынан бейхабар. Уақыт пәрмені 
�з дегенін болдырмай қоймайды. Азат 
қазақ елі �тпелі кезең тәуелсіздік жылда-
рында біраз шаруаның басын қайырып 
тастағанын жақсы білеміз. С�йтсек те, 
уақыт жеделдігі асылды жасықтан айыруға 
мұрша бермей, үстірттікке жол беріп, 
небір бейнетқор тұлғаларымызды к�зге 
ілмей тасада қалдырып жатқанымызды 
айтуға тура келеді .Бүгінде ғұмыр-
тіршіліктің қай бағытында болмасын 
«жаңашылдар» бой к�рсете бастады. 
К�ркем әдебиетте постмодернизм бағыты 
пайда болды. Поэзия аспанға шығып кетті. 
Прозалық шығармаларда тіл жұтаңдығы 
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қаперімізде жоқ. Үстел басындағылардың 
да туған тіліндегі с�зі сұйылып кеткен. 
Сот отырыстары да қасаң қалыпта сіреспе 
тілде жүреді. =кім-қаралардың да с�йлеу 
дағдысы жаттанды. Үлкен-кішіге ой 
салатындай мәнерлі де мәнді қазақы 
жатық тіл жиын-жиналыстарда, той-
томалақтарда құлаққа жетпей жатады. 
Халық қалаулылары да қазақша ше-
шен с�йлеп жарытпайды. Осыдан кейін, 
шешендік с�з деп кім бас қатырсын!? 
«Ақындық – шешендік �нердің �сіп-
�ркендеуіне ең бір қажетті жағдай – 
еркіндік, қысылмай, қымсынбай еркін 
с�йлеуге бостандық, с�з бостандығы. 
Бұл ж�нінен қазақ елінде с�зге тый-
ым салынбаған. Шек қойылмаған» деп 
келтіреді Б.Адамбаев зерттеу еңбектерінде. 
«Қазақ халқы �нер адамын қорғай да, 
сынай білген. Шын �нер иесіне сүрінсе 
сүйеп, жаңылса түзеп отыратын қамқор 
қауым керек, �нер иесін бағалай білетін 
батыл да әділ сын керек. Қазақ халқы �нер 
адамын қорғай да, сынай да білген. Сайып 
келгенде, қазақта жазба тілдің есесіне, 
с�йлеу тілі жақсы жетілген, ақындық 
пен шешендік �нер жарыса дамыған. 
Ақындар сияқты шешендерді бастап ба-
улитын «оқытушылар», әдетте к�нек�з 
кәріқұлақты қариялар болған. Қарт 
шешендер �з білгенін �нерін үйренгісі 
келген жас талапкерлерге үйретуден 
тартынбаған. 0нер қуған  жастар шежіре, 
шешен қариялардан үлгі-�неге алған, 
үйренген, аға буынды ұстаз тұтқан. Міне, 
осыдан келіп, к�шпелі елде ерекше 
мектеп – халықтық шешендік мектеп 
қалыптасқан». 

 Электронды құралдарға сүйенген 
бүгінгілер үлкендердің аузына қарауды 
қажетсінбейді. Нені білгісі келсе, интер-
нет желілерінен табады. Уақыт жеделдігі 
артқан, дүниеге деген ашк�здіктің 
асқынған кезінде – бәрі-бәрін ақша 
 билеген �лермендік етек алған бүгінгі 
таңда ұлттық руханиятымыздың баға 
жетпес асылы, с�з �нері – шешендік 
с�здің шетқақпай қалып жатқанына к�з 
жұма қарауға әсте болмайды. Нағыз аталы 
да баталы с�з торқалы той, топырақты 
�лімде жан түбінен қайнап шығып жатуы 
тиісті. 0лгенімізді жоқтаудан, тірілерімізді 
мадақтап, мерейін �сіруден қалсақ, онда 
кісілігімізде нендей сын қалады?! Небір 
с�з маржаны опасыз жалғаннан бет бұрған 
арыстарымызға арналғаны қаперімізден 
шықпасын. «Орайын деген егінін ора 
алмай кеткен, қарағым, К�рейін деген 
қызығын к�ре алмай кеткен, қарағым» 
делінетін азалы жоқтау бүгінде аяқсып 
барады. Керек десеңіз, марқұмды еске 
алып с�йлеу, дауыс шығарып жоқтау 
«күнә» дегенді шығарып алдық. Осыдан 
кейін, бүгінгінің адамдары (қазақтары) 
қатыгезденбегенде қайтеді!? Малдың 
�рісі тарылса қоңы т�мендейтіні белгілі, 
с�зде де «�ріс» болады. Түрлі басқосулар, 
қаралы жиындар, той-томалақ, сот 
отырыстары, әдеби кештер мен ән-күй 
 думаны шешендік с�здің «�рісі» боп 
 табылады. 0рісі тарылған с�з жасиды. 
С�зі жасық ұлттың рухы т�мендейді. 
Үлкені жалтақ, жастары жігерсіз келеді. 
Құдай бізді сондайдан сақтасын!

 Қазақ с�з �нерінің тарланы, ғалым 
ағаға арнаған еске алудың (мақаланың) 
тұздығы ащылау келсе, оған түсіністікпен 
қ а р а ғ а н  л ә з і м .  Т ә у е л с і з д і к к е  қ о л 
жеткізгендегі біздің бір қайтқан есеміз 
– тіл мен діннің тынысының ашылуы. 
Тәуелсіздіктің арқасында (тіл мен дінге 
байланысты) орны толмас олқылықтарды 
қалпына келтіру мақсатындағы ел 
�мірінде атқарылып жатқан оң бастамалар 
мен игілікті шараларға тәнті жалпақ жұрт. 
=йтсе де, халқымызың рухани игілігі – ана 
тіліміздің бағасы артып, ажары ашыла түсу 
үшін тер т�гетін кез әлі алда деп білеміз. 
Аз с�зге нүкте қоярда,  Балтабай Адамбаев  
рухына арнаған естелікті ақынның �з 
�леңімен тұжырғанды ж�н к�рдім. 

«Жазмышта жастар туып, кәрі �лмек,
Дүниеде біреу �лсе, біреу келмек.
Ел үшін �лген ердің аты алтын,
Басқа �лімнің бәрі де – сынған 

ш�лмек».

;мір К5РІПҰЛЫ,
жазушы

Қарағанды облысы 
Ақадыр кенті

СӨЗ 
ӨНЕРІНІҢ 
ТАРЛАНЫ

Жүзей атамның жүз ешкісі

байқалады. =дебиет ғылымы саласында  
да ізбастылық басым. Ұлтына деген 
адал ниетпен, азаматтық қайсарлықпен 
 жанын шүберекке түйіп жүріп жинап-
теріп кеткен  шешендік с�здердің игілігін 
келер ұрпақ к�ріп жатса, жас ғалымдар 
Б.Адамбаевтың еңбегіне сүйене отырып 
ғылыми атақ алып жатса, оған іштарлық 
жасау орынсыз. 

К е ш е г і  � т к е н  � к т е м  қ о ғ а м д а 
тоталитарлық режимнің «сойылының 
астында» жүріп те, туған халқының с�з 

тиянақты болғанын ашық айтуға тиістіміз. 
Рас, ол тіршілігінде докторлық атақ ала 
алмады. Оған кедергі болған ғалымның 
алған тақырыбы сол кезеңнің қырағылары 
назарда ұстаған ауыр да даулы тақырып 
болатын. Ағамыздың к�зі тірі жары, 
бүгінде тоқсан жасқа толған Жаңылхан 
Досымбекқызы Адамбаева: «Еңбек 1984 
жылы М.О.=уезов атындағы =дебиет және 
�нер институтының ғылыми кеңесінде бір 
ауыздан қорғауға ұсынылған болатын. Сол 
кездегі талап бойынша еңбек орыс тіліне 

күні кеше ғана. Ақтоғайға да ат ізін 
салғаным бар, =сет ақынның �леңдерін 
іздестіріп шарқ ұрдым. Біреу білсе, біреу 
білмес, кезінде мен белгілі қайраткер, 
республикамыздың бірнеше саласында 
басшылық жұмыстарда болған =шімбек 
Бектасовпен бірігіп, халық  батыры 
Мәдиге арнап «Мәди» атты деректі 
 повесть жазып, ол «Қазақстан» баспа-
сынан 1968 жылы жаряланған еді. Сонда 
Мәдидің бірсыпыра �леңдерін, әйелінің 
жоқтауын жазып алған едім (Кейінде бұл 
�леңдер «Орталық Қазақстан» газетінде 
1990 жылы жарияланды. – '.Кәріп). 
Қарқаралыға да аңсарым ауады, оған 
енді жас та келіп қалды, денсаулығым 
да онша емес. Шүкір, партия саясаты да 
оңға бастап тұр, қайта құрудан үміттіміз. 
Тілді, ана тілімізді �ңейтпесек болмайды. 
Тілді жүдетіп алмау жағын қарастырған 
ж�н. Біздің халық мейлінше шешен 
болған...» (Мен бұл с�зді ағамыздың 
 жазып дайындаған жазбасынан алдым). 

Ғалым аға сол жолғы сапарында 
атажұрт, туған даласымен, қазақ елімен 
қоштасқандай боп кетіп еді. С�з �нерінің 
тарланы жетпістен асқан шағында дүние 
салды. Ол кісі тәуелсіздік таңын к�ре ал-
мады. Ғалым ағаның к�зден кеткеніне де 
отыз жылға жуықтаған екен. Осы мерзімде 
асыл ағаның бірде-бір шығармасы (жарық 
к�рмегендері де бар) қайта басылмапты. 
Сол олқылықты ағамыздың асыл жары, 
�зі де белгілі ғалым (педагогиканың) Т�ре-
Жаңылхан Досымбекқызы толтырған 
болатын. Жеңгеміз маған жазған хатын 
былай бастаған еді: «Құрметті 'мір! «ХХ 
ғасырда �мір сүрген, екі нәубетті басынан 
�ткізген, �мір үшін, болашақ үшін күрестің 
үлгісін к�рсеткен азамат – Балтабай 
6бдірахманұлы Адамбаевтың �зім бас-к�з 
боп шығарған жеті кітабын поштамен 
салдырып отырмын. Нарықтың, жекенің 
заманы ғой, бүгінде кітап тұрмақ, газетке 
мақала жариялау үшін де ақысын т�леу 
керек. Мен 1969 жылдан бері «Мектеп» 
баспасынан оқулықтар мен оған қатысты 
әдістемелік құралдарды (орыс, ұйғыр, 
�збек, қазақ тілі оқулықтары) шығарып 
келемін. Осы баспадан алған қаламақыма 
Бәкеңнің еңбектерін шығарып келемін. 
Менің бүгінде денсаулығым ойдағыдай 
емес. Бәкеңнің жүз жылдығына жетсем, 
балаларға бас-к�з болсам деген үміттемін. 
Бәкеңнің бала-шағалары �сіп жатыр. 
'зіңнің есен-саулығыңа тілектеспін. Үй-
ішіңе, балаларыңа бізден сәлем айт. Хатты 
жолдаған Балтабайдың отбасы және 
Жаңылхан екенін ұмытпаңдар. Алматы, 7 
қаңтар, 2018 жыл.

Бұл хатпен ілесіп, менің қолыма 
 жазушы ағаның әр жылдарда шыққан 
(жары Жаңылханның бас-к�з болуы-
мен) «Жауынгер», «Қазақ шешендері», 
«Адамбаев әлемі», «Мәдидің мәңгі жасар 
�лмес әні», «Казахское народное Ора-
торское  искусство», «Мақал-мәтелдер», 
Б.Адамбаев құрастырған) «Қазақтың 
ш е ш е н д і к  с � з д е р і » ( қ ұ р а с т ы р ы п , 
толықтырып �ңдеген Б.Адамбаев), 
«Аманатқа адалдық» (ғалым мұралары 
туралы) жеті кітабы тиген еді. Ғалым 
ағаның біздің әулетпен туысқандық 
жағынан жақындығы бар. =рі бұл кісі 
маған ұстаз есебінде болды. Ғалым 
ағаның тікелей нұсқауымен Тарақты 
Тұяқ шешеннің ел ішінен �леңдерін 
іздестіріп шығармашылығын зерттедім. 
Зұлмат жылдардың құрбаны боп кеткен 
айтулы ақын Сартбасұлы Түскеннің 
әдеби мұраларына ден қойып, ел ішінен 
біраз �леңдерін жиыстырдым. Туғанына 
100 жыл толған белгілі ғалым, әрі ақын, 
 прозашы Балтабай Адамбаевқа ұлтым 
 деген, туған тілім деген әр қазақ іш тартады.  
Қазақ музыкасында А.В.Затаевичтің 
алатын орны қандай болса, аудармамен 
қазақтың с�здік қорына бес мың с�з 
олжа салған Ісләм Жарылғаповтың ала-
тын орны қандай болса, Б.Адамбаевтың 
да қазақ фольклорындағы орны сондай 
деңгейде деп бағалаған ж�н.

Бүгінде әдеби тілде ж�ндем с�йлейтін-
дер азайды. Қалалықтар (қандастар)  былай 
тұрсын, ауыл қазағының да тілі жай-
дақтанып барады. Ж�н біледі, с�з біледі 
деген үлкендеріміздің с�йлеу дағдысы 
қарадүрсін. Жаттанды батаны місе тұтып, 
соны �здерінше тіл біледіге жатқызады. 
Кітап оқу дағдыдан шығып қалған. Тіл 
мәйегі к�ркем әдебиетте сақталатыны 

маржанын ел арасынан жалықпай жинап-
теріп кеткен қайсар ғалымның еңбектері 
сан салалы. Ауыз әдебиетінің маржаны – 
мақал-мәтелдерді де жіліктеп зерттегенін 
кім жоққа шығарады? «Ежелден ел аузын-
да келе жатқан ақыл-ойдың жиынтығы 
саналатын мақалдар мен мәтелдер де әр 
кезде жинақ болып басылғанымен, әлі де 
мәні, философиялық астары ашылмаған, 
әлеуметтік мазмұны сараланбаған, түрі 
мен құрылысы жете зерттелмеген бола-
тын, – деп жазады шәкірт інісі Мақсұт 
Бекмолдаев ұстазына арнаған естелігінде. 
– Ғалым осы олқылықтың орнын «Халық 
даналығы» атты монографиясында 
толықтыра түседі». 

Б.Адамбаевтың ғылыми еңбектері 
с а н  а л у а н  т а қ ы р ы п т ы  қ а м т ы ғ а н 
әмбебаптығымен ерекшеленеді. Еңбекқор 
ғалым ерте дәуірдегі  скиф, сақтар 
 туралы аңыз деректерге талдау жасайды. 
Құрманғазы мен Махамбет �мірінен 
тың мәліметтерді қарастырады. Ауыз 
әдебиетінің �кілдері =сет, Орынбай, 
Үмбетәлі, Қылышбай туралы еңбектері 
терең иірімді талдауымен ерекшеленеді. 
Ғалым «Қазақ халқының шешендік 
�нері» атты іргелі зерттеуінде: «=детте 
шешендік �нер айтыс-дауда туып дамиды.  
Сондықтан ердің, елдің тағдыры с�з 
болатын, соғыс бітімі секілді маңызды 
мәселелер қозғалатын сот залдары пар-
ламент сарайлары және халық к�п жина-
латын ас-тойлар, міне, шынайы шешен-
дер, саяси қайраткерлер с�з сайысына 
түсетін, сыннан �тетін және шыңдалатын 
орындар болған. Дүниежүзінде есімдері 
әйгілі шешендердің к�бінесе мемлекет 
қайраткерлерінен, заң қызметкерлерінен, 
парламент мүшелерінен шығатыны құпия 
сыр емес. Мәселен, ежелгі Афин(грек) 
шешені Демосфен мен Рим шешені 
 Цицерондар әуелі атбекет, кейін пар-
ламент басшылары болған. Ал ХІХ-ХХ 
ғасырларда �мір сүрген орыс шешендері 
П . А . А л е к с а н д р о в ,  Ф . Н . П л е в а к о , 
А.Ф.Кони, тағы басқалар атбекеттер еді. 
Сол сияқты атақты қазақ шешендері 
Т � л е ,  Қ а з ы б е к ,  = й т е к е л е р д і ң  б и 
болғаны мәлім» деп келтіреді. «Қазақтың 
шешендік с�здерін жинап, оны алғаш 
бағалаған адамардың бірі – белгілі ғалым 
В.В.Радлов болса, одан беріде отызыншы  
жылдары  шешендік с�здерді жинау, зерт-
теу ісіне үлес қосқан – Сәкен  Сейфуллин 
болғанын ғалым былайша атап к�рсетеді: 
«Сәкен «Қазақ әдебиеті» дейтін кітабында 
«Билердің с�здері» деген тарау енгізіп, 
шешендік с�здерді дербес жанр деп 
қарайды». 

Біз бұл арада ауыз әдебиетінің бір 
саласы – шешендік с�здің зерттелуін бір 
ғана Балтабай Адамбаевқа жатқызудан 
аулақпыз. =йтсе де, ғалым ағаның зерттеуі 

аударылып, басқа республикада қорғалуы 
тиіс делінген. Бұл талаптарды орындауға 
Бәкеңнің денсаулығы мүмкіндік бермеді» 
дейді. Ғалым ағаның т�рт-бес жылдай 
т�секке таңылғанын к�зіміз к�рді. 

Жатырмын жарты жылдай 
жарым баспен,

Сол жағым барабар боп қалды таспен.
Жүрек сау, бүйрек таза, ұйқым тыныш,
Тіл мен жақ демеп жатыр 

с�збен, аспен.
Мұндай күн кім ойлаған к�ремін деп,
Жатқам жоқ уайым жеп «�лемін» деп.
Ойлаймын балалар мен еңбегімді,
Халқыма қарыздар ем берерім к�п...
 Ғалым аға сырқаты жеңілдеп қатарға 

қосылғанымен, баяғы сау кезіндегідей 
�ндіріп жұмыс істей алмады. Докторлық 
еңбегі қорғалмай ол қалды. Жиып-тер-
ген шешендік с�здерін жүйелеп шығуға 
және мұршасы жетпеді. Жетпіс жасына  
орай �зі шыр етіп дүниеге келген, кешегі 
тың кезінде ел ішін жалықпай сүзіп 
шешендік с�здерді жиып-терген туған 
даласына, Сарыарқасына соққаны күні 
кешегідей жадымызда. Сол жолғы сапа-
рында Жезқазғанда болып, Жаңаарқаға 
да аялдап, одан Ақадыр ауданын аралап, 
еңбек адамдарымен жүздесті. Бәкең 
жарықтық тау қыраны сықылды арқалы, 
уытты кіс еді-ау. Т�секке таңылған 
шікәтті жылдар саңқылдаған ашық үнін 
тосаңсытып тастағанымен, баяғының 
билерінше т�гіле с�йлейді. К�зіне жиі-
жиі жас келіп, босаңсығанын байқатқысы 
келмей, қайратты бурыл шашын ба-
луан саусақтарымен тарамдап қойып: 
«Мен де сол түйенің қомында, аттың 
жалында жүріп жетілген қыр баласымын. 
Ата-бабаларымыз осынау кең к�сілген 
Ұлы далада емін-еркін қанат жайып, 
атамекенмен үндестікте ғұмыр кеш-
кен» деп бастаған еді сонда с�зін. – 
Содан да с�здері тау суындай екпінді, 
әндері мен күйлері табиғаттың мың 
сан үніндей жұмсақ келеді. Бабалары-
мыз с�з құдіретіне тоқтап, ердің құнын 
екі ауыз с�збен шешкен. С�зге тоқтау 
– ұлттық қасиетіміз. Ұлы Абайдың: 
«С�з түзелді, тыңдаушым, сен де түзел, 
�здеріңе келейін енді аяңдап» дегені 
соған дәлел. Ақадыр �ңірі, Жаңаарқа 
атырабы. Шет, Қарқаралы �лкесі менің 
туған топырағым. Сол мекенді аңсап 
келген жайым бар. Бұл атырапта Байғозы 
батыр, тарақты Тұяқ шешен дамылдап 
жатыр. Маған қазақ даласының жаттығы 
жоқ. Қасиетті Қарқаралыны да арман-
сыз араладым. Қаз дауысты Қазыбектің 
шешендік с�здерін к�нек�з қарттардан 
алып қалғаныма шүкіршілік етемін. 
Жақсы Жанқұттының (Шет ауданының 
тұлғасы) Шортанбай жыраудың халық 
арасындағы асыл с�здерін жиыстырғаным 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Шанақ бекеті. Осынау шағын ғана бекетте 
пойыз әрлі-берлі зулап �ткенімен, ұзақ аялдап 
тұрмайтын. Бұл жолы вагондар тізбегі әдеттегіден 
ұзағырақ тоқтады. Оның �зіндік себебі бар еді. 

Жүзей қария соғыстың ауыр жылдары азық-
түлік жетіспеушілігіне байланысты к�мек ретінде 
жүз ешкісін арнайы тиеп салғызды. Ауылдағылар 
қарияның бұл амалын оншалықты құптай 
қоймай: «Сталин сенің жүз ешкіңе қарап қалды 
дейсің бе, олар Мәскеуде қызыл балық пен қара 
уылдырық жеп отыр. Одан да сол ешкілердің 
етіне бала-шағаңды тойғызғаның ж�н емес пе?» 
деген уәждерін айтты. Шалт мінезді Жүзей ата-
мыз алған бетінен таймай: «Бұл менің жеңіске 
қосқан үлесім болсын. Майданға бара алмасам 
да, осындай еңбегіммен жәрдем етейін. Қызыл 
от пен шарпыған жалынның ортасында жүрген 
сарбаздарға жібергенім азық болсын. Атадым 
Сталинге осы жүз ешкіні» деп, тілегін бір парақ 
хатқа түсіріп, жүз ешкісін ж�нелткен соң, пойызды 
к�зімен шығарып салыпты.  

Ел ішінде «Жүзейдің жүз ешкісі ұстағанның 

қолында, тістегеннің аузында кететін болды-ау. 
Рахатын отбасымен бірге к�руі керек еді» деп, 
қарияның бұл қарекетін сан-саққа жүгірткендер 
 табылды. Бірақ ол кісінің жан дүниесінде 
жомарттық сезім мен тым болмаса майданда шейіт 
кеткен баласының жолдастары аман-есен туған 
жеріне оралса екен деген әкелік мейірімі тұрғанын 
бірі білсе, бірі білмейтін еді.  

Шанақ бекеті мен алып Мәскеудің арасындағы 
естелік құжат жетем дегенше бақандай үш жыл 
кешігуі қалыпты жағдай еді. 

Десек те, 1945 жылы Сталин Жүзей қарияның 
бұл сауапты ісін жауапсыз қалдырмапты. Соғыс 
жылдарында болмаса да, Жеңіс мерекесі тойланып 
жатқан кезекті бір шақта Жүзей атамызды «Ерен 
еңбегі үшін» медалімен марапаттапты. Мәскеуден 
шығарылған бұйрық пен марапат Шанақ бекетіне 
жеткенше арада үш жыл уақыт �тсе керек. 
Қысқасы, еңбек еш кетпеді. Күдік-күмән сейілді. 
Жүз ешкінің майдандағы солдаттарға қылы 
қисаймай, тұяғы бұзылмай жеткені жайында есеп 
берілді. Сарбаздарға азық болғаны расталды. 

молдаға аманаттап тапсырып кеткен екен. 
Біз мұны кейін білдік. Ес біліп, етек жапқан 
кезімізде бірде Аманқұл әкем: «Жүр, Сәрсен 
молдаға сәлем беріп қайтамыз» деді. Онда 
мен он жеті жастамын. Сәрсен атамыз т�сек 
тартып жатыр екен. Біз келген соң орнынан 
түрегеліп, оралған ақ бума матаны ашып, он-
нан астам ескі кітаптарды шығарды. Бұл Жүзей 
атамның аманаты  екенін, соңынан беретінін 
айтты. Бұдан да к�п кітап болғанын, адамдар 
оқимын деп алып, бермей кеткеніне �кініп, 
аруақтардың алдында осы аманатты  шамасы 
жеткенше атқарғанын айтты. 

«Кітаптарды қолыңа алып, парақтап оқы» деді. 
Арасында тарихи дүниелер, Құран мен тәпсірі, 
Мұхтасар, ауыл шежіресі жайлы адамдардың 
есімдері жазылған қолжазбалар, парсы тіліндегі 
кітапшалар болды. Бүгінде бұл баға жетпес қазына 
да мұражай т�рінен орын алды. 

Мырзахмет АМАНҚҰЛҰЛЫ
АЛМАТЫ

Бүгінде атамыздың мұражайда тұрған 
т�сбелгісін қолыма ұстай отырып: «Бұл жай 
ғана медаль емес, онда әкелік сезім, Отанға 
деген шексіз құрмет мен мұндалап тұр. 
Шанақ пен Мәскеудің арасындағы та-
рихи байланыстың нышаны да осынау 
т�сбелгінің �не бойында жарқырай 

түседі» деймін іштей. Иә, Жүзей атам 
атеистік сана белең алған заманда �мір 

сүрсе де, дінге берік адам еді. К�неден 
келе жатқан діни кітаптары да бол-
ды. Соларды к�здің қарашығындай 

сақтап, қайтыс боларының алдында  
Ш а н а қ  а у ы л ы н д а ғ ы  С ә р с е н 
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Иә, жарықтың қадірін с�нген 
соң, жылудың қадірін тоңған соң 
білетін әдетіміз бар емес пе қашаннан. 
Сондықтан да айтар ойымыз бен  
мақсатымыз түсінікті  болу үшін  
жылдар  жылнамасын сәл артқа шегеріп 
барып бастағанымыз ж�н шығар...

1999 жылдың қараша айында  
Шығыс Қазақстан облыстық бас 
к е д е н  б а с қ а р м а с ы н а  қ а р а с т ы 
«Ауыл» кеден бекетіне басшылық 
қызметке тағайындалдым. Бұл кез 
Семей қаласының облыс орталығы 
мәртебесінен айырылып, жұтаңдана 
бастаған  уақытына тұспа-тұс келді. 
Сол кезде  Семей облысы тарағанына 
екі жылдан асса да, «Ұлы Абай туған 
�лкеге  облыс орталығы мәртебесін 
қайтару керек» деп дабыл қаққан 
 дауыстар жаңғырығы әр жерден естіліп 
жататын.  Алғашында �з басым да 
осындай пікірде болған едім. Алайда 
қызмет барысында ұлттық мүддеге 
байланысты талай проблемалармен 
бетпе-бет келген сәттерден кейін ғана 
к�п нәрсеге к�зім жетті. Сонда ғана 
Елбасымыздың еліміз бен жеріміздің 
ертеңіне және ұлт болашағы мен 
ұлттық мүддеге ерекше маңыз берген 
к�регендік саясатына тәнті болдым.

И ә ,  0 с к е м е н  м е н  С е м е й 
қаласы ның арасындағы алшақтық 
200 шақырымдай ғана болса да, 
айырмашылығы экономикалық дамуы 
тұрғысынан да, халқының әлеуметтік 
жағдайы мен менталитеті жағынан да 
жер мен к�ктей екені к�зге батпандай 
к�рініп тұратын. =сіресе 0скеменге 
жиналысқа барған кезде жол бойы 
қазақша сайрап келе жатқан тіліміз 
қалаға кірген бетте күрмеліп, орысшаға 
ауып кете беретінбіз. Жиналыстарда 
амалдың жоқтығынан тек орысша 
ғана с�йлеуге тура келетін. Себебі 
қазақша түсінетін аудитория жоқ. 
Күллі бір басқа мемлекетке келгендей 
әсерде боласың. Тіпті к�шелер мен 
ғимараттардың  атауынан да қазақ 
руханиятының иісі онша сезілмейтін. 
=рине, жергілікті ұлт �кілдерінің үлес 
салмағы 10  пайыздан  енді ғана аса 
бастаған жерде ұлт мүддесі туралы 
ауыз толтырып айтатын  не болушы 
еді. Бейнелеп айтар болсақ, облыс 
орталығында ұлттық руханияттың 
белесі  сезілмей, елесі ғана к�зге 
 шалынатын. Сол кезде  ел арасында:  
«Шығыс Қазақстан  облысына ұлт 
м ү д д е с і н е  ш ы н  н и е т і м е н  ж а н ы 
ашитын   әкім қашан келер екен?» 
 деген сияқты тілеулес с�здер де арагідік 
айтылып қалатын. К�пшіліктің сол 
арманы 2009 жылдың наурыз айында  
жүзеге асты. Облысқа Сапарбаев 
Бердібек Мәшбекұлының әкім болып 
тағайындалуы нәтижесінде �зіміз 
тілге тиек етіп отырған мәселеде үлкен 
бетбұрыс жасалды. 

Бердібек Мәшбекұлы әкім  болып 
тағайындалғаннан кейін бір апта уақыт 
�тпей жатып, алғашқы сапарын Абай 
ауданынан бастады. Кезінде �зіміз 
кеден саласын басқарған кезде ұстаз 
тұтып, етене жақын сыйласқаннан 
кейін ағамызды Жидебай дан тосып 
алдық. Бұл лауазымға министрдің 
орынтағынан келсе де, еш �згермеген, 
баяғы қарапайым қалпы. Жанында  
еріп жүрген аудан әкіміне біздерді 
«кедендегі шәкірттерім ғой» деп 
таныстырғанының �зіне кәдімгідей 
м а р қ а й ы п  қ а л д ы қ .  Б е р д і б е к 
Мәшбекұлы осы сапарында шариғат 
жолымен құрбандық  шалып, ұлы 
ақынның рухына құран бағыштады. 
А у ы л  а қ с а қ а л ы  б а т а с ы н  б е р д і . 
=рине, облысқа келген жаңа әкімнің 
Жидебайға жасаған алғашқы сапарын  
к � п ш і л і к  � т е  ж ы л ы  қ а б ы л д а п , 
имандылыққа және ж�н білетіндікке 
жорыды. 

С о н д а й  к ү н д е р д і ң  б і р і н д е 
Бердібек Мәшбекұлының сол кездегі 
к�мекшісі Ержан Жылқыбаев жұмыс 
бабындағы шаруамен (қазіргі уақытта 
Еңбекпен қамту және әлеуметтік 
қорғау министрінің орынбасары) 
хабарласқан еді. =ңгіме арасында 
ертең Зайсан ауданына жолсапарға 
шығатындықтарын айтты. Сол кезде 
менің есіме Зайсан қаласында ұлы 
Абайдың ш�бересі Күлзипа Сраилова  
апамыздың тұратыны есіме түсті. 
С�здің реті келгенде: «Осы ақпаратты 
ағамызға құлаққағыс ете саларсың. 
Ар жағын ағаның �зі біледі ғой» дедім. 
Айтқандай-ақ, ертесі күні бүкіл  Зайсан 
ауданы, одан кейін облыс, респу-
блика шулап жатты. «Сапарбаев За-
йсан ауданына барған сапарында 
бірінші кезекте Абайдың ш�бересінің 
үйіне барып, шапан жауып, батасын 

алыпты» деген ақпарат жарықтың 
жылдамдығындай екпінмен тарады.  
Сол әсердің екпінімен біз де қолымызға 
қалам алып, «Егемен Қазақстан» мен 
«Алаш айнасы» газеттеріне «Сапарбаев 
 сапарында Абайын іздеп жүреді» және 
«Абай ұрпағына к�рсетілген ұлағат» 
атты мақалалар жариялаған едік.

Бердібек Мәшбекұлының осы 
 сапары шынымен де  жерг іл ікт і 
халықтың бойына кәдімгідей жігер 
құйып, рухани серпін берді. Себебі 
осыған дейін облысқа келген бірде-бір 
әкім Абайдың ұрпағын іздеп, мұндай 
құрмет к�рсетпесе керек. Және де 
осы сапарында Бердібек Мәшбекұлы 
аудан басшылығына Күлзипа апаны 
�з қамқорлықтарына алуды тапсы-
рады. Жаңа басшының осы әрекеті 

мазмұнынан  шовинистік пиғылдарды 
да аңғару қиын емес еді. Қарсылық 
т а н ы т у ш ы л а р д ы ң  е к п і н і  қ а т т ы 
б о л ғ а н ы  с о н ш а л ы қ ,  е с к е р т к і ш 
тұрғызылмай қала ма екен деген 
қауіптің де к�ңілімізде қылаң бергені 
рас. Тура осындай бір айтыс-тартыс 
белең алып тұрған кезде менің ойыма 
ұлы хәкімнің «...Мыңмен жалғыз алы-
стым, кінә қойма»... деген �лең жолда-
ры оралды. Сол бір қиын да жауапты  
сәтте Бердібек Мәшбекұлы ерекше 
ержүректілік пен саяси ұстамдылық 
 т а н ы т т ы .  = р и н е ,   с а я с и  а х у а л 
қиындаған сәттерде әр басқан қадамы 
мен айтқан с�зін салмақтай білген адам 
ғана жауапты сынақтан сүрінбей �теді. 
«Ұлт мүддесі» деп жүріп, ұлтараздықты 
қоздырып алатын болсаң, одан артық 

қабылдады. Журналдың қаржылық 
ахуалына түсіністікпен қарап, с�зге 
келместен к�мектесуге уәдесін берді. 
Және сол айтқан уәдесінде тұрды да. 
С�йтіп, «Абай» журналы қаржылық 
тығырықтан аман қалды. 

0кінішке қарай, осы материалды  
жазу барысында Мұратбек Оспанов 
досыма хабарласқан едім. Амандық-
саулықтан кейін журналдың қазіргі 
хал-жағдайын сұрадым. Сол кезде:  
«Бердібек аға кеткелі «Абай» жур-
налының   да берекесі кетіп барады  
ғой...» деді ішіндегі күйінішін жасыр-
май.  Осы орайда жарық к�ргеніне 
100 жылдан асқан «Абай» журналы 
�мір сүруін тоқтататын болса, онда 
елдігімізге үлкен сын болатыны ақиқат, 
әрине...

Бердібек Мәшбекұлымен арамызда  
ағалы-інілі сыйластық басталғалы 
бері бір байқағаным, айтар ойың 
мен идеяң жақсы болса, әрдайым 
қолдау к�рсетуге дайын тұрады. 
С�зіңді ыждағаттылықпен тыңдайды. 
К�ңілінен шыққан жағдайда, к�п 
 созбай, дер кезінде жүзеге асыруға  
тырысады. Тіпті  газет бетінде жақсы 
мақалаң жарық к�ріп жатса,  оны 
да оқуға уақыт  тауып, жылы пікірін 
білдіреді. Сонда бір марқайып қаласың. 
Соның бәріне қалай уақыт тауып  
жүргеніне тәнті боласың.  Мысалы, 
бірде  маған Аяг�з  қаласындағы 
К . Б о з т а е в  а т ы н д а ғ ы  м е к т е п т е  
директордың орынбасары  болып 
істейтін  Бауыржан Ешмұхамбетов  деген 
жігіт жолығып, «Қазақстан  тарихы 
сабақтарында қолданылатын кестелер 
мен графикалық сызбалар» атты оқу 
құралының қолжазбасын к�рсетті. 
Қарасам, жаңа әдістеме тұрғысында 
жазылған оқулық кітап екен. Сызбалар 
арқылы он томдық тарихты бір кітапқа 
сыйғыза білген. =сіресе, бірыңғай 
ұлттық тест тапсырушылар үшін тап-
тырмайтын дүние. Алайда оны жарыққа 
шығару үшін қаржы тапшылығы 
қолын байлап тұрғанын жасырма-
ды. Мен кітапты алып, Алматыдағы 
«Білім»  баспасына келдім. Кітапқа 
рецензияны  қазіргі уақытта  Семей 
мемлекеттік университетінің ректоры, 
т.ғ.д.,  профессор М.Еспенбетов пен 
 Семей мемлекеттік педагогикалық 
и н с т и т у т ы н ы ң  М . Қ о з ы б а е в 
атындағы тарихи зерттеулер  ғылыми 
орталығының директоры, доцент 
М.Каримов жазған болатын. Баспа 
директоры Жарылқасын Нұсқабайұлы 
кітапты парақтап отырды да: «Жақсы 
д ү н и е  е к е н .  Б а с п а д а ғ ы  қ а р ж ы 
тапшылығына қарамастан, шығарып 
берейін. Сұранысқа  ие болатынына 
күмәнім жоқ» дегені. К�п ұзамай-ақ 
кітаптың жарыққа шыққаны ж�нінде 
сүйінші сұрап, үлкен азаматтық 
 танытты.

Б і р д е  Б е р д і б е к   а ғ а м ы з д ы ң 
қабылдауына бардым. 0зіммен бірге 
аталмыш кітапты және Абайдың 
алғашқы кітабының шыққанына 100 
жыл толуына байланысты тарихи 
 материалдарды ала келген едім. С�з 
арасында Бауыржан Ешмұхамбетовтың 

с и я с ы  к е п п е г е н  ж а ң а  к і т а б ы н 
к�рсеттім. Кітапты қолына алған 
бетте  ыждағаттылықпен барлық 
бетін асықпай парақтап  шықты 
да :   «Ауылда  жүрген қарапайым 
мұғалімді осы еңбегі үшін мемлекеттік 
марапатқа да ұсынуға болады ғой» деді 
ризашылығын білдіріп. Содан кейін 
с�здің реті келгенде: «Аға! Жалпы 
біздер Абайды ұлықтау барысында 
оның мұрасын сақтап қалған адамды 
естен шығарып аламыз. Олай дейтінім, 
Абайдың жазған барлық дүниелерін 
жинақтап, үлкен еңбекпен Санкт-
Петербург қаласынан шығартып 
әкелген Кәкітай Ысқақұлының еңбегін 
де ұмытпағаныңыз ж�н шығар» дедім. 
Бердібек Мәшбекұлы бұл ұсынысымды 
�те жылы қабылдады да, «Қолыңдағы 
материалдарды тастап кет, бір қарап 
шығайын» деді. Содан арада к�п уақыт 
�тпестен «Семей таңы» газетінен 
 Семей қалалық әкімшілігінде  Кәкітай 
Ысқақұлын есте қалдыру шараларын 
ұйымдастыру мәселелері бойынша 
жиын �ткенін оқыдым. К�ңілім бір 
к�теріліп қалды.

 Тағы бірде ұялы телефоным 
шыр ете түсті. Қарасам, Бауыржан 
Ешмұхамбетов екен. Ар жақтан: «Аға, 
сізге рақмет» деп бастады әңгімесін. 
Дауысынан бір қуаныштың лебі есіп 
тұрғаны аңғарылады. «Бүгін аудан әкімі 
�зіңіз шығартып берген кітабым үшін 
мені Б.Сапарбаевтың атынан «Алғыс 
хатпен»  марапаттады» дегені бар емес 
пе. С�йтсе, Бердібек Мәшбекұлы 
а у д а н  ә к і м і н е :  « М ы н а  « А л ғ ы с 
хатты»  бүкіл аудан мұғалімдерінің 
алдында салтанатты түрде табыс 
ет, басқаларына үлгі болсын»  деп 
тапсырған екен. Бұл  хабарды естігенде 
менің де қуанышымда шек болған 
жоқ, әрине. Бердібек ағамыздың 
үлкен мәселе, кіші мәселе демей-ақ, 
еңбек еткен адамдардың маңдай терін 
меритократиялық қағидатпен бағалап, 
жігерлендіре білетін қасиетіне тағы да 
тәнті болдым.

ЕРТІСТЕН ЕСКЕН 
ЖЫЛЫ ЛЕП

Бердібек Сапарбаев келгелі облыс 
орталығына ақын-жазушыларымыз 
бен журналистеріміз, басқа да �нер 
адамдары  ат басын жиі бұра бастады. Ол, 
әрине, облыс басшысының руханиятты  
жақсы түсініп,  жанашырлықпен 
қарайтындығының нәтижесі. Қолынан 
келсе бет қайтармайтын адам екенін 
бәрі де жақсы біледі.

Бердібек Мәшбекұлы жұмыстың 
бастамасын елдің бірлігін күшейтіп, 
патриоттық сезімдерін ояту бары-
сында «Туған ел – алтын бесігім», 
«Туған жерге – тағзым» атты акция-
ларды �ткізу арқылы бастады. Бұл �те 
�негелі де �релі шара болды. Аталмыш 
акцияға облыс аумағында тұратын 
және осы облыстан шартарапқа қанат 
қаққан жерлестер ұлты мен ұлысына 
қарамай бір кісідей атсалысты. Одан 
кейін руханиятқа мықтап бет бұрылды. 
«Алтай – түркі  әлемінің  алтын 

бесігі» атты халықаралық форумның 
�ткізілуі үлкен жаңалық болды. Т�рт 
жыл қатарынан «Шығыс шынары» 
атты жыр мүшәйрасы және «Шығыс 
жұлдыздары» атты әншілер концерті 
�ткізілді. Соның нәтижесінде поэзия 
дүлдүлдері мен саз �нері саласындағы 
таланттар ғана анықталып қойған 
жоқ, «Шығыс шынары» атты т�рт по-
эзия кітабы мен «Шығыс жұлдыздары» 
атты екі энциклопедиялық анықтама-
лық  жарыққа шықты. Оның ішіне 
шығыстан шыққан әдебиет  пен 
мәдениет, �нер және спорт саңлақтары 
туралы очерктер мен эсселер енгізілді. 
Шығыс аспанында шығыс туралы 
құлақтан кіріп, бойды алатын небір 
жаңа әндер асқақтады.

Осы орайда «Шығыс энциклопедия-
сын» және «Алтай- Ертіс кітапханасы» 
сериясымен  кітаптар шығару жобасын  
ерекше атап �ткен ж�н.  Себебі 
мемлекеттік тапсырысқа қолдары 
жетпей, жазған дүниелерін жарыққа 
шығара алмай жүрген шығыстың 
талай талантты әдебиетшілері мен 
ғалымдары �з туындыларын шығаруға 
мүмкіндік алды. Талай жылдар бойы 
к�леңкеде қалып келген қаншама 
жәдігерлер оқырманымен қауышты. 
Басқа ұлт �кілдері басым тұратын 
 аудандарда қазақша аудандық  газеттер 
ашылып, ұлт руханиятының бәйшешегі 
бүр жарды. Қазақ тіліндегі мектептер 
мен балабақшалардың қарасы к�бейе 
 бастады. =сіресе, мемлекеттік тілді 
жетік меңгерген басқа ұлт �кілдеріне 
 д е г е н  қ ұ р м е т т і ң  а р т а  т ү с у і н і ң 
нәтижесінде ана тіліміздің болашағы 
жарқын екендігіне талайлардың 
к�зі жетті. Бұған қоса  мәдениеттің 
ү л к е н  о ш а ғ ы  б о л ы п   с а н а л а т ы н 
Шығыс Қазақстан облыстық қазақ 
драма  театры бой к�терді.  Онда 
белгілі жазушы- драматургтарымыз 
бен артистеріміздің шығармалары 
сахналана бастады. Театрға облыс 
әкімінің �зі жиі барып тұруы арқылы 
�нердің еңсесі к�терілді.  Сондай-ақ  
этнографиялық парктің және бірнеше 
спорт  кешендерінің ашылуы да 
қаланың рухани сәнін кіргізді. Ал енді 
Ұлан ауданының орталығы болып 
саналатын «Молодежный» кентіне  
Қасым Қайсенов есімінің берілуінің 
нәтижесінде батыр рухымен бірге 
жергілікті халықтың да рухы ұштасып 
жатты.

 Қазіргі уақытта қызмет орным 
басқа қалаға ауысып кетсе де, облыс 
орталығы 0скемен шаһарына әлі күнге 
дейін ат басын жиі бұрып тұрамын. 
Келген сайын қалаға кіре берістегі 
т�беден ат үстінде қасқайып тұрып, 
Қаракерей Қабанбай батырымыз 
қарсы алады. Одан �те бере күмбезі 
к�кпен шағылысқан жаңа үлгідегі 
мешітті к�ргенде ислам �ркениетінің 
қанат жайып келе жатқанына мың да 
бір шүкіршілік етемін. Мешіттің озық 
архитектуралық үлгімен салынғаны 
соншалық, қол жайып, зиярат жасамай 
�те алмайсың. Ал, енді, орталыққа жет-
кенде ұлы Абайдың жарқын бейнесі 
анадайдан құшағын жайып тұрады. 
Кешкілік барамын десең, театр есігі 
де ашық. Және де бұрынғыдай емес, 
қала к�шелерінен қазақ руханиятының 
иісі аңқиды. Осы к�ріністердің бәріне 
тебірене қараған сайын талантты бір 
ақынның (авторын таба алмадым):

«Кедейді кедей демеңіз,
Ол мәңгі солай �тпейді...
Тақырды тақыр демеңіз,
Күн шықса ол да к�ктейді»  деген 

тамаша бір �лең жолдары жиі есіме 
оралады. Шынымен де, еліміздің 
шығысында бір кездері сағым сияқты 
к�рінген руханияттағы елесіміз бүгінде 
үлкен белеске айналды. Сол арқылы 
Алтайда Алаш рухы асқақтады. Кезінде 
осы жетістіктердің бәріне сүйсінген 
белгілі жазушымыз, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, марқұм Қалихан 
Ысқақов ағамыз: «Кенді Алтайға 
Бердібектей басшы баяғыдан-ақ  керек 
еді. Неге десеңіз, оның бойында қазіргі 
заман әкіміне қажетті барлық қасиет 
жинақталған. Сонымен бірге елі мен 
жерін, �з ұлтын жанындай сүйер үлкен 
жүрек бар...» деп жазған болатын.

Иә, бүгінгі күні ұлы Абайдың 
рухани дүниелерінің арқасында 
қаншама ұрпақ жанына жәдігер 
тауып,  ғасырлар бойы сусындап 
келеді. Оның шығармалары арқылы 
еліміз әлемге  танылды, ЮНЕСКО 
к�лемінде қаншама  айтулы шаралар 
�ткізілді. Осылайша, «ҚАЙРАН ЕЛІМ, 
ҚАЗАҒЫМ...» деп жанайғайымен 
жырлай жүріп,  ұлы хәкім қазақ 
алдындағы барлық парызын  орындап 
кетті.  Ұлы хәкімнің артта қалдырған 
баға жетпес мұрасы арқылы Алаш 
жұрты оған мәңгілік қарыздар болып 
қалды. 0кінішке қарай, осы бір  «қарыз 
бен парыз» деген киелі с�зді  жете 
сезіне қоймайтын пенделер арамызда  
әлі де жоқ емес.  Олай дейтінім, 
қазіргі уақытта қолында билігі бар кез 
келген  шенеунікке: «Қазағың үшін не 
жасадың? Ұлы Абайдың алдындағы 
қарызыңды қалай �теп жүрсің?» 
 деген мазмұндағы сұрақтарды қоятын 
болсаң,  талайлары тас жұтқандай 
күмілжіп қалатыны жасырын емес... 

0кінішті, әрине.

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
Қазақстан Журналистер 
одағының С.Бердіқұлов

атындағы сыйлығының лауреаты

А Б А Й  Қ Ұ Н А Н Б А Й Ұ Л Ы  –  1 7 5

ҰЛЫ АБАЙДЫ
ПІР ТҰТҚАН...

ұл тақырыпта қалам тербеймін деп мүлде ойлағам жоқ. Және бұл мақаланың жазылып, жеке мұрағатымда 
жатқанына да екі жылдан асыпты. Оған Шығыс Қазақстан облыстық «Дидар» газетінде «Өскемен қашан 
рухани жаңғырады?» атты сын мақаланы жариялағаны үшін журналист Мұратхан Кенжеханұлының біраз 
қыспаққа түскені себеп болды. Осы мақаладан кейін «Шығыс-ақпарат» ЖШС-нің директоры Ирина  Якунина  
оның соңына шам алып түсіп, сөгіс те жариялады. Сол-ақ екен: «Егемендік алғанымызға 26 жылдан асса 
да, мынау не деген сұмдық?», «Шындықты айтып, шырылдағаны үшін жазалауға бола ма?», «Осы қылығы 
арқылы Якунина ұлт араздығын қоздыруы мүмкін», «Оны сотқа беру керек» деген сияқты сан алуан 
сұрақтар мен пікірлер БАҚ-тар мен әлеуметтік желілерде қарша борады. Сол кезде мұндай әділетсіздікті 
көре тұра: «Шіркін, егерде шығыста Бердібек Мәшбекұлы әкім болып отыратын болса, бұндай сорақылыққа 
жол берілмес еді ғой...» деп, көңілі құлазыған жандар аз болған жоқ. Әрине, бұл оқиға бізді де бейжай 
қалдыра қоймады. Осы жағдайдан кейін көз алдыма  Бердібек Мәшбекұлының Шығыс Қазақстан облы-
сында ұлы Абайға, ұлтқа және ұлт руханиятына сіңірген жанқиярлық еңбегі тізбектеліп қағаз бетіне түсті. 
Алайда белгілі бір себептермен баспасөзде жариялаудың реті келмеді.  Ал енді бүгінгі таңда ел Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойын бүкілхалықтық деңгейде атап өтуге 
пәрмен берген кезеңде осы колжазбамды баспасөзге ұсынуды жөн көрдім.

Б

облыс к�лемінде �здерін «идеология 
майданының сарбазымыз» деп жүрген 
талайлардың мысын басып тастады.

Аталмыш оқиғадан кейін ұлы 
Абайға туысқандық жағынан жиен 
болып келетін Балташ Ерсәлімов  
ақсақал мені үйіне шақырды. 0зі 
белгілі қаламгер және �те еңбеққор 
әрі ізденгіш адам.  «Құнанбайдың 
қуғын к�рген ұрпақтары» кітабының 
авторы және «=лемнің Абайы – 
қазақтың ақыл-ойы» кітабының 
құрастырушысы.  Сонымен қатар 

б і р н е ш е  ж ы л  А б а й  қ о р ы н ы ң 
 директоры, президенті қызметтерін 
атқарған. 0з басым Құнанбай мен 
Абай ұрпақтарына байланысты к�п 
деректерді сол кісіден алған едім. 
=ңгіме арасында �мірдің талай ащысы  
мен тұщысын басынан �ткерген Бал-
таш аға маған жымия қарады да: 
«Күлзипа апамыз ж�ніндегі ақпаратты 
ол кісіге сен бердің-ау,  шамасы» 
деді. Мен шынымды айттым. Содан 
кейін с�зін қайта жалғап:  «Біздің 
облысқа Бердібек Сапарбаев пен бірге 
ұлттық рух келді деп  ойлаймын. Енді 
Шығыстың шырағы жанатын шығар» 
деді ризашылығын жасыра алмай.

МЫҢМЕН 
ЖАЛҒЫЗ АЛЫСЫП...

Иә, к�пті к�рген Балташ ақсақал 
қ а т е л е с п е п т і .  І л е - ш а л а   о б л ы с 
орталығынан «0скеменде  Абай 
ескерткіші орнатылатын болыпты», 
«мешіт салынады екен» деген жылы 
хабарлар желдей есе бастады. Мұндай 
жаңалықты естігенде бойымызға 
қан жүгіріп, бәріміз де кәдімгідей 
желпініп қалдық. Шынымен де араға 
к�п уақыт салмай-ақ облыс әкімшілігі  
ғимараты алдынан  Абай ескерткішінің 
құрылысы басталып та кетті. 0кінішке 
қарай, оны қоштағандармен қоса, 
қарсы шығушылар  да жеткілікті 
болды.  =леуметтік желілерде қийтұрқы 
мазмұндағы материалдар жауыннан  
кейінгі саңырауқұлақтай қаптай 
 бастады. Кейбір материалдардың 

�рескел қателік болмайды. С�йтіп, 
кезіндегі  Абай хәкімнің мыңмен 
алысқаны сияқты, �зі де мыңмен 
алыса  жүріп,  ұлы ақынды тағы бір 
биікке шығарды. Абайдың т�рге 
шығуы арқылы  Шығыста ұлттық 
руханиятымыз да қанатын кеңге жая 
бастады. Осы орайда хас батырымыз 
Бауыржан Момышұлының: «Соғыс 
кезіндегі ең қауіпті қару – адамның 
рухы» деген киелі с�зі еске түседі. 
Рух болмаған жерде жеңіс те болмай-
тыны ақиқат. Осылайша, Бердібек 

Мәшбекұлының бойындағы ата- баба 
қанымен дарыған ұлттық рухтың 
нәтижесінде Шығыстың шырағы 
жанды. 

ТЫҒЫРЫҚҚА ТІРЕЛГЕН 
«АБАЙ» ЖУРНАЛЫ...

Иә, әңгіме т�ркіні ұлы Абайға 
қатысты болғандықтан, мына бір 
оқиғаны да тілге тиек ете кетпеске  
болмас.  Семей қаласында �зімнің 
үзеңгілес досым, «Абай» журналының 
б а с  р е д а к т о р ы ,  б е л г і л і  а қ ы н 
Мұратбек Оспановпен жиі кездесіп 
жүрдім. К�ңіліміз рухани жағынан 
жақын болғандықтан, әдебиет пен 
шығармашылық тұрғысында  кеңінен 
к�сіліп, сыр шертетінбіз. Бірде ол әңгіме 
арасында журналдың материалдық-
қаржылық жағдайы күннен-күнге 
қиындап бара жатқанын қынжыла 
айтты. =рине, республикадағы ұлы 
ақынның атын  иеленген және �зіндік 
тарихы бар жалғыз журналдың ахуалы  
мені де қатты алаңдатты. Содан 
с�здің реті келгенде: «Бердібек ағаға 
хат жазып, неге кіріп шықпайсың? 
Ол кісінің әдебиет пен �нерге, ұлы 
Абайға деген құрметінің ерекше екенін 
жақсы білесің ғой» деген ой тастадым. 
«Дұрыс айтасың, шынымен   солай 
жасап к�рейін» деп, ол да қостай 
кетті. Хат та лезде дайын болды. 
=кімнің қабылдайтын уақыты белгілі 
болғаннан кейін екеуміз 0скеменге 
жол тарттық. Мұратбек Оспановты  
Бердібек Мәшбекұлы �те жылы 

Өскемен қаласындағы Абай ескерткіші
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Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері
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– Біздің Тіл білімі институтына  
Венгрия Ғылым академиясынан бір 
ғалым келді, – деді с�зінің аяғында ол. 
– Аты-ж�ні Мандоки Конур Иштван. 
Мамандығы – түрколог. 0зі қазақ тіліне 
ағып түр.

– Қойшы?
– Шын. Сенбесең...
=ріптес жігіттің одан кейінгі с�зінен 

ұққанымыз – венгр ғалымының бұл 
Алматыға осымен үшінші рет келуі екен. 
Сапарының негізгі мақсаты – Венгрия 
Ғылым академиясының жанындағы 
тунгус-моңғол тілдерін зерттейтін 
 алтаистика институты мен Қазақ КСР 
Ғылым академиясының Тіл  білімі 
 институты, М.О.=уезов атындағы =дебиет 
және �нер институты, Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих,  археология және 
 этнография институтымен �зара достық, 
ғылыми байланыс орнату. Мұның үстіне 
ол Будапештегі Етвеш Лоранд атындағы 
университетте оқытушылық кызмет 
атқара жүріп, Венгриядағы ежелгі қыпшақ 
мәдениетін зерттеумен де айналысатын 
болып шықты.

– Қызық екен, – дедік біз мына 
 хабарды естіген соң. Халқымызда «бір 
күн дәмдес болғанға мың күн сәлем»  деген 
нақыл бар. Ендеше, біздің республи-
камыздың ғылым ордаларымен байла-
ныс орнатуға жанашыр болып жүрген 
ғалыммен неге жолықпасқа? С�йттік те, 
Тіл білімі институтындағы жауапты адам-
дардан алған адрес бойынша «Жетісу» 
қонақүйіне хабарластық.

– Мен венгр жерінен сіздердің 
елдеріңізге келген алғашқы да, соңғы да 
адам емеспін. Тарихи деректерге жүгінер 
болсақ, ежелгі байланыс іздері тым 
тереңде жатыр ғой.

Қонақ жігіт осы бір с�здерді айтты 
да, бір сәтке үнсіз қалды. Байқаймын, 
екеуміздің арамыздағы әңгіме желісін ол 
әріден бастамақ ойы бар.

– Сіздің айтайын деп отырғаныңыз 
Вамбери, Мате Залка �міріне қатысты 
жайлар ғой.

– Ол да бар. Сонан соң...
Осы сәтте оның с�зін оқыста шыр 

ете қалған телефон үні бұзып кетті. Бұл 
үзілістің біразға созыларын байқаған 
мен �з ойымды енді қонақ жігіт айтқан 
жаңағы әңгімеге қарай бұрдым. «Иә,– 
деймін іштей. – Азия, Еуропа мәдени 
байланысы дамуының тарихында сая-
хатшы ғалымдардың, интернационалист 
ақын-жазушылардың айтарлықтай р�л 
атқарғанын бұл күндері кім білмейді. 
Солардың бірі �з �мірлерін азды-к�пті 

болса да қазақ жерімен байланыстырған 
саяхатшы ғалым Армений Вамбери мен 
революционер жазушы Мате Залка емес 
пе?

. . . 1 8 6 3 - 1 8 6 4  ж ы л д а р д а ғ ы  О р т а 
Азия сапары туралы ағылшын тілінде 
 шық қан  к ітабынан кейін Венгрия 
Ғылым академиясының мүшесі Армений 
 Вам бериді еуропалықтар ерекше таныды.  
0йткені беймәлім елді біліп қайтуға 
аттанған батыл ағылшындар – Конноли 
мен Стоддардтың қайғылы қазасы туралы 
хабардың әсері әлі суып болмаған шақта 
қауіпке, қиындыққа толы сапардан аман 
қайтқан, әрі �зінің кітабымен шығыстану 
ғылымына үлес қосқан Вамбери кезінде 
«Орта Азияны аралап шыққан жалғыз 
ғана еуропалық адам» аталып та жүрді. 
Вамберидің кітабынан қазақ жұртының 
к�шпелі тұрмысын, меймандостығын, 
этнографиялық �згешеліктерін сипаттай -
тын суреттемелермен қатар: «Біз олар-
дың музыка мен поэзияға бейімділігін 
к�рсек, екінші жағынан ақсүйектік тәкап-
парлығына ғажап таңғалдық»  деген пікірді 
кездестіреміз. Ал  Вен грия  ның ұлттық 
 батыры, жазушы,  интернационалист Мате 
Залка есімі ше? Біз, қазақстандықтар, 
оны ерекше құрметтейміз. Жетісуда 
ұжымдастыру жылдарының күрделі 
оқиғаларының дәл ортасында жүріп, 
жаңа оянған қазақ елі туралы Мате Залка 
«Правда», «Советская степь» газеттері мен 
«Огонек» журналына бірнеше мақала, 
очерк, әңгімелер жариялады және «Тұман 
сыртындағы елді мекен» атты тамаша 
реалистік повесть жазды. Міне, мұның 
бәрі венгр-қазақ мәдени байланысының 
ежелден бері бар екенін айқын аңғартады.

– Бұл бертінгі тарих, – деді телефон 
арқылы әлдекімдермен с�йлесіп болған 
Иштван: – Ал одан арғы деректерге 
жүгінер болсақ, сіздер мен біз бір жағынан 
туысқан да болып келеміз.

– Сонда қалай?
Венгр ғалымының с�зіне қарағанда, 

Еділ, Жайық бойларын ерте замандарда 
мекен еткен Дешті Қыпшақ мемлекеті бар 
емес пе?.. Ондағы к�шпелі халықтың бір 
тобы Карпат тауларының қойнауындағы 
Мажар (мадьяр) даласына қоныстанады. 
Бұл тайпа сол заманнан бері �зінің 
қыпшақ деген атауын сақтап қалғандығы 
мажар елінің тарихнамасынан белгілі. 
Бүгінгі Венгриядағы олардың ұрпақтары 
�здерін ақ қыпшақтар, кумандар деп 
атайды.

Біздің ата-бабаларымыздың Еуропаға 
қоныс аударуының себебі неде еді?

1 2 1 7 - 1 2 1 8  ж ы л д а р ы  б а с т а л ғ а н 

моңғол шапқыншылығы Орта Азия 
мен  Қазақ станды  мекендеген түркі 
т а й п а л а р ы н ы ң  Ж е т і с у  м е н  С ы р 
бойындағы Тараз, Талас, Сайрам, Отырар  
секілді шаһарларын жермен-жексен 
етіп қиратып, халықты аяусыз қырды. 
Халық басына қайғы бұлтын үйіріп, үлкен 
бақытсыздық әкелді. Осындай алапат-
тан ежелгі қазақ сахарасын мекендеген 
қыпшақ тайпалары да құтыла алған жоқ. 
Қыпшақтар жат жерлік басқыншылармен 
аянбай батыл соғысты. Тарихшы Рашид 
ад-Дин �з шежіресінде осы жайтқа байла-
нысты былай деп жазды: «Моңғолдар алан 
�лкесіне келген кезде, ол жердің халқы 
қисапсыз к�п еді, аландар қыпшақтармен 
қоян-қолтық бірігіп, моңғол әскерлерімен 
шайқасты. Екі жақ та жеңіске жете алма-
ды. Сонда моңғолдар қыпшақтарға: «Біз 
және сіздер бір тайпадан тараймыз. Бір 
халықпыз. Аландар болса бізге жат, біз 
сіздермен келісімге келіп, �зара тиіспеу 
туралы шарт жасайық, қалауларыңызша 
алтын мен киім-кешек береміз» деп, 
к�п дүние жіберді. Қыпшақтар май-
дан даласын тастап, �з мекендеріне 
қайтқан соң, моңғолдар аландарды тізе 
бүктірді. Қырды, жойды. Моңғолдар енді 
күтпеген жерден бейбіт шартқа сеніп 
тып-тыныш �з �лкелеріне қайта оралған 
қыпшақтарға жойқын шабуыл жасады. 
Қолға түскендердің бәрін �лтірді. 0здері 
бергеннен екі есе дүние, мал-мүлікті 
жинап алды. Тірі қалған кейбір қыпшақ 
ауылдары орыс еліне ауа к�шті».

Шежіредегі айтылған «орыс еліне ауа 
к�шкендердің» бірі – жазушы В.Янның 
«Шыңғыс хан» романында суреттелген 
қыпшақ ханы Қотан болатын. Артына 
40 мың түтін ерткен ол және сол сияқты 
басқа ауылдар содан Закавказье, Қара 
теңіз, Кіші Азияға дейін қоныс аударды. 
Венгрия жеріне жетті. Суздаль князі 
арқылы Венгрия короліне жолдаған 

АВТОРЛЫҚ АНЫҚТАМА

Құрметті оқырман! Ескертіп айта кететін бір нәрсе, бұл, яғни 1979 жылы «Лениншіл жас» 
газеті арқылы түрколог Иштван Мандоки Қоңыр туралы қазақ баспасөзі бетінде шыққан 
тұңғыш мақала еді. Өйткені Венгриядан Қазақстанға ол алғаш рет ат басын тіреген 1976-
1979 жылдары біздегі көп адам оған онша мән бермеді. Келген сапарына, зерттеп жүрген 
тақырыбына күдікпен қарады. Кейін, 1989 жылы ғой, оған деген көзқарастың өзгеріп, 
жанашырлардың көбейгені. Ал автор – біз бен кейіпкер – оның сол 1979 жылдан кейінгі 
қарым-қатынасына келсек, мәселе былай.
Сол 1979 жылғы біздің сұхбаттан соң, іле-шала газет редакторы Сейдахмет Бердіқұлов 
венгр ғалымын редакцияға қонаққа шақырып, ұжыммен кездесу өткізді. Қонақ Алматыдағы 
екі айлық іссапары кезінде 200-дей кітап жинаған екен. Әңгіме барысында ол сол 
дүниелерін өз еліне қалай жеткізуді ойлап мазасызданып отырды. Оған Қазақ  Совет энци-
клопедиясы редакциясынан келіп қатысып отырған бөлім менгерушісі Байұзақ Қожабеков 
ағамыз көмектесетінін айтты. Солай болды да. Бір апта ішінде кітаптары Мәскеуге дейін 
толық жөнелтілгенін көрген ол келесі жетіде Алматыдан риза кейіппен аттанды. 
1981 жылы Иштван Қоңырдан маған Будапеште өзінің «Мажарстандағы құман тілінің 
ескерткіштері» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғағаны туралы хат келді. 1983 
жылы ол Алматыға қайыра соғып, Ғылым академиясындағы жұмысының ара-арасында мені 
көп іздепті. Іссапарда едім, таба алмаған. Қолөнер шебері Дәркенбай Шоқпарұлының айту-
ынша, сол жолы Иштван қазақтың Айша атты бойжеткенімен көңіл жарастырып, оны өзімен 
бірге Венгрияға алып қайтқан. 1989 жылы ол халық ақындарының Алматыдағы В.И.Ленин 
атындағы Сарайда өткізіліп, Қазақ телевизиясына түсірілген «Айтыс» хабарына  келіп 
қатысқанда осы жолдардың авторын тағы да іздепті. Таба алмаған. Өйткені мен ол жолы да 
іссапарда жүр едім. Ал, 1994 жылы... иә, сол жылы көктемде Будапештен Махачкаладағы 
түркологтар форумына қатысуға келген Иштван Қоңыр жүрек талмасынан кенеттен қайтыс 
болыпты деген суық хабарды естідік. Марқұмның аузынан шыққан ең соңғы сөз: «Мені 
Қазақ елі – ұлы далаға апарып жерлеңіздер» болыпты. Ол кезде Дағыстанның халық ақыны, 
атақты Расул Ғамзатов тірі еді. Нарық қысып, жағдай қанша қиын боп тұрса да, міне, сол 
кісінің көмегімен және біздің республикамыздағы ер көңілді біраз намысқой азаматтардың 
күш-жігерімен Еуропадағы ежелгі қыпшақтардың бір тұқымы – Иштван Мандоки Қоңырдың 
денесі ұшақпен Кавказдан Қазақстанға алып келінді де Алматыдағы Кеңсай зиратына 
жерленді.

Кітаптағы мәліметтерге қарағанда, 
біз с�з етпек болып отырған қандасымыз 
1 9 5 4  ж ы л ы  М о ң ғ о л и я н ы ң  Қ о б д а 
аймағында дүниеге  келген.  =кесі 
 Одынай Ысқақұлы сол �ңірдің байырғы 
қазақтарының бірі. С�з ретіне қарай 
айта кетейік, кезінде Чойбалсан сияқты 
басшы  билік құрып тұрған кезде бұл 
елде де Кеңес Одағындағы 1937 жылғы 
зобалаңға ұқсас саяси нәубет жүрген. 
Сонда болашақ балуанның әкесі осы 
қызыл құйынға ілігіп, одан әзер аман 
қалған. Түрмеден ақталып шығып, 
еліне аман-есен қайтып келгеннен 
соң ол кісі қақ-соқпен жұмысы жоқ 
тірлікке бет бұрады. Отбасын құрап 
үйленіп, т�рт перзенттің әкесі атанады. 
 Оды-най ақсақалдың сол ұрпақтарының 
арасындағы үш қыздың ішіндегі жалғыз 
ұл осы Бақыт екен.

Жас жеткіншектің 60-70-жыл дар-
дағы �су жолдарына үңілсек, оның 
�мірбаянының сол кездегі  �з інің 
құрдастарының тыныс-тіршілігіне 
�те ұқсас екенін байқаймыз. Иә, ол да 
бала болған. Бала болып жүріп, 0лгий 
қаласындағы орта мектепке оқуға барған. 
Сол жерде күрес пен волейболға ерекше  
құмартқан. Қызығы сол, спорттағы 
�зі құмартқан екінші сала, волейбол-
дан ол табыссыз да болмаған. Оған 
оның МХР-дағы 1970 жылғы бес аймақ 
 ойынында озып шығып, оқушылардың 
республикалық жарысына жолдама алуы, 
1973 жылы Ұлан-Батырдағы құрылыс 
техникумы қабырғасында жүріп, ел 
жас�спірімдер чемпионатында қола 

 меладь иегері атануы анық дәлел. Бірақ… 
иә, бірақ осыдан кейін Бақыт волейболды  
тастап, күреске біржолата бет бұрады. 
Оған себеп те жоқ емес еді. 0йткені…

Моңғолияда балуандық бәсеке  – 
күрес  �нері  қай кезде  де  ерекше 
сипатқа ие. Бұл сонау 1206 жылы ұлы 
қаһан Шыңғыс ханды Керуленнің кең 
жазығында алғаш рет хан к�терген той-
дан бергі туы жығылмай келе жатқан 
үрдіс. Аңыз бойынша сондағы бәсекеде 
әміршінің інісі Хасардың жауырыны  
жерге  тимеген деседі .  Міне,  осы 
оқиғаны �здеріне дем беруші рух ретінде 
қабылдаған моңғолдар содан бергі 800 
жыл бойына «Даншиг долон  Наадам» деп 
аталатын аламан бәйгені үзбей �ткізіп 
келеді. ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде 
халықтық республика  болып құрылған 
м о ң ғ о л  е л і  ж о ғ а р ы д а ғ ы  ж а р ы с қ а 
бұрынғыдан да ерекше мән бере білді. 
Соның айқын белгісі –  жылына бір 
рет �тетін аталмыш бәсекедегі жеңіске 
жеткен адамға «Мемлекеттік піл», 
«Мемлекеттік  лашын» атақтарының 
берілетіндігі еді. 1940 жылдан бастап 
республикалық ол ду-додаға Баян-0лгий 
қазақтары да қатыса бастаған. Соның 
нәтижесінде 1946 жылы =бдіқажы  деген 
қандасымыз «Мемлекеттік піл», ал 1949 
және 1951 жылдары Қожақапан атты 
алып күш иесі «Мемлекеттік  лашын» 
атақтарына ие болған. Алдыңғы толқын 
ағаларының осындай ерен ерлігін 
 жастайынан жадына  тоқып �скен 
Бақыттың күрес �неріне бет бұрмауы 
мүмкін емес еді. 

Он бес жасынан бастап ортаға 
ш ы қ қ а н  о л  а л д ы м е н  М о ң ғ о л и я 
астанасындағы жарыста к�зге түседі. 
Бұл 1974 жыл болатын. Сондағы қараша 
айында Бақыт Ұлан-Батыр қалалық 
 жастар чемпионатында еркін күрестен 87 
кг салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаз 
атанып, алтын медаль алса, 1975 жылғы 
республикалық бәсекеде тағы да бірінші 
орынға шығып, даңқ биігінен табылады. 
Осыдан кейін 1976 жылғы аймақтық 
жарыстың алтын жүлдесін жеңіп алған 
ол Корея, Қытайдағы додаларда да 
 айдарынан жел есе отырып, 1980 жылғы 
Мәскеу Олимпиадасынан жарқ етіп 
к�рінеді. 

«Нар тұлға» жинағындағы дерек-
терге зер салып отырғанда, біз 1981-
1986  жылдар  моңғолиялық қазақ 
балуанының нағыз жұлдызды сәттерге 
толы �мір кезеңі екенін байқаймыз. Оған 
Бақыт Одынайұлының осы уақыттар 
аралығында халықаралық аренадан 
к�ріне біліп, 1981 жылы АҚШ-тың 
Толидо қаласында �ткен бес құрлық 
балуандарының дүниежүзілік кубогы 
жолындағы бәсекеде қола медаль, 1983 
жылғы әлем чемпионатында күміс, ал 
1985 жылғы дәл осындай дүниежүзілік 
сында кіші қола медаль алып, 1986 
жылғы Мәскеуде �ткен «Ізгі ниет ойын-
дары» атты әлемдік додада 4-ші орыннан 
к�рінуі анық дәлел. Бұған қоса… иә, бұған 
қоса жолбарыс жүректі қазақ жігітінің 
МХР-дың жоғарыда біз с�з еткен «Дан-
шиг долон Наадам» атты ең үлкен ұлттық 
жарысында бұлшық еті бесіктей, кеудесі 
есіктей небір алып моңғол балуандарын 
жерге қаратып, олардан 1981, 1982 және 
1983 жылдардағы «Мемлекеттік лашын» 
атағын үш рет жеңіп алатыны да, міне, 
сол кез.

Осы арада: «Моңғолиядағы бәсеке-
лерді былай қойғанда, әлемнің Корея, 
АҚШ, Венгрия, Болгария, Ауғанстан, 
Румыния, Арабия, Қытай, Польша, 
Ресей сияқты елдеріндегі халықаралық 
жарыстарға  қатысып,  80-ге  жуық 
медальға ие болған бұл қандасымызды 
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін 
біздің еліміздің адамдары білді ме?» 
деген сұрақ туады. Біз бұл сауалға: «Иә, 

білген. Бірақ одан �те аз ғана жандар 
хабардар болған» деп жауап берер едік. 
Кітаптағы деректерге қарағанда, олар 
 кинорежиссер Сұлтан Қожықов пен 
 балуан =білсейіт Айханов екен.

– 1981 жылы, – дейді «Нар тұлға» 
кітабындағы сұхбатта Бақыт Одынайұлы, 
– Грузия астанасы Тбилисиде �ткен 
халықаралық жарысқа қатыстым. 
Қонақүйге мені шашы да, мұрты да  бурыл 
тартқан жігіт ағасы іздеп келді. Кілем 
үстіндегі күресімді к�ріп, қазақ  баласы 
екенімді білген соң, тағаты қалмай 
жеткен беті екен. «=й, бауырым-ай! 
Балуаным-ай! Батырым-ай! Моңғолияда 
да бір апайт�с азаматымыз бар екен 
ғой! Соны енді ғана біліп, �зіңді бір 
құшақтайын деп келдім, қарағым. Басқа 
шаруам жоқ. Келші, бетіңнен сүйейін, 
айналайын!» деп ағынан жарылды ол 
кісі. =зілқой, әңгімешіл адам екен. К�п 
с�йлестік. Кетерінде Сұлтан аға: «Қыз 
Жібек» фильмі арқылы әлемге қазақтың 
қызының қандай екенін таныттым. 
Ендігі арманым Қажымұқан сияқты 
алып күш иесі арқылы дүниежүзіне 
халқымыздың атан жілік, ай мүйіз 
ұлдарын мәшһүр ету. Бұл кинолентаның 
алғашқы әзірліктері басталып та кетті. 
Сен, бауырым, мүмкіндігің болса, осы 
фильмге қатыс. Еліңе барған соң ой-
ланып, бізге жауабыңды бер» деген еді. 
Бірақ асыл ағаның �тінішін орындай 
алмадым. Спорт комитеті басшылары 
ол кездері бізді алды-артымызға қарауға 
мүмкіндік бермей, жарыстан-жарысқа, 
бәсекеден-бәсекеге қосты да отырды 
емес пе» дейді ол. 

Бақыт Одынайұлының Қазақстан 
тәуелсіздік алғанға дейінгі  ежелгі 
атамекені тарапынан екінші бір кездес-
кен адамы әйгілі балуан =білсейіт 
 Айханов екен. Жас кезінен бастап бұл 
ағасының есіміне сырттай қанық ол 
�зі армандап жүрген осы алып күш 
иесімен алғаш рет 1983 жылы Украинада 
жүздеседі.

– Ол уақыт Киевте еркін күрестен 
дүниежүзілік ХХІІ чемпионат �тіп 
жатқан кез еді, – деп еске алады Бақыт 
жоғарыдағы жүздесу туралы. – =лемнің 
25 елінен 150 балуан бас қосқан осы 

Еуропадағы 
«қыпшақ»

Әбілсейіттің 
Ұлан-Батырдағы «інісі»

1979 жылдың желтоқсан айы болатын. Болашақ кейіпкерімізбен  күтпеген 
жерден кездесуге тура келді. Оған себеп болған Қазақ КСР Ғылым 
академиясының Тіл білімі институтына қоңырау шалуымыз еді. Телефон 
тұтқасын көтерген әріптес жігіт қажетті мәліметтерге жауап беріп болды 
да: «Сендер оны білуші ме едіңдер?» дегендей қызық бір хабардың ұшын 
қылтитты. 

Бірде біздің қолымызға «Нар тұлға» атты кітап түсті. Оны редакцияға 
әкеп берген әріптесіміз Бекен Қайрат еді. Жинақ 2000 жылы Ұлан-
Батырдағы «Дастан» баспасынан жарық көрген. Кейіпкері – шет жерде 
жүріп халқымыздың даңқын шығарған алып күш иесі, балуан Бақыт 
Одынайұлы. Ол кім? 

хатында Батый хан оларға былай деп 
қоқан-лоқы к�рсеткен ғой: «Құлдарым 
кумандарды (куман деп отырғаны – 
қыпшақтар) қанатыңның астына алып 
қорғаштағаныңды да білдім, егер мені 
�зіңе қарсы қойғың келмесе, келешекте 
оларды маңыңа жуытпауды бұйырамын. 
0йткені тұрағы жоқ к�шіп-қонбалы 

кумандарға қашып кету оп-оңай, ал 
сен болсаң баспанаң, жерің мен қалаң 
бар, қалай менен құтылмақсың?»   (С. 
А.Аннинский,  Известия венгерских мис-
сионеров XІІІ-XVІ в.в. о татарах Восточ-
ной Европе, 1940, том ІІІ, 88–89 стр.).

– Батысқа, Мажарстанға (Венгрияға) 
орын тепкен біздің бабаларымыз одан 

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Венгр ғалымы Иштван Қоңыр «Лениншіл жас» газетінің редакциясында. 1979 жыл, желтоқсан. 
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2002 жылдың күзі еді. Қазақстанда дүниежүзі қазақтарының II құрылтайы өтетін болды.  
Шетелдерден келген қандастарымыз алдымен Алматыға жиналды. Содан кейін арна-
улы пойызбен құрылтай жиналысы өтетін Түркістан шаһарына бет алды. Шымкентке 
жеткенімізде: «Аға, Бақытты қараңыз! Балуан Бақыт кетіп барады. Әне!» деді бізбен 
бір купеде келе жатқан Дағжан Белдеубайұлы мен Бекен Кайрат қосарлана дауыстап.
Үшеуміз сыртқа қарай тұра жүгірдік.Серіктерім амандасып жатқан атан жілік азаматқа 
мен де барып сәлем бердім. Жылы жүзді жан екен. Жатырқамай бірден тіл табысып 
кеттік. Екі күн бірге жүргенде көп әнгіме айтылды. Көп сыр шертілді. Түркістандағы 
құрылтайдан соң қимай қоштастық. Сөйтіп, Әбілсейіт ағаның Ұлан-Батырдағы тура 
өзіне ұқсас інісінің қолын алып, таныс болып қалған жайымыз бар. 

кейінгі жеті жүз жыл бойына сол кездегі 
тілін, әдет-ғұрпын, салт-санасын сақтап 
келді, – деді Иштван сәл үнсіздіктен 
соң. – =йтсе де к�птеген тарихи-
әлеуметтік, экономикалық �згерістер 
негізінде жергілікті халықпен етене 
араласып кеткендіктен, бұл тіл XІX 
ғасырдың ортасынан бері бұрынғыдай 
қызмет атқармайды. Бірақ қыпшақ 
тілінде оның ауыз әдебиетінде к�птеген 
ескерткіш мұралар сақтаулы. Менің зерт-
теп жүргенім, міне, негізінен осы жайлар.

– Атап айтқанда?
–  Қ а з і р  м ұ н д а ғ ы  қ ы п ш а қ т а р 

 мажарша с�йлегенімен, олардың тілінде 
мажар тілінен біршама айырмашылық, 
ерекшелік бар. 0йткені қыпшақтардың 
мал шаруашылығына, ауылшаруашылық 
кәсібіне, аңшылыққа, үй тұрмысына 
б а й л а н ы с т ы  а т а у л а р д ы ң  б а с ы м 
к�пшілігі к�не қыпшақ тілінде айты-
лады. Венгриядағы Қарсақ қаласында 
тұратын қыпшақтар мажардың ауызекі 
с�зінде қазіргі тіл қатынасында жоқ 
к�не қыпшақ тілінің к�птеген с�здерін 
қолданады.

Осы сәтте менің ойыма жазушы 
В.Янның «Шыңғыс хан» дилогиясының 
екінші кітабындағы Қотан хан есімі 
оралды. Еділ, Жайық бойынан �зінің 
соңына 40 мың түтін ерткен қыпшақ 
ақсақалы сол кезде �з туыстарының одан 
арғы тағдыры не болатынын ойлады 
ма екен. Бұған қазір нақты жауап беру 
қиын. Бірақ бір нәрсе айқын. Ол сол 
кездегі қазақ с�зінің баламасы «қыпшақ» 
деген атауды иеленген елдің шағын 
бір б�лігінің мадьяр жұртымен бірге 
қилы-қилы ғасырларды, қилы-қилы 
тағдырларды артқа тастап барып бүгінгі 
�ркениетті заманға жетуі.

– Кешіріңіз, – деді венгр ғалымы 
бір мезетте маған қарай бұрыла түсіп: 
– Мына мысалдарға назар аударып 
к�ріңізші, бұл түркітілдес халықтардың 
мәдени ескерткішіндегі ұқсастықтарды 
зерттеу үшін �зіммен бірге ала келген 
венгр қыпшақтарының ауыз әдебиеті 
нұсқалары.

Қараймын, мұндағы кейбір с�здер 
бізге тым жақын секілді. Оның үстіне 
оқып отырған жаңылтпаш, жұмбақтар 
�зіміз бала кезімізде ойнайтын тақия 
тастамақ, жасырынбақ, санамақ сияқты 
ойын ережелеріндегі  тақпақтарды 
қайыра еске түсіргендей. Тек мұндағы 
�згешеліктер – жоғарыдағы с�здердің 
фонетикалық заңдылықтарында ғана 
бар сияқты. Мәселен, біздің ауыз 
әдебиетіміздегі «бір дегенің – білеу, екі 
дегенің – егеу, үш дегенің – үзік, т�рт 
дегенің – т�сек» деген жаңылтпаш-
санамақ мажар қыпшақтарында: «Бірім 
– білеу, екім – егеу, үчім – үзік, т�ртім 
– т�шек» деп келеді екен. Байыптап 
қараған жанға осы мысалдардағы кейбір 
с�з әріптерінің («ш»-ның орнына «ч», 
«с»-ның орнына «ш») қазақ тілі фонети-
касымен ептеп қайшы келетіні к�рінеді. 
Осындай ерекшелік ондағы батырлар 
жырында да, дастандарда да, мақал-
мәтелдерде де кездеседі. Осы арада бізге 
бұл ескерткіштердің кейбіреулерін түркі 
халықтарының тілімен салыстырсақ, 
к�п с�здің мағынасын, мән-жайын, 
т�ркінін шешуге болады екен-ау деген 

ой келеді. 0йткені �зіміз әңгімелесіп 
отырған ғалымның пікіріне қарағанда, 
бұған дейінгі зерттеулер бойынша 
түркітектес халықтар тілдерінің арасы-
нан Мажарстандағы қыпшақтар ауыз 
әдебиеті ескерткіштерінің тілі қазіргі 
қазақ тіліне тіптен жақын болып келеді 
екен.

– Қазақ КСР Ғылым академиясы мен 
Венгрия Ғылым академиясы арасындағы 
�зара достық байланысын сіздер қай 
тұрғыдан сабақтастырып келесіздер? – 
дедім мен келесі бір әңгіме барысында.

– Түркология саласы бойынша, – деп 
жауап берді бұл сұраққа Иштван  Конур. 
– Бұл ғылымның біздегі к�п жетістіктері 
п р о ф е с с о р   Н е м а т  е ң б е к т е р і н е 
 байланысты.  0йткені ол Венгрия Ғылым 
академиясында түркітектес халықтар 
тілін зерттеуге алғаш рет негіз салған 
ғалымдардың бірі. Біз, оның шәкірттері, 
қазіргі таңда бұл жұмысты одан әрі 
жалғастыруды �зіміздің басты боры-
шымыз деп білеміз. Венгрия Ғылым 
академиясының  алтаистика ғылыми-
зерттеу институты мен Будапештегі 
Етвеш Лоранд атындағы мемлекеттік 
университеті филология факультетінің 
түркология б�лімі  мамандарының 
соңғы кездері  Қазақ КСР Ғылым 
академиясының Тіл білімі институты-
мен тыңғылықты байланыс орнатуы 
да біз үшін қуанышты нәрсе. Ал венгр-
қазақ мәдени байланысына келетін 
болсақ, бұл салада да жақсы жұмыс 
нышандары бар. Мәселен, Алматыдағы 
А.Жұбанов атындағы музыка мектебі, 
№12 қазақ орта мектебі оқушылары мен 
біздің  Будапешт қаласындағы мектеп 
оқушылары, ҚазГУ-дың филология 
факультеті мен Будапешт мемлекеттік 
университетінің студенттері үзбей хат 
алысып, араласып тұрады.

–Туысқан венгр жазушыларының 
біздің тілге аударылған шығармаларын 
к�рген боларсыз. =деби байланыс – 
достық елшісі емес пе? Бұл тұрғыдан 
алғанда, сіздерде қандай жұмыстар 
жүргізіліп жатыр?

– Осыдан 23 жыл бұрын жыр алыбы 
Жамбыл �леңдерін венгр аудармашысы  
Имре Тренчени Вальдапфель венгр 
оқырмандарына алғаш рет таныстырған 
еді. Содан бері қазақ совет жазушы-
лары М.=уезовтің, Ғ.Мүсіреповтің 
шығармалары жарық к�рді.  Біздің 
қазіргі ойымыз – қазақ жазушыла-
рын венгр тіліне түпнұсқадан тікелей 
аудару.  Бұл бағытта табыссыз да емеспіз. 
0ткен жылы Будапештегі ең үлкен 
 басылым «Еуропа» баспасынан қазақ 
 жазушылары Д.Досжанов, =.Кекілбаев, 
С.Мұратбеков бастаған 19 қаламгердің 
әңгімелері жарық к�рді. Алдағы уақытта 
біздер =.=лімжановтың, Д.Исабековтің 
шығармаларын аударуды жоспарлап 
отырмыз.

...Қамшының сабындай қыстың 
қысқа күні к�к ала аяздан к�зін аша 
алмай тұрған к�кжиекке к�рінбей батып 
барады. Алматы к�шелеріндегі неон 
шамдар буалдыр тұманнан бозарып 
к�рінеді. Қонақүйден кештетіп шыққан 
менің ойымнан венгр ғалымы Иштван 
Конурдың: «Сіз бен біз туысқанбыз» 
 деген с�зі кетер емес.

дүбірлі додаға т�реші әрі құрметті қонақ 
ретінде кеңестік Қазақстаннан =білсейіт 
ағамыз да шақырылған екен. Менің 
қазақ екенімді естіп, таудай болып жетіп 
келмесі бар ма. «Сенің моңғолың ниеті 
дұрыс халық екен, – деді ол кісі сонда 
әңгімелесіп отырып. – Бетіңнен қақпай, 
бойыңдағы бар қабілетіңді бағалаған, 
с�йтіп, әлемдік бәсекеде белдесуге б�гет 
жасамай, жағдай туғызған бұл елді сый-
лап �т, бауырым!» Сол с�зді мен ұмытпай 
келемін. Ол күні бүгінге дейін жадымда.

Бақыт осыдан кейін =білсейіт 
ағасымен 1986 жылы Ауғанстан аста-
насы Кабулда кездеседі. Бұл уақыт 
=бекеңнің осы елде ауған балуанда-
рын жаттықтырып жүрген кезі еді. 
Ал Бақыт Одынайұлы болса Кабулға 
Ауғанстандағы сәуір т�ңкерісінің сегіз 
жыл толуына орай ұйымдастырылған 
халықаралық бәсекеде Моңғолия 
 командасы атынан барған болатын. 
Сол сапарында ол �з салмағы бойынша  
бірінші орынға шығып, алтыннан 
алқа тағады. =білсейіт ағасы сонда бұл 
 медальды �зі алғандай қуанып, інісін 
құшағына қысады. Бәсеке �тіп жатқан 
күндері аталмыш елде тағы бір т�ңкеріс 
жасалады. Бабрак Кармальдың үкіметі 
құлап, Наджибулла билік басына келеді. 
=бекең сонда атыс-шабысқа толы қала 
ішіндегі қауіпке қарамай, Бақыт інісін 
әуежайға дейін шығарып салып, �зі 
 Кабулда қала береді. 

=білсейіт  Айханов пен Бақыт 
Одынайұлының үшінші кездесуі 1992 
жылы Алматыда болады. Бұл кез  

ЖЕЛТОҚСАН 
ЫЗҒАРЫ

еліміздің тәуелсіздік алып, әлемнің 
түкпір-түкпіріндегі қандастарымыз 
қ а з а қ т ы ң  д ү н и е ж ү з і л і к  б і р і н ш і 
құрылтайына жиналып жатқан уақыты 
еді.  Сол келген сапарында Бақыт 
=бекеңмен қол ұстаса жүріп, Түркістан 
қаласындағы Қожа Ахмет  Ясауи 
мазаратына тағзым етіп, Ордабасы 
ауданындағы Қажымұқан бабасының 
басына барып құран оқиды.

«Нар тұлға» кітабында байқалатын 
бір жайт, Бақыт Одынайұлының балуан 
=білсейіт Айхановты ерекше қадірлеп, 
оны �зіне аға тұтатындығы. Кеңестік 
заманда күрестегі жолы аса ауыр болған 
=бекеңнің сол қиындықтардың бәріне 
мойымай, �зінің азаматтық болмысын 
сақтап қалғандығын ол �зінің үлгі тұтар 
ағасының �мірдегі ең үлкен ерлігі деп 
біледі. Иә, бұл расында да солай. Болған 
іске болаттай берік болмай, боркеміктік 
танытып, �зі де, ісі де жоқ болып кеткен 
азаматтар бізде қаншама.

Моңғол жұрты балуан дегенде ішкен 
асын жерге қоятын халық. Күшті, 
 батыл, батыр жігіттерді олар ерекше пір 
тұтады. Білетіндер мұндай мінез, басқа 
ұлттан к�п кездесе бермейтінін айтады. 
Неге десеңіз, олар: «Балуан адам үйге 
келсе рух к�теріледі» деп ырымдайды 
екен. Балаларына: «Балуан бол!» деп 
бата беретін де, міне, сол моңғолдар. 
Осындай елдің, осындай халықтың ара-
сында жүріп даңқ тұғырына к�терілген 
Бақыт Одынайұлы да оңай адам емес 
секілді. Кітаптан біз, міне, осындай ой 
түйдік.

Н А М Ы С  Н А Й З А Ғ А Й Ы

босана беріп, әлгіні мен де тептім. 
Менің тепкім, әлде артқа шегінгенде 
 шалыныс ты  ма, шалқасынан түсті. Осы 
кезде, қайта қаумалаған солдаттар желке-
леп, жоғарыға қарай баспалдақтан сүйреп 
ала ж�нелді де, дубинкамен қаруланған 
 арнайы жасақ қызметкерлерінің ортасына  
қарай итеріп жіберді. Олар мені күтіп 
тұрғандай, шеңбер жасап тұра қалып, 
допша тепкілеп, соққының астына  
ала ж�нелді. К�зім қарауытып, дүние 
т�ңкеріліп кетті. Кіресілі-шығасылы 
есімді бір жинағанымда, ақ халатты қыз-
дың жан ұшыра «убьете, убьете» деп шың-
ғырып, менің үстімде екі қолын жайып  
шырылдап тұрғанын байқадым. Далба-
салап бас киімімді іздеп, жер сипалап 
жатқанымды білемін. Солдаттардың әрі-
бері сүйреп жүрген кезі еміс-еміс есімде.

Есімді машинаның ішінде жатқа-
нымда жинадым. К�зімді ашсам, �ңкей 
жастарды к�лік ішіне толтырып алған. 
Соққы жемеген жан жоқ. Арнайы к�ліктің 
артқы жағындағы будканы лықа тол-
тырып алған. Іште еш ауа жетпейді, 
кейбіреулері талықсып жатты. К�лік 
бағыт алып келген жеріне жетіп, есікті 
ашып жібергенде ауызға тақау тұрған 
бес-алты азамат далаға құлап түсті. Есікті 
қайта жауып, құлағандардың қолдарын 
қайырып алып кетті. Осылайша, үш-т�рт 
рет қайталағаннан кейін, бізге де кезек 
келді. Арамыздан бір жігіт: «Жігіттер, есік 
ашылысымен сыртқа қарай жүгірейік» 
деді де, бастап кетті. Есіктің алдында 
тұрғандарды иықпен қаға-маға сыртқа 
жүгіріп шықсақ, машинадан кеңсенің 
алдына дейін иықтасқан, қолдарына 
резіңке таяқ ұстаған солдаттар толып тұр. 
Солдаттардың арасымен жүгірген күйде, 
денеге тиіп жатқан соққыларды елемес-
тен, кеңсе ішіне жүгіріп кірдік. Бұл жерде 
бізді күтіп тұрғандар, жалма-жан бетімізді 
дуалға қаратып, қолымызды басымызға 
к�теріп қойып, тінтуді  бастады. Аяқ 
киімнен бастап, бас киімнің бауына 
дейін бәрін үзіп-жұлып алып таста-
ды. Кіреберістен,т�рге дейін қаз-қатар 
тізілген жігіттерді соққының астына 
алып, шетінен әкетіп жатты. Кезек маған 
да жетті, желкелей дүрелеп ортада тұрған 
орындықтың қасына алып келді. 

Аядай камера – қапырық, қолқаны 
алатын сасық иіс. Тұсымнан ыңырсыған 
таныс дауыс естіліп, жер бауырлап 
жақындап қарасам, менімен ілесе шыққан 
Ержан. Соққыдан сау тамтығын қалдыр-
мапты. Түннің бір уағында �з-�зіне 
келіп, ес жиған жігіттер, ж�н сұрасып, 
қозғала бастады. Бірімізді-біріміз демеп, 
иықтасып отырып, танысып жаттық. 

 Таң ата тағы да сұрақ-жауап алуға екі 
қолымызды қайырып, біртіндеп шығара 
бастады. Кезегімде дырылдатып капитан 
шеніндегі қазақтың алдына алып кірді.

 Үстел басында отырған әлгі, бірден: 
«Біз бәрін де білеміз, қанша адамды 
пышақтағаныңды, қанша адамды  таспен 
ұрып жыққаныңды �з еркіңмен бірден 
жаза бер. Болмаса қиын болады. Мойныңа 
бірнеше адам �лімін іліп жіберемін» деп 
қорқытып, қолыма қалам-қағаз беріп 
үстелге отырғызды. Мен қағазға аты-
ж�німді және «қоғамдық к�лік ішінен 
ұстап алып кетті» деп жазып бердім. Каме-
рада тек осылай жазамыз деп ақылдасқан 
едік. Алаңда ұсталдым десем, басым 
бәлеге қала ма деп қорықтым.

Сәлден кейін әлгі капитан менің 
жазғанымды оқып шығып, ашуға мінді. 
«Сен не, мені мазақ қылып тұрсың, мен 
нені айтамын соны жазасың, болмаса осы 
жерден сенің �лі денең шығады. Сенің 
денеңді алаңнан тауып алдық деп акт 
жазып, моргқа жіберемін» деді зілденіп. 
Мені қайта үстелге отырғызып, алдыма 

залдағы солдаттар шулап кетті. Бәрі де 
куәгерлер екен. «Ол маған тас лақтырды, 
пышақпен қорқытты, балағаттап, боқтап 
бағынбай күш к�рсетті». 

С о т  а л қ а с ы н д а  с о т  б а с ш ы с ы : 
«Ерніңізге не болған, сізді біреулер ұрып- 
соқты ма?» деп, күтпеген жерден сұрақ 
қойды. Не айтарымды білмей, абдырап 
тұрып қалдым. Астыңғы ернім тісіме 
жаншылып, екіге б�лініп, ісініп кет-
кен, бет-аузым к�нектей. «Шынымды 
айтсам, шағымданғандай болармын, 
шындық кімге керек, осылар білмей отыр 
дейсің бе» деген ой санамнан жүгіріп 
�тті. Денемді тіктеп, сұқ саусағымның 
ұшымен жоғарғы жақты меңзеп: «Басым-
мен жоғары к�теріліп, ерніммен жерге 
шаншылып құладым» дедім зілденіп. 
Б�лме ішінде бір сәтке тыныштық ор-
нап қалды. Тыныштықты залда отырған 
куәгерлер бұзып, жиынды жалғастырып 
кетті. =лгі �тірік куәгерлерді тыңдап 
болған соң, сот алқасы үш жылға бас 
бостандығымнан айыруға, Алматыда 
құрылыста істеуіме байланысты және 
бұрын істі болмағаныма сәйкес «екі жылға 
шартты жаза қолданылсын» деп, лезде 
үкім шығарып залдан шығарып жіберді.

 Мең-зең болып түс к�ргендей, Ішкі 
істер б�лімшесінің алдында не істерімді 
білмей абдырап, біраз уақыт тұрдым. 
Ауа райы суық екен, аяздың ызғарынан 
ес жинағандай болдым. Қайда тұрмын, 
неғып тұрмын, енді не болады, қазір 
к�шеден тағы да ұстап алса, осынша-
ма жағдай қайтадан қайталана ма де-
ген үрей мен қорқыныш пайда бол-
ды. Қайтадан кері бұрылып б�лімшеге 
кірдім. Кезекшіден ең болмаса бір парақ 
анықтама қағаз берсейші деп сұрап едім, 
«тірі шыққаныңа қуан, енді тез жоғал бұл 
жерден» деп, итермелеп далаға қайтадан 
шығарып жіберді. 

Желтоқсанның ызғарлы аязы «алдыңда 
әлі ауыр сынақ бар, абай бол» дегендей, 
жылы қабақ таныта қоймады. Т�ле би 
к�шесі мен 0теген батыр (бұрынғы  Мате 
Залка) к�шесінің қиылысына барып 
трамвайға отырған кезімде к�лік ішіндегі 
жолаушылар қайта-қайта жалтақтап карай 
берді. Оларға назар аудармаған күйімде, �з 
аялдамамнан түсіп, б�лмеме к�терілдім. 
Б�лмедегі жігіттер мені к�ріп, аруақты 
к�ргендей үрейленіп, состиып тұрып 
қалды. Мән-жайды түсіндіріп болған 
соң, айнаға барып қарап �зімді-�зім 
 танымай қалдым. Самайымды айналдыра, 
құлақтың жан-жағы, мойнымды айнал-
дыра қып-қызыл болып қатып қалған қан 
дақтарын к�ріп шошып кеттім. Трамвай 
ішіндегі жолаушылардың жалтақтап 
маған неге қарағанын сонда ұққандай 
болдым. Жуынып-шайынып болған соң, 
т�сегіме құладым.

Жиырма екінші желтоқсан күні 
денемді к�тере алмай біраз әуреге түсіп, 
сүйретіліп зорға дегенде жұмысқа бардым. 
Мазам болмаған соң, бригадирге барып 
сұранып кеттім. 

Ертесіне,  яғни жиырма үшінші 
желтоқ  сан күні жігіттер: «Промстрой» 
басшы лығында «жолдастық сот» болады, 
соған шақырып жатыр, үстіңнен бригадир 
арыз жазыпты» десті. С�йтсем, мен елді 
«ұлтқа б�ліп», ұлт араздығын тудыр ған 
екенмін. Онымен қоса жұмысты да �з ер-
кіммен сұранбай тастап кеткен к�рінемін.

Жалақор бригадирден не үшін арыз 
жазғанын білу мүмкін болмады. Жұмыс 
басында жиналыс басталды. Жиынға 
он бір адам қатысты. Күн тәртібінде 
менің мәселем. Ісімді қарап «жолдастық 
сотқа» жіберу, болмаса тоқтату туралы 
шешім қабылдау. Алты адамның бір 
ауыздан қабылдаған шешіміне сәйкес, 
іс мекемеге жіберілді. Ертесіне тағы да 
құр сүлдемді сүйретіп, «Алматы Пром-
строй» мекемесіне келдім. Мекеме 
іші ығы-жығы. Бірі кіріп, бірі шығып 
жатқан адамдар. Ешкімде к�ңіл күй жоқ. 
Теңселіп жүргендердің барлығы �зіміздің 
қарак�здер. Қасыма  бұрын к�рмеген, 
бейтаныс бір кісі келіп «далаға шығып 
кетші» деп ымдады. =лгі кісінің соңынан 
еріп, мекеменің оңтүстік жағынан екінші 
қабатқа к�теріліп, бір б�лмеге кірдік. 
Б�лме ішінде мен танымайтын үш адам 
болды. Есік-терезені ішінен бекіткеннен 
соң, б�лме ішіндегілер �здерін «осы 
мекеменің партия ұйымының басшыла-
рымыз» деп таныстырды. Б�лме ішінде 
тығылып, сыбырлап қана с�йлесіп, бүкіл 
жағдайдың жай-жапсарын тәптіштеп 
сұрап алғаннан кейін:  «Сенен кім сұраса 
да, мен партияға кандидат едім, кеңестік 
армия қатарында жүргенде �ткенмін, 
менің ісімді партия ұйымының бас-
шылары қарап, қатаң шара қолданып, 
кандидаттықтан шығарды дегейсің. Бол-
маса ісің насырға шауып тұр. Қайтадан 
Ішкі істер б�лімшесіне жібермекші. 
Біз қазір саған керекті қағаз дардың 
барлығын реттеп қоямыз. Сен енді тікелей 
жатақханаңа бар да, ертең жұмысыңа 
шық» деп, келген жолыммен кейін 
қайтарып жіберді. 

Желтоқсан к�терілісінде алаңға 
шығамыз деп, соттала жаздағанбыз. Бұл 
менің ғана емес, к�теріліске қатысқан 
мыңдаған адамдардың тағдыры еді. 
Желтоқсанның ызғарлы күнінде Үкімет 
үйінің алдына жиналған он мыңдаған 
адамның бірі болып біз де жүрдік. Сол 
күндері алаңдағы аппақ қардың үстінде 
жастардың қанының дағы қалды. Ол  
аяққа тапталғанымен, қазақтың рухы 
тапталмады. Сол рух тәуелсіздікке қарай 
ұмтылып келе жатты.

Есенғали ҚАЛШАЕВ,
желтоқсаншы

АЛМАТЫ

басқа, мейлі �зге ұлттың �кілі болсын, бір 
азамат табылмай қалды ма? Орталықтың 
бұл не басынғаны? Осындай сан қилы 
сұрақ, әрбір к�кірегі ояу, к�зі ашық қазақ 
азаматтарының к�кейінде тулап жатты. 

=рбір халықтың �з к�семі болуы тиіс. 
«Кеңес �кіметі тағы да қитұрқылыққа 
са лып, �здері к�ксеген әлдебір саясатын 
алға тартты ма? Біз кімбіз сонда?» деген 
сұ рақ мазалап, ішкі ашу-ызаға ұласып 
жатты.

Жұмысқа да ынта болмады, сағат үш-
т�рттің шамасында, құрылыс бригадирі 
Маиданкин, неге екені белгісіз, аяқ асты-
нан жұмыстан ерте босатты. Жұмыстан 
босай сала Ж.Саин мен Т�ле би (ол кезде 
Комсомольский) к�шесінің қиылысында 
орналасқан «Арман» деп аталатын 
жатақханамызға келіп,  жуынып-шайынып 
болған кезде, «Орталық алаңға қазақ жа-
стары жиналып жатыр, олардың �ткізіп 
жатқан бейбіт шеруіне, тәртіп сақтау 
қызметкерлері, солдаттар және  арнайы 
жасақ қызметкерлері күш к�рсетіп, ұрып-
соғып қамап жатыр» деген хабарды естідік. 

Т�ртінші қабаттағы, т�рт жүз он 
үшінші б�лмеден бірге тұратын Ержан 
екеуміз жүгіріп т�мен түсіп едік, бірінші 
қабаттағы кіреберісте «Алматы пром-
строй» басшылары мен белсенділері то-
лып жүр екен. Білектеріне қызыл шүберек 
байлап алған. Олардың «далаға шығуға 
болмайды, қайда барасыңдар, қайтыңдар» 
дегеніне қарамастан, итермелеп далаға 
шығып, орталық алаңды бетке алдық. 

Абай к�шесі мен Абылай хан (бұрынғы 
Коммунистический) к�шесінің қиылы-
сынан к�ліктен түсіп, жоғары к�терілдік. 
Пушкин атындағы кітапхананың шығыс 
жағынан Ішкі істер қызметкерлері жолы-
мызды кес-кестеп, жібермеуге тырысты.

– Біз қазақпыз, ел мүддесі үшін 
орталық алаңға қалайда барамыз, – деп, 
олармен қақтығыса жүріп, алаңға қарай 
�тіп кеттік. Алаң маңында тек қана 
қарак�з бауырларымыз. Бәрі де неге болса  
да шы даймыз дегендей, тастай түйініп 
алған. Қабақтары қатыңқы, жанарлары-
нан қайсарлықтың ізі байқалады. Барлық-
тарының талап ететіні – «Қазақты қазақ, 
болмаған күнде, осы елде туып-�скен 
 азамат басқару керек, қазақ халқымен 
санасу керек, Д.А.Қонаев орнына келсін» 
деген әртүрлі үндеулер таратып жатты.

Мен қазақ ұл-қыздарының қайсарлы-
ғына бірінші рет сол жерде куә болдым. 
Жастардың осыншама ұйымшылдығына 
іштей к�ңілім марқайып, бойыма күш-
қуат құйылғандай. Біз де жиналған жұртқа 
қосылып орталық алаңды бетке алып 
қозғалғанымыз сол еді, сол жақ беткейден 
қолдарына шошаңдатып резіңке таяғын 
ұстаған солдаттар лап қойды. Қарапайым 
халықты ысырып, жаншып-таптап 
 барады. Жанымдағы Ержан түсінбей: 
«Бұл қалай, не болып барады?» деген 
сұраулы к�збен маған жалтақ-жалтақ 
қарайды. Мен оған: «Тапжылма, олар 
бізге не істейді? Біз заңға қарсы ештеңе 
де істеген жоқпыз» дедім. Бұл менің үлкен 
қателігім еді. =п-сәтте әлгі содырлар 
қолымызды артқа қайырып, басымыздан 
соққылап ала ж�нелді. «Жіберіңдер, мен 
не істедім?» дегеніме құлақ асар адамды 
к�рмедім. Қарама-қарсы келіп қалған 
әскери полковник шеніндегі славян тек-
тестен: «Жолдас полковник, не үшін?» 
деп айғайлап сұрап үлгердім. Ол осыны 
күткендей, жүрісін тоқтатпастан келген 
бетінде, бар пәрменімен соқты. К�зім 
қарауытып, тістерім сынып, басым ай-
налып құлап түстім. Есімді жинағанда 
екі солдат қолдарымды қайырып, жерден 
к�теріп жатыр екен. Сол кезде ашу-ыза, 
кек қосылып, бір дүлей күш мені тік 
тұрғызғандай сезіндім. Бар пәрменіммен 

қағазын қойды, бірақ ештеңе шығара ал-
мады. Мұрнымнан сорғалап аққан қанды 
сүртумен әбден әбігерленді. Ақырында 
қайтадан камераға қайтарды.

Сағыздай созылған азапты күн сұрақ-
жауап алумен �тті. Ш�л қысып әкетіп 
барады. Түнге қарай бізді күзетіп жүрген-
дерге қанша жалынсақ та су алдыра ал-
май қиналдық. Бізге жақындаса бастары 
бәлеге қалардай, алыстан қашқақтап 
жүрді. =йтеуір, бір орыстың жігіті бір 
шелек сумен, екі б�лке нан әкеліп 
ортамызға қойды. Нанды бәрімізге тең 
б�ліп талғажау еткен болдық. 

Ертесіне, он тоғызыншы желтоқсан 
күні бір майор келіп: «=й, оңбағандар, 
наркоман, алқаштар, бәрінің к�здерін 
жойып, неге қаланың сыртына шығарып 
тастамаған мыналардың» деп кіжінді. 
Түске таман бәрімізді бір-бірлеп, қолы-
мыз  ды артқа қайырып, сыртқа алып 
шықты. Есік алдында автобус тұр екен. 
Бізді соған мінгізді. С�йтіп, Мате Залка 
к� ше сімен Т�ле би (сол кездегі «Комсо-
мольский») к�шесінің бойындағы, 
 Алмалы ми лиция б�лімшесіне алып 
келіп түсіріп, қайтадан камераларға б�ліп 
қамады. 

Бұл жолы подполковник шеніндегі 
қазақ азаматы, камерадан тергеуге �зінің 
б�лмесіне алып шықты. Реңі қарайып, 
түтіг іп  кеткен.  Артқа қайырылған 
 қолым ды,  күшпен к�терген сайын  жаным 
к�зіме к�рінді. Сол кезде байқадым, 
қолымның буындарының бәрі де булығып 
ісініп кеткен екен. 

Мен оған «қорықпаңыз, мен �з 
аяғыммен жүріп барамын, қашпаймын, 
қолымды жіберіңіз» дедім. Ол маған 
сенді ме, жоқ әлде аяушылық жасады 
ма, артымнан жүріп отырып, мекеменің 
үшінші қабатында орналасқан б�лмеге 
алып келді. Орындыққа жайғасқан соң, 
алдыма ақ қағаз қойды да: «Қалай болды, 
қай жерде ұсталдың, қандай бұзақылық 
жасағаныңды түгел жазып шық, �тірік 
жазғаннан пайда жоқ» деп, біздің ісіміздің 
шешіліп қойғанын түсіндірді. 0зі терезе 
алдына барып ұзақ уақыт темекі тар-
тып, қалың ойдың құшағында тұрды. 
Ол от пен оқтың арасында не істерін 
білмей жүрген бейшара адамға ұқсап 
кетті. Менде оған деген аяушылық пай-
да болды. Біраз уақыттан кейін менің 
жазған түсініктемемді оқымастан, бір 
қағаздардың арасына сала салды да: 
«Не болып жатыр �зі, сендерді қатты 
ұрып-соқты ма?» деп сұрады. Бұл сұрақ 
менің қатты ашу-ызамды туғызып: «Жоқ, 
 басымыздан сипап жатыр» дедім тістеніп, 
қызбаланып орнымнан тұрып кеткенімді 
де байқамай қалдым. Сол кезде майор 
шеніндегі орыс азаматы б�лмеге кіріп 
келді де, әй-шайға қарамастан, тепкінің 
астына алды. К�к-ала қойдай қылып 
шаршағанынша сабады, бет-аузымды 
қан жауып кетті. Подполковник майорға 
тіл қатпастан қарап тұрды. Ажыратуға 
немесе қой деп айтуға  жарамады. =лгі 
майор сабап болған соң, «бұлар адам 
емес, бұлар осылай жерде жатуы  керек» 
деп қайтадан сыртқа шығып кетті. 
Иленген қамырдай жерде жатқанымда, 
тергеуші қолтығымнан  демеп тұрғызып, 
коридордың шет жағында орналасқан 
краннан жуынып алуға алып келді. Қолым 
к�терілер емес, буындарым ісініп кеткен, 
икемге келмеді. Бұны к�рген тергеуші 
бет-аузымды алақанымен �зі  жуысып, 
қайтадан камераға әкеліп  тастады. Сағат 
бес-алты уақыт шамасында бізді біртіндеп 
мекеменің жоғарғы қабатында орналасқан 
үлкен б�лмеге кіргізді. Іші толған сол-
даттар, т�р жағында сот мүшелері отыр. 
Аты-ж�німді сұрап болған соң, сол күнгі 
оқиғаны сұрады. Айтып болғанымша 

Желтоқсанның сол бір ызғарлы он 
 алтыншы жұлдызы  сұрланып-ақ  тұрды. Біз 
де сол күні әдеттегідей жұмысқа шықтық. 
Бірге істейтін �зге ұлттың �кілдері бізге 
қарағыштап, �зара күңкілдесіп жүрді. 
Түскі үзіліс кезінде Орталықтың респуб-
лика басшысы Д.А.Қонаевты қызметінен 
босатып, орнына Мәскеуден жіберілген 
К о л б и н  д е г е н  б е й м ә л і м  а д а м н ы ң 
тағайындалғанын естідік.

Санада қаумалаған сұрақ. Ол кім? 
Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, әдет-
ғұрпы, �мір салтынан хабары бар ма? Одан 

Уақыт сырғып өткенімен, 1986 жылдың желтоқсан 
ызғары әлі де санаңды сарсытады. Бүгіндері ол 
туралы жазылып та жатыр, жазыла  да жатар. 
Сол алмағайып тұста, жаппай бас көтерген 
қаншама жастың тағдырына балта  шабыл-
ды. Әділетсіздіктің салдарынан бірінің өмірі 
қиылды, қайсыбірі сотталды, тағы бірі оқудан 
шығарылды, жұмыстан қуылды, т.т. Толғауы 
тоқсан толайым тағдыр  талай жастың 
обалына қалды. Қазіргі кезде солардың 
көпшілігі елеусіз ғана өмір кешуде.  Олар 
айғайламайды, «біз желтоқсан батыры-
мыз» деп те айтпайды. Шын мәнінде, 
желтоқсан жүгін солар көтерді, біз олар 
жөнінде не білеміз, әлде не білмейміз... 
Желтоқсан көтерілісі менің де өмірімде 
үлкен із қалдырды.
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– Мейірім Жоламанұлы, с2з басында  
2зіңіз жетекшілік етіп отырған Индер 
ауданы жайында аз-кем айта кетсеңіз. 
Одан кейін әлеуметтік-экономикалық 
бағытта атқарылып жатқан шаруаларға 
тоқталсаңыз. 

– Жалпы Индер ауданы, Дендер  
�ңірі арғы замандарда Асан қайғы, 
Қазтуған, Мамай, Жиембет жырау-
лар мен Малайсары  би, ақберен батыр 
 Махамбет, Мұрат М�ңкеұлы жырау мен 
Баламайсаң күйші сынды дүлдүлдерді 
бесігінде тербеткен қасиетті жер. Шығысы 
мен оңтүстігінде Қызылқоға, Махамбет 
 аудандарымен, батысы мен солтүстігінде 
Батыс Қазақстан облысының Жаңақала, 
Ақжайық аудандарымен шектесіп жатыр. 

0 ң і р  қ а з б а  б а й л ы қ т а р ғ а  � т е 
бай бол ғанмен, кешегі кеңес �кіметі 
ыдырағаннан кейін ірі �ндіріс орындары 
жабылып, біраз тұралап қалғаны рас. 
Дегенмен, егемендіктің алғашқы жылда-
рында ауданымызға инвесторлар келіп, 
немістің «Кнауф» компаниясы гипстен 
құрылысқа қажетті материалдар шығара 
бастады. =бден орныққан кәсіпорын 
келесі жылы 400 млн теңге инвести-
ция құю арқылы қосымша жаңа зауыт 
құрылысын салуды  жоспарлап отыр. Ол 
жылдан-жылға қарқын алып, соңғы жыл-
дары Үкіметтің қабылдаған шешімдерінің 
нәтижесінде кәсіпорындар жаңа белеске 
к�теріле бастады. Мысалы, тұз зауыты 
�зінің �неркәсіп к�лемін биылғы жыл-
дан бастап,10 есеге дейін арттыруды 
к�здеп отыр және ол жұмысты бастап 
кетті. Бұрын техникалық тұз болса, енді 
ас тұзын �ндіретін зауыт салып жатыр. 
Жыл соңына дейін оны бітіріп, нақты 
іске кіріседі. Сондай-ақ осыдан 5 жыл 
бұрын ашылып, сәтсіздікке ұшыраған 
құрғақ құрылыс қоспаларын �ндіретін 
кәсіпорын мамыр айында іске қосылып, 
8000 тоннаға дейін �нім �ндірді. Оны 
облыстағы ірі құрылыс компаниялары 
пайдаланып жатыр. Бұл Президентіміз 
қойып отырған қарапайым заттар эко-
номикасын дамытудағы біздің ауданның 
қосып отырған үлесі.

Жалпы осы жұмыстардың нәтижесінде 
аудандағы �неркәсіп �німінің к�лемі 2 
млрд 034,0 млн теңгеге жетіп, яғни нақты 
к�лем индексі 170,2 пайызды құрады. 
Соның арқасында �ткен жылдың есепті 
кезеңімен салыстырғанда бюджеттің кірісі 
659 млн теңгеге немесе 47,9 пайызға артып 
отыр.

– Соны технологияларды игеру заман 
талабы екені с2зсіз. Маман даярлау ісі 
қаншалықты жолға қойылды деп ойлайсыз? 

–  О р ы н д ы  с ұ р а қ .  О с ы  ж е р д е 
республикалық газет арқылы мына 
мәселені қаперге бергіміз келеді. Қазіргі 
аграрлық саладағы жұмыстардың 
барлығы негізінен мал басын �сіруге 
бағытталған. Алайда одан алынған 
�німнің к�лемін, сапасын арттыруға 
әлі де мән беруді қажет етеді. Мысалы,  
ауылдардағы халық тың тұрмыс деңгейі 
к�п �згере қойған жоқ. Малды бағып, 
 санын к�бейтіп жүр гендер сол бір адам-
дар. Яғни кішігірім беріліп жатқан несие-
лер ауыл халқының тұрмысын аз уақытта 
жоғары деңгейге к�теріп жатқан жоқ. 
Ол, біріншіден, үй шаруашылығындағы 
бір-екі сиырмен отырған тұрғындардың 
мүмкіндіктері шектеліп отырғандығы. 
Айталық, сүт және сүт �німдерін, жүн-
терісін �ткізе алмауы осыған дәлел. Жа-
сыратыны жоқ, екі сиыр мен азын-шоғын 
жандығына ғана қарап қалып отыр. Міне, 
осыны заман талабына сай дамытуымыз 
қажет. Қазір аз жерден к�п �нім алу неме-
се айдалада мың қой баққаннан жүз сиыр 
бордақыға ұстаған әлдеқайда тиімді. 
Табысы да артады. Яғни жоңышқаның 
тиімділігі, гидропониканың пайдасы 
елімізде �те баяу жүріп жатыр және оған 
байланысты қолдаулар әлі де шектеліп 
отыр. Бұл менің жеке пікірім емес – 
ауыл халқының к�теріп отырған �зекті 
мәселесі. Сондай-ақ біз оқытып жатқан 
мамандар қазіргі сұранысқа сай емес. 
Оған тағы бір дәлел – біздегі к�пбейінді 
ауылшаруашылығы колледжінің маман-
дары гидропониканың, жоңышқаның 
не екенін, тамшылатып суару әдісін 
білмейді. Оның үстіне теплицалардың 
да бірнеше заманауи түрлері бар. Оны 
меңгеру үшін колледждегі оқыту стан-
дарттарын жаңарту қажет. 0кінішке 
қарай, біздің колледжді бітіргендердің 
м а м а н д ы ғ ы  б о й ы н ш а  қ ы з м е т к е 
орналасуы  10 пайызға да жетпейді. 
К�рдіңіз бе? Олардың алтын уақытын 

Үйілген кітап арасынан қымбат бір 
дүние к�зіме оттай басылғаны. Студент 
шағымызда �зіміз шығарған жұп-жұқа 
қолжазба журнал. Оның да т�менгі жақ 
бұрышын тышқан мүжіген. Қолыма 
алып, бас-аяғын ақтарып, к�з алмай 
ұзақ қарадым. Екінші н�мірі. 1989 
жылғы наурыз-к�кек айларында  жарық 
к�рген. Бірінші н�мірі де  жадымда. 
Жадымда  болатыны, оның жалғыз-ақ 
данасы жарық к�рген-ді. Сол жалғыз 
дана журналды дәрісхана қабырғасына 
жіп тағып, іліп қойғанбыз. Шығармалар 
кәдімгі шарикті қаламмен әдемілеп 
тұрып жазылған. Кім жазды екен? 
Ұмытыппын. Мүмкін �зім жазған 
шығармын. Олай дейтінім, т�ртінші 
класта оқып жүргенімде «Қауындықта» 
деген к�лемі алақандай ғана жалғыз дана 
прозалық кітабым «шыққанда» да осылай 
қолмен жазғанмын. Тоғызыншы  класта 
«Бәйшешек» атты �леңдер жинағым 
жарық к�рді. О да жалғыз дана. Ол да 
�з қолыммен жазылған. Жетінші класта 
оқитын бір сүйкімді қызға арнағанмын. 
Сол жалғыз дана блокнот-кітапты әлгі 
қалқатайдың �зіне беріп жібергенім 
есімде. Кейінгі жылдарға дейін сақтапты. 
Соны естігенде жүрегім елжіреп сала 
берген. 

Осылайша, қолмен жазып екі кітап 
шығарғанда, қалайша жұп-жұқа альма-
нахты �зім жазбадым екен деген ой осы 
қазір келіп отыр. Мейлі, мен �зім жаздым 
ба, әлде қолтаңбасы маржандай біреуге 
жаз дырдық па, ол жағы маңызды емес. 
=й теуір, қазір Қызылордада тұратын 
ақын дар – Дүйсенбек Аяш пен Елубай 
=уезов жазбағаны анық. Дүйсенбектің 
қолтаңбасы біркелкі болғанымен, 
тышқан ның ізіндей ұсақ, ал Елубайдың 
жазуы �зінің жүрісі сияқты, әріптерінің 
бірі шалқайып, екіншісі еңкейіп, жел 
шай қаған қамыстай ұйпа-тұйпа болады 
да тұрады.

Қабырғаға ілген альманағымыздың 
сол алғашқы н�мірін  студенттер 
құмарта оқып тұратыны есімде. Біз әлгі 
дәрісханаға бас сұғып, ілген жерімізде 
аман тұр ма екен деген қауіппен ауық-
ауық қарап кетеміз. Сондай бір «аңду» 
кезінде факультетте сырттай оқитын 
«шал» студенттердің қадалып оқып 
тұрғанын к�зім шалған-ды. Араларында 
Жалағаштан келген ақын Жақсыбай 
Сарбалаев пен Қармақшыдан кел-
ген ақын Сәнт�ре Пірманов болды. 
Сол тұста облыстағы тәуір ақындар 
қатарына ілігіп үлгерген осы екі ағам 
да, ұмытпасам, «Үкілі үмітке» �лең 
 ұсынды-ау деймін. 

 Альманахтың осы екінші н�мірі 
енді қолмен жазылып емес, баспаханада 
басылып шыққан-тұғын. Міне, соңғы 
бетіндегі жазу: «Подписано в печать 
03.05.1989 г. О.О.П. Вычислительного 
центра. Зак – 132. Тир – 50». 

«Жалын» альманағына ұқсатып шыға-
руды ойлаған түріміз. Бірақ қазақ қол-
жазба журналы тарихында 1915-18 жыл-
дары Бейімбет Майлин ұйымдастырып 
шығарған «Садақ» қолжазба журна-
лынан кейінгі екінші журнал екенін 

бәсекеге қабілеттілік жоқ. Баяғымен 
қалып қойғанбыз. Ал, есесіне, керемет 
соны технологиямен жұмыс істейтін 
теплицалар тұрса, ақ халатпен тап-таза 
жерде жұмыс істесе, қоймасы, к�ліктері 
болса, неге бармайды? Адам жақсылыққа 
ұмтылады ғой. Алайда біз оған дайын 
емеспіз. Мысалы, қазір тұз зауытына 
жүздеген адам сұрап отыр, маман жоқ. 
Ал ертең к�л жағасынан үлкен кешен 
салғалы отырмыз, оған маманды қайдан 
табамыз? Сондықтан да оқу орында-
рын жергілікті нарыққа икемдеу үшін 
 колледж әкімшілігі қарап отырмау керек. 
Жергілікті кәсіпорындармен байланыс 
жасап, оларға қажетті маман даярлау 
қажет. Бізде шапшаңдық жоқ. Жедел 
шешім қабылдау баяу. Ал экономика 
қарқынды дамып, әлем күнде �згеріп 
жатыр. Елбасы айтты ғой, заман ағымына 
қарай �згере білу керек деп. Қайткенде 
де кадр даярлауға талпыныс керек. Міне, 
 ауылды к�терудің түп-тамыры осында. 
Бұл күрделі мәселе. 

– Елбасының «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламасы, жалпы әлеуметтік жағдай 
туралы да айта отырсаңыз? 

– Демографиялық ахуал, халықтың 
�сімі де басты назарымызда. Соған сай 
әлеуметтік инфрақұрылымдарды жүйелі 
жүргізе бермекпіз. Апаттық жағдайдағы 
жалғыз мектеп бар болғанмен, келер 
жылы жаңа мектеп салу жоспарда тұр. 
Аққала, Ынтымақ, Құрылыс ауылдарына 
балабақша салынатын болады. Жалпы 
әлеуметтік салада айтарлықтай мәселе 
жоқ. Қажетті мамандықтармен алдағы 
уақытта толық қамтитын боламыз. Нақты 
жоспар бар.

Аудан бойынша құрылыс жұмыстары-
ның к�лемі 2 211,0 млн теңгені құрап, 
�ткен жылғы есепті кезеңмен салыстыр-
ғанда 10,3 есеге артқанын ерекше екпін 
бере айтуға болады. 0ткен жылы ауданда 
26894 ш.м. 198 тұрғын үй пайдалануға 
берілсе, ағымдағы жыл басынан қосымша 
22977 ш.м. құрайтын 155 тұрғын үй іске 
қосылып отыр.

Қазір аудан орталығында т�рт қабатты 
48 пәтерлік 4 тұрғын үйдің, 5 қабатты 80 
пәтерлік бір үйдің құрылысы жүргізілуде. 

Елбасының «Ауыл – ел бесігі» бағдар-
ла масы аудандағы к�птеген әлеуметтік 
мәселені жақсартуға жол ашып отыр. 
Биыл аудан бойынша 42 км ауылішілік 
жолдар жасалды. Оның ішінде, Есбол, 
Аққала, Ынтымақ ауылы к�шелерінің 
жолдары ж�нделсе, Индербор кентінде 
22 км жол ж�нделуде. Сонымен қоса 
2019-2020 жылдары 8 жобалық құжаттама 
жасалып, 8 291,9 млн теңгеге 192 к�шені 
қамтитын 95,2 км авток�лік жолдары, 55,5 
км жаяу жүргіншілер жолдарын күрделі 
ж�ндеуден �ткізу жұмыстары аяқталуы 
тиіс. Және де тұрғындарға қолайлы жағ-
дай туғызатын к�шелердің жарығы, сая-
бақтар мен жаяу жүргіншілердің жолдары 
мен 17 нысанның ж�ндеуі жүріп жатыр. 

=рине, осының бәрінің басында  
адамның рухани дүниесі тұр. Онсыз 
даму мүмкін емес. =р азамат �зінің  
 тарихын білу керек. Жасыратыны жоқ, 
облыс басшысы Нұрлан Асқарұлының 
қолдауымен �ңірде біраз жұмыстар 
атқарылып жатыр. Халықаралық  шаралар 
қаншама. Оның лебі Индерге де келді. 
Қазір халық руханиятқа бет бұрды. Биыл 
М.М�ңкеұлына, Т.Досымовқа ескерткіш 
орнаттық. Шынында, Махамбет те, Абай 
да – бұлардың бәрі �з заманының сын-
шылары. «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп, халықты тура 
жолға шақырған. =р адам �зіне сыншыл 
к�зқараспен қарайтын болса, онда оның 
жауапкершілігі артады. Ол қоғамға әсер 
етеді.

Альманах қырық бет. Бет к�лемі – 
15×20 см. Мұқабада «Үкілі үміт» деген 
басылым атауы жазылған. Одан т�мен 
ашық жатқан дәптердің суреті. Оның 
жанында үш тал гүл кескінделген. Екінші 
бетке «Қалайша жүрем жастықтың 
 жырын толғамай...» деп басталатын 
ақын Мұхтар Шахановтың бір шумақ 
�леңі. Қолмен жазылған. 0з қолтаңбам. 
Үшінші бетте: «Н.В.Гоголь атындағы 
Қызылорда педагогикалық инсти-
туты. Тарих-филология факультеті, 
«Қазақ тілі және әдебиеті» б�лімінің 
жанынан құрылған =.Қоңыратбаев 
атындағы әдебиет үйірмесінің екі айда 
бір рет шығатын әдеби-к�ркем қолжазба 
альманағы. 1988 жылдың ноябрь-декабрь 
айынан бастап шығады» деген жазу бар.

О, дариға! Содан бері отыз жыл �мір 
�тіпті. Альманах отыз жыл бұрынғы 
тарихқа айналып үлгеріпті. Айтуға тұра 
ма, тұрмай ма? 

«Беташар» айдарымен ақын Сейіл 
Боранбаевтың «Үйірмеден басталған 
м�лдір бұлақ...» атты мақаласы. Одан 
әрі «Проза» айдарына кезек беріледі. 
Дәуіржан Елубаевтың «Үміт сәулесі» 
атты новелласы мен Н.Сафиннің, яғни 
менің «Бақыттысың ба?» атты новеллам 
қатар жарияланған. Мен �з новелламды  
Дәуіржанның шығармасынан кейін 
қойыппын. Бұл менің �рекпіп алға 
шығудан тартынып тұратын мінезім. 
Кейбіреу болмашы нәрсесін жалаулатып, 
дүниені дүрліктіріп бітеді ғой. Маған 
мұндай мінез жат. =лі де сондаймын. 
Кейде «бұл менің кемшілігім шығар» деп 
те ойлап қоям. Аты-ж�німді де Н.Сафин 
деп қысқа қайырыппын. 0зіме келгенде 
неге мұнша тарылдым екен? Осы жері 
қызық-ақ. 

Одан кейінгі бес бет «Қонақкәде» 
айдарымен М.Мәметова атындағы 
педучилищенің ақын қыздарына арна-
лыпты. Айгүл Қалниязованың, Дамира 
Ибрагимованың, Рая Жақыпованың 
�леңдері, Фатима Дәулетованың юморы 
берілген. Қазір қайда екен, сол қыздар? 

Сол жылы екінші курста оқып жүрген 
Елубай =уезовтің  �леңдері келесі үш 
бетті тұтас алыпты. Алғашқы �леңі – 
«Тастанды бала». Бұдан бұрынырақ 
мен «Тастанды баланың атынан» деген 
�лең жазғанмын. Бір �лең жазсақ,  дереу 
бір-бірімізге оқып беруге асығатын 
сол кездегі  қалыптасқан әдетіміз. 
 «Тастанды баланың атынан» �леңімді 
оқыған соң, Елубай к�п ұзатпай осы 
«Тастанды баланы» жазған. Мынау – 
сол. С�йткен Елубай шашы аққудың 
мамығындай аппақ болып, жасы елуден 
асты. Облыстық теледидарда, облыстық 
«Сыр бойы» газетінде, «ҚазАқпарат» 
агенттігінде журналист боп қызмет етті. 
Жыр жинақтары жарыққа шықты. 

Одан әрі студент ақындар – Раушан 
Шопанованың, Маржан Хизированың, 
Гүлжаһан 0ксікбаеваның, Мира Д�нен-
қожаеваның �леңдері жарияланыпты.  
Қазір оқып отырсам, қай-қайсы сының да 
балауса жырларынан тап-таза м�лдірлік 
байқалады. Қай-қайсысында да сәтті 
шумақтар жетерлік. 

жаңа форматта �тіп жүр. Екі жыл сайын 
�тіп тұратын Махамбет поэзиясының күні 
биыл жоғары деңгейде �тті. 

Бұл жерде ерекше тоқталатын жай, 
мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы 
аясында да біраз танымдық мазмұнды 
 шаралар бар.  Тіл  – ұлттың жаны, 
мәртебесі, айнасы екені баршамызға аян. 
Ауданымызда мекеме, кәсіпорындармен 
қатар, кәсіпкерлік нысандар да маңдайша-
ларындағы атауларын латын әрпіне 
к�шірді. Сондай-ақ латын графикасы 
негізінде жалпыхалықтық диктант жазу 
акциясына аудан тұрғындары белсене 
қатысты. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі 
жалғаса беретін болады. 

– Президент жүктеген міндеттің бірі – 
халықпен тиімді кері байланыс орнату еді. 
Сондай-ақ «Жастар жылы» да 2з мәресіне 
жетіп келе жатыр...

– Бұқарамен байланыс жолға қойылған 
деуге толық негіз бар. Баспас�збен 
қарым-қатынасымызбен қатар, арнайы 
телеграм, фейсбук, инстаграм әлеуметтік 
желілеріміз бар. Бұған қоса әр айдың 
соңғы жұмасына ашық әкімдік күні �теді. 
Оған барлық мемлекеттік мекемелер 
басшылары тұрғындарды �з кеңселерінде 
қабылдайды. =сіресе, те леграмм желісін-
дегі тұрғындардың бел сенділігі  �те 
жоғары. Олардың бәріне арнайы уақыт 
б�ліп, жауап беріп отырамыз. 

Аудан бойынша 14-29 жас аралығында 
8270 жас бар. Олардың дені мектеп 
оқушылары мен студенттерді құрайды. 
Бұрынғы «Борат» мәдениет үйі заманауи  
үлгіде қайтадан жарақтандырылып,  жастар 
орталығына айналды. Сәулеті мен кескін-
келбеті келіскен орталықтың ашылуына 
облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы Ноғаев 
қатысты. С�йтіп, облыс жас тарының 
басын қосқан жиында жастар жылының 
шымылдығы Индер ауданында ашы-
лып, аудан жастары үшін үлкен сеніммен 
қанат бітірді. Жастарды қолдау бағытында 
сан салада лайықты тиісті жұмыстар 
атқарылды. Ел мен Елбасы сенім артқан 
жастардың жарқын жобаларын жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін «ZhasProject» 
жобасы қабылданды. ҚР Білім және ғылым 
министрлігі мен бүкіләлемдік банктың 
қайтарымсыз несиелеуі бойынша 29 жас 1 
млн теңге қаржылай қолдау к�ріп, осының 
аясында  84 жасты тұрақты жұмыспен 
қамтуға мүмкіндік берді. Биыл 114 жас 
жастар тәжірибесі бойынша жұмысқа 
орналасса, 275 жас тұрақты жұмыспен 
қамтылды. Қоғамдық жұмыс орында-
рына 126 жас, әлеуметтік жұмыс орын-
дарына 32 жас жіберілді. Аудандық жа-
стар ресурстық орталығының әлеуметтік 
тапсырыс аясында «Зерде» жобасы 
қолға алынып кондитерлік, тігіншілік, 
 маникюр мамандықтары  бойынша жас 
аналарға  арналып семинар-курстар 
ұйымдастырылып оларға тиісті сертификат 
табысталды. «Самғау» жобасы  бойынша 
аудан бойынша 270 арнайы  семинар тре-
нинг �тті. Жазғы еңбек  маусымы кезеңінде 
Индер аудандық  жастар ресурстық 
орталығы «Инфо-орталық» қоғамдық 
бірлестігімен бірлесіп, 210 жасты «Жасыл 
ел» еңбек жасағына жұмысқа тартты. Олар 
еліміз бойынша қолға алынған #BIRGE# 
«TAZAQAZAQSTAN» акциясына белсене 
қатысты. 

Ауданымызда тұңғыш рет «Жас 
�ркен» балалар демалыс лагерінде 
«JASTAR OTANGA» жазғы лагері �тті. 
Оған мұнайлы �ңірден талай байрақты 
бәсекелер  мен ғылыми додаларда 
қанжығасы майланған 110 жас қатысып, 
облыс әкімі  Нұрлан Асқарұлымен 
кездесті. Тағы бір жағымды жаңалық, 
орталықта «Меломан» компаниясымен 
бірлесіп, «3D Lazer» жаңа форматтағы 
290  орындық кинотеатр  ашылып, 
пайдалануға берілді. Айтулы оқиға болып 
саналған кино театрда «Қазақфильм» 
киностудиясының «Sataifi lm» кино 
орталығымен бірлесіп түсірген режиссер 
Ақан Сатаевтың  «Томирис» туындысы 
к�рерменге к�рсетілді. =рине, жастарды 
әркез қолдап, оларға барлық жағдайды 
жасай береміз. 

Жалпы қай сала болсын, Прези-
дент тапсырмасын орындап, халықтың 
әлеуметтік жағдайын одан әрі к�теру 
мақсатында жұмыс атқара беретін бола-
мыз. 

– 5ңгімеңізге рақмет!

5ңгімелескен 
;теген Н5УКИЕВ

Атырау облысы

білек сыбанып атсалысты. Дүйсенбек 
қазір «Сыр бойы» облыстық газетінің 
б�лім меңгерушісі. Бірнеше жыр жинағы 
шыққан ақын. Алмасбек =бсадықов 
 болса,  қазір Ахмет Байтұрсынұлы 
а т ы н д а ғ ы  Қ о с т а н а й  м е м л е к е т т і к 
университетінің проректоры. Филоло-
гия ғылымының докторы. Профессор. 
Еленаның сол кездің �зінде айтыскер, 
әнші аты шыға бастаған еді. Кейін ком-
позитор ретінде елге кең танылды.

Альманахтың екінші данасын тасқа 
бастырып, к�бейтпек болған ойымызды 
Темірхан Тебегенов ұстазымыз қатты 
қолдады. Реті келгенде айта кетейік, 
Темір хан ағай қазір Алматыдағы Абай 
атын дағы университеттің профессо-
ры. Фило логия ғылымының докторы. 
 Академик. 

О кезде Қызылордада қазақ әріптері 
бар  жазу  машинкасы қат .  Ал  б із 
альманағымыздың қазақ әріптерімен 
басылғанын қаладық. Бұл тығырықтан 
да алып шыққан Темірхан ағай.  Обком 
жағынан машинкасы қазақша бір апай-
ды тауып берді. Қырық бет қағазды 
тергізу үшін редакция алқасы тізімінде 
тұрғандар �зара ақша жинамақ та 
болғанбыз. Соны естіген Темірхан ағай 
с�зге келместен қалтасынан тұтас жиыр-
ма бес сомдықты суырып алып, қолыма 
ұстата салды. С�йтіп, ұстазымыз «Үкілі 
үміт» альманағының аға кеңесшісі ғана 
емес, бүгінгі тілмен айтсақ, қаржылық 
демеушісі де болған. Ұстазымыз берген 
жиырма бес сом ақша альманахтың елу 
данасын жасауға жетті. 

 0кініштісі, «Үкілі үмітіміздің» �мірі 
екі данамен шектелді. Неге олай болды 
деп ойласам, мен 5-курсқа к�шіп, жаңа 
жылға дейін педпрактикаға Павло-
дар облысына аттаныппын. Редакция 
алқасының ішінде баспагерлік жұмыстың 
ыстық-суығына т�зетін адам Дүйсенбек 
еді, бірақ ол осы жылы, бірінші курс 
студенті болса да облыстық кеңестің 
депутаттығына сайланды. Жиналысы 
к�п, сабағы тағы бар. 0зі отбасылы, 
Рүстем атты ұлы бір жасқа енді толған. 
Алмасбек 4-курсқа к�шкен, шамасы 
дипломдық жұмыстан бас ала алмай 
жүрсе керек. Елубайдың болса да қиялы 
аспанда. Ленаның қолына домбыра 
алып, ақындар айтысына араласқан кезі. 

Бір бұрышын тышқан кемірген 
«Үкілі үмітім» біртін-біртін алыстап бара 
жатқан студенттік шағымды к�з алдыма 
әкеле береді. Арманшыл шағымыздың 
қолтаңбасы осылай к�ңіл толқытты. 
=дебиет әлеміне бет бұрған кездегі жүрек 
лүпіліміз сезілетін қымбат ескерткіш 
к�зге де, к�ңілге де сондай ыстық 
к�рінеді. 

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ, 
республикалық «Таң-Шолпан» 

журналының бас редакторы

Мейірім ЖОЛАМАНҰЛЫ, Индер ауданының әкімі: 

РУХАНИЯТСЫЗ 
ДАМУ МҮМКІН ЕМЕС

АРМАНШЫЛ 
ШАҚТЫҢ 

ҚОЛТАҢБАСЫ

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
«Сындарлы қоғамдық диалог 
– Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты 
Жолдауында еліміздің жеткен 
жетістіктерін жетілдіре отырып, 
одан әрі дамытудың бағыт-
бағдарын айқындап берген 
болатын. Осыған орай, Президент 
тапсырмаларының орындалуы 
аясындағы ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуы жөнінде 
Индер ауданының әкімі Мейірім 
Қалауимен сұхбаттасқан едік.

Алдымда үйіліп жатқан көп 
кітаптың бұрыш-бұрышын тышқан 
кеміріп тастағандарын біртіндеп 
лақтыра бастағанмын. Ішім удай 
ашиды-ақ. Арқалап қайда барма-
дым бұларды. Ендігі жатқан жері 
қараңғы жертөле. Кейбірін әлі оқып 
та үлгермеппін. Оқығанымның өзі, 
көшіп-қонып жүріп, жадымнан 
өшіп қалған. Біртіндеп лақтырып 
отырғаным – қимағаным шығар. 
 Қимайтындай-ақ  дүние! Көбісі сту-
дент шағымда жиғаным. Стипендия 
алған бойда ескі базар маңындағы 
кітап дүкеніне ентелеп жетуші едік. 
Ашқарақтана ақтарып жүріп, бірер 
кітап сатып алсақ, бізден бақытты 
адам жоқтай көрінетін. 

ұрлап отырмыз. Оқу бітіргеннен кейін 
әскерге кетеді, одан соң жұмыс іздеп, 
басқа салаға кетеді. Сонда мемлекеттің 
қарайған қаржысы, ата-аналардың уайы-
мы, үміті қайда? Ол – ақталған жоқ. Сізге 
бір ғана қызық факт айтайын. Колледжде 
3 жыл оқыған студент, «Бизнес-Бастау» 
жобасы арқылы 1 ай оқып кәсібін ашып 
жатыр. 0йткені колледж «Бизнес-Бастау» 
жобасының сабағын бере алмай отыр. 
Оған да миллиардтаған қаржы кетіп 
жатыр. 

Екі-үш жылдан кейін егін егіп, мал 
бағатын кісі таба алмай қаламыз. 0йткені 

Алдағы уақытта Махамбет мазары 
 басына кешен тұрғызу жайын қарастырып 
жатырмыз. Биыл жоба бітсе, келесі жылы 
құрылыс басталады. Мұндай істердің 
бәрі, сайып келгенде, туризмді дамытуға 
жол ашады. Осы руханият арқылы 
жастардың ой-�рісін кеңейтуге болады 
деп есептеймін.

Жалпы мәдениет, білім, спорт сала-
ларында �з алдына атқарылып жатқан 
жұмыс жетерлік. Ауданда облыстық, 
республикалық деңгейде �тетін ақындар 
айтысы, жыраулар байқауы, күй, ән 
сайыстары мен шығармашылық кештер 

МӨЛТЕК СЫР

ШАРА

Альманахтағы келесі бір дүние – сол 
тұста «Ленин жолы» облыстық газе-
тінің б�лім меңгерушісі, ақын ағамыз 
Мұхамеджан Нұрхановтың «Бастауы  
м�лдір бұлақтар» атты мақаласы. 
Онда Нұрлыбек Сафин, Дүйсенбек 
Беркінбаев, Гүлжаһан  Домбылова, 
Гүлнәфис =сімовалардың балауса  
�леңдеріне пікір айтып, сәт сапар 
тілейді.

Ж а з у ш ы  Қ а з и  Д а н а б а е в т ы ң 
«Гүлдәурен» атты прозалық кітабы 
 туралы Дәуіржан Елубаевтың, Гүлмараш 
Жайықбаеваның пікірлерін топтасты-
рыппыз. Дәуіржан осы күндері облыстық 
«Сыр бойы» газетінің жауапты хатшысы. 

Альманахты шығаруға Дүйсенбек, 
Алмасбек, Леналар (Елена =бдіхалықова) 

білмеппіз. Ойымды ұстазым, филоло-
гия ғылымының кандидаты Темірхан 
 Тебегенов ағайға айтқанда, ол кісі қолдап 
ала ж�нелген. С�йтіп, альманахтың 
аға кеңесшілігі «қызметіне» Темірхан 
ағайдың �зін тағайындап жібергенмін. 
Редакция алқасына Нұрлыбек Сафин, 
Лена =бдіхалықова, Елубай =уезов, 
Сәуле Жүсіпова, Гүлбану Шамахова, 
Гүлбибі Есқараева, Алмас =бсадықов, 
Дүйсенбек Беркінбаев,  Гүлжаһан 
 Домбылова деп тізімдедік. Шынымды  
айтайын, қолжазба альманахтың әдеби 
дүниелерін бастан-аяқ оқып, түгендеп 
жүрген �зімді сонда бас редактор деп 
жазғым-ақ келген.  Бірақ жазбап-
пын. Сірә, бас редактор деген атынан 
жүрексінген болуым керек.

Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласындағы  «Архив 
– 2025»  бағдарламасынан туындаған 
міндеттер аясында, облыстың 80 
жылдығына және архив қызметінің 
құрылуына 80 жыл толуына орай 
облыстық мемлекеттік архивте фото-
құжаттар к2рмесі 2тті. 

«Архив –  тарих қазынасы» деп атал-
ған іс-шара архив саласының арда-
гері, жазушы -публицист, мұрағатшы 
Мақұлбек Рысдәулетті бір минут үнсіз-
дікпен еске алудан басталды.  К�р менің 
ашылу салтанатында облыс әкімінің 
орынбасары Сұлушаш Құрманбекова с�з 
с�йлеп,  архив қызметкерлерінің атқарып 
отырған жұмысы ж�нінде әңгімеледі. 

– 80 жыл қоғамдық дамумен �лше-
генде аз уақыт емес. Осы кезеңде �ңірде 

қаншама �згерістер болғаны белгілі. 
Олай болса, бүгінгі к�рменің мәні б�лек. 
Облыс әкімі Асқар Исабекұлының баста-
масымен «Ерлік» мемориалдық кешені, 
«Даңқ залы» салынып, «Шахристан» 
кешенінде бірнеше ғимарат қатар бой 
түзеп келеді. Архив жұмысы – к�зге 
к�рінбейтін к�п шаруа. Бүгінгі к�рме 
жұмысына сәттілік тілеймін, – деді 
Сұлушаш Сәтбекқызы. 

Мұнан соң, облыстық мемлекеттік 
архиві ғылыми-ақпараттық жұмыстар 
б � л і м і н і ң  м е ң г е р у ш і с і  Н а з ы м 
 Қожама рова  к�рмедегі фотосуреттер 
тарихымен таныстырды. Бұл суреттерден 
әр кезеңді байқауға болады. Елбасыға 
арналған бұрыш Тұңғыш Президенттің 
облысқа жасаған сапарларынан сыр 
шертеді. Тағы бір стендте Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

=улиеата �ңіріне сапары к�рініс тапқан. 
Келесі бір б�лімде  облысты басқарған 
азаматтардың суреттері орналасқан. 
Сондай-ақ аймақтың қазіргі жетекшісі 
Асқар Исабекұлының 80 жылдығы 
 ая сында жүзеге асырған  бастамалары 
да к�зге жылы ұшырайды. Іс-шараны 
облыс әкімдігі мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы бас шы-
сы ның орынбасары Сара  Мадиева, 
 Тараз қалалық мәслихатының хат-
шысы  Батырбек Құлекеев, медицина 
ғылы мының докторы Сағындық Орда-
беков,  облыстық мәслихаттың де путаты 
Гүлдара Нұрымова, белгілі кә сіпкер 
Сәуле Рысбаева, ақын Үміт  Битенова 
к�п шілікпен бірге тамашалады. 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Мұрағат – тарихтың көзі
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Мұ н д а й  ж а ғ д а й д а  « Е с і ң 
барда – елің тап» деген 
халық даналығын ескерген 

ақылды да парасатты Раушан ана бала-
шағасын арқалап, �з елі, алтын бесігі 
Ақт�бе облысының Жұрын ауданына 
бір-ақ тартады. Балаларын мектепке 
орналастырып, �зі колхоздың қиын да 
ауыр қара жұмысына кіріседі. Бәрі де 
балаларының қамы. Арада жылжып  
ай, ай соңынан жылдар зымырап, 
 балалары ауыл балаларымен бірге �сіп-
жетілгеніне қуанышы қойнына сыймай 
жүргенде, Ұлы Отан соғысының қиын 
да ауыр жылдарын жұрт қатарлы бастан 
�ткереді. Халқымыздың «Орнында 
бар оңалар» деген халық даналығы 
бұл отбасының да �мірін айналып 
�тпейді. Адам т�збес ауыр да қиын, 
жанқилы қиыншылықты к�ре жүре 
�скен Құдекең мен Раушан шешейдің 
балалары �сіп-�ніп, еліміздің белгілі 
ұл-қыздарының қатарына қосылғанына 
жұрт риза болады. «Тектіден текті туар, 
мүйізі қарағайдай, тексізден тексіз туар, 
адам жылағандай» деп текке айтылмаған 
ғой. Тұңғыштары Мүслима  филология  
ғылымының кандидаты, Ақырап болса, 
белгілі суретші, Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі. Есет – филология  
ғылымының докторы, профессор.  
Қызғалдақ – экономика  әрі саяси  
ұйымдастыру маманы. Қырмызы шет 
тілінің маманы болса, кенже ұлы Асқар 
– математика маманы, филология  
ғылымының докторы, профессор. 
Құдекеңнің немересі Ардақ Есетқызы 
да филология ғылымының кандидаты, 
басқа немерелері де жоғары білімді 
 мамандар.

Е р т е д е н  а й т ы л ы п ,  қ ұ л а қ қ а 
сіңісті болған «=кеден ұл туса игі, 
әке  жолын қуса игі» деген нақылды 
бойына  жастайынан сіңірген Есет 
Құдайбергенұлы 1946 жылы Ақт�бе 
қаласындағы Н.Байғанин атындағы 
2 жылдық мұғалімдер институтының 
даярлық курсын ойдағыдай аяқтайды 
д а ,  1 9 4 7  ж ы л ы  ә к е с і  қ а з а қ  т і л і 
кафедрасының меңгерушісі болып 
қызмет атқарып, жүздеген шәкірттерге 
білім берген Абай атындағы Қазақ 
 педагогика институтына қабылданады. 
Оның бұл институтқа түскендегі 
мақсаты – әке жолын жалғастыру, 
ол кісінің жан-тәнімен беріле, адал 
жүректен сүйген ана тілін зерттеу, әке 
арманын арқалай жүріп білім алып, жас 
шәкірттерді оқытып, баулу болған.

Біздің Есетпен шүйіркелесе танысып  
та  кездесуіміз  осы 1947 жылдың 
қыркүйегінен басталып еді. Бір курста  
45 студентпіз.  Сұрапыл соғыстың 
аяқталғанына екі жыл ғана �ткен. Елдің 
шаруасы кемелденіп бола қоймаған 
кез. Таңдап киіну, сән түзеу деген 
жоқтың қасы, бірақ талап мықты, оқуға 
 деген ықылас күшті. Үлкен де, кіші 
де білмекке құмар, білімге құлаш жая 
асығулы. Ұстаздарымыз �те білімді, сол 
кездегі мақтаулы мамандар еді.

Ғылым академиясына корреспон-
д е н т - м ү ш е  б о л ы п  с а й л а н ғ а н 
ғалымдардың бірі біз оқып жүрген 
институтта да болды. Ол ұстаз-ғалым 
– Қазақ әдебиеті  кафедрасының 
м е ң г е р у ш і с і ,  п р о ф е с с о р  Қ а ж ы м 
Жұмалиев. Біз Қажекеңнің дәрісін 

1937 жылғы 
саяси қуғын-
сүргіннің қиямет 
кезінде НКВД-
ның  жандайшап 
әпербақандары 
«Жапония 
шпионы» деген 
нақақ жаламен 
ғалым-ұстаз 
Құдайберген 
Қуанұлын алды-
артына  қаратпай, 
үйелмелі-
сүйелмелі 
алты бала-
сын, олардың 
Ару-Анасын 
зар  жылатып, 
 шырылдатып 
алдына салып 
айдап кетеді. 
Ең болмаса 
туғанына алты 
күн болған 
жас нәрестесі 
Асқардың 
қасында біраз 
ғана уақыт 
болуға да мұрсат бермепті. 
Бұл жайт сол кездегі 8 жасар 
ұлы Есеттің де, басқаларының 
да жанына ызғардай ба-
тып, көз жастары  көл болып, 
қабырғалары қайысып, 
мөлдіреп қала береді.
Есіл ер, ардақты азамат, 
білімдар ғалым, ұлағатты 
ұстаз Құдекең басына 
түскен жайдың ауырлығын 
түсінгенмен, «болған 
іске болаттай болуға» 
тырысады.  Амал қанша, 
тар қапаста жатқанда 
үй-іші, жас балалары  
ешбір есінен шықпайды. 
Құлындарының аман-
есен болып, ел қатарына 
қосылуын армандап,  олардың 
келешегінен үміт күткен де 
болар, қайран азамат.

Ақтөбе қаласы. Қ. Жұбанов атындағы университеттің қазақ тілі кафедрасының ұстаздары
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селт етпей отырып қызыға тыңдап, 
тәптіштеп жазып аламыз. Ол кезде 
оқулық деген атымен жоқ. Ғұлама 
ұстаздың білмейтіні жоқ, бүкіл қазақ 
әдебиетін жатқа білетін сияқты. Лекция 
арасында жалпы мәселені түсіндіру үшін 
А.Пушкин, М.Лермонтовтардан шумақ-
шумақ �леңдерді жатқа соғады. =сіресе, 
Махамбет, Абай жырларын шұбырта 
айтқанда аузымыз аңқия ашылып, ұйып 
қалатын едік.

Майданнан Алтын жұлдыз тағып, Со-
вет Одағының Батыры атанып қайтқан, 
аты аңызға айналған, жаңадан ғана 
кандидаттық диссертация қорғаған Мәлік 
Ғабдуллин ұстазымызға қызыға, еліге 
қараймыз. Лекциясының соңында, сәл ты-
ныс алған уақытта «Ал, жігіттер, қыздарға 
жазған �леңдеріңді оқып жіберіңдер» 
деп, қалжыңға басатын. Біздер «Ағай, 
�леңіміз жоқ» десек, «Қойыңдар, бәріміз 
жас кезімізде �лең жазғанбыз, �лең жаз-
байтын қазақ баласы жоқ» деп, к�ңілімізді 
к�теріп қоятын. Бізге ұстаз бола жүріп, 
кандидаттық диссертацияларын қорғаған 
Ахмади Ысқақов, Т�леубай Қордабаев 
ж ә н е  д о ц е н т  Ш а м ғ а л и   С а р ы б а е в , 
Б . Ш а л а б а е в ,  Т . Н ұ р т а з и н ,  Д ә у л е т 
=лімжанов, экономика бойынша  лекция 
оқыған институт директоры С.Толыбеков, 
жаңа тарихтан дәріс беретін доцент 
С.Бақшылов, философиядан сабақ беретін 
Н.=бішев, Ү.Балқашев, орыс әдебиетінен 
Н . С м и р н о в а ,  Б а т ы с  ә д е б и е т і н е н 
М.Сильченко, педагогика тарихынан 
Қ.Берімжанов, логикадан Б.Аспандияров 
сияқты оқытушыларымызды абырой 
тұтатын едік. Бәрі білімді де білікті, 
 талай студенттерді ұядан ұшырған атақты 
ұстаздар.

Қазақ тілі кафедрасының меңгеру шісі 
Сәрсен Аманжолов та докторлық диссер-
тациясын сол біздің студенттік кезімізде 
қорғады. Жоғары курс студенттеріне 
қазақ тілінің синтаксисінен, бізге Орхон 
жазуынан сабақ берді. Орхон-Енисей 
жазуын ол кісінің «дулат жазуы» деп 
айтатыны есімізде қалыпты. Неге екені 
белгісіз, осы кісінің лекциясына тек Есет 
қана бармайтын.

Есет студент кезінде тым ұяң, к�біне 
�зімен-�зі болатын. Оның к�ңілінде 
жабырқау мен мұңаю байқалатын. 
Бірақ та біздер оған аса мән бермей, 
оны әңгімеге қосып, әзіл-қалжыңға 
сала беретінбіз. Арамызда �те сыйлы  
да құрметті болды. Жүріс-тұрысы 
салмақты, �те сабырлы, мінезі ауыр, 
бойында желікпе қасиет жоқ, тойған 
қозыдай томпиып жүретін. Оны 3 курста  
староста етіп сайладық. Сенімімізді 
ақтады да. Сағат таңғы 8:00-ден 15:00-ге 
дейін аудиторияларда лекция тыңдап, 
кешкі 18:00-ден бастап 22:00-23:00-ге 
дейін оқу залында кітап оқып, сабаққа 
дайындалушы едік.

Есетпен бірге, бір курста т�рт жыл 
оқып жүріп, әкесінің белгілі ғалым, 
ұлағатты ұстаз, қазақ тіл білімінің 
к�шбасшыларының бірі, к�рнекті 
профессор Қ.Жұбанов екенін мүлдем 
білмедік, тіптен хабарсыз болдық. 
0йткені ол кісінің есімі аталмаған 
ғой сол кезде. Ол ж�нінде ешкім бізге 
сыр білдірмеген-ді. Тек 1957 жылы 
ақталғанда ғана толық хабардар болдық 
емес пе.

1951 жылы біздер институтты 

бітірген соң, Есет жолдамамен Солтүстік 
Қазақстан облысы, Петропавл қаласына 
кетті. Мектепте екі жыл мұғалім, содан 
соң облыстық оқу б�лімінде қызмет 
атқарып, білім беру саласында табысты 
еңбек еткені бар.

Ол 1955  жылы Қазақстан Оқу 
министр лігінің құзырына қарасты 
«Қазақстан мұғалімі» атты республика-
лық газетте әдеби қызметкер, одан 
соң б�лім меңгерушісі ретінде білім 
беру жүйесіне байланысты мақалалар 
жазып, тыным таппай еңбек етті. Осы 
кездегі бір оқиға еріксіз есіме түседі. 
Мен «Қазақ тілінің грамматикалық 
терминдері» атты мақаламды Есетке 
к�рсеткем. Бұл мақаланы жариялаймын  
деп алып қалған. Ол мақалада 5-7 
сыныптың «Қазақ тілі грамматикасы»  
атты оқулықтарда грамматикалық 
терминдердің әртүрлі қолданылып 
жүргенін, алалықтардың ерекше орын 
алғанын да айтқан едім. Бұл мақала Есет 
қызмет етіп жүрген газеттің («Қазақстан 
Мұғалімі». 1955, 17 ақпанында) бетінде 
жарияланған. Екі күннен кейін сол 
оқулықтардың авторларының бірі, 
�зіміздің б�лім меңгерушіміз, академик 

тыр. Ал «Науан» деп құрметтеп жатқан 
жұбайы Науат – қазіргі академиктер 
Болат және Қайсар Ахметұлдары мен 
композитор Ғазиза Ахметқызының 
анасы екенін сонда ғана білдік. Ақсары 
�ңді, аса мейірімді, жайдары жан 
екен. Біздер болсақ, таласа-тармаса, 
қабаттаса Ахаңды құттықтап, құтты 
болсын айтып жатырмыз. =сіресе, 
 Айтым �ңмеңдеп, �зінің пысықтығына 
басып, сайрай бастады. Мен болсам, 
әдепті қалпыма басып, аса аптықпай, 
байсалды  жайда тұрмын. =ңгіме-дүкен 
құрып отырғанымызда шай да дайын бо-
лып, шай үстінде Ахаң әңгімесін айтып, 
біздерді �з замандастарындай сыйлап 
жатыр. Шайдан соң, Ахаң домбыра-
сын қолына алып, �зінің «Қарлығаш», 
т.б. әнін тартып, әндеткенінде мәз 
болдық. Одан соң, �зі шығарған күйін 
тартқанда бәріміз де арқаланып, тұла 
бойымыз шымырлап, ерекше мәз-
мейрам болдық та қалдық. Біздер 
болсақ рақметімізді жаудырып, енді 
орнымыздан тұра берген едік, Ахаң 
бізді тұрғызбастан, «Отыра  тұрыңдар, 
тамақ дайын болғанша сендерге Батыс 
композиторларының шығармаларын 

асығып-аптығып Есет те жетті-ау, 
әйтеуір. Осы әңгіме кейіннен ел арасына  
тарап, күлкіге айналған еді. Ол біздің 
Есеттің жайбасарлығына (ол ешқашан 
асығып-аптығу дегенді білмейтін, �зіне, 
�з бойына лайық  сабырлы, байсалды 
мінезінен бір таймайтын) емес, Ахаңның 
с�з тапқырлығына, ақылг�йлігіне 
байланысты  аңызға лайықты әңгіме еді.

Ғалым Есет �з әкесі Қ.Жұбанов 
еңбектерінің таңдамалы бір томдығын 
( 1 9 6 6  ж ы л ы ) ,  а к а д е м и к  А х м е т 
Жұбановтың «=н-күй сапары» атты 
к�лемді еңбегін, «Абай» энциклопедия-
сын, сондай-ақ ондаған академиялық 
жинақтар мен кітаптарды шығаруға 
тікелей қатысты. Алғашқы моногра-
фиялары «Эпос тілінің �рнектері» 
және «Қазақ тілінің тарихи к�здері» 
(ұжымдық) 1978, 1989 жылдары жарық 
к�рсе, «Қозы К�рпеш – Баян сұлу» 
эпосының текстологиясы» (1994 жылы), 
«Қазақтың ауызекі к�ркем тілі (1996 
жылы) атты монографиялары – қазақ 
тіл білімінде тұңғыш рет жазылған соны 
да маңызды еңбектер екені даусыз.

Ғалым Есет Құдайбергенұлы ұзақ 
жылдар бойы қазақ әдеби тілінің 

І.Кеңесбаев келіп: «Ой, бала, сен біздерді 
қатырыпсың ғой, газеттен мақалаңды 
оқыдым» дегені. Арада үш күн �ткен соң 
Оқу министрлігінің осы мақала бойынша 
мәжілісі болып, оған автор ретінде мені 
және газет қызметкерлерінен Есет пен 
газет редакторы Омарғали Құдышевті 
шақырып, талқылау �ткізгені бар. Егерде  
Есет ол мақаланы жарияламағанда 
грамматикалық термин алалықтары 
жалғаса берер еді.

Б ұ л  г а з е т т е  д е  ш е б е р  б і л і к т і 
қаламгер, журналист ретінде тез арада 
к�п к�зіне ілігіп, айтарлықтай жұмыс 
атқарып жүрген кезде, 1957 жылы Есет 
әкесі Қ.Жұбанов ақталғаннан соң, 
Қазақстан Ғылым академиясының Тіл 
және =дебиет институтына қызметке 
шақырылды. Ол кезде курстас құрбылар: 
О.Нақысбеков, А.=бдірахманов және 
мен осы институтта қызмет істеп 
жүргенбіз. Бәріміз Есеттің қатарымызға 
қосылғанына қуанып, оны ерекше сый-
лап, құрметтеп, қызу құттықтағанымыз 
әлі күнге естен кетпейді. Бұл кезде 
«Қазақ тілінің 2 томдық түсіндірме 
с�здігін» академик I.Кеңесбаевтың 
басшылығымен қызу қолға алып, 1 
томның қолжазбасын баспаға дайындап  
та жатқанбыз. Есет те бұл шаруаға 
қызу араласып кетті. Оны 1 томның 
редакторлар  алқасының мүшесіне қосты 
да, том жарық к�ргенде оның фамилиясы  
академик І.Кеңесбаев, профессорлар 
М.Балақаев, Ғ.Мұсабаевтармен қатар 
тұрды. Ал 1961 жылы жарық к�рген 2 
томында құрастырушылардың бірі, әрі 
редакторлар алқасының мүшесі ретінде 
білегін сыбана еңбек етті.

Есеттің Ғылым ордасына келген  
соң, 1958 жылдан әкесінің 
к�птеген ғылыми еңбектерін 

жарыққа шығара бастауы осы мерзімнен 
басталған еді. Біздің қызметтен тыс 
достық қарым-қатынасымыз – үйлі-
жайлы болу қуанышымыздан бастап, 
балаларымыздың дүниеге келуімен, 
�с іп-есеюімен байланысты той-
томалақтарымыз, ортақ қуаныш-
қайғыларымыз бірге �тті. Есеттің туған-
туыстарымен де қарым-қатынасымыз 
жарасымын тапты. =сіресе, алтын  
а н а с ы н ы ң  б і з д е р  Е с е т т і  і з д е п 
барғандағы жылы қабағы, аңқылдаған 
ақк�ңіл мейірімді жүзі, ақ дастарқанын 
жайнатып,  берекелі қолынан берген 
шайы, ол кезде әлі үйлі-жайлы бола 
қоймаған біздің пәк к�ңілімізді ерекше 
жадыратушы еді.

1957 жылдың маусымы болатын. 
Бір күні Есет Айтым екеумізге келіп, 
«Ахаңа партбилетін қайтарып беріп еді 
ерекше қуанышта жүр. Бірақ ол кісінің 
үйіне барып, құттықтап жатқан ешкім 
жоқ. Барып к�ңілін аулап, құттықтап 
қайтайық» деген соң, сау етіп жетіп 
бардық. Ахаң болса �зіміз қызмет ететін 
Тіл және =дебиет институтының 0нер 
секторының меңгерушісі.  Институт 
қызметкерлері ғана емес-ау, үлкенді-
к і ш і л і  ғ а л ы м д а р д ы ң  б ә р і  А х м е т 
Қуанович деп құрмет тұтады.

Біздер есіктен кіре бере ол кісіге 
қол беріп сәлемдесіп, жік-жапар болып 
жатырмыз. Сәлемімізді алып жатып, 
Ахаң да қуанған сыңаймен «Науан, 
әй, Науан! Есеттің жолдастары келіп 
қалды ғой, қайдасың?» деп дауыстап жа-

орындап берейін» деп, к�ңілімізді 
аулады.  Пианино алдына  отыра қалып, 
бізге бейтаныс бір шығарманы ойнай 
бастап еді, Роза деген музыкант қызы 
қасына келіп: «Папа, не так» деп, екінші 
б�лімге �тіп кетті. Сәлден соң қайта 
оралып, «Папа! Я сказала, ты играешь 
не так» дегені сол екен, Ахаң қызына 
қарап, «Айнам, Роза, менің әкем сенің 
әкең сияқты профессор болған жоқ қой» 
дегенде, біздер шыдай алмай қарқылдап, 
мәз болдық.

Тамақтанған соң да біраз қызықты 
да күлдіргі әңгімелерін айта отырып, 
бізді шығарып салды. Кейіннен Айтым  
екеуміз «ұлық болсаң – кішік бол» деп 
халық текке айтпаған-ау, деп Ахаңның 
кішіпейіл, қарапайым мінезіне тәнті 
 болып жүрдік.  Бұдан кейін Ахаң 
біздермен жылы амандасып, кейде 
тоқтатып хал-жайымызды сұрап, біліп 
жүретін еді.

1 9 6 7  ж ы л ы  б і з д і ң  б � л і м н і ң 
қызметкері, майдангер болған Ерекең 
(Еркебай Қойшыбаев) топонимикадан  
кандидаттық диссертация қорғап 
шыққан соң, Кеңес мүшелерін үйіне 
қонаққа шақырды. Кеңес мүшесі болған 
соң, Ахаң да келді. Қайтарда 4 адам; 
 ортамызда Ахаң бар, келе жатыр едік, 
сәл қызулау екі жігіт қарсы келді де 
ортадағы Ахаңа таяу келіп: «Дорогой  
студент» дегені. Жігіттердің бірі олардың 
шылымын тұтатып берді. Олар сәл ұзап 
кеткенде, Ахаң: «Тапқан екен студентті» 
деп күлдіргені бар.

Есеттің қазақ лексикографиясы 
саласындағы тағы бір толымды еңбегі 
– он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме 
с�здігін» жасауға қатысуы. Ол бұл 
күрделі де іргелі еңбектің барлық томын 
жарыққа шығаруға қатыспағанымен, 
оның бесінші, алтыншы томдарын 
жасауға атсалысып, жалпы к�лемі 8 
б а с п а  т а б а қ  ж ұ м ы с  ж а з д ы .  Е с е т 
Құдайбергенұлы бұл кезде «Қазақ тілі 
тарихы» б�лімінде қызмет атқару бары-
сында халық ауыз әдебиеті тілі тарихын 
зерттеумен барынша шұғыл данып, 
 ынталана еңбек етіп жүретін.

Оның басты себебі – �зі үнемі айтып 
жүретін папасының сонау 1934 жылы 
жариялаған «Абай – қазақ әдебиетінің 
классигі» («=дебиет майданы», №11, 29-
44-б.б.) атты, елдің аузынан түспейтін 
атақты еңбегінің тегеурінді әсері еді. 
Сондықтан да ол 1967 жылы «Қозы 
К�рпеш – Баян сұлу» эпосының тілі 
ж�нінде» деген тақырыпта кандидаттық 
диссертация (акад. І.Кеңесбаевтың 
жетекшілігімен) қорғады. Осы дис-
сертацияны қорғау алдында дауыс 
беретін Кеңес мүшелерінің бәрі жина-
лып, Кеңестің ашылуын күтіп отырды. 
Бірақ Кеңес т�рағасы мәжілісті ашуға 
асыға қоймады. 0йткені диссертация 
қорғайтын Есет әлі жоқ. Отыра-отыра 
40 минут уақыт �тті. Есет маңғазың әлі 
к�рінер емес. Сол кезде Кеңес мүшелерін 
с�збен айналдыра тұрмақ ниетімен 
Ахмет Қуанұлы: «Дүниеде жалқауларға 
бірінші сыйлық берсе, біздің Есет ал-
дымен алар еді» дегені бар емес пе? 
Отырған жұрт ду күліп, қабақтары ашы-
лып, к�ңілдері жайлана бастағанда, 

тыңда зәру, әрі дау-дамайы к�п са-
налатын халық әдеби тілінің даму, 
қалыптасу мәселелерімен дамылсыз 
шұғылданған еді. Соның нәтижесінде 
«Халық әдебиеті тілін зерттеудің 
лингвостилистикалық аспектілері» 
атты тақырыпта докторлық диссерта-
ция жазып, 1997 жылы қорғап, фило-
логия ғылымының докторы ғылыми 
дәрежесін алғаны белгілі (Мен ғылыми 
кеңес мүшесі ретінде бірінші ресми оп-
понент болған едім). Ғалымның халық 
әдебиеті «әдеби тіл», «халық әдебиетінің 
тілі әдеби ме?», «ауызекі әдеби тілдің 
ұлтаралық сипаты» деген бір-бірімен 
т ы ғ ы з  м ә с е л е л е р д і  а н ы қ т а ғ а н ы 
бар. Оның «жазба әдебиетіміз ауыз 
әдебиетінің негізінде қалыптасып 
дамыған» деуі бұрынғы пікірлермен 
жанасып жатса, ауыз әдебиетіміз бен 
жазба әдебиетіміздің арасының тығыз 
бірлікте жалғасын тауып отырғанын 
дәлелдеген ой-пікірі ғалымдар арасын-
да кеңінен тарап, қолдау тапқан еді. 
Ал «халық әдебиеті тілі – күнделікті 
қарым-қатынас тілінен биік тұрумен 
қатар, �ңделген к�ркем тіл, оның әдеби 
тілге жуық болу себебі де сонда» деген 
орынды пікірі к�пке мәлім.

«Халық әдебиетінің тілі әдеби тіл 
ме?» деген мәселені де жан-жақты 
қарастыра келіп, «ешбір әдеби тіл халық 
тілінен бұрын пайда болған емес» деген 
тың ой-түйінін дамыта отырып, олардың 
даму, қалыптасу сырын да тереңнен 
байыптады. Сондай-ақ ұлтқа дейінгі 
әдеби тіл міндетін атқарған т�бе тіл 
(супер-диалект) үлгілерінің болғанын 
анықтауы да бұрын айтылмаған тың 
ой-пікір еді.

=дебиет пен тіл мамандарының 
айтып жүрген «V-VIII ғасырлардағы 
түркі  жазба ескерткіштері  халық 
әдебиетінің туындыларының, соның 
ішінде батырлық эпостардан да бұрын 
жасалған мәдениет мұралары» деген 
пікірлерін қисынсыз деп қарады.

Қа з а қ  х а л ы қ  ә д е б и е т і н і ң 
эпикалық бай түрінің Орхон 
ескерткіштерінен басталмай-

тыны, керісінше, ескерткіш атаулы к�не 
жазулардың бәрі эпос жүйесіне, оның 
кейіпкерлеріне барынша еліктеуден, 
ауызекі с�з �нерінің эпикалық дәстүріне 
мықтап бой ұрудан пайда болған әдебиет 
үлгілері деп білді. «Ауыз әдебиет дәстүрі 
ешқашан жазба әдебиеттен басталмақ 
емес» деген қисынды тың ой түйіні 
к�птің к�кейінен шығып, қолдау тапқан 
болатын.

Ал әдеби тіл тарихына байланысты  
«түсінбестіктер» кейде к�ркем әдебиет 
тілі мен әдеби тілді орайлас санап, 
бірінің орнына екіншісі жүре алады деп 
қарау да бар. Бұл ретте ғалым к�ркем 
әдебиеттің тілі әдеби тіл болатынын, 
бірақ ол қазіргі замандағы әдеби тілдің 
бүкіл болмысын, сан салалы мүмкіндігін 
таныта алмайтынын, тек оның образды 
с�з қолданыс түріндегі үлгісі ғана бола-
тынын баса к�рсетті.

Отыз жылдан аса ғылыми ізденістер-
мен шұғылданған ғалым �мірінің соңғы 
жиырма жылын ұстаздықпен жалғас-
тырды.

1990 жылы 23 ақпанда Ақт�бе 
Мемлекеттік педагогикалық инсти-
тутына Қ.Жұбанов есімі берілгеннен 
бастап (1996 жылдан Жұбанов атындағы 
университет), мұнда «Жұбановтану» 
атты арнаулы пән оқылатын болды. Сол 
кездегі институт ректоры М.Арыновтың 
құлшына кірісуімен «Жұбановтану» 
зертханасы (лаборатория) да ашылды. 
Оны басқару және қазақ тілі теориясы 
кафедрасының меңгерушісі болу үшін 
М.Арынов Алматыдан Құдайберген 
Жұбановтың ұлы Есет Жұбановты 
шақырды. Есет бел баласы ретінде 
әкесінің ғылыми мұрасын зерттеп, 
кезінде бастап, аяқтай алмай армандап 
кеткен ізгі істерін жалғастырып, алға 
апарды, әке арманын ақтауға бел шеше, 
белсене кірісті.

Профессор Есет Құдайбергенұлы 
ә к е с і  Қ ұ д а й б е р г е н  Ж ұ б а н о в т ы ң 
еңбектерін жүйелеп зерттеп, тың 
деректерін іздестірді. Жас ғалымдарды 
баулып тәрбиелеу ісіне елеулі үлес 
қосты.

Оған 1996 жылы Ақт�бе университе-
тінің профессоры атағы беріліп, универ-
ситет, факультет ғылыми кеңестерінің, 
ғылыми-методикалық орталықтың, 
университет ғалымдарын аттестация-
лау  комиссиясының мүшесі  болып, 
қ о ғ а м д ы қ  ж ұ м ы с т а р ғ а  б е л с е н е 
атсалысты. 

Профессор Е.Жұбанов Ақт�бе 
қаласындағы, �з әкесі, про-
фессор Қ.Жұбанов атындағы 

университетте �зіне жүктеген жауапты 
да абыройлы істерді атқаруда �зінің 
бар күш-жігері мен қабілетін аямастан 
еңбек етіп, ғылым мен ұстаздықты 
нәтижелі де табысты түрде ұштастырып, 
салиқалы еңбек жолын ұстап, кейінгі 
ұрпаққа үлгі-�неге к�рсете алды. 
«Жұбановтану» тақырыбы бойынша  
к у р с т ы қ ,  д и п л о м д ы қ  ж ұ м ы с т а р 
мен кандидаттық диссертациялар 
 жазылды. Е.Жұбановтың шәкірттері 
Ж.Тектіғұл, Н.Сәдуақас, М.Миров, 
М.Доспағанбетов, Ж.Сұлтан, про-
фессор Қ.Жұбанов мұралары ж�нінде 
жазған кандидаттық диссертацияла-
рын сәтті қорғап шықты. Ал шәкірті 
Жанна Тектіғұл болса, ғылыми-зерттеу 
жұмысын одан әрі жалғастыра келіп, 
докторлық диссертация қорғап, ғылыми 
дәреже алды. Ғалым-ұстаздың кейінгі 
шәкірттері Е.Қалиева және Ш.=бдірова 
�з тақырыптары бойынша жемісті еңбек 
берді.

«Жұбановтану зертханасында» 
тіл мамандығынан басқа да ғылым 
салаларының ізденушілері кеңес ала 
жүріп, журналистика кафедрасының 
аға оқытушысы =.Оралбай, қазақ 
әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы 
=.Ұлықпановалар зертхана меңгерушісі 
Е.Жұбановтың кеңесші болуымен  
к а н д и д а т т ы қ  д и с с е р т а ц и я л а р ы н 
қорғады. Ал психология кафедрасының 
аға оқытушысы А.Қарабалина профессор 
Қ.Жұбановтың психолингвистикалық 
пікірлерін зерттеу нысаны етіп, психоло-
гия мамандығы бойынша кандидаттық 
диссертацияларын сәтті қорғап шықты. 
Бұл үш зерттеушінің де тақырыптары 
«Жұбановтану» проблемасына тікелей 
қатысты болған еді.

Міне, әке арманын ақтаған деп, 
осындай азаматты айтса болар.

Профессор Е.Жұбанов – �з болмысы, 
терең білім, зор адамгершілігі, ұстаздық 
пен ғалымдық жолдың тізгінін тең ұстау 
барысында к�птеген мемлекеттік атақ-
дәреже, жоғары  лауазым мен марапатқа 
ие болған азамат.   Ол 2005 жылы 
Мемлекеттік тіл саясатын жүргізудегі 
үлгілі  еңбегі  үшін марапатталып, 
Ақт�бе облысы әкімінің алғыс хаты мен 
авток�лікке ие болса, педагогикалық 
қызметтегі табыстары үшін «Қазақстан 
Республикасының б іл ім  озаты», 
Ы.Алтынсарин атындағы медаль иегері, 
«Қазақстан Республикасының білім беру 
ісінің құрметті қызметкері», «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» мерекелік 
медалімен марапатталып, 2003 жылы 
«Ақт�бе облысының Құрметті азаматы», 
2004 жылы «Ақт�бе қаласының Құрметті 
азаматы» деген атақтарға ие болды.

Есағаң байсалды да білімді ғалым-
ұстаз болумен қатар, қара с�зге дес бер-
мес хас шешен, әрі ақынжанды ғажайып 
жан еді. Замандас, құрбы-құрдастарына 
арнаған шумақ-шумақ �леңдері әсерлі 
де �ткір шығушы еді.

А я у л ы  д о с ,  а с ы л д ы ң  т ұ я ғ ы , 
айтулы  азамат, ұстаз-ғалым Есағаң 
арамызда жүргенде бүгін 90 жылдық 
мерейтойының т�рінде жуан т�бедей 
болып, шалқып отырар еді.  Амал 
қанша, «жазмыштан озмыш жоқ». 
Жұрт «Ат тұяғын тай басар» деп, текке 
айтпаса керек. Қ.Жұбанов атындағы 
университеттің «Жұбановтану» зерт-
ханасын Құдайберген Жұбановтың 
немересі, филология ғылымының кан-
дидаты, доцент, полиглот Ардақ Есетқы 
Жұбанова к�пке дейін басқарып, атасы 
мен әкесінің жолын қуып, олардың игі 
істерін жалғастырды.

Жан-жағына тамырын жайған 
зәулім бәйтеректей болған профессор 
Құдайберген Жұбановтың шарапаты 
мен шексіз дарыны ұрпақтарына дарып, 
бұл күнде қазақ халқының ғылымы мен 
мәдениетінің т�рінде олардың есімі шоқ 
жұлдыздай жарқырап тұр. 

Телғожа ЖАНҰЗАҚ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
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Халықтың отаршылдыққа 
қ а р с ы  л ы ғ ы  к ү ш е й г е н 
тұста,Тезек т�ренің қол 

ас тындағы біраз ел Ақ патшаға да, 
 Тезек т�реге де бағынбай, Іле �зе нінің 
оңтүстігіне �тіп, Саурыққа қосылды. 
Ал  Қожеке  Назарұлы бастаған 
к�терілісші жұрт 1857 жылы Ақ 
патшаға ешқашан бағынбайтынын, 
еркін �мір сүретіндігін білдіріп, Ілені 
тұрақты мекен етуді к�здеп, алдымен 
Бұраталаға қарай к�шті. 1860 жыл-
дан бастап Қоқан мен ақ патшалық 
Ресей арасында соғыс  басталды. 
Ұзынағаш түбінде кескілескен ұрыстар 
болды.  Осы орайды пайдаланған 
Саурық,  Тазабек, Жетен қатарлы 
батырлар Іледегі қарауыл қалмақтар 
мен торғауыт қалмақтарға соққы 
беріп, Ілені тез арада тазартуға 
кірісті.1864-1866 жылдары Іледегі 
тараншылар мен дүңгендер Чиың 
(Цин)  патшалығының биліг іне 
қарсы ереуіл жасайды. Олардың бұл 
әрекетін қолдаған Саурық,  Жетен 
қ а т а р л ы   б а т ы р л а р  б а с т а ғ а н  е л 
қарулы к�мек беріп, ат-к�лікпен 
қамдады. 1866 жылы Іледегі Чиың 
(Цин) патшалығының билігі жойы-
лып, Іле сұлтандығы құрылды. Іле 
сұлтандығының далалық �лкесін 
қазақтар биледі. 

Жетісу мен Іледегі қазақтардың Ақ 
патша мен Чиың (Цинь) патшалығына 
қарасты ойрат-торғауыт қалмақтарға 
жүргізген соғыстары ж�нінде Айтгүл 
Махаева мен Сәулетбек Рүстемовтың 
зерттеу еңбектерінде біраз деректер 
келтірілген. Мұрағат құжаттарында 
мынандай деректер кезігеді:

«1865 жылы Текестегі қалмақтар 
қытайларға  к�мектескені  үшін 
қазақ, қырғыздардың араласуы-
мен к�теріл ісшілер  тарапынан 
талқандалып, 2000-ға жуық түтін орыс 
үкіметінен жәрдем сұрап, пана іздейді. 
Қалмақтардан қалған бос жерлерді 
1864-1865 жылдары орыс билігіне 
бойсұнбаған жетісулық Ұлы жүз 
қазақтары мен қырғыздар иеленді». 

1864-1866 жылдары Іленің саяси 
жағдайы шиеленісе түсті. Тараншы-
лар мен дүңгендер Чиың үкіметінің 
билігіне қарсы к�теріліс жасайды. 
Қазақтың Албан руы мен қырғыздың 
Бұғы руы к�терілісшілерді қолдап, 
к�мектеседі. Іле к�терілісі туралы 
Шоқан Уәлиханов: «Қазақтар мен 
қырғыздар дүңгендерге ат және жігіт 

Қазақ-жоңғар соғысынан кейін 
XIX ғасырда Жетісуға көз алартқан 
көршілер аз болмады. Солтүстіктен 
ақ патшалық Ресей күштері келіп, 
1819 жылдан бастап біраз елді 
бағындырды. Тезек төрені өзіне 
тартып, шен беріп, албандардың аға 
сұлтаны етіп тағайындады. 1847 жылы 
Қапал бекінісін салды. Шығыстан 
Қытай (Чиың) билігі де Тезек төреге 
ІІІ-дәрежелі тәйжі лауазымын берді. 
Қытайға қарасты торғауыт қалмақтар 
жайылымдық жерге таласып, қазақ 
ауылдарына шабуыл жасап тұрды. 
Батыс оңтүстіктен қоқандықтар 
Ұзынағашқа дейін отарлап, Қаскелең 
өзені бойынан бекініс салып, саяси-
әкімшілік ықпалын жүргізе бастады. 
Осылайша, Жетісу XIX ғасырдың 
ортасында шетелдік үш үлкен күштің 
 таласына түсті. Осы кезеңде Жетісудың 
оңтүстік шығысы ғана бейтарап аймақ 
ретінде ешкімге бағынбай тұрды. 
1854 жылы Верный бекінісі салынған 
соң, бұл өңірлерді де жаулау ісі қолға 
алынды. Алайда халық арасында 
 отарлаушы күшке қарсылық күшейіп, 
Жетісуды бағындыру қиынға соқты. 
Алматы іргесіндегі соғыста қазақ 
жасақтарынан 12 адам мерт болғаны 
ел есінде сақталған. 1860 жылдары 
Саурық, Жетен, Тазабек сынды батыр-
лар Ақ патша үстемдігіне қарсы ұлт-
азаттық көтерілісті бастады. Бірнеше 
айға жалғасқан ұрыста екі жақ бірін-
бірі жеңе алмады. Алда үлкен соғыс 
боларын білген батырлар ақылдасып, 
жау оғының астында қалғалы 
тұрған елге қауіпсіз мекен іздейді. 
Бұл мезгілде Қазақстанның барлық 
өңіріне Ақ патшаның билігі орнаған 
еді. Ел басқарған билер мен топ 
бастаған батырлар өзара ақылдасып, 
Қытайдың бақылауындағы Ілені 
артқы тірек етуді көздейді. Бірақ Іле 
– Абылай хан заманында алынбай 
қалған қамал еді. Райымбек батырдың 
найзасының ұшы жеткенмен, халқы 
жетіп тұрақты мекендей алмаған 
жер еді. Арада бір ғасыр өткен соң, 
XIX ғасырдың ортасында Іледе 80 
(кей деректе 130) мыңнан астам 
торғауыт, дөрбіт, чахар қалмақтары, 
5 мыңдай сібе-солаңдар шекара 
күзетіп тұрып жатты. Олар бір ғасыр 
бойы қазақты Ілеге аттап бастырмаған 
(1830 жылдары Айт Қабанбай болыс 
бастаған біраз ел Чиың үкіметіне 
салық төлеп, Тоғызтарауға дейін 
бір мезгіл мал жайған). Енді Чиың 
патшалығының қолшоқпарына 
айналған қалмақтармен соғысуға 
тура келеді. Оның сыртында Чиың 
(Цин) патшалығының Ілені қорғап 
тұрған 5-10 мыңдай әскері, 50 мыңдай 
тараншылар (қазіргі ұйғырлар), 15 
мыңдай дүңгендер мекендеген. 
Іледегі қалмақтардың басым бөлігін 
1771 жылы Еділ бойынан ауып келген 
15 мың түтін торғауыт-қалмақтар 
құрады. 

ҮРКЕР ЖҰЛДЫЗ 
ҮРІККЕНДЕ...
(Жетісудың тасада қалған тарихы)

беріп, к�мектесіп жатқанын айта келіп, 
Жетен батыр, Дүрәлі сұлтан, Кезеңқара 
батыр және қырғыздың Бұғылары 
к�терілісшілерді қолдап жатқанын» 
к�рсеткен. Қазақтар қалмақтарға 
шабуыл дап, оларды Күнес �зенінің 
басынан Жұлдыз жеріне (қазіргі 
Байынғолин Моңғол автономиялы 
облысы) асырады. Осы жолғы соғыста 
олар торғауыт-қалмақтардың Жұлдыз 
жеріндегі ордасын қиратады.  Жирен 
қасқа атқа мінген Саурық  батыр 
торғауыттардың Бүрге амбысының 
басын алады. Ел аузында қалуынша, 
торғауыт қалмақтар ырымдап, содан 
кейін жирен қасқа атқа мінбейтін 
болған екен. 

Тағы бір деректе, 1865 жылы  23-нен 
24-не қараған түні қалмақтың Кеген 
деген батыры Манжур әскерімен 
бірге Байжігіттер ауылына кенеттен 
шабуылдап, 1300 жылқысын, 100 000 
бас қойын, 6000 ірі қара  малын айдап 
әкетіп, 26 қазанға дейін қырғынға 
ұшыратты, 3000 адамды �лтіріп, 
200 қой мен  1,5 мың итін бауыздап 
кетті. Орыстар жақтағы қазақтардан 
осы қырғында 300-ден аса адам 
�лді делінген. Бұл қырғын Бұратала 
�ңірінде болғаны ел аузында  да 

болдырмау мақсатында 1866 жылы 10 
мамырда Алатау округі бастығына Се-
мейден Тезек т�ре мен Ұлы жүздің �зге 
де сұлтандарын және бір топ қырғыз 
манаптарын Верныйға шақыртып, 
ауылдарына жібермей ұстап тұруға 
бұйрық беріледі.

Қырғыздар мен Ұлы жүз қазақта-
рының түтін салығын жинап алу 
орыс әкімшілігіне оңайға түспеді. =р 
болыстың жері дұрыс б�лінбеді. Арлы-
берлі к�шудің салдарынан  болыс 
басқарушылары қарамағында қанша 
түтін бар екенін дәл айта алмады,  
әкімшілік те тексере алмады. 1870 
жылы орыс әкімшілігінің қызметкері: 
«Бұл әсіресе албан руында аса қиындық 
туғызып тұр» деп к�рсетті. «Айлакер 
Тезектің пендешілік есебінің үстіне 
кейбір рулардың дүңгендер к�шіп 
кету салдарынан тексеру мүмкін емес, 
1865 жылы осы себептерден жасақ 
салығын тексеру мүмкін болмады» деп 
баяндайды.  

Ыстықк�лге орыс отрядының 
тұрақтап қалуына қарсы болған 
қырғыздың Балбай батыры отыз-
дан аса түтінмен албан Саурық 
батырдың ауылы қонған Алтынсу 
тауларына келіп қонды дейді. Балбай 

Іледегі толқуларға Жақыпбектің ара-
ласуы Ақ патшаның үрейін ұшырды. 
Тезек т�ренің Жақыпбекпен бай-
ланыс орнатқаны анықталып, орыс 
әкімшілігі оны қамап тастайды. Бірақ 
қамаудан шыққан соң, Тезек т�ре 
ауылындағы адамдарды Ілеге �туге 
үгіттейді. Ақ патша үкіметінің отарлау 
саясатына наразы болған полковник 
Тезек т�ре ақыры Іле �лкесіне 200 
түтін қазақты ертіп, к�шіп кетеді. 
Қазақстандық зерттеуші В.З.Галиев: 
«Тезек т�ренің Құлжаға к�шуі 1870 
жылдың басында еді» деп нақтылай 
түседі. 

1 8 6 7 - 1 8 7 1  ж ы л д а р ы  Ж е т і с у 
жерінде, анығында Кеген �ңірін 
мекендейтін Аспантаудың Тазабек 
батыры Ақ патшаның отарлық езгісіне 
қарсы күресті одан ары жалғастырды. 
Қарулы жасақ жинап, Ақ патша 
әскеріне қарсы соғысады. Сонымен 
қатар Ақ патша үкіметі Тазабекті 
к інәлап,  «қалмақтарды қырған 
қазақтарды ұстап бермедің» деп айып 
тағады.

Іле қалмақтардан толық тазартыл-
ғаннан кейін Саурық, Жетен батырлар 
Іленің әр �ңіріне қазақтарды орна-
ластырады. Ақ патшаға қарсы қазақ 

күн бойы түнделетіп жүріп, Кегендегі 
атасы Түменбай жатқан жерге әкеліп 
жерлейді. 

Колпаковский 1871 жылы к�ктемде 
Іле сұлтанына (=лахан) ескерту беріп, 
Тазабекті 7 күннің ішінде, яғни ма-
мыр айының 15-ші күнінен бұрын 
ұстап беруін талап етеді. ...Ақ патша 
әскері 19 мамырда Мазарды (қала) 
басып алады. Орыс әскерлері Кетпен 
асуын  басып алуға ұмтылғанда, Іледегі 
халықтық күш оларға шабуылға �тіп, 
Кетпен қыстағына қарай шегіндіреді. 
Маусым айында Ақ патша әскері 
�зінің соғыс тәсілдерін �згертеді. 
Іледегі қарулы күшті ішкі жақтан 
ыдырату әдісін қолданады. =лаханмен 
(=лихан)  сұлтандыққа таласып 
жүрген Башырды �здеріне қаратады. 
Ол Іледегі қарулы жасақтың саны, 
 сапасы, күш-қуаты, орналасу бағыты 
туралы құпия мәліметтерді жеткізеді. 
Ақ патша әскерлері маусымның 8-і 
күні жаппай шабуылға �тіп, Кетпен 
қыстағын басып алады. Маусымның 
22-ші күні патша әскерлері Тазабек  
пен =лаханның (=лихан) қарулы 
күшін шатастыру үшін Кетпен 
қыстағының маңайына аздаған әскер 
қалдырады да, қалған қосынды Іле 

 бойынша =лахан (=лихан) Тазабек 
батырды алдап шақырып, ұстап береді. 
Шалтабай батыр да қолға түседі, олар-
ды  Верный түрмесіне әкеліп қамайды. 
Архив құжаттарында мынандай дерек 
бар: «Дала сотына кесілген Тазабек 
Пұсырманбайұлы 1872 жылы  наурыз 
айында тергеу ісі бітпей жатып қайтыс 
болды» дейді. Тазабек батырдың 
туыстарының айтуынша, батырды 
түрмеде у беріп �лтіргенімен қоймай, 
билік органдары оның сүйегін беру 
үшін туыстарынан 2000 жылқы тапсы-
руды талап еткен. 

Шалтабай Алпарұлын 10 жылға 
Сібірге айдайды. 

Қолына түсіп орыстың,
К�рдім дүние жалғанын,
Тазабек, Саурық күш қоспай,
Тараншыға (=лихан – авт.)

сенем деп,
Тістеулі кетті-ау бармағым, –  деп, 

жырға қосқан Шалтабай Алпарұлы 
Сібірден келген соң, Қырғыз жеріне 
�тіп, сонда к�з жұмады. 

Чиың (Цинь)  патшалығының 
Іле генералы Миың Шиың 1865 
жылы 5 желтоқсан күні жолдаған 
мәлімдемесінде: «Оңтүстіктегі мұз 
шоқының асуларын пайдаланып 

сақталып келген. Ол дәуірде Бұратала 
да Ілеге қарасты �ңір болған. 

Қырғыздар мен Ұлы жүздің албан-
дары қалмақтарды тонап, талағаны 
соншалық, олар (қалмақтар) біздің 
иелікке келіп, бас сауғалап �тіп кетті. 
1000 қалмақ Верный т�ңірегіне орна-
ласты деп атап к�рсетеді. Анығында, 
бұларды Чиың патшалығы шекара 
�ңірлерге қойған қарауыл қалмақтар 
еді. Олар Іленің арғы басына қашуға 
үлгере алмай, Алтынемелдің тұсына 
келіп, Ақ патша әскерлерінен к�мек 
сұрағаны анық.  Бұл деректерге 
қарағанда, қалмақтардың ойсырай 
жеңілгенін байқауға болады. 

1862 жылы Жетісуда Ақ патша 
әскерімен соғысқан қазақтар Ілеге 
к�ше бастады. Бұл туралы жазбаша  жет-
кен мәліметтерде былай дейді: «1865-
1866 жылдары, орыс әкімшілігінің 
1 8 6 6  ж ы л ғ ы  р е с м и  м ә л і м е т і н е 
қарағанда, Алатау округінің 841 түтіні 
Қытайға �ткен. Олардың арасында 
Албанның Саурық, Малабай,  Жетен 
(500 түтінмен �ткен) батырлары, 
Еспер, Қасаболат, =ліке биі, Суанның 
0стемір биі, Тезек т�ренің бауы-
ры Дүрәлі сұлтан, қырғыздың Бұғы 
руының Сабатар молдасы болған. 
Құлжаға қарай �ткендердің жалпы 
саны 5500-дей түтінді, 23340 адам-
ды құраған» деп, түтін санына дейін 
белгілеген. Мұнда Саурық, Малабай  
Құрман руынан, Жетен Айт руынан, 
Еспер Қоңырб�рік руынан, Қасаболат 
Жарты руынан, =ліке би Қоңырб�рік 
руынан. Қасаболат Үркімбайұлы 
Ілеге �ткен соң, Текестегі Жарты 
руының ақалақшысы (болыс) болып, 
1916 жылы Текестің Станбұлақ деген 
жерінде қайтыс болған. 

Тезек т�ре 1865 жылы Алатау 
округінің бастығына бірнеше рет 
қайырылып, қазақтардың Қытайға �тіп 
кетуін тоқтату үшін Алтын емелге отряд 
жіберуді �тінген  болатын. Ол Дүрәлі 
сұлтан мен  Жетен  батыр бастаған 
Албанның 3000 түтіні Қытайға к�шіп 
кеткенін және мұнда қалған ауыл-
дарды да �здеріне қосылуға шақырып 
ж а т қ а н ы н  а й т қ а н .  Ш е к а р а л ы қ 
отрядтарға қазақ-қырғыз ауылдарының 
Шығыс Түркістанға (Ілеге – авт.) 
жол бермеуге бұйрық берілді. Бұған 
қарамастан, Албан Саурық батыр 
және Дүрәлі сұлтан, Бұғының Балбай 
манабы бастаған қазақ, қырғыз қолы 
дүңгендер к�терілісін жалғастыра 
бергенін хатқа түсірген. 

Орыс әкімшілігіндегілер 1865 
жылдың қарашасының аяғында 
қалмақтарды шекарада қабылдап, 
Верныйға дейін жеткізу үшін Алтын-
емелге отряд жібереді. Дүңгендер 
Қ ұ л ж а н ы  а л ғ а н  с о ң ,  Ж е т і с у ғ а 
шабуылдамақшы деген хабар алып, 
Семей облысының әскерлерінің 
қолбасшысы Қоғалы, Алтынемел, 
К�ксу бекеттеріне және Іле бекінісіне 
отрядтар орналастыруға бұйырады. 
Осы бұйрыққа орай сауда керуендері 
мен орыстар жақтағы қазақтарды 
жиі шабуылдаған Байжігіт руының 
Т�леген батыры бастаған 100 жігітті 
ұстауға 25 казак және әр рудан 240 
қазақтан құралған отряд Базар �зені 
бойын күзетуге қойылды. 

Шығыс Түркістандағы к�теріліс-
терді қазақ, қырғыздардың қолдауын 

батыр Саурық батырдың жанашыр 
жақын досы болған екен. Екеуі орыс, 
қалмақпен болған соғыстарда күш 
біріктіріп, жауға тойтарыс берген. 
Олар артынан ерген елді Текеске 
к�шіріп апарып, біраз жыл Текесті 
мекендейді. 

Саурық, Жетен батырлар бастаған 
елдің Іле �ңіріне �туі, ақ патшалық 
Р е с е й д і ң  м а з а с ы н  қ а ш ы р д ы . 
Себебі олар Іле сұлтандығымен 
күш біріктіріп,  �здеріне қарсы 
шабатындығынан сескенді. Қорыққан 
алдымен жұдырықтайды демекші, 
Ілеге жасырын әскер кіргізіп, алдымен 
Саурықтың жолын кесуге ұрынды. 

1867 жылы мамырда Текеске 
аттандырылған полковник Полта-
рацский Бұғы манабы Серпектің 
баласы Күшіктің (Кучук) жігіттерін 
�з отрядына жол к�рсету үшін қосып 
алды. Полторацскийдің бұйыруымен 
есауыл Халдеевтің отряды түнде 
келіп, Саурық пен Балбайдың ауылын 
қоршап алып, Саурық пен  Балбайды 
т ұ т қ ы н д а й д ы .  П о л т о р а ц с к и й 
қазақ, қырғыз  ауылдарын бұрынғы 
қоныстанған жерлеріне күшпен 
қайтарып, Саурық,  Балбай, Сабатыр  
молда және Дүрәліні  Верныйға 
әкеліп, түрмеге қамайды. Жетісу 
облыстық әскери губернаторы Кол-
паковский оларды қатаң жазалауды 
ойластырады.  Колпаковский Саурық 
пен Балбайды дала соты бойынша 
сұраусыз атып тастауды, ал Дүрәліні 
итжеккенге айдатып жіберуді ұсынды. 
Осы тұста Жетісу облысы Түркістан 
�лкесінің құрамына енуіне байла-
нысты Колпаковский қарауындағы 
қазақ, қырғыз ісі Түркістан генерал-
губернаторы Кауфманның құзырына 
�ткізіледі. Алайда Кауфман оларды 
ақтау  керек деген шешімге келеді. 
Себебі орыс әкімшілігі Саурық пен 
Дүрәліге ойлануға 6 ай уақыт берген 
болатын. Ал оларды орыс отряды 
6 ай толмай жатып тұтқындағанын 
және орыс басшылығының с�зіне 
тұрғылықты халықтың сенуден 
қалатынын ескеріп, ақыры Кауфман 
Саурық пен Дүрәліні 1867 жылы қазан 
айында қамаудан босатып жібереді. 
Іле �ңіріндегі  тараншы (ұйғыр), 
дүңген, қазақ қатарлы мұсылман 
халықтардың Чиың (Цинь) үкіметіне 
қарсы жүргізген соғыстарының 
ұшқыны Ақ патшаға қарасты Жетісу 
�ңіріне де жетіп, Ақ патша үкіметі 
екі жақтағы халықтың бір-бірімен 
байланысының жолын үзгісі келді.

Қоқаннан шыққан Жақып-
бектің (Яқұпбек) үндеу хат-
тары қазақ, қырғыздарға 

таралып, Іленің сол жағалауындағы 
Т е з е к  т � р е н і ң  б а с қ а р у ы н д а ғ ы 
Албанның Қоңырб�рік руы және 
Суандарға жетіп, әсері қатты болған. 
Жақыпбекпен байланыс орнатқан 
 Тезек т�ре 1868 жылы Ақ патша 
үкіметі жағынан қолға түсіп, 6 ай 
Қапал түрмесінде қамауда отырады. 

1 8 6 7  ж ы л ы  Қ ы т а й ғ а  к � ш у г е 
әрекеттенді, с�йтіп, мемлекетке 
сатқындық істемекші болды деген 
желеумен албанның қызылб�рік 
руының Байдана, Қашаған, Айдар 
және Дәркембай қатарлы бірнеше биі 
Семейдегі түрмеге қамалды.

1860 жылдардан бастап Жетісу мен 

жасағының артқы күшін басқарған 
Тазабек батыр бірнеше рет орыс-
казак жасағымен бетпе-бет ұрыс 
жасайды.  Ол шегініп жүріп соғысу ай-
ласы арқылы Ілеге �тіп, Саурық батыр 
бастаған елге (20 мың) қосылып, күш 
жинауды ойластырады. 

1871 жылы 18 сәуірде есаул Гера-
симов 32 казак және бір урядниктен, 
100 қазақтан тұратын отрядты бастап, 
Ақтоғай �зені маңында, Қулықтаудың 
(Кулуктау) етегіндегі Мойнақ деген 
жерде орналасқан Тазабек ауылына 
жақындап келіп, Тазабектің отрядқа 
�з еркімен келуін талап етеді. Тазабек 
батыр жігіттерімен атқа қонып, орыс 
отрядына қарсы шабуылға шығады. 
Алғашқы кездесуде Тазабек жасағы 
 басым түседі. Тазабек батырдың 
жасағы к�ріне сала отряд құрамындағы 
әр болыстан жиналған 300 жерлік жігіт 
аттарына мініп, жан-жаққа бытырап 
қашып кетті. ...Жақыпты қуып жет-
кендер оған қылышпен және найзамен 
13 жерден жарақат салды...  Тазабектің 
жаяулы -аттылы 140 жігіті таңға дейін 
жасаған үш дүркін  шабуылына той-
тарыс берілді деп, таң атқаннан кейін 
Тазабек ауылы теңдері мен малдарын 
тастап, Құлжаға қарай жолға шығады. 
Орыс әскерлерінің қолына Тазабек 
батырдың ауылдасы тұтқынға түсіп 
қалады. Тазабекпен бірге... 1000-нан 
астам түтін кетеді. Тазабек бастаған 
қазақтардың жолын тосып, жібермеу 
үшін солтүстік жақтан хорунжий 
Копцов отряды жіберілді. Тазабек-
ке Құлжа сұлтанының 200 адамы 
бар қосыны к�мекке келді. Құлжа 
сұлтаны =лихан (=лахан) Тазабекті 
Тоғызтараудағы қырғыздардың 
арасына орналастырған болатын. 
Тазабектің 1000 түтінмен Құлжаға �туі, 
Колпаковскийдің жорыққа шығуына 
себеп болды, – деп жазады. Алайда 
Іле сұлтаны =лаханның (=лихан, 
қара сұлтан) басты к�здегені Тазабек 
батырдың атты жасағын Чиың (Цинь) 
патшалығына қарсы қою болатын.

Тазабек пен Саурықтың қалың 
қолмен Іледе табысып, Іле сұлтанымен 
бірігуі, Оңтүстік Шыңжаңда Жетішар 
м е м л е к е т і н  қ ұ р ғ а н  қ о қ а н д ы қ 
Жақыпбектің олармен байланыс 
орнатуға ұмтылуы Ақ патшаның 
үрейін ұшырды.

Ақ патша үкіметі бірден Тазабек, 
Саурық, Жетен батырлар бастаған 
қарулы күшке соққы берді. Олар, 
 алдымен 1871 жылы Қытайға қарасты 
Текестің Шилі�зек ауылының Суасу  
деген жерінде Саурық батырдың 
 ауылына түнделетіп келіп, кенет-
тен шабуыл жасап, Саурық батырды 
және қасындағы қырғыз досы екеуін 
�лтіреді. Саурық батырдың сүйегін 
баласы Ұзақ және ел-жұрты аршадан 
жасалынған сырғауылға салып, үш 

�зенінің солтүстігіне апарып, 8 жаяу 
әскер батальонын, 5 казак атты 
 батальонын, жиыны 1785 адам, 13 
зеңбірек күшін де шоғырландырып, 
Ілеге солтүстік жақтан шабуыл-
дайды. Маусым айының 30-ы күні 
Шыңшүйхызыны басып алады. Құлжа 
қаласын қорғап тұрған Мырәкімбай 
соғысқа қатыспайтынын жариялап, 
кері шегінеді. Ақ патша әскерлері 
шілденің 3-і күні Сүйдінді, одан кейін 
Баяндайды �зіне қаратады. 

Тазабек пен =лаханның (=лихан) 
біріккен қарулы қосынының Ақ пат-
ша әскерімен болған соғысы ж�нінде 
бірнеше түрлі деректер бар:

Тезек т�ре мен Тазабектің 
қазақтарын қайтар деген 
 талабына (=лаханнан – авт.) 

теріс жауап алған Г.А.Колпаковский 
подполковник Ждан-Пушкинге 140 
казактан тұратын отрядымен шека-
радан �тіп, босқындарды қайтарып 
кел деп бұйрық бергенімен, ұйғырлар 
(тараншылар) оларды бермей қояды. 
Құлжа сұлтаны қырғыздың Бұғы 
руының 1868 жылы уезд бастығына 
шабуыл жасап, қашып кеткен 30 
түт інді  де  орыстардың қолына 
 беруден, «шариғатта мұндайға жол 
берілмейді» деп, бас тартады.

Бұған ыза болған Колпаковский 
зеңбіректерімен 3 отрядты алып, 
Құлжаға аттанады. 27 маусым күні 
=лахан (=лихан) патша армиясына 
соғыс жариялап, олармен шешуші 
шайқас жүргізетінін мәлімдеді. Келесі 
күні Ақ патша әскері Қорғас �зеніндегі 
бекініске шабуыл жасайды.  Шілде 
айының 2-ші күні =лахан (=лихан) 
Сүйдінге адам жіберіп, патша  әске-
рімен келісс�з жүргізіп, оларға тізе 
бүгетінін білдіреді. 4 шілде күні Ақ пат-
ша әскерлері Құлжа қаласына кіреді. 

Колпаковскийдің =лаханнан 
(=лихан) Құлжа қаласының кілтін 
қай күні алғаны ж�нінде бірнеше түрлі 
дерек бар. Бір деректе 1871 жылы 22 
маусымда делінсе, тағы бір деректе 
1871 жылы 4 шілдеде делінеді.  

Іле сұлтаны =лахан (=лихан) Ақ 
патша әскерімен ары қарай соғысуға 
дәрменсіздік танытады. Енді одан 
арғы соғысты атты әскерлердің бас 
қолбасшысы Тазабек батыр 1000-нан 
астам атты жасағымен жалғастырады. 
Тазабек батыр жер жағдайына қанық 
болғандықтан, патша әскерін әртүрлі 
айла-шарғымен шырғалап, Іленің 
аласа тауларындағы тар соқпақтарына 
қарай бастап апарып, қоршауға алып, 
шабуылдайды. Колпаковский  армиясы 
мұздай қаруланса да, айлалы Тазабек 
батырды �з күшімен жеңе  алмайды. 
Қарулы жасағының біразынан айы-
рылады. Енді олар Тазабекті =лахан 
(=лихан) арқылы тұзақ құрып ұстауды 
жоспарлайды.  Осы жоспарлары 

о т ы р ғ а н  ұ й ғ ы р л а р д ы ң  б а р л ы ғ ы 
дүрбелең шығаруда. Тек батыс жақ 
орыс жеріне дейінгі �ңір ғана аман. Ал 
қарауыл ішіндегі (қытай бақылауындағы 
– авт.) қазақтар,  буруттар (қырғыздар) 
ұйғыр бандыларымен тіл біріктіріп, 
әуре-сарсаңға салып жатыр. Іледегі 
әскери күш әлсіз, қару-жарақтары 
да жарамсыз, т�ңіректен жау т�ніп 
келеді» деп мәлімдейді.  Осылай-
ша, 1866-1882 жылдар аралығында 
Чиың патшалығы Ілеге �з билігін 
жүргізе алмады. 1866-1871 жылдары Іле 
сұлтандығы �мір сүріп, билікте =лахан 
(қара сұлтан, =лихан) отырды. 1871 
жылы  Колпаковский армиясы Тазабек 
пен =лаханды (=лиханды) жеңген соң, 
Ілені 1881 жылға дейін Ақ патшаның 
меншігіне алып, Жетісу облысының 
құрамына қосты. 1881 жылы Петер-
бург келісімі нәтижесінде Ілені Чиың 
патшалығына қайтарып берді. 

Елдікті, теңдікті, еркіндікті аңсаған 
Саурық, Тазабек, Жетен, Қожеке 
қатарлы батырлар ерен ерлікпен 
1860-1871 жылдары жасаған Ұлт-
азаттық к�теріліс – Ақ патшаға қарсы 
Жетісудағы ең алғашқы к�теріліс еді. 
Бұл к�теріліс Сырым батыр, Есет 
батыр, Жанқожа батыр, Исатай мен 
Махамбет, Кенесары хан бастаған 
ұлт-азаттық к�терілістердің жалғасы 
болды. К�терілістің ең үлкен жемісі: 
1864 жылы Қазақ би-сұлтандары мен 
патша үкіметі арасында «Қазақтан 
әскер алмаймыз, малына және жеріне 
салық салмаймыз» деген келісім 
 орнады. Жетісу жерінің отарлануын  
кейінге шегерді.  XVIII  ғасырда 
қол жетпеген Іле �лкесі қалмақтан 
 тазартылып, қазаққа ғасырлық  мекен 
болды. Соның нәтижесінде 1954 
жылы Қытайдағы қазақтар Құлжаны 
орталық етіп, Іле Қазақ автономиялы 
облысын құрды. 

Бірақ, араға 54 жыл салып, 1916 
жылы шілде айында шығыс оңтүстік 
Жетісуда ұлт-азаттық к�теріліс 
басталды.  Тарихта ол «Қарқара 
к�терілісі»  деген атпен белгілі . 
Бұл соғысқа Саурықтың ұлы Ұзақ, 
Тазабектің немерелері  =убәкір 
мен Жақыпберді және Жәмеңке, 
Тұрлықожа, Серікбай, Монай, Мұқан 
қатарлы батырлар басшылық етіп, 
күресті одан ары жалғастырды.

Қолға түскен, бірақ бұған дейін 
к�п жарияланбаған бұл деректер елең-
алаң шақта қос қапталдан қысым 
шеккен жұлдыздың үріккен сәтін 
еске салады... Расында, атадан балаға 
жалғасқан күллі Аспантауды тітіреткен 
ерлік шежіресі аспан т�сіндегі Үркер 
жұлдызды еске салатыны несі екен?..

Ертай ЖОМАРТ,
Гуманитарлық ғылымдар 

магистрі



13№50-51 (1515-1516)
12 –  25 желтоқсан

2019 жыл

ANA TILI Б А Р М А С А Ң ,  К Е Л М Е С Е Ң . . .

ПЕЧ УНИВЕРСИТЕТІ

Шаһар жүрегінде орналасқан Печ 
университеті Орталық Еуропадағы ең 
к�не әрі Венгрияның алғашқы жоғары 
оқу ордасы саналады. Оның негізі 1367 
жылы Рим папасы V Урбанның берген 
патенті бойынша I Людовик патшаның 
тұсында қаланған. Университетте он 
шақты факультет, 25 мыңнан аса сту-
дент және 2 мыңдай оқытушы, ғылыми 
қызметкерлер жұмыс істейді. 

Бізді Печ университетінің Орыс 
орталығы және славян филологиясы 
кафедрасында осы орталық жетекшісі, 
профессор Валентина Вегвари қарсы 
алды. Ол оқу ордасының қысқаша тари-
хымен таныстырып �ткен соң: 

– Сіздер Гете институтын білетін 
шығарсыздар. 0здеріңіз к�ріп тұрған 
Орыс орталығы да орыс тілін насихат-
тау мақсатында құрылған. Кафедраны 
жиһаз және техникамен жабдықтауға 
Ресей к�мектесіп тұрады, – деді. 

– Бұндағы венгриялық студенттер 
орыс тілін жетік біле ме? – деп сұрадық.

– Олар тілді меңгеру үстінде, – деп 
қысқа қайырды.

Үлкен кабинеттің іші толған орыс 
классиктерінің туындылары. Пушкин,  
Лермонтов, Чехов, Тургенев, Гоголь 
портреттері қабырғада ілініп тұр. 
Оларға қарап, кәдімгідей орыс әлемін 
сезінесің. Соның ықпалына түсесің. 
Белинскийдің кітабын парақтап 
жатқанда Валентинаның с�зі ойымыз-
ды б�ліп жіберді:

– Бұл кітаптардың барлығын 
 орыстар сыйлаған. Олар классикалық 
және қажетті басқа да кітаптарды бізге 
жеткізіп тұрады, – деді ол. Валентина-
мен жолығып, алдағы күндердің жоспа-
рын жасағаннан кейін, қаланы аралауға 
шықтық.

Мечек тауының қолтығына кіріп 

...Жанарын жеті қат к�кке қадағандар Мағаштай 
қыран ұлының қиядағы мәрт �ліміне сүйсініп 
тұрған-ды. Жылап тұр, к�кірегі қарс айырылып, 
қамығып тұр. Сонда да, қыран ұлдың рухы к�кке 
к�теріліп, жердегі пенделерден әлдеқайда биіктеп 
кеткеніне мағмұрланады. Міне, ақ �лім! Міне, 
қыран қазасы!

0лім – �кініш, әрине. =сіресе, ұлтын сүйген, 
Арқаны ардақ, Қарқаралыны қадір тұтқан Мағауия 
Сланбекұлының мезгілсіз қазасы с�здің парқын, 
азаматтың бағасын білетіндер үшін ауыр соққы 
болғаны ақиқат. =йтпесе, мұхиттың арғы жағынан 
азанама жолдаған Мұхтар ағасы (Мағауин):  «...
Орны  толмас қаза. Жақсы інімнен айырылдым. 
Енді ешқашан алдымнан жарқылдап шықпайды» 
деп, мұқалған жігерін сездірмес еді ғой. Алатаудан 
аңырап жеткен Алаштың Абзал ақыны (Б�кен): 
«Мағаш �тті дүниеден... Елпілдеген баладай, 
Еркелігі тарамай. Ойы – бейне боз шыбық, Бойы 
– бейне қарағай» деп күңірене ме?! Немесе қазақ 
қыраны Тоқтар ағасы: «...Даладай кең пішілген 
тұлғасын, баладай аңғал болмысын, бабадай терең 
толғайтын ойлы дүниелерін  сағынамыз енді. 
Маңғаз еді менің Мағашым! Марқасқа еді!» деп 
толғана ма?!

Иә, менің Мағаш ағамның қазасы – нағыз 
қыран қазасы! 0з биігіне к�терілді. Бәз біреулердей 
тышқаншылап емес, қыранша самғап к�терілді. 
Сол биігінен т�мендемеген қалпы �зін-�зі тым 
биіктен тастап жіберді. Ғұмыры келте болғанмен, 
тұғыры аласарған жоқ. Кейбір зейнеткер за-

жатқан Венгрияның Печ қаласы ең 
к�не шаһарлардың бірі саналады.  Ресми  
мәлімет бойынша екі мың жылдық 
тарихы бар десе де, бұндағы табылған 
археологиялық жәдігерлер қаланың 
тарихына тағы үш мың жылды  қосып 
отыр. Яғни Печтің пайда болғанына 
бес мың жыл. Содан бері бұл қала не 
к�рмеді дейсіз. Ең бірінші тұрғындары 
– иллирлар мен паннондар және 
кельт тер. Одан кейін римдіктердің 
жаулап алуы басталады. 433-455 жыл-
дары ғұн империясының да қол астын-
да болыпты. =рі қарай тарихын айта 
берсең, шығыс готтарының билеуінен, 
ақыр аяғы орта ғасырдағы түрік 
жаугершілігіне дейін барады. 

– Шаһарымыздан римдіктердің бір 
қап монетасы табылды, – деді Маргет. 
Ол бізді қаламен таныстырып жүрген 
методист ғалым. Толық аты-ж�ні 
Маргет  Коос. Печ университетінде 
сабақ береді. Бос уақытында гид болып 
жұмыс істейді екен. Тіпті қала туралы 
арнайы кітап та жазыпты. 

– Ол монеталар бұрынырақта 
табылған ба, әлде осы күні ме? – дейміз.

– Жақында табылды. Қалада ж�ндеу 
жұмыстарымен шұғылданып жүргендер 
тауып алыпты, – деді ол. Маргетпен 
бірге жүріп, бұл жайында тәптіштеп 
сұрай бастадық. Римдіктердің жер асты 
қорғандары әлі күнге дейін сақталыпты. 
Келесі күні �з бетімізше барған едік, 
сыртындағы тас қамалды к�ргенімізбен, 
т�менге түсе алмадық. Үлкен шіркеудің 
айналасы түгел жер асты жолдары. 
=р-әр жерде орнатылған жер үстіндегі 
әйнек терезелерден т�менге үңілгенде 
бұны анық к�рдік. 

ҮШБІРЛІК СЫРЫ

Маргет бізді қаламен таныстыру  
үшін күні бойы ертіп жүрді. =уелі 
орталыққа алып барды. Бұнда Аркад 
деген үлкен сауда орталығы бар екен. 
Оның жан-жағында әртүрлі ғимараттар 
орналасқан. К�бісі к�не үйлер. Соған 
қарамастан, әсемдігін жоғалтпаған. Ат 
үстіндегі алып адамның мүсіні алыстан 
менмұндалап к�з тартады. «Райымбек 
батыр секілді тұлға шығар...» деп іштей 
ойлағанмен, ол туралы анықтап білгім 
келді: 

– Маргет, бұл адам кім болған? – 
дедім.

– Бұл – Янош Хуньяди. Венгрия ның 
әскери және саяси қайраткері. Орта 
ғасырдағы түрік жаугершілігіне қарсы 
шайқасқан халық батыры, – деді ол. 

– Ал оның жанындағы бес жұлдызды 
ескерткіш ненің құрметіне қойылған? – 
дедім қызығушылығым артып.

– Бұл – Қасиетті үшбірлік мүсіні. 
XVIII ғасырдың басында елді жап-
пай оба індеті жайлағанда к�птеген 
қаламызда дәл осы мүсін тұрғызылған. 

– Неге үшбірлік?
– Мүсінге жақсылап қарасаңыз 

– ата, әке, баланы к�ресіз. Қасиетті 
үшбірлік деп, аурудан қырылып бара 
жатқан халықтың құрметіне осылай 
аталған, – деді Маргет. Бұл мүсіндерге 
ұзақ қарап болған соң, әрі қарай 
қаланың басқа жерлерімен танысуды 
жалғастырдық. 

ҚАЛА ШАРУАШЫЛЫҒЫ

Шаһар халқы бағзыдан шарап �ндіру-
мен шұғылдануды атакәсіп еткен. Мечек 
тауының баурайындағы жүзімдіктерден 
шарап �німі жасалады. Орта ғасырларда 
қаланы 143 жыл бойы билеп-т�стеген 
түріктер шарап �ндірісін одан әрі жан-
дандырып, дамытады. Олардың діни 
сеніміне қайшы келсе де, шарапты пай-
даланыпты. Бұрын бұнда тек ақ шарап 
�ндірілсе, түріктер қызыл шарап �ндірісін 
жандандырған. 

Бұдан тыс,  Печ қаласы фарфор 
ыдыстарының Отаны саналады. Бұнда 
фарфор �ндірісі жақсы дамыған. Одан 
соң, тері �ндірісі де мейлінше ілгерілеген 
кәсіп түріне жатады. Шаһар орталығында 
жүргенімізде фарфордан жасалған әсем 
ыдыстар мен теріден тігілетін қолғап 
 фабрикасына бардық. Қолғаптардың 

сапасы жоғары болғандықтан, бағасы да 
қымбат. Бірнеше ғасырлық тарихы бар 
фабрика �зінің тіршілігін әлі күнге дейін 
жалғастырып келеді. 

Печ қаласы к�мір мен уран �ндіруден 
де алдыңғы орында тұр. Шаһарға келе 
жатқанымызда егістік алқабына к�зіміз 
түскен болатын. Онда жүгеріге ұқсас 
егін түрі жайқалып тұрған. Маргеттен 
анықтап сұрағанымызда қала сыртындағы 
халықтың жүгері егумен шұғылданатынын 
білдік. 

Бұл қалада жастарға қарағанда егде 
адамдар к�п болып к�рінді. Маргеттен 
бұның мән-жайын білмек үшін:

– Жастардың бәрі қайда кеткен? – 
дедік.

– Бізде жалақы аз. Сол себептен 
жастардың к�бі айлық жалақысы жоғары 
Германия, Австрия, т.б. елдерге барып 
жұмыс істейді, – деді ол. 

– Сонда сіздерде айлық жалақы шама-
мен қанша? – деп сұрадық.

– Шамамен 500 евро, – деді ол.
– Бұл сіздіңше аз ба? – дедік біздегі 

есеппен бұның бағасын біліп.
– Сіздерде бұл қалыпты болуы мүмкін. 

Ал біз Еуропада тұрғандықтан, �те аз. Сол 
себепті жастар �зге елдерде жұмыс істеп 
жүр. Елге қайту-қайтпауы екіталай. 

=рі қарай тәптіштеп сұрай бергенді 
ж�н к�рмедік. «Бізде де осы хал орын 
алып жатқан жоқ па?..» деген ой ғана 
к�кірегімізде жаңғырып жатты.

КЛИМО 
КІТАПХАНАСЫ

Печ университетіне барғанымызда 
п р о ф е с с о р  В а л е н т и н а  В е г в а р и 
бізді университет кітапханасымен 
таныстырғысы келетінін айтты. Келесі 
күні қала орталы ғын да орналасқан 
мешіт алдына келуімізді сұрады. Бұнда 
мешіт бар екенін біліп, қуанғанымыз 
рас. 

– Шаһарда мешіт бар ма? – деп, 
 Валентинадан таңдана сұрадық.

– Иә, түріктердің билігі кезінде 
шіркеуді мешітке айналдырған. Ол қазір 
қайтадан шіркеу. Т�бесіне қарасаңыз, 
крест пен жарты айды к�ресіз, – деді 
Валентина. Қазір �з билігі �зінде болған 
соң, діндеріне берік ел қайтадан мешітті 
шіркеу еткен шығар деп ойладық. 
Бұлар, шынында да, дінге берік к�рінді. 
0йткені Печ университетінің жанында 

үлкен шіркеу орналасқан. Университет  
пен шіркеу бірігіп жатыр десек те 
болады.  Шіркеудің қоңыраулары 
жаңғырып естіліп тұрады. 

Келесі күні «мешіт» алдында қарсы 
алған Валентина кітапханаға бірге келген 
соң, бізді кітапханашыға табыстап,  әрі 
қарай �з шаруасымен кетті. Кітапханашы 
орыс тілін жақсы біледі екен. Кезінде 
ол тұрған Венгрияның шет аймағы 
Кеңес Одағына қарапты. Сол себептен 
орысшаға жетік боп �скен к�рінеді. 
Бұндағы барлық кітапты епископ Дьердь 
Климо  Еуропаның түкпір-түкпірінен 
жинапты. 1774 жылы кітапхананың 
негізі қаланады. Бір таңғаларлығы, 
бұндағы кітаптардың барлығы бірдей 
мұқабамен қапталған.

– Бұның бәрі кезінде мұқабасыз 
жиналған кітаптар. 0йткені епископ 
Климо оларды мұқабасымен сатып алса 
тым қымбатқа түсетінін білді. Сол себепті 
мұқабасыз түпнұсқаларды алдырып 
отырған, – деді кітапханашы.

– Мына мұқабалар қашан қапталған?
– Олар кейін, бертін келе тері 

�ндірісі дамыған соң жасалды. С�редегі 
кітаптардың к�бі түпнұсқа. Тіпті бұнда I 
Людовик патшаның �з қолымен жазған 
хаты да сақтаулы тұр. 

– Кітапханаға к�п адам келетін 
шығар?.. – дедік біз ондағы бай әрі к�не 
кітап қорына к�зіміз тоймай, тамсана 
қарап. 

Кітапханаға кіру тегін. Сонда да 
студенттерді әкеле алмаймыз. Ешкім 
қызықпайды, – деді ол мұңайып.

– Ал шетелден адамдар к�птеп келсе 
керек, – дедік біз сене алмастан.

– 0ткен жылы Канададан бір жазушы 
әйел келген. Іздеп келетіндер баршылық. 

Бұндағы кітап қорымен біздің елдегі 
кітаптарды салыстыру қиын. Сыртқы 
мұқабасының �зі кітап бағасын артты-
рып тұрар еді. Ал оған бұлардың әрбірінің 
қаншама жылдық тарихын қосыңыз. 
Мыңдаған жылдың куәгері ғой. Бірақ 
сонда да кітаптар шаң басқан с�релерде 
оқырманын күтіп сарғайып тұрғандай 
к�рінді. Кітапханашы с�зі ойымызды 
б�ліп жіберді.

– Мына жаққа жүріңіз, – деді ол. 
– Енді сіздер әдеби кітаптар қойылған 
залмен танысасыз. Бұл кітапты Дидро 
жазған. Түпнұсқа. Тек қана мұқабасы 
кейін қапталған.

– Ұстап к�руге бола ма? – дедік 
Дидроның атын естігенде қызығу-
шылығымыз одан сайын артып. 

– Сіздерге бәрі мүмкін. Алыстан 
іздеп келгендерге біз қуана-қуана қызмет 
к�рсетеміз, – деді кітапханашы с�реде 
тұрған ақ мұқабалы терімен тысталған 
кітапты ұсынып жатып. Кітаптың сырты 
қандай әсем болса, іші де сондай к�ркем. 
Алғашқы бетіне ұзақ үңілдік. «Шынында 
Дидроның �зі жазған ба?» деп таңырқап, 
сенбей отырмыз. Кітапты парақтай 
келіп, оның энциклопедия екенін аң-
ғардық. Сол кездегі оқымыстылар бірігіп, 
ішінде Дидро бар, үлкен энциклопедия 
құрастырған. Бұл сол еңбек екен. 

– Кітаптардың дені қай тілде жазыл-
ған? – деп сұрадық кітапханашыдан.

– К�не кітаптар болғандықтан, к�бі 
латынша, – деді ол. 

С�редегі кітаптың атауы мен әріптік 
жүйесі біздегідей рет-ретімен қойыл-
маған. Оған б�лек бір журнал арнап, 
сыртын терімен қаптапты. Кітапханашы 
іздеген оқырманға осыған қарап қажет 
кітабын оңай тауып береді. Кітапханадан 
алған әсерді тілмен жеткізіп беру қиын. 
К�ненің к�зіндей ескі кітаптарды ұстап, 
парақтап шығудың �зі толқытпай, 
тебірентпей қоймайды. 

ДУНАЙ ;ЗЕНІ

Будапештке келген соң, Дунайды 
к�рмеу, Бостандық к�піріне к�теріліп, 
�зенге бір рет назар салмай �ту мүмкін 
емес шығар. Венгриядағы ең әсерлі 
сәтті де осы к�пір үстінде сезіндік. 
Бұнда ағылып жатқан туристердің бәрі 
Дунайдың сұлулығына тамсанып тұрар 
еді. 

Дунай Волгадан кейінгі Еуропаның 
ең  ұзын �зені  болып есептелед і . 
Оның ұзындығы – 2860 шақырым. Ол 
Германия,  Австрия, Словакия, Венгрия,  
Хорватия, Сербия, Болгария,  Румыния,  
Украина және Молдова сынды он 
мемлекеттің шекарасы саналады. Вена, 
Братислава, Будапешт және Белград 
сияқты орталық және Оңтүстік-Шығыс 
Еуропаның астана лары арқылы �теді. 
К�пірдің үстінен қараған кезде �зенде 
жүзген  кемелер бірден к�зге түседі. Онда 
туристер қаланың келбетін асықпай суда 
жүзіп тамашалайды. Печтегідей емес, 
бұнда неше түрлі сәулетті ғимараттарды 
к�руге болады.  К�бісі  ескі .  К�не 
болғанымен, ажарын жоғалтпаған. 
=сем, еңселі, алып ғимараттар к�з 
тартады.  Олардың әрбіріне қарай бер-
геннен к�зіміз талды. Сұлулыққа тамсана 
отырып  та �з елімізді екі аптаның ішінде 
сағынып қалғанымызды байқадық. 
Қазақстанда жүргенде зымырап �тетін 
уақыт бұл жақта тым баяу қозғалатындай, 
әлде бізге солай к�рінді ме екен? =йтеуір, 
бұл жақтың күні де, түні де ұзақ, тым ұзақ 
сезілгені рас. Венгрияға тағы да бір келіп, 
түгел аралауды іштей түйгенімізбен, «�з 
еліңдей қайдан болсын?» деген оймен 
әуежайға қарай асығып бара жаттық.

 
Нұрлайым БАТЫР

АЛМАТЫ – БУДАПЕШТ – АЛМАТЫ

барлығы газеттің әр сәтті шыққан саны үшін 
 балаша қуанып отыратын Бас редакторы Мағауия 
Сланбекұлының орасан еңбегінің жемісі еді. 

...Ол �лген жоқ! Қаза тапты. С�з майданын-
да. Біз �лтіріп алдық. Арыз жазып, алқымынан 
алдық. Бақытын қызғанып, балағынан тарттық. 
Жүйкесіне жүк артып, жүрегін сыздаттық. Ақыры, 
ғаламның құпиясын ашпаққа ұмтылған қаламның 
сиясы түгесілді. Қалам қаңтарылды. Біз тағы да 
табыт арқаладық. Қара күз. Қараша айы. Қаралы 
қауым, жаралы жүрек... Қыран қазасы – қияда. 
Міне, 40 күн �те шықты. Қарқаралы қыранының 
қияғы қиылып, Арқа арғымағының тұяғы кетілгелі. 
Қазақтың тағы бір қыраны к�ктен сорғалап түсті. 
Сол қыранмен қатар бір жұлдыз ағып келе жатқан. 
Алаштың к�гі к�мескі тартты. 0йткені қазақ 
баспас�зінің к�гіндегі тағы бір жарық жұлдыздың 
сәулесі с�нді. Қырық күн бойы қаралы үйдің 
т�ңірегінде – Мейраш  жеңгемнің, Аңсаған, 
 Айдын бауырларымның, Айнұр қарындасымның 
жанында  болдым. Есікке қарап елеңдеп, т�рге қарап 
т�мендеп отырдық. 0кініш �зегімізді �ртейді. Амал 
нешік... Бәрібір, қыран қазасы – ақ �лім, мәрт �лім!

...Кеше қабір басына барып келдім. Ол қабірге 
емес, менің жүрегіме жерленген екен. Сонда да, 
іздеп жүрмін Ағамды. 

Ерсін МҰСАБЕК,
Қазақстан Журналистер 

одағы сыйлығының лауреаты
ҚАРАҒАНДЫ 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

ҚЫРАН-ҒҰМЫР
мандастары секілді қызмет сұрап, есік жағалап, 
босаға күзетпеді. Немесе �зі 22 жыл басқарған қара 
шаңырағы «Орталыққа»  сіңірген еңбегін бұлдап, 
тағы бір бауырлары секілді үйде жатып ақша алуға 
ұмтылмады. Қалай ірі жүрді, сол ірілігін сақтаған 
күйі іркілді. Тұлғасы қандай ірі болса, ісі де ірі, ізі 
де анық, бекзат ғұмыр кешті. Шайлық табысын місе 
тұтып, байлыққа қызықпады. Тік жүріп, тік с�йледі. 
Ұлтының ұпайын қаламмен түгендеп, сол қауырсын 
қаламымен-ақ қазағын қанағатқа б�леді. 

Қалам ұстағанның қадірін білген бе, біздің тас-
бауыр қоғам?! Мағаш ағамды да маңдайынан сипай 
қоймады. Бүгінгі жүйе де, тағдыры да. Шындап кел-
генде, Мағауия Сембай – тағдырдың �зі тудырған 
талант. Солай бола тұра, тағдырынан �гейлік 
к�рді. Арыздың астында жүріп, «Ой-тамызығын» 

маздатты.   Желдің �тінде жүріп, «Жерұйық» іздеді. 
Ары азап шеге жүріп, «Алаштың алдаспанын» жар-
қыл  датты. Құлыптаулы дүниеден «Құбылыс» тапты. 

0зі – «Шерағаңның шекпенінен шыққандар-
дың» қатарынан. «Редакторлардың редакторы» 
атанған Рамазан Сағымбеков пен  «Намыстың 
Наркескені» атанған Нұрмахан Оразбековтің  
к�рігінде шыңдалды. К�зі тірі классик жазушы  
Мұхтар Мағауинге рухани іні, қазақтың бар 
жақсысына адал дос болды. С�йтіп жүріп, бір �зі 
бір мектепке айналды. Арқада «Мағауия мектебі» 
деген мектеп қалыптасты. 

Марапат-мадақтан да кенде болған жоқ. 
 Небары 25 жасында Қазақстан Журналистер 
одағы сыйлығының лауреаты атанған жүйрік 
қалам Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

ҚР Президенті сыйлығының иегері, Г.Толмачев 
атындағы «Үздік БАҚ редакторы» атанғанша 
қаңтарылған жоқ. Бірақ осының барлығынан 
оқырман ықыласын биік қойып �тті. Ширек 
ғасырға жуық уақыт тізгінін ұстаған «Орталығын» 
да �рге сүйреді. Сембаев басшылығы тұсында газет 
Журналистика академиясының «Алтын Жұлдыз» 
сыйлығын иеленіп, Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты атанды. Міне, осының 

арашаның ызғарлы желі сумаң қағып Арқадан сайын даланың сан атырабына қаралы хабар 
таратып жатты. «Белгілі қаламгер Мағауия Сембай өмірден өтті...»  Қабырғаңды қақыратып, 
бауырыңды езіп жіберердей суық хабар...  Елге танымал азамат қой. Жан-жақтан көңіл айтып 
жатты... Иә, ортамызда өзін-өзі ақтау үшін «жоқтау» жазып, жарамсақтанғандар да бар. Тірінің 
тіршілігі сондай деңгейге түсіп кетті ғой. Жемсауы олқы пенделер жемін жерден іздеп жатқанда, 
Мағаш ағамның қара ормандай оқырманы жанарын көкке қадаған. Иә, иә, дәл сол сәтте Мағаш 
ағамның көктен – Алланы, жерден – Алашты іздеп жүрген бір бауырының жанары жер шұқып 
тұрған. Ал қаралы қауым оған жиіркене қарап тұрды.

«Саяхат әуелі тіліңді байлап, содан кейін сені жақсы әңгімешіге айналдырады» депті 
әйгілі жиһангез Ибн Баттута. Париж, Лондон, Рим, Берлин, Вена, Варшава, Будапешт 
– қарт құрлықтың талай тарихын ішіне бұғып жатқан бұл шаһарларға бір рет бару 
бұрынырақта ертегідей боп көрінгенімен, қазір оншалық қиындық тудырмайды: 
қалтаңызға 800 евро салыңыз да, шенген визаңызды дайындап, ағылшын тілін орта 
деңгейде меңгерген соң, Еуропаның кез келген қаласына аттана беріңіз. Ондағы 
әрбір есік сіз үшін ашық. Оқуымызға байланысты тағылымдамадан өту мақсатында 
Венгрияның Печ қаласына жолға шыққан едік. Сондағы алған әсер мен көрген 
дүниелерімізді қағазға түсіріп, өзіңізге ұсынуды жөн санадық, қадірлі оқырман. Егер 
бұл елге келе қалсаңыз, берген аз ғана мағлұматымыз пайдаңызға жараса, тағы бір 
мақсатымыздың орындалғаны.
... Будапешт әуежайынан түскен бойда күтіп тұрған көлік «Мечек травелге» отырып,  
Печ қаласына бағыт алдық. Будапештен Печке дейін үш сағаттық жол екен. 
Венгрияның әсем табиғаты бірден назар аударды. Жол бойында қатар тізілген 
ағаштар сарғая бастапты. Кейбіреулерінің жапырағы қызғыш түсті. Күз аяқталып 
қалса да айнала әлі түгел сарғайып үлгермеген. Соған қарағанда жаңбыр көп 
жауатын сияқты. Табиғаты Қазақстанға ұқсас болып көрінді. Жазық дала. Үш сағат 
бойы бірде-бір елді мекенді кезіктірмедік. Тек Печке он шақырымдай қалғанда 
бірте-бірте үйлер де көріне бастады. Әр үйдің сырты әртүрлі бояумен боялған. Біреуі 
сарғыш, енді бірі жасыл, тағы бірі ақшыл түспен көмкерілген. Біреуі үлкен, енді 
бірі кішігірім, ал тағы біреуіне жөндеу жасалмапты. Бұған қарап халқының тұрмыс 
деңгейі әрқалай екенін аңғаруға болар еді. Қаланың ішіне ене бергенімізде оның 
қарапайымдылығы таңғал дырды. Көп қабатты үйлер жоқтың қасы. Печтіктер, онсыз 
да тауда тұратын дықтан ба, жоғарылай бергенді аса ұнат пайтын сияқты. Олар жер 
үйді жақсы көреді екен. Қаланың келбетінен соны байқадық.   

Қ
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Нәзікен 
АЛПАМЫСҚЫЗЫ,

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

ДАЛА ПЕРЗЕНТІ
Мұхтар �уезовтің рухына

Дәл осы Бетпақдалада
Т�ртпақ табандылар болған деседі.
Бірде жайлау деп,
Бірде жаулар кеп ылғи к�шеді.
Қазынаға толы,
Шежіреге толы тақырға
Еміренген жаудың
Кеңірдегін де кеседі.

Бұл шыжғырған шегір құмдарда
Бұлтқа телмірмейтіндер күн кешеді.
Жер түбінен нәр алып,
К�к түбінен нұр алып
Сірескен сексеуіл сындылар �седі.
Буынын бұрап сығымдап
Дүлей жел тынбай еседі.
Кезеріп ерні топырағын иіскесе 
0зекке теппей �з ұлын
Табанына алақанын т�седі.
Кеудесі иіп
Кәусарлар шапшып шыңыраудан
Жеті қат жерді теседі…

Осылай Намыс пен Т�зім сомдаған
Алпауыт елден
Алпауыт перзент тумаса,
Халқым деп жанып,
Мәңгілік жолын қумаса
Тағдыры тозып, рухы да жасып �шеді.
Бүгін де осы Бетпақдалаға
Т�ртпақ табандылар керек деседі.
Тек ш�лде шыңдалған шымырлар
Қазақ елінің
Ақберен айбар сесі еді.
«Ш�лі бар халық – зор халық» деп, 
Абыз Руми де 
Бекер айтпаған болар кешегі!

ШЫРАҒДАН

Күмәнданып бәріне де,
Күдікпен қарап әріге де
Екі қолым т�бемде шырылдаймын:
Ғұмыр-сәуле бір күндік, мәнің неде?
Ірілерді таниды тек ірілер.
Тірілерді жалғайды тек тірілер,
Қайдан келдің, Тірілер, сырың неде?
Жасаған да жаратпас жоқтан барды,
Жаның қайдан, Ой қайдан, берді неге?

Лықып тұрған айналаң ақыл дейді,
Бар болмыстың жаны бір жақын дейді.
Даналарың туады бәрін біліп,
Ес-ақылың жанға еккен дақыл дейді…
Дақыл �шпей бүр жарса, тәубе деймін,
С�зге сыймай кей сырлар әурелейді.
С�з біткенің тұспалдау – бәрі кәде,
Тыңнан теңеу тауып к�р – бәрі к�не.

Жасын сынды қиялым батыл болса,
Қилы сырлар жаныма жақын болса,
Сырдан сауға сұрауға ақым болса…
Жұмыр жерді айналып келсем деп ем,
Адам жоғын жоқтайтын хақым болса.
Жан мен ойдың т�ркіні жалын дейді,
Жалын лаулар жағатын отын болса…
Шырағданым, жана тұр отың болса!

ТЫНЫМСЫЗ ТІРЛІК 

Ми – жүрек тынбай қайнауда,
Тек сауал талмай сүзгенім.
Сүбелі ойды байлауға,
Сүбелі с�зді іздедім.

Жан сырын бойлап барлауда,
Қасірет-мұңнан безбедім.
Т�л тағдыр к�нбес алдауға,
Тасыған �зен жүзгенім.

Жылусыз с�зден, ойдан да,
Тат басса, жанды т�збедім.
Адамды тіккен майданда,
Адалдан күдер үзбедім.

Д5УІР КЕЛБЕТІ

=р дәуірдің
Түйнеген түйіні бар,
Арға таңба �кініш-күйігі бар.
Зиялылау заманның жеткен жері
Арал-Атом – алапат тұйығы бар.

=р халықтың
Рухани тұнбасы бар,
Уақыт жүгін к�терер тұлғасы бар.
Ел-жерім деп, шоқ басқан адал барда,
Мәңгі �шпейтін шежірең – жалғасың бар.

=р ұрпақтың
0з �рі, бір шыңы бар,

Келер күнмен жанасар тың сыры бар.
Адам рухы шыңдалған әр кезеңнің
0з бұғауы, кісені, шынжыры бар!

КҮРЕҢ ШЕТЕН

І
Жан шаншуым бүргенде,
0рттей ойлар жанға дамыл берген бе?
Шыңға шығып, құздан тайып жүргенде,
К�зім түсті заңғарда �скен шетенге,
Тасты жарып, тал да �мір сүрген бе?

Үскірік те мойытпаған шетенсің,
Аптапқа да т�теп берген бекемсің.
Ала жаздай к�рмесең де ақ н�сер,
Қандай нәрмен желкілдеп тұр екенсің?

Тұрсың ба сен құдіретімді к�рсін деп,
Тебірендім жүрек тулап дүрсілдеп…
Тұл тірлігін тұғырынан тайдырып,
Қайсарлықпен �з тағдырын �рсін деп.

ІІ
Қинадың аямастан,
Тағдырым қар мен жаңбыр араласқан.
Биікке ұмтылып ем бала жастан,
Адастым күйбеңге еріп, алдым жартас,
Алыстап кетті-ау арман қарамастан.

Тарылтты �рісімді тас қамалың,
Шыға алмай қалам ба деп, жасқанамын.
«Торықпа, іздесеңші» дейсің шетен,
0зіңе тірек болар басқа амалын.

Қорықсам әр қатерден мен �нбеймін,
Аптабын, ақ боранын мен жеңбеймін.
Салса да от пен мұзға аямай-ақ,
К�неді тіршілікті сүйген деймін.

Осынша к�п қинаған т�л баласын,
Бұ жалған сырын бойлап толғанасың.
Ащы мен тәтті дәмін қайтіп білмек,
Жаншылып бұла жүрек талмағасын.

=рқилы сынға түсіп к�рмегенге,
Шындықты мың сүрініп термегенге.
Шел қаптап сезімін де, санасын да,
Парық пен парасатты бермеген де.

Ардақтап атамекен әр тасын да,
Азды-кем абзалдардың ортасында.

Тілеймін жүрек жанып, жалын шарпып,
Ерітсін мұзарт биік жартасын да!»
     

ІІІ
Шетенім, жан сырласым!
Биікке шақырсаң сен, тағдырласым,
Жүрегім ұяласын заңғар басын.
Тоқырап орта жолда жүрген жан ем,
Құлазып енді жүрек дағдармасын.

К�ңілім жетімсіреп ұмтылғанда,
Тауға кеп жұбанамын мұң тұнғанда.
Бір бастың к�ңіл кірі бұйым боп па,
Жарқырап аспанымда күн тұрғанда!

Жүрегім, бақ пен мұңды тең к�тергін,
Жарық күн, қимай сені мен кетермін…
К�ктемде шетен болып қайта келіп,
Тауымды жайқалтып бір түлетермін.

Бұл тірлік қаңтарылып қалмас тұрып,
Бір ұрпақ бір ұрпақты алмастырып.
0мірдің �рмегінен үзілмеспін,
Адамның асқақ рухын жалғастырып!

ҰЛЫ К;Ш

Зулаған замандарда,
Дүниені дүркіреткен бабаларым.
Жүйткіп бір кең жиһанға таралғанда,
Аттила, Күлтегін мен Бейбарыстар,
Тулаған тосын мінез амалдарда,

Кісілігін жер қып таптаған.
Қай түрі бар қорлықтың,
Жүрегіңе шеге қақпаған?..
Ал Спартак сынды болар ма
Еркіндіктің уызынан бір татпаған?!

СЕНІМ – ;МІР ;ЗЕГІ

Сенім деген құдірет,
Сенім жоқта жан жетім,
Адам да жоқ.
Сауап та жоқ, әрине, обал да жоқ,
Бас сауғалар әр сыннан панаң да жоқ.
Аршып алар арыңды амал да жоқ.
Мінәжат та болмайды, тәубесі де,
Қанағатсыз �ртенер кеудесі де.

Сенген жандар алданған емес дейді,
Сенім жолы жеңіл де демес мейлі.
Сезім, үміт, �нер де, жұмағы да,
Білімің де, ділің де, тозағы да,
Бәрі сенім – 
К�несің азабына.
Сенім барда түңіліп тозғаны жоқ,
Т�рт аяқтап тоқырап азғаны жоқ.

Адам деген осал ғой – қайран қалма:
Атомға да сенеді, нейронға да,
Барыңа да сенеді, жоғыңа да, 
Тәңірінен адасып жаңылды да
Кетті ілесіп қым-қиғаш ағымға да.
Қайдан келді, кетеді қайда енді,

Ылди-�рлі
Ұлы к�ш жолында тең,
0р Қазағым,
Сені ойлап уайымдап ем.
Сыр білтелеп
К�п жайды пайымдап ем.
Ауыр ойлар
Жаншып бір қалыңдап ең…

Іргелі елім,
Керегеңді кең жайып
К�бейдің бе!
К�к байрағың
К�гіңде желбіреп тұр,
К�кжиегі естінің кеңейдің бе?
Қазынам мол, жан азығым
Жетеді алысқа да.
Түбінде мен
Қазақ үйден
Шығамын ғарышқа да!

ҚҰМБЕЛ ШЫҢЫНДА
Абай рухына

Ақиықтар
К�к тіреген шыңдарда тірлік кешкен.
Ызғарлы жел �тінде тұрған ұлып
Құзар тікте
Заңғар гүл – Еңлік �скен.
Екеуін де аңызға айналдырып,
Арпалысып дауыл мен арман қуып
Қатер-сыннан �ткен де ерлік дескен.

Тайсалып бұза алмаған қамал бар ма!
К�гінде К�к Тәңірі қорған болып,
0з жолын жаттан б�лек таба алған да!
Не қилы қара дүлей �ткелдерде,
Сенбеген жұлдызына оңалған ба?
Қазақты жер мен к�кке тең теліпті,
Қиялын, тарпаң рухын жырға �ріпті.
Ақ жол деп,
Тәуекел деп, ғасырларда
Ұлы к�ш қоңырауы тербеліпті…
Сенбесең бәрі бекер,
Сенім жоқ жарық дүние мәні кетер.
Халқым бар тек �зіне сеніп �тер,
Балайтын �з тағдырын аңызға да,
Сенетін аманатқа,
Парызға да,
Күлігін күллі әлем шаңға к�міп
Бәйгеден озып келген қобызға да!

ЕРКІНДІК
Зейнолла Серікқалиевке

Еркіндік деген бар дейді,
Еркінді елден к�ргем жоқ.
Бәрінің басы байлаулы, 
Кеңдікті ешкім берген жоқ.
К�не Римде де тек Спартак
0р кеудеге к�мген шоқ
Құл дәуірді шайқап бір
Кісенін үзді – к�нген жоқ!

Қиянаттың не түрін
Адамның �зі тапқан-ды:
Асауларға бұрау сап
Сындырып сағын шаққан-ды.
Дараларын дарға асып
Даналарын отқа жаққан-ды.
Мың жылдық қырғын бір тынбай
Дариядай қаны аққан-ды.

Не сұмдық қалды жалғанда
0з ғасырым ойлап таппаған,
Қарайып қаның қатпаған?..
Айналаңда жан бар ма
Ғұмырын да,
  дарынын да,
  арын да
Бір күлшеге сатпаған?

Намыс та жоқ, ой да жоқ,
Кіл зомбилер жүр қаптаған.
К�гендеулі жандар қайда жоқ,

Жауабын таба алмай бір
Тиянақ жоқ к�ңлінде, оңалмай жүр…

К;НЕ ТҰРАНДА

Армысың, к�не Тұраным,
Ежелгі түркі тұрағы!
Тарихын терген жадында,
Аңызын �рген сағымға,
Құйындай желген б�кені
Бір сырын ашты мекенім:
Басқан жерім ғарыштың
Дәл ортасы екенін.

Осынау шексіз кеңдіктен
Қырық бесінші еңдіктен
Т�беден к�кті т�ңкеріп,
К�кжиекпен к�мкеріп,
К�збен �лшеп к�лемін,
Д�п-д�ңгелек б�легін
Еншіме менің берген бе,
Тағдырыма мәңгі �рген бе!

Осынша қыруар байлықты
Маңдайына елдің жазыпты.
Шегіне кеңнің жете алмай,
Сағымын қиып кете алмай
Жонында тұрмын Ұлы жазықтың.
Д�ңгеленген шеңберде
К�гендеген бір жерге
Бейнебір Темірқазықпын!

ҚАЗАҚ ҮЙДЕН КЕЛІП ЕМ

Қазақ үйден
Келіп ем Алматыға.
Мәскеуге де кетіп ем
Қазақ үйден.
Қоржын толы қазынам:
Ерлік дастан, аңыздар,
Шайырлар мен абыздар,
Күмбірлеген жетіген,
Күңіренген қобыз бар.

Аттың жалы,
Түйенің қомында мен

Сыйыпты ақындыққа алуан сыр.
Серпілген к�кті тіліп 
Жолбарыс-жыр
Бір ғасыр асып-тасқан
Керуен-жыр!

Ғаламат 
С�здің пірі дарыған ел,
0ткір с�з ақ алмастай қарыған ел.
Байрағы 
К�кб�рі екен айға шапқан,
Жанкешті батырлығы дамыған ел.
Батырлық 
Ақындықпен �ріліпті,
Тектілік 
С�з саптаудан к�рініпті.
К�гімен тасқын шабыт шендескенде
Жарқылдап жасын жырлар т�гіліпті.

0р Жамбыл
0ртше лаулап шабыстарда,
Аламан орақ ауыз қағыстарда
Дем беріп сексен ақын, сексен батыр
Алмаған бір ғасырда жарыс бар ма!
Дара ақын,
Дана халқым – дарқандарым,
Лайықты бір-біріне жайсаңдарым,
Жыр Жамбыл 
Қазақ рухын аспандатып
Мың жылдық даңқ сыйлаған
Асқан дарын!

МҰҚАҒАЛИҒА 

Қасиетті елің бар, талғамы – шың,
0лең-жырсыз ел болып қалмағы сын.
Талай сағы сынса да, рухы сынбай,
0зегінде �ткір с�з жанғаны шын.

Буырқанған дәуірдің жан дауысын,
Ой-�ресін, арманын, толғанысын, 
Қиян-кескі ғаламат кезеңдердің
Тұлға болған арқалар ар-намысын.

Бір �зіңді таңдапты кең ғарышың,
Хан Тәңірі!
  Поэзия ардағысың!
Сен келгенде �нердің бағасы артып,
К�п �леңнің су татып қалғаны шын!

АҚЫН ТАҒДЫРЫ 
Мағжанға

Дүрмегін тартып алсаң да
Жүрегін тартып алмассың.

Кәсібін тартып алсаң да
Нәсібін тартып алмассың.

Жарығын тартып алсаң да
Дарынын тартып алмассың.

Барлығын тартып алсаң да
Тағдырын тартып алмассың!

МЕЖЕ

Жүректің �зі білер –
Кімге құларын.
Бүйректің �зі білер –
Кімге бұрарын.
К�ңілдің �зі білер – 
Неден қаларын.
Сағыңның �зі білер – 
Неден сынарын.
Тек
Ой-сана, парасаттан,
Намыс пен ар-ұяттан
Білсін деп менің сұрарым:
Адамды хайуанаттан,
=ділдікті қиянаттан,
Тіршілікті қияметтен
Б�ліп
Меженің қайда тұрарын!

АЛАУЛАҒАН ШАРАЙНА 

Ерке әуездер тебірентіп жер бетін,
Күллі тірлік нұрға б�леп келбетін,
Поэзия – құпия бір шарайна,
Кең ғарыштан ақтарылған арай ма?

Жұлдызды әлем қыруар сырлар т�гетін,
Дария-к�ңіл алуан қырын к�ретін,
Жан дүние – толқып тұрған шарайна,
Бірде ақ шуақ, бірде ақ боран борай ма?

Сегіз қырлы с�здер қайда �ретін,
Жалынға �ртеп саф алтынын беретін.
Жыр к�рігі – алаулаған шарайна,
Жан тірлігін зерлеп �ру оңай ма?!

Еңлік-мекен,
К�п адамды әуреге салмадың ба,
Япыр-ай,
Аяқ жетер биік те арманы ма?
Жерден таппай мұратын к�ктен іздеп
Жанын кешкен талайы бармады ма,
Қайтарында қалжырап қалмады ма,
Тауы қайтып тасырқап талмады ма?

Қыран биік,
Мұзарт тұр сені қорғап алдың тұйық.
Мазам жоқ…
Түске кіріп болдың күйік.
Нар тәуекел, ал енді әлді жиып,
Қыл шылбырын күдіктің алдым қиып.
Еркіндігін к�ксеген түз құсындай
Тіке тарттым жолсызбен жанды түйіп.

Асқақ Құмбел!
Осы ма бар құдіретің?
0зің жартас, айналаң тастақ белдер,
Несіне адам қиялдап аңсап келген?
Қасынан бір биікті к�рейін деп,
Жалын жүрек жылуын т�гейін деп
Арып-ашып
Қиналып шаршап келсем.

« – Иә, мен тік Құмбелмін,
Тек бүркіттер мен бұлттар ұясымын,
Мың дәуірдің мәңгілік куәсімін.
0зі тапсын әр ақын �з биігін,
Тас жүректен от кесер с�з жасынын.
Бір ғасырды
К�терер бір-ақ Тұлға,
Іздеп табар бір-ақ жан ОЙ асылын!».

ЖЫР-ЖОЛБАРЫС
Жамбыл рухына

Дара тұр
Дауылпаз жыр дабыл қаққан
0зегін қалың қазақ жалындатқан.
Қуат бар Жамбыл сынды 
Жыр алыбы
Жау түгіл, уақытты да мойындатқан.
Майт�бе – �нер тұнған балуан қыр,

Жуырда М.5уезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрында жазушы-драматург 
Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Бес бойдаққа бір 
той» атты комедиялық қойылымы сахналанды. 
Араға 7 жылдай уақыт салып, к2рерменімен қайта 
қауышқан туынды ерекше әсерге б2леді. Нағыз 
ауыл тіршілігінің к2рінісін бейнелейтін қойылым 
әдемі әзіл мен астарлы қалжыңға толы. 

Пьесаның режиссері =убәкір Рахимов туын дының 
осыған дейін 23 жыл бойы саханаланғанын және 
спектакльдің жас актерлермен толықтырылғанын 
айтты.  Халықтың сұранысына ие болған комедиялық 
қойылым арада ұзақ уақыт �ткеніне қарамастан �з 
к�рерменін жоғалтпай келеді. «Бес бойдақтарыңыз 
қайда?», «Неліктен к�рінбей кетті?», «Бес бойдақтың 
тойы қашан болады?» деген сұрақ жиі қойылып 
жүрді. Сол себептен, ойлана келе, қайта ұсынуды ж�н 
санадық. Спектакльге келетін болсақ, жас  актерлерді  
кіргізіп отырған себеп, бір жағынан �мірлік мектеп, 
екінші жағынан жастардың кәсібилігін  шыңдау 

мақсатында» дейді режиссер.  Бір қызығы, бұл 
спектакльді 20 рет қайталап к�рген кісілер бар екен. 
Олардың  театрға деген құштарлығын, спектакльге  
деген махаббатын осыдан-ақ байқауға болады. 
 Ауылда қалған ата-ана, бауырларын аңсайтын әрбір 
адам осы қойылымға келіп, аз да  болсын мауқын 
басқандай болады. Қазақы к�рерменнің болмысына 
айналған ауыл тіршілігін әр адам қариялық жасқа 
жеткенде де «шіркін, туған жеріме бір барып қайтсам» 
деген сағынышта жүреді. =сем әнмен басталған жан 
тебірентер к�ңілді қойылым жалпы атмосфераны 
жандандыра түсті.

Шығармадағы әр кейіпкердің �зіне тән мінез-
құлқы жиналған жұртқа �зіндік әсерін тигізгендей. 
Қойылым «ұлдарын ұяға, қыздарын қияға» қондыра 
алмай әлек болып жүрген Қырманбай шал мен 
әкесінің к�ңіліне қараған балалары жайлы �рбиді. 
Қамқор әкенің ішкі мұңын сезген ұл-қыздары алды-
мен әкелеріне жар тауып беруді к�здейді. Сол сәтте 
аяқ астынан  Гүлбарам әженің (Гүлшат Тутова) тап 
болып, қалжыңы жарасқан қарттардың әңгімесі қыза 

түседі. Ш�п қораға бой тасалап, үйіне қонбай жүрген 
ортаншы ұлы Нарбол да (Нұрғиса Қуанышбай) 
әкесін әбден әуре-сарсаңға салып қояды. 0з теңін 
тапқан жастардың махаббат құпиясын кенже ұлы 
Жарбол ақсақалға  жеткізіп отырады. Аға-әпкелерін 
мазақтап жүрген ерке баланың бұл ісі, түптеп кел-
генде, бауырларының бақыты үшін жасап жүрген 
әрекеті екенін байқауға болады. Намазын оқуға 
кірген қарияның жоқтығын пайдаланып, әпкелері 
Күйкетай (=сел Сайлауова) мен Шүйкетайға 
(Ажарлым  Бақытжанова) келген Марат (Азат 
Тұрарбеков) пен Кико (Ермек Бектасов) к�рінісі 
сәтті шыққан. Иман жолында жүрген қарияның 
жуастығын пайдаланып Киконың әзірейілмін деп, 
қыздарын сұрап келген әзілге толы қойылымы 
к�рерменнің езуіне күлкі ұялатты. Сол әзірейілге 
берген уәдесі бойынша, барлығы �з теңін тауып, бір 
шаңырақ астында жиналып бес бойдақтың тойымен 
қорытындыланды.

Дана ЕРКІНБЕК

Қайта оралған «Бес бойдақ»
ТЕАТР

Азаматтың суреті
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1931 жылы Кеңес �кіметінің шолақ саяса-
тының кесірінен зобалаңға, репрессияға ұшырап, 
мал-мүлкі тәркі леніп, «Кеңес �кіметіне қарсы» 
деген  желеумен айып тағылып, Ташкент қала сы-
ның маңына жер аударылып, сотталып, хабар-
сыз кеткен. Содан кейінгі дерек жоқ. =бекеңді 
к�пшілік тектінің тұяғы, алтынның сынығы дейтіні 
сондықтан. 

Алмағайып заманда отағасынан тірідей 
айырылған отбасы қиын тағдырлы ғұмыр кешті. 
Кеңес үкіметі бай тұқымын аясын ба? Қысталаң 
шақта заман ағымын зерделеген бозбала =митжан 
қоғамдық құрылыстағы �згерістерді дәл аңдады. 
Жасында хат танып, сауатын ашқан ол Фрунзе кол-
хозына мүшелікке қабылданды. Бойдағы жастық 
жігер мен қуаты жалындап тұрған жас кеңестер 
жұмысына белсене араласып, �з ортасына танылды. 

Замана �згерісінен тоқыраған қазақ ауылы 
ұжымдасып, колхозшылар бірлесе еңбек етуге  
бейімделіп, қиындықтарды жеңіп, ел еңсесі енді 
к�теріле бергенде «соғыс» деген суық с�з жүректерді 
мұздай қарып, ел аралап желдей есті. Бұл есті 
адамның бәрін есеңгіретті, шарасызды шайқалтты, 
дәрменсізді күйзелтті. Жүректер шерге, мұңға 
толды,  ата-ана запыран құсты. Дегенмен, елдегілер 
қиындыққа т�збек керек екендігін ақыл-парасатпен 
пайымдады. =йтсе де, ересек естияр азаматтар 
артына жаутаңдай қарайлап майданға аттанып 
бара жатқанда артында қалғандар бір суық қол 
қолқасын еріксіз жұлып алғандай қамыққан күй 
кешті. Ол ол ма, жастарға да кезек келді. Боз-

=детте жауап беруден тілшілер де 
к ітапханашылардан қалыспайтын. 
Біз оқыған тұста барлығы бірдей үздік 
бол мағанмен,  «т�рт» деген бағаны 
иеленетін студенттер �те к�п еді. Ал, 
тіпті  нашар оқитын студенттер �здері 
ұялып, басқа  ма мандыққа ауысып немесе 
оқудан мүлде қол үзіп кететін. 0йткені 
 нашар оқитындарға мұғалім ғана емес, 
құрбыларының �зі де үрке қарайтын. 
Ал тұрмысқа ерте шығып, сабақтан 
қалуға мәжбүр болатын бірен-саран 
студенттің �зі біліміне қарап бағаланатын. 
0йткені кеңес �кіметі ең бірінші орынға 
білімді қойды. Сондықтан да сабақтан 
қалған-қалмағанына қарай емес, білімді 
игергеніне қарап оқудан шығарылатын. 

Міне, осылайша үздік студент Бақыт-
жамалмен таныстығымыз лекция үстінде 
басталған еді. Содан бері екі түрлі кәсіпте 
жұмыс істесек те сонау студент күнгі бір-
бірімізге деген таза құрметтің алтын жібі 

к�шелі азаматтың бекзат болмысын аңғартады. 
Осындай тұлғалы азаматтың �мірінің соңы жыр-
мен аяқталды. =бекеңнің �зі болмаса да к�ңілге 
қонымды қоңыр үні құлағымыздан кетпейді. 

Алымды азамат жайлы с�з еткенде �мірге әке 
мерейін �сірер ұрпақ әкелгенін айту ләзім. Бұл ретте 
тұңғыш ұлы Талант =митжанұлы есімі еріксіз тіл 
ұшына оралады. Сәл шегініс жасалық. 

1989 жылы 7 сәуірде «Кеңес Одағының «Ком-
сомолец» атом сүңгуір қайығы Солтүстік мұзды 
мұхиттың батыс қолтығындағы Норвег теңізінде 
апатқа ұшырады» деген қысқаша хабар байтақ 
елімізге түгел тарады. Алпыс тоғыз теңізшінің 
қырық екісі қаза тауып, сүңгуір қайық теңіз түбіне 
батып кеткен. КСРО Қорғаныс Министрлігі және 
Кеңес Армиясы мен =скери Теңіз Флоты Бас 
саяси басқармасы қаза тапқандардың отбасымен 
жақын-жуықтарына к�ңіл айтты. 0кініштісі, 
қаза тапқандардың арасында тегі қазалылық 
қазақ жігіті, Солтүстік флоты сүңгуір қайықтар 
құрамасы саяси басқармасының бастығы, бірінші 
рангалы капитан Талант =митжанұлы Б�ріқұлақов 
та бар болып шықты. Жігіттің сойының экипаж 
мүшелерін апаттан құтқарудағы �шпес ерлігі сан 
тарапқа жайылды. =скери парызын орындау 
барысындағы ерлігі мен жанқиярлық әрекеттері 
үшін кейін Талант =митжанұлы КСРО Жоғарғы 
Советі Президумының Жарлығымен жауынгерлік 
«Қызыл Ту» орденімен марапатталды.

Батыр ұлдың есімін қазалылықтар да ұлықтады. 
Қазасына ортақтығын білдірді. Ауданда құрылған 
делегация Талант бұрын қызмет атқарған Мурманск 
қаласына барды. Делегация мүшелері Таланттың 
отбасында, оның қызмет б�лмесінде болып, 
теңізшілермен кездесті. Дивизия командирі, контр 
адмирал О.А.Ерефеевтің қабылдауына қатысты. 
Соңында бауырлары Базаралы мен Талайлы Талант 
жерленген Нижний Новгород қаласына барып, әке 
қабірінің басынан алынған бір уыс топырақты аға 
қабіріне салды. 

Қызылордалықтар даңқты перзентінің есімін 
мәңгі есте қалдыру үшін Қызылорда қаласындағы 
бұрынғы Степная, Арал қаласындағы бұрынғы 
Комсомол, =йтеке би кентіндегі бұрынғы Гидро-
узельная к�шесін Талант Б�ріқұлақов есімімен 
атады.

Нақтылай таратып айтсақ, текті атадан тараған 
ұрпақтың осалы жоқ, Таланттың ортаншы інісі 
Талайлы ауданға есімі белгілі азамат. Ол совхоз 
парткомының хатшысы, Мемлекеттік қаржы 
бақылауы комитетінің Қазалы ауданы бойынша  
�кілі, аудандық салық комитетінің т�рағасы, 
аудандық мәслихат хатшысы, аудандық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу б�лімінің басшысы қызметін 
абыройлы атқарып, зейнет демалысына шықты. 
Базаралы ұзақ жылдар «РЗА» АҚ-да шеберхана 
меңгерушісі болды. Қазір зейнет демалысында. 
Кенжесі Балғазы әке шаңырағының иесі. =митжан 
ағаның немерелері де Тәуелсіз Қазақстанның 
�ркендеуіне шама-шарқынша үлес қосып, 
мемлекеттік, әскери қызмет атқарып жүр. 

Раушанбек СЕЙТЕНОВ
Қызылорда облысы

бірде-бір рет үзілген емес. Қайта байланы-
сымыз одан әрі ширап, сыйластығымыз 
артып, достығымыздың іргетасы беки 
түскені асыл бұйым ұстағандай, қуантады. 

Осынау қайраткер қыздың �мір жолы 
да, еңбек жолы да үлгі етуге тұрарлық. 
Кәне үңіліп к�рейікші: 

Бақытжамал Тельманқызы 1959 жылы 
12 желтоқсанда, кереге таулы Кеген 
�ңіріне қарасты Жылысай елді мекенінде, 
ауылдың беделді  қариясы Бағашар 
әулетінің тұңғыш ұлы Тельманның отба-
сында дүниеге келді. Адам болмысының 
қалыптасуына туған �лке табиғатының 
д а  ә с е р і  б о л а т ы н ы н  ә р к і м  б і л е д і . 
Табиғаттың ерекше жаратылысы, тауды 
�рлей орналасқан қазақ ауылы, ондағы 
атасы  Бағашар мен әжесі Кенжеқыздың 
тәрбиесін к�ргені  Бақытжамалдың 
болмысының қалыптасуына әсер етпеуі 
мүмкін емес. Ол туып-�скен жердегі атақты 
Шарын коньоны  мен Кеген «айсбергіне» 
біз ғана емес, бүкіл шартарап тамсанады. 
Міне, балалық шағы осындай ерекше 
қоныста �ткен Бақытжамал Тельманқызы, 
жергілікті қоғам қайраткері, ағартушы 
Ы.К�шкінов атындағы орта мектепті 1975 
жылы бітірді. 

Алғашқы еңбек жолын Жылысай  қой 
совхозының балабақшасында тәрбиеші 
 болудан бастаған жас қыз, 1977 жылы 
Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
институтының Кітапхана факультетінің 
«Кітапханатану және библиография» 
мамандығы бойынша оқуға түсіп, оны 
1981 жылы аяқтайды. 

Қолында дипломы бар жас маман 

к і т а п х а н а с ы н ы ң ,  2 0 0 8 - 2 0 1 3  ж ы л -
дар аралығында Алматы Технология 
университетінің Ғылыми кітапханасының 
директоры болды.

2013 жылдың қаңтар айынан, Қазақ 
мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің Ғылыми кітапханасына 
директор болып тағайындалды. Кітапхана 
ұжымын басқара жүріп, тәжірибелі маман 
ретінде кітапхана ісі бойынша дәріс беруді 
жалғастыруда.

Сол 2013 жылдан бастап Ғылыми 
кітапханада, бүгінгі инновациялық оқыту 
талаптарына сай, к�птеген жаңа �згерістер 
енгізілді. Мәселен, Электрондық оқу 
залының жұмысы жанданып, барлық 
компьютерлер интернет желісіне қо-
сылды. Қазақстан Республикасының 
алдыңғы қатардағы жоғары оқу орында-
рымен келісім-шарт жасасып олардың 
кітапханаларының электрондық базала-
рын емін-еркін пайдалануға зор мүмкіндік 
туғызды. Оқырман сұранысына ие, бір 
ғана данамен келетін оқулықтардың 
электрондық нұсқасы жасалып, оқырман 
оны пайдалану үшін Электрондық ресурс-
тар орталығы ашылды. 

Қ а з і р г і  т а ң д а ,  б ү к і л  ә л е м д е г і 
кітапханалар кітап қорларын =мбебап 
ондық классификациясы (=ОК) арқылы 
жіктейді. =лемдік �ркениет талаптарын 
игере білген Бақытжамал Тельманқызы 
Ғылыми кітапхана қорын да толығынан 
=ОК жүйесіне к�шіруді шұғыл қолға алып, 
корды сол классификацияға к�шірту 
жұмыстарына жүйелі түрде басшылық 
жасап келеді.

даярлаудың бүгінгі жағдайы: бүгіні мен 
болашағы» атты тақырыпта халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
�ткізілмек. Мұның бәрі айтқанға ғана 
оңай. Конференция �ткізу де – үлкен 
жауапкершілік пен сауаттылықты та-
лап ететін қиын жұмыс. Қазірдің �зінде 
бұл конференцияның материалдарын 
жарыққа шығару үшін қыруар жұмыстың 
атқарылып жатуы – кітапхана ұжымының 
бір кісінің  баласындай «бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол» шығарып отырғандығының 
жарқын к�рінісі.

Бақытжамалдың басшылығымен жаңа 
кітапты насихаттау ісі де кітапхананың 
күн тәртібіндегі бір жұмысына айналған. 
Оның айқын мысалы ретінде жаңа кітап 
к�рмелерінің үнемі ұйымдастырылып, 
оқырманға дер кезінде таныстырылуы 
дер едік. Мұнда жай ғана кітаптарды 
тізіп қоя салмайды. Адамның наза-
ры еріксіз түсетіндей етіп, түрлі-түсті 
қағаздан  жасалған  әшекейлермен 
безендіріліп, кітап бағытын ашатын 
дәйек с�здер  жазылады. 0з басым, шетел 
ғалымдарынан аударылған 100 ғылыми 
кітаптың қатарына енетін «=дебиет 
теориясының» бес томын бірінші рет 
осы арадан к�рдім.  Сондай-ақ  сту-
дент  жастарды кітап оқуға тарту мен 
қызықтыру мақсатында атқарылып 
жатқан іс-шараларда есеп жоқ. Айталық, 
студенттерге толы кітапхана залында 
к�птеген �нер және әдебиет қайраткерлері 
жиналған қызықты кездесулерді атап 
айтуға болады. Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы, 

лық бағдарламасы бойынша жұмыс 
істеп келген болатын. 2018 жылы ҚР 
Ұлттық кітапханасынан «Web–РАБИС-2» 
бағдарламасын университет арнайы 
сатып алды. Кітапхана қызметкерлері 
бүгінгі таңда осы бағдарламаны игеріп, 
бұрынғыға қарағанда қол к�п ұзарып 
қалғандығын жасырмайды. Ал с�релер мен 
үстел үстінде т�бедей боп үйіліп тұратын 
республикалық газет-журналдардың 
барлығы студенттерге тегін таратылады. 
0зімізде республикалық негізгі басылым-
дарды керегімізше ақтарып, қолымыз бос 
кезде бір сусындап қаламыз. 

Бұл тұрғыда кітапхана ұжымының 
ұсыныстарына қолдау білдіріп, қай 
жағынан болмасын к�мегін аямай 
к�рсетіп отырған университет ректоры 
Г.Алдамбергенованың да осы салаға 
 бейжай қарап отырмағандығын к�рсетеді. 

Бақытжамал Тельманқызы кітапхана 
жұмысына байланысты жаңалық іздеуден, 
біліктілік арттырудан жалықпайды. 
Бұған оның елімізде және шетелдерде 
ұйымдастырылған к�птеген форум, кон-
гресс пен ғылыми конферен цияларға 
қатысып отыратыны айғақ. 

 Сонын ішінде, 2014 жылы қазан  айында 
Чехия мемлекетінде біліктілікті жетілдіру 
курсынан �туін, 2019 жылғы  тамыз айында 
Греция мемлекетінің Афины  қаласында 
�ткізілген Кітапханалық қауымдастықтар 
мен мекемелердің Халықаралық феде-
рациясы (ИФЛА) конгрессіне қатысуын 
айрықша айтуға болады. Ал Қазақстан 
Республикасының кітапхана ісіне байла-
нысты �ткізіліп отыратын форумдары мен 

конференциялары оның назарынан тыс 
қалған емес. 

Кітап қоймасының білгірі туралы тағы 
бір ерекше айта кететін нәрсе – оның 
�з саласы бойынша �зекті мәселелерді 
қозғайтын мақалаларды жиі жазуы. 
Б . Б а ғ а ш а р о в а н ы ң  р е с п у б л и к а л ы қ 
б а с п а с � з д е  ж а р и я л а н ғ а н  ғ ы л ы м и 
мақалаларының �зі бірнеше кітаптың 
жүгін арқалап тұр. Сондай-ақ біршама 
б и б л и о г р а ф и я л ы қ  к � р с е т к і ш т е р д і 
құрастырып, кітапхана ісі ж�ніндегі 
оқулықтың авторы атанды. Адал еңбек 
қашанда еленбей қой майды ғой. 

Бақытжамал Тельманқызы  «Қазақ стан 
Республикасы білім беру ісінің құрметті 
қ ы з м е т к е р і » ,  У н и  в е р с и т е т т і ң  7 0 
жылдығына шыға рылған «Ұлағат» алтын 
т�сбелгісінің, ЖОО кітапханаларының 
ассоциациясы тарапынан берілген 
«Кітапхананың дамуына қосқан үлесі 
үшін» т�сбелгісінің иегері, Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің Мақтау қағаздарымен, 
Алғыс хаттарымен еңбегі бағаланды. 
 Сонымен қатар таяуда ғана аталып �ткен 
университетіміздің 75 жылдық мерейтой-
ына орай А. Байтұрсынов атындағы алтын 
медальді иеленді. 

Кітапханалардың дамуына қосқан 
үлесі үшін Республикалық Жоғары 
оқу орындары кітапханалары ассоциа-
циясының есептік комиссия сының 
мүшесі болып сайлануы да оның білгір 
маман екендігінің айғақты мысалы. 

Бақытжамал Тельманқызы – жақсы 
қызметкер ғана емес, аяулы ана, ардақты 
әже ретінде де бір отбасының мақтанышы, 
ақылшысы, қорғаны. Ұлы Бауыржан 
мен келіні Жадырадан Нұрсұлтан, Мәди 
және Жәния атты сүйкімді немерелер 
сүйіп отыр. Осындайда Абай атамыздың 
«Адамның бір қызығы бала деген» дейтін 
с�зі еріксіз еске түседі. Ал баланың жақсы 
болмағы ата-анаға байланысты екені 
айдан анық. Бұл тұрғыдан алғанда да 
Бақытжамалдың тәубе деп отыратын 
сәттері к�з алдыңа елестейді. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» демей ме қазақ? Бүгінгі күні 
Бақытжамал Тельманқызының  60  жасты 
алқымдаған мерейтойы қарсаңында 
�зім «к�зіммен к�ріп, қолыммен ұстап» 
жүрген жарқын �мірі мен жақсы жұмысы 
туралы жұрт алдында танытып қою, мен 
сияқты әдебиетші достың бір парызы 
екенін сезінудің �зі де ғанибет екен.

Руда ЗАЙКЕНОВА,
Қазақ ұлттық Қыздар 

педагогикалық университетінің 
профессоры, филология 

ғылымының докторы

ТЕГІНЕ 
ТАРТҚАН ТҰЛҒА

АЛТЫН ҚАЗЫНАНЫҢ БІЛГІРІ

Қазалылық майдангер, кәсіподақ саласының 
ардагері, облысқа белгілі жыршы-термеші 
Әмитжан Бөріқұлақов Сыр өңіріне танымал  
тұлға. Жақында асыл азамат, өнерлі ағаның 
95 жылдығына орай аудан орталығы 
Әйтеке би кентінде жыршы-термешілердің 
облыстық байқауы өтті. Ал Әбекең, Әмитжан 
Бөріқұлақовтың өз өмірі де кейінгі ұрпаққа 
өнеге болатындай ғибратты.
Кәсіподақ қызметінің ардагері, танымал 
жыршы-термеші Әбекең, марқұм Әмитжан 
ағаның есімі аудан көлеміне кеңінен танымал. 
Бұрынғы үлкендер, ақсақалдар оны тегіне 
тартқан азамат деп, ерекше бағалайды. Оның 
себебі де жоқ емес, Әбекеңнің атасы Өтеген 
Сыр бойының атақты байы әрі биі болған. Ал 
әкесі Бозғұлан болса (Әмитжан аға әкесінің 
ағасы Бөріқұлақтың тәрбиесінде болған) 
әке байлығын еселеп арттырып, бауырла-
рына қамқоршы, ағайынның ауызбіршілігі 
мен ынтымағын ұйыстырған тұлға. Оның 
1923 жылы әкесі Өтегенге ас бергені халық 
арасындағы аңыз-әңгіменің арқауы. Тамсанып 
айтатындай-ақ бар өзі. Асқа әлім, шөменнің 
игі жақсылары, қазақ жұртының шенді-
шекпенділерінің біраз жұрты шақырылып, 
250 киіз үйде жайланған. Астың аста-төктігі 
соншалық, 100 бие, 100 тай өгіз, 100 серке 
бәйгеге таратылған. Мұндай ересен шараны 
көзбен көргендер аңыз етіп айтпай, аузын 
 басып отыра ала ма?! Содан соң Бозғұланды 
осалдар қатарына жатқызып көр. Бірақ осын-
шама байлық иесінің кейінгі тағдыры аянышты. 

Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 
университеті Ғылыми кітапханасының 
директоры Бақытжамал Тельманқызы 
Бағашаровамен бірге оқыған, 
осыдан табаны күректей, 42 жыл 
бұрынғы студент күндерімізді 
еске алсам,  бойымды бір тәтті мұң 
билейді. «Ұйықтап жатқан жүректі 
ән оятар, Үннің тәтті оралған мәні 
оятар» деп Абай атамыз айтқандай, 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
келген өрімдей жас қыздар ол кезде 
алаңсыз едік. Тамақ тегін, жатақхана 
тегін, стипендия бар. Тек сабақ оқуды 
білсек, болды. Біз бас қосқан кезде 
Қазақ мемлекеттік Қыздар педа-
гогика институты деп аталған оқу 
ордасының «Кітапханатану және 
библиография» мамандығында 
оқитын 75 қыз бен «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығында оқитын 25 
қызға қоғамдық ғылымдар пәндерінің 
дәрістері бірге өткізілетін. 100 қызды 
алақанға салғандай тыпыр еткізбей 
ұстайтын көсем лекторларымыз лек-
ция барысында сұрақ қойып, білімді 
тереңдетуге жетелейді емес пе? 
Сонда, бізден бөлек, «Кітапханатану 
және  библиография» мамандығында 
оқитын аққуша әдемі қыз орны-
нан тұрып саңқылдап жауап бер-
генде бәріміз де аңтарыла қарап 
қалатынбыз. Сымға тартқандай тал-
дырмаш сұлу қыздың әсемдігі көз тар-
тады. Сол кезде «Ақылына көркі сай» 
деген осы болар деп ойлап қоятынбыз. 
Қоңырау кезінде тілдесіп қалғанда 
мінезі де ашық-жарқын, ойындағысын 
ірікпей, кімге де болсын жасқанбай 
тіке айтатындығымен ерекшеленетін. 

балаларды қимастықпен қиырға аттандырып 
тұрғандар енді к�з жасымен ештеңеге тосқауыл қоя 
алмайтындығын сезіп, тілекші, үмітті к�ңілге медеу 
тұтты. Дегенмен, майданнан жеткен суық хабарлар 
жанды аяздай қарып, еңсені түсірді. Бірақ к�нбеске 
амал жоқ. 

=митжан аға майданға қатарласта рымен бірге 
1942 жылы аттанды. 0мір мен �лім тайталасқан, 
ажал сәт сайын т�беден қалғымай бағып тұрған 
от-жалынның ортасына топ ете түсті. Ойлануға 
мұрша бермес, жан ышқынтқан алапат сәттерді 
бастан �ткерді. Бірақ тез ширықты. Жауға қарсы 

аянбай шайқасып, үстем болмасаң аман қалудың 
мүмкін еместігін санада саралап үлгерді. Қатардағы 
солдат болып шайқасқа араласқан ауыл перзенті 
кіші командирлер даярлайтын курсқа алынып, 
кіші лейтенат шенімен взвод командирі ретінде 
жауынгерлерді шайқасқа бастады. Қанды қырғында 
жау оғы бірнеше рет денесін жарақаттап, госпиталь-
да емделіп, шыбын жанын сауғалап жатты. Алайда 
�мірден к�рер қызығы таусылмаған екен, қайтадан 
қатарға қосылды. Ажал мен �мір тайталасқанда 
тағдырының бұйдасын сығымдай ұстап, �мірге 
құштарлығы жеңіп шықты. «Қырық жыл қырғын 
болса да ажалды �леді» деген рас екен. Майдангер 
аға «Жеңіс» деген сүйінші хабарды Белоруссия 
жерінде естіп, масаттанады. Десек те, бұларды 
әскерде қалдыра тұру туралы бұйрық шықты. Елге 
қайту ж�ніндегі ыстық ықылас тежелгенімен, бейбіт 
�мірді к�ңілге тоқ санады. 

=бекеңнің тағдырының �згеше бағыт алуына 
әскерде қалуы себепші болды. Мұны құдіреттің 
маңдайға жазғаны деп таңбалауға болар. Аға лей-
тенант шеніндегі ағамыз майдандағы жорықтар 
кезінде к�кіректе махаббат шоғын маздатқан, 
мейіркеш болып қызмет атқарған к�гілдір к�зді 
орыс қызы Клавдиямен табысты. Бейбіт �мірдегі 
кездесулер, сырласулар араларын жақындастырып, 
к�ңіл қалауымен 1946 жылы отбасын құрды. 
 Келер жылы Талант атты тұңғыш перзенті дүние 
есігін ашты. Жас ерлі-зайыптылар аса қуанышты, 
бақытты болатын. Алайда олар алдында тұрған 
алынбас асу барын сезген де, білген де жоқ. 

1948 жылы қазақ офицері армиядан босап, 
запасқа шықты. Елге қайтуға жиналды, жары мен 
баласын алып елге жетпек. Тағдырдың соққысын 
қараңыз, олар бір-бірін сүйе тұра, қимастықпен, 
сыйластықпен, келісіммен екі айырылды. Нақтысы 
екеуі де �з елінде �мір сүруді қалады. Ал Талант 
тағдыры ше? Оған екеуі де жауапты болуға серттесті. 

Майдангер =митжан Б�ріқұлақов отбасы, туған-

туыстарымен қуанышпен табысты. Сағыныш табы 
к�пке дейін сейілмеді. Мауқын басқан ата-ана енді 
ұлын қолқалай бастады. Жалғыз ұлды аяқтандырсақ 
деген үміт қой, баяғы. Ал =бекеңді сыртта қалған 
отбасының жағдайы да алаңдатып, мазалайды. 
Ақыры қанынан жаратқан жандардың тілегі басым 
түсті. Сымбатты жігіт к�рші ауылдың Алуаш есімді 
аруын табалдырықтан аттатып, қарттардың к�ңілін 
жайландырды. Жас келін шаңырақ шырайын 
әрлендірді. Араға жылдар салып Таланттың інісі 
Базаралы дүниеге келді. Тетелес інісі Талайлының 
�мір есігін ашуы шаңырақ шаттығын одан сайын 

шалқытты. Кейін-кейін барып, перзенттер қатарын 
толықтырған кенжесі Балғазы әкесінің к�ңіліне 
сергектік сыйлады. 

Кеңпейіл, мейірімді, парасатты ана Алуаш 
апа азаматын аса қадірледі. Жұбайының к�ңіл 
күйін аңдауға бар ықыласымен пейілді-тін. Тіпті 
әйелге тән қызғанышына бұғау салып, отағасының 
жат жерде қалған тұңғыш перзентімен байланыс 
жасауына кедергі келтірген жоқ. Мұны аналық 
мейірімнің бір шарасына балаған ж�н шығар. 

Ардақты азамат соңғы 18 жыл бедерінде үзіліссіз 
«0ркендеу» совхозында кәсіподақ комитетінің 
т�рағасы қызметін атқарып, еңбек демалысына 
шықты. Турасын айтып, әділдік танытуының 
арқасында ауыл тұрғындарының арасында беделге  
ие болды. Жұмысшылар мүддесін қорғаудағы 
әділдігі үшін халық құрметтеді. 

Енді ардақты ағамыздың �нерпаздық қырына 
тоқтала кетелік. Ол маған бойындағы туа бітті 
�нерін к�п жылдар тасада ұстап келген тәрізді 
к�рінеді. Оның сыры бізге беймәлім, �зіне аян. 
Себебі �нер иесінің сахнаға шығып, жыр-термеге 
шындап ден қойғаны бертінде ғана. Десек те, сахна  
сақа азаматтың екінші тынысын ашты. Даусы  
бұрынғыдан ашылып, құлашты кеңге сермеді. 
Облысқа танымал жыршы-термешілердің сана-
тына қосылды. Негізінен, Қашаған жыраудың, 
Балқы Базардың, Кете Жүсіптің, Бұқар жыраудың, 
Нұртуғанның, Қарасақал Ерімбеттің, Мұрын 
жыраудың, Байназардың, Нұрсұлтан Жұбаттың 
және �зінің жыр-термелерін орындады. 1980 жылы 
жыршы-термешілердің облыстық байқауының 
лауреаты атанды. Келер жылы жұртшылық 
республикалық қазақ теледидарынан =бекең 
ағамыздың жыршы-термешілік �нерін тама-
шалады. 1986 жылы Қазалы халық оркестрінің 
құрамында Алматы қаласының халқына �нерін 
бағалатты. Қазақ теледидарына түсіріліп алынған 
жыр-термелері алтын қорға жазылды. 

Ағамыз еңбек демалысына шыққан соң, �нер 
жанашырлары қолқалап, қайта-қайта сахнаға 
шақырды, тіпті қызмет ұсынды. Мұны ол әуелгіде 
ерсілеу к�рген-ді. Бірақ шынайы ықыласты кері сер-
пуге дәті бармады. Осылайша, аудандық мәдениет 
б�ліміне қарасты автоклубтың меңгерушілігіне 
бекітілді. Енді сахнамен жиі қауышты. 0зіндік 
мәнерлі мақамы бар, терме-жырлардың с�здерін 
анық айтып, мазмұнын халыққа ұғымды жеткізуге 
қабілетті азаматтың �нерін тамашалауға халық та 
құмар. Сондықтан тума талант иесі жасы ұлғайған 
шағында тұлпар шабыс тізгінін тежемеді. 

Тегінде талантты талант, мықтыны мықты 
ғана танып, әділ бағалайды. =бекең де жерлес 
ағасы, халық ақыны Байназар 0теповті ерекше 
қадірлейтін, сыйлайтын, талантын мойындайтын. 
Баекеңнің терме-жырларын репертуарына енгізіп, 
шығармашылығын халық арасына насихаттауға 
үлесін қосты. Ал, кезегінде Байназар ағасы да 
інісінің �нердегі әрбір жетістігіне бауырындай 
қуанды. Тілекшісі болып, жылы с�зін аямады. 
Шабытын ширатуға, к�ңіл хошын нәрлендіруге 
әрдайым қамқор болды. Осы бір �нерлі жандардың 
аға-інілік шынайы достығы, адалдықпен әдептелген 
адами қарым-қатынастары �згелерді тәнті ететін. 
0неге үрдісін әрдайым айғақтап тұратын.

Сондай-ақ салихалы азамат отбасын дағы 
қиындықты мойымай, т�зімділікпен к�терді, 
мәрттік танытты. =йтпесе, 51 жасында сыңарынан 
айырылу тірі пендеге қайдан оңай тисін?! Қабырғаны 
қаусатар қасірет емес пе? =бекең сол қайғыны 
ақыл-парасатымен жеңе білді. Бел бекітіп, еңсесін 
тіктеді. Оны айтасың, арада біраз жылдарды �ткізіп 
барып, тіршілік қамымен қалмақ қызы  Наталья 
Басановамен бас қосты. Және де Натальяның 
бұрынғы марқұм күйеуінен қалған Бағила, =сем, 
Маратқа әкелік қамқорлық жасап, �з балаларымен 
туғанындай татуластырып, аға-іні, қарындастай 
сыйластырып, алалық к�рсеткен жоқ. Мұнысы да 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

1981-1983 жылдары Кеген ауданының 
М.Горький атындағы орта мектептің тарих 
пәнінің мұғалімі қызметін атқарды. 

1983-1993 жылдар аралығында �зі 
оқыған Қыздар университетінің Ғылыми 
к і т а п х а н а с ы н д а  б и б л и о г р а ф ,  а ғ а 
кітапханашы, бас библиограф, сектор 
меңгерушісі болады. 1993-2001 жылдар 
аралығында білікті маман ретінде осы 
университеттің «Кітапханатану және 
 библиография» кафедрасына аға оқытушы 
болып тағайындалады.

1998-2000 жылдары Тарих мамандығы 
бойынша екінші жоғары білім алады.

0з ісін жетік меңгерген маман ретінде 
жоғары оқу орындары кітапхана ларының 
ұжымын талай жылдар басқарды. Атап 
айтсақ, 2001-2007 жылдар аралығында 
Тұрар Рысқұлов атындағы экономикалық 
университетінің (НарХоз) Ғылыми 

Университет тарихында алғаш рет, 
2014 жылдың 17 сәуірінде, универси-
теттің 70 жылдық мерейтойына орай 
ұйым дастырылған «Университет кітапха-
на лары және ғылым мен білім саласында 
ақпараттық қызмет к�рсету» атты ғылыми-
практикалық конференцияның зор 
маңызы болды. Конференцияға Респуб-
ликалық ЖОО-ның барлық кітапхана 
мамандары қатысып, �з ой-пікірлерін 
ортаға салып, тәжірибе алмасу мақсатында 
секция жұмыстарына қызу атсалысты. 
Осы конференция материалдарының 
230-беттік кітап болып жарық к�руі де – 
ерен еңбекті қажет ететін үлкен шаруа.

Т а ғ ы  б і р  а т а п  � т е т і н  н ә р с е  – 
Ұлттық университетіміздің 75 жылдық 
 мерейтойына орай, Б.Бағашарованың 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н ,  2 0 1 9  ж ы л ы 
желтоқсан айында «Кітапхана кадрларын 

ақындар Маралтай  Райымбекұлы, 
Ғалым Жайлыбайұлы сияқты к�рнекті 
тұлғалармен �ткізілген кездесулер 
оқырманға үлкен әсер қалдырды. Ғылыми 
кітапхана ұжымының қызметкері, жас 
ақын =сел Оспанның жарық к�рген 
«Ұшқан ұя» атты алғашқы �леңдер 
жинағының тұсаукесері к�птеген оқырман 
жинады. Осы кешке Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты,  Бауыржан 
Момышұлы атындағы «Намыс» орденінің 
иегері Бекжан Тұрыс, белгілі ақын, жур-
налист, публицист, «Ана тілі» газетінің бас 
редакторы Жанарбек =шімжан қатысты.

 Бүгінгі жаңа технологиялар  заманы 
к і т а п х а н а  с а л а с ы н а  д а  а у қ ы м д ы 
�згеріс енгізді. Осыған байланысты 
Университеттің Ғылыми кітапханасы 
«КАБИС» автоматтандырылған кітапхана-
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С О Н А Р  –  2 0 1 9

Қазақта қыс маусымында аңшылар топталып, аңы мол 
жерлерге сапар шегетін, тынымсыз тірліктен қол үзіп, ел-
жұрттан аулақ иенге шығып, жадағай қос тігіп, бірнеше 
айлап жатып, аң аулап, бай табиғатты тамашалап, дәурен 
сүрудің қызығы – Салбурын!

Нарынқолдағы дәл осындай салбурынды Қазақстан 
 Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 
дене шынықтыру істері комитеті, ҚР Ұлттық спорт түрлері 
қауымдастығы мен «Қыран» федерациясы ұйымдастырды. 

Аталған жарыс екі кезеңнен тұрды: құстың сыны, 
құсбегінің киім үлгісі, еркін аңға салу (бірінші кезең) 
аяқталып, іріктелген бүркіттер екінші күні жартылай 
финалдық кезеңде қоянға, ал ителгі, қаршығалар қолға 
шақыру, далбайға шақыру, кептер, қырғауылға салу, үшінші 
күні финалда түлкіге салынса, қаршыға мен ителгілер қоянға 
жіберілді. Сонымен қатар тазы иттер де түлкіге түсті. 

«Біз ескіні жаңғыртып,  кешеден бүгінге келген құсбегілік 
�нерін ертеңге жеткізу мақсатында осындай үлкен шара 
ұйымдастырып отырмыз. Биылғы сонарға 40-тан астам 
құсбегі қатысып жатыр. Бәрі де бапталған құс, қалғанын 
бағына қарай к�реді. Ұлттық спорт түрлерін насихаттау 
үшін бізге к�п к�мек керек. Қаржылай, ақпараттық болса 
да, к�мек артықтық етпейді. =сіресе, осындай шаралардың 
�тіп жатқанын жер-жерге жеткізіп, ел ішінде ғана емес, 

Республикалық «Ана тілі» ұлт газетінің 
қолдауымен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің «Студенттер сенаты» дәстүрлі түрде 
�ткізіп келе жатқан «Ана тілі аруы – Жігіт сұлтаны» 
байқауына биыл 200-ден аса студент қатысып, 
іріктеуден 16 факультеттің ішінен 9 факультеттің 
жеті аруы мен жеті сұлтаны оза шауып, ақтық 
мәреге жетті.

«Ең әдемі киім – ұлтыңның киімі» демекші, 
жеті жұп қаздай тізіліп, сән-салтанатымен 
ұлттық киіммен шыққанда, қазақтың тарихы мен 
мәдениетіне бас иіп, �зіңнің ұлы даланың иесі 
екеніңді сезініп, кеудеңді мақтаныш кернейді. 

Байқау таныстыру, сұрақ-жауап, дефиле, �нер 
тәрізді т�рт кезеңнен тұрды. Таныстыру  кезеңінде 
жастардың білімді, жан-жақты екеніне к�з жетті. 
Сылдыр су емес, мәнді де мағыналы �лең жолда-
рын тыңдап, сүйсіндік. Мәселен, филология және 
әлем тілдері факультетінің 3-курс студенті Орынгүл 
Алмат: 

«Тарақ батпас асылы бұрымына,
К�не бермес �згенің ырығына.
Орынгүлмін!
Нәзікпін, қырық жігіт,
К�зі тоймай қарағаны қылығына... 
Тұрам әр кез арымның асқарында,
Жүрегімде орын жоқ басқа мұңға.
Мен – қазақтың қызымын, к�з сал, әлем,
Даналығы – нәзіктік астарында!
Даралығы – нәзіктік астарында!» деп, 

қыздың нәзіктігінің астарында батырлық та, 
даналық та жатқанын тілге тиек етті.  Механика 
-математика факультетінің 3-курс студенті Бек-
зат Сұлтан «Ер-жігітпін баба сертін жалғайтын, 
Қанша жерден ұмыт болды десек те» деп, ер-
жігітке тән мінезін байқатты. «Қыз қылығымен 
– к�рікті» дейміз, химия және химиялық техно-
логиялар факультетінің 2-курс студенті Айдана 
Жарылғап иіліп сәлем салып, нәзік қылығымен 
к�пшілікті бірден баурап алды. Ертеден келе 
жатқан сәлем салу дәстүрі – әдептіліктің белгісі, 
қазақ келіндерінің үлкенге деген құрметі. 
Байқаудың негізіне жатқызылатын дәстүрдің 
бірі – к�пшілікке иіліп сәлем салудың �зі к�п 
дүниені аңғартса керек. Сонымен қатар бірінші 
сайыста  Рахат Жұмат, Бақдәулет Т�леген к�зге 
түссе, білім сайысында =нел Сатенова, Бекзат 
Сұлтан, Мәдина Тасқали сұраққа жан-жақты, 
толыққанды жауап беріп жоғары ұпай иеленді.  
Дефиле және �нер сайысы  да �те қызықты 

САЛБУРЫН САЛТАНАТЫ

Арулар мен 
сұлтандар сайысы

Алматы облысы, Райымбек ауданы, Хан тәңірінің 
етегінде ұлттық спорт түрлері бойынша құсбегілердің 
халықаралық «Сонар – 2019» турнирі өтті. Бүгінде 
ұрпақ санасынан өше бастаған халқымыздың ежелгі 
дәстүрі, өресі биік өнерін қайта жаңғырту мақсатында 
ұйымдастырылған шараға Алматы қаласы, Ақмола, 
Маң ғыстау, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы 
облыстары мен Қытай Халық Республикасы, Моңғолия 
мен Қыр ғызстан Республикаларынан құсбегілер 
қатысты. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

 шетелге де танытатын – БАҚ �кілдері. 
С о н д ы қ т а н  б і з  б и ы л  « Қ ы р а н » 
федерациясының президенті деп 
елге белгілі, БАҚ саласында ойып 
алар орны бар, с�зі �ткір, қолынан 
іс келетін маман деп, «Ана тілі» 
газетінің бас редакторы Жанарбек 
=шімжанды тағайындадық» деді 
«Қыран» федерациясының атқарушы 
директоры Бағдат Мүптекеқызы.

С�йтіп, халықаралық  «Сонар – 
2019» турнирінің нәти жесінде  бүркіт-
шілер арасында Атырау облысынан 
Арман Қошқаров – бесінші, Алматы 
облысынан Жанболат Сәрсебеков 
– т�ртінші, 0мірхан Байетбай  – 
үшінші, Алматы облы сынан Алмас 
Сейтжан екінші орынды иеленді. 
Ал Алматы қаласының құсбегісі 
Ғабит Таңаттың «0ткір» атты бүр-
кіті �ткірлігімен к�зге түсіп, бірінші 
орынды қанжы ғасына байлады.

Ал ителгі сайысында алматылық 
Руслан Абыл – үшінші, Атырау 
 облысынан Арман Қошқаров – 
екінші, Алматы облысынан Медет 
Шалипов бірінші орынды иеленді. 

Сонымен қатар қаршыға сайы-
сындағы жүлделі үш орын да  Алматы 
облысының құсбегілеріне бұйырды. 
Атап айтсақ,  үшінші орын  Бекнияз 
Қ у а н ы ш б а е в қ а ,  е к і н ш і  о р ы н 
Сағыныш Байетбайға, бірінші орын 
Бексұлтан Сейітжанға тиді. 

«Құс баптау оңай емес. Оларда 
да мінез бар. К�ңіл күйі болмаса, 
қарны аш немесе тоқ болса, бір 
нәрсе ұнамай қалса ұшпай қояды. 
Олардың тамағы, ауырып қалса 
беретін дәрісінің �зі оңай шаруа 
емес. Жазық дала, таулы аймақ 
 тауып оларды баптап отыру үлкен 
жұмыс. Бүгінгі жарысқа барлық құс 
бабында келді. Тек бағы шапқандар 
жүлделі болды. Құсбегі ретінде 
барлық құстың иелерін жақсы 
түсінемін. Бұл – �нер. Бұл – еңбек. 
Бүгін менің «0ткірімнің» бабы мен 
бағы қатар шапты деп ойлаймын. 
Жалпы  мұндай турнирлер к�п керек. 
Құсбегілік атадан қалған қасиетті 
�нер, оны дәріптеп, ертеңге жеткізу 
– біздің міндет» дейді алматылық 
құсбегі Ғабит Таңат.

Халықаралық «Сонар – 2019» 
т у р н и р і н і ң  ж е ң і м п а з д а р ы н 
 ма рапаттау рәсімінде «Қыран» 
федерациясының атқарушы дирек-
торы Бағдат Мүптекеқызы, Алматы  
облысының Дене шынықтыру 
және спорт басқармасының бас-
ш ы с ы  Н ұ р б а қ ы т  Т е ң і з б а е в , 
 Райымбек ауданының әкімі Нұржан 
Құдайбергенов с�з алып, барлық 
құсбегілер мен турнирге қаты су-
шыларға алғыс білдіріп, сал бурын-
ның дәстүрлі түрде жыл сайын 
�ткізілуіне тілектестік білдірді. 

БАЙҚАУ

�тті. =сіресе, �нер сайысында тарихтан сыр 
шертіп, бүгінгі заманның, қоғамның түйткілді 
тұсын қойылымға арқау еткен жастардың 
тапқырлығына риза боласың.  

Байқаудың тағы бір атап �тер, к�ңілге жылылық 
ұялатқан тұсы – «Ана тілі» аруы» байқауында 
танысқан, достығы махаббатқа ұласқан жігіт 
сүйіктісіне ұсыныс жасап, оның оң жауабын алды. 
Екі жастың бір-бірін танып-білуіне ықпал етіп, 
табыстырып жатса бұл да байқаудың бір ерекшелігі 
болар. 

Жастардың білімін саралап, �нерін бағалаған 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі 
актер А.Боранбаев, «Ана тілі» газетінің қызметкері 
Б.Балаубаева, СТВ телеарнасының тележүргізушісі 
М.Нұрымбет, «Dana Habi» сән үйінің директо-
ры Д.Нәби,  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті Тәрбие департаментінің директоры 
Ж.Есімова, «Goltsman» модельдік агенттігінің 
директоры К.Гольцман, театр және кино актері 
С.Ерубаев, кәсіпқой боксшы А.Шәрібаев және т.б. 
бастаған қазылардың ұпай саны есептеліп, жоғары 
балл алған жеңімпаздар анықталды.

Н ә т и ж е с і н д е  « А н а  т і л і »  а р у ы  –  2 0 1 9 » 
байқауының бас жүлдесін филология және әлем 
тілдері факультетінің 3-курс студенті Орынгүл 
 Алмат иеленді. «Жігіт сұлтаны – 2019» байқауының 
бас жүлдесін физика-техникалық факультеттің 
2-курс студенті Шәмшет Барақов қанжығасына 
байлады. Бас жүлде иегерлеріне Дубайға жолдама 
берілді. 

Жүлделі бірінші орынды механика- математика 
факультетінің 3-курс студенті Сұлтан Бекзат, био-
логия және биотехнология факультетінің 2-курс 
студенті =нел Сәтенова жеңіп алды. Екінші орын-
ды филология және әлем тілдері факультетінің 
1-курс студенті Ғанибет Есетова және механика-
математика  факультетінің 1-курс студенті  Сырым 
 Омаров еншіледі. Үшінші орынды журналистика 
факультетінің 4-курс студенті Ақгүл Қабдығали мен 
химия және химиялық технологиялар факультетінің 
3-курс студенті  Ерасыл Құдайберген �зара б�лісті. 
Сонымен  қатар к�рермен к�зайымына айналған 
қатысушылар «К�рікті ару», «Қылықты ару», 
«Ибалы ару», «Білекті сұлтан», «Т�ре сұлтан», 
«Тапқыр сұлтан» және т.б. аталымдар бойынша  
 марапатталды. Жеңімпаздарға ақшалай және 
бағалы сыйлықтар тапсырылды.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

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

Индекс Мерзімі Қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367
6 ай 2391,00 2502,72

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

15367
6 ай 3414,00 3525,72

12 ай 6828,00 7051,44

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! ЕГЕР СІЗДІҢ МЕКЕНЖАЙЫҢЫЗҒА ГАЗЕТ УАҚЫТЫЛЫ КЕЛМЕГЕН 
ЖАҒДАЙДА «ҚАЗПОШТА» АҚ-НЫҢ МЫНА ТЕЛЕФОНДАРЫНА ХАБАРЛАССАҢЫЗ БОЛАДЫ: 

8 (727) 259-77-29. CALL-ОРТАЛЫҚ: 1499

азақ тарихындағы Тұмар, Бопай, Қарашаш, Домалақ, Айғаным, Күнбике, Зере аналардың ізін 
жалғап, қазақ қызына тән қайсарлық пен ибалы мінез қалыптастыруды көздеген «Ана тілі» 
аруы» мемлекеттік тіл – қазақ тілін қадірлеудің, салт-дәстүрімізді ұлықтаудың қайнар көзіне 
айналып, жыл өткен сайын жастардың арасында беделі артып келеді. 

Қ

Азаматтың суреттері

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары белсенді авторымыз, филология 
ғылымының докторы, профессор Зейнол-Ғабден Қабиұлы Бисенғалиға қарындасы

Рая ҚАБИҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.


