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ТҮРКІ ТҰТАСТЫҒЫН АҢСАҒАН
26 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰРАР РЫСҚҰЛОВТЫҢ ТУҒАН КҮНІ

26 желтоқсан – түркі 
халықтары ұлт-азаттық 
қозғалысының көсемі, аса 
көрнекті қоғам және мемлекет 
қайраткері, ірі ғалым, публи-
цист, тарихшы, дипломат Тұрар 
Рысқұловтың туған күні. 
Бүгін оның туғанына – 125 жыл!

БҮГІНГІ САНДА:

Естен кетпес 
сол күндер...

Кездейсоқ 
махаббат

6-бет

7-бет

Отарлық 
сананың салмағын 
сезіндірген – күй!

Ержан ЖӘМЕҢКЕ:

3-бет
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бастап шығады

Қазақстан халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді еркін 
меңгерген этнос өкілдері арасында тұңғыш рет «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» 
форумы өтті.
Мұндағы мақсат – Қазақстанның Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
мемлекеттік тілді қолдану мен дамытуға арналған және Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауында міндеттелген қазақ 
тілін ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру тапсырмасын орындау. Қазақ тілінің 
қолданыс аясын кеңейтіп, өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді жетік 
меңгерген азаматтарды үлгі ету, сондай-ақ олардың қатарын көбейту.

ды ашып, форумды ұйымдастыру 
идеясына  тоқталды.

– Қазақстанның тұңғыш Пре зиденті,  
Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы Назарба-
ев «Тілге деген к%зқарас – елге деген 
к%зқарас» деп атап %тті. Мемлекет  бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 
халыққа Жолдауында «Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі р%лі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне  айналатын 
кезеңі келеді деп есептеймін» деген 
болатын.  Мемлекет к%здеп отырған 
меже бойынша, 2025 жылға қарай 
қазақстандықтардың 95 пайызы қазақ 
тілін білуі тиіс. Осы орайда  130-дан астам 
ұлттың басын қосып отырған Қазақстан 
халқы  Ассамблеясы қандай жұмыстар 
атқарып отыр және алдағы уақытта нен-
дей үлес қосады? Осы форум арқылы 
біз түрлі этнос %кілдерінің мемлекеттік 
тілге деген к%зқарасымен б%лісіп, іс 
жүзінде қаншалықты меңгергенін 
нақты дәлелмен к%рсетуді ж%н санадық. 
Сондай-ақ мемлекеттік тілді меңгерген 
этнос %кілдерін к%пшілікке танытып, 
тілге деген құрметін ынталандыруды 
ж%н санадық. Алдағы уақытта осы фо-

румды барлық  облыста ұйымдастырып, 
мемлекеттік тілді меңгерген этностардың 
қатарын к%бейтуге күш салатын бола-
мыз, – деп атап %тті.

Форум барысында қатысушылар 
жүргізушілер, танымал журналист  
М а к с и м   Р о ж и н  м е н  О к с а н а 
Лоскутованың сұрақтарына жауап  
беріп, алғаш рет тек қана қазақ 
тілінде пікір алмасты. Тіл үйрену 
жолдарын әңгімелеп, қазақ тілін 
ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру 
керектігін алға тартты. Мемлекеттік 
тілді қолдануды міндеттеу керек 
деген бірауыздан тұжырым жасап, 
к%зқарастарын ортаға салды. 

Жалпы еліміздегі этнос %кілдері 
арасында қазақ тілін меңгергендер 
қатары жыл санап к%бейіп келе 
жатқаны қуантады. Бұл мемлекеттік 
тілді %з тұғырына қондыруға ықпал 
ететін бірден-бір маңызды мәселе деп 
білеміз. Форумда таза қазақ тілінде 
с%з с%йлеген азаматтардың бойы-
нан байқағанымыз, олардың қазақ 
тілін үйренуді парызым деп білгені, 
міндетім деп сезінгендері ерекше. 
Осындай к%зқарас тілді меңгеруге 
күш салмай жүрген %зге азаматтарға 
үлгі болса, қанеки. Мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясын кеңейту – баршаға 
ортақ дүние екенін ұмытпайық. 

Басылымның екінші бетінде фо-
румға қатысушылардың ой-пікір лерін 
ұсынып отырмыз.  

(Жалғасы 2-бетте)

Шараға Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Т%рағасының орынбасары 
Жансейіт Түймебаев, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары Сауытбек 
�бдірахманов,  Бақытбек Смағұл, 
 Г е н н а д и й  Ш и п о в с к и х ,  а қ ы н , 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
@теген Оралбаев, ҚР Президенті 
жанындағы Қоғамдық сенім Ұлттық 
Кеңесінің мүшесі Қазыбек Иса және 
басқа филология мен лингвистика 
саласының ғалымдары, БАҚ басшы-
лары, ҚХА мүшелері, этномәдени 
бірлестіктер мен жастар ұйымының 
%кілдері қатысты.

Сонымен қатар еліміздің барлық 
аймақтары мен маңызы бар үш 
қаладан келген қазақ тілінде еркін 
с%йлейтін 100-ден астам этнос %кілдері 
жиналды.  Олардың арасында орыс, 
армян, әзербайжан, неміс, күрд, түрік, 
украин, молдаван, татар, поляк, корей, 
ұйғыр және тағы басқа халықтардың 
%кілдері бар. 

Алдымен с%з алған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Т%рағасының 
орынбасары Ж.Түймебаев жиын-

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – 
ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС

Т.Рысқұлов 1894 жылы 26 жел-
тоқ санда Жетісу облысы Вер-
ный  уезінің Шығыс Талғар болы-
сында жылқышы Рысқұл Жыл-
қайдарұлының отбасында дүниеге 
келді. Рысқұл – орта тап болса 
да, %р мінезді, бай-болыстарға 
кеудесін бастырмаған тұлға. Нақақ 
жалаға ұшыраған ол 1904 жылы 
20 желтоқсанда Шығыс Талғар 
болысын  атып %лтіреді. Жандар-
мерия Рысқұлдың туыстарын, 
оның ішінде 10 жасар Тұрарды 
да, Талғардан Бесағашқа, сосын 
Боралдайға зорлап қоныс аударады. 
Жалғыз ұлы Тұрардың тағдырына 
алаңдаған Рысқұл 30 желтоқсанда 
п о л и ц и я ғ а  б е р і л у г е  м ә ж б ү р 
болды.  Рысқұл Верный түрмесінің 
әкімшілігіне шағымданып, ұлын 
қасына алдыртады. Тұрар әкесімен 
бірге Верный түрмесінде бір  жарым 
жыл %мір сүреді. Түрме ауласын 
сыпыру, тауық бағу, түрме бастығы 
П р и х о д ь к о н ы ң  б а л а л а р ы н  а т 
 арбамен гимназияға тасу сияқты 
міндеттерді атқарады. 1906 жылы 28 
шілдеде Рысқұл Қапал-Аяг%з-Семей 
арқылы Сібірге жаяу айдалады.

1907 жылы Тұрарды туыстары  
�улиеата уезінің Меркі ауылына 
апарып, Қырғызбаев деген фами-
лиямен орыс-түздік мектебінде 
оқытады. Нағашы атасы байлардың 
үстеме несиелеріне борышкер  
 болып, қуғынға ұшыраған кезде  
Т ұ р а р  д а  з ә б і р  к % р е д і .  О л а р 
атасының сиырларын тартып алып, 
30 шақырым жердегі базарға дейін 
Тұрарға жаяу айдатады. Жол бойы 
қамшымен ұрып-соғады. Тұрар біраз 
уақыт тергеуші А.П.Семашконың 
хат-хабар таратушысы болып жұмыс 
істейді. Жастайынан қазақ байлары 
мен келімсек орыс кулактарының 
қорлығын к%рген Тұрар тез есейді. 
Ұлттық және әлеуметтік езгіге 

қарсы күрес оның %мірлік мұратына 
айналды. 

Меркідегі ұстаздары Тұрарға 
ерекше ықылас танытты. Олар 
оқуын бітірген Тұрардың қолына 
хат ұстатып, Пішпекке жібереді. 
Тұрар 1914 жылы күзде Пішпек 
ауылшаруашылығы училищесін 
б а ғ б а н  м а м а н д ы ғ ы  б о й ы н ш а 
бітіреді. Білімін жетілдіру үшін 
Самарадағы бірінші дәрежелі 
ауылшаруашылық училищесіне ем-
тихан тапсырады. Бірақ комиссия 
250 талапкер ішіндегі жалғыз қазақ 
баласын оқуға қабылдаудан бас тар-
тады. Тұрар 1915 жылы Түлкібастағы 
туыстарын паналайды.  Бұл тұста 
Жетісу  теміржолының Арыс-

�улиеата б%лігі салынып жатқан 
болатын. 1915 жылы теміржолдың 
Түлкібас б%лімшесінде инженер  
М . Т ы н ы ш б а е в  б а с ш ы л ы қ 
жұмыстарда жүрген еді. Атақты 
Р ы с қ ұ л д ы ң  т а л а н т т ы  б а л а с ы 
Тұрардың Түлкібаста жүргенін 
естіген М.Тынышбаев оны %зіне 
шақыртып алады. М.Тынышбаев 
Тұрардың ақыл-ойына, біліміне 
к%ңілі толып, 150 сом қаржы беріп, 
оқуға аттандырады. 

1916 жылы Тұрар к%теріліске 
шыққан халық жағында болды. 
К%теріліс кезінде Тұрар Ташкент-
тен Меркіге келеді. К%терілістің 
%ршіген тұсында Тұрарды жергілікті 
полиция тұтқындайды,  б ірақ 

кінәсін дәлелдей алмай, амалсыз 
босатуға мәжбүр болады.

Ташкентке оралған Т.Рысқұлов 
1916 жылы қыркүйекте Ташкент  
М ұ ғ а л і м д е р  и н с т и т у т ы н ы ң 
 директорынан қабылдау емти-
хандарын тапсыруға рұқсат алып, 
оқуға түседі. Оқи жүріп, бағбандық 
жұмысын жалғастырады. Қара жат 
қыспағынан құтыла алмаған Тұрар 
1916 жылы қазан айында институт 
директорына мынадай хат жазады:

« Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у 
 Господину Директору Ташкент-
ского учительского института от 
воспитанника Турара Рыскулова. 
Прошение. Желая обзавестись, в 
виду  наступающей зимы, одеждой, 

как-то: калошами, одеялом, нижним 
бельем, а также учебными пособия-
ми, но, не имея сколько-нибудь денег 
для приобретения таковых, честь 
имею просить Вась исходатайство-
вать, сколько можно, мне денежного 
пособия, так как у меня нет ни роди-
телей, какого-нибудь значительного 
лица, от которых можно было бы 
ожидать помощи. 1916 г. 19 октября. 
Т.Рыскулов». Институт  директоры 
жағдайын түсініп,  Тұрарға 70 
рубль б%лдіреді. Хат мазмұнынан 
Тұрардың әлеуметтік, тұрмыстық 
жағдайының қаншалықты ауыр 
болғаны айқын к%рініп тұр.

(Жалғасы 4-бетте)

Соңғы жылдары Ғабит Жазушылар одағының Ақсақалдар алқасын 
басқарды. Сонда әдебиеттің сапасы, көркемдік жетістігі, жастарды 
тәрбиелеу мәселелеріне зор көңіл бөлгенін ерекше атауға болады. Ол тіл 
білмеген, сөзді орнына қолдана алмаған адамды жазушы деп танымай-
тын. Оны талай айтты. Жазушы тілі, көркем әдебиет тілі тақырыбына 
оның сөйлеген сөздері, жазған мақалалары, жасаған баяндамалары – 
өз алдына бір кітап боларлықтай. Ақсақалдар алқасы көркем әдебиет 
тіліне арнап арнайы конференция өткізді. Алқаның тапсыруымен мен 
оны ұйымдас тыруға қатыстым. Конференцияны да кіріспе сөзбен мен 
аштым. Ғабең сонда керемет баяндама жасап еді. Ұзақ сөйледі, көп 
материал келтірді, көп сын да айтты (Конференция материалдары кітап 
болып басылды). Соның бәрі әдебиетке деген ағалық қамқорлық бола-
тын. Ағаны еске алғанда, бұлар ешуақыт ұмытылмайды.

Газетіміздің келесі саны 2020 жылдың 9 қаңтарында шығады

МҮСІРЕПОВ
АБИТІІ.
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ANA TILIА Л Қ А Л Ы  Ж И Ы Н

Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Ж.Түймебаев тіл форумын қорытын дылай 
келе, қозғалған мәселелер бойынша тиісті шешімдер қабылданатынына сенім білдірді. Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Кез келген мемлекеттің өзегі – оның бірегей 
мемлекеттік тілі. Бүгін мен қазақ тілін меңгеріп, оқып жүргендерге шынайы алғысымды білдіргім 
келеді. Өз балаларын Отанының мемлекеттік тілінде оқытып, қазақ тілін білуі үшін балабақшаларға 
беріп жатқан ата-аналарға да алғысым шексіз. Бұл біздің бірегей азаматтығымызды білдіреді»  деген 
сөзіне тоқталып, мемлекеттік тілді өз ана тіліндей меңгерген азаматтарға ризашылығын жеткізді. 
Соңынан мемлекеттік тілді еркін меңгерген өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілді насихаттау 
мақсатында «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» челленджін жариялады. 

Д.ЖҰМАЖАН

(Басы 1-бетте)

Жамалаил ЭЛИМХАНОВ, 
«Емир-Ойл» ЖШС тиімділік директоры

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ЕКІ 
ЖЫЛДА ҮЙРЕНДІМ 

1995 жылы Шешенстанда соғыс басталғанда 
отба сымыз Қазақстанға қоныс аударды. Ақтау 
қала сында орыс мектебінде білім алдым. Мектепті 
бітіргеннен кейін Бейжіңдегі Қытай политех ни-
калық университетінің экономика және халық-
аралық сауда факультетіне түстім. Қытайда 5 жыл 
оқып, бакалавр дәрежесіне жетіп, екі шет тілін 
мең геріп шықтым. 2014 жылы Ақтауға оралып, 
жұмыс тәжірибем болмаса да, мұнай компания-
сына жұмысқа тез орналастым. Ең алдымен шет 
тілдерін жақсы білетінім сеп болды. Бірақ мені 
«қазақ жерінде %стім, білім алдым, 4 тілді меңгер-
дім, ал мемлекеттік тілді білмеймін» деген бір ой 
ма залай берді. К%п ойланып, %зіме серт бердім: 
«мен қазақ тілінде еркін с%йлей алған кезде ғана 
%зімді қазақ стандықпын деуге құқығым бар. Қазақ 
тілін қалайда үйренем» деп, 2016 жылы қазақ тілін 
үйренуді бастап кеттім. Оңай болды деп айта алмай-
мын, %йткені  шешен тілі қазақ тіліне мүлде ұқса-
май ды. Оның үстіне, жұмыс к%п, уақыт аз. Соған 
қара мастан, сабағымды жалғастырып, нәтижесінде 
2 жылда қазақ тілінде еркін с%йлейтін деңгейге 
жеттім.

Сондықтан Қазақстанда тұратын азаматтарға ай-
тарым, ұлтыңызға, жасыңызға қарамай, мемлекеттік 
тілді үйренуге ұмтылыңыз. Бір %кініштісі, к%пшілік 
мектеп жасында қазақ тілді орта болмағанын тілге 
тиек етеді. Бірақ менің ойымша, бұл – сылтау ғана. 
Қазақ тілін кез келген жаста оқуға болады. Бастысы 
– ынтаңыз бен %з еліңізге деген құрметіңіз. Менің 
қолымнан келді, сіздің қолыңыздан да міндетті 
түрде келеді! 

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, ер-азамат-
тарға бір үндеу тастағым келеді. Қазақстанда ер 
баланы ел-жұртына қамқоршы, қорған болатын-
дай етіп тәрбиелейді. Керек болса, ер жігіт Отаны 
үшін %мірін де қиған. Ал біз мемлекеттік тілімізді 
 үй ренуге бос уақытымызды қия алмаймыз ба, 
 сонда?!

Тіл мәселесіне қамқорлық к%рсету әр азаматтың 
міндеті. @йткені Шыңғыс Айтматов айтқандай, 
«Тілі мәңгі жасаған халық, %зі де %лмейді»! 

Илияр МУТАЛИПОВ,
Батыс Қазақстан облысы ұйғыр этномәдени 
бірлестігінің 9кілі

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
БАЛЫ ЕСЕПТЕЛУІ ТИІС

Мен жуырда мемлекеттік қызметке қабылдану 
үшін екі мәрте тест тапсырдым. Сол уақытта бай-
қағаным, қазақ тілінің сынағы %те оңай. Алғашқыда 
20 сұрақтың 19-на қиналмай жауап  бердім. Екінші 
жолы келгенімде тест алушы «қазақ тілінен 
тапсырмасаң да болады, ол бәрібір есептелмейді, 
негізгі заңдарға зейін қой» деді. Бұл менің к%ңіліме 
қатты тиді, егер ешқандай маңызы болмаса, қазақ 
тілінің ұпайы саналмаса, сынаққа не үшін енгізді?! 
Мектеп бітірген уақытта да тап солай. Жоғары 
оқу орнына түскенде, мемлекеттік қызметке 
қабылдағанда алған балы есептелмеген соң, 
ешкім мемлекеттік тілді үйренуді қажетсінбейді. 
Керісінше, қазақ тілінен тест тапсыра  алмаған аза-
матты мемлекеттік қызметке %ткізбеу керек. 

Владимир ЧЕПЕЛЬ,
Алматы облысы Қапал ауылдық округі әкімі 
аппаратының жетекші маманы

ЖАСТАРДЫ АУЫЛҒА 
ЖІБЕРУ КЕРЕК

Орыс ұлтынан болсам да қазақ тілін кішкентай 
кезімнен білемін, %йткені ауылдық аймақтарда 
барлық этнос %кілдері қазақ тілінде с%йлейді. 

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС

Қазақ тілін білу-білмеуге қатысты мәселе жоқ. 
Тілдің мәселесі – қалада, халық к%п шоғырланған 
үлкен шаһарларда. Мегаполис тұрғындары ресми  
тілге құмар. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін 
 жастарды екі-үш ай ауылға тәжірибе алмасуға жіберу 
керек. Біліктілік арттырып қана қоймай, тілдің, 
діннің сақтаушысы болып отырған ақсақалдардың 
%негесін алып әрі тіл үйреніп қайтады. @з басым 
жұмыс барысында мемлекеттік тілді қолдануға 
тырысамын. Кейде жасы үлкен ақсақалдар келіп, 
түріме қарап мәселені орысша жеткізуге тыры-
сады. Мемлекеттік қызметтің талабы бойынша, 
қай тілде сұрақ қойылса, сол тілде жауап беруің 
керек.  Дегенмен, мен алғашқы с%зімді орысша 
бастап, одан кейін «Құрметті ақсақалдар, бір-
бірімізді жақсы түсінуіміз үшін әңгімені қазақша 
жалғастырсақ қалай болады?» деп сұраймын. Ондай 
кезде ағаларымыз «%зіміздің бала екенсің ғой» деп, 
арқамнан қағып жатады. Сондай сәттері мақтаныш 
сезімі кернеп, біразға дейін ішкі буың басылмай 
тұрады. Жалпы әр азаматтың жүрегінің түкпірінде 
тілге деген құрмет тұрады, тек соны оята білу керек!

Армен ОГАНЕСЯН, 
Мамандандырылған күзет қызметі 
басқармасының полицейі

НАМЫС ТҮРТКІ БОЛДЫ
 
@ з б е к с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а  д ү н и е г е 

келгенмін. Ұлтым – армян. 2007 жылы отбасы-
мыз Қызылорда қаласына к%шіп келіп, орыс 
мектебінің табалдырығын аттадым. Сыныпта-
старым түрлі ұлт %кілдері болды, бірақ барлығы 
қазақ тілінде с%йлейтін. Олар маған жиі қазақша 
сұрақ қоятын, тіл білмегендіктен %збекше жауап 
беретінмін. Аузымды ашсам, барлығы мені мазақ 
қылып күлетін. Бұл менің намысыма қатты тиетін. 
Ақыры, оларға «маған к%мектесіңдер» деп қолқа 
салдым. Осылайша, достарымның арқасында қазақ 
тілін біртіндеп меңгере бастадым. Қазіргі таңда 
полиция қызметкерімін, жұмыс барысында небір 
қызық жағдайлар басымыздан %тіп жатады. Ауыл-
дан келген кісілер кейде түріме қарап орыс тілінде 
ж%н сұрайды, қазақша жауап бергенімде «балам 
қазақ екенсің ғой» деп қуанып кетеді. Жалпы қазақ 
тілін үйренуіме намыс түрткі болды, осы қасиет 
басқалардың бойында жетпей жатқан сияқты.

Виктория ТРЕГУБОВА, 
Жамбыл облыстық «77» телеарнасының 
жүргізуші-редакторы

ОРЫСТЫҢ 
ҚАЗАҚ ҚЫЗЫМЫН

2000 жылы отбасымызбен Қазақстанға 
Ресейден қоныс аудардық. Анам Мойынқұм 
ауданы Ұланбел ауылының тумасы. Мектеп 

бітіргеннен кейін білім іздеп, Ресейге барып 
әкемді кездестіреді. Екеуі шаңырақ к%теріп 5-6 
жыл тұрғаннан кейін, анам әкеме туған %лкесін 
к%рсеткісі келіп, Қазақстанға қыдырып келеді. Сол 
кезде қазақтың қонақжайлығы мен табиғатының 
ұнағаны соншалық, біз Ресейге қайта оралмадық. 
�ке-шешем %зімнен 3 жас үлкен ағам екеумізді 
қазақ мектебіне берген кезде қатты қиналды. Үй 
тапсырмасын орындау үшін к%ршілерді біраз 
аралап, к%мек сұрауға тура келді. Мектеп кезінен 
іс-шараларға белсенді қатысып келе жатырмын. 
�рдайым %зімді «орыстың қазақ қызымын» деп 
таныстырамын. Анам секілді білім іздеп, алысқа 
бармай-ақ қоюды шештім. М.Х.Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университетін биыл бітірдім. 
Менің болашағым, Қазақстанның келешегі қазақ 
тілінде екеніне кәміл сенімдімін.

Сабина ПАК, 
Корей этномәдени бірлестігінің мүшесі

АБАЙДЫҢ ҚАРА СHЗІН 
КОРЕЙ ТІЛІНЕ АУДАРДЫҚ

Түркістан облысы,  Мақтаарал ауданы, 
Қызылқұм ауылында %мір есігін аштым. От-
басымызда кәріс, қазақ, орыс тілдерінде еркін 
с%йлесеміз. Алты жасымда қазақ мектебіне бардым. 
Достарымның барлығы – қазақ, қазақ тілін ерекше 
жақсы к%ремін және еркін с%йлеймін. Тіпті қазақ 
тілінде %лең де жазамын. Туған ағам Тимур Абайдың 
барлық %леңі мен 45 қара с%зін жатқа біледі. Соның 
арқасында республикалық сайыстарға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болып жүр. Екеуміз хәкім 
Абайдың с%здерін, оның ішінде отыз бірінші қара 
с%зін кәріс тіліне аудардық.

Қазіргі таңда университетте қазақ тілі мен 
әдебиетін тереңдетіп оқып жатырмын. @йткені 
қазақ бола тұра, %з ана тілінде с%йлемейтін 
жастардың к%птігі мазалайды. Сондай-ақ мемле-
кеттік тілдің не себепті екінші орынға ысырылып 
келе жатқаны қынжылтады. Сол себепті, қазақ тілін 
жетік меңгерген, ұлтына адал қызмет атқара алатын 
жеткіншектерді тәрбиелегім келеді. 

Алексей ОВЧАРОВ,
ШҚО, Белоусовка ауылының әкімі

ТАЛАП ЕТІЛУІ КЕРЕК

Мені ешкім қазақ тілін үйрен деп қинаған жоқ. 
@зім үйрендім, ұлтым орыс болса да қазақ тілін 
жақсы меңгергенмін. Үйде бес ұлмыз, барлығымыз 
қазақша с%йлесеміз. Ол үшін анамызға алғыс 
айтқым келеді. 

@зім мемлекеттік қызметкер болғандықтан, 
Қазақстанда қазақ тілі қашанда бірінші орыннан 
к%рінуі керек деп есептеймін. Ол үшін мемлекеттік 
мекеме басшылары қоластындағы қызметкерге 

қазақ тілін білудің міндеттілігін түсіндіруі қажет. 
Қызметке қабылдау кезінде үміткердің ұлтына 
қарамай, мемлекеттік тілді меңгеру дәрежесін 
ескеруі керек. Оған қоса, жұмыс барысында 
мемлекеттік тілді қолдануы тиіс. 

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА, 
К9кшетау қалалық гуманитарлық-техникалық 
лицейінің директоры

LДІСТЕМЕНІ ЖАҢАРТУ ҚАЖЕТ

Қазақ тілін ұлтаралық қатынас тіліне айнал-
дыру мәселесі мені білім беру саласында 17 жыл 
қызмет еткен ұстаз ретінде ғана емес, ел азаматы 
ретінде де қатты толғандырады. 

Мәселен, біздің лицейде оқушылар қазақ 
тілінен тест тапсырғанда үнемі жоғары балл 
жинайды. Жазған кезде де грамматикалық 
қателіктер жібермеуге тырысады. Бірақ үзілісте 
бір-бірімен қазақша с%йлесе алмай жүр. Қазақ 
тілі қарым-қатынас тіліне айнала алмауына 
не себеп? Меніңше, қазақ тілін үйреткенде 
ағылшын тілін үйрету әдістемесін қолдану керек. 
@йткені қазақ тілін үйрету барысында бала тілдік 
кедергіге жиі ұшырайды. Ұстаздар тарапынан к%п 
ескертпелер айтылады, тыйым к%п. Ақырында 
баланың тілге деген қызығушылығы жоғалады. 
Тіл үйренушілерге бастапқы кезеңде ерік берген 
дұрыс, кемшіліктерін бірден түзеуге асықпау 
керек, сонда жүре келе, оқи келе %з қателіктерін 
%здері түзейтін болады. 

Юлиана НОВИКОВА, 
Атырау облысы, Құлсары ауданы, «Hркен» 
б9бекжай-балабақшасының тәрбиешісі 

ҚАЗАҚТЫҢ КЕЛІНІМІН

Орыстың қызымын, қазақтың келінімін. Ата-
енемнің қолында тұрамыз. Қазақ тілін мектеп 
қабырғасынан бастап үйрендім. Күн сайын ата-
енеме  сәлем саламын, үлкен кісілер «қосағыңмен 
қоса ағар, к%п жаса» деген баталарын береді. 
@кінішке қарай, қазыналы қарттардың осындай ақ 
батасын естімей жүрген құрбыларымыз қаншама?! 
Сәлем салу – %зін т%мен к%рсету, ескінің қалдығы 

деп санайды. Бұл – үлкенге құрмет, әдептілік 
белгісі. Сондықтан келіндерге ата-апаларымыздың 
ақ батасын алуға асығайық.

Светлана КРЮГЕР,
Қызылорда облыстық «Қоғамдық келісім» 
КММ қызметкері

  
ТLРБИЕ ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ 

Қасиетті  Қызылорда облысы, Қазалы 
ауданының тумасымын. Ұлтым – неміс. Қалың 
қазақтың ортасында %стім. Мектепті орыс 
 сыныбында бітіргенмін, жоғарғы оқу орны-
на құжат тапсырғанымда, сол жылы орыс 
б%лімі қабылдамайтын болып шықты. Мен 
еш ойланбастан, қазақ б%лімінде бақ сынап 
к%руге бел  будым. Бағым жанып, журналистика 
мамандығына түсіп кеттім. Құдайға шүкір, қазақ 
тілінде еркін с%йлеп, сауатты жазамын. Қазіргі 
таңда отбасылымын. Қазақ жігітіне тұрмысқа 
шықтым. Жанерке, Жансая есімді екі қарак%з 
қыздың анасымын. Қыздарыма қазақы тәрбие 
беріп отырмын. Жас ата-аналар к%п жағдайда 
баласын қай мектепке берерін білмей қиналады, 
%йткені %здері тіл білмейді. Замандастарыма 
айтарым, еш қорықпастан балаларыңызды қазақ 
мектебіне беріңіздер. Жемісін береді, қызығын 
к%ресіздер.

Алла ЧЕЧЕТКИНА,
Қостанай облыстық филармониясының 
баспас9з хатшысы

БАЛАНЫ ҚАЗАҚ 
БАЛАБАҚШАСЫНА БЕРУ КЕРЕК

Менің ойымша, қазақ тілін үйретудің бірден-
бір жолы баланы қазақ балабақшасына беру. 
Бүлдіршіндердің миы ақ парақ секілді, бірден 
қабылдап, сіңіріп алады. Қазақстанда тұрып, 
қазақ тілін білмеу ұят деп санаймын және %зге 
ұлт %кілдерінің мемлекеттік тілде с%йлегендеріне 
таңғалмауымыз керек. @йткені мемлекеттік тілді 
үйрену үшін жағдайдың барлығы жасалған. 

Жұмыс барысымен шетелге шығып тұрамын. 
Испания еліне барған кезде байқағаным, шекара-
сынан аттағаннан кейін, олар тіпті ағылшын тілінде 
бір ауыз тіл қатқан жоқ. Тек испан тілінде с%йлеседі. 
Неге біздің елімізде мемлекеттік тілге осындай 
 талап қоймасқа?!

Зульфия ТАИПОВА,
Каспий университетінің лекторы

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ САБАҚ БЕРЕМІН

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент 
%ңірінің тумасымын. Сол жерде ұйғыр тілінде білім 
алдым, одан соң Алматыда бакалавриат және магис-
тратураны орыс тілінде оқыдым. Қазақ тілін түрлі 
шараларға, сайыстарға белсене қатысып жүріп, 
меңгеріп алдым. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда 
қалалық университеттің бірінде қазақ тілінен сабақ 
беремін. Қазақ тілі Абайдың, Мағжанның тілі, 
�уезовтің тілі. Қазақ тілін білетін адамдар үшін 
бұл тілдің мүмкіншілігі кең. Алайда қазіргі %зекті 
мәселе ол терминдердің дұрыс аударылмауында.  
Психология  саласы бойынша терминдердің 
 аудармасы ала-құла және студенттерге түсініксіз 
жасалған. Алдағы уақытта осы мәселелерге назар 
аударып, бірізге түсіру қажет.  

БӘРЕКЕЛДІ! ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Clarivate Analytics халықаралық компаниясы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитетінің қолдауымен  «Ғылым көшбас шысы – Web of 
Science Awards» тәуелсіз марапаттау салтанатты рәсімін 
өткізді. Рәсім бойынша ғылымның дамуына қосқан үлесі 
үшін Қазақстан Республи касының зерттеу ұйымдары мен 
жарияланымдарының авторлары атап өтілді.

Қазір баспас%зге жазылу науқаны қызу жүріп жатыр. Бұл әр 
басылым үшін де, қалың оқырман үшін де %те жауапты кезең. «Ана 
тілі» газетіне де жазылу %з деңгейінде жалғасуда. 1990 жылдан 
бері шығып келе жатқан ұлт басылымына алдағы наурыз айында 
30 жыл толады. Осы мерейтой жылында да қалың оқырманмен 
б%лісер жаңалықтарымыз, жаңа жобаларымыз аз емес. Ал 
ұлтымыздың негізгі қадір-қасиетіне баланатын мемлекеттік тіл 
мәселесі басылымның басты темірқазығы бола бермек. Тіл үшін 
күрес тоқтамайды. �рине, тек мемлекеттік тіл мәселесі ғана емес, 
сондай-ақ білім, ғылым, мәдениет, тарих, әдебиет, этнография , 
әлеуметтік мәселелер де %з тұғырынан түспейді.

Басылымның басты тірегі – аса мәртебелі оқырмандар! 
Редакцияға күн сайын, апта сайын әр %ңірден хаттар ағылып 
келеді. Оқырман хаттарына арналған басылымның арнайы беті 
жалғаса бермек.

Осы орайда еліміздегі зиялы қауым %кілдеріне, қаламгер қауым 
мен ғалымдарға «Ана тілі» газетін тегін жаздырып бергені үшін 
екі бірдей қайраткер тұлғаға – к%рнекті жазушы, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Бибі-Ана» қайырымдылық қорының 
президенті Бибігүл Иманғазинаға және Алматы қаласының бас 
имамы, %нер мен мәдениеттің үлкен жанашыры Еркінбек қажы 
Шоқай мырзаға «Алла разы болсын!» айтамыз.

«Ана тілі» газетінің ұжымы

ӘРІПТЕСТЕРІМІЗ –  
жоғары марапат иелері

Алла разы болсын!
ҒЫЛЫМДА ҮЗДІКТЕР

ҚАТАРЫНАН КӨРІНДІ

Еліміздің Тәуелсіздік күні қарсаңында бірқатар 
қаламгер лер мемлекетіміздің жоғары марапаттарына ие 
болды.  Солардың ішінде «Қазақ газеттері» ЖШС-іне 
қарасты «Ақиқат» журналы ның Бас редакторы, белгілі  ақын 
Аманхан �лімұлы да бар. Оның кеудесінде «Құрмет» ордені 
жарқырайды.

***
Жуырда Алматыдағы «Дәуір» баспасынан белгілі ақын 

Ғалым �ріптің «Дыбыстар дірілі» атты жаңа жинағы 
мемлекеттік тапсырыспен бес мың данамен жарық к%рді. 
Кітапқа автордың аллитерация, ассонанс үлгісінде жазылған 
жырлары және поэма, толғау, балладалары топтастырылған.

ҚР Мәдениет қайраткері, Ақтау қаласының Құрметті 
азаматы, Қазақстан Жазушылар одағының облыстық 
 филиалын және облыстық «Маңғыстау» газетін басқаратын 
қаламгер Тәуелсіздік мерекесіне орай «Ерен еңбегі үшін» 
медаліне ие болды. 

Біз әріптестерімізді мәртебелі марапаттарымен шын 
жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, шығармашылық 
табыстар тілейміз.

«Ғылым к%шбасшысы – Web of 
Science Awards» сыйлығының т%рт 
беделді номинациясының иегері ата-
нып,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ғылымдағы үздік ұстанымды тағы бір 
рет дәлелдеді. Ол Қазақстанның жоғары 
оқу орындары арасында соңғы 5 жылда 
Q1 және Q2 тоқсандық журналдардағы 
ж а р и я л а н ы м д а р  с а н ы  б о й ы н ш а 
к%ш басшы болды. Қазақстандық 
авторлардың әрбір бесінші жария-
ланымы жоғары рейтингті шетелдік 
 басылымдарда – ҚазҰУ ғалымдарының 
үлесі. «Web of Science Core Collection» 
әлемдегі 34 мыңнан астам журналдан 
тұратын ғылыми жұмыстардың дәйек 
с%здерінің дерек қоры болып табылады.

«Web of Science Core Collection» 
жи на ғына енген ғылыми моногра-
фияның авторы ретінде тәуелсіз мара-
патты ҚазҰУ ректоры академик Ғалым 
Мұтанов алды, Белгілі қазақстандық 
ғалымның «Экономикалық жос-
парлаудағы, басқарудағы және бюд-
жеттеудегі математикалық әдістер 

мен модельдер» атты ғылыми еңбегі  
сұранысқа ие болып, әлі де табысты 
пайдалануды жалғастыруда. Айта кету 
керек, бұл монография экономика 
саласындағы Нобель сыйлығының 
 лауреаты Джон Нэштың жоғары 
бағасын алып, әлемнің ірі «Springer 
Nature» баспасында жарық к%рді.

�л-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің   химия факуль-
те тінің түлегі, қазіргі Ш.Уәлиханов 
атындағы К%кшетау Мемлекеттік 
Университеті, химия және биотех-
нология кафедрасының профес-
соры, инженерлік профилді ЯМР-
с п е к т р о с к о п ы  з е р х т а н а с ы н ы ң 
меңгерушісі Т%леген Сейілханов Web of 
Science ақпараттық-талдамалық плат-
формасы бойынша жоғары дәйекс%зді 
қазақстандық автор ретінде «Ғылым 
к%шбасшысы – Web of Science Awards» 
тәуелсіз марапатының иегері атанды.

2014 жылдан бері QS компаниясы 
Дамушы Еуропа мен Орталық Азия 
мемлекеттеріндегі университеттердің 

б%лек рейтингісін жасақтауды қолға 
алған болатын. Содан бері британдық 
Quacquarelli Symonds (QS) компа-
ниясы әлемдік озық жоғарғы оқу 
орындарының рейтингісін жыл сайын  
жариялап келеді.  Ал 2019 жылға 
арналған QS World University Rankings 
жүйесінде әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті 207-орынға 
шықты. Бұл рейтинг оқу орнының 
ғылыми абыройы, жұмыс берушілер 
а л д ы н д а ғ ы  б е д е л і ,  п р о ф е с с о р -
оқытушылық құрамы, интернет-
ресурс тарды пайдалану тиімділігі, 
ғылыми мақалалар жариялау жиілігі 
мен оларға сілтеме жасалу деңгейі, 
шетелдік профессорлар мен шетелдік 
студенттер саны сияқты категорияларға 
негізделіп жасалған.

Т9леутай LБІЛДИН, 
Жания ЕШОВА,

Физикалық химия, катализ және
 мұнайхимиясы кафедрасының 

доценттері
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к%реміз. Қазақта тіркелген 5000 күй бар 
екенін кезінде Ақселеу Сейдімбек жазды, 
яғни күйшілер 5000 күйге түскен ғой. Пси-
хологтар: «Психологияда адамның 1500-ге 
тарта к%ңіл күйін тіркедік. Ал қазақта 5000 
күй бар дейсіздер, сонда, қалған 3500 күйге 
қандай ат береміз?» деп таңғалады екен. 
Күйдің құдіреті  керемет! Күй – хабаршы, 
т%реші, сыншы,  жоқтаушы, мысқылдаушы, 
әзілдеуші, идіруші, жігерлендіруші, т.б. 
к%птеген қызметін к%руге болады. Күй 
күйшінің к%ңіл күйіне қарай да құбылып 
отырады. Мәселен, бүгін к%ңілді болса, 
тартқан күйі де соған лайық %згеше реңк ала-
ды. Келесі күні  немесе басқа ортада, %нерді 
%те қатты сүйіп, бағалайтын жерде сол күйді 
сұрасаң, ол тіпті к%ркейіп, импровизациялық 
%нерін қосып, дамытып тартуы мүмкін. Тіпті 
бұрынғы күйші композиторлардан жеткен 
күйді бүгінгі ұрпақ орындаған кезде, %зіміздің 
темпераментімізге, жаратылысымызға, сол 
кездегі к%ңіл күйімізге салып орындаймыз. 
Ахмет Жұбанов «�ркім %зінің мінезін тар-
тады» дейді. Расында, күй – түсінгенге жыр, 
түсінбегенге дыр. 

– Lркім 9зінің мінезін тартса, Ержан 
қандай күй тартып жүр?

– Сіз %зіңіз Жетісудың адамы боп, сізге 
анау батыстың жігерлі, алып ұшқан дауыл 
күйлерін әкелсе, яки Арқаның шертпе күйін 
шерт десе, сіз бәрібір Жетісудың биязы, 
әуезді мінезіне салып тартасыз. 

Мен Жетісу %ңірінің тумасымын. Бір 
%кініштісі, Жетісу күйлерінің артта қалып 
қойғанына соңғы 3-4 жылда ғана к%зім жетті. 
Басында «Неге мен осыған к%ңіл б%лмедім? 
Неге алдыңғы буын күйші ағаларымыз бізге 
үйретпеген?» деген назым болды. Дегенмен,  
қол қусырып «неге» деп отыра беруге бол-
майды, қазір осы мәселені қолға алып 
жатырмыз, ілгерілеу де бар. Қожекенің, 
Сыбанқұлдың, Мергенбайдың күйлерін 
сахнаға шығарып жатырмыз. Қазақтың әр 
%ңірінің %зіне тән күйшілік мектебі бар. 
Сол әр мектеп %з деңгейінде, %з биігінде 
зерттеліп, орындалса, қазақ %седі, қазақтың 
күй %нері %седі.  Барлық %лке %зінше 
бір ерекше, солардың бәрін қамтуымыз 
 керек деп ойлаймын. Ол ғылымға да пай-
далы, ол тәрбиеге де жақсы. Докторлық 
жұмысымда қазақтың батысы, шығысы, 
солтүстік, оңтүстігіндегі әзіл күйлердің бәрін 
 жинастырдым. Ал енді қазір кемшін қалған 
Жетісу күйшілік дәстүрін біртіндеп қолға 
алып жатырмын. Жетісу күйшілері дегенде 
Тілендиевпен бітіп қалады. Оның ар жағында 
Құрманғазымен тағдырлас, замандас Қожеке 
Назарұлы деген күйші %ткен. Ол кісі Жетісу 
мектебінің негізін қалаушылардың бірі. Дәл 
Құрманғазы сияқты түрмеге түскен, айдауда  
болған. Ең соңында түрмеде к%мірдің 
шоғына қинап %лтірілген. Бұл мына Ресей 
патшалығына бағынбай, артынан Қытай 
билігіне бағынбай, осы екі ортада жиырма 
бес үйімен к%шіп, әрлі-бері жүріп, жан 
тапсырған. Күйші ғана емес, ел бастаған 
батыр, қоғам қайраткері. Міне, осыларды 
айтуымыз керек.

Жалпы, басымыз айдауда, бармағы-
мыз шайнауда жүрген отарлық дәуірлердің 
үнін жеткізген негізгі ұлы %нер – күй! Басы 
Кетбұға бабамыздан бастап, әр дәуірдегі 
Құрманғазы, Тәттімбет, Сүгір, Қожеке, 
Нұрғиса сынды ұлы тұлғалар «тіл байланған» 
кезеңдердегі ұлтымыздың мұң-зарын күймен 
жеткізгені баршаға мәлім.

– Былтыр сіздің концертіңізге барып, 
қазақта әзіл күйлердің 9те к9п екеніне 
таңғалдым...

– Ым-ишара адам жаратылғаннан бар. 

ұсыныстар түсті. Монографиям  қазақ 
тілінде кітап болып шықты, 20 желтоқсанда 
жеке концертімде тұсаукесері болды. 

– Lзіл күйлер деп отырсыз, 9зіңізге ерекше 
әсер еткен, қатты күлдірген немесе ой салған 
қандай күй болды?

– «Қасқа-ау, ана арада, қасқа-ау, мына 
арада» деген Сыр %ңірінің бір күйі бар. 
Қазанғаптың күйлерін жеткізуші Кәдірәлі 
Ержанов деген күйшінің авторлық күйі. Ол 
кісі бір ауылдың екі күйшісімен тартыспақ 
болады. Сол екі күйші шыққан ауылда 
үлкен бір бай тұрады екен. Сол бай біреудің 
кенже қызын бесінші әйел қылып алады. 
Ол қыздың %зінің сүйіктісі, к%ңіл қосқан 
жігіті бар екен. Сонда жігіт қызды қимай, 
кәрі байға кетіп бара жатқаны әділетсіз 
деп, қызды байдың үйінен ұрлап алып 
кетеді. Жігіт қызды алып қашқанда, жігіттің 
достары  байға к%мектескендей сыңай 
 танытып, алдайды. Қыз бен жігіт оңға қарай 
қашса, «Жас қалыңдығыңызды алып қашты, 
Ана жаққа қашты!» деп, басқа жаққа бұрады, 
екінші бір тобы: «Жо-жоқ, ол жаққа емес, 
мына жаққа қашты» деп, былай бұрады. 
Алай бір-бұлай бір бұрып, байдың басын 
қатырып, жастардың қашып кетуіне жағдай 
жасайды. Бұнда әрі достықтың үлгісі болса, 
әрі ақымақ кәрі шалдың алданған кейпі к%з 
алдыңа келеді. Кәдірәлі Ержанов осыны  
күйге түсіріп, сол ауылдан шыққан екі 
күйшіге: «Сендердің байларыңды кезінде 
осылай алдап, мазақ қылғанбыз. Сендер сол 
бай ларыңмен мақтанасыңдар ғой, не демек-
шісіңдер?» дейді. Сонда ана екі күйші «мына 
шалдың оқиғасы басымызға бәле болды ғой» 
деп, тұрып кетіп қалған екен. 

Осы тақырыпты зерттей жүріп, мен 
%мірдің түрлі қайшылығы, б%гетіне күле 
қарауды үйрендім. Абай да «Жігіттер, ойын 
арзан, күлкі қымбат» дейді ғой. Қазақтың 
күлкісі, әзілінің %зі астарлы, мағыналы. �зіл, 
қалжың деп екі категорияға б%леміз ғой. �з 
деген – игі деген с%з, зіл деген – айтылайын 
деп тұрған ауыр сын немесе реніш. Соны әз 
ғып, игі ғып, жұмсартып, тәрбиелік мәнде, 
астарлап жеткізуді әзіл деп айтады. Күлдіре 
отырып, ой тастау. Қалжың деген айтылған 
жерде қалатын, аса бір мақсаты жоқ, күлдіру 
үшін ғана айтылатын, құрдастар арасындағы, 
замандастар арасындағы қағытпа с%зді 
айтамыз. Біздің ұлттық күй %нерімізде әзіл 
күйлердің болғанына таңғалдым, қуандым. 
�зіл домбырада ғана емес, басқа аспаптарда  
да бар. Кезінде бір жігіт шаңқобыздың 
тілшесін тартып: «Сыртқа шықшы, мен 
сені күтіп тұрмын» деп тартады екен, сонда  
қыз: «Апам жібермей жатыр, мен бара 
алмаймын» деп жауап береді екен дейді. 
Қалай түсініскен, ә? Таңданбасқа шараң 
жоқ. Бұл жанр түркітектес халықтардың 
бәрінде болған, тек ол зерттеушісін күтіп, әлі 
қойнауда жатыр. 

– Құрманғазы атындағы Қазақ ұлт-
тық консерваториясы халық музыкасы 
факуль тетінің деканы болдыңыз, қандай 
жоспарларыңыз бар? 

– @зіміз оқыған кей маңызды пәндерді 
алып тастаған, соларды қайтаруға ұсыныс 
жасап жатырмын. Домбыра деген аспап тек 
қазақта емес, %збекте де бар, башқұртта да 
бар. Қадыр Мырзалиев: «Нағыз қазақ қазақ 
емес, нағыз қазақ – домбыра!» деуінің үлкен 
мәні бар: домбыра аспабын шырқау шыңына 
шығарған қазақ қана. Сол себепті біз ауыз 
толтырып «домбыра біздікі» деп айтамыз. Ал 
мына сыбызғы аспабы башқұрттарда керемет 
дамыған. Бесіктегі баласы да керемет шебер 
ойнайды! Дегенмен, бізде де сыбызғы жақсы 
дамыған. Қытайдағы, шығыс, батыс %лкедегі 

қазақтар арасында кең тараған. Бірақ 
башқұрттардың деңгейі басқа! Қылқобыз 
да бізде жақсы дамыған. �лемдегі бар түркі 
халқы Қорқытты иеленгісі келеді. Біз де «%з 
бабамыз» дейміз. Басқаларда бірде-бір күйі 
сақталмаған, бізде онға тарта күйі бар. Бұған 
не дейсіз? Осындай мәселелерді зерттеу үшін 
«Түркі халқының музыкасы» деген пәнді 
жүйелегім келеді. Ол бізде қысқа уақыт қана 
оқытылады екен. @нер саласында жүрген 
жандар үшін бұл пән маңызды. Қазақтың 
жаңғырмай жатқан к%не музыкалық аспап-
тары бар ғой, соларды қатарға қосқым келеді. 
Ол ертең қатарға қосылып, мамандық бо-
лып кетуі мүмкін. @йткені Болат Сарыбаев 
кезінде шертерді, жетігенді тапқанда, «бұл 
біздің аспап емес» деп дау шығарған адамдар 
да болған. Қазір қарап отырсаңыз, шертер, 
жетіген дегендер консерваторияда %зінше 
бір мамандық. Ол аспаптар %здерін дәлелдеу 
үшін 30-40 жыл керек болды. Сол сияқты 
қазір саз сырнай аспабы дамып келе жатыр. 
Шаңқобызды қайтаруымыз керек, репер-
туарын жасақтап. Оларды «Түркі халқының 
музыкасы» аясында ғана жаңғырта ала-
сыз. �йтпесе, жаңғырта алмайсыз. Кезінде 
жетігеннің репертуарын жасақтаған кезде, 
хакас, кәріс халқының ойнау тәсіліне қарап 
отырып, қалпына келтіріп, қазақы бояуын 
қанықтап, орнына қойдық.

Сосын «Қазақ музыкасының тарихы», 
«�лем музыкасының тарихы» деген сабақтар 
%те актуалды. 

Қазіргі таңда менеджмент саласы, 
%зінің талантын %зі ұсына білу, ерекшелігін 
айта білу, оны сата білу, әлеуметтік желіде 
жұмыс істеуді үйрену ұлттық %нерде жүрген 
адамдарға %те керек екенін білем. Бұрынғы 
түсініктен арылатын уақыт жетті. Соған 
к%ңіл б%лгім келеді. 

– Ержан, сіз бастаған ісіңізді кешенді 
түрде жан-жақты қылып атқарады екенсіз. 
Бірнеше аспапты қайта жаңғыртсам дейсіз, 
9зіңіз жетекшілік ететін «Хассақ» ансамблі 
осы істі бастап та кетті десе болады. Қанша 
аспапта ойнайсыздар?

– 30-дан аса ұлттық аспапта ойнаймыз. 
�р аспап %зінің қызметін атқаруы керек 
деген ұстанымымыз бар. Домбыра күй тар-
тып жатқанда, басқа аспаптар %зіне тән, 
%зіне жарасатын, табиғатына сай қазақы 
дыбыспен ғана сүйемелдейді. Оған қоса 
тақырыбын ашатын табиғи дауыстар, аң, 
құстың, адамзаттың, табиғаттың дыбыста-
рын қосуды ойладық та, іздене бастадық. 
 Содан аспаптарды зерттей бастадық, 
қайсысы қоңыр дауысты, қайсысы жоғары 
нотаны алады деген сияқты. Іздегенде, небір 
аспап түрлері шықты. Оны жасату керек деп, 
шеберлер іздедік, соларға тапсырыс бердік. 
Солай ең бірінші аспаптарды жаңғыртудан 
бастадық. Алдыңда небір аспап болса, түрлі 
эксперимент жасауға болады. Оларды кәсіби 
дамыту үшін арнайы мамандарға бардық, 
%зіміз іздендік. Талап қылсаң, ашылмайтын 
есік жоқ қой. Қазір әр %нерпаз он шақты 
аспапта ойнайды. Жақында концертімізді 
%ткіздік. Екінші үнтаспамызды жарыққа 
шығардық. «Хассақ» ансамблінің репертуа-
рында қысқа күй жоқ, бәрі күрделі, айтар 
ойы бар, театрландырылған шығармалар. 
Біздің қыз-жігіттердің бәрі де қазір магис-
тратурада оқып жатыр. Кәсібилік – біз үшін 
бірінші орында. 

– Бұрын қалай болғанын білмеймін, қазір 
бүкіл қазақ домбыра тарта алмайды. Кез кел-
ген адамға, к9лденең к9к аттыға домбыраны 
үйретуге бола ма?

– Кез келген қазақ домбыра тарта ал-
майды. Бірақ бізде тыңдау мәдениеті деген 

Ержан ЖӘМЕҢКЕ,
күйші, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 
Халық музыкасы факультетінің деканы:

ОТАРЛЫҚ 

үлкен %нер бар. Мысалы, мықты шебер 
күйші келіп, тыңдарманның талғамын 

қалыптастырса, бір күйді керемет 
қып тартса, тыңдарман сол күйді 
жаттап қалады. Келесі жолы сол 
деңгейден сіз т%мен ойнасаңыз, 
сіз сынға қаласыз. Одан мықты 

тарттыңыз ба, тыңдау мәдениетінің 
деңгейін тағы к%теріп кетесіз. 
Қазақ күй тарта алмаса да, кере-

мет тыңдай алады. Бірде пойызда  
Атырауға кетіп бара  жатып, сол 

жердің бір кісісі мені тыңдап отырып, 
«Динаның Байжұмасының ана нұсқасын 

тартшы,  мына нұсқасын тартшы» деп, 
бірнеше нұсқасын жатқа айтып отыр. 

«Сіз домбыра  тарта аласыз ба?» десем: 
«Жооқ, бала кезімізден тыңдап %стік қой» 
дейді. Тыңдарманың осындай білімді бол-
са, ол үлкен жауапкершілік артады. Халық 
сондай болса, сіз дамымай қайда барасыз. 
Дамымасаңыз, сүзгіден %тпей қаласыз. 
Осындай бір табиғи ережелер бар. 

– Hзіңіз күй шығарасыз ба? 
 – «Дәулеткерей Шығайұлы қырық-

тан кейін күй шығарған» деп әзілдеп қоям. 
Мүмкін сол жасқа жеткенде шығаратын 
шығармыз. Бір күйім бар «Ана толғауы» 
 деген, %з анама арнап шығарған күйім. 

– Lзіл күйлер туралы монографияның 
тұсаукесерінде әзіл күйлер к9п пе?  Концер-
тіңізде тағы қандай жаңалық тар  болады?

– Кітабымның құрметіне ондай 1-2 тар-
тылды. Негізінен, тартылмай жүрген күйлер, 
сосын Жетісу күйлері орындалды. «Хассақ» 
ансамблінің жаңа туындылары тартылды. 
�зілге байланысты кешімді бердім ғой. 
Оған маңдайалды күйшілер, елімізден ғана 
емес, шетелден де қонақтар келіп қатысты. 
Оны қайталай бергенді ж%н санамаймын. 
Осы жолы қырғыздарды шақырғым келді. 
Домбырашылар мен қомызшылардың тар-
тысын ұйымдастырсам деймін. Баяғыда 
%зім қырғыздармен  жиырмадан аса тар-
тыс %ткіздім ғой. Енді шәкірттерімді де 
араластырғым келеді. 

– Қырғыздармен күй тартысыңыз керемет 
болды. Ютубта да к9рілім саны жоғары болды.  
Қос елдің де арқасы қозып, бір желпінген 
 мереке болды десе болады. 

– Иә, %те бір әсерлі тартыс болды. �лі 
күнге қай фестивальға барсақ та, түркі 
халықтары келіп, сол видеоны к%рсетеді. 
Қазақстанның әр елдегі елшіліктері де осы 
күйді жиі қояды екен. Қырғыз халқының 
бүкіл %нерпаздары біледі. Кең таралды. 
Бағымды ашқан тартыс болды. Соның 
арқасында танымалдығым артты. 

– Осы тартыстан кейін сізге қырғыздар 
«Құрманжан датқа» фильмінен р9л берді?

– Иә, сол фильмде Ниязалы деген 
қырғыздың атақты Құрманғазы сияқты 
күйшісі %ткен. Ниязалы р%лінде марқұм 
Руслан Жұмабаев болды, қырғыздың мықты 
күйшісі, менімен күй тартысқан жігіттің 
ұстазы болды. Ол бір қазақтың күйшісімен 
тартысу керек болды да, мені шақырды. Екі 
минуттық эпизодқа түстім, бірақ үлкен тарих 
боп қалды. Қырғыз ағайындардағы бюджеті 
ең к%п фильм сол. 

– Тағы да киноға түсу ойыңызда жоқ па?
– Жоқ. Театрға барғанды ұнатам. 

 Поэ зияға жақынмын, %лең оқимын. Актер-
лықты %зінің мамандары істеген дұрыс. Біз 
театрға бір жағынан ғана к%мектесе аламыз: 
музыка жазып бере аламыз. 

– Оңашада тартатын күйіңіз?
– Оңаша тартып, қиялға батып кету 

деген менде жоқ. К%ңілді жүргенді ұнатам. 
Кез келген қызықты автор, кітап, күй, 
ғылыми еңбек к%рсем, оған қарайламай 
%тпеймін, міндетті түрде оқимын. Қазірше 
«Хассақ» ансамблінің шығармаларын жасау, 
%ңдеу, жетілдіру жайын к%п ойлаймын. �р 
шығармаға арнайы материалдар оқимын. 
Жұмысым сол. 

– Баяғыда күй аңыздарына арналған бір 
кітап оқып едім. Сонда байқағаным, күйдің 
аңызын, шығу тегін білген соң, күйді түсіну 
де, оның сіңуі де сондай жеңіл болады екен. 
Былтыр концертіңізде мен күйге де қанып, күй 
жайлы айтқан аңыз әңгімелеріңізге де қанып, 
рахаттанып шықтым. Күйді тарихынсыз 
түсіну мүмкін бе? 

– Ол біздің дәстүрімізде бар. @зіңіз 
айтқандай, бір адам күйді түсінеді, бір адам 
сәл түсінбеуі мүмкін. Мәселен, жайлау 
жайлы күй тартып жатырсыз. Бірақ ол 
жайлаудағы басқа жайт, оқиға дейік. Бірақ 
жайлауға қатысты. Оны нақтылау үшін тари-
хын айтқаныңыз абзал. Бұрын солай болған. 
Күйшілер с%зге шебер еді. Күй тартпай 
тұрып, с%йлейтін әдеті болған. 2018 жылы 
қараша айында сол үлгіде консерватория 
студенттерімен тәжірибе жасадық. @зімнің 
класымның балалары, 14 студент «Тарихи 
күйлер» деген тақырып алып, сол бойынша 
әр кезеңдегі тарихи оқиғаларды жүйелеп, 
аңдатпасын айта отырып, күй тарттық. Яғни 
әр күйші, әр студент %зінің күйі жайлы қысқа 
да, нұсқа, бірақ жан-жақты ақпарат береді, 
к%рерменнің уақытын алмай, ішін пыстыр-
май, дәмді-дәмді деген жерлерінен айтып, 
халықтың к%ңілін күйге бұрып алады, сосын 
барып күйін тартады. Толық сіңімді болады 
сол кезде. Консерватория шаңырағында 
баяғыда болған шығар. Бірақ мен соңғы 
10-15 жылда болмады-ау деп ойлаймын. 
Мүмкін қателесермін. Бірақ %з басым к%рген 
жоқпын. «Үлкен бір бастама болды» деп 
басшылық риза болды. Биылдан бастап, 
бізде семестр аралық бақылау болады, 2 
бақылау, соның біреуінде шығарма күйлер 
тартса, екіншісінде шығарма тартылмайды, 
орнына 4 күй тартылады. Оның т%ртеуінің 
де тарихы, аңызы айтылып тартылуы керек 
деген талап енді сынақтарда. Азды-к%пті 
ықпалым болды, студенттерім де әсер етті 
деп ойлаймын. Бұл менің тапқан жаңалығым 
емес, бұрын болған, тек ұмыт бола бастаған 
тарих еді, біз соны жаңғырттық. Кез келген 
күй аңызымен тартылуы керек. Аңызсыз 
шала-шарпы болып қалады. Онсыз тек 
күйшінің қолының шеберлігіне, тартысына 
ғана таңғалып кетуіңіз мүмкін, күйден түк 
түсінбей. Адамның қабілеті әрқалай ғой, 
біреу түсінеді, біреу түсінбейді дегендей.

– Lңгімеңізге рақмет! 
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САНАНЫҢ САЛМАҒЫН 
СЕЗІНДІРГЕН – КҮЙ!

үй десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ шығар. Қазіргі таңда күйшілік 
өнердің жүгін өрге сүйреп, алыс-жақын елдерге қазақтың өнерін таны-
тып жүрген Ержан ЖӘМЕҢКЕНІҢ айтары аз емес. Ол жетекшілік ететін 
«Хассақ» ансамблі 30-дан аса аспапты арқалап, әлемнің Англия, Чехия, 
Ресей, Қытай, БАӘ, Корея, Түркия сынды түрлі елдерінде концерт өткізіп, 
қазақтың төл өнерімен жүрген жерін күйге бөлеп келеді. Ансамбль биыл 
наурызда Сауд Арабиясында өткен әлемдік «World Folk.vision» аламанында 
«Этно музыка» аталымы бойынша жүзден аса елден келген өнерпаздар 
арасынан бас жүлдені жеңіп алды. 
Жақында ғана Ержан Ерболатұлы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының Халық музыкасы факультетінің деканы болып 
тағайындалды. 
Біз шебер ұйымдастырушы, дәулескер күйші, Тәуелсіздік дәуірімен бірге 
қалыптасып келе жатқан тұлғамен арнайы сұхбаттасқан едік.

К

– Ержан, адамның эмоционалдық жағ-
дайын білдіретін с9з де күй, к9ңіл күй деп 
аталады, түрлі аспаптарда орындалатын 
 музыка да күй деп аталады. Екеуінің арасында 
байланыс бар ма?

– Байланыс бар. Құдайберген Жұбанов 
Махмұд Қашқариға сілтеме жасап, к%не 
түріктер күйді күк деп айтқан, күк – к%к, 
к%к тәңірі деген сеніммен байланыстырады, 
оларда и деген әріп болмаған ғой. К%ңілді, 
мұңды, назды, сазды дегендей, адамның 
к%ңілінің құбылуын да күй дейді. 

Тыңдаушысын к%бейту үшін күй-
шілер сахнада әрқандай жағдайға түседі. 
Қанша күйші бар, сонша күйді (состояние) 

 Ондай күйлер цензураға ұшырап, сахна-
дан түсіп қалды, КСРО әзіл күйлердің 
жолын байлады.  Жетекшім «�зіл күйлерді 
зерттеп к%ресің бе?» деген ой тастағанда, 
қуана келістім. Ізіне түссем, ойбай-оу, әзіл 
күйлеріміз жетіп жатыр екен ғой. Оны к%пке 
қайта танытып, ғылыми негіздеп, қай жері 
әзіл, қай жері әзіл емес деп түсіндіріп беру 
ғана екен. Бұл мүлде ешкім қол тигізбеген, 
зерттелмеген тақырып. Қиындығы да, 
қызығы да сонда. Қазақстанда ғана емес, 
жалпы түркі халқында да зерттелмеген екен. 
Ол аз десеңіз, Еуропа халықтары да онша 
назар аудармапты. С%з %неріндегі, опера 
%неріндегі әзіл туралы бар да, мына аспаптық 
%нердегі, тілсіз, с%зсіз, музыка  тіліндегі әзіл 
деген зерттеу жоқ. Бірақ бұл тақырып – 
қызық, %міршең тақырып. Үш жыл зерттеген 
соң, Ғылым ордасында осыны  іс жүзінде, 
практика жүзінде к%рсету керек болды. 
Теориялық жағынан негіздей отырып,  әр 
%ңірден мысалдар келтіре отырып, концерт 
бердік. Халық та, осы саланың басы-қасында 
жүрген мамандар да %те жылы қабылдады. 

– Lзіл күйлердің КСРО-ға несі жақпады? 
Неге цензураға ұшырады?

– Ол жерде қолды олай-былай ойната-
тын жерлер бар, келемеж, астарлы сатира, бір 
емеурін танытатын ым-ишаралар бар. Оны 
билікке бағытталғандай қабылдады. Ондай 
күй тартқан күйшілерді айдауға жіберіп, 
артынан адамдар түсті, сондықтан оны тарта 
бермейтін. �зіл күйлердің ерекшелігі – 
айтыстың күй нұсқасы, екі адам тартыспаса, 
мәні болмайды. Айтысқа бұғау салынған 
соң, бұл жанрдағы күйлердің де жолы бай-
ланды. Ол бар және біздің орындаушы 
зерттеушілеріміз де аз болды. 

– Сіз еліміздегі PhD қорғаған тұңғыш 
орындаушы-зерттеуші екенсіз?

– Қазір музыкатану ғылымының маман-
дары бар. Олар к%біне орындау шының 

К%неден келе жатқан тіл деуге болады. Кейін 
с%з қосылды, ым-ишара қосымша тіл ретінде 
қолданыста қалды. Олар аспаптық музыкаға 
да қосылып, %згеше деңгейге к%терді. 
Біреуді келемеждеп, мазақтап, әжуалап 
немесе шеберлігін к%рсету мақсатында да 
«қолымның тартысын қара, саусақтарымның 
қозғалысы қандай, әрқайсымен жеке-жеке 
тартам» дегендей, қол ойнатып тартқан 
күйлер бар.  Ым-ишараның аспаптық 
 му зыкаға кіруі – музыканың дамуының 
бір сатысы. Ауыр, терең, философиялық, 
ойланып отырып тартатын күйлер немесе 
к%ңілге жақсы жағатын жайдарлы күйлер 
бар, сондай-ақ әзіл күйлер де жетерлік. 

тартқанына сүйеніп, соған қарап отырып 
жазады, талдау жасайды. Бірақ ол %зі орын-
даушы емес қой. Ал егер ол сол күйлердің нақ 
орындаушысы болса, онда тіпті тереңірек 
талдар ма еді деп ойлаймын. Қазір орын-
даушылар ғылымға бет бұрып жатыр. 
«Шымшық сойса да, қасапшы сойсын» деген 
ғой. Күй зерттеушілері де орындаушы болса, 
оның ішкі иірімдерін: қайткенде қылт ете 
қалады, қайткенде сылқ ете қалады – бүге-
шігесіне дейін түгел біліп отырады. Ал тео-
риямен ғана айналысқан адам оны байқамай 
қалуы мүмкін немесе жеткізе алмауы мүмкін. 
 Теориясын да зерттеп, күйді де тарту арқылы 
%зге орындаушылардың зерттеушілікке 
келуіне түрткі болдым деп ойлаймын. Қазіргі 
ұрпақты ғалымдар Z-ұрпақ деп жүр ғой, сол 
Z-ұрпақ жан-жақты болмаса, заман тала-
бына сай болмайды. Білім мен %нер тізгінін 
қатар ұстағанда ғана, алысқа шабасың. 

– Lзіл күйлерді зерттегенде қандай 
 қы зықты деректер таптыңыз?

– �зіл  күйлерді :  салиқалы әзіл 
күйлер, емеурін әзіл күйлер және бейәдеп 
күйлер деп үш деңгейге б%лдім. Мүйізі 
 қа рағайдай мықтылар: �лкей Марғұлан, 
Ғабит Мүсірепов, Ақселеу Сейдімбек 
аталарымыздың жазбаларында мұны фоль-
клор ретінде қарастыру керек деп жазған. 
Ауызекі, тұрмыстағы болатын кәдімгі 
адами іс-қимылдар, қылықтардың бәрі 
аспаптық музыкамен де үндесіп отырған. 
�сіресе, қыз бен жігіттің арасындағы 

тартыс. Қазақ үшін жігіт қыздан жеңілсе, 
ұят болған. Сол себепті барынша қыздан 
жеңілмеуге тырысқан. Тіпті шеберлік 
деңгейі  тең  түс іп  бара  жатса,  қыз 
қайталауға ұялатын қимылдар жасап, 
қитұрқы тәсілдерге де барған. Тартыстың 
шарты бойынша бір күйші жаңа күй тартса, 
екінші күйші соны қайталап беру керек 
те, %зі бір жаңа бір күй ұсыну керек. Оны 
бірінші күйші қайталау керек. Енді сондай 
кезде жігіт бір анайы қимылдар к%рсетеді. 
Біздің шариғатымыз бар, дәстүріміздегі 
қыз балаға қойылған тыйымдар бар, қыз 
бала қарсыласының қимылын қайталамай, 
орнынан тұрып кетіп қалған. Ата-ана-
сы отыр,  к%рермендер бар,  қайтіп 
қайталасын? Солай қыз жеңіледі. Қыз 
жеңілді дегенмен, оның мәртебесі де 
к%теріледі. @з орнын білетін, әдебі әдемі 
қыз ретінде әспеттелген. Анайы, қитұрқы, 
ұятсыздау қимылдарды тек тартыс үстінде 
к%рсетеді. Ал одан басқа жерде к%рсетсе, 
ол әдепсіздік саналады. Тартыс үсті деген – 
соғыс сияқты. Соңғы нүкте – жеңіс болуы 
керек. Ол жерде к%рермен отыр. К%рермен 
жоқ жерде солай жасаса, ол басқаша 
к%рінуі мүмкін. К%рермендер алдында бұл 
%нер ретінде бағаланады, фольклор болып 
саналады. Ақселеу Сейдімбек «Бейпіл 
с%здер» кітабында осы жайында  жазады. 
Қазақта айтыс %нерімен қатар тартыс %нері 
бар. Айтыс %неріндегі үлгілер, аналогтар 
тартыс %нерінде де бар, мәселен айтыста 
лақпа айтыс болса, тартыста есер тартыс, 
қайым айтыстың аналогы – түре тартыс. 
 Солай кете береді, бір-бірімен байланысып 
жатқан қазақтың үлкен мәдениеті. Бұл 
тақырып, %з елімізде ғана емес, шетелдік 
ғалымдардың да қызығушылығын туды-
рып, «Тездетіп ағылшын тіліне аударту 
керек. Біз де осыған сүйене отырып, %з 
музыкамызды зерттеуіміз керек» деген 
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Т.Рысқұлов Ресей империясын үш 
ғасыр билеген Романовтар әулетін тақтан 
тайдырған Ақпан революциясы хабарын  
Ташкентте жүріп естиді. 1917 жылы к%ктемде 
Меркіге келген Т.Рысқұлов үлкен жиынның 
үстінен түседі. Меркі жанындағы жотада 
қаруланған мыңға жуық орыс мұжығы, 
екінші жотада қарусыз 5-6 мың қазақ тұр 
екен. Ал село жанында Уақытша үкімет 
әкімшілігі мен халықтың бетке ұстарлары 
жиналыпты.  Т.Рысқұлов қаруланған 
орыстармен с%йлессе, олар 1916 жылы 
к%терілісте қазақтар малымызды ұрлап, 
егінімізді %ртеді, сол үшін қазақтардан 
жарты миллион рубль контрибуция талап 
етеміз дейді, бермесе қару қолданбақ екен. 
Т.Рысқұлов орыс мұжықтарын к%терілістен 
кейін қырғынға ұшыраған қазақтардың 
малдарын иемденіп, «шығындарын» еселеп  
қайтарып алғандарын, сондықтан да олардың 
бұл талаптарының заңсыз екенін айтып 
айыптайды. Ал қазақтарға ешқандай кон-
трибуция т%лемеуді, жергілікті басқарманың 
к%шпелі қазақтардан контрибуция %ндіріп 
алу  туралы әрекетінің заңсыз екенін 
мәлімдейді. Ызаланған орыс кулактары  
Т.Рысқұловты айырмен түйреп %лтірмек 
болады. Меркі полициясы Т.Рысқұловты 
тұтқындап, басқармаға жеткізеді.

Т.Рысқұловтың Меркіге келіп қызу саяси  
істермен шұғылданып жатқанын естіген 
бала күнгі достары мен сауатты  жастар 
�улиеата, Пішпек, Талас, Шу, Қордай 
аудандарынан Меркіге ағыла бастайды. 
Т.Рысқұловтың жанына бірте-бірте Сыдық 
Абланов, Ысқақ �сімов, орыс мұғалімі 
 Андреев, Кененбай Бармақов, Мақсұт 
 Жылысбаев, Кәрімбай Қошмамбетов, 
 Мамыров, Жүзбай Мыңғыбаев, ағайынды 
Жүсіпәлі және �шімжан Нұршановтар, 
Қабылбек Сарымолдаев, қырғыз Тұрдалы 
Тоқбаев, жалпы саны 30-дан аса қазақ, 
қырғыз және демократиялық к%ңіл күйдегі 
орыс жастары жиналады. Т.Рысқұлов саяси 
тұрақсыздық жайлаған кезеңде к%шпелі 
халықтың саяси құқықтары мен әлеуметтік 
жағдайын қорғау мақсатымен «Бұқара» атты 
ұйым құрады. Кейінгі жылдары %згерген 
саяси ахуалдың ықпалымен ұйымның аты 
«Қазақ жастарының революциялық одағы» 
болған еді деп к%рсетілді.

Т.Рысқұлов 1917 жылы жазда  Ташкентке 
оралып, саяси процестерге белсене арала-
сады. Ташкентте 1917 жылы 2-5 тамызда  
Түркістан %лкесін мекендеген қазақ пен 
қырғыз халықтарының алғашқы жалпы 
жиналысы болды. Қазақ-қырғыз жиналы-
сына Түркістан %лкесіне жақсы танымал 
к%птеген ұлт қайраткерлері, атап айтқанда: 
М.Тынышбаев (т%раға), М.Шоқай, барлығы 
84 кісі қатысады. Сырдария облысындағы 
қазақ пен қырғыздың іс-әрекетін үйлестіру 
мақсатында құрылған қазақ-қырғыз 
орталық кеңесіне Т.Рысқұлов, С.@тегенов, 
�.К%тібаров, Е.Қасымов, И.Тоқтыбаев, 
С.Қожановтар мүше болып сайланды. 
Кеңестің т%рағалық міндеті Е.Қасымовқа, 
хатшылық Т.Рысқұловқа тапсырылып, 
кеңестің құрметті т%рағасы ретінде М.Шоқай 
бекітілді. 

1917 жылы 30 тамызда Ташкентте қазақ 
депутаттарының Түркістан %лкелік кеңесі 
құрылып, Т.Рысқұлов хатшы болып сай-
ланады. 1917 жылы қарашада Түркістан 
большевиктері мен солшыл эсерлері қарулы 
күшпен билікті тартып алады. Түркістанда екі 
үкімет пайда болады, бірі – Ташкенттегі орыс 
большевиктері мен солшыл эсерлері билеген 
кеңес үкіметі, екіншісі – Қоқан қаласындағы 
мұсылмандар үкіметі. Т.Рысқұлов Ташкент 
кеңесімен араласпайды, Қоқанға баратын 
қаржысы болмайды. 

1918 жылы қаңтарда Құрылтай жиналы-
сының қуып таратылуы, ал ақпан айында 
Түркістан автономиясының қиратылуы 
Түркістан қайраткерлерін қиын саяси 
жағдайда қалдырды.

1914 жылдан бері жүріп жатқан бірінші 
дүниежүзілік соғыстың қиындықтарына 
байланысты Түркістан %лкесінде азық-
түлік тапшылығы қатты сезіле бастаған 
болатын. 1916 жылы ұлт-азаттық к%терілісі 
мен оны қарудың күшімен басу кезінде 
к%шпелі  қазақтардың шаруашылығы 
қатты күйзеліске ұшырады. Ал 1917 жылы 
қос бірдей революциялық дүрбелеңнің 
кесірінен азық-түлік тапшылығы орын 
алды. �сіресе, �улиеата уезінде аса ауыр 
жағдай қалыптасты. �улиеата уезіндегі 
саяси-әлеуметтік процестерге %зінің тікелей 
араласуы қажеттігін түсінген Т.Рысқұлов 
1918 жылы к%ктемде институттағы оқуын 
уақытша тоқтатып, �улиеатаға аттанады.

Т.Рысқұлов «Бұқара» ұйымы мүшелерін 
�улиеатаға шақырып, саяси жағдайды 
талқылайды. Ол кезде �улиеатадағы билік 
еуропалық большевиктер мен солшыл 
эсерлердің қолында болатын, олардың ара-
сында мұсылмандар жоқ еді. Т.Рысқұлов 
қазақ жігіттеріне саяси билік пен әскери 
күшке ие болып отырған кеңес үкіметіне 
кіру керектігін, аштан қырыла бастаған 
қазақ жұртын арашалап алу үшін басқа 
жол дың жоқтығын түсіндіреді. Осы күндері 
Т.Рысқұлов бастаған «Бұқара» ұйымының 
біраз мүшелері большевиктер партиясына 
%теді. 

Партия қатарына %ткен соң Т.Рысқұлов 
бастаған қазақ қайраткерлері тез күш ала 
 бастайды. �улиеата уезінің мұсылмандары 
д а ,  б о л ь ш е в и к т е р  м е н  э с е р л е р  д е 
Т.Рысқұловты беделді саяси тұлға ретінде 
мойындайды. Уездің аштан қырыла бастаған 
к%шпелі халқына к%мектесу үшін Т.Рысқұлов 
биліктегі орыс революционерлерімен 
келісс%здер жүргізеді. 1918 жылы 21 сәуірде 
Т.Рысқұлов �улиеата қазақтарының тұңғыш 
съезін ұйымдастырады. 1918 жылы жазда  
Т.Рысқұлов �улиеата уездік кеңесінің 
т%рағасы болып сайланады. 

1 9 1 8  ж ы л ы  с ұ р а п ы л  а ш а р ш ы л ы қ 
�улиеата уезін ғана емес,  Түркістан 
%лкесін де тұтастай шарпыған еді. Ресейдің 
мақта %сіретін отар аймағына айналған 
Түркістанда астық аз егілетін. Ал азамат 
соғысы жағдайында Ресейден келетін астық 
тоқтап, халық аштан қырыла бастайды. 
Орыс большевиктері мен солшыл эсер-
лерден тұратын Түркістан үкіметі %лкедегі 

бар астықты монополиялап, тек қаладағы 
орыстар мен солдаттарды ғана асырауға 
кірісті де, мұсылман халқын азық-түлік 
қорына жолатпады. К%шпелі қазақтың малы 
ұстағанның қолында, тістегеннің  аузында 
кете бастады. Қолына қару ұстаған кез келген  
кезбе қорғансыз қазақты аяусыз тонауға 
кірісті. @лкелік билік бұл қырғынға к%з жұма 
қарады. Бұл қырғынды тоқтатудың жалғыз 
жолы – %лкелік билікке бару керек екенін 
Т.Рысқұлов жақсы түсінді. 1918 жылы күзде 
Ташкентте %ткен Түркістан кеңестерінің VI 
съезінде Т.Рысқұлов ТАКСР ОАК мүшесі 
болып сайланып, республиканың Денсаулық 
с а қ т а у  х а л ы қ  к о м и с с а р ы  қ ы з м е т і н е 
тағайындалады. 

Б і р а қ  Т . Р ы с қ ұ л о в  1 9 1 8  ж ы л ы  2 8 
қарашада халком қызметінен бас тартып, 
Аштықпен күресетін Орталық Комиссия 
құрады. Ол кезде Т.Рысқұлов небәрі 24 
жаста болатын, жастығына қарамастан 
қысқа уақыт ішінде үкімет құрамында 
үлкен бедел жинап, Түркістанға танымал  
қайраткерге айналды. Т.Рысқұловтың 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  т а л а н т ы н ы ң 
арқасында орыс большевиктері мұсылман 
ж ұ р т ш ы л ы ғ ы  о р т а с ы н д а ғ ы  с ұ р а п ы л 
ашаршылықты  мойындап, азық-түлік пен 
ақша б%луге мәжбүр болды. Аштықпен күрес 
комиссиясының республикалық, облыстық, 
уездік, болыстық және қалалық б%лімдері 

мемле кеттік билікті %з қолына жинап алуға 
тырысты. 

1920 жылы 21 қаңтарда Т.Рысқұлов 
ТАКСР ОАК т%рағасы болып сайланды.  
Т .Рысқұлов  – Түрікатком тарихын-
да т%раға болған жергілікті халықтың 
тұңғыш %кілі. Ол Түрікатком т%рағасы 
болып 1920 жылдың 19 шілдесіне дейін 
қызмет атқарды. Т.Рысқұлов уақытында 
Түрікатком Түркістанның тарихи-объективті 
жағдайын басшылыққа алып жұмыс 
істейтін органға айналды. Т.Рысқұловтың 
Түрікатком т%рағасы қызметінде істеген 
жұмысының ең бастысы және маңыздысы 
– Түркістан Республикасының саяси-
мемлекеттік егемендігі жолындағы табанды 
күресі болды. Бұл саясатты іске асыру үшін 
Т.Рысқұловқа Түріккомиссиямен, Түркістан 
майданы Революциялық-әскери кеңесімен 
және РК(б)П ОК-мен күресуге тура келді. 
Т.Рысқұловтың есімі – Тұтас Түркістан 
идеясының баламасына айналды!

РК(б)П ОК-нің ұлт саясатына наразы 
болған Т. Рысқұлов 1920 жылы Түркістанның 
егемендігі мәселесімен Мәскеуге  барып, 
В.И.Ленинмен қызу  саяси тартысқа 
түскені үшін артынан қатты қуғындалды. 
Т.Рысқұловпен бірге Мұсбюроның барлық 
қайраткерлері қуғын-сүргінге ұшырады. 
Мәскеуде Т.Рысқұлов пен А.Байтұрсынов 
бірігіп ұлт мәселесі бойынша В.И.Ленинге 

Т.Рысқұлов толық жазылмаса да Мәскеуге 
келеді. Т.Рысқұлов тек 1922 жылы шілде 
айының ортасынан бастап қана қызметке 
тұрақты кіріседі. К%п ұзамай, Т.Рысқұлов 
1922 жылы 16 тамызда РКФСР Ұлт істері 
ж%ніндегі халкоматының Ұлттар кеңесі 
мәжілісінде ашық дауыс беру жолымен 
комиссардың орынбасары болып сайла-
нады. Дауыс берген 16 адамның барлығы 
тек Т.Рысқұловты ғана бірауыздан жақтап 
шыққан. Осыған қарамай, Саяси бюроның 
1922 жылы 24 тамызда %ткен мәжілісінде 
Г.И.Бройдо І-орынбасар, Т.Рысқұлов ІІ-
орынбасар етіп бекітілді.

1922 жылы к%ктемінде қирап бара 
жатқан Түркістандағы халық шаруа-
шылығын қалпына келтіру мен асқын-
ғ а н  « б а с м а ш ы л ы қ т ы »  т о қ т а т у  ү ш і н 
Т.Рысқұловты Түркістанға қайта жіберу 
мәселесі к%теріле бастады. И.В.Сталин 1922 
жылы 14 мамырда Г.К.Орджоникидзеге 
ж о л д а ғ а н  х а т ы н д а :  « Т ү р к і с т а н д ы қ 
коммунистерді еркелете берудің қажеті жоқ, 

Т.Рысқұлов ешқандай жауапты қызметке 
«сайланбай» қалды. 1924 жылы 16 қаңтарда 
Т.Рысқұлов ТАКСР ХКК т%рағасы қызметін 
%ткізіп берді. 

Т.Рысқұловтың Түркістанда қызметсіз 
қалуы оның КСРО к%леміндегі беделіне 
ешқандай нұқсан келтірмеді. Ол Саяси 
бюроның 1924 жылы 5 қаңтардағы шешімі 
бойынша РКФСР және КСРО кеңестерінің 
съезін %ткізуге жетекшілік жасайтын екі 
 комиссия құрамына да мүше болып енгізілді. 
Ал Саяси бюроның 31 қаңтарда %ткен 
мәжілісінде «жолдас Рысқұловқа тек әдеби 
жұмыстар үшін наурыз айының соңына 
дейін Түркістанда қалуға рұқсат бере оты-
рып,  жолдас Рысқұловты Түркістаннан әкету 
туралы ТКП ОК %кілдерінің бірауыздан 
жасалған ұсынысы қабылдансын. Шығыс 
істері  бойынша жұмыс үшін  жолдас 
Р ы с қ ұ л о в т ы  К о м и н т е р н н і ң  а т к о м ы 
қарауына жіберу алдын-ала шешілсін» деген 
шешім қабылданды. Т.Рысқұлов сол жылы 
сәуір айының ортасына дейін Мәскеу мен 

тын. Осы жағынан келгенде, Т.Рысқұловты 
басқа жұмысқа ауыстыру Орталық үшін 
де, Ф.Голощекин үшін де тиімді бола-
тын.  Осылайша, Қазақстанға келгеніне 
екі апта уақыт %тпей жатып, Орталықта 
Т.Рысқұловты басқа жұмысқа ауыстыру 
 туралы мәселе қарастырыла бастады.

1926 жылы 25 сәуірде Қазақ, Татар және 
Башқұр автономиялық республикалары 
басшы қызметкерлерінің (Н.Нұрмақов, 
Ж.Мыңбаев, А.Мұхаметқұлов, Х.Кушаев, 
Ш.Шаймарданов) қатысуымен %ткен кеңесте 
Т.Рысқұлов РКФСР ХКК т%рағасының 
о р ы н б а с а р ы  қ ы з м е т і н е  ұ с ы н ы л д ы . 
Ж.Мыңбаев осы кеңес шешімін бекітуді 
сұрап БК(б)П ОК бас хатшысы И.Сталиннің, 
хатшысы В.Молотовтың, Орталық Бақылау 
комиссиясының т%рағасы В.Куйбышевтың 
атына жазған хатында бұл шараның Орталық 
пен шет ұлт аймақтарының арасындағы 
шаруашылық және саяси байланыстарға 
жағымды дәнекер болатынын атап к%рсетті.

Т.Рысқұловтың жаңа қызметі тура-
лы мәселе Орталықта қаралып жатқан 
т ұ с т а ,  о л  % з і н і ң  қ а р ы м д ы  қ ы з м е т і н 
жалғастырып жатқан болатын. Т.Рысқұлов 
қызметінің нәтижесінде «Еңбекші қазақ» 
газетінің жазылу  ақысы 8 миллион сомға 
дейін к%бейтілді, 1927 жылдан бастап 
«Лениншіл жас» газеті қайта шыға бастады. 
 Сондай-ақ Т.Рысқұлов «Қазақстандағы 
шаруалар к%терілісінің 10 жылдығын %ткізу 
туралы» мәселені к%теріп, Ж.Мыңбаев, 
Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов, О.Жандосов, 
Брудный, Рязанов  және Хангереевтерден 
тұратын комиссия құрылды. Осы комис-
сия жұмысының нәтижесінде 1916 жылғы 
к%теріліске алғаш рет орынды тарихи баға 
берілді. Мұның барлығы оның беделі мен 
іскерлігін к%рсететін еді.

1926 жылы 27 мамырында %ткен  БК (б)
П ОК Саяси бюросының мәжілісінде 
Т.Рысқұловты РКФСР ХКК т%рағасының 
орынбасары қызметіне тағайындау туралы 
шешім қабылданды. «Еңбекші қазақ» газеті 
8 маусымда бұл ж%нінде ресми хабар берді. 
Қаз%лкеком бюросының 16 маусымдағы 
мәжілісі жаңа қызметке тағайындалған 
ТРысқұловты Орталыққа жіберу туралы 
шешім шығарды. Осылайша, Т.Рысқұловтың 
Қазақстандағы қызметі небәрі 2 айға ғана 
созылды. Осы қысқа ғана уақыттың ішінде 
Т.Рысқұлов Қазақстан тарихына %зінің 
%шпес қолтаңбасын қалдырды.

Т.Рысқұлов РКФСР ХКК т%рағасының 
орынбасары қызметінде 1937 жылы 21 
мамырында тұтқындалғанға дейін үздіксіз 
жұмыс атқарды. Бұл – жиырма жылдық 
саяси-мемлекеттік қызметінде Т.Рысқұлов 
к%терілген ең жоғарғы қызмет болатын, 
әрі ХХ ғасырдың алғашқы жартысында 
Т.Рысқұловтан басқа қазақ баласы мұндай 
жоғарғы қызметке к%теріле алмады. Ол 
осы аралықта %ткен РКФСР Кеңестерінің 
барлық съездерінде осы қызметке қайта 
сайланып отырды. Сонымен қатар 1929-
1933 жылдары РКФСР ХКК жанындағы 
Экономикалық кеңес мүшесі, орынбасары 
қызметтерін атқарды. 1926-1930 жылдары 
Т.Рысқұлов Түркістан-Сібір теміржолының 
құрылысына Жәрдемдесу комитетін,  Мәскеу 
қаласы коммуналдық шаруашылығын 
жетілдіру ж%ніндегі комиссияны басқарды. 
Мәскеуде Т.Рысқұлов Кеңес Одағына 
танымал  қайраткерге айналды.

И . В . С т а л и н н і ң  қ о л д а у ы м е н 
Қазақстанды сегіз жыл жеке-дара билеп-
т%стеген Ф.И.Голощекин мен Орталықтың 
қазақ халқына қарсы қандықол саясатының 
кесірінен 1932-1933-жылдары тұтас бір 
ұлт сұрапыл ашаршылыққа ұшырап, этнос 
ретінде жер бетінен жойылып кетуге шақ 
қалды. Мәскеудің ет даярлау саясатының 
нәтижесінде ұжымдастырудың алдында 
қазақ к%шпелілерінің қолында болған 44 
млн бас малдан небәрі 4 млн мал ғана аман 
қалған. Ұлт тағдырына қауіп т%нген осындай 
кезеңде халықты құтқару үшін Т.Рысқұлов 
И.В.Сталинге қаймықпай хат жазып, ерлік 
жасады.

1936-1937-жылдары И.В.Сталиннің 
режимі %зінің шарықтау шегіне жетті. 
«Лениндік гвардияның» соңғы азулы 
%кілдері Бухарин мен Рыков та тұтқындалды. 
1937 жылы ақпан-наурыз пленумында 
Т.Рысқұлов делегаттар ортасында үгіт 
жүргізіп, Бухарин мен Рыковты тұтқыннан 
босату үшін бірігуге шақырады. Аталған 
пленумнан кейін іле-шала сталиндік үлкен 
террордың басталғаны белгілі. Сталин 
мен Ежов Т.Рысқұловты алғашқы кезек-
те қуғын-сүргінге ұшырайтын кеңестік 
саяси  элитаның тізіміне енгізді. Т.Рысқұлов 
1937 жылы 21 мамырда Кисловодскіде 
тұтқындалып, 1938 жылы 8 ақпанда ату 
 жазасына кесілді. Үкім 1938 жылы 10 ақпанда 
орындалды.

Т.Рысқұлов аса ірі қоғам және  мемлекет 
қайраткері ғана емес, аса ірі ғалым болды.  
Ол қым-қуыт мемлекеттік қызметпен 
қатар қалам ұстап, «Түркістандағы РК(б)П 
Мұсбюросы», «Жетісу мәселелері», «Ленин 
және Шығыс халықтары», «Революция 
және Түркістанның жергілікті тұрғындары», 
«Орта Азия түздіктерінің 1916 жылғы 
к%терілісі», «Қазақстан», «Қырғызстан», 
«Түріксіб», «Жаңа кезеңдегі коммуналдық 
шаруашылық» және т.б. 20-дай кітап, 200-
ден астам ғылыми еңбек жазды. Т.Рысқұлов 
– түркі халықтарының, соның ішінде қазақ 
халқының тарихын зерттеумен айналысқан 
тарихшы-ғалым. Оның Қазақстан тарихына 
арналған ірі еңбегі тұтқындалған кезде ІІХК 
қызметкерлері тарапынан қолды болып, 
 содан бері табылмай келеді.

Тұрар Рысқұлов – ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысында түркі жұртынан шыққан аса ірі 
саяси тұлға, қоғам және мемлекет қайраткері 
болды. Кеңестер Одағы құрамындағы түркі 
халықтарының саяси бостандығы мен 
экономикалық %ркендеуі үшін к%п еңбек 
сіңірді. Ол %з замандастарының ортасында 
аса беделді болды. Кеңес Одағының саяси 
элитасы, түркі-мұсылман қайраткерлері, 
Алаш зиялылары Тұрар Рысқұловты құрмет 
тұтты.

Ордалы ҚОҢЫРАТБАЕВ, 
Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 

тарих ғылымының 
кандидаттары

ашылып, бүкіл республикада 1200-дей 
қоғамдық тамақтандыру орындары, жетім 
балалар үйі, жұқпалы ауруларға арналған 
емханалар ашылады. Т.Рысқұловтың 
шақыруымен Түркістан %лкесінің 11 000 
отаншыл жас  тары комиссия б%лімшелеріне 
тартыл ды. Бес-алты айға созылған арпалыс-
тан кейін 1919 жылдың к%ктеміне қарай 
Түркі станда ашаршылықтың беті қайтты. 
Статис тикалық деректерге жүгінсек, т%ніп 
тұрған ажал тырнағынан тұп-тура 1 000 000 
адам құтқарылған екен. Аштықпен күрес 
дегеніміз, ең алдымен ұлттың тұқымын 
сақтау жолындағы арпалыс болатын. 

Т . Р ы с қ ұ л о в  1 9 1 9  ж ы л ы  Т К П  О К 
мүшелігіне қабылданады, ал одан ертерек, 
яғни 1918 жылы желтоқсан айында жасырын 
түрде «Иттихад-ва-Тараки» (Бірлік және 
Прогресс) партиясына кіреді. 1918 жылы 

к % л е м д і  х а т  т а п с ы р а д ы .  С о н д а й - а қ 
А.Байтұрсынов, М.Сұлтанғалиев және түркі 
халықтарының он шақты қайраткерлерімен 
бірге жалпытүркілік мәселелер талқыланған 
құпия кеңесін ұйымдастырады.

Түрік Кеңес республикасын құру 
үшін  күрескен Т.Рысқұловты РК(б)
П ОК 1920 жылы жазда Түркістаннан 
 кетуге мәжбүр етті.  Т.Рысқұлов 1920 
жылы қыркүйекте  Бакуде %ткен Шығыс 
халықтарының І-съезіне қатысады. Съезде 
ұлт және отар мәселесі  бойынша негізгі 
баяндаманы жасаған РКФСР Ұлт істері 
ж%ніндегі халкоматының коллегия мүшесі 
М.Павловичтің баяндамасына орай болған 
жарысс%зге қатысып, с%з с%йлейді. Съездің 
фракциялық мәжілістерінде Т.Рысқұлов 
РК(б)П-нің ұлт саясатын айыптап, саяси 
пікірталастар ұйымдастырады. Т.Рысқұлов 

олар ондай құрметке лайық емес, соңғы екі жыл 
олардың барлығы жиылып жалғыз Рысқұловқа 
татымайтындығын айқын к;рсетті, мен оның 
(Түркістанға) қайта оралуына қарсы емеспін» 
деп, Т.Рысқұловтың қайраткерлік тұлғасына 
ерекше баға береді. К%п ұзамай, РК(б)П 
ОК 1922 жылы қыркүйекте Түркістанның 
қираған шаруашылығын қалпына келтіру 
үшін Т.Рысқұловты Түркістанға қайтарып, 
ХКК т%рағасы етіп тағайындау туралы шешім 
шығарады. ТАКСР Халкомкеңесінің 1922 
жылы 8 қазандағы №442 қаулысына сәйкес, 
Т.Рысқұлов т%раға қызметіне кіріседі. Бұл 
кезде ол небәрі 28 жаста еді. 

Т.Рысқұлов Түркістан Республикасының 
мемлекеттік басқару аппаратын қысқарту 
және оның үйлесімді жұмыс істеуін қам-
тамасыз ету мәселесіне ерекше к%ңіл б%лді. 
1922 жылы күзде республиканың түрліше 

Ташкент мұрағаттарынан Түркістандағы 
1916 жылы ұлт-азаттық к%терілісі туралы мо-
нографиясына материал жинастырады. Ол 
1925-1926 жылдары жарияланған к%птеген 
ғылыми еңбектерін осы айларда жазған 
еді. Егер қауырт қоғамдық-саяси және 
мемлекеттік қызметтермен айналыспай, таза 
ғылыммен шұғылданар болса, бұл салада ірі 
табысқа жететінін к%рсетті.

Т.Рысқұлов 1924 жылы 15 сәуірінен 
бастап 1926 жылдың 1 сәуіріне дейін 
 Коминтерн құрамында қызмет атқарды. 
1924 жылы 15 сәуірде Коминтерннің атком 
хатшылығы шешімімен Т.Рысқұлов Орта-
Шығыс б%лімі меңгерушісінің к%мекшісі 
қызметіне тағайындалды. 1924 жылдың 
тамызынан бастап 1925 жылдың шілдесіне 
дейін Коминтерннің Моңғолиядағы %кілі 
қызметін атқарып, Моңғолияның тәуелсіз ел 
болып қалыптасуына ерен еңбек сіңірді. Оған 
оның Моңғолия астанасының атын қоюға 
және Конституциясының қабылдануына 
атсалуы ғана жарқын мысал бола алады. 

БК(б)П ОК Т.Рысқұловтың Моңғолия-
дағы қызметіне жоғары баға бере отырып, 
әбден ысылған саяси қайраткерді одан 
ары қандай жұмысқа пайдалану керектігін 
қарастыра бастады. Т.Рысқұлов бұл кезде 
Түркістан халкомкеңесінің т%рағасы болған 
қызметі арқылы %зін шебер шаруашылық 
қожайыны, ТКП Мұсбюросындағы жұмысы 
арқылы қабілетті партиялық ұйым дас-
тырушы ретінде мойындатқан, Моңғолия-
дағы қызметі арқылы халықаралық дәре-
жедегі сұңғыла саясаткер, шебер дипломат 
екенін к%рсеткен тұлға болғандықтан, оған 
қай саладан болса да қызмет ұсынуға бола-
тын еді. 

БК(б)П ОК Ұйымдастыру бюросы 
Т.Рысқұловты БК(б)П Қаз%лкекомына 
қызметке жіберуді ойластыра бастады. К%п 
уақыт Қазақстанда болмаған Т.Рысқұлов 
та бұған қарсы емес еді. Т.Рысқұловты 
Қазақстанға жұмысқа жібермес бұрын  БК(б)
П  ОК Ф.Голощекиннің және Қаз%лкеком 
бюросының %зге де мүшелерінің к%ңіл күй 
ауанын байқау мақсатымен Т.Рысқұловты 
Қазақстанға жұмысқа жіберсек қалай 
қарайсыңдар деген мазмұнда жеделхат жол-
дады. Бір қызығы, 1926 жылы 10 ақпанда 
Ф.Голощекиннің қатысуымен %ткен  БК(б)
П  Қаз%лкекомы бюросында «...Рысқұловтың 
жұмыс істеу үшін Қазақстанға келуіне 
қарсылық жоқ» деген қаулы қабылданды.

Қаз%лкекомның ресми келісімін алған 
БК(б)П ОК Ұйымдасыру бюросы 1926 жылы 
3 наурызда БК(б)П ОК хатшылығының 
к е л і с і м і м е н  Т . Р ы с қ ұ л о в т ы  Б К ( б ) П 
Қаз%лкекомының қарауына жіберу туралы 
шешім шығарды. 1926 жылы 10 сәуірде %ткен 
БК(б)П Қаз%лкекомы бюросы Т.Рысқұловты 
Баспас%з б%лімінің меңгерушісі қызметіне 
бекітсе, 19 сәуірде %ткен бюро мәжілісінде 
Т.Рысқұлов «Еңбекші қазақ» газетінің 
 жауапты редакторы болып тағайындалды. 
Ол кезде Қазақстанда 29 мерзімді басылым 
шығып тұратын еді. Оның 16-сы орыс тілінде 
болса, 12-сі қазақ тілінде, 1-еуі ұйғыр тілінде 
шығатын. 

Бірақ Т.Рысқұловтың басы үнемі кеңестік 
ноқта мен партиялық жүгенге сия бермейтін. 
Сондықтан да Ф. Голощекин одан үнемі тар-
тынып, аяғын аңдап басатын. Ф.Голощекин 
БК(б)П ОК ресми %кілі әрі Қаз%лкекомының 
бірінші хатшысы ретінде Орталықпен ым-
жымы бір болғанымен, Т.Рысқұловтың саяси 
беделі, қайраткерлік қарымы мен тұлғалық 
мысы Ф.Голощекиннен басым түсетін. 
Сондықтан да Т.Рысқұловтың Қазақстанда 
одан ары жұмыс істей беруі деген с%з – 
Ф.Голощекиннің к%п ұзамай қызметтен 
кетуі болып шығар еді. Ал Т.Рысқұловтың 
Орталық үшін тиімсіз тұстары к%п бола-

желтоқсанда Ташкент қаласындағы Сағдулла 
Тұрсынқожаевтың үйінде белгілі түрікшіл 
қайраткерлер – Мүнәууар қари және 
 Низаметдин Қожаевтармен бірге  жасырын 
жағдайда %ткен мәжілісте Т.Рысқұлов 
«Иттихад-ва-Тараки» партиясының ОК-не 
қабылданады. Яғни 1919 жылы бір мезгілде, 
ашық және жасырын жағдайда, екі бірдей 
партияның Орталық Комитетінің мүшесі 
болды. Осы уақыттан бастап Т.Рысқұловтың 
саяси күресінің %зегі – Тұтас Түркістан 
 идеясы болды. 

Т . Р ы с қ ұ л о в  1 9 1 9  ж ы л ы  с ә у і р д е 
Түркістан Компартиясының ішінен жеке 
Мұсылман бюросын құрады. Ол Мұсбюроны 
Түркістанды билеп отырған еуропалық 
большевиктермен тайталаса алатын ұйымға 
айналдырып, Түркістан мұсылмандарының 
жеке саяси партиясы дәрежесіне дейін 
к % т е р е д і .  М ұ с б ю р о  е г е м е н д і  Т ү р і к 
 республикасын, Мұсылман армиясын құру 
бағытында күрес жүргізді. Мұсбюро 1917-
1919 жылдары Түркістанның саяси %мірі 
мен мемлекеттік басқару жүйесінде орнығып 
қалған шовинистік дәстүрлердің іргетасына 
соққы беріп, шовинистердің аса ірі %кілдерін 
Түркістаннан кетуге мәжбүр етті. 

РК(б)П ОК Т.Рысқұлов басқарған 
Мұсбюроның ұлт мәселесі бойынша 
ұстанған саясатынан қатты қауіптенеді. 
Негізгі халқы ислам дінін ұстанып отырған 
Түркістан %лкесінің тізгінінен айырылып 
қалудан қорықты. Осылайша, Түркістанның 
%з ішіндегі саяси күресте жеңіп шыққан 
Т.Рысқұлов бастаған мұсылман комму-
нистері келесі кедергіге, РК(б)П ОК-нің 
Мәскеуден Түркістанға арнайы жіберген 
эмиссарлық органы – Түріккомиссияға 
тап болды. Түріккомиссия 1919 жылы 
8 қазанда құрылып, оның құрамына: 
Ш.З.Элиава, М.В.Фрунзе, В.В.Куйбышев, 
Ф.И.Голощекин және Я.Э.Рудзутак кірді. 
Түріккомиссияға жүктелген міндеттердің 
ең бастысы – Түркістанға коммунизм 
прин циптерін енгізу болатын. 1919 жылы 
4 қарашада Ташкентке келген Түрікко-
мис сия Түркістан майданының қолдауына 
сүйене отырып республикадағы саяси-

съезге келген Кавказ, Түркістан, Сібір, 
Моңғолия, Тибет, Персия және Үндістан 
делегацияларын ұйымдастырып, Ресейдің 
Шығыс халықтарына қатысты жүргізіп 
отырған саясатын қатаң сынға алады. 
Аталған делегациялардың 23 мүшесінің 
қолын қойдыртып, В.И.Ленинге хат жол-
дайды. 

1920 жылы 14 қазанда РК(б)П ОК 
 Саяси Бюросы «БОАК мүшесі Рысқұловтың 
ж ұ м ы с ы  т у р а л ы »  м ә с е л е н і  қ а р а п , 
«Түріккомиссияның барлық мүшелерінің 
пікірі келіп түскенге дейін Рысқұловты Ұлт 
істері ж%ніндегі халкоматы коллегиясының 
құрамына енгізу туралы шешім кейінге 
қалдырылсын» деп, оны аталған халкомат 
құрамына жауапты жұмысқа жібереді. Бірақ 
И.В.Сталин оған қарсы болып, Т.Рысқұловқа 
жұмыс бермей, Мәскеуден алыс ұстау 
үшін 1921 жылы 6 қаңтарда �зербайжан 
ХКК т%рағасы Н.Наримановқа хат жазып, 
Т.Рысқұловты орталықпен байланыс үшін 
кеңес беру құқығы бар комиссариаттың 
%кілетті %кілі етіп Бакуге ауыстырады. 

Т.Рысқұловтың РКФСР Ұлт істері 
ж%ніндегі халкоматының �зербайжандағы 
%кілетті %кілі қызметін 1921 жылы қаңтар-
сәуір айларында ғана атқаруға мүмкіндігі 
болады. @йткені Бакуге кетер алдында 
Мәскеуде Т.Рысқұловтың жұбайы мен 
үш айлық баласы Ескендір жұқпалы 
ауру жұқтырып, отбасын Түркістанға 
әкеліп орналастырады. Т.Рысқұловтың 
%зі де науқастанады. Бакуде Т.Рысқұлов 
қосымша %кпе ауруын жұқтырып алады. 
Қатты науқастанып жүргеніне қарамастан 
Т.Рысқұлов 1921 жылы ақпанда �зербайжан 
Компартиясының ІІІ-съезіне, наурызда 
Мәскеуде %ткен РК(б)П Х съезіне,  сондай-ақ  
Түркі халықтары коммунистерінің ІІ-
кеңесіне қатысып, ұлт мәселесі бойынша 
баяндамалар жасайды. ІІ-кеңесте РК(б)П 
ОК-ның түркі халықтарына қатысты саяса-
тын «қызыл империализм» деп айыптайды. 

1921 жылы сәуірде науқасы асқынған 
Т.Рысқұлов қымызбен емделу үшін Баку-
ден Ташкентке қайтады. Түркістанға келіп 
1921 жылы қыркүйегіне дейін емделген 

деңгейіндегі басқару аппараттарында 110 000 
адам қызмет атқарған болса, 1923 жылы 1 
қаңтарда Т.Рысқұлов штатты 11 170 адамға 
дейін қысқартады.

Т.Рысқұлов 1922 жылы күзде С.Қожанов-
пен бірге И.Сталинге хат жазып, заңсыз 
тұтқындалған Алаш к%семі �.Б%кейхановты 
Қарқаралы түрмесінен босатып алды. 
Азамат соғысынан кейін қуғын далған 
Алаш қайраткерлері – М.Тынышбаев, 
Х . Д о с м ұ х а м е д о в ,  Ж . Д о с м ұ х а м е д о в , 
М . Ж ұ м а б а е в ,  М . � у е з о в  ж ә н е  т . б . 
к%птеген тұлғаларға Түркістанға келіп 
шығармашылықпен, қоғамдық-мәдени 
істермен айналысуға қамқорлық жасады. 

Т.Рысқұловтың ерекше к%ңіл б%лген 
саласының бірі – оқу-ағарту мәселесі 
болды.  1922 жылы желтоқсанда Түркістан 
кеңестерінің XI-съезінде Т.Рысқұлов баян-
дама жасап, халық ағарту ісіне мемлекеттік 
бюджеттің 30, ал жергілікті бюджеттердің 
24 пайызына дейінгі б%лігін босату туралы 
шешім қабылдаттырады. 1923 жылы, яғни 
1 жыл ішінде үкімет т%рағасы Т.Рысқұлов 
Түркістан республикасында 700 жаңа мек-
теп салдырып, ескі мектептерді күрделі 
ж%ндеуден %ткізеді. 1923 жылы 23 қарашада 
Т.Рысқұлов Халық ағарту ісіне к%мектесу 
бюросын құру туралы шешім шығарады. 
Б ю р о н ы ң  б а с ш ы л ы ғ ы н  Т . Р ы с қ ұ л о в 
тікелей %з қолына алады. Бюро жанынан 
Мәдени кеңес ұйымдастырады. Ташкентте 
қазақ мәдениетін %ркендету мақсатымен 
 «Талап» қоғамы құрылды. Оның жұмысына 
X.Досмұхамедов, И.Тоқтыбаев, М.Есболов, 
М.Тынышбаев, М.�уезов, Қ.Тыныстанов 
белсене араласты. 

Қысқа уақыттың ішінде Түркістанның 
экономикасын қайта к%терген Т.Рысқұлов 
неге 1924 жылдың басында Орталыққа 
қажетсіз болып қалды? Себебі 1924 жылы 
Орта Азия мен Қазақстандағы меже-
леу саясатын жүзеге асыру қарсаңында, 
Орталықтың Түркістанды б%лшектеу 
 саясатына қарсы Т.Рысқұловты кетіруге 
Орталық тікелей мүдделі болды. Осылайша, 
1924 жылы қаңтардың алғашқы күндерінде 
%ткен ТАКСР Кеңестерінің ХІІ-съезінде 
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Сол жылы Интернациональная 
(қазіргі Сырбай Мәуленов к%шесі) 
к%ше сіндегі, 129-н%мірлі жазушылар 
үйі бітіп, бәріміз содан үй алып кіргеміз. 
Мен де т%рт б%лмелі үй алғам. Жаңа 
үйдің құрметіне к%ршілер жиналып, 
кезектесіп қонақ шақырысқан. Ішіне 
одақтың басшысы, үй б%луші Ғабитті 
 Раясымен қосқан. Рая екіқабат екен. 
Асық жіліктің асығын тазалап, ырым етіп 
Ғабиттің қалтасына салғандар да болған. 
1965 жылы қазақ жазушы ларының үлкен 
бір тобы Батыс Қазақ стан %лкесінің 
үш облысын (Ақт%бе, Орал, Гурьев) 
аралауға шықтық. Делегация басшысы  
– Ғабит. Екі топқа б%лінген жерде бірін 
Жұбан басқарып жүрді. Сонда Шалқарда 
бір қарт шопанмен әңгіме үстінде 
Ғабиттің пайғамбар жасына келгенін, 
жас тоқалы, кішкене қызы барын  айтып 
мақтанғаны да есімде. Раяның келуімен 
Ғабиттің компаниясы кеңейді, театр, 
кино, %нер адамдары ішінен карта-
шылар да, қошеметшілер де молайды.  
Жалпы Ғабең топ  құрып,  шулап 
отырғанды жек к%рмейтін. Қошеметшіл 
әйелдермен де «тоғызыншы балл», лото, 
карта   ойнап отыра беретін. Уақытын да 
 аямайтын. Менің сондай тұстарда ұлы 
жазушының босқа кеткен есіл уақытына 
ішім ашитын. Осындай  шулы ком-
пания кейін Ғазизаның тұсында да 
Ғабеңнің к%п уақытын жеді. Қыста 
«Алматы»  шипажайында демалып 
жатқан Ғабеңнің артынан карта ойнаған 
әйелдерді де к%ргенім бар. Бір қызығы 
– Ғабең соларды қабақ шытпай қарсы 
алады. К%кала түтіннің ортасында  (о 
кісі темекіні к%п тартатын және отырған 
орнында түтіндете беретін) сау адамның 
басы айналатын жағдайда ойнап оты-
ратын. Ғабең мен Раяның тату %мірлері 
ұзаққа созылған жоқ. Бір-екі мысал 
келтірейін: Раямен қосылған кездің 
алғашқы айларында біз карта ойнауға 
шақырылдық. Барсам, Ғабиден, Жұбан 
келіпті. Т%ртеуміз ойынға кірісіп кеттік.

Түс мезгілі болғанда, Рая келіп үстелге 
шақырды. Тұрып, қол жуып қайтып 
келсем, Ғабиден үстелдің т%менгі арақ-
шараптар қойылған басында ас-дәмге 
қарап тұр екен. Үстел мол әзірленген. 
Бәрі бар десе де болады. Жұбан: – Мына 
шал бір кінәрат іздеп тұр, – деп күлді. 
Айтқандай, тұрды да, есіктен кіре бер-
ген Раяға қарап: – Лимонад бар ма? 
– деді. Рая сасып қалды. – Ағай, ол 
бала ішетін нәрсе ғой деп алмап едік, – 
деді. – Бұл иттің үйінде аяғы лимонад 
та болмайды, – деді Ғабиден құрдасын 
мұқатып. Осындай мол үстел дайын-
дап күткен Рая бірер жылдан кейін-ақ 
осы елгезек,  қонақжай мінезінен айни 
бастады.  1964 жылы Сәкен, Бейімбет, 
Ілияс – үшеуінің туғанына 70 жыл 
толған. Сол жылы Сәкен тойы атап 
%тілді. Тойларды қабаттастырмау үшін 
және жақсылап дайындау мақсатында 
Бейімбет пен Ілияс тойлары келесі, 1965 
жылға қалдырылған. Олар сол жылы 
%тті. Ілияс тойы туралы хабар келген. 
Шақыру алсам да, бір шаруаларым 
 болып, бара алмайтынымды айтқам. 
Бір кезде телефон шылдырады. Ғабиден 
екен. – �й, не қып жатырсың? – деді ол 
бірден. – Не қылайын, үйдемін. – Мен 
мына иттің үйіне келіп едім (Ғабитті ай-
тады). Ертең Ілияс тойына ерте жүреміз. 
Осында келіп қон деп шақырып еді 
(Ғабиден тауда саяжайда, Ғабит қалада 
тұратын). Үйінде ешкім жоқ, ішім 
 пысып %лем ғой. Келсеңдерші, бірдеңе 
айналдырайық. Жұбан қайда? Мен 
Жұбанға телефон соқтым да, екеуміз 
келе қалдық. Ғабит те үйде жалғыз екен. 
Т%ртеуміз ойынға кірістік. Кешкі сағат 
5-тің шамасы  болатын. Түнгі 12-ге дейін 
ойнадық. Ас-су дайындап жатқан ешкім 
байқалмайды. Рая есікті ашып қалып, 
бізді к%рді де, амандаспастан жаба салды. 
Содан қайтып к%рінген жоқ, ойын біткен 
соң біз үйлерімізге кеттік. – �й, сендер 
үйлеріңе барып, шай ішесіңдер-ау, мен 
мына иттің үйінде аш жататын болдым 
ғой, – деп Ғабиден қалды. Ғабитте үн 
жоқ. – Сол қалпымызда аш жаттық та, 
таңертең оразамызды ашпастан жолға 
шықтық, – деді кейін Ғабиден. Рая 
сол қалпында к%рінбей қалған. Күйеу 
сыйлаған, оның қонақтарын құрмет 
тұтқан әйел сүйте ме? Араларындағы 
келісе алмаушылық бірде жұмсарып, 
бірде шиеленісіп жүріп, ақыры айыры-
лысып тынды. Ғабең басшыларға барып, 
Раяға б%лек үй әперіп, шығарып салды. 
Жас адаммен отаса алмаған Ғабең енді 
%зін күтетін, егде адам іздеді. Сонда 
тапқаны – Ғазиза. Ғазизаны мен к%птен 
білем. Кезінде Мұқаңа машинистка 
болған. Мұқаң оған екі б%лмелі жақсы 
үй әперген (қазіргі Қарасай, Сейфуллин 
к%шелерінің қиылысында). Ғазиза апай 
ол үйіне Мұқаңды Валентина Николаева-
мен қонаққа шақырып, рақмет айтқан, 
менің соған да қатысқаным бар. Біздің 
мұндайлық дәрежедегі жақындығымызға 
менің жерлес, бірге %скен жолдасым 
Жиенбек Рсалдин себепкер болып еді. 
Жиенбектің әйелі Ғафура – Ғазизаның 
сіңлісі. Араласпыз. Бәріміз Ғазизаны 
апай деп құрметтейміз. Еті пысық, бірақ 
жесірліктің зардабын к%п тартқан адам. 
Күйеуі әскерден қайтпаған. Сіңлісінің 
бір баласын асырап алған, ол да ержетіп, 
үй болып кетті. Қолында шешесі бар 
еді, ол қайтыс болған. Жалғыз. Осындай 
күйде Ғарифолла Құрманғалиевтердің 
таныстыруымен Ғабитке жолықты. Тез 
келісті. Бұл келісімде де есеп бар еді. Ол 
кейін мәлім болды. Ғабит: «Ғазиза шебер 

күлі кез келген жерге үгіліп түсіп жатады.  
Ол тамақ ішіп отырған дастарқан ба, 
карта ойнап отырған үстел ме, бәрібір. 
Сонсоң үстел үстіне түскен күлді үріп, 
отырғандардың үстіне шашыратады. – 
Ит, жеген боғыңды дұрыстап жемейсің 
бе? – деп боқтайды Ғабиден. Менің 
бірде (инфаркт алған кезде): – Осы 
темекі денсаулығыңызға зиян емес пе, 
тым к%п тартасыз, – дегенімде: – Сен 
білесің бе, сүрленген ет к%пке шыдай 
ма, жас ет шыдамды бола ма? – деп кері 
сұрақ қойғаны бар. Суреткер адам ғой, 
образбен ойлап отыратын. Бірде ауру-
ханада жатқанда к%ңілін сұрап барған 
маған: – Мен пеницеллиннің образын 
таптым, – деді, – ол %рт с%ндіруші 
екен. @ртті с%ндіргенмен, үй ішін түгел 
талқандап, бүлдіріп кетеді. Пеницеллин 
де сондай, ауруды жазғанмен, денеңді, 
іш құрылысыңды ойрандап кетеді екен. 
�демі табылған образ. Ойға келме-
ген. Ғабең ғана ойлап тапқан. Ғабең 
– қазақ жазушылары ішінде ең к%п 
жасаған адам. Ғабиден екеуі құрдас еді. 
Қатар жасады. Ғабең Ғабиденнен бір 
жылға жуық кейін қайтты (Ғабиден 
қаңтарда, Ғабит желтоқсанда). 6-7 ай-
дай үлкендігі тағы бар. К%п жасаған 
адам к%п к%реді. Қазақ жазушылары 
ішінде құрметті де, сыйды да к%п к%рген 
осы екеуі. Кейінгі ұрпақ %кілдерімен 
к%п араласты. Ұлттық әдебиетіміздің 
%сіп жетілгенін к%рді, талантты жаңа 
ұрпақты таныды. Құрдастарына жасаған 
мінезін кейінгі жастарға к%рсеткен 
жоқ. Олардың жаңа шығармаларын 
оқып, к%мектесті, қамқорлық жасады. 
Елуінші жылдардың басында Сафуан 
Шаймерденовтің «Болашаққа жол» атты 
тұңғыш романын қолдап, Жазушы-
лар одағындағы талқылауда баяндама 
жасағанын к%зіммен к%ргем. Сонда 
Сафуанға к%п үміт арта с%йлеген. Мұхтар 
Шаханов пен Мұхтар Мағауин ж%нінде 
жазған «Екі Мұхтар» деген мақаласы 
к%пке мәлім. Сонда екеуінің сәтті 
ізденістеріне қуаныш білдірген. Баян-
дамалары мен мақалаларында к%птеген 
жастардың аттарын атап, әдебиет 
болашағын танығанын байқатады. 

@зінің айтуы бойынша, Сәкен 
ұсталарынан аз күн бұрын келіп: «За-
ман беті бұзылып барады, біз кетеміз. 
Сен аман қаларсың. Сені мынау үй 
(%лкелік партия комитетін айтады, 
Ғабит сонда істеген) сақтар. Кейінгі 
жастарға басшы  боп сен қаларсың, 
соларға қамқор бол» депті. Шынында, 
сол міндетті тағдыр Ғабитке жүктеді. 
Сәбит барда сонымен б%лісті. Сәбең 
де жастарға к%мектесуден шаршамай-
тын еді. Ерте кетіп, артын Ғабитке 
тастап кетті. Бүкіл әдебиет қауымы, 
үлкені бар, кішісі бар, оны аға тұтты. 
Атын да атамай «Ғабе» деді. (Ғабитті 
«Ғабе», Ғабиденді «Ғабеке» деуші ек). 
Елі де құрметтеді. К%п жылдар КСРО 
Жоғары кеңесіне, Қазақстан Жоғарғы 
Кеңесіне депутат сайлады, Орталық 
Комитетінің мүшесі болды. Ол к%рген 
құрметті бұған дейін бірде-бір жазушы 
к%рген жоқ. Сәкен, Бейімбет, Ілиястар 
қырықтан жаңа асқан кезінде %тсе, 
Мұхтар алпыстан аса, Сәбит жетпістен 
аса қайтты. Сондықтан Ғабитке  деген 
халықтық құрмет арманда  кеткен 
арыстарға деген ел ілтипаты еді. Сол 
ағаларына бұйырмаған атақ та Ғабитке 
тиісті  болды. Қазақ жазушылары  
ішінен жалғыз Социалистік Еңбек 
Ері атанды. Екі рет (1957-1961, 1964-
1966) одаққа басшылық жасады. Ол да 
ағаларына ерекше құрмет к%рсететін. 
Олардың  аттарын ілтипатпен атай-
тын, қылықтарын сүйсініп, сағынып 
еске алатын. Сәкен, Бейімбет, Ілияс, 
Мұхтар, Сәбит – бесеуін «алыптар 
тобы» деп атандырған да сол. Олардың 
әрқайсысы ж%нінде естелік-эссе жазды. 
Мұхтар мен Сәбит қайтқанда тебіреніп 
с%йлегені к%з алдымызда. @зі де сол 
«алыптар тобының» арты болды. Соңғы 
жылдары Ғабит Жазушылар одағының 
Ақсақалдар алқасын басқарды. Сонда 
әдебиеттің сапасы, к%ркемдік жетістігі, 
жастарды тәрбиелеу мәселелеріне зор 
к%ңіл б%лгенін ерекше атауға болады. 
Ол тіл білмеген, с%зді орнына қолдана 
алмаған адамды жазушы деп танымай-
тын. Оны талай айтты. Жазушы тілі, 
к%ркем әдебиет тілі тақырыбына оның 
с%йлеген с%здері, жазған мақалалары, 
жасаған баяндамалары – %з алдына 
бір кітап боларлықтай. Ақсақалдар 
алқасы к%ркем әдебиет тіліне арнап 
арнайы конференция %ткізді. Алқаның 
тапсыруымен мен оны ұйымдас тыруға 
қатыстым. Конференцияны да кіріспе 
с%збен мен аштым. Ғабең сонда керемет 
баяндама жасап еді. Ұзақ с%йледі, к%п 
материал келтірді, к%п сын да айтты 
(Конференция материалдары кітап бо-
лып басылды). Соның бәрі әдебиетке 
деген ағалық қамқорлық болатын. 
Ағаны еске алғанда, бұлар ешуақыт 
ұмытылмайды. Сондықтан оның еңбегін, 
кітаптарын қандай сүйіп оқысақ, есімін 
де құрметпен атаймыз. Қазіргі жаңа 
ұрпақта кешегі кеңес дәуірінде туған 
әдебиетке, жасалған %нер туындыла-
рына оқымай, к%рмей, білмей тұрып, 
қол сілтей салатын «соқырлық» пайда 
болғанын к%ріп жүрміз. Бұл – ұлттық 
мұраны %ркендетпейді, оны сыйламауға 
үйретеді. Сол бір қиын  заманда кім 
қалай %мір сүрді, не жазды, қалай жазды, 
оның %зі қандай жазушы,  ақын, %нерпаз 
екендігін білу үшін олардың еңбегін оқу, 
к%ру керек. Тек осылай қарағанда ғана 
кімнің кім екенін түсінеміз. Ғабиттің де 
ұлы тұлға екенін білеміз, мойындаймыз.

Ғабеңнің қыздарын сылтау етіп, Раяға 
кетіп қалып жүргенін, кейде сонда 
қонып та қалатынын жақын адамдары 
қазір еске алып жүр. Ал, %лер алдында 
Ғазизаның зорлап жинақ банкісіне 
апарып, бар жиған-тергенін %з атына  
жаздырып алғаны к%пке мәлім, ол 
жайлы  к%зі к%ргендер баспас%з бетінде 
талай жазды. Ғабитпен бажа болған 
соң Жиенбектің де жалы күжірейіп 
шыға келді. �кесі 1937 жылы ұсталып, 
шешесі тастап, күйеуге тиіп кеткен 
жетім жігіт еді. Мектепке бірге барған 
едік. Мені паналап Алматыға келген соң 
қолымнан келген к%мегімді аяған жоқ 
едім. Консерваторияға оқуға түсуіне 
к%мектестім, үйімде тұрды. Ғафураға да 
қолымнан үйлендірдім. Сол Жиенбегім 
Ғабит екеуміздің арамызға с%з айтып, 
шалды маған тағы қарсы қойды. Бір күні 
барсам, Жиенбек үйінің т%ріне Ғабиттің 
үлкен портретін іліп қойыпты. Күлдім. 
– Баяғыда үйде Сталиннің суреті ғана 
ілінуші еді. Басқа к%семдерді кеңсеге 
ілетін. Сенің к%семің Ғабит болған ба? 
Осы с%зім алдымнан шықты. – Сен, 
немене, менің суретімді Жиенбектен 
қызғанасың ба? – деді бір к%ргенде 
 сызданып Ғабең. 

Содан к%п уақыт ресми амандықтан 
аспай жүрді. Оның сол к%ңіл күйі 
мен академияның сайлауына түскен 
күндерде де алдымнан шықты. Жиен-
бек те хабарласуын қойды. Ол осын-
дай отбасылық %мірдің тартысында 
жүріп %мірден %тті. Қайтар алдында 
Раядан туған кіші қызын ұзатты. Құдасы 
– %зінің жерлесі, Ауыл шаруашылығы 
Ғылым академиясының корреспон-
дент мүшесі, белгілі гидрогеолог  Серік 
Мұхамеджанов еді, оны %зі ризалық пен 
қабылдап, тойын «Жетісу» (Панфи-
ловшылар паркіндегі) мейрамханасын-
да %ткізді. Той үстінде к%ңілді отыр-
ды, ұзақ, аяғына шейін отырыпты (біз 
 ертерек кетіп қалғанбыз), үйіне барған 
жерде приступ болып ауруханаға түскен. 
Содан тұра алмады. Жалпы шалдардың 
мінездері қызық еді. Мүмкін, заманы 
солай қалыптастырды ма екен? Бірдеңе 
естісе, қолма-қол %кпелеп шыға келетін. 
Оларды %кпелету үшін жамандау да 
қажет емес, екінші біреулерді мақтаудың 
%зі жеткілікті. Қаншама мақтау естіп 
жүрсе де, басқа біреудің атына айтылған 
жылы с%з оған жетіспей тұрғандай 
к%рінетін, маған неге арналмады екен 

деп отыратын. Кейде қалжың с%здің 
%зін ауыр алатыны да болады. Ғабит 
мінезі басқа шалдардың бәрінен де ауыр 
еді. Карта ойнап отырып, быт-шыт боп 
ашуланып, картаны тастап, отырған 
үйдің асына қарамай кетіп қала салу ол 
кісінің әдетінде жиі болатын. Қонақ 
үстінде ашуланып, тұстас құрдастарына 
бутылка лақтырған да шағы болған. 
Бірге жүрген, әзіл-қалжыңы жарасқан 
достарының үстінен арыздар түсіп 
жатқан кезде оған ара түсу орнына «шоқ, 
шоқ» мінез к%рсеткені де жасырын емес. 
Лениндік және Мемлекеттік сыйлықтар 
комитет інде  қазақ  жазушылары-
ның  шығармалары талқыланғанда, 
оларға қолдау жасамағаны да мәлім. 
Мен мұның бәріне басқаша к%збен, 
түсіністікпен қараймын. Ғабит – үлкен 
шебер жазушы. Оның %нері, алдымен, 
тілінде. Ал, тіл деген аударылмайды. 
Ғабит шығармаларының орыс тіліне 
%з дәрежесінде аударылмай жүргенінің 
% з і  ж а з у ш ы  т і л і н і ң  % р н е к т е р і н 
жеткізе алмаудан. Сондықтан Ғабит 
кітаптары орыстардың назарына аз 
ілікті. Қазақ жазушыларынан орыстар 
алдымен М.�уезовті таныды. Одан 
кейін «Шығанақ», «Миллионердің» 
кезінде Ғабиден к%зге түсті. «Ботакоз»,  
«Сырдариямен» Сәбит к%рінді. @зін 
осылардан кем санамайтын, тіпті 
қ а й с ы б і р е у л е р і н е н  т ә у і р м і н  д е п 
есептейтін Ғабит олардың табыстарына, 
сол себептен, қуана қоймады, оны ішкі 
қызғаныш, пендешілік сезім жеңді. 

Осы жағдайлар оның жүйкесіне әсер 
етті. @зі Жазушылар одағының басшы-
сы болып, одақтық ұйымның хатшысы 
болған тұстарда орыстар оның %зін 
танығанмен, шығармаларын мойын-
дап үлгермеді, «Ұлпаны» Мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынылып, кейін түсіп 
қалды.  Онымен бірге  ұсынылған 
Жұбан Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты  болып кетті. Осындай жағдайда 
Ғабеңді пендешілік мінездердің жеңіп 
кеткені жасырын емес. @скен, қызмет 
істеген замандары да соған тәрбиелеген 
 болар, Ғабең қайшылықты, күрделі 
кісі еді. Ол кісі уәде берді деп малдану 
қиын болатын. Белгілі бір жағдайларға 
қарай %згеріп, айнып кете салатын. 
Креслоны жек к%рмейтін, креслосы 
бар адамға жалтақтау әдетінде бар еді. 
Жайшылықта басшылықты ұнатпай, 
оның кейбір істеріне сын к%зімен қарап, 
оппозициядағы адамша к%рінетін ол 
бетпе-бет келгенде басшылар алдында 
сол пікірлерін айтпайтын. Отызыншы 
жылдардан бастап басшы қызметтерге 
араласқан ол басшы алдында пікірін 
ашық айту неге апарып соғатынын жақсы 
білген. Сол әдетінен кейін де %згерген 
жоқ. Мұны мен Орталық комитетте істеп 
жүрген кезде байқағанмын, кейін де 
Жазушылар одағының президиумында, 
секретариатында бірге мүше боп жүрген 
кездерде де аңдадым. Екі рет 60 және 70 
жыл дығымен құттықтап, Д.А.Қонаев тың 
алдына бірге барға нымыз (секретариат 
мүшелері) бар. Сол кісінің алдында да 
шешіліп с%йлегенін к%ргенім жоқ. Қайта 
Ғабиден ойындағысын ашық айтатын, 
жалтақ емес еді. �нуар �лімжанов пен 
Олжас Сүлейменов одақ басшылығына 
сайланарда да Ғабиттің: «Қазақ тілін 

білмейді, қазақша кітап оқымайды, бұл 
– ұлт әдебиетіне зорлық қой» деп талай 
жерде айтқанын естідім. Бірақ оларды 
сайлайтын пленумдарда с%йлемеді. 
 Олжас Жазушылар одағына бірінші 
хатшы  болайын деп жатыр деп естіген бір 
«досы» Ғабитке барыпты. Ғабең ол кезде 
ауруханада жатқан. Осы хабарды айтып, 
Қонаевқа барып, тоқтатуды сұраған. 
Ғабең Ғабиденге телефон соғады: «Мен 
ауруханада жатырмын. Сен Қонаевқа 
бар, екеуміздің атымыздан айт, мынау 
сұмдық қой, әдебиет қазақ әдебиеті 
болудан қалады ғой» депті. Келген жігіт 
Ғабиденге барып, оны алып келеді. 
Қонаевқа бірден кіре алмайды, идео-
логия ж%ніндегі хатшыда болады. Ол 
мәселенің шешіліп кеткенін, енді ол 
кісіге кірудің қажетсіздігін ескертеді. 
Салы суға кетіп Ғабиден мен Олжастың 
«досы» қайтады. С%йткен Ғабеңнің 
Жазушылар одағының кезекті бір плену-
мында: «Олжастың одаққа келгені жақсы 
болды, оны жіберген Қонаевқа рақмет!» 
деп с%йлегенін бәріміз де естігенбіз. 
Тағы бір мысал: Ғылым академиясын-
да сайлау %тетін болып, академиктік 
орынға �бділда Тәжібаев пен Зәки 
Ахметов таласты. Жоғарыда айтқан 
Олжастың «досы» әр нәрсеге араласқыш. 
Сол Ғабитті, �бділданы қосып қонаққа 
шақырады.  �бділданы қолдауын 
%тінеді. Ғабит тебіреніп с%з с%йлейді, 
�бділданың әдебиетке қосқан үлесін, 
әлдеқашан академик болуы керектігін 
айтады. 

Жиналған жұрт риза болысып,  
Ғабит қолдаған соң сайланып қалғандай 
к%ріп, �бділданы құттықтай бастайды.  
Сайлау үстінде Орталық комитет те, 
академияның басшылары да Зәкиді 
қ о л д а й д ы .  Д и м е к е ң н і ң  с ә л е м і н 
жеткізеді. Осы кезде Ғабит с%йлеп: «Ал, 
жігіттер, тұрып дауыс берейік, Димекең 
айтса, не тұрыс бар? Зәкиді қолдайық» 
д е п  о р н ы н а н  т ұ р а д ы .  С е р і к б а й 
Бейсенбаевқа бұрылып: «Сен, Серікбай, 
бұра тартпа, Зәкиге дауыс бер» деп оны 
үгіттейді. С%йтіп, сол жылы Зәки Ах-
метов академик боп сайланды. �бділда 
сол с%зінен кейін Ғабитпен тіпті суысып 
кетті. Ғабиттің әдебиет, әдеби шығарма 
ж%ніндегі екіұшты пікірлері де аз емес. 
«Абай» романының алғашқы кітабы 
шыққанда «Социалистік Қазақстан» 
газетінің редакциясында отырып: 
«Мылжың кітап, маған берсе, тең жар-
тысын қысқартар едім» дегенін, кейін 
сол романды мақтап мақала жазғанын 
Мұқан Иманжанов таңғалып айтатын 
еді. Мұқан – %тірік айтпайтын адам. 
Ғабеңнің жазу шылығын сыйлайтын, %зі 
құрметтей тін жазушының әлгіндей екі 
с%й легеніне таңырқайтын. 

Тұрсынзада Есімжановты мақтап, 
оның кітабына алғы с%з жазып, кітап 
Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғанда, 
бұғып қалғанын мен к%зіммен к%ргенмін. 
�рине, бұлардың бәрін мен Ғабитті 
мұқату мақсатында жазып отырғаным 
жоқ. Естелік болған соң, есте қалған 
жақсы-жаман қылықтардың бәрі адал, 
шын айтылуы керек қой. Тарих мақтауды 
да, даттауды да к%термейді. Барды барша, 
жоқты жоқша айтуды сүйеді. Біртіндеп 
ұлы адамдардың пендешілік қылықтары 
ұмытылады. Артында қалатыны, ұзақ 

сақталатыны – олардың кітаптары. 
Ғабит те тарихта шығармаларымен 
қалады. Ғабиттің құрдастарымен қарым-
қатынасы біркелкі болмағанын с%з еттік 
қой, кезінде Сәкенді %кпелетіп алғанын 
%зі де, к%ргендер де айтатын, Мұхтармен 
арасындағы әңгімені �лжаппар �бішев 
талай жазды. Сәбитпен де, құдалығына 
қарамай (Ғабиттің үлкен қызы Ғалияға 
Сәбиттің үлкен ұлы Арыстан үйленген) 
бір қалыпта қалтқысыз к%ңілмен %мір 
сүрді деу қиын. Құрбыларының ішінде 
қатты сыйласқаны – Ғабиден. Екеуі 
құрдас, бірге карта ойнайды, қатты 
қалжыңдасады. Бірін-бірі к%ргенде 
шыдап тұра алмайды, «тазды таз к%рсе, 
басы қышиды» дегендей, міндетті түрде 
бірдеңе айтып, қажап отыруды әдетке 
айналдырған. Солармен бірге болған 
күндерде %зім куә болған екеуінің 
қалжыңы, әзілі, ойыны жайында кезінде 
Ғабиден туралы естелікте жазған едім. 
Оларды қайталамай-ақ қояйын. Ғабиден 
үйіне келгенде Ғабит біресе арақ ішем 
деп, біресе коньяк ішем деп, «мынаның 
екеуі де татымсыз екен, шампанская 
аш» деп, әйтеуір барлық бутылкаларын 
аштырып рәсуа етіп кететін. Бір жолы 
қызмет еткен мен: «Не құяйын?» деп 
сұрағанымда, «Ағаңның арағын аяйсың 
ба? �рқайсысынан құйып қой, қалағаны-
мызды ішіп отырайық» деген. Ғабиденді 
сараң деп қажайтын еді, мынасы  – соған 
жасаған қысастығы. Ғабиден де ақысын 
жібермейді. Бір жерде  екеуі қатысып 
карта ойнапты. Ғабит  «Мизер» десе, 
Ғабиден «тоғыз» деп басып алыпты. 
Жерден алған картасы нашар болғанына 
қарамастан, Ғабиден «10» деп жария-
лайды. Ғабит картасын  тастай салады.  
С%йтсе, қолында «8» ойыны бар екен, 
соған тәуекел етіп ойнаса, жерден 
карта  шықпайды. Тоғыздан құлаған 
не, оннан құлаған не, тәуекел, бұларды 
қорқытайын деп, 10 жариялапты.  
С%йтіп, алдап кетіп, «қорқақ» деп 
Ғабитті мазақ ететін. Осы мінезін Жұбан 
екеумізге де бір қайталағысы келіп еді, 
біз сезіп қалып, ұстап алғанда «әлгі итті 
с%йтіп қорқытып ала беруші ем» деп 
құрдасын еске алғаны бар. Жоғарыда 
айттым ғой, алпысыншы жылдардың 
аяқ кезінде бір жазда екеуі де инфаркт 
алып, тауға шықпай, қалада болды. 
 Демалыс күндерін Дмитриев каның арғы 
жағындағы бір %зен алқабында, ағаш 
ішінде %ткізетін. Бір жолы одақтың 
үлкен «Зил» маши насының үстінде жет-
кенше карта ойнадық. 

Ғабеңнің жаңа алған бір туфлиі бар 
екен, біреуі аяғын қысып, шешіп қойып 
отырды. Ғабиден оны ақырын аяғымен 
сырғытып, маши наның есігін ашып, 
 насыбайын түкірген болып, түсіріп кетті. 
Машина тоқтаған жерде Ғабит туфлиін 
таба алмай, ақыры Ғабиденнен к%ріп 
тынды. Дмитриевка селосына машина 
жіберіп, аяқ киім алдырып, киіп қайтты. 
Екінші бір жолы, содан бір жеті кейін, 
демалыс күні тағы сол жерге бардық. 
Ғабиден, Ғабит, Ғали, мен – т%ртеуміз 
едік. �йелдерден Құсни мен Ғалекең 
бәйбішесі Айтбала ерген. Зейне мен 
�лия бара алмай қалған. Екі әйел тамақ 
дайындағанша, біз карта ойнап, тамаққа 
таяғанда, жуынып, бой сергітейік деп 
%зенге суға түстік. Ғабит асығыс киінді 
де, алды-артына қарамай кетіп қалды. 
– Ана ит бірнәрсені бүлдіруге кетті, – 
деді Ғабиден. Артынан ере жүрді. Біз 
де аяңдадық. Келсек, Ғабиденнің ағаш 
бұтағында ілулі тұрған пиджагын тығып 
тастапты. Ғабиден барып, оның карта 
ойнаған жерде жатқан к%зілдіріктерін 
жинап алды. Екеуі беріспей біраз отырды  
да, енді райларынан қайтқан кезде, 
Ғабит пиджакты қай ағаштың түбіне 
тыққанын таба алмай қалды. Бәріміз 
іздеп таппадық. 

С о л  к ү н і  Ғ а б и д е н  п и д ж а к с ы з 
қайтты. Мұндай әзілдері к%п бола-
тын. Ғабең – темекіні к%п тартқан 
адам. Бірін с%ндіріп, екіншісін тартып, 
бұрқыратып отырғаны. Мүштүктен тар-
тады. Жайшылықта жинақы, таза адам, 
темекі тартқанда, оның күлін бір жерге 
түсіріп отыруды да ескермейді. Темекі 
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машинистка, араб, қазақ шрифтерінің 
бәрін жақсы оқиды, таза басады, 
менің оны-мұны қағаздарымды ретке 
келтіреді» деп ойлады. Оны %зі кейін 
айтқан. Солай ойлап едім, ол ойым іске 
аспады деген. Ал, Ғазиза болса, %мір 
бойы жалғыз, жетімсіздікте %скен әйел 
қартайған шағында Ғабиттің арқасында 
дұрыс %мір сүруді ойлады. Бұл ойын 
іске асырды да. Алғашқы кезде Ғабиттің 
қағаздарын басуға к%мектескенмен, 
еті үйрене келе: «Мен саған машинка 
басу үшін келгем жоқ» деп, машинка-
сын тастады. Еріккен, қолы бос әйел 
жиын-той, карта ойнау сияқты топтың 
ұйытқысына айналды. @зі де мұндайды 
жек к%рмегенмен, шектен тыс режим 
бұзу ұлғайған Ғабиттің басын айнал-
дырып жіберді. Қонақ күту, қабылдау 
жағына да Ғазиза жанын ауыртқан 
жоқ. Ғабитке барған адамдар құр ауыз 
шығатын болды. Бұрын қарапайым 
к%рінетін Ғазиза «Ғабиттің әйелі» 
деген аттың буына пісіп шыға келді. 
Біздің үйде қонақта отырып, Мариямға: 
«Сен Сәбиттің қатыны болсаң, мен 
Ғабиттің қатынымын» дегенін естіген 
жұрт жағасын ұстаған. Мәкең т%зімді, 
мінезді кісі ғой, үндемеді. Біз бұрын 
жақсы к%ріп жүрген апамыздың 
%рескел с%зіне, мінезіне абыр-
жып қалдық. Ғазизаның қаты-
гездігінен қажыған тұста 
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары к%р-
некті мемлекет және қоғам қайраткері Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетовке аяулы анасы 

Ділдә МАТАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к%ңіл айтады.

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н
ФАРИЗА АҚЫН. 

ЖОЛ ҮСТІ

Ол кезде Жезқазған облыстық «Жез-
қаз ған туы» газетінде қызметтеміз.

Сірә, 1987 не 1988 жыл болар. Облыс-
тық партия комитетінің насихат және 
үгіт б%лімінің меңгерушісі Сағындық 
Қожамсейітов хабарласты. 

– @ңірімізге Фариза Оңғарсынова 
бастаған, Бексұлтан Нұржекеұлы, Кәрібай 
Ахметбеков бар – белгілі қаламгерлер 
келіп жатыр. Ұлытауға барғысы келеді. Сен 
Ұлытауда қызмет жасадың. Жақсы білесің. 
Қонақтарды бастап барып қайтсаң, – деді.

Қуанып кеттім. Сағындық ағаның 
айтып отырғаны қазаққа танымал ақын-
жазушылар. Олармен бірге жүрудің %зі 
ғанибет қой.

Үшеуінің де аты-ж%ні елге белгілі. 
Дегенмен де басты қонақ Фариза апа-
мыз ба деп қалдым. Қалған екі серігі сол 
кісінің шашбауын к%теріп жүргендей 
к%рінді. Мұны әңгіме арасында %здері де 
байқатты.

Жолай Ұлытау ауданына қарасты 
«Сары кеңгір» кеңшарына соқтық. Шаруа-
шылық басшысы �білмәжін Сүлейменов 
қаламгерлерді шаңырағында қонақ етті.

Одан әрі аудан орталығын бетке алдық.
Осы сапар барысында екі  нәрсе 

ұмытылмастай есімде қалыпты.
Ауданның к%лемі ауқымды. Содан да 

жол үстінде бірнеше рет аялдадық. Сондай  
кезде ақын апамыз тау баурайындағы 
ш%птердің атын сұрайды. Жаз айы ғой. 
Маңайда не к%п – ш%п те, гүл де к%п. 
Алуан түрі бар. Олардың әрқайсысының 
түсін түстеп жату мүмкін емес. Біреуін 
білсең, біреуін білмейсің. «Мына ш%птің 
аты не болды екен?» деп сұраған сайын 

еңбегің ғой. Журналистердің басшысы  
Камал Смайылов екен. Сол кісіге 
алғыс%з жаздыртып алсаң қайтеді. 
Халыққа танымал азамат. Бата-тілегін 
алсаң, артықтығы болмас» деді. 

Алғашқыда кібіртіктеп қалдым. 
« Қ а ж е т і  б а р  м а  с о н ы ң »  д е й м і н 
 ішім нен.  Ақырында ағаның айтқанын 
қабылдағанды ж%н к%рдім. Кейін 
ойласам  Нұртаза аға дұрыс жол сілтепті. 
@мір к%рген кісі ғой.

Елден сұрастырып жүріп Кәмекеңнің 
пәтерін тауып алдым. Үйдегі зайы-
бымен қонақтан оралған беті екен. 
Жезқазғанның жағдайын сұрады. Мұнан 
соң бұл келістің ж%нін айттым. С%йтсем 
Камал аға менің болашақ кітабымның 
к е й і п к е р і н  ж а қ с ы  б і л е д і  е к е н . 
«Жезқазған облысы құрылған алғашқы 
жылдары облыс басшыларының бірі 

ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚ

Б е л г і л і  ж у р н а л и с т ,  б а с п а г е р 
Нұрмахан Оразбек есімі к%п адамға 
жақсы таныс. Ол кісінің қайсарлығы 
ж%нінде ел аузында жүрген біраз 
 әң гімелер бар.  Солардың екеуіне 
тоқталсақ та жетіп жатыр. 

Қарағандының облыстық «Орталық 
Қазақстан» газетіне редактор болып 
тұрғанда басылымның ертеден келе 
жатқан ұраны: «Барлық елдердің 
пролетарлары, бірігіңдер!» дегенді 
компартияның күшінде тұрғанына 
қарамастан: «Бас кеспек болса да, тіл 
кеспек жоқ!» деген мәтелмен алмас-
тырды. Мұны бір дейік. Екіншісі, 
ағамыздың азаматтық ерлігі кешегі 
ГКЧП бүлігі кезінде к%рінді. Бұл туралы 
%зі басшылық жасап отырған газетке %зі 

қара дауыл шайқалтып %тті. @мірге кеше 
ғана шыр етіп келген сәбиіміз жарық 
 дү ниеде екі күн болды да үзіліп кете берді...

�кемнің аты Жандәулет еді. Періш-
теге соның екінші буынын алып, Дәулет 
деп ат қойып, Ұлытаудың қойнына 
мәңгілікке тапсырдық.

ЖЕЗҚАЗҒАНҒА 
БҮЙРЕГІ БҰРҒАН

Қазақтың айтулы ақыны әрі мем-
лекет және қоғам қайраткері Кәкімбек 
Салықовпен жақсы сыйластықта болдық. 
Жезқазғандағы «Мысты %ңір» газетіне 
басшылық етіп жүргенде ақын ағамыз 
осы басылымнан байланысын үзген емес. 
@леңдері, мақалалары жиі шығып тұрды. 
Мысты шаһарға аяқ тірегенде редакцияға 
соғуды да естен шығармайтын. 

Жуырда Атырау 
қаласындағы «Premier 
Palace» мейрамхана-
сында «Ақжайықты 
аялайық!» атты 
фотокөрменің салта-
натты ашылуы өтті. 
Оған  Атырау облысы  
әкімдігінің басшыла-
ры, «Каспий Құбыр 
Консорциумы-Қ» 
АҚ өкілдері, мұнай 
компаниясының 
басшылары мен сала 
ардагерлері қатысты. 

 Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі»

қысыламын. «Сырдың бойында %скен 
жігітпін ғой. Біле алмай тұрғаным...» 
деймін басқа себеп таба алмай.

С%здің де, сезімнің де иесі, оның 
үстіне ақын болғаннан кейін бәрін де 
қадағалап жүреді екен ғой. Ақынның 
к%зінен ешнәрсе де тысқары қалмау керек 
екен. Тіпті айдалада %сіп тұрған, %згелер 
к%ңіл аудара бермейтін ш%пке дейін. 

Бұл жайт к%бімізге сабақ болу керек 
сияқты. Туған жер десе емешеміз үзіліп 
тұратыны рас. Ал сонда %сетін, %зіміз куә 
болып жүрген аң-құсын, %сімдік-ш%бінің 
атын жақсы білеміз бе? Жер-су атаула-
рын ше? Толыққанды жауап беру қиын. 
Бұл к%біміздің қаперімізде болу керек-ау. 
Ақын апа осындай ой түйдірді.

Екінші бір айтпағымыз, қайсарлығы 
мен табандылығы.

Аудан орталығына бір түнегеннен 
кейінгі  алдағы жоспар Ұлытаудың 
ұшарбасында жатқан Тоқтамыс хан мен 
батыр әрі би Едігеге зиярат ету болып 
шықты. «Оған жету қиын. Жол ауыр. Үлкен 
дайындық керек» дегенге қарамастан 
 ариза апа айтқанынан қайтпапты.

 Сонымен, жолға шықтық. Расында да, 
білетін жұрт айтқандай межелеген жерге 
жету оңай болмады. Таудың бергі бетінен 
емес, оралып арғы бетінен к%терілу керек 
екен. Оның %зі едәуір шақырым. Оның 
үстіне т%меннен биікке қарай, жолсыз 
жермен, үшкір тастарды аттап жаяу жүру 
қайбір жеңіл болатын еді.

Бір таңырқағанымыз, Факең, заты 
әйел болғанымен, еш сыр берген жоқ. Тау 
басына қиналмай, шаршамай шықты.

Алыптардың жер бесігіне келген-
нен кейін ата салтпен құран бағыштау 
керек болды. Неге екенін, ер азаматтар-
дан белсенділік байқала қоймады. Бұл 
уақыт компартияның да, атеизмнің де %з 
тұғырында мығым тұрған кезі ғой.

Сол сәтте тізгінді апамыздың %зі 
қолға алды. Қол жайып, дұғасын жасады. 
Күбірі басылғаннан кейін біз де бетімізді 
сипадық.

Бұдан кейін де ақын апамызбен 
Жезқазған жерінде бір-екі рет кездесудің 
сәті түсті.  Сұхбат та алғанымыз бар.

...Бір басқосуда Факеңнің жақсы 
к % р е т і н  ұ л ы т а у л ы қ  с і ң л і с і  Р а қ ы ш 
Нәшкенова: «Апай «Сол жігіт қайда?» деп 
сені сұрады» деді.

Ақын десе ақын, қайраткер десе 
қайрат кер, ұлтжанды, әрдайым да 
намыс ты ту етіп к%теріп, бар қазаққа 
қадірлі бол ған жанның есінде қалғанына 
тәуба дедік. 

ЖЕДЕЛДІК ЖLНЕ 
ЖАНАШЫРЛЫҚ

2001 жылы шаруашылық, партия, 
кеңес салаларында жемісті қызмет 
атқарған, адал да ардақты азамат Нұртаза 
Ыбыраев жайлы «Адалдықтың ақ жолы» 
атты кітабым жарық к%рді. 

Нұраға  к ітап шығар алдында: 
 «Алматыда шығып жатқан алғашқы 

Ол кісі Жезқазғанға жиі келетін. 
Қанша дегенмен еңбек жолын бастаған, 
бірнеше жыл жауапты қызметтер 
атқарған жері ғой. Қалада бірінші хатшы 
болды. Облыстық партия комитетінің 
хатшысы қызметін атқарды. 

Жезқазғанды жақсы к%ретін. Бұл 
жердің абзал азаматтары ж%нінде к%п 
дүниелер жазды. Ағаның жанынан кен-
шіні де, әншіні де жиі ұшыра татынбыз. 

К%п сыр ашпайтын адам ғой. �сіресе, 
%ткен %мір жолдарын қозғай бермейді. 
Дегенмен де бір оңаша басқосуда 
кейбіреулердің пендешілігін айтып 
қалғаны бар. 

Жезқазғанды басқарып тұрғанда 
Социалистік Еңбек Еріне де ұсынылған. 
Алтын жұлдыз әне-міне қолға тиейін деп 
тұрғанда ойламаған жерден әлдебіреуге 
бұйырып кетіпті. 

Кәкімбек аға %зі ұнатқан біраз адамға 
жыр арнады. Олардың бәрі жүректен 
шыққан шынайы с%з екені белгілі. 

Қалайша шаттанбасқа, ел білетін, 
туған жұрты қадірлейтін ақын к%зіне біз 
де ілігіппіз. Бес шумақтан тұратын арнау 
%леңінің соңғы жағындағы:

Жиі келсін жүрегіңе жыр-маусым,
Бақытты бол, ұлы %ңірді 

жырлаушым.
Шаңырағыңа бақыт құсы ұялап,
Нұр үстіне сарқылмайтын нұр 

 жаусын, – деген тілек арманыңа қанат 
бітіріп, %мірге құштарлығыңды арттыра 
түскендей.

Бұл %лең жергілікті басылымдардың 
бірінде жарық к%рді.

Жезқазғанға келген сайын шыққан 
кітабын тарту ететін. Санап отырсам, 
үйдегі кітапханамда ақын ағаның он 
сегіз кітабы бар екен. Олардың әрқай-
сысындағы қолтаңбасының %зі жаныңды 
шуаққа б%лер жылы лебізге толы. 

Жүзі жарқын, қамқоршыл, бауырмал,  
тұла бойы нұрға толы қайраткер аға 
бейнесі естен шығар ма...

ҚҰНДЫ СЫЙЛЫҚ

Бұл кітап маған ерекше ыстық. 
К%лемі де шағындау. Кітаптың аты 
– «Айттым сәлем». Авторы – Жұбан 
Молдағалиев. Шыққан жылы – 1967.

Ол кезде үшінші сыныптың оқушы-
сымын. 7 қараша ол уақытта керемет 
мереке. «Ұлы Қазан революциясы күні» 
дейтін аты бар.

Осы мереке қарсаңында мектеп  
басшылығы үздік оқушы ретінде 
маған аталған кітапты сыйға тарт-
ты. Онда былай деп жазылған: «Ұлы 
 Октябрь револю циясының 50 жылдығы 
қарсаңын да үздік оқып, үлгілі тәртібі 
үшін 3  класс  оқушысы Домбаев  
Нұрперзентке сый лыққа беріледі. 
Мектеп  дирекциясы».

Бұл маған Алматыдан Жұбан ақын-
ның %зі келіп сыйға тартқандай әсер етті. 

Содан бері де елу екі жыл уақыт 
%тіпті. Жаңағы кітапты қимас дүниемдей 
сақтап келемін. Анда-санда қолыма 
алып, қарап қоятыным бар. Бір жағынан 
соңыңда қол бұлғап қалған балалық 
шағың да к%зге елестейді. 

Айтпақшы, келесі жылы «Мен қазақ-
пын»   дейтін %леңімен-ақ қазақ әдебие-
тінің ірі тұлғасына айналған Жұбан 
Молда ғалиевтің туғанына 100 жыл то-
лады.

Бәрімізге белгілі, соңғы жылдары 
Батыс Қазақстан және Атырау облыс-
тарына ортақ қазына, ихтиофауна 
%кілдерінің сан алуандығы тұрғысынан 
аса бай су қоймаларының бірі  – Жайық 
%зенінің тартылып, қайраңдануына орай 
жалпыұлттық, тіпті турасын айтқанда 
жаһандық проблемаға айналып отыр.

«Каспий Құбыр Консорциуымы-Қ» 
АҚ-ның қолдауымен %ткен экспеди-
ция барысында әлемге әйгілі «National 
Geographic Qazaqstan» журналының 
%кілдері  осы жылғы қыркүйектің 
2-12 ара лығында Жайықтың Батыс 
 Қазақ стан  облысы шекарасынан бастап, 
Атырау облысы аумағындағы Каспий 
теңізіне құятын тұсына дейінгі б%лігін 
сүзіп шыққан еді. Олар 2 мыңға жуық 
шақырымды жүріп %тіп, бес мыңға 
жуық фотосуретті таспаға тартып алған 
болатын. 

Экспедиция мақсаты – ең алдымен, 
журнал бетінде Батыс %ңіріміздің ең 
басты су күретамыры – Жайық %зенінің 
бүгінгі аянышты ахуалын к%рсету 
арқылы қоғамда сілкініс туғызу, уақыт 
күттірмей, тез шешуді талап ететін 
күрделі мәселені Қазақстан Республи-
касы Үкіметіне жеткізу еді. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  с % з  а л ғ а н 
 «Каспий Құбыр Консорциуымы» 

М е м л е к е т  ж ә н е 
қ о ғ а м  қ а й р а т к е р і , 
қазақ руханиятының 
жанашыры Иманғали 
Т а с м а ғ а м б е т о в т і ң 
анасы   Ділдә Матай-
қызы  89 жасында  фәни-
ден бақиға озды. 

Ділдә Матайқызы 
Т а с м а ғ а м б е т  к е л і н і 
к%зі тірісінде ел анасы  
атанған елеулі жан-
дардың бірі ,  халық 
қадірлісі, елге сыйлы дәрігер, пе-
дагог, жазушылық қырымен де та-
нылды. Кездескен тұста келіндерге 
ақыл айтып, қыздарға ж%н сілтейтін 
оның сабырлы,  салиқалы мінезін 
к%зі к%ргендер еске алып отырады.  
Негізгі  мамандығы дәрігерлік 
 саласында қырық жылдай еңбек 
еткен ол ұрпақ тәрбиесіне үлес 
қосу мақсатында қаламгерлікпен де 
шұғылданды. Құрғақ с%зге дес берген  
к%птің бірі емес, к%ргенін тізіп, 
к%ңілдегісін қағазға түсіріп, кейінгіге 
мұра  ет іп  қалдырған данаг%й 
қариялардың қатарынан к%ріне 
білді. «Тәрбие  туралы толғаныс» 
атты алғашқы кітабы белгілі жазу-
шы  Герольд Бельгердің аударуымен  

«Аударма»  баспасынан  
«Исповедь  матери»  
д е г е н  а т п е н  ж е к е 
кітап  болып жарыққа 
шықты. Оның қала-
мынан туған «Айна-
лайындарым ме нің», 
«Ана  туралы жыр», 
« Ұ р п а қ қ а  ұ л а ғ а т » 
к і т а п т а р ы  о қ ы р -
манның ыстық ықы-
ласына б%ленді. Б%-
бектерге арналған екі 

ертегі кітабы да бүлдіршіндердің 
сүйікті  туындысына айналды. 
Қазақсан Жазушылар  одағы Ділдә 
Матайқызының тәрбие ж%ніндегі 
дүниелерін «ұрпақ келешегіне 
арналған үздік басылым»  деп танып, 
арнайы марапатқа ие болды.

Аяулы ана,  асыл әже,  жас 
 ұр пақ қа рухани қамқоршы болған 
Ділдә Матайқызының жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын! 
Мар құмның отбасы мен туған-туыс-
қандарына қайғыларына ортақтасып 
к%ңіл айтамыз. 

 
«Қазақ газеттері» ЖШС 

және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары

Шұбартаудың  басынан сезім т%гіп, 
Жүретін бір ағам бар к%ңіл б%ліп. 
Сипаты мен нұрына қанықпын мен, 
Адалдықтың қадау шыңы дейсің к%ріп.

Бұлт шалған  к%ңіліңе нұрын сеуіп, 
Жаныңды жадыратар %мір беріп. 
Қазақы мінезі бар қарапайым, 
Ақыл-кеңес айтатын маржан теріп. 

Болмысты мендегі к%ріп, сезіп, 
Болжайтын болашақты қиял кезіп. 
Жырымдағы сырларыммен үндеседі, 
Бұндай аға к%рмедім сырға берік.  

@ткен шақты аңсаған к%ңіл жерік, 
Сағынышты сәттерімде болған серік. 

Кісілік пен тазалықтың белгісіндей, 
Сырлассам %зіңменен қалам сергіп.

Ана тілді ұлықтады шығар т%р ғып,
Жауларын ана тілдің с%ктің жер ғып.
Шығыста ат ойнаттың с%зін с%йлеп, 
Қажымас еңбегіңмен т%ккен тер ғып. 

Кербез керім мінезіңмен Ертіс %рлеп, 
Керекуді  басқардың ерім ерлеп. 
@зің барда мақтанамын %згелерге, 
Ертеңіме аттанамын құлаш сермеп.

Парламентте отырсың с%зін  с%йлеп, 
Жер-Ана болашағын жүрсің тербеп. 
Қарт Ертістей қарттыққа жете берші, 
Отан-Ана қазағыма берген ер боп!!!

мақала жазып, мұның жақсылық емес 
екендігін қалың жұртқа жария етті. @з 
с%зіне %зі жауап беретіндігін, бұл жолда 
қандай жазаны да қабылдауға дайын 
екендігін мәлімдеді.

2004 жылдың жаз айы болатын. Ол 
кезде Жезқазғанда жергілікті газеттің 
редакторымын. 

Ойда-жоқта Нұрмахан аға хабар-
ласты. Бұрын кездеспеген адамым. 
Есесіне, аты-ж%ніне етене қанықпын. 

Амандық-саулықтан кейін сапары-
ның ж%нін айтты. @зінің жеке к%лігімен 
ел аралап жүр екен. Қарағанды жақтан 
келе жатқан сияқты. Дәл қазір есімде 
жоқ, бағыты не Шымкент, не Атырау. 
«Түскі дәмнің кезі ғой. Аға, үйге жүріңіз» 
дедім. Нұраға келісті. 

Жақсылап күтіп, дәм бердік. Газет 
ж%нінде, қазіргі журналистика туралы 
әңгімелеген болдық. 

Кетерде к%лігінен екі кітап алып, 
«ескерткіш болсын» деп ұсынды. 
Кітаптың аттары – «Мұхиттың арғы 
жағы, бергі  жағы» және «Шапық 
 Шокин». Екіншісіне қолтаңбасын қал-
дыр ды. Келіншегім екеуміздің  атымызды 
келтіріп: «Аттары жақсы бауырларыма, 
жаман журналист  ағаларыңның бір 
жазғаны деп білерсіңдер. Нұрмахан. 
20.06.2004» деп жазыпты.

«Шіркін, қарапайымдылық-ай» 
дейсің. Қайдағы «жаман». Жақсының 
жақсысы, нағыз журналист, қайраткер 
тұлға %зіңіз едіңіз ғой, Нұраға! 

@кінішке қарай, бұл жүздесуден 
кейін ардақты азаматпен кездесудің 
орайы келмеді.

БІР ҚУАНЫШ, 
БІР ҚАЙҒЫ

1983 жылы күз айында Ұлытауға 
қазақ тың к%рнекті ақыны Сырбай 
Мәуленов бастап, жазушылар Зейтін 
Ақышев және Құрманғазы Қараманұлы 
келді. Бір-екі ауылда болып, халықпен 
жүздесті. 

Астанаға қайтар кезде аудандық 
мәдениет үйінде қаламгерлермен кез-
десу болды. Университетті бітіріп кел-
ген жас кезіміз. Аудандағы мәдени 
іс-шаралардың бел ортасында жүреміз. 
Спектакльде ойнаймыз, ән де айтамыз... 
Осы жайлардан жан-жақты хабардар 
аудандық атқару комитеті т%рағасының 
о р ы н б а с а р ы  М а й р а  С е р к е б а е в а 
«Кездесуді жүргізуді саған тапсырамыз» 
деді. Келіспеске шара жоқ. 

Адам к%п жиналды. Сұрақтар да к%п 
қойылды. Оған негізінен қонақтардың 
ішінен Сырбай ақын жауап беріп 
отырды. 

«Есте қаларлық жақсы кеш болды» 
деді Сыраға мәдениет үйінен шығып 
бара жатып. Ақын аузынан жылы лебізді 
естіп, іштей біз де мәз болдық. 

Бұл бір әсерлі күндер еді. Алайда 
қонақтар кеткеннен кейін шаттыққа 
тербеліп отырған жас шаңырағымызды 

 болып еңбек еткен қайраткер азамат 
қой» деп жатыр. 

Мен: «Қолжазбаңды қалдырып кет. 
@зім хабарласамын» деген с%зді еститін 
болармын деп ойлағам. Жоқ, олай бол-
мады. «Мына б%лмеде күте тұр» деді. 

@зі қонақтан келіп отыр. Қонақтан 
қайтқан адамның жайы белгілі. Ал соған 
қарамастан...

Жарты сағат болды ма, болмады 
ма – қолыма жазу толы екі бет қағазды 
ұстатты. Қара сиямен жазылған пікірі. 
Не деген ұшқырлық, жеделдік! Соңына 
аты-ж%нін, лауазымын келтірген. 

Екі бет қана болғанымен жылылық-
тың шуағы есіп тұрған жүрекжарды 
лебіз. �сіресе, ең соңындағы: «Арқа 
 даласында жайдары жазда кездесуіміз 
к%п болсын» деген с%з жүректі тербер 
ыстық ықыласты аңғартатындай еді. 

Кәмекеңнің тағы бір жанашырлығын 
айта кетейін. 

Осыдан ширек ғасыр астам бұрын 
Ұлытау жұртшылығы т%л перзенттері, 
қ а з а қ т ы ң  м а р ғ а с қ а  т ұ л ғ а л а р ы 
– Т%регелді Шарманов пен Камал 
Смайыловтың алпыс жылдық мерей-
тойларын дүркі ретіп атап %тті. Оған 
елге білгілі ақын-жазу шылар, қайраткер 
азаматтар қатысты. Олардың ішінде 
Шераға – Шерхан Мұртаза да бар. 

Ол кезде  «Егемен Қазақстан» 
газетінің Жезқазған облысы бойынша 
меншікті тілшісіміз. Шераға болса 
газетіміздің басшысы. Былай қарағанда 
бастығымыз. 

Бастығың елге келіп жатса, шаңы-
рақты к%рсету, дәм тарттыру бұл да 
парыз секілді ғой. Бастығың анау- мынау 
емес, қазақтың Шерхан Мұртазасы 
болса... Ықылас-ниетімді оңашада 
Шерағаға жеткіздім. Жанында Кәмекең 
бар. 

Шераға шортандай шоршып түсті. 
«Оның реті жоқ, айналайын. Тойда 
жүрміз. Оның үстіне кешке ұшағымыз 
бар. К%ңіліңе рақмет» деді бірден.

Осы кезде екеуара әңгімемізге Камал 
аға қосылды:

– Шерхан, сен де жас болдың ғой. 
Қарағандыда, «Лениншіл жаста» тілші 
болғаныңды ұмыттың ба? Жас жігіттің 
к%ңілін қалдырма. Шын ниетімен айтып 
тұр. Барғаның дұрыс, – деді. 

Шераға аз-кем ойланып қалды. 
 Сосын: 

– Жарайды, – деді де маған қарап: 
– К%п б%гелмейміз. Кіреміз де 

шығамыз, – деді нығырлап. 
Расында да уақыт %те аз еді. Менікі 

де бір қарағанда зорлық. 
Шераға с%зінде тұрды. Уақыттың 

тығыз дығына қарамастан ұшаққа 
шығар алдында бір топ азаматтармен 
бірге шаңы ра ғымызға соғып, арнайы 
дайындалған дәм нен ауыз тиді. Тілек 
айтып, батасын берді. 

Бұл ешқашан да естен кетпейтін 
ғажап сәт Камал ағаның арқасында 
болып еді.

ЕСТЕН КЕТПЕС 
сол күндер...

АЯУЛЫ АНА, АСЫЛ ӘЖЕ

Ақжайықты аялайық

Үш бақытын 
ұлықтаған... 

(Генерал-майор, 
Парламент депутаты 

Нұржан Нұрсипатовқа) 

Ерлан ЕРКІНҰЛЫ,
запастағы полковник

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

АҚ-ның атқарушы директоры Милат 
Қарабалин былай деді: «КҚК %зінің 
негізгі жұмысынан б%лек, аймақтағы 
экологиялық проблемаларға да ден 
қойып келеді. Осы бағытта 2001 жылдан 
бері 7 млрд теңге б%лген. Рас, Жайыққа 
қатысты соңғы жылдарда орын алған 
проблемалар адам шошырлық жағдайға 
жеткен. Бұл мәселені екі елдің атқарушы 
органдары талқылап жатыр».  

Экспедиция барысында %зеннің 
тереңдігі %лшенді, суы мен топырағынан 
сынамалар алынды, флора мен фаунаға 
мониторингтік зерттеулер жасалды, 
%зеннің оң және сол жағалауарын 
мекендейтін тұрғындармен кездесу-
лер %ткізіліп,  жергілікті  к%нек%з 
қариялардың пікірлері ескерілді.

Э к с п е д и ц и я  қ о р ы т ы н д ы с ы н 
«Nat ional  Geographic  Qazaqs tan» 
журналының желтоқсан айында шыққан 
санынан оқи аласыздар. Бір мысал 
келтіре кетейік, 2019 жылы Жайықтағы 
су деңгейі орта есеппен 330 см дейін 
т%мендеп кетсе, бұл к%рсеткіш 1970 
жылдары 583-590 см аралығында болған. 
Осыған қарап-ақ ерке Жайықтың 
жағдайы қаншалықты мүшкіл екенін 
аңғару қиын емес.
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Қайта-қайта шақырғасын бұл құрметті 
азаматтың елу жасына қаладан келген. 
Елу-алпыстай ғана адам шақырылған 
екен. Ығы-жығы қонақ жоқ. Бәрі де сал-
танатты. Дастарқанды Еділдің %зі жүргізіп, 
басқарды. Бәйбішесі әнші екен, әнмен 
қарқ қылды. 

«Құрметті достарым, жағдай бар 
ғой, бірақ онша дабыра жасамадық. 
Бір-бірімізге тілектеспіз-ау дегендерді 
шақырып едім, бәрі келді,  рақмет» 
д е п ,   с ы п а й ы  ғ а н а  л е б і з  б і л д і р д і . 
Алғашқылардың бірі  боп с%з алған 
Сейдімбек т%рт бүктелген бір бет қағаздың 
орамын жазып, «Құрметті  достар, Михаил  
Юрий баласы екеуміз екеулеп Еділге арнау 
%лең жазып едік, соны оқып беруге рұқсат 
етіңіздер» деді де, зудыратып оқи ж%нелді:

Еділ деген %зеннің 
ернеуінен су кетпес,
@зегінен бу кетпес.
Ашу, араз жоқ онда,
Жай ағады, әмманда,
Бірақ Ұлы атанған.
Апыр-ай, ә, бұл қалай?
Ұлылардан бата алған,
@зен-су ма, Аллам-ай,
Беу, арман-ай!
Сен де Еділ – ол да Еділ,
Айырмасы біреу-ақ.
Шешуі де жеп-жеңіл,
Отырсаңдар, біле ғап.
Адамына – Еділдің,
Ұлылықты біз бердік.
@зеніне – Еділдің,
Сан ғасырлар, сан тағдыр,
@лшеп, пішіп ол берді.
Бірақ, бірақ, бір Алла,
Екеуіне тең к%рді, – деп сәл кідірістеді 

де, – Құтты болсын елу жас, Аман болсын, 
мал мен бас, – деп к%теріңкі үнмен аяқтап, 
парақ қағазды дастарқан иесінің қолына 
ұстатты. Содан ду қол шапалақ шамамен 
екі-үш минуттай уақытқа созылды-ау! 
Шапалақ тына бергенде қошамет с%здер 
басталып кетті дейсің!

– �й, сен %зің пәле екенсің ғой. @леңің 
тұнып тұрған философия, – деді Қожағұл 
қозғалақтап. 

– Иә, деймін-ау, тап-таза %лең ғой 
мынау. Апыр-ай, осы кезге шейін мұның 
ақын екенін неғып білмегенбіз, ә? – деп 
Сатан ұшып тұрып, Сейдімбектің қолын 
қысты. 

– Оу, Юрий баласы Михаил дегенің 
кім, әлгі моншашы ма, одан %зге орыс жоқ 
қой бізде, – деді қақ т%рде отырған Сонар-
бай екі алақанын бірдей жайып.  – Мына-
дай арнау %леңнен кейін сенің мәртебең 
жүдә аспандады, әрі аудан басшысысың, 
т%р сенікі, маған ыңғайсыздау, – дегенді 
қосып қойып еді:

– Жо-жоқ, қозғалмаңыз, әкімдік 
орынтақты мен кімнен алдым, тура сізден. 
�рі жасыңыз үлкен, – деп Сейдімбек 
 Сонарбайды екі иығынан басты. 

– Сәке, құса қылмай айтсаңшы енді, 
әлгі Юрий Михаилыңызды, %зі қазақша 
біле ме? – деді үй иесінің бәйбішесі 
сықылықтай күліп. 

– Иә, деймін-ау, Михаилді білмей, 
тамақ жүретін емес, – деді аққұба %ңді 
толықшалау әйел сыңғырлаған хрустальді 
үнмен. 

Бір сәтте тыныштық орнағандай 
болып еді, сол тыныштықты шетте 
отырған жұпынылау, жас шамасы отыз 
бес-қырықтың айналасындағы кексе қыз 
ба, әлде келіншек пе, әйтеуір бұл бұрын 
кездеспеген бір жан: 

–  А ғ а й ,  а й ы п  е т п е с с і з ,  с і з д і ң 
%леңіңіздің түпқазығы Михаил Юрьевич  
Лермонтовта жатыр.  Оның Волга, 
яғни Еділ жайында арнайы туындысы  
болмағанмен, «Эпиграмма», «Дары 
 Терека», «О, Каспий» %леңдерінен %те 
шебер құрастырыпсыз. Оны  Михаилге 
жалтақтамай, толықтай сіздікі деуге 
құқыңыз бар. Соңғы екі жол – жай к%терме 
с%з ғой. Ол %леңнің ішкі мазмұнына 
кірігіп, салтанат құрып тұрған жоқ. Оны 
екі арадағы сәл тыныстың %зі аңғартып 
тұр. @мірден бар болғаны  жиырма жеті 
жасында кеткен аса талантты, аса дарын 
иесінің «Русалка», «Тамара», «Надежда», 
«Баллада» сияқты %леңдерін қазақша 
сайратуға сіздің шығармашылық күшіңіз, 
сауаттылығыңыз жететіндігіне инедей де 
күмәнім жоқ, – деп бұзып жіберді.

Дастарқан басында отырғандардың 
бәрі дерлік ауыздарын ашып, тіпті 
кірпіктерін де қақпай, «Мәссаған без-
гелдек» дегендей, аңқиды да қалды. Бұл 

– Ассалааумағалейкум, �беке, апыр-
ай, аяқ астынан қуанышқа кенелтіп, 
тастадың-ау, – деп, кеудесі бір құшақ боп 
Айжарық кіріп келді.

– Уағалейкумүссалам, сәлемші 
болсаң т%рге шық, апыр-ай, сенің де 
баспайтын жерің, жұтпайтын желің 
жоқ-ау, ай, қара нарым-ай! Кел, т%с 
қағыстырайық, – деп орнынан сілкіне 
тұрып, қарсы алдындағы алпамсадай 
денені орай құшақтады. Сосын екеуі 
қосарлана т%рдегі диванға құйрық басты 
да, бір-біріне қадала қарап, сүт пісірімдей 
уақыт үнсіз, тілсіз отырды. Тіпті б%лмеге 
ақ орамалды орай тартқан егделеу әйелдің 
кіргенін де байқамағандай. 

– Ал, мынау менің екінші бәйбішем, 
тоқалым деуге аузым бармайды, – деді 
Айжарық кенет үн қатып. – �й, бәйбіше, 
мынау менің қанды к%йлек, қаск%й 
жолдасым �білқайыр, – дегенді қосып 
қойды. 

– Сәламатсыз ба, білемін ғой, білемін 
ғой, бұрынырақта к%ргенмін. Бала-
шағаңыз аман ба, аман-есен жүрсіз бе, 
келген-кеткеннің қайыры болсын. Сізді 
отағасы ылғи айтып, аузынан тастамайды,  
– деді биязы үнмен. 

– Екеуміз де бірінші бәйбішемізді 
«Ана жаққа» жібергенімізге екі жылдан 
асты емес пе? Иманды болғырлар, шама-
лас уақытта кетті ғой, жастары да шамалас 
еді. �не бір жаман ауру бас-к%зге қаратты 
ма! Содан жылын берген соң, қой, бала-
келіннің шайы қашан қайнайды деп 
телміргенше, %зім әрекет жасайын деген 
оймен бас салып мына Сарқытқа үйленіп 
алдым. Жаман емес, әйтеуір, жататын 
т%сегім мен тамағым дұрыс... 

Бір кезде «Ассалаумағалейкум» деп 
сақал-мұртты егде кісі бастаған әйелі бар, 

бір-бірлеп қол шайдырайын, – деген үй 
иесінің екпінді даусы шықты. 

Үлкен д%ңгелек үстелге тақау қойыл-
ған орындықтарға жайғасқан меймандар 
дастарқандағы мәзірге бар ынта-ықыласын 
аударып еді, жанарларына – бұқтырылған 
тауық, қазы-қарта, қуырылған балық, 
әйтеуір, тағамдардың түр-түрі ілікті де, 
іштей риза болып: «Құдай дың әмірі, мұны 
қай уақытта дайын дап, пісіріп үлгерген» 
деген сауал әрқай сысының тіл ұшында 
тұрғандай болды. 

Дастарқан үстіндегі тағамдар біраз 
ықшамдалып қалып еді, қып-қызыл 
қуырдақ тағы да еселеніп, сәлден кейін 
босаған ыдыс-аяқ шеттетіліп, ортадан  
үйме табақ манты орын тепкенде, 
иектерін шошайта басын к%термеген 
 мейман қалмады. Бірақ «Апыр-ау, мұны 
енді кім жейді, а?» деген тосын с%з 
ешкімнің аузынан шықпады. 

– �й, Бекарыс, тағам жаңаланды, 
әпитет ашыла түсті.  Қалған жарты 
ш%лмегіңді құй стақанға, – деді Айжарық 
теңселе с%йлеп. – Марқұм бәйбішем 
осындайда түрткілеп, шымшып «ішпе» 
дегенді тілмен емес, қимылмен  айтып 
ұғындыратын еді, құдай бергенде, Сарқыт 
бәйбішем «Отағасы, шамаңды %зің 
білесің ғой» дегендей жымиып қана үнсіз 
отырады. 

– Пах, %зім де осылай ойлап ем, 
қойылған тағамды ішіп-жеп, %ткен-
кеткенді еске алып отыру, үй иесінің 
мерейін асырады ғой. Алма келінім 
осы тағамдарға қаншама қажыр-қайрат 
жұмсады. Біле-білген кісіге тамақ әзірлеп, 
оны пісіріп, қонақтың к%ңілінен шығу – 
%нерді қажет етеді, – деді Қара томпайып 
жатқан мантыға сүйсіне к%з тастап. 

– Т%реңізге құлдық, – деп, Бекарыс 

– Ағатайым, Сіздің ұялы телефо-
ныңыз қоңыраулап, – деп қолына 
ұстатты. 

– Алло, тыңдап тұрмын, – деді бұл.
– Сәламатсыз ба, �білқайыр ағасыз 

ба?
– Иә, иә, аманбысың, шырақ...
– Кешірерсіз, мен қала әкімі Сәбит 

К%пжасаровпын. Сіз жедел түрде жолға 
шықсаңыз, сағат үштегі акимат отырысы-
на үлгерер едіңіз. 

– Жай ма, шырағым?
–  Т е з і р е к  ж о л ғ а  ш ы ғ у ы ң ы з д ы 

%тінемін. Сіз аса қажетсіз. Мән-жайды 
келген соң білесіз ғой, – деп қала әкімі 
телефонын қойды. 

Жедел басып, үйге кірген �білқайыр 
келініне: – Қарағым, мені жұмыс орным 
шақырып жатыр. Тездетіп жүрейін, бұл 
жерде жалдайтын жеңіл машина бар 
ма екен? – деп еді, келіні с%йлей алмай 
булықты да қалды. Сәлден соң: 

– Енді қайттім, енді қайттім,  Бекарыс 
шаруамен кетіп еді, – деді к%зі жасаурап. 

– Барғасын хабарласам ғой. Осы 
к%рші жігіттің машинасы бар-ау деймін. 

– Қазір ағатайым, мен барып келейін.
Бұл киініп, сыртқа шыға бергенде, 

алдынан шыққан бұйра шаш жас жігіт: – 
Ағасы, қайда бұйырасыз? – деп талтайып 
тұра қалды. 

– Қалаға.
– Құп болады. Жол ақысын жүре 

с%йлесерміз. 
– �рине, әрине... сосын артына кілт 

бұрылып, – Қарғам, әзірге, – деп артқы 
есікті ашты.

– Жолға тамақ, – деген келінінің 
 даусын машинаның дырылы жұтып 
қойды. 

***

дапсыңдар ғой, енді «мен» деген с%збен 
қол артық шығар.

– Отырғандар ду етіп күліп, қол 
шапалақтады. Сосын бәрі бір-бірлеп 
«құттықтаймыз» деп қолын қысты. 

***
«Апыр-ай, бұл қызметті д%ңгелетуге 

күшім де, білімім де жетер-ау, тек жалғыз 
тұрғаным шаршатпаса» деп ойлады 
 машина ішінде ол. – �лде күйеу балам 
мен қызыма барсам ба екен! �лде күтуші 
жалдасам қалай болады, әй, бір ж%ні 
 болар. Айтпақшы, тамақ ішіп алып, 
%зімнің жұмыс жоспарымды жоспар-
лауым қажет қой. «Қалалық бюджетке 
түгелімен сіз жауап бересіз» деді-ау! Ол да 
мені қинай алмайды. 

– Аға, ертең қай уақытта келейін? – 
деген жүргізушінің даусы ойын бұзып 
жіберді. 

– Тура сағат сегізде келсейші, – деді 
�білқайыр. 

– Құп болады, – деді жүргізуші. 
Үйге кіріп, жайғасқаннан кейін шай 

ішіп, диванға қисая кетіп еді, ойына 
Бәліштің аманат хаты түсті де: «Қап, 
жадымнан шығып кеткені-ай, машина 
ішінде ойыма келмегенін қарашы. Қой, 
такси ұстап апарып берейін» деп іштей 
күбірледі де ұмтылып, бешпентінің ішкі 
қалтасындағы конвертті суырып алып, 
сыртына к%з жүгіртіп еді, �білқайыр 
@рнековке Бәліш Қадыровадан деген 
жазуға к%зі түсті. Және де етек жағында 
«Міндетті түрде ашып, оқыңыз» деп 
 жазылыпты. Бұл дереу конвертті мұқияттап 
ашып, ішіндегі тілдей қағаздағы «Мен 
сізге қалаған кезіңізде тұрмысқа шығуға 
әзірмін. Егер сіздің жүрегіңізде менің 
жүрегіме орын болса».., Бәліш Сәлімқызы, 
38 жаста, жалғыз басты, тұрмыс құрмаған, 
деген жазуды екі-үш рет оқып шықты 
да: – Бұл не жұмбақ, – деп кәдімгідей 
с%йледі. К%з алдына оны елестетіп к%ріп 
еді, маңдайы ысып, қызуы к%терілгендей 
күйге б%ленді. Оның кескінді жүзі біресе 
жақындап, біресе, алыстаған сыңай 
 танытты. Қос жанары м%лдіреп, кірпік 
қақпайтын секілді. Тек оң жақ к%зінің 
жиегінен бір тамшы жас к%рініп, не әрі, не 
т%мен жылжымайтындай, оймақтай еріні 
сәл ашылыңқы ма, қалай? 

�білқайыр хатты қайтадан оқыды. 
«Телефон н%мірін жазбағаны несі екен?! 
�лде мені %тірік дәмелендіріп, жұртқа 
күлкі қылғысы келе ме? Қой, ондай 
жеңіл мінезді шыға шап әйел сияқты 
емес, салиқалы, орта к%рген, к%кірегінде 
к%ңіл сүзгісі бар, жаман мен жақсыны 
таразылай білетін әйелге ұқсайды %зі» 
деп  ойлады. С%йтіп жатып к%зі ілініп 
кеткенін %зі де байқамай қалды. Түсіне 
марқұм бәйбішесі Қатша енді. Ол бұған 
т%сектен қолын созып, «�бе, %зіңді-
%зің сынап к%рсейші» деп күлімсірейді. 
 Шошып оянып, жатын б%лмеге қарай 
қадам басты. 

Түннің қай мезгілі екенін айыра 
 алмады. Есіктің қоңырауы безілдеп, 
 тыным таптырмағасын ұшып тұрып, 
ілгері ұмтылды. Кідірістеп «Бұл кім екен?» 
демей-ақ есікті ашып еді, күйеу баласы 
мен қызы мұны кезек-кезек құшақтап, 
«Құтты болсынды» үйіп-т%гіп тастады.

– Ой, әкешім, дым болмағандай-ақ, 
бедірейіп тұрсың ғой, тіпті, а? – деді қызы 
к%зін сүртіп. – Айт, шапшаң, %з аузыңнан 
естиік. �йтпесе, мен қазір қуаныштан 
солқылдап жылаймын. Ал бір жыласам, 
к%пке созатынымды тәп-тәуір білесің 
ғой.

– Апыр-ай, мән-жайға әбден қанық 
екенсіңдер. Менен несіне сұрайсыңдар. 
Облыстық телебағдарлама жалған 
хабарды  жарияламайтын шығар.

– Солай ма, дәл солай ма, Берік, 
ашсайшы  шампанды. Ей, болсайшы, 
т%гіле берсін, әкел аузынан ішейік... 

Күйеу баласы мен қызын шығарып 
салған �білқайырдың шақшадай басына 
нелер кіріп, нелер шығып кеткенін бір 
Алланың %зі білетін шығар. �йтеуір, 
ойы он саққа жүгірді. «Бұл не қылған 
жұмбақ хат, шешуі қиын» деп қайта-қайта 
күбірледі...

Бір шыны шайын ішіп, қызметке 
 жинала бастап еді, үйдің телефоны мен 
ұялы телефоны қатар қоңыраулады... 
Қолына іліккенін құлағына тақап, – 
Алло, тыңдап тұрмын, – дегенінше, 
есіктің қоңырауы безілдеді. Есікті ашса, 
інісі мен келіні.

– Аға, ағатай, – деп, екеуі де мұның 
мойнына асыла кетті. 

  – Ойпырым-ай, қайдан жүрсіңдер? – 
деді бұл басқа с%з аузына түспей.

– Телевизордан к%ріп, естігесін 
 шыдап отыра алмадық. Қалай шыдаймыз, 
мынадай қуанышта, – деді келіні к%зіне 
жас алып. – Сосын, сосын бар ғой, бізбен 
бірге Бәліш апай да келді. «Сәлден кейін 
кірермін» деп сыртта кідірістеп қалды. 

– Апыр-ай, апыр-ай, ә, тіпті  тосын 
жаңалық болды-ау, %зі, енді былай, мен 
біржолата жұмыстың аяғында келетін 
шығармын. Үйге %здерің қожалық ете 
бересіңдер ғой. Асығыс болсаңдар, 
кілтті к%ршіге тастай салыңдар.  Солай, 
қос к%гершінім,  деген �білқайыр 
табалдырықтан аттай беріп, бетпе-бет 
келген Бәлішке:

– Сіздің хатыңызды мұқият оқы-
дым. Мазмұны мені толықтай қана-
ғаттандырып, жүрегімді қуанышқа 
б%леді, – деді күлімсіреп.

– Солай ма, қымбаттым, солай 
ма, қайталашы, – деген әлсіз дауысты 
�білқайырдың құлағы шалды. 

Бір жетіден кейін �білқайыр мен 
Бәліш Неке сарайына барып, ағайын-
туыс, жора-жолдас, қызметтестерінің 
қошаметтеуімен некелерін қиғызды...

КЕЗДЕЙСОҚ
(Әңгіме)

Марат 
МӘЖИТОВ

Әбілқайырдың осы бір он шақты 
үйден құралған шағын ауылға маңдай 
тірегеніне бүгін үшінші күн. Қаладағы 
екі бөлмелі пәтерінің темір есігін 
тарс қылып жапты да, көршісіне де 
ескертпей, автобусқа отырып, алты 
сағат дегенде аудан орталығына, одан 
жеңіл машина жалдап, қызыл екіндіде 
«Ассалаумағалейкум» деп кіріп келіп 
еді, інісі мен келіні ауыздарына сөз 
түспей, бұған қарап бақырайды 
да қалды. Содан екеуі қосарлана: 
«Ойпырым-ай, аға-еке-ай, әйтеуір 
жай ма, әйтеуір жай ма?» дей берді. 
– Бәрі дұрыс, екеуіңді сағындым, сосын 
енді көліктен көлікке мініп дегендей 
жетіп келген жай бар, шырақтарым, – 
деді бұл. 
– Алақай, ағатайым келді, шүйінші – 
деп екі алақанын шапалақтаған келіні 
сыртқа шыға жөнелді. Інісі отырған 
орнынан атып тұрып, ағасын айқара 
құшақтады да, дереу сытылып шығып, 
– мен қазір, – деп, есікті сыртынан 
жапты. 
Бұл шегіншектеп барып ауыз үйде 
қалдырған сумкасын сәл еңкейіп сол 
қолының саусақтарымен іліп алып, 
әлі аяғынан шешілмеген аяқ киімін 
еңкейместен өкшесін кезек-кезек 
көтеріп, сырғыта шешіп, сол беттегі 
үлкендеу бөлмеге қойылған диванға 
құйрық басты да, қолындағы сумкасын 
қапталдастыра қойды. Сол-ақ екен, 
сырттан ентіге басып інісі кірді де: 
– Аға-еке, қызыл тұсақты бауыздап 
тастадым, екі-үш көршіні «ағаммен 
дастарқандас болыңыздар» деп айтуға 
Сырға жүгіріп кетті. Әрі кеткенде бір 
сағат шамасында бәрі дайын болады, 
ағажан.
– Бекерге әуре еттім-ау сендерді, – деді 
бұл қызарақтап. 
– Ой-бұй, аға-ай, қуаныштан жары-
лайын деп тұрмын. Тұсақ емес, құлын 
соятын күн ғой бүгін. Әлі қызыл екенді, 
уақыт жетеді. Ағажан, шөліркеген 
шығарсыз, мұздай айран берейін, әлде 
минералды су ішесіз бе? 
– Суы дұрыс болар, – деп күңк етті бұл. 
– Міне, міне, мынау айран, мынау 
 минералды су, – деп, әкелгендерін 
шағын үстелге қойған інісі лезде 
көзден ғайып болды. Бұл үстіндегі 
бешпентін іліп, галстугын аз-кем 
 босатты. Кісілер келсе, әрі ауыл адам-
дары сыншыл келеді деген оймен одан 
әрмен жеңілденуді өзінше ыңғайсыз 
санады. Есіне өткен жылғы бір жай 
түсіп, еріксіз езу тарттырды. 

жай ұзаққа барар ма еді, қайтер еді, үй 
иесі Еділ:

– Оу, қадірменді қонақтарым, ас-
суға к%ңіл б%лейік. Қарындасым Бәліш 
бәріңді таңдандырып, таңдай қаққызып 
тастады-ау деймін! Мамандығы дәрігер 
болғанымен, әдебиетке бейімдігі бар, 
– деп шапшаңдата с%йлеп еді, іле-шала 
бәйбішесі де – біздің Бәліш с%йтеді енді, 
с%йтеді, болды, болды, тамақ алайық. 
@лең де керемет, менің қайын сіңлімнің 
түйінді с%зі де керемет, мен қазір сіздерге 
тағы да ән салып беремін, мысалы, – дей 
бергенде Сейдімбек:

– Қарындастан емес, ұлы Абайдан 
ұят болады-ау, Лермонтовтың жиырма 
бес %леңін қазақша сайратқан. �йтпесе, 
«Русалканы» аударып к%рер-ем, – деп 
күліп жіберді. 

– Бәсе, бәсе, енді-енді осылай с%йлеп, 
талабыңды жанып-жанып жіберсейші, – 
деді Қожағұл кеудесін к%теріңкіреп. 

– Сен аудармашы боп кетсең, ауданды  
кім басқарады, а? Оны да ойлап қой. 
Тайлақты мұрындықтаймыз деп, нардан 
айырылып қалмайық, масқара қылып, 
– деп Ізтұрған қарқылдай күліп еді, 
жанындағы Сейіт: 

– С%зіңізді дереу жұқартпасаңыз, тым 
ауырлау, – деп сыбырлап үлгерді де: 

– Ауданға әкім табылар-ау, Секеңдей 
азамат табу қиындау ғой, – деп, с%зінің 
артын созыңқырап жіберді. Дәл сол кезде 
Бибісара бәйбіше күйеуі Сейдімбектің 
иығына қолын салып:

Қараңғы түнде тау қалғып, 
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал қып,
Түн басады салбырап, – деп, жіңіш ке 

дауысын к%теріңкіреп шырқай ж%нелгені 
с о л  е к е н ,  е к і н ш і  ш у м а ғ ы н а  е р л і -
зайыптылардың бәрі қосылып, осыған 
дейін айтылған ірілі-ұсақ с%й лемдер 
мүлдем ұмытылып кеткендей болды... 
�ннің соңы биге ұласып, той тарқар «Айт-
тым сәлем Қаламқас» әнімен аяқталды. 
«Ескерткішке» деп Еділге арналған %лең 
қолма-қол к%бейтіліп, қонақтарға деген 
сый-сияпатқа қосылып берілді. 

– Бәліш, сіңлім, сол Орынборда 
қашанғы жүресің, елге келсейші, орта-
мыз тола берсін. Қызмет жағын отағасы 
реттейді ғой. Мекен-жайды к%птеп-
к%лемдеп бірдеңе қылармыз. Тіпті бол-
маса, біздің екі б%лмелі пәтеріміз бос 
тұр, к%шіп кел де, кіріп ал. Бала, келін 
Астанада. Екеуінің қайта оралатын түрі 
жоқ, – деп аудан әкімінің бәйбішесі 
Бәлішке жылы лебіз білдіріп еді, – Ой-
бой, Бибісара, не айтса да, мен үшін заң 
жолдастар, мұны біліп қойыңдар, – деп 
күлді Сейдімбек. 

– Дұрыс, дұрыс, Бәкеңдікі, ж%н, ж%н, 
– деген қошемет с%з б%лмені кернеп кетті. 

***
«Дегенмен, менің келінім тым пысық 

және әр нәрсенің орайын біледі. К%рдің 
бе, үйдің ішін қараған адамның к%зі 
қызығатындай етіп, жайнатып қой ғанын» 
деп ішінен күбірлей беріп еді:

еркегі бар бес-алты қонақ кіріп келді. Ор-
нынан тез к%терілген �білқайыр:

– Уағалейкумүсалам, т%рдің т%бесіне 
шығыңыздар, құрметті меймандар, 
хош келдіңіздер, – деп сақал-мұрттыға 
күректей алақанын ұсынды. Бәрі орын-
дарына жайғасты-ау деген сәтте егде кісі 
екі алақанын уқалап: 

– Уай, �беке, сыртыңыздан қа нық-
пыз  ғой. Менің есімім – Қара. Осыдан  
үш жылдай бұрын сіз ауданның бас 
экономисі қызметінде істеп жүргенде 
бір шаруамен алдыңызда да болғанмын. 
Бәйбішең қайтпас сапарға аттанған 
екен, артының қайырын берсін! Алла 
Тағаланың марқұмға пейілі түсіп, пейіште 
нұры шалқығай! Есіңізде шығар, немере 
інім Еділ елу жасқа толғанда дастарқандас 
болғанымыз. Иә, туу хақ, %лім хақ. 
Біреуге ерте, біреуге кеш. Тағдыр ісіне 
қарсы тұрар шара бар ма, жоқ қой, – деді 
тарғылдау даусын дірілдете с%йлеп. 

– Қайыры болғай, қайыры болғай, – 
деді отырғандар да бірі жай, бірі к%теріңкі 
үнмен. 

– �умин, әумин, – деп �білқайыр 
отырғандарға жағалай к%з тастап еді, 
қараторы %ңді, әдеміше келіншекке 
 жанарын тоқтатып:

– Апыр-ау, Бәліш қарындасым, аман-
есен жүрмісің, шырағым! «Тау мен тау 
кездеспейді, адам адаммен кездеседі» 
деген осы, – деп аз-кем күрсініп, ішінен 
ыстық ауа шығарғандай күйге түсті. 

– �, естімеп пе едің, Бәліштің 
біржолата келгеніне екі-үш айдан асты. 
Осы маңдағы бұрынғы аурухана қайта 
жанданып, күрделі ж%ндеуден %ткен, 
соған бас дәрігер боп жұмысқа орна-
ласты. Қуанышта шек жоқ, Жиырма 
жылдай сыртта жүріп, әйтеуір тәуекел 
етті-ау. Орынбор мына тұрған жер 
дегенмен, %зге жер, %зге ел емес пе! 
Ондағы қандастарымыз да %здерінше 
кеуде кергенмен, орыстанып кеткені 
білініп тұрады. Қазақ – қазақ тілінде 
сайрамаған соң, бірте-бірте ұлттығын 
жоймай ма? Орынбор, Сарытау, Түмен 
– негізінен қазақ жері екеніне дау жоқ. 
Тағдыр солай болды. Не істейсің, %з 
бармағыңды %зің кесе алмайсың. Ендігі 
жерде бас-аяғымызды жинақтауымыз 
керек пе, %те-м%те керек. Тәуелсіздік 
алдық, заман %згерді, құдай берді. 
Сондай деймін, олар неге ойламайды: 
Біздің болашағымыз қандай болады, 
ұрпағымыз %сіп-%нер ме екен? «Ер 
– туған жеріне, ит – тойған жеріне» 
деген баба с%зін таразылайық деп. 
Сондағы қазақтар сыпырылып к%шіп, 
ата қоныстың шұрайын шығарудың 
орнына, «Сендерде анау ғой, сен-
дерде мынау ғой» деп, мұрындарын 
шүйіретінін қайтерсің. Менің Орскіде 
бұрынғы Жаманқалада жамағайыным 
бар. Сан рет бардым. «Оу, к%шсейші», 
деп, жоқ, ананы-мынаны сылтауратып, 
қозғалмайды-ау, қозғалмайды. 

– Қонақтар, кешірерсіздер, дастарқан 
мәзірі келесі б%лмеде дайын,  келіңіздер, 

ш%лмектен лықылдата құйып еді,  стақан 
ернеуімен бірдей болған арақ жылт-
жылт етті, құдды тыныш жатқан к%л суы 
секілді. 

– Ал, біз кеттік, – деген дауыстың 
шығуы мұң екен, стақанды шайқалтпай 
к%терген Айжарық аузын ашыңқырап, 
арақты лық еткізіп құя салды да, – бұл 
менің Морфлоттан үйренген тәсілім, – 
деп мантының біреуін алақанымен к%сіп 
алып, асап жіберді. 

 – «Па, шіркін; керемет; ас болсын;» 
– деген қошемет с%здер айтылмады.Тек 
Бәліш қана күлімсіреп, басын шайқады 
да:

– Аға, тәсіліңіз негізінен дұрыс тәсіл. 
@ңешке салмақ салмай, қарынға бір-
ақ құйылады. Бұл жүз граммдық тәсіл 
ғой. Екі жүз елу грамм тым к%п. Құдай 
сақтасын, шашала қалсаңыз, – деді нәзік 
үнмен.

– Айналайын, бұл не к%рмеген %ңеш. 
Бірақ, ескертпең орынды. Ей, Бекарыс, 
үйде балалайка жоқ па? – деді Айжарық 
кеудесін керіп. Сосын «Жоқ», иә «бар» 
деген с%зді тоспастан жуан даусымен 
әндетіп еді, – Ой, аға, Сіз баритон 
д ауысты тамаша әнші екенсіз ғой, бис, 
бис!! Мен сізге басымды иемін, ағатай, – 
деп Бәліш орнынан шапшаң к%теріліп, 
әншіге басын иді. 

– Ей, бәйбіше, к%ріп, тыңдадың ғой, 
отағасыңның сан қырлы %нерпаз екенін, 
– Айжарық Сарқытқа үңіле қарады. 

Отырыс біраз уақытқа созылды. 
Қызыл тұсақтың дәмді еті де, кәдімгідей 
желініп, тағы да шай ішіліп, Айжарық 
бір ш%лмекті тағы да тауысып, одан 
Бәліш екеуі екі дауыспен «Волга, Волга» 
мен «Қайықта» әнін қосыла шырқап, 
отырысты кішігірім той-думанға айнал-
дыра жаздаған меймандар түн ортасы 
шамасында дастарқан иелеріне к%п-к%п 
рақмет-алғысын айтып тарқасты. 

***
Т а ң е р т е ң г і  ш а й д а н  к е й і н  е с і к 

алдындағы қарағайды тамашалап, 
 «Апыр- ай, биіктігі құрығанда он екі-он 
бес метрдей болады-ау, %зі сыптай боп 
%скен екен, әрі сүйкімді, әрі к%рікті, 
шіркін, табиғат-ай» деп %з-%зінен 
күбірлей бергенде үйден жүгіре шыққан 
келіні:

Аудан орталығынан шығыңқырап, 
«Ауди» жүйрік к%лігі %зінің құлашын 
енді-енді кере бергенде, басып озған 
ақ машина «Тоқтаңдар» деген белгі 
беріп, озыңқырап барып %зі де тоқтады. 
Жүргізушінің есігі қайырыла ашылып, 
ішінен жалаң бас әйел шығып, бұларға 
қарсы жүрді. �білқайыр: – Мынау, Бәліш 
қой,– деп күбірледі де, бұл да табанын 
жерге тигізіп, бойын жазды. 

– Ағасы, айып етпейсіздер,  сіз 
 облыс орталығына қайтып бара жатыр 
деп естігесін бір танысыма хат беріп 
жіберейін...

  – Аманбысың, қарағым, әкел, әкел, 
– деді �білқайыр к%з аясы кең, пісте 
мұрын, жазық маңдай, нұрлы жүзді әйел 
затының с%зін аяқтатпай.

– Міне, – деп ұсынылған конвертті 
бұл екі бүктеп ішкі қалтасына салды да, 
– Нақты мекенжайы, телефон н%мірі 
сыртына анық жазылса болды ғой, – деді. 

– Иә, иә, – деді Бәліш күлімсіреп.
– Ал, сау бол, айналайын, Алла Тағала 

кездесуге жазсын. 
– �рине, әрине, кездесеміз, с%зсіз 

кездесеміз, – деді Бәліш оң қолын к%теріп.
***

�кімнің қызмет б%лмесіндегі адам-
дардың бәрі бұл кіріп барғанда, орында-
рынан тұрып амандасты. Ұзын бойлы, 
сыптығыр әкім жігіт: 

– �бе, Сізді сыртыңыздан билеп-
т%степ, бұйрық та шығарып қойдық. 

Бүгіннен бастап Сіз қалалық әкім-
нің б ір інші  орынбасарысыз.  Бізге 
сіздей маман қажет еді, ақыры таптық. 
@мірбаяныңызбен жете таныстық. Айып 
етпессіз, қызмет істеген мекемелерге  
д е  с ұ р а у  с а л д ы қ .  К е з і н д е  М ә с к е у 
университетінен екі мамандықты еркін 
меңгерген екенсіз – экономист және неміс 
тілін. Ғылым кандидаты дәрежесін Берлин 
академиясында неміс тілінде қорғапсыз. 
Ағылшын тілінен де ептеп хабарыңыз бар 
екен. Ол тілдерді ұмытпаған шығарсыз? – 
деп шапшаңдата с%йледі. 

– Қанға сіңген нәрсе ұмытыла ма, 
шырағым, – деді �білқайыр тамағын 
кенеп.

– Мына бұйрыққа «Мен келісімімді 
бердім» деп қол қоясыз ба?

– @здерің менсіз шешім қабыл-
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П Е Р Д Е С І З  К Ө Ң І Л

�рине, «жігітте де жігіт бар, азаматы 
бір б%лек!». Бұл енді жігіттің қандай жерде, 
қай елде тууына қоса, т%л Отанынан %ріліп, 
отбасынан берілер тек пен тәрбиеге, Алла 
Тағала тұқымынан дарытқан талант пен 
қанатқа қатысты болса керек.

Нақ осы тұрғыдан келсек, Мұхитжан 
– кезінде республикаға атағы жайылған 
азамат болған, Құдай шипагер-емші етіп 
жаратқан, Шиелі ауданы ауруханасының 
Бас дәрігері Смайыл Кәрімбаевтың ұлы. 
Не жасыратыны бар, ол – ортамызда 
жүргенде аты мәшһүр ғана емес, заты: 
әрбір іс-әрекеті, емі, мінез-қылығы, қам-
қарекеті аңызға айналған кісі болатын. 
@мірден %ткеніне бірнеше он жыл толса 
да, әлі ұмытылмағаны %з алдына, әлі де 
адам денсаулығының сақшылары үшін 
ғана емес, бұқара мен билік қаймағы – 
зиялылар үшін де үлгі-%неге болып келеді. 
Адам ретінде де. Азамат ретінде де.

Ал «әке к%рген оқ жонар, шеше к%рген 
тон пішер». Демек, мұның %зі де туа бітер 
тектілікке қоса, отбасындағы тәрбиенің 
де мықты болуы керектігін к%рсетеді. 
Мұхитжан – осындай отбасындағы к%п 
баланың бірі, дәлірек айтқанда, үшіншісі.

Б ұ л а р  ж е т і г е  д е й і н ,  м е к т е п т е  
оқып жүргенде к%п балалардың бірі 
болғанмен, %скен соң, жоғары білім алып 
жетілгеннен кейін «санда бар, санатта 
жоқтардың» қатарында қала алмады. Елге 
елеулі Смайылқызы, халыққа қалаулы 
Кәрімбаевтар болып %мірден %з орында-
рын тапты. Мәселен, әулеттің ең үлкені 
1955 жылы жарық жалғанның есігін ашқан 
Гүлнәр к%п жылдар бойы Қызылорда 
қаласында ұстаздық жасады. Орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінен сабақ берді. Мыңдаған 
шәкірт тәрбиелеп, %мір к%гіне қанат 
қақтырды.

Гүлнәрдан кейінгі 1957 жылы туған 
ұл Бауыржанның неге осындай есімді 
еншілегені айтпаса да түсінікті. Ол да 
қатарынан кем болмай, озықтармен тең 
болып, қастерлі атына кір келтірмей %сті. 
Қызылорда құрылысы саласында оның 
қалдырған қолтаңбасы бар.

1960 жылы %мірге келген Сәкен эконо-
мист мамандығын оқып, игерді. Бүгіндері 
жеке бизнеспен шұғылданады.

Одан кейін туған Ғани – инженер- 
механик. Құрылыс компаниясында 
жемісті еңбек етеді.

1969 жылы жарық дүние табалдырығын 
аттаған Талғат пен Самат – екеуі егіз. �зіз 
әке мен асыл ана жолын жалғастырып, 
%мірден %з орындарын тапқан.

1975 жылы дүниеге келген Бақытжан – 
ең кенже ұл. Жеке отбасы құрып,  шамын 
жарқыратып қана қоймай, ол қалың 
жұрттың да тұрмыс шырағын жаққан жан. 
Бұлай дейтініміз – ол Қытаймен біріккен 
кәсіпорында бас энергетик болып қызмет 
етеді.

Байқайсыз ба, бұлардың қай-қайсысы 
да – осалдардан емес. Егер Қазақстандағы 
әрбір отбасы тәуелсіз мемлекетімізге 
аталған Гүлнәр, Бауыржан, Сәкен, Ғани, 
Талғат, Самат, Бақытжандардай ұл-
қыздарды мүше етсе, %мірге осындай-
осындай кірпіш қаласа, онда еліміздің 
керегесі бүгінгіден де г%рі кеңейіп, к%сегесі 
қазіргіден де жайқалып к%гереріне дау бар 
ма?

Мен енді осы жолғы басты кейіпкерім 
Мұхитжанға тікелей тоқталсам, ол әуелі 
Шиелі  кентіндегі  №45 Октябрьдің 
14 жылдығы атындағы орта мектепте 
оқып, оны 1975 жылы үздік бітірді. Бала 
шағынан білімге құмартып, әсіресе тарих 
пен әдебиетті сүйіп %ссе де, жан-жақты 
болуды және қазақтың есесі әлі де кем 
%мір саласын %ркендетуге атсалысуды 
мұрат еткен ол осы жылы Алматыдағы 
энергетика институтына құжат тапсы-
рып, емтихандардан сүрінбей, студент 
атанады. Бойында күш-жігері тасыған 
жас жігіт табандылық танытып, тер т%гуі 
нәтижесінде аталмыш жоғары оқу орнын 
1980 жылы инженер-электрик мамандығы 
бойынша тамамдайды.

ркімнің туған жері – өзіне Мысыр шаһары десек те, әділеттілікке жүгінсек, жердің де жері, елдің де елі бар. 
Мұхитжан 1959 жылдың ақпанының 9-ы күні Қызылорда облысының Шиелі кентінде дүниеге келіпті. 
Шиелі ежелден иелі ел, киелі жер. Ал ел жерге қарай жаратылатыны ақиқат болса, бұл жер-елдің басты 
сымбаты: «Сыр – Алаштың анасы». Бұл – тұңғыш Елбасы айтқандықтан да солай емес, бағзы дәуірлерден 
бері баршаға белгілі шындық. Мұның басты себебі – ұлы Сыр өзенінің осы өңірді ежелден қақ жарып ағып 
жатқандығында. Сондықтан да осы өңірде жетпіс жұрт өсіп-өніп, жеті қағанат өтті. Дүниені дүрілдеткен 
парсы империясының бетіне жан келмеген, жеңілмеген патшасы Құрыш (Кир) осы өңірге тірі келіп, ат 
басын тіреп, Тұмар ханшайымнан жеңіліп, кесілген басы меске толтырылған адам қанына тойып, өлі 
қайтты. Үш бірдей ұлы мемлекет – Оғыз хандығы, Ақ Орда қағандығы, астаналар – Жанкент, Сығанақ, 
Ақмешіт шаһарлары салтанат құрған жер, бұл Мұның бәрін былай қойғанда, есте жоқ ескі заманнан бері 
«Сырдың елі – жырдың елі». Міне, осындай Жиделібайсын жерде – егемен елде (орыс патша өкіметі отар-
лап, Қоқан хандығы қоқаңдағанмен, қызыл кеңес қағанаты жұртын қырып салғанмен, төл сөзін сақтап, 
құл болмаған ел рухани  еркін бола бермей ме?) туған ұл мен қыз осал болмауға тиіс қой. Тиіс. Рас, қазіргі 
күні Қызылорда облысында 700 мыңдай халық тұрып жатса, олардың бәрі бірдей ұлағатты ұл-қыз, жа-
нып тұрған жұлдыз емес те шығар. Бірақ қай-қайсысы да өз деңгейіндегі анық қазақ, ұлы ұлтымыздың 
лайықты мүшелері десек те асыра айтпаспыз деп ойлаймын.

Ә

Осыдан кейін оның үлкен %мірге 
қадамы, үлгілі %мірбаяны басталады. 
Иә, үлкен %мір, үлгілі %мірбаяны. Бұл 
– әсте де әсіре айтылған қызыл с%здер 
емес. Бұл ретте оның шын мәнінде де 
«тар жол, тайғақ кешулі» %мірдегі ерен 
еңбекпен терген, еліне берген жемістерін, 
қоғамдық тіршіліктегі күрес пен тірестегі 
қол жеткізген жеңістерін %зіміз баян-
дап жатпай-ақ, тасқа басылған беделді 
анықтамалық еңбек «Бірінші – BIRINSHI» 
деп аталатын жалпыұлттық рейтингтік 
энциклопедиядағы (Шымкент қ., 2019 
жыл) аз да саз, сараң, бірақ мағыналы 
 деректерге кезек берелікші:

«Қызу еңбекті жаны сүйетін жас 
маманның алғашқы жұмыс орны №6 
жылу электр орталығы болып табылады.  
Кейіпкеріміз 1980 жылдың 18 тамызынан 
аталмыш мекемеде бесінші разрядтағы 
электромашиналарды ж%ндеу ж%ніндегі 
электр слесары болып қызмет ете бастайды.  
Іскер азамат 1981 жылғы 26 қаңтарда 
Қызылорда облысының электр торап-
тары кәсіпорнына НОТ (технологияны 
ғылыми ұйымдастыру) инженері ретінде 
ауысты. Жұмыста асқан жауапкершілікпен 
к%зге түскен. Мұхитжан Смайылұлы 1984 
жылдың 2 қаңтарынан бастап аға инженер-
электрик, 17 қыркүйектен соң Қызылорда 
қалалық электр торабы бастығының орын-
басары, 1988 жылдың 14 желтоқсанынан 
Қызылорда электр тораптары кәсіпорны 
бас инженерінің қауіпсіздік техникасы 
ж%ніндегі орынбасары қызметінде болды. 
Ал 1989 жылы 1-інші желтоқсанда %зі 
қызмет атқарып жатқан мекеменің тізгінін 
қолға алған...».

Жиырма бірінде жоғары оқу ор-
нын жақсы бітірген жас маман, к%ріп 
отырғаныңыздай, бірден %ндіріс орнына 
жұмысқа тұрып, %з білімі мен білігін 
к%рсете бастайды. Электр кәсіпорнындағы 
істі ілгері бастыру үшін техника тілін 
жетік білу керектігі %з алдына, адам 
ретіндегі ынта-ықылас, айрықша бейім 
– зерделілік қасиетсіз және жетістік жоқ. 
Ол осындай қабілет-қарымдылық бітімін 
ерте байқатып үлгерді. Ал отыз жасында 
%з мекемесінде – Бірінші. Қызылорда 
қалалық электр тораптары кәсіпорнының 
бастығы болды. 

Мұндай %мір %рлерінен асу, жұмыс-
қызметтегі тек ілгерілеп %су белестері 
– айтуға ғана оңай. Оның әр кезеңінде, 
бұрынғыдан г%рі биік келесі сатысында 
қаншама ақыл-ой мен білектің қуат-күші, 
жүректің жұмсалған жылу-жарығы жатыр. 
Екі арада алып империя КСРО омақасып 
құлап, Қазақстан тәуелсіздік алды. 
Бұған дейінгі байтақ елдік жүйе қирап, 
дағдарыс күшіне мінді. Осындай әрең 
жанбағыс кезінде де мемлекетке, халыққа 
бәрібір жарық керек. Демек, мұндай 
қиындықтарды жеңіп, жылу-электр 
 тораптары жұмысын жолға қою үшін жаңа 

заман талабынан табылар %ре-білікке 
қоса, елді сүйген, халқына жәрдемдесу 
үшін жүрек жылуын аямаған Ар-намыс 
керек. Алаш арыстарының к%семі �лихан 
Б%кейханов ХХ ғасыр кірісінде «Елге 
қызмет ету – (білімнен, мамандықтан 
емес) мінезден (адамдықтан)» деп неге 
айтқан дейсіз? !  Осылайша,  егемен 
еліміз %міріндегі ең ауыр кезеңде біздің 
кейіпкеріміз Мұхитжанды дағдарыстан 
мінезі – еліне, жеріне деген қалтқысыз 
жалын махаббаты, мамандығын аялаған, 
халқынан жүрек жарығын аямаған еселі 
еңбегі құтқарды.

А р ы  қ а р а й  ж о ғ а р ы д а ғ ы  л а т ы н 
қарпіндегі Жалпыұлттық рейтингтік 
энциклопедияға және жүгінсек, Мұхитжан 
Смайылұлы %міріндегі мынадай %згерістер 
мен жаңалықтарға, алға басуға және 
Қызылорда %ңірі жұртшылығына электр 
жарығын шашуға куә боламыз:

«...1997 жылдың 21 желтоқсанынан ба-
стап «Қызылорда электр тарату  тораптары» 
а к ц и о н е р л і к  қ о ғ а м ы н ы ң  б і р і н ш і 
вице-президенті болып еңбек жолын 
жалғастырды. 2008 жылдың 1 қаңтарынан 
2009 жылдың ақпанына дейін Бас ин-
женер қызметін абыроймен атқарған. 
2009 жылдың ақпан айынан бастап бір 
ай к%лемінде «Қызылорда жылу-электр 
орталығы» МҚК директорының міндетін 
атқарушы болып еңбек еткен кейіпкеріміз 
наурыз айында аталған мекеменің дирек-
торы болып тағайындалады. Кейіннен, 
нақтырағы 2014 жылға дейін осында 
басшылық қызметте болды. Ал 2014-2016 
жылдар аралығында «Нұрт%бе Қызылорда» 
үй құрылысы комбинаты» ЖШС директо-
ры...

Мұхитжан Смайылұлы 2016 жылдың 
25 қаңтарынан бастап күні бүгінге дейін 
«Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» акционерлік қоғамының 
Басқарма Т%рағасы болып жемісті жұмыс 
істеп жүр...». 

�рине, осы орайда Мұхитжан неге 
Қызылорда жылу электр орталығына 
 ауысты? Оны да қойып, құрылыс саласына 
қалайша барып жүр деген сұрақтар туады. 
Бәлкім бұл – биліктегі біреулердің қыры, 
%мірдің оның алдына тартқан бір ауыр 
сыны шығар. К%ріп отырғаныңыздай, ол 
бұлардан да сүрінген жоқ... Екіншіден, 
«Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы неғылған мекеме, қашан 
құрылған?» деген сұрақ туындауы және 
орынды. @йткені Мұхитжан Смайылұлы 
екі аралықтағы 7-8 жылдай басқа салаларда 
(Қызылорда ЖЭО мекемесінде, «Нұрт%бе 
Қызылорда үй құрылысы комбинатында) 
жұмыс істегенін ескермесек, қашанда 
халықты электр жарығымен қамтамасыз 
ету жүйесінде жемісті еңбек еткен. Бірақ 
бастапқы кезде қала мен дала (облыс ау-
дандары) б%лек-б%лек еді. Осы себептен де 
«Қызылорда электр тарату  тораптары ком-

паниясы» ашық акционерлік қоғамының 
құрылып, қалыптасу тарихы Сыр бойы 
– Қызылорда %ңірінің электр жарығымен 
қамтылу тарихы болып қана қалмай, 
екінші жағынан, ес біліп, еңбек еткелі осы 
мемлекеттік істің басы-қасында жүрген 
Мұхитжанның да %мір шежіресі, %су 
белестері деп білсек те жарасады.

 Асылы, адамның еңбегіне қарай %нбегі. 
Құдай берген мінезіңнен аса алмасың тағы 
бар. Мұхитжан Смайылұлы %з парызын 
орындауды біліп, ерен еңбек етіп жүрсе 
де, атақ іздеген жоқ, мадақ күткен емес. 
Соған қарамастан оның талай жыл т%ккен 
тері текке кетпей, соған сай елдің елеуі, 
биліктің бағалауы заңдылық болса керек. 
Осындай марапаттың алғашқысына ол 
кеңес %кіметі кезінде-ақ қол жеткізді. 
Атап айтқанда, оған СОКП 80 жылдығы 
қарсаңында Қазақстан Коммунистік 
Жастар Одағы қалалық комитетінің және 
Қазақ КСР Энергетика министрлігінің 
Құрмет грамоталары берілсе, Энерге-
тиктер күні алдында «@з ісінің шебері» 
белгісі  табыс етілді.  2005 жылы ҚР 
Президенті Н.�.Назарбаевтың Алғыс 
 хатын алды. Ол – Қазақстан энергетиктері 
қауымдастығының «Құрметті энергетигі», 
ТМД елдерінің «Құрметті энергетигі». 
Екінің бірі түгіл, екі жүз мыңның бірінің 
қолы жете бермейтін мәртебелі атақтар 
бұлар. Сондай-ақ ол – «Он бірінші 
бесжылдықтың 2-дәрежелі гвардияшысы», 
Ресейдің «ГОЭЛРО-ға 80 жыл» толуына  
байланысты шығарылған т%сбелгісін 
кеудесіне тақса, «ҚР Тәуелсіздігіне 10 
жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», «ҚР 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» толуларына орай 
шығарылған медальдардың да иегері. Бұған 
«Ерен еңбегі үшін» берілген медальды да 
қосыңыз. Байқайсыз ба, аз марапат емес. 
Бірақ біздің кейіпкерімізге мына %мірде 
ең маңыздысы – шарапат. �рқашанда 
тура тұрып, тура жүретін, жемісті еңбегінің 
нұсқасы да %зі, тағдырының ұстасы да 
%зі Мұхитжан Смайылұлы мына %ткінші 
дүниенің мәңгілік сәулесін – ақ жарығын 
қанағат тұтады. Берсе – аспайды, бер-
месе – саспайды. @йткені %мірде  таразы 
басы түбінде тең түсетін болса, біздің 
тәуелсіз еліміздің бүгінгі берен тари-
хын «қоғам тұтқасы қолымызда» деп 
білетін билік-нарықтар да, миллиар-
дер олигархтар да емес, немесе әлемді 
ақпарат тізгіндері анық десек те, неше 
түрлі сұмырай суқиттар да емес, туған 
жерді табанымен нық басқан, әрбір еңбек 
белесі шынайы сыр-дастан санаулы Елдің 
Ерлері Мұхиттар жасап жатыр.

Біз сондықтан мына %мірдегі негізгі 
нәрсе – адамдық ақ ниет те, к%пке еріп, 
билікке «сеніп» жапыра істеген жұмыс 
та, қызметті ұйымдастыра алу да емес, 
нәтиже – табыс деп білсек те, «Қызылорда 
электр тарату тораптары компаниясы» 
нақ бүгінгі күні қалай жұмыс істеп жатыр 

дегенге тоқталып жатпаймыз. @йткені 
аталмыш компанияның тыныс-тіршілігі 
күнбе-күн Сыр бойы елінің к%з алдын-
да, жұмысы қарышты, табысты екені 
к%рініп тұр. Мұның үстіне бұл сала – 
Қызылорда %ңірі %мірінің басты да нар, 
бәлкім %ндірістік нәзік те тұрмыстық жар 
саласы десек те сәл асыра айтпаспыз. Жер 
бетінде алтын Күнсіз, оның шуағынсыз 
бір жылдық түгіл, бір тәуліктік, бір сәттік 
– секундтық тіршілік бар ма, бола ма?! 
Нақ сол сияқты бүгінгі таңда электр 
жарығынсыз бір айлық %мір, бір тонна 
қорытылған темір, жарқын к%ңіл бар 
ма, болар ма %зі? Тіпті электр тогы XIX 
ғасырға дейін табылмай, тас қараңғы түнді 
балауыз шырақпен, білте майшаммен 
жарық еткенімізді, ал тікелей біздің еліміз 
%міріне 1960 жылдардың  басынан бері 
келіп, етене болғанын ұмытып, осынау  
Ақ жарықпен мәңгілік жасасып келе 
жатқандай сезінсек те, мұның бәрі – 
кешегі ұлы физик оқымыстылардың, 
бүгінгі ілім-білімге сай еңбек еткен тоқы-
мыстылардың, қазіргі Мұхит жандай мем-
лекетке қосшы, энергетик терге басшы 
азаматтардың т%ккен маңдай терлерінің 
арқасы екенін әрқашан ескерсек абзал-ау. 

Қазіргі күні Мұхитжан Смайылұлы 
60 деген елге ағалық жастың асқар 
биігінен асып, кемел кезеңнің нұр т%бесін 
 басып қана тұрған жоқ. Жұрт к%зінде 
жүрген адам ретінде еліне есеп беріп, 
жүрегінің жарығын шашып та тұр. Мен 
бағанадан бері оның еңбек жолын тізіп, 
осы орайдағы азаматтық тұлғасын түзіп, 
қарабайыр қызметкерліктен г%рі адамдық-
қайраткерлік келбетін ашуға тырыстым. 
Тырыстым дейтінім – әрбір жақсы кісі 
– жайдақ к%лшік емес, мұхиттағы мұзтау 
– айсберг сияқты. Су бетіндегі сегізден 
бірін ғана к%ресің. Ал ұлы суреткер 
Ф.М.Достоевский, %зіміздің абыз Абай 
айтқандай, («Мен бір жұмбақ адаммын, 
оны да ойла») құпиясы к%п, жұмбақ әлем. 
Олай болса, бұрыннан сырттай жақсы 
білгенмен, талай рет к%ріп, базбірде етене 
тілдескенмен, мен Мұхитты терең тани ал-
дым ба? �зірше білетінім – жоғарыда мен 
жүгінген рейтингтік энциклопедия тауып 
айтқандай, танып түйіндегендей, оның 
бірінші екендігі. Иә, ол %з мекемесінде, 
тиісті %ндіріс саласында – Бірінші. Ал ол 
мұндай жеңіске, жеміске, жетекшілікке 
Абай айтқан Жақсы жан болуға, Толық 
адамдыққа үш асыл қасиет: ыстық Қайрат, 
нұрлы Ақыл, жылы Жүрек арқасында 
жеткені және ақиқат. «Ғылым сол – 
үшеуінің ж%нін білмек» деп Абай және 
айтқандай, Мұхитжан бойындағы бұл 
үш бітім-қасиеттің де %з қыры мен терең 
сыры, жарық нұры мен жұмбақ жыры 
бар екендігі, ал олар жарқыратып ашуды, 
оқырманға шуағын жомарт шашуды тілері 
айғақ тілер ме? 

Осы айтылғандардың айғағындай:

Ол – Қызылорда қалалық мәс лиха -
тының V-інші,  VІ-ыншы шақыры-
лымдарының депутаты.

Ол – Қызылорда қаласының Құрметті 
азаматы.

Ол – Шиелі ауданының Құрметті 
азаматы.

Ең басты игілік,  Мұхитжанның 
перзенттерінің аңызға айналған адам – әке 
Смайылдың, асыл ана Т%лтайдың  жолын 
жарқын жалғастырып, игі ісін ілгері 
 бастырып, Кәрімбаевтар әулетінің түтінін 
ХХІ ғасыр басында да тік ұшырып оты-
руларында. Дау жоқ, озық оташы, дарқан 
дәрігер Смайыл Кәрімбаевты қайталау 
қиын; ондай сирек емші-сырбаз шипагер 
болу да шарт емес. Бәлкім жоғарыда мен 
атаған Кәрімбаева Гүлнәр апай, ағайынды 
К ә р і м б а е в т а р  о т б а с ы л а р ы н д а  б і р 
�буғали ибн Сина (медицина) ізбасары, 
 маман дәрігер %сіп те жатқан болар. Ал 
шындығында, мәселе осынау мәуелі үлкен 
Бәйтерек болып %сіп-%нген текті әулеттің 
жаңа мүшелерінің атақты ата мен әзиз әже 
атына кір келтірмеулерінде, Кәрімбаевтар 
ұрпағы деген дәрежеге сай қазақтың 
лайықты ұл-қызы, тәуелсіздіктің жарық 
т%ккен жұлдызы болып жетілулерінде. 
Осы %ре-%лшемнен байыптасақ, бір ғана 
Мұхитжан әке мен оның жары Гүлнәр 
келін әлпештеп %сірген үш қыз: 1987 жылы 
дүниеге келген �йгерім, 1988 жылы жарық 
%мір есігін ашқан Дана, 1996 жылы туған 
кенже Ұлайымдардың қай-қайсысы да 
қазақтың қызы деген атаққа сай арулар. 
Бәрі жоғары білімді. Үлкендері тұрмыс 
құрған. Басқа қонған баққа да, Мұхит пен 
Гүлнәрдің қыздары деген жақсы атқа да 
%з білімдерімен, еңбектерімен жеткен. 
�йгерім «Самұрық – Қазына» ұлттық 
компаниясында қызмет істесе, Қытайда 
мұнайдың жоғары оқу орнын бітірген Дана 
– білікті аудитор. Ал АҚШ-та білім алып, 
Испанияда оқыған Ұлайым да %мірден %з 
%негелі соқпағын тартты.

***
Мақалам ұзап кеткендіктен, мен 

Мұхитжанның әдебиет туралы ойларын, 
оның сүйікті жазушылары кімдер екенін 
алға тартып жатқым келмейді. Алайда 
оның мамандығы да, адамдығы да – 
жыр. Мен %лең жазбағандығы, %лең жаза 
алмағандығы болмаса, әрбір шын қазақты 
ақын деп білемін. Басқа салаларда еңбек 
етіп жүргенмен, к%ңілдегі к%рікті ойларын 
м%лдіретіп ақ қағаз бетіне түсірмегенмен, 
Қазақстан Жазушылар одағы мүшелерінен 
де г%рі ақын, ақынжанды азаматтар аз 
емес-ау %мірде. Абайдың «Туғанда дүние 
есігін ашады %лең, @леңмен жер қойнына 
кірер денең» деп айтқанының ақиқат 
екеніне, адамның тал бесік пен тас табыт 
арасында созылған %мірі пендешілікпен 
%тпесе, дүниеге құл болуға, зұлымдыққа 
ұл болуға ауып кетпесе, расында да ән-
жыр, ақ жаңбыр, рухани нарық, ақ жарық 
екеніне күмән бар ма? Менің Мұхитжан 
Смайылұлы туралы мақаламның жырға 
жүгінуден сабақталуы осы себептен болса, 
оның тағы да жырмен түйінделуі де орын-
ды сияқты.

Аппақ болып барлық маңай тұр жанып,
Жоқ қой ешкім ақ жарықты кірлеткен!
Тасқа түссе бұл жарық,
тасқа дағы қараймын мен құрметпен.

Құйылып тұр, құйылып тұр нұр-жарық –
емен, шырша шыға келді бүр жарып.
Жарық түссе қасіреттің %зі де
кетер еді нұрланып.

Жарық, жарық! Мынау жердің бетінде
К%леңкелер ұқсайды екен жетімге.
Нұр-әкенің жанарынан тыс қалған,
Жарық болып к%кірекке түсті арман.

Жарық деген – ең әйгілі есім бұл.
Б%бегімді сәуле болып %сірдім.
Бұл %мірдің к%ктемі мен шуағы –
Махаббат пен мейірімнен шығады.

Жарық деген әлемде ең әдемі,
демен, бірақ тек жарықпен жанасың:
Жану үшін – қызу керек әуелі,
Ол қызуды – %зің іздеп табасың.
Жайсаң ақын Жұмекен Нәжі меденов -

тің %леңі. Ол бұл %леңді де 1966 жылы 
жазған. Ақ жарық жыр. Тұңғыш Прези-
дент – Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевқа 
ж а ғ ы м п а з д а н у д а н  т у м а ғ а н д ы қ т а н , 
мұндағы нұрлар – табиғи, шынайы, шын 
жүрек сәулелері. «Ыстық Қайрат, нұрлы 
Ақыл, адамды адам етер Махаббат пен 
Мейірім – жалын Жүректен шықса», 
М ұ х и т ж а н  С м а й ы л ұ л ы н ы ң  Ж а қ с ы 
Адам, Абзал Азамат болуының, оның 
айналасына жанып Ақ Жарық құюының 
сыры да осыда.  Тіпті оның «Қызылорда 
электр тарату компаниясы» акционерлік 
қоғамының Басқарма т%рағасы болып 
туған жеріне, %зі %скен Сыр бойы еліне ақ 
жарық  жеткізіп жүруінің де себебі осыда.

Аман бол, бауырым! Алдағы уақыттарда 
да Ақ Жарық болып жана бер!

Д Е С І З  К Ө ҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢҢ І Л
ар.ң де жері, елдің де елі ба

тінде дүниеге келіпті.
а, бұл жер-елдің басты 
мес, бағзы дәуірлерден

ыпежелден қақ жарып ағы
 ті. Дүниені дүрілдеткен

осы өңірге тірі келіп, ат 
м қанына тойып, өлі 
– Жанкент, Сығанақ, 

ріжоқ ескі заманнан бер
рыс патша өкіметі отар--

,анмен, төл сөзін сақтап
і иіс қой. Тиіс. Рас, қазірг

й ұлағатты ұл-қыз, жа-
азақ, ұлы ұлтымыздың

Бақыт САРБАЛАҰЛЫ
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