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АРХЕОЛОГТЫҢ 
АЙТАРЫ КӨП

М.О.�уезов атындағы �дебиет және �нер 
институты Алматыдағы  �уезов музей-үйінде 
«Халық университетінің» кезекті дәрісін 
ұйымдастырды. «Шілікті Алтын адамы және 
сақ проблемасының кейбір мәселелері» атты 
дәрісті тарих ғылымының докторы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің про-
фессоры �бдеш Т�леубаев �ткізді. Дәріске 
әдебиеттанушы ғалымдар, оқытушылар мен 
ЖОО студенттері қатысты. Жиынды М.О.�уезов 
атындағы �дебиет және �нер институтының 
 директоры К.Матыжанов жүргізді.  

�бдеш Т�леубаев – Қазақстандағы үшінші 
«Алтын адамды» тауып, әлемдік археологияға 
жаңалық әкелген ғалым. Академик �лкей 
Марғұланның шәкірті болған тарихшы �зінің 
ғылымға келу жолы, ұстаздарынан алған 
тәлім-тәжірибесі жайлы әңгімеледі. Студент 
кезінен �лкей Хақанұлының ғылыми экс-
педицияларына қатысқан �.Т�леубаевтың 
зерттеушілікпен айналысып келе жатқанына 
жарты ғасырға жуықтаған. «Соның 17 жылы 
таза этнографиялық экспедициялар. 8йткені 
этнография – халықтың жаны» деді ғалым.  
Бұдан кейін тарихшы шығыс �ңірдегі Шілікті 
жазығынан табылған «Алтын адам» және 
қорғаннан шыққан заттар ж�нінде әңгімеледі. 
Сондай-ақ этнографиялық экспедициялармен 
еліміздің түкпір-түкпірін аралаған кездерін 
еске алып, археология ғылымының басқа 
ғылымдармен байланысы, қазақ этнография сы, 
бақсылық ж�нінде с�з қозғады. Жиын соңында 
�.Т�леубаев �зінің жаңа кітабымен таныс-
тырды. М.О.�уезов атындағы �дебиет және 
�нер институтының директоры К.Матыжанов 
ғалымға қызықты дәрісі үшін алғыс айтып, 
жуырда шыққан қазақ фольклорының жаңа 
басылымын сыйға тартты.     

Дина ИМАМБАЕВА

ПАРАДОКС
УАҚЫТ САУАЛЫ

Зәулім құрылыс салуға 
шеберміз, бірақ төзіміміз 
тар, жолымыз кең 
болғанымен, ойымыз қысқа. 
Көп шашылғанмен, пайда  
 шамалы, көп нәрсе сатып 
алғанымызбен, рахаты аз. 
Үйіміз үлкен болғанмен, отба-
сымыз кішкентай, жағдайымыз 
мықты болғанмен,  уақытымыз 
шектеулі. Біліміміз мықты десек 
те, білігіміз төмен,  танымымыз 
терең  десек те, таңдауымыз 
әлсіз. Айналамызда  сарапшы 
 толып жүргенімен, мәселе 
шаш етектен, медицина  дамып 
кеткенімен, сырқаттар сансыз. 
Ішуден тартынбаймыз, темекіге 
құштармыз, ақшаны шашуға 
да шеберміз, бірақ бақытты 
емеспіз. Аз оқимыз, көгілдір 
экранға көп телміргенімізбен, 
жаратқанға сыйынуға 
сараңбыз. 

БҮГІНГІ САНДА:

Айбергенов 
олимпі

Ақбөкен 
жылаған түн

7-бет

10-бет

Режиссерге 
қажеті – еркіндік

Гүлсина МЕРҒАЛИЕВА:

3-бет

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР ТІРІЛЕРМЕН ТІРІМІН... ЖҮЗДЕСУ

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

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№1 (1518)
9 – 15 қаңтар

2020 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сонау 1947 жылы, Қазақстан ғана емес, бүкіл Орта Азиядағы тұңғыш тарих 
ғылымының докторы, профессор Ермұхан Бекмахановтың «Қазақстан ХІХ 
ғасырдың 20-40 жылдарында» атты іргелі еңбегі жарық көрді. Онда Кенесары 
ханның басшылығымен болған азаттық қозғалысының тарихы егжей-тегжейлі 
баяндалған. Автор халық көсемінің жеке бас тұлғасына да объективті баға берді.  
Бұл ретте Кенесарының ұлы Ахмет Кенесариннің «Кенесары және Садық» атты 
еңбегі де құнды дереккөз саналады.  Биыл, 2020 жылы, Бекмахановтың сол 
зерттеуінің жарық көргеніне 73 жыл болады. Ең бастысы, осы еңбекке дейін де, одан 
кейін де Қазақстанның тарих ғылымында Кенесары ханның сүйегінің тағдырына 
және осы қозғалыстың мән-мағынасына қатысты жаңа деректерге негізделген 
бірде-бір ғылыми зерттеу шыққан емес. Міне, сондықтан біз «Кенесары ны 
өлтірушілер оның басын Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа берді ме 
және ол Эрмитажда сақталды ма?» деген сұрақтың шын  жауабын Е.Бекмаханов 
пен Ахмет Кенесариннің еңбектеріндегі осы қайғылы уақиға туралы мәлі меттерге 
мұқият талдау жасағанда ғана біле аламыз. Мен жазбамды екі бө лікке бөліп 
қарастыруды жөн көрдім: ең әуелі – ұлы тарихшының бастан кешкен азабы, екінші 
бөлікте – Кенесары ханның өлімінің егжей-тегжейін зерттеуге тырыстым. 

журналдары туралы (1946 ж.) қаулылары 
елдегі ұлтшылдық пен космополитизмге 
қарсы кең к�лемді науқанның басталуына 
әкеп соқты. Бұл, әрине, Қазақстанды да 
айналып �тпеді. Қазақстан Компартиясы  
Орталық комитетінің қаулыларында 
(1947 ж., қаңтар) ҚазКСР ҒА �дебиет 
және тіл институтының жұмысындағы 
«�рескел саяси қателіктер» айыпталды. 
�дебиетшілер Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев 
және басқалар қатаң сынға ұшы рады. 
Жас тарихшы  Е.Бекмаханов атал мыш 
қаулының әсерімен белгілі ғалым, архео-
лог, этнограф, фольклортанушы, тарихшы 
�.Марғұланды сойып салды, бірақ ол 
�зінің де к�п ұзамай сын мен қуғын ныса-
нына айналатынын білмеді.

1943 жылы жарық к�рген «Қазақ 
КСР тарихы» кітабындағы Кенесары 
қозғалысы туралы тарау Бекмахановқа 
тиесілі еді, оны ғылыми қауымдастық 
пен жалпы жұртшылық қазақ халқының 
т а р и х ы  м е н  о н ы ң  м е м л е к е т т і л і г і 

 туралы алғашқы және сәтті зерттеу деп 
жылы қабылдады. Алайда ол да сын 
мен міннен тыс қалмады. 1947 жылдың 
 наурызында, Қазақстан КП ОК пленумы  
�з қаулысында бұл кітапты  «Ресейге 
қарсы ұлттық к�теріл істер  асыра 
дәріптеледі, орысқа қарсы» деп бағалады. 
ҚазКСР ҒА Тарих институтындағы кітап 
талқысы оны айыптауға арналды. 1947 
жылдың екінші жартысынан бастап сын 
садағына Е.Бекмахановтың моногра-
фиясы ілікті. 1948 жылы ақпан айында 
КСРО ҒА Тарих институтында �ткен 
пікірталас еліміздің к�рнекті ғалымдары 
Бекмахановтың еңбегін бұрынғыша 
жоғары бағалайтынын к�рсетті. Бірақ  
қаск�йлер (Айдарова, Шойынбаев және 
т.б.)  тыншымады. Олар  ҚазКСР ҒА  Тарих 
институтында тағы бір пікірталастың 
�туіне себепші болды (1948 ж., шілде). 
Пікірталас бес күнге созылды және тым 
шиеленісті ахуалда �тті: «шешендер» 
қарапайым этикалық және ғылыми 
нормалармен санаспай, кітап пен оның 
авторына қатты шүйлікті. Шойынбаев,  
Айдарова, Аманжолов, Ақынжанов, 
Шахматов, Сүлейменов, Толыбеков, 
Жизневский,  Нұрқанов, Тұрсынбаев, 
Покровский кітап пен оның авторын 
 айыптады. И.Будовниц, Х.�ділгереев, 
А.Нүсіпбеков, Б.Аспандияров, Е.Дильму-
хамедов, А.Жиренчин, Т.Кұлт�леев 
турасын айтты.  Қатысушылардың к�бі 
Т.Елеуовтың с�зіне таңғалды:  Тарих 
институтының ғылыми хатшысы, 
парторг болып істейтін одан авторды  
әшкерелеуші с�з, партия ұстанымын 
қолдауды күткені анық. Алайда ол �зінің 
адал адам екенін к�рсетті. 

(Жалғасы 5-бетте)

Е р м ұ х а н  Б е к м а х а н о в  ғ ы л ы м ғ а 
 ек  пін деп кірді: ресейлік жоғары оқу 
орнын, Мәскеудегі партия мектебін 
бі тір ген ол жауапты партиялық және 
академиялық қызметтерде отырды. 
Соғыс жылдары Алматыға к�рнекті 
ғалым-тарихшылардың эвакуациялануы, 
оларды Бекмахановтың «қадағалауы», 
аралас-құралас болуы шынайы достыққа 
және «Қазақ КСР-нің тарихын» (1943 
ж.) жазуда �зара ынтымақтастыққа 
ұласты. Ол 27 жасында кандидаттық, ал 
30  жасында (1946 ж.)  докторлық дис-
сертациясын қорғады, бір жылдан соң 
монографиясын жариялады. 

Ұлы Отан соғысы аяқталған соң 
«Қыр ғиқабақ соғыс» басталды, ол идео-
логиялық соғыстың күрт шиеленісуімен 
есте қалды. ВКП(б) ОК-нің «Татария,  
Башкирия, Белоруссия және Украина  
партия ұйымдарының саяси және 
и д е о л о г и я л ы қ  ж ұ м ы с ы  т у р а л ы » , 
 сондай-ақ  «Звезда» және «Ленинград» 

Ғалымның қасіреті

Айналаға айтар �кпеміз к�п 
болғанмен, �зіміз қадір тұтатын 
дүние кем. С�зіміз к�п болғанымен, 
жақсы к�руіміз сирек, жек к� руі-
міз тез. Қалай жан бағуды бі ле-
тін шығармыз, алайда қалай �мір 
 сү руді білмейміз. Уақытты бағын-
дыр ғанмен, �мірімізге иелік ете 
алмадық. Айға да барып, таңсық 
пла нетаны меңгеріп қайттық, бірақ 
к�шеден �ту мен к�ршімен танысу 
неге қиын? К�ктегі әлемді бағын-
дырғанмен, �з жанымызды түсіне 
алмайтынымыз да қызық. 

Үлкен істер тындырғанымызбен, 
үздік істер жасай алмай келеміз. 
 Ауаны тазартсақ деп армандағандар, 
�з арын лайламаса қандай жақсы. 
Атомды меңгердік,  алайда �з 
 се німімізге әлі қожа емеспіз. Жаз-
ға нымыз к�п, білгеніміз аз. Арма-
нымыз биік, жетістігіміз т�мен. 
Асығуға үйренгенмен, күтуге ша-
банбыз. Алуан ақпаратты сақ-
тайтын жаңа компьютерлер ойлап 
таптық, бірақ адами қатынастан 
алыстадық. Расында қазір апыл-
ғұпыл тамақтанып, ас қорытуға 

уақыт жетпейтін, ірі адамдар мен 
ұсақ жандар к�бейген, пайдасы тез 
болғанмен, жылы қарым-қатынас 
жоғалған уақыт. 

Отбасылық табыс к�бейсе де, 
ажырасу саны артқан кез. �демі 
үйлер к�бейгенмен, жылуы қашқан 
шаңырақтар �скен заман. 

Қазір қысқа байланыстар мен 
к�семсудің кезі, артық салмақ 
пен таусылмайтын дәрілердің  

мәселесі басты орынға қойылған. 
Бізді еліртетін де, сабаға түсіріп, 
�лімге жетелейтін де солар. Қазіргі 
 заман с�релер толып тұрғанымен, 
қоймалар қаңырап қалған кез. 

С о н д ы қ т а н  � з і ң і з  ж а қ с ы 
 к� ретін жандарға к�бірек к�ңіл 
б�ліңіз, �йткені олар мәңгілік емес. 
Мүмкіндік болғанда жақыныңызды 
бауырыңызға тартып, жақсы с�з 
айтыңыз. Себебі жүректен шыққан 

шынайы сезім жүрекке жетеді. 
Сезіміңізге сенімді болмасаңыз 
сүйікті адамыңызға «сүйемін» 
дегенді айтпаңыз. Шын жүректен 
шыққан сезім ғана адамды да, 
әлемді де �згертуге қауқарлы. 

Бірге жүрген, бірге �ткізген 
тәтті кездерді бағалаңыз, �йткені 
бұл адамның да сізден алыстай-
тын кезі болады. Жақыныңызды 
сүюге, жақыныңызбен сырласуға, 

жақыныңыздың к�ңілін аулауға 
уақыт табыңыз. Себебі �мір қанша 
жыл тіршілік еткеніңмен емес, 
 жү ректі қозғайтын әсерлі сәттердің 
к�птігімен �лшенеді.

Джордж КАРЛИН, 
жазушы, киносценарист 

(АҚШ).

(Аударған Айнұр Сембаева)

– Режиссер Абдолла Қарсақбаев бұл фильмді 1962 жылдың 
сәуірінде бастады да қазан айының аяғында оны толық түсіріп 
бітті. Сол сегіз айдың ішінде менің есімде қандай жайттар 
сақталып қалды дегенде ойыма  төмендегі екі оқиға оралады. 
Оның біріншісі, кино түсіру алаңындағы жұмыс әбден қызған 
күндердің бірінде менің темекі тартамын деп ауырып қалуым. 
Естеріңізде ме, фильмде Сұлтан мен Қожа жайлауға кетіп бара 
жатып: «Жігіт болды деген, міне, осы!» деп бұрқыратып  шылым 
шегеді емес пе?! Дәл сол эпизодты  түсірерде бұрын темекі 
дегенді мүлдем аузыма алып көрмеген мен «Прибой» ма, жоқ 
әлде «Беломор» ма, нақ қазір есімде жоқ, солардың біреуін 
қатты сорып жіберіп қақалып, ес-түссіз аттан ауып түстім.

ДЕБЮТ
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ШЕКАРАСЫ БЕРІК ЕЛДІҢ – ІРГЕСІ БҮТІН

ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫ КЕЛІССӨЗДЕР 
АРҚЫЛЫ РЕТТЕУ МАҢЫЗДЫ 

«АЙМАҚТАР АЛАМАНЫ»

ҚОС КІТАПТЫҢ 
тұсауы кесілді

 «БАЛАЛЫҚ ШАҚҚА 
САЯХАТТЫ» 

ТАМАШАЛАДЫ

МЕРЕЙ

БАЙҚАУТЕАТР

РУХАНИЯТ

Шекара қызметінің академиясы-
нан түлеп ұшқан түлектер оның даңқын 
асырып  келеді. Олар Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде, бейбіт күнде де ерлікпен 
Мемлекеттік шекара шебін күзете білді. 88 
жылдық тарихы бар білім ордасын осы жыл-
дары 35 000-нан астам түлек бітірді. Оның 
ішінде 45 түлегі Кеңес Одағының Батыры, 
біреуі екі мәрте және бесеуі Ресей батыры 
атағына ие болды. Сондай-ақ аталмыш оқу 
ордасының 300-ден астам түлегі генерал 
атағына қол жеткізді. 

Бүгінде аға буын ұрпақтың даңқты 
жауынгерлік  дәстүрін  жалғастырған 
ізбасарлары егеменді  Қазақстанның 
 шекарасын сенімді күзетуде және Қазақстан 
Республикасы Шекара қызметінің әскери 
бірлестіктерімен б�лімдері,  басқа да 
б�лімшелерінде біліктілікпен басшылық 
жасауда. 

Отан алдындағы айрықша қызметтері 
үшін к�птеген шекарашы офицерлер мем-
лекеттік жоғары наградалармен мара пат-
талған. Атап айтқанда, ІІ дәрежелі «Айбын» 
– 5 және ІІ дәрежелі «Даңқ» ордендері – 1. 

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н  ж ы л д а н  б е р і 

Қармақшы ауданында «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы 
даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақаласы аясында ауыл 
-нерпаздарының шығармашылығын 
қолдау мақсатында «Аймақтар 
аламаны»  байқауы -з мәресіне жетті. 

Шараның мақсаты – ұлттық дәстүр, 
рухани ұстаным, ұлттық құндылықтарды 
дәріптеу, ауыл жастарының шығар машы-
лығына серпіліс жасау. Ақтық сайысқа 
дейін ауданға қарасты 14 ауылдық 
округтің �кілдері �зара бақ сынасып, 
одан 8 ауыл жартылай  фи налға жолдама 
алған болатын. Жалпы �нер фестиваліне 
200-ден аса танылмай жүрген талант-
тар, ерекше дарын иелері жарқырай 
к�рінді. Ш.Т�лепова атындағы аудандық 
мәдениет үйінде �ткен гала-концерт 
жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 

Ақтық додада аудан әкімінің орын-
басары Омаров Жарқын  Тұр ма ханұлы 
қатысушы �нерпаздарға сәттілік 
тілеп, с�з с�йледі. Т�ретам кенті, 
Ақай,  Жаңажол,  Ақт�бе  ауылы 
�нерпаздарының �нерлерін арнайы 
жасақталған қазылар алқасы сарапқа 
салды. Қазылар алқасының шешімімен 

Театрдың кілең жас буыны сахналаған бұл 
қойылым �ткен ғасырдағы 20-жылдардың ауыр 
тауқыметін баяндайды. Бала Бердібектің білім 
алуы, жастайынан еңбек майданына араласуы, сол 
уақытта бір үзім нанға қол жеткізудегі қиындығын 
жас актер Рахат Жұмаханов әсерлі етіп асқан 
шеберлікпен сомдады. Актер �зінің к�п дайындығы 
мен шығармашылық қабілетінің арқасында 
к�рерменге қара талқан, қара сумен амалдап күн 
кешсе де, жарқын күндерден үміт үзбеген бала 
Бердібектің арманның асылына, мақсаттың биігіне 
ұмтылғандығын керемет жеткізді. Залдағы мек-
теп оқушылары да бала Беркеннің бастан кешкен 
қызықты да қайғылы оқиғалар тізбегін у-шусыз 
қызыға тамашаласа, үлкендер балалық шақтың 
 балауса күндерін сағына еске алды. 

Қойылым жас ұрпаққа ой салуды мақсат 
тұтқандығын тілге тиек еткен театрдың әдеби-драма 
б�лімінің меңгерушісі Нұркен Тұрлыбек: «Драма  
жазушы Бердібек Соқпақбаевтың сонау жоқшылық 
кезеңдегі �мір жолынан алынған. Қойылым 
басталғанда қария жасқа келген Беркен (Бердібек 
Соқпақбаев) ақсақал ортаға шығып, аяқ астында 
жатқан нанды к�тереді. Бұл эпизод қиын заманда 
ас атасының бір үзіміне зар болып, ал бүгінгі күні 
баршылық пен тоқшылықтың арқасында «нанның 
да қадірін кетіріп жүрген жоқпыз ба?» деген ойға 
жетелейді. Міне, осы ой арқылы сол қиын замандағы 
балалар мен қазіргі заманның баласын салыстыра 
отырып, тәлім беруді мақсат тұттық. Жазушының 
повесін 1,5 сағаттық қойылымға шақтау оңай 
емес, әрине. Бұл режиссер Жангелді Садықовтың 
ерен еңбегі. Қойылымның мән-мағынасын бұзбай 
к�пшілікке ұсынуда актерлердің шеберлігімен қатар 
сахналық декорациялар да үйлесімді болуы шарт. 
Жалпы  декорация жайлы ойды М.�уезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының 
суретшісі Ұлан Несіпбай жүзеге асырды» деді.  

Спектакльдің кей сәттері ән мен би арқылы 
жеткізілді. Беркеннің анасы дүние салған сәтте 
жоқтауға Майлықожаның «Ана туралы» термесі, 
оқушылардың қырманда жұмыс істеген сәтінде 
Б.Байқадамовтың «Пионерлер әні» қолданылып, 
қойылымның мазмұнын әрлей түсті. С�з орайы кел-
генде айта кетер жайт, қазақ руханиятының орталығы 
саналатын Семей қаласында �ткен Қазақстанның 
халық артисі �мина 8мірзақованың 100 жылдығына 
арналған Қазақстан драма театрларының ХХVІІ 
республикалық театр фестивалінде бұл қойылым 
«Үміт» номинациясын иеленген еді. 

– «Балалық шаққа саяхат» спектаклін үлкен 
қ у а н ы ш п е н  т а м а ш а л а д ы қ .  М ұ н ы ң  і ш і н д е 
бір қуанарлығы, мектеп оқушыларының к�п 
 жиналуы.  Мектеп қабырғасында Бердібек 
Соқпақбаевтың повесін оқытатын едік. Оқыған 
бір басқа, сахналанған кейіпте к�ру бір басқа. 
Сонау 20-жылдардағы балалық шақты біз еміс-
еміс кітаптан ғана оқып білген болсақ, бүгін 
к�ру арқылы к�з алдымыздан �ткізгендей күй 
кештік. Сүбелі шығарманы сахналық қойылымға 
үйлестіріп, к�рерменге жеткізе білу үлкен ерлік. 
Ғанибет күйде тұрмын. Қазақ театры жасасын, 
к�рерменді сүйсіндірер қойылымдары к�бейсін!, 
– дейді қойылымды тамашалаған ардагер ұстаз 
 Раушан Рахметоллақызы.

Айдана АЙТУҒАН
ЕКІБАСТҰЗ

Жуырда ҚР Ұлттық кітапханасында Халық жазушысы, 
Мемлекет және қоғам қайраткері 8біш Кекілбаевтың 
80 жылдығына орай қос кітаптың тұсауы кесілді. Бұл 
ҚР Ұлттық кітапханасы дайындаған 8.Кекілбаевтың 
библиографиялық к-рсеткіші мен «Арыс» баспасы 
құрастырып, дайындаған 8біш Кекілбаев энцикло-
педиясы. Тұсаукесерге белгілі қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар мен жазушылар қатысып, қос кітап туралы 
ойлы пікірлерін ортаға салды. 

«Арыс» баспасынан жарық к�рген �біш Кекілбаевтың 
библиографиялық к�рсеткіші – 1955-2019 жылдар 
аралығындағы қаламгердің т�л туындылары мен ол туралы 
жазылған материалдардың  жалпы тізімін қамтыған. Аталмыш 
библиографиялық к�рсеткіш үш б�лімнен құралып, оның 
бірінші б�ліміне – қазақ, екінші б�ліміне – орыс, үшінші 
б�ліміне – әлемнің �зге тілдеріндегі әдебиеттері жинақталған. 

К�рсеткіштің маңыздылығы сол, ғылыми қызметкерлер 
мен әдебиетшілерге, жазушы еңбегін зерттеушілер мен 
студент жастарға таптырмас к�мекші құрал болмақ. 

Екінші кітаптың мәні мен маңызы ұшан-теңіз. Атал-
мыш энциклопедияны дайындаудағы басты мақсат – 
қаламгердің сан қырлы шығармашылық лабораториясын 
айқындау. Маңғыстау облыстық әкімдігінің қаржылай 
қолдауы нәтижесінде, «Арыс» баспасында басылып, 
оқырман қауымға жол тартқан еңбектің «бұл ән бұрынғы 
әннен �згерек» дейтін тұстары да бар. 

Энциклопедия даярлау – үлкен ізденіс пен еңбектің 
жемісі. Энциклопедия әзірлеуде ескі сүрлеумен жүре 
беру – жан рахаты болғанымен, «б�геней б�лек» еңбек 
�мірге келуі екіталай. Сондықтан да бұрын-соңды 
жарық к�рген энциклопедиялардың кейбір «әттеген-ай» 
тұстарын қайталамау үшін �.Кекілбаев энциклопедия-
сын дайындауда үлкен ізденістің болғаны байқалады. 
Соның нәтижесінде, жалпы к�пшілік оқырман қауымға 
қолжетімді еңбек әзірленген деп айтуға негіз бар. Сиясы  
кеппеген �біш энциклопедиясы қаламгердің «8мірі 
мен ортасы» деп аталып, әліпбилік жүйемен тізбектеліп 
жасалған.

Кітап ойшыл қаламгердің телегей теңіз шығармашы-
лығын, мол мұрасын жанр-жанр бойынша талдайтын 7 
тараудан тұрады. «Поэзия» тарауында �.Кекілбаевтың 
147 т�л �леңі мен 2 шағын поэмасы және 19 аударма �леңі 
талданған. «Проза» тарауында 13 әңгімесі, 10 повесі мен 3 
романы зерделенсе, «мақалалар» тарауында �.Кекілбаев-
тың әр жылдардағы баспас�з бетінде жарық к�рген мақала, 
эссе, сын, сұхбаттарын қамтитын 660 туынды с�з етілген.  

Кітаптың жарыққа шығуына  ф.ғ.д., профессор, «Арыс» 
баспасының директоры Ғарифолла �нес к�п еңбек 
сіңірген. Бұл еңбек – �біш феноменін жалпы к�пшілікке 
танытудың бір парасы. Бұл – �.Кекілбаевтың екінші 
�мірінің, яғни шығармашылық жолының бастауы. �біш 
тұлғасының асқақтай түсуі үшін жасалған тынымсыз 
еңбектің нәтижесі. 

Құрманғазы ЖҰМАҒҰЛ,
журналист, әлеуметтік  

ғылымдар магистрі

ҚР ҰҚК Шекара қызметінің академиясы шекарашы офицер кадрларын  дайындайтын еліміздегі 
бірден-бір әрі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы  аумағындағы бай тарихы бар, бірегей оқу 
орны. Өзінің даңқты жолымен айшықталған әскери оқу орны алғашында  Ф.Дзержинскийдің 
атымен аталған Алматы шекара училищесі Кеңес Одағы аумағына, тіпті одан тыс жерлерге де 
әйгілі болды. Бүгінде аталмыш оқу орны ҚР ҰҚК Шекара қызметінің академиясы деген атқа ие. 

Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық 
қазақ музыка-драма театры классикалық және зама-
науи туындыларды сахналап, үлкен ізденіс жолында 
келе жатқан ұжым. Мәселен, былтырғы жыл соңында 
театр әртістерінің Екібастұз қаласына гастрольдік 
 сапармен келіп,  балалар әдебиетінің классигі 
Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» 
повесінің желісімен сахналанған қойылымды тарту 
етуі – шаһар руханиятына бір серпіліс бергені сөзсіз. 

Академияны  8 мыңнан астам офицер бітірді. 
Олар алғашқы қызмет жолын еліміздің 
шалғайда орналасқан шекара заставасы 
бастығының орынбасары болып бастайды. 

Бүгінде Шекара қызметі академиясында  
77 ғылыми қызметкер табысты еңбек етіп 
келеді. Оның 8 ғылым докторы, 29 ғылым 
кандидаты, 12 PhD докторы, 28 профессор-
лар  мен доценттер абыройлы қызмет етіп 
жүр.

2019 жылдың �зінде 4 әскери қызметші 
халықаралық спорттық жарыстарға 
қатысып, еліміздің к�к байрағын жел-
біретіп, жеңімпаз атанды. Олар дене шы-
нықтыру кафедрасының оқытушысы 
аға  лейтенант  Б.Шыналиев,  лейте -
нант Ш.Жанғазы, курсанттар ефрейтор 
Р.Сәулебеков, Д.Тілепалды.

Сонымен қатар академия ұжымы Ұлы 
Отан соғысына қатысқан ардагерлерге, 
Алматы қаласында орналасқан №1 бала-
лар үйіне, №6 арнайы мектеп интернатына 
шефтік к�мек к�рсетіп тұруды дәстүрге 
айналдырған. 

Естеріңізде болса, Елбасы �з Жолдауында  
жас�спірімдерге патриоттық тәрбие беріп, 
олардың Отанға деген сүйіспеншілігін арт-
тыру үшін елімізде «Жас сарбаз» әскери-
патриоттық қозғалысын құру керектігін 
айтқан болатын. Мемлекет басшысы 2018 
жылдың 5 қазан күнгі Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауында әскери-патриоттық 
тәрбиені жандандыру әрбір орта білім беру 
оқу орындарына осы жұмыстарды қолға 
алуды  тапсырған еді. 

Міне, осыған орай ҚР ҰҚК Шека-
ра қызметі Академиясының ұжымы мен 
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гимназия әкімшілігі бірлесе отырып,  
әскери патриоттық тәрбиенің р�лін 
күшейту үшін гимназияда «Жас шекара-
шы» мамандандырылған сыныбын ашты. 
Бүгінде аталмыш мамандандырылған 
сыныпқа 3-оқу дивизионының курсанттары 
сабақ кестесіне сай алғашқы әскери, саптық 
дайындық сабақтарын жүргізіп келеді. 

2019 жылдың 26 желтоқсанында атал-
мыш оқу ордасына табаны күректей 88 
жыл толды. Осыған орай ҚР ҰҚК Шекара 
қызметінің ұйымшыл ұжымы әскери б�лім 
күнін Алматы қаласының Жамбыл атындағы 
мемлекеттік филормониясында салтанатты 
түрде атап �тті. Шараға академияны әр жыл-
дары басқарған ұлттық қауіпсіздік саласында 
ұзақ жылдар бойы қызмет атқарған гене-
ралдар мен офицерлер, Шекара қызметінің 
ардагерлерімен академияның жеке құрамы 
қатысты.

М е р е к е л і к  ш а р а  б а с т а л м а с 
бұрын академия  бастығы полковник 
П.Поливановтың пәрменімен әскери 
б�лімнің жауынгерлік туын ту ұстаушы топ 
сахна т�ріне алып шықты. Содан кейін, 

салтанатты мереке ашық деп жарияланды. 
Осы сәтте зал толы шекарашылар тікесінен 
тік тұрып еліміздің мемлекеттік әнұранын 
орындады.

Шара барысында к�птеген шекарашы-
лар ҚР ҰҚК Т�рағасының бұйрығымен 
ІІ және ІІІ дәрежелі «Ұлттық қауіпсіздік 
қалқаны» медалін алса, бірнеше шекарашы  
академия бастығының атынан мақтау 
қағаздарымен марапатталды. Сондай-ақ 
сабақта, спортта үздік нәтижелерге қол 
жеткізіп, қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласқаны үшін 4-оқу дивизионының кур-
санттары Ли Владислав пен Мират Қадыров 
ҚР ҰҚК Т�рағасының орынбасары  – 
 Шекара қызметінің  Директоры генарал-
майор Дархан Ділмановтан алғыс алды.

Шара соңы тәрбиелік әлеуметтік-құқық-
тық және идеология жұмыстары басқар-
ма сының ұйымдастырылуымен �ткізілген 
мерекелік концертке ұласты.

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының 

баспас-з хатшысы 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Парсы шығанағы аймағындағы 
ахуалға байланысты кеңес -ткізді. 

Кеңес Президент �кімшілігі басшы-
л ы ғ ы н ы ң ,  П р е м ь е р - М и н и с т р д і ң 
орын басарының, Қауіпсіздік Кеңесі 
 хат  шысының, Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
т�рағасының, Сыртқы істер министрінің, 
Қорғаныс министрінің,  Ішкі  істер 

министрінің және Қарулы Күштер Бас 
штабы бастығының қатысуымен �тті. 

Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеу-
берді мен басқа да мемлекеттік орган-
дардың басшылары Таяу Шығыстағы 
 қа зіргі ахуал туралы баяндады.

Қазақстан Президенті Парсы шығана ғы 
аймағындағы ахуалдың күрт шиеленісуіне 
алаңдаушылық білдіріп, аталған іс-
қимылдарға қатысушы тараптардың 

 барынша ұстамдылық  танытуы қажеттігін 
айтып, қақтығыстарды дипломатиялық 
әдіс-тәсілдермен, ең алдымен, бұл іске 
БҰҰ араластыра отырып, сондай-ақ 
екіжақты байланыстар мен келісс�здер 
арқылы реттеу мүмкін екенін атап �тті.

Кеңес қорытындысы бойынша Мемлекет 
басшысы Қазақстанның Таяу Шығыстағы 
елшіліктері мен ондағы қызметкерлердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, еліміздегі 

шетелдік дипломатиялық �кілдіктер мен ком-
паниялар кеңселерінің қауіпсіздігін сақтау 
үшін шаралар қабылдауды, мемлекетіміз дің 
ұлттық мүддесіне қатысты маңызды ақ-
параттарды алу және талдау жұмыстарын 
күшейтуді тапсырды. Халықаралық ахуалдың 
шиеленісуі жағдайында Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық даму және 
қорғаныс әлеуетін күшейту мәселелеріне 
ерекше к�ңіл б�лінетіні айтылды. 

«Ұлағат» аталымы бойынша  Т�ребай 
би және Ақжар ауылының «�желер» 
ансамбльдері, «Шабыт» аталымында 
Тұрмағамбет ауылдық клуб үйінің 
жанынан құралған «Драма» үйірмесі 
жүлделі болды. Қармақшы ауылының 
�нерпазы �ділет Бимұратұлы – «Алтын 
дауыс», ІІІ Интернационал ауылының 
�нерпаздары Назым Абуқасымова 
және ұстазы Гүлжан �бдірова – «Муза», 
Қызылтам ауылының �нерпазы 
 Жомарт Рақымжанов – «Үздік к�рме», 
Ақай ауылының �нерпазы Дәріқұл 

Махамбетов – «Ұлт құндылығы», 
Иірк�л ауылының «Ағалар» ансамблі 
–  «Ағалар жолымен» аталымымен 
марапатталды. Сайыстың нәтижесінде 
ІІІ орынға – Т�ретам кенті, ІІ орынға 
– Ақт�бе ауылы, І орынға – Ақай 
ауылының �нерпаздары лайық деп 
танылды. Ал Бас жүлде мен 300 000 
теңге сыйақыны Жаңажол ауылының 
�нерпаздары жеңіп алды.

Диана ІЗБАСАР 
Қызылорда облысы
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Мәдениет үйінде бірнеше мекеме бар 
еді. �сіресе кітапханасы үлкен-тін. Сол 
жерге күніге барып кітап оқитынбыз. 
Ол кезде кинопрокат деген де болды. 
Күніне 20 тиынға кино к�рсететін. 
Кеңес одағындағы кинолардың  сапалы 
болғаны белгілі ғой. Міне, анамның 
тәрбиесі, бас алмай оқыған кітаптар мен 
күнде к�рген кино �мірлік таңдауыма 
нег із  болды ғой  деп   ойлаймын. 
�йтеуір т�ртінші сыныпта жүріп-ақ 
күнделігіме «режиссер болғым келеді» 
деп  жазыппын. Иә, біз ол уақытта 
күнделік жүргізетінбіз. Кішкене бір 
кезімде әуелі актриса болғым келгені 
есімде. Ал т�ртінші сыныпта жүргеннен 
режиссерлікті неліктен, қалай таңдадым 
– есімде жоқ. Бәлкім, сахнадағы негізгі 
шешімді қабылдайтын режиссер екенін 
сол кезде түсінген болармын.  

– Ең алғашқы қойылымды сахна-
лағанда біраз қиналған, жүрексінген 
боларсыз? 8лде жастық жігер басым 
сәттерде қиналыстан қуаныш басым 
түсті ме?

– С�зімнің басында айттым ғой, 
мен туып-�скен Самарадан арман қуып 
келген әсем Алматының Жүргеновіне 
дейінгі жолым �зінше күрделі, �зінше 
қызық. Жолымның болғаны сол ғой, 
таңғажайып режиссер, шебер, халық 
артисі, қазақ режиссурасының теория-
сын жасаған адамның қолына түстім. 
Ол Маман Байсеркенов еді. Біздің ең 
қиналған, ең қиын, ең күрделі кезеңіміз 
осы оқу жылдары болған сияқты. Біз 
бес жыл оқыдық. Ол �те күрделі бес 
жыл еді. Неге? Себебі біздің ұстазымыз 
�те қатаң, �те талапшыл болатын. Біраз 
ащы терімізді бес жыл оқуда сығып 
алды. 8зі де: «Қатал болатын себебім, 
қазір қиналсаңдар, кейін оңай болады»  
дейтін. «Ал қазір қатты қиналып, шы-
дай алмасаңдар, онда кеш болмай 
тұрып мамандықтан бас тартыңдар, 
қазір кетсеңдер, кейін маған алғыс 
айтасыңдар, себебі бұл жол сендерді 
оңай жолға, оңай �мірге бастап апар-
майды» дегенді жиі айтатын. Оқуға 
16 бала түсіп, бесеуіміз ғана оқуды 
бітірдік. «Қазір қиналсаңдар, кейін 
оңай болады» дегені рас болды. Біз 
�зіміздің ең алғашқы қойылымымызды 
қоюға кеткен сәтте, �згелердің атынан 
с�йлемейін, �з айтымнан айтсам, оқу 
оқып жүрген кездегідей аса қиналған 
жоқпын. Себебі, театрларда кәсіби ар-
тистер еді. Менің ең алғашқы тәжірибем 
Семейде «Сказка» қойылымын қойдым. 
Кейін К�кшетауға барып, Н.В.Гогольдің 
«Ревизорын» және С.Ахмадовтың 
«Келіндер  к�теріл іс ін»  қойдым. 
«Келіндер к�терілісінде» халық артисі 
Жібек Бағысова ойнады. Ең алғаш 
кәсіби сахаға шыққанымда  «Шынымен 
де сахна алдында тұрмын ба? Қандай 
керемет!» деп шаттандым. Ал қалған 
актерлер, тіпті үлкен, құрметті артис-
тер де сахна сыртында менің с�зіме 
құлақ қойып тұрған еді. Сол алғашқы 
репетициядан кейін үлкен актерлердің 
бірі, Еңбек сіңірген артист, Жұмағалиев 
маған қарап: «Болатын баласың» деді. 
Болдық па, жоқ па білмеймін, алайда 
алғашқы қойылымым осындай жора-
малмен басталған еді. 

күнге осы қажет» демеуі  керек. Қайта: 
«Сен нені қойғың келеді?» деп сұрағаны 
ж�н. Немесе «Біздің театрға осы 
қойылым қажет, мынаны қой»  демесе 
екен. �рине, режиссер оны қояды, 
себебі мамандығы сол ғой. Бірақ «Ал 
қандай қойылымды қойғың келеді, 
қандай қойылымда актерлер �здері 
армандаған р�лінде ойнай алады?»  деп 
сұраса. Мен үшін ең басты мамандық – 
актер. Ол ең ұлы мамандық.  Режиссер �з 
мамандығына келген сәтте бір маңызды 
дүниені түсінгені ж�н: «Актердің ар-
маны, актердің құдай берген таланты 
алдында режиссер жауапты». Ол соны 
түсініп, актерді ашуы керек, актердің 
талантының ашылуына, актердің 
театрдағы �мір жолына режиссер 
жауапкершілікті алады. 

Р е ж и с с е р д і ң  т а ғ ы  б і р  б а с т ы 
мәселесі – оның денсаулығы. Дәл қазір 
сырқаттанған соң ұмыт болатын режис-
сер к�п. Барлығы бірдей оны ұмытып 
кетеді. Олардың �луден басқа жолы 
қалмағандай. Бұл �те қорқынышты. 
Медициналық к�мекті қажет ететін 
жас режиссерлар да бар. Олар жас қой, 
анау ауырып жүр деп атын атап, түсін 
түстегім келмейді. Алайда қандай да бір 
қамқорлық керек. Себебі  режиссер сахна 
алдында жалғыз �зі тұрып алып, қыруыр 
еңбек етіп, бір театрдағы елу шақты, 
жүзден аса адамға шығармашылық 
импульс беріп жүрген тұлға. Оның 
денсаулығына ерекше күтім керегі анық. 
Оларды мемлекеттік бағдарлама болсын 
 немесе Театр қайраткерлері одағының 
атынан болсын, тіпті Қазақстан театр-
лары ассоциа циясы атынан болсын, 
шипажайларға апарған, емдеген ж�н. 
Жас режиссерлар ауырып жүр, тіпті дерті 
ауыр жастар бар, мен оларды білемін. 
Тек аттарын атай алмаймын. 8здері де 
ауырып жүрмін деп айтқысы келмейді. 
Болашағы зор жас режиссерлерді 
қадағалап жүремін. «Емделсеңші» 

деймін. Алайда, олардың кейбірінің ем-
делуге де жағдайы жоқ, кейбіреуі күндіз-
түні жұмыс істегендіктен, уақыт тап-
пайды. Режиссерлардың к�пшілігінің 
емделуге жай-күйі келмейді. Жақсы бір 
режиссеріміз бар, елге еңбегі сіңудей-ақ 
сіңген жан. Қазір к�пшіліктің к�ңілінен 
�шіп бара жатыр. Себебі сырқаттанып 
қалған. Оның кім екенін айта алмай-
мын, маған �кпелейді ғой. Алайда 
сырқаттанған соң ұмыта салар болсақ, 
режиссерге құрметіміздің құны қандай? 

– Соңғы кездері -зіңіз к-рген, қатты 
ұнаған, тебіренткен қойылым дар дың 
бесеуін ата десе, қандай қойылымдарды 
атап шыға аласыз?

Рача Махатаев, Санкт-Петербурге 
тұратын қазақ режиссері. Гогольдің 
«Ревизоры». Семейде қойды. 

Сергей Потапов. �.Кекілбаевтың 
«Шыңырауы». Н.Жант�рин атындағы 
Маңғыстау облыстық музыкалық драма 
театрында қойды.

Д и н а  Ж ұ м а б а е в а .  Ш ы ң ғ ы с 
 Айт матов тың «Ана – Жер-Анасы». 
Н.Жант�рин атындағы Маңғыстау 
облыс тық музыкалық драма театрында 
қойды.

Асхат Маемиров. А.П.Чеховтың 
«Дядя Ванясы». М.�уезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік  академиялық 
 театрында қойды. 

Шамиль Дыйканбаев. Гогольдің 
«Чичиковы». Ақмола облыстық драма 
театры қойды.

– Сізге қай бағыттағы қойылым-
дарды сахналаған ұнайды? Ал біздің 
театрларда  қандай жанр, нендей бағыт 
сирек кездеседі деп есептейсіз? Неге?

– Режиссердің қолтаңбасы бол-
маса,  ол  да  үлкен мәселе.  Бізде 
шығармашылық кеңес деген де бар. 
Алайда ол шығармашылық кеңестер 
шығармашылық ойда бола бермейтіні 
де рас. 8здерін осы шығармашылық 
кеңесте с�йлеуіме болады екен деп 
ойлап қалғанда да осы шығармашылық 
кеңеске кіріп алатын жағдайлар 
кездеседі. Олар �здерінің интелекті 
шеңберіндегі таным-түсінігімен ғана 
с�йлегісі келеді. Режиссер ол ауқымды, 
жаһандық мамандық. Оларға былай 
қойып бер дей алмайсыз. Спектакль 
қойғанда ішкі бақылаушың, эсте-
тика, стиль тұрғысынан сені нәзік 
жолға жетелейді. Ол сенің  режиссер 
ретіндегі ішкі «менің». Ең бастысы – 
сенің еркіндігің. «Мынаны түсінбейді 
ғой» дегенді ойламай жұмыс істеуің 
керек. Оқырман қазір бәрін �те жақсы 
түсінеді. Интеллектуалды к�рермен 
и н т е р н е т т е н ,  ю т у б т а н  ә р т ү р л і 
жұмыстарды,  киноларды, клиптерді 
ұдайы к�ріп жүр.  Ол қазір бәрін 
тез түсінеді, біледі. Оларды  ештеңе 
түсінбейді деп қарабайыр дүние жасау 
�те үлкен қателік дер едім. Алайда кейде 
қысымның кесірінен, кейде к�рерменді 
бағалай алмай біз сондай қадамға бара-
мыз. 

Режиссер ретінде, мен спектакль-
дерді «жазамын». Шығармаларды ара-
ластырып, жазамын. Мені не дәстүрлі, 
не модернист режиссер деуге келмейтін 
шығар. Символиканы жазады деуге  
де келмейтін болар. Оны сыншы-

Гүлсина МЕРҒАЛИЕВА,
Н.Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма 
театрының бас режиссері әрі көркемдік жетекшісі, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Тарлан» тәуелсіз сыйлығының лауреаты: 

лар айтсын, �зіме баға бере алмай-
мын ғой. Алайда Қазан қаласында 
 «Цунами», «Қарақұрт» спектакльдерін 
қойғанда олар мұны постмодернизм 
деп бағалады. Сол екі спектаклім 
�зімнің қалағанымдай қойылған, �зіме 
ұнайтын қойылымдар. Қазір музыкалық 
шығармалар қойылуға тиіс. Ол �те 
қызық. Сахнада билей алу да маңызды. 
Маған ондай сұлулық ұнайды. 

– Жалпы -зіңіздің жұмысыңызда 
сахналық, сюжеттік идеяларды қайдан 
іздейсіз?

– Жолымның болғаны сол, мен 
ж а с  ш а ғ ы м н а н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
жетекшімін. 24 жасымнан шығарма-
шы лық жетекшімін. Шын қаласам үш 
қойылымды қоя беремін. Қаласам деген 
шығармашылық адамына �те керек 
дүние. Мен осыны айтқанды қалаймын, 
осыны к�рсеткенді қалаймын деу 
шығармашылық адамы үшін маңызды. 
Н.Жант�рин атындағы театрымызда 
барлық мамандық иелерінің �з «мені» 
бар. Олардың қалау еркі бар, олардың 
айтар с�зі бар.

– Бір емес, бірнеше театрларда 
спектакльдерді сахналадыңыз. К-рер-
мендердің де, театр сыншыла ры ның 
да жақсы пікірлері айтылып жатты. 
Lзіңіздің к-ңіліңізден шыққан, осы бір 
сәтті дүнием болды-ау деп к-ңіліңіз ерек-
ше марқайған қай туынды?

– Спектакльдерімді к�п жерде қойған 
жоқпын. Елорданың екі театрында ғана 
қойылды. Н.В.Горький атындағы орыс 
мемлекеттік академиялық  театрында 
екі қойылымым: Булгаковтың «Мастер 
и Маргарита» және Қ.Жандарбеков-
тің «Томирис царица сакская» қойы-
лымдары жүріп жатыр. Қ.Қуанышбаев  
атындағы  мемлекеттік академиялық 
қазақ музыкалық драма  театрында Роза 
Мұқанованың  «Саррасы» қойылып жүр. 
Иә, олар  туралы жақсы, жылы пікірлер 
айтылды. Қазір оларды бәлкім, сәл 
басқаша қояр ма едім. Алайда қандай 
жағдайда да �зіндік «меніме» адал  болып 
келемін. Кейбір сәттерді барынша ой-
ластырып қояр едім деп ойлаймын. 
Жант�ринде де, басқа қалаларда да қойған 
қойылымдарымның кейбір тұстарына 
неліктен қайта үңілгім келеді? Жыл �ткен 
сайын �зің де �згергеніңдей, мына бір 
жерін басқаша �згертер едім деп ойлайсың. 

– Сіз үшін шығармашылық, тех-
никалық тұрғыда не маңызды, қойы-
лымдарды сахналағанда не нәрсеге аса 
к-ңіл б-лесіз? 

– Бәрі де маңызды. Ең бастысы 
актер маңызды. Ал жарық, дыбыс, 
техникалық дүниелер, сахна да �те 
маңызды. Біздің театрлардың дамуы 
да маңызды. Қазір қай театр жақсы? 
Бұрындары салынған театр жақсы. 
Қазіргі салынған театрда дыбыс дұрыс 
емес немесе акустикасы нашар. Ал 
 заманауи театрларда мұндай кемшілік 
болмауға тиіс.  Шетелік заманауи 
театрлардың сахнасы к�пфункциялы. 
Олардың декорациясын тіптен к�ркем 
етуге мүмкіндік мол. Димаштың әкесі 
Қанат Айтбаев Қытайда спектакльде  
болған бір жайтты айтып берді. «Бір 
уақытта залдың үстін әйнекпен жауып  
еді,  мұхиттың түбінде жүргендей 
болдық. Үстімізден су сылдырап, 
оқиғаның ортасында жүргендейсің» 
дейді. Техникалық жабдықталу, Батыс 
елдерінде, Қытайда �те жақсы. Ресейде 
ондай жабдықтау жоқ. Бізде бар болса, 
қуанамыз, жоқ болса да жұмыс істеп 
жүрміз. Бәрін қолдан жасап, маталарды 
қиып, жұмыс істей береміз. 

– Режиссураға мамандар -мірді к-ріп, 
біліп, толысқан шағында бір-ақ келуі 
керек деген пікір бар. Бұған қатысты 
ойыңыз қандай?

– Кейбір адамдар әлденемен айна-
лыса алмайды деген қатаң қағиданы 
бұзу керек. Мен, мысалы, киномен, 
концерттік қызметпен де айналыса 
аламын. Менің театр мектебім де бар, 
оны балалар үшін ұйымдастырып едім. 
�уесқойлар үшін үлкендерді де осы 
мектепте оқытып жүрмін. Бизнесмен 
де, педагог та бола аламын. Қаласам, 
кім болғым келеді, сол боламын деп 
ойлаймын. Егер �мір жолында басқа 
бағытты таңдап жатсам, меніңше, 
еңсермейтін ештеңе жоқ. Алайда театр 
ең ұлы, ең ғажап �нер. Мен бұл мекенді 
жаныммен сүйемін. Жаны қалаған адам 
театрда қандай қызметті де атқара алады 
деп ойлаймын. 

С�з соңында мынаны айтқым келеді. 
Испанияда тұратын менің достарымның 
балалары испан-ағылшын мектептеріне 
барады. Оларда «драма» деп атала-
тын пән бар  екен.  Олар мектеп 
қабырғасынан шығарманы талдайды,  
сахналайды.  Мектептегі  кез інен  
�нерді үйренеді. Бұл материалды терең 
түсінуге, с�з байлығын қалыптастыруға, 
жақсы с�йлеуді үйретуге, с�зді дұрыс 
айтуға ғана емес, �зін жақсы ұстауына 
да к�мектеседі. Қазір балалардың к�бі 
жалғыздықта қалған. Себебі оларда �зі 
мен мобильді телефоны ғана бар. Олар 
�здерін-�зі жалғыздықтың тұтқынына 
тастаған. Ал сахнада сен к�пшілікпен 
араласасың, ашыласың. Меніңше, театр 
әлемді, адамзатты, адамзаттың жанын 
құтқарады. Ол к�п болуы керек. Жақсы 
театрлар к�п болсын. Ал біз жақсы 
театр лар жасай аламыз. Қазақтың бол-
мысы керемет, біздің дәстүріміз тұтас 
театр. Бізге театр жат емес.

– 8ңгімеңізге рақмет!

8ңгімелескен 
Қараг-з СІМ8ДІЛ

еатр әлемінде режиссер деген ардақты мамандық бар. Біз әспеттеп 
ардақты атағанымызбен, қиындығы мол, «соқтықпалы, соқпақты 
жолдағы» мамандық қой, ауыртпалығын білген жанға. Шығарма-
шылықтың ләззатын сезініп, жаны қалаған қойылымын қойып, жүрек 
сөзін көрерменіне жеткізе білгендер үшін бұл мамандықтан артық 
ештеңе жоқ екені және рас. Гүлсина Бақытжанқызының өзінен бұрын 
шығармашылығымен таныстық. Олай дейтініміз, сонау маң далада 
көркемдіктің көрігін соққан Маңғыстау театрына бара алмасақ та, 
Елордадағы жұмысын көрдік, риза болдық, таңдандық, тамсандық. 
Атырауда өткен Р.Отарбаев атындағы фестивальде өзімен таны-
сып, жүздесуді бұйырыпты. Оның театрына деген, актерлеріне деген 
айрықша қамқорлығын, ерекше ілтипатын байқадық... 
Айтқандай, «Сахнагер-2019» ұлттық театр сыйлығының иегерлері 
анықталғанда, «үздік режиссер» номинациясын Г.Мерғалиева 
алғанын да айта кеткен жөн. 

Т

– Гүлсина Бақытжанқызы, әдетте 
қыздар, негізінен, актриса болуды 
 армандайды ғой. Ал театр режиссері болу 
қайдан ойға келіп жүр?

– Мен Ресейдің Самара аймағында 
туып-�стім. Анам ауылдық Мәдениет 
үйінде қызмет етті. Яғни түрлі мәдени 
шаралар,  кездесулер �ткізуді  де 
қоса атқаратын. Сол іс-шаралардың 
себебімен бала күнімізден сахнаға 
шығып жүрдік. Анам қызмет атқаратын 

қызу пікірталасқа кіріп кеткен. Біз 
�зара сыбырға к�шкенбіз. Кенет-
тен �шірбек аға кілт бұрылып, мені 
саусағымен к�рсетті де: «Осы қыз 
халық артисі болады» дегенде маған 
артылған жауапкершіліктің үлкен жүгін 
сезіндім. Сол сәтте режиссурадан, осы 
бағытымнан мүлдем ауытқымауым 
керек екенін түсіндім. Осы екі ұлы 
адамды алдамауым керегін, олардың 
үмітін ақтауым керегін ұқтым. �шірбек 
ағаның мені к�рсеткен саусағын, сол 
сәттегі Маман ағаның аялы жанарын 
ешқашан ұмытқан емеспін. 

– Үлкен марапаттарға жас  ке зіңізден 
іл ікт ің і з ,  жас  шағыңыздан  театр 
саласындағы үлкендердің батасын ал-
дыңыз, мақтауын естідіңіз. Бұл сізге 
қанат бітірді ме, әлде үлкен белестерді 
бірден бағындырып алдым-ау деген бір 
сезімдер бойды биледі ме?

– 8мір несімен тамаша? Эмо-
циялардың барлық бояуын к�руімен 
тамаша дер едім. Менде ешқандай 
сезім болмады деп айта алмаймын. 
Иә, менде де түрлі сезімдер болды. 
Маған адамдар сенді, марапаттар берді. 
Бұл, бір жағынан, еркіндік сыйлады.  
«Шексіз қиялымды, қолтаңбамды 
к�рермен, қазылар алқасы түсінді, 
қабылдады»  деген сенімді ұялатты. 
С�йте тұра мен  театр эстетикасы 
заңынан ауытқымадым. Ешқашан 
сахнаға  немесе эстетикаға қарсы 
дүниені   жасамадым. Мейірімнің 
 жолынан адастыратын бағытқа жолама-
дым. Мен әркез мейірім, адамгершілік, 
тазалық сұлулық жағындамын. �уел 
бастан ұстазым бойыма осы сезімді 
сіңірген еді. Менің ішкі жан-дүниемнің 
қалауы сол. Мен осы дүниелер туралы  
к�бірек, тіпті мүмкін батылырақ айта 
бастадым. Иә, «бақыттан басым айна-
лып» демей-ақ қояйын, бірақ �зімді 
астам ұстаған сәттер болды ғой деп 
ойлаймын. Жастықтың буы ғой. Бәлкім 

Студент  шағымызда  �шірбек 
Сығай біздің дәрісханаға келгенде 
қатты қуанатынбыз. Себебі  Маман 
Б а й с е р к е н о в  е к е у і  б і р - б і р і м е н 
кәсіби әңгімеге кірісетін. Театр, дра-
матургия немесе белгілі бір театр 
қайраткері туралы с�йлесетін. Біз де 
Байсеркеновтің қаталдығынан сәл-пәл 
сергіп қалатынбыз. Сондай шуақты 
отырыстардың бірі еді. �шірбек аға 
мен Маман аға кәсіби сахна туралы 

мені бәзбіреулер тым �рк�кірек деп 
есептеген сәттер де кездескен шығар. 
Сырт к�з солай к�руі де мүмкін ғой. 
Оның себебін білмеймін. Алайда 
менімен с�йлесе бастаған сәттен: «Сен 
ашық-жарқын, мейірімді адам екенсің 
ғой» деп таңғалып қалғандарды да 
к�ргенмін. Құдай берген мінезбен 
театрдың шығармашылық әлеуетін 
арттырып келеміз. Ал �зіңіз айтқан 
«мінездерді» бойымнан к�ретін сәттер 
қазір де кейде қылаң беріп қалады. 
Алайда, ондай сәтте �з-�зіңді сабырға 
шақырып: «Гүлсина, тыныштал» дейсің. 

– Сізбен замандас-қанаттас режис-
серлер сахнаға жаңа сарын әкеліп жатты. 
Олардың сол еңбегі бағаланды, сын-
шылар тарапынан жұмыстары лайықты 
түрде талданды деп ойлайсыз ба? Жалпы 
Қазақстандағы режиссерлер кезігетін 
басты мәселе не? 

– Қазіргі  жас режиссерлердің 
жұмысына әлеуметтік  желілерде 
к�рермендер, журналистер бағасын 
б е р і п  ж а т а д ы .  А л  б і з  е ң  а л ғ а ш 
жұмысты бас таған кезімде дәл менің 
құрдаста рымнан Рүстем Есдәулетов 
секілді бірен-саран режиссер бол-
маса, қатарластарым к�п болмады. 

Нұрлан Жұманиязовтар менен үлкен 
еді. Сондықтан бұл сұраққа қанаттас 
емес, замандас режиссерларды мысалға 
ала отырып жауап берейін. Ең әуелі 
сынның қайсысы шын, қайсысы 
жалған немесе лайықты екеніне мен 
т�релік айта алмаймын. Себебі жан-
жағыма қарауға уақытым жоқ. Мен 
�з мақсатым, міндетім, �з театрым 
бар адаммын. Ол жұмыстармен қатар, 
мен туралы әлдене жазып, біздің 
театр, яғни Н.Жант�рин атындағы 
Маңғыстау мемлекеттік театры  туралы 
жазғандардың ақ-қарасын айырып 
отыра алмаймын ғой. Иә, ол мате-
риалдарды оқимын. Керек дүниелер 
айтылса, к�ңілге тоқып қоямын, 
болды.  Ал енді замандас  режиссерлар 
 туралы жазып жатыр ма, ол жазғандары 
лайықты сын ба, оны елеп-екшеп 
отыруға, шынымды айтсам, уақыт 
тарлық етеді. Демек, замандастарым 
дұрыс бағаланып жатыр ма, оны да айта 
алмаймын. Бұл бәлкім эгоизм де шығар. 
�йтеуір ешкімді қадағалап та, оның 
жұмысын қызғанып та жүргенім жоқ. 
8з ісіммен айналысамын. Спектакльдер 
қоямын, кино түсіремін, іс-шараларды 
�ткіземін, фоток�рме, кейін сурет 
к�рмесін �ткіздім. Қысқасы, осын-
дай іс-шаралар... Жақында ғана әрбір 
артист туралы кітапшалар шығардық. 
Осындай жұмыстармен айналысамын. 
8зге режиссерлер қалай бағаланып 
 жатыр, оны білмеймін. Білетінім – 
жақсы режиссерлар �те к�п. Олардың 
ішінен Қуандық Қасымовты ерекше ай-
тар едім. Жетпістен асқан ол ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері емес. Бұл �те қате 
дүние. Ол лайықты бағалануы керек.

Режиссер болсын,  болмасын, 
кез келген адамның �з мәселесі бар. 
Режиссердің к�п мәселесінің бірі – 
шығармашылыққа қатысты. Қоюшы-
режиссердің еркіндігі болғанын қалар 
едім, оған «мынаны қой, себебі бүгінгі 
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Қасиетін білсем деп ана тілдің
Қауырсыны қалмады қанатымның...

Мұқағали  МАҚАТАЕВ.

А Ш И Д Ы  Ж А Н Ы Ң . . .

О,Тәңірім! Тау тұлғалы тіліме 
бармақтай бақ бере г�р!..

Бұдан жүз жыл бұрын Міржақып 
Дулатов қазақ тілінің босағада қалған 
күйін тозығы жеткен жыртық киімді, 
жүдеу �ңді жарлы кейпінде сурет-
теп еді. Мағжан Жұмабаев �зінің 
«Қазақ тілі» �леңінде ана тіліміздің 
жайын «Қыран құстың қос қанаты 
қырқылды» деп �ткір сипаттады. 
Алаш арыстарының алдында жүрген, 
к�зінің тірісінде ұлт к�семі атанған 
Ахмет Байтұрсынов: «С�зі жоғалған 
халықтың �зі де жоғалады» деп, тайға 
таңба басқандай етіп, болашаққа 
�лмес бағдарлама жасап кеткен бола-
тын. Менің ойымша, ұлт ұстазының 
осы с�зін барлық жерге �мірлік 
ұстаным ретінде таратып, талдап, 
пікірталастар �ткізіп, жас ұрпақтың 
к�зін ашатын уақыт әлдеқашан жетті. 
8йткені қазір халықтың недәуір б�лігі 
 болып отырған орыс тілді қазақтарға 
бәрібір. 8зге тілде еркін сайрап, 
балықтай жүзіп жүр. Олар �здерін 
де, �згені де қазақша аздап білемін 
деп сендіргісі келеді. Аздап білген 
не болсын, жиырма т�рт сағатта 
бірауыз ана тілінде с�йлемесе? Тіпті 
он бір жыл мектепте қазақша оқып, 
 институтты қазақша бітіргендер сол 
«достарының» ыңғайына жығылып, 
орысша сайрап кетіп отыр. Соңғы 
уақыттарда ел билігінде отырған 
шенеуніктер де түгелдей таза орысшаға 

Сол ағылшын үстемдігін еріксіз еске сала-
тын белгілерді түбектен ара-тұра ұшырастырып 
қалуға болады. Сондай бір белгіні Дубайға 
барған сапарымда Жумейра жағажайынан 
кездестірдім. Ол 1950 жылдары Америкада 
жасалған әлемге әйгілі Шевролет жүк маши-
насы. Бұл туралы сәл кейінірек...

�бу-Даби, Дубай, Шаржа, Ажман, Ум-
әл Кувейн, Рас-әл-Хайма және Фужейра 
атты әмірліктердің ағылшын үстемдігінен 
құтылып, �зара бірігіп тәуелсіз мемлекет 
болғанына биыл 49 жыл. Кезінде мұхиттан 
інжу жинаумен, түйе бағумен ғана күнін 
к�рген мешеу ел тәуелсіздік алған соңғы елу 
шақты жылда әлемдегі алдыңғы қатарлы бай 
мемлекеттің біріне айналған. �сіресе, жер 
иесі – арабтардың әлеуметтік жағдайлары 
�те жақсы. «Құдай, Ұлт, Президент!» деген 
ұранмен президентін ұлттан кейін қоятын 
бұл ел жайындағы деректерге сүйенсек, әрбір 
елу бесінші тұрғылықты араб миллионер 
к�рінеді. Жергілікті араб жігіті отбасын құрса 
оған 119 мың доллар к�мек к�рсетіледі, үй алу 
үшін �сімсіз несиесі тағы бар. Ол несие, егер 
үшінші сәбиі дүниеге келсе, �здерінде қалады. 
21 жасқа толған араб жігітіне үй тұрғызу үшін 
жер телімі тегін беріледі. Босанған жергілікті 
араб әйеліне әрбір бала сайын қомақты ақша 
т�ленеді. Біреу оның к�лемін 20 мың доллар, 
енді бірі 60 мың доллар дейді. �йтеуір аз емес. 

Ал сырттан жұмыс іздеп келіп, осында 
тұрақтап қалғандар бұндай игілікке ешқашан 
қол жеткізе алмайды. Тіпті олардың құқықтары 
да шектеулі. Біз сияқты «...ауылшаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді аукцион арқылы 
ж е к е м е н ш і к к е  қ а з а қ с т а н д ы қ т а р  ғ а н а 
 сатып алады» деген жалпақшешейлік жоқ. 
Қазақстандық деген қазақ деген с�з емес, 
бұған біздің елімізге әртүрлі жағдайда қаңғып 
келгендер де еніп кетіп тұр. Оларда тек жер иесі 
жергілікті арабтың ғана мүддесі к�зделеді. Ал 
�мірліктегі бүкіл халықтың бестен бір б�лігі 
ғана жергілікті арабтар екен. Бизнес пен айна-
лысу үшін шетелден барғандар сол бизнесін 

к�ше бастағаны жалған емес. Кейбір 
басшы ларды теледидардан к�ріп, 
жүрегің қан жылайды. Олар тілшіге 
амалының жоқтығынан қазақша 
сұхбат беріп тұрғаны к�рініп тұрады. 
Құдды бір, уақытша «тұтқында» тұрған 
секілді. Ондайлар қазақ тілінің ба-
сын  жарып, к�зін шығарып тұрып, 
әйтеуір, бірдеңе айтқан болады. Тіл 
үйреніп несі бар, ешкім талап етіп 
жатқан жоқ, онсыз да бүкіл Елорданың 
биік мекемелері түгел орысша с�й-
лейді. Тамақ тоқ, к�йлек к�к. Осы 
қы лығымыз солтүстіктегі к�рші елге 
тіпті ұнайды. Қазақстандай жерінің 
асты-үсті қазынаға бай елдің басшысы 
да, қосшысы да солардың тілінде іс 
жүргізіп жатса, олар масайрамағанда, 
кім масайрайды? Олардың бізді әлі де 
бауырына баса беретіні айдан анық. 
Осындайда менің есіме Г.Андерсеннің 
«Су перісі» ертегісі түседі. Су перісі �зі 
ғашық болған ханзадаға қосылу үшін, 
мыстанға тілін кесіп береді. Біздің 
де тіл мәселесіндегі қазіргі жайымыз 
соған қатты ұқсайды.

Қайра-а-ан су сұлуы,
мылқау күйге еніп,
айырбасқа алған аяғы
кірш-кірш етеді.

Біздің де жайымыз солай,
К�мекейді жалға беріп, 

жанымызға жүреміз 
араша сұрай,

тек жергілікті арабпен бірігіп жасайды,  әрі заң 
бойынша басымдық жергілікті араб жағында 
болуы тиіс. 

Осылайша, байлығы шалқыған әрі халқы 
�з елінде ықпалды ел бола тұра Біріккен араб 
әмірлігі ағылшын тілінен әлі күнге дейін 
құтыла алмай келеді екен. К�шелердегі, 
есіктердегі жазулардың барлығы екі тілде. Дәл 
біздегі сияқты, әуелі арабшасын, оның астына  
ағылшыншасын жазуға мәжбүр.  Метрода 
да солай, арабша-ағылшынша хабарлап 
жатқандары. Сатылып жатқан газет-журнал-
дар мен кітаптардың да шамамен тең жартысы 
(одан да к�бі-ау) ағылшынша. Жалпы бұл 
елде мемлекеттік тіл араб тілі болғанымен, 
қолданылуы жағынан т�ртінші орында екен. 
Арабтың кейінгі толқын ұрпағы ағылшын 
тілді болып барады дейді ресми ақпарат. Бұл 
қалпымен БА� арабтары енді елу жылда да 
ағылшыншадан құтыла алмайтын сияқты.

Араб түбегіндегі арабтардың осындай 
мүшкіл тілдік жағдайы қазақ ұлтын да қатты 
ойландыруы керек. Дүниежүзіне әйгілі 
Арабияның �зі тіл жағынан осылай ақсап 
жатқанда қазақ тілінің қауіпті болашағына 
үрейлене қарауға тура келеді.

Қазіргі БА� портты мемлекет болғаны 
себепті экономикасының басты тірегі ежелгі 
ата кәсібі – сауда болып тұр. Онда да олар 
�здері шығарған �німін емес, к�бінесе біреудің 
�ндірген затын сыртқа сатумен, қазіргі тілмен 
айтсақ, реэкспортпен айналысады. Түбектің 
мұхит жағалауында орналасқаны себепті 
дүниежүзінің алпауыт елдерінен кемемен 
 толассыз келіп жатқан заттар әуелі осылардың 
қолына түседі. Туризм индустриясының да 
пайдасы ересен. 2020 жылға қарай тек Дубайға 
ғана келетін саяхатшылар саны жылына 20 
миллионға жетпек дейді сарапшылар.

8ндірісте мұнай алдыңғы орында. Болат 
пен алюминий �ндірісі де бар. Дегенмен, 
метал құймалары шикізат күйінде экспорт-
талатын сияқты. Ауылшаруашылығы құрма 
ағашын �сірумен ерекшеленеді. Арабтың 

Жүректің қаны күнде сорғалап,
жатамыз таласа құлай.
8з тілін �зге тілге оп-оңай 

айырбастай салатын
Біздің Құдай неғылған аласа Құдай?!
Үштілділік деген шығып еді, 

«ләппай тақсырлап», құлдық ұра 
ж�нел дік. Ентігімізді енді басып отыр-
мыз. Елімізде орыс тілді бала ларға 
қазақ тілін үйрету үшін жыл сайын 
миллиардтаған ақша б�лінеді. Ал 
сол балалардың мемлекеттік тілді 
жетік біліп, с�йлеп кететіндері некен-
саяқ. Бұған мұғалім де, бағдарлама 
да, оқулық та кінәлі емес. Елдегі 
мемлекеттік тілге деген сұраныстың 
жетімсіздігі кінәлі екені бәрімізге 
аян. Біздің жерімізде, елімізде �мір 
сүріп жатқан �зге ұлттар қазақша 
с�йлейін деп талпынса да, оларынан 
түк шықпайды, �йткені кез келген 
қазақ кімнің болса да алдына түсіп ап, 
орысша сайрай ж�неледі. Бұл жерде 
мемлекеттік тілді білудің қажеттілігі 
ж�нінде бірдеңе айтудың �зі күлкілі. 
Бұрнағы жылдары Елбасының Жолда-
уларында біздің қол жеткізген ұлттық 
құндылықтарымыздың бірі ретінде – 
тіл ортақтығы атап �тіледі. Сонда ол 
қай тіл?!..

Алаш арыстары кез інде  ана 
тілімізді  дамытуға емес,  бұзуға 
қызмет жасайтын татар, башқұрт, 
араб тіліндегі с�здермен әбден шұбар-
ланған кітаби тілмен күрескен. Ал 
қазіргі жағдай керісінше: кітап тілі 
– тап-таза, с�з, с�йлем, үтір, нүкте 
– бәрі орнында. Келіспей тұрған 
– ауызекі тіл ғана. Балабақшадағы 
баладан бақандай б�лімді басқарып 
отырған әкім-қараларға дейін түгел 

�з заты дейтін жалғыз бренд осы. Құрмаға 
«пайғамбар оразасын ашқанда жейтін еді» 
деп елде жоқ ерекшелік жамап, әлемнің 
еліккіш мұсылмандарына к�птеп сатып отыр. 
�рине, құрманың құрамында адам ағзасына 
қажетті нәрлі заттектер баршылық. Бірақ 
бұл құрмада бар заттектер басқа жемістерде 
жоқ деген с�з емес. Ораза кезінде ауызды 
тек құрмамен ашу керек деген заң да жоқ. 
Пайғамбар құрма жесе, оны басқа жейтін 
жемісі болмаған соң жеген. Егер түбекте жүзім 
�сетін болса, ол құрма емес, жүзім жеген 
болар еді. 8йткені құрмаға қарағанда жүзім 
сулырақ қой. Сондықтан құрманы дінге ара-
ластырып, арабтардың әлгіндей жалаулатқан 
жарнамасына  бола бағасына қарамай есіміз 
кетіп сатып алудың қажеті шамалы. Ауызды 
қолда бар, �з жерімізде �сетін кез келген 
жеміспен аша беруге болады.

Біріккен араб әмірліктерінің жаңа техно-
логиямен �нім �ндіріп жатқан дерегі тым аз, 
тіпті жоқ деуге болады. Дүкендегі заттардың 
к�пшілігі біздегі сияқты басқа елдердің 
�німдері. Мысалы, қымбат тондар Греция 
мен Италиядан, алтын әшекейлер Қытайдан, 
Малайзиядан, алтын құймалар Швейцариядан 
және тағы сол сияқты сырт елдерден әкелінеді. 
Оларға бір тиімді жері осы сырттан әкелінген 
заттардың дерлік барлығын сырттан келген 
туристер сатып әкетіп жатады. 

К�шелерінде Жапонияда,  Оңтүстік 
 Кореяда, Еуропа мен Америкада жасалынған 
к�ліктер �ріп жүр. 8здері к�пшілікке арнап 
к�лік шығару �ндірісін �рістете алмаған. 
Мұндағы зәулім ғимараттарды жобалаушы-

Бұдан б�лек «Тектұрмас» этнотарихи  
кешенінде �улиеата бабаның еңселі 
ескерткіші бой к�теріп, сол кездегі 
бірнеше қарахандардың бейнесі де 
жасалды. Ал «К�не Тараз» этномәдени 
орталығы қаланың нағыз жүрегіне, 
халықтың қыдыратын, тынығатын, ру-
хани күш алатын ғажап мекеніне айнал-
ды. «К�не Тараз» тарихи-этномәдени 
кешенінің к�ркін кіргізген тағы бір 
нысан – «Сағат» стеласы. Ол алаңның 
орта тұсында орналасқан. Стеланың 
биіктігі – 40 метр, сағаттың диаметрі – 
4 метр. Еліміз бойынша мұндай үлкен 
сағат алғаш рет біздің облыста ғана бой 
к�теріп отыр. 

Кешендегі жаңа құрылыстың бірі 
– «Арбат-2» жаяу жүргіншілер алаңы 
екенін айта кетейік. Бұл тұрғындар 
үшін тынығуға арналған таптырмас 
орын. Арбатта сегіз бұрышты т�рт су 
бұрқағы орналасқан. Ыстықта жанға 
сая болар шатырлы орындықтар 
қойылған. К�не Тараздың қазба 
жұмыстарын жүргізу барысында 
табылған жәдігерлердің макеттері 
д е  ж о л а у ш ы л а р ғ а  к � п  ж а й т т а н 
 хабар беретіні анық. Арбат «МАРТ» 
ойын-сауық орталығынан  басталып, 
С е й і л х а н  А қ қ о з и е в  к � ш е с і н е 
дейінгі аралықты алып  жатыр. Бір 
атап �терлігі, бұған дейін облыс 
орталығында жаяу жүргіншілерге 
арналған мұндай Арбат болған емес. 

«К�не Тараз» этномәдени кеше-
ніндегі құнды құрылыстың бірі – 
к�ркемсурет галереясы. Бұл  ғи марат 
екі қабаттан тұрады. Бірінші қабаттағы 
үлкен залда ҚР Суретшілер одағы 
мүшелерінің «Қазақстан бейнелеу 
�нері» атты к�рмесі орналасқан. Мұнда 
39 суретшінің 117 картинасы қойылған. 
К�ркемсурет галереясының кіші залы 
неміс суретшісі Лянид Брюммердің 
құрметіне арналған. Л.Брюммер бүкіл 
туындыларын  Тараз қаласына арнаған 
екен. Оның �з қолымен салған 1200 
картинасы кіші залға қойылыпты. 
Ал галереяның екінші қабатында 
«Art.Vicasso»  балалар студиясының 
к � р к е м с у р е т  ү й і р м е с і  б о л а ш а қ 
суретшілерді  дайындайтын болады. Бұл 
кешендегі құндылықтың бірі – қол�нер 
шеберлерінің к�рмесі. Мұнда күмістен 
соғылған асыл бұйымдар мен ақық 

ТІЛІМ, 
ҚАЙДА БАРАСЫҢ?

Қорқыттың қобызына, Әнеттей 
абызыма үн қосқан, домбыраның 
шанағына ботадай боздап күй қосқан 
тілімнің; Сарыарқада сай сүйекті 
сырқыратып, Атырау мен Алтайда  
абыройы асқан, Еділден Ертіске еңіреп 
жеткен тілімнің; Абылайға алты 
Алашты бір тудың астына жиғызып, 
Қаратау мен Орал таудың арасын мың 
жылдан бері қоңыраулатқан тілімнің 
Көк түріктің күл төккен қасиетті 
даласында көк байрағы желбіреген 
бүгінгі заманда ажарынан айырылып, 
босағада ұмыт болған көзедей қап 
кетуі мүмкін бе?! 

Тараз қаласында Жамбыл облысының 80 жылдық тойы кең көлемде атап өтілді. 
Мерейтой аясында бірқатар шаралар ұйымдастырылды. 
Алдымен қазақтан шыққан тұңғыш режиссер, КСРО  және Қазақстанның 
халық әртісі Асқар Тоқпановтың, Халық композиторы, әнші-композитор  Кенен 
Әзірбаевтың  ескерткіштері ашылды.  Өңірден шыққан әнші-композиторлар 
құрметіне «Әуендер әлемі» алаңы, әйгілі спортшылардың құрметіне «Даңқты 
споршылар алаңы» ел игілігіне берілді. 

қазақ тілін бұзып с�йлей береді. 
 Бұ рын  ғыдай тұнып тұрған тілдік орта 
жоқ. Сондықтан да: 

Сен қорқақсың,
Неге алдайсың?
Немесе,
Жайнайды жүрегімнің барлық б�лмесі, 

– деп �леңдететін кезге жеттік.
Қазақ тілінің орфоэпиялық нор-

масы �рескел бұзылуда. Ол үшін 
ескерту естіп жатқан ешкім жоқ. 
Дауыстымен қатар келген қатаң 
дауыссыздың ұяң дауыссызға айна-
латыны ойларына  кіріп-шықпайтын 
қызметкерлер пайда  болды. Олар 
– қонақүй, к�к�ніс, ақ алма, к�к 
алма, қорық аты, астық алқабы деп 
с�здерді таза жазылу заң дылығы 
бойынша «күштеп бұзып» айтуды 
дағдыға айналдырып алған. Бұған 
әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. 
Сонда орыс, ағылшын тілдеріндегі 
орфоэпия сақталуға тиіс те, ал қазақ 
тіліндегі үндестік заңы үсті-үстіне 
қорлана беруі керек пе?! Судың да 
сұрауы бар емес пе?

...Бір күні мен қыша қағазын 
сатып алдым. Оның сыртындағы 
атаудың қазақшасы (әдеттегіше!) қате 
жазылыпты: «Қыша қазағы». Тілге 
деген мұндай «құрметті» басқа ешбір 
мемлекеттен таппайсыз!

...Бір күні мен к�шеде қасы-к�зі 
қиылған бір әдемі, жұп-жұқа, кіп-
кішкене қазақ келіншегін к�рдім. Ол 
�зінің қарақат к�з қызына: «Аделино, 
пойдем» деді. Онда тұрған не бар 
дерсіз? Алайда ол маған бір сәт қатты 
қағаздан жасалған қазақ боп к�рініп 
кетті. Оның бойында қазақы рух, 
әдет-ғұрып, ұлттық намыс тұратын 
«артық» орын жоқ еді.

Бақытжан РАИСОВА,
ақын, ұстаз, ҚР Білім беру 

саласының үздігі
8СКЕМЕН 

лар да, тұрғызушылар да шетелдік мамандар 
к�рінеді. С�йте тұра Марста к�лемі Чикаго 
сияқты (Алматы қаласынан сәл кішілеу) алты 
жүз мың адам тұратын «Mars 2017» атты қала 
саламыз деп, болуы күмәнді жобаны елден 
бұрын мәлімдеп тастаған. Бұл енді біле білген 
адамға күлкілі жағдай.

Жаңа технологияға қолы жетпеген, 
 заманауи ғылымын дамытпаған елді, қанша бай 
болса да, дамыған елдер қатарына жатқызуға 
болмайды. Біріккен араб әмірліктері, оның 
ішінде Дубай да дәл қазір ұлттық ғылымы 
мен жаңа технологиясы дами қоймаған, 
басқалардың технологиясына тәуелді аймақ.

Демек, басқаның ғылымына, басқаның 
технологиясына тәуелді ел, басқаның тіліне де 
тәуелді болмақ. Ендеше, қазақ ұлты болашақта 
да орыстың, ағылшынның, қытайдың тіліне 
тәуелді болып қалмау үшін �зіміздің ұлттық 
ғылымымызды, �зі міздің жаңа технология-
мызды қалай да дамы туымыз керек. Сонда 
ғана тіліміз шын мәнінде тәуелсіздігін алады. 
Онсыз тәуелсіздік жоқ. 

Ағылшын үстемдігінің бір белгісіндей 
болып Дубайда қалып қойған ескі «Шевро-
лет» жүк машинасы орыстың «ЗиЛ» маркалы 
«к�кқасқасына» қатты ұқсайды. Бір-біріне 
ұқсаған сол екі машина сияқты тіліміздің 
де жағдайы тәуелсіздігін алғанына елу жыл 
болған �мірліктердің мемлекеттік тіліне 
ұқсап, соның кебін киіп қалып жүрмесін. 

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ, 
республикалық «Таң-Шолпан» 

журналының бас редакторы

тастан әспеттелген әшекей бұйымдар 
к�ркемдігімен ерекшеленсе, кемер 
белдік, саптама етік, түлкі тымақ, түлкі 
ішіктерді к�ргенде хас батыр бабала-
рымыз еріксіз ойға оралады. Күбі мен 
торсық ауылдағы күбі піскен қазақы 
қалпымызды к�з алдымызға әкеледі. 
Мұнда барлық заттан ұлттық сипат 
сезіліп, қазақылықтың иісі аңқиды. 

Х а л ы қ  ж а з у ш ы с ы  Ш е р х а н 
Мұртаза атындағы «Руханият және 
тарихтану»  орталығы ғимаратының 
ж а л п ы  а у м а ғ ы  2 3 3 5 , 1 4  ш а р ш ы 
метрді құрайды.  Дарабоз қаламгер 
атындағы орталық �ңір  тарихын, 
 рухани мұраларын к�пшілікке  таныту 
үшін де таптырмайтын ғимарат 
 саналып отыр. Орталық халық ауыз 
әдебиеті, әдеби шығармаларды зерттеу 
б�лімі және «Шерхантану», «Салт-
дәстүр», «Дәстүрлі музыка», «Тарих-
тану», «8лкетану» б�лмелері сынды 
құрылымдардан тұрады. 

Міне, «К�не Тараз» этномәдени 
кешенінде осындай ғажайып құры-
лыстар жүзеге асып, тұрғындарды 
шексіз қуанышқа б�леп отыр.

80 жылдық тойдың қорытынды 
жиналысы «К�не Тараз» этномәдени 
орталығы к�рме залында �тті. Оған 
Мәдениет  және спорт министрі 
А қ т о т ы  Р а й ы м қ ұ л о в а  қ а т ы с т ы . 
Мұнда облыстың 80 жылдығына орай 
дайындалған 80 томдық кітаптың 
тұсауы кесілді. Бұл кітаптың сапалы,  
м а з м ұ н д ы  ш ы ғ у ы н а  а л м а т ы л ы қ 
ғалым жерлестеріміз Талас Омар-
беков, Жанғара Дәдебаев ерекше 
атсалысқан екен. Тараздық ғалымдар 
Сәмен Құлбарақ, кеше ғана �мірден 
озған  жазушы Мақұлбек Рысдәулеттің 
еңбегін ерекше атағанымыз абзал. 
Осы жиынға Тұңғышбай Жаманқұлов, 
Алтынбек Қоразбаев, Жақсылық 
Үшкемпіров, Ермахан Ыбырайымов, 
Маралтай Райымбекұлы, Жұбаныш 
Жексенұлы, Бағдат Сәмединова секілді 
�ңірімізден шыққан белгілі тұлғалар 
қатысты. Ол азаматтардың барлығына 
облыс әкімі Асқар  Мырзахметов 
«Облысқа с іңірген еңбегі  үшін» 
т�сбелгісін �з қолымен тапсырды.

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

ОҚЫРМАН ОЙЫСАЙЫС

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Тілімізді ғылым мен 
технология ғана сақтайды

ЖАСТАР ПІКІРІ – 
МАҢЫЗДЫ

ӘУЛИЕАТАДАҒЫ 
дүбірлі той

Арабия түбегінде орын тепкен Біріккен араб әмірліктері де біздің қазақ халқы сияқты сыртқы 
отарлаушылықтан көз ашпапты. XV ғасырдың орта шенінен бастап біресе Партугалияның, 
біресе Голландияның қол астында қалып, ақыр аяғы 1750 жылдан былай қарай Англияның 
билігіне мойынсұнған. Ағылшындар әуелі інжу саудасына араласса, кейінірек мұнай өндіріп, 
өздеріне тасып әкетумен айналысқан. Ағылшын үстемдігінен бұл ел 1968 жылы ғана құтыла 
бастаған екен. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жастар саясатының 
2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы аясында Шетпедегі 
 жастар орталығында аудандық ашық пікірсайыс турнирінің 
ақтық мәресі  -тті.

Жастар орталығында �ткен «Тілдарын» дебаты Маңғыстау 
аудандық жастар орталығының және білім б�лімінің қолдауымен 
ұйымдастырылды. 

Аталмыш шараға аудандағы 21 мектептің барлығы қатысып 
бақтарын сынады.  Ақтық кезеңге Шетпе гимназиясы, 
Е.Айшуақұлы атындағы орта мектеп, С.Жанғабылұлы атындағы 
орта мектеп, 8тес орта мектебінің жастар командалары жол-
дама алды. 8рендердің �нерін  ҚР білім беру ісінің үздігі, ар-
дагер ұстаз  Аққалам Дүйсембаева, білім б�лімінің бас маманы 
Жанат Мақашова, жастар орталығының басшысы Аллаберген 
Қонарбаев бағалады. 

Бес сағатқа созылған дебат  нәтижесінде жүлделі бірінші 
орынды Тұщықұдық ауылының Сәттіғұл Жанғабылұлы атындағы 
орта мектептің «Тұшықұдық тарландары» командасы иеленсе,  
Шетпе гимназиясының «Гимназия ұландары» – екінші, 
Жыңғылды ауылының «Жыңғылды жастары» тобы үшінші 
орынға табан тіреді. 

Пікірсайыста к�терілген тақырып оның әрбір қатысушысына 
жете таныс, сондықтан командалар �здеріне жүктелген тапсыр-
маларды мінсіз орындап шықты. Марапаттау рәсімінде барлық 
қатысушы командаларға сертификат тапсырылды.  Осындай 
пікірсайыстар жастардың шыңдалуына оң ықпалын тигізетіні 
хақ. «Турнир тамамдалды. Жастар �здерінің біліктіліктері мен 
шеберліктерін танытты. Талқыға түскен әрбір тақырыптың  
 аясында жастардың тарапынан қозғаған мәселелері де маңызды 
екені с�зсіз» дейді 8тес орта мектебінің ұстазы Саясат Кемалова.

Қалампыр ТLЛЕГЕНҚЫЗЫ,
Жастар орталығының маманы

Маңғыстау облысы
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Қаңтар айының жаймашуақ бір күні еді. ҚазҰУ-дың тұсында Есентай өзенін 
 бойлай келе жатыр едім. Ентелей қуып жеткен кісі тосыннан: 
– Бүгін күн қалай ? – деді. 
– Күн нұрлы, жарқын екен! Шырайлы шатты күн екен – қалың қар түсіп, күн шай-
дай ашылып, дала құлпырып тұр. 
– Бүгін Димаш ағаның туған күні. Қазақстанды Қазақстан етіп, Одақтағы абы-
ройлы, еңселі республика етіп көтерген – Димекеңнің  еңбегі. Мұны ұмытпаймыз. 
Құдай рақымын берсін ол ағамызға! – деп тоқтап, ентігін басты кісі. Содан кейін 
әңгімесін жалғастырып: – Мен Сарыарқада туғам. Алматыға қоныстағалы  талай 
жыл болды. «Бетегелі Сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес!» дегенді  
оқыған боларсың, – деді. 

ДАНА-ДИДАР

ДИМЕКЕҢНІҢ 
қамқорлығы

(Басы 1-бетте)

Пікірталас барысында қай-
шылық туғызған негізгі сұ-
рақтар мынадай еді: 1.Пат-

шалық Ресейдің және Ортаазия лық 
хандықтардың қазақ жеріне бір уақытта 
баса-к�ктеп кіруі  қазақ халқының 
барлық тобының қарсылығын туғыза 
алды ма? 2.Халықтың осы он жылдық 
қарулы к�терілісін автор айтқандай 
ұлт-азаттық деп атауға бола ма? 3.Осы 
қозғалысты басқарған Кенесарының 
орталықтандырылған мемлекет құруы 
мүмкін бе? 4.Кенесары құрған монар-
хиялық мемлекетті реакциялық деп атауға 
негіз бар ма? 

Бірінші сұрақ бойынша Толыбеков 
пен Аманжоловты және екінші сұрақ 
бойынша оларға қосылған Шойынбаевты 
қоспағанда, барлық с�йлеушілер кітап 
авторының пікірімен түбегейлі келісті. 
Үшінші және т�ртінші сұрақтар бойынша  
Елеуов автордың пікірін қолдап қана 
қоймай, оның пайдасына дәлелді дәйектер 
келтірді. Сыншыларға қатысты Елеуов: 
«Бекмаханов жолдастың құнды ғылыми 
еңбегін қаралауға тырысатын жолдастар 
оны ғана емес, ең алдымен Қазақстанның 
тарихын, оның ішінде Кенесары сұлтан 
бастаған 1837-1847 жылдардағы ең ірі ұлт-
азаттық қозғалысының тарихын қаралауға 
тырысып отыр» деп қорытты. 

Қазақстан тарихының ең күрделі 
кезеңдерінің бірі туралы тақырыпқа 
арналған мұндай ауқымды еңбек мүлде 
кемшіліксіз болуы мүмкін еместігін айта 
келе, ол кейбір фольклорлық дерек-
терге сыни к�зқарастың кемшіндігін, 
Кенесарының қырғыз халқына қатысты 
с а я с а т ы  м е н  і с - ә р е к е т і н  ж а з у д а 
біржақтылық бар екенін атап к�рсетті. 

– Доспанбет жырау ғой, – дедім.  
– Бәрекелді! – деген мадақты аямады. 
Осы әңгімемен Фараби даңғылына 

жетіп, ол кісі ары асып, кең ашыққа сіңіп 
кетті. 

«Қазақстанды Қазақстан етт і» 
 де мекші, бұл жай к�п жылғы демо гра-
фия  лық күйзелістен кейін халқы мыздың 
сан жағы нан, рухани жағынан қуаттануға 
бет алған жылдарында анық к�ріне 
бастаған еді. 

Алматы педагогикалық шетел тілдері 
институтында қызмет істеген жылдары 
институттың мұқтажымен Димекеңнің 
қабылдауында болдым. Негізгі мәсе-
лелер айтылып болған соң, Димекең 
жаңадан салынған жатақхананың жайын 
сұрады. Жатақхананың бітіп, студенттер 
кіргенін хабарлай отырып, байқамай 
кішігірім мәселе аузымнан шығып  
кетті. Жатақхананы жабдықтауда электр 
счетчигінің әлсіз қойылып, жарық жиі 
�шіп қалып, студенттердің оқуына, 
тұрмысына к�п кедергі болып жүр еді.  
Құрылысшылар мәселені қиындатып, 
Украинаға заказ беру керек, бару керек 
дейтін. 

Димекең сәл жымиып, маған қарады 
да: 

 – Мәселені олар бекер қиындатады. 
Райымбек даңғылының �улиеатаға 
(Димекең қаланы осылай айтты) шығар 
жолында «Завод низковольтной аппара-
туры» деген бар. Соған барыңыз, олардың 
к�мек беретін жағдайы бар, – деді. 

Жанға батып жүрген жай еді. К�п 
ұзатпай заводты таптым. Заводта  к�рге-
нім мені  қатты таңғалдырды, қуантты. 
Директоры орта жасқа жетпеген қазақ 
кісі екен. Жұмысшылары маған түгелдей 
қазақ сияқты болып к�рінді. Цехтары  
зертхана сияқты: қатар-қатар үстел, 
жұмысшылар аппарат құрастырып 
жатты.  Завод тез арада керекті аспапты 
жасап берді. Студенттердің тұрмысы 
қалыпқа түсті... 

Дінмұхамед Ахметұлы республи-
каның тілдерді білу мәдениетіне к�п 
зер салатын. Ағаның ұсынысымен 1976  
жылы С.М.Киров атындағы ҚазМУ- 
да араб тілінен маман дайындайтын 
б�лім ұйымдастырылды. Мектептерде 
шет тілі ретінде араб тілі оқытылатын 
болды.    

Аға «Бір тіл білген – бір есе адам, 
екі тіл білген – екі есе адам» деген 
бар ғой, сырт елдердің мәдениетін, 
шаруашылық мәселесін біліп жүру 
үшін, үйренуіміз үшін к�п тіл білуіміз 
керек» дейтін. Осы айтқанына сай ол 
кісі біздің институттың материалдық 
базасының нығаюына, кадр құрамының 
біліктілігінің �суіне к�п к�мектесті. 

К�мек сұрап барғанда «Тапсырып 
қоямын, пәленшеге барасыз, түгеншеге 
барасыз» демей, тиісті кісілерге бірден 
телефон соғып, мәселені табанда шешіп 
тастайтын. 

Д.Қонаев заманында республика,  
облыс, аудан дәрежесінде партия, 
с о в е т ,  ш а р у а ш ы л ы қ  с а л а л а р ы н 
басқаратын мықты кадрлардан тұратын 
база қалыптасты, олардың қатарында 
ұлттық кадрлардың саны �сті. Олар 
заман стиліне сай қызмет атқара білді. 
Бұл ұлттық кадрлардың табысты, адал 
қызметі ұлттық кадрлардың мәртебесін 
күшейтіп, бұлардың қатарының �се 
түсуіне жол ашты. 

�йгілі болған қайраткерлер шықты, 
олардың аты әлі де халық есінде жүр. 
Ұлт атаулы – адамзаттың генофонды, 
экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
�мір сүру тәжірибесінің қайнар к�зі. 
Сондықтан да кең �ріспен жүретін, 
қайрат ететін азаматтар ұлт мәселесіне 
зерек қараған. Аталған кредо анық 
болғанымен, Батыс империализмі,    
ресейлік империализм, советтік билік 
�з ниетіне сай оны аяқасты етіп, 

барлығы да сол Маркс-Ленин  теориясына, 
партия құжаттарына сүйенген �зара дау-
дамай. Бекмахановтың оппоненттері 
интеллектуалдық, теориялық және 
ғылыми жағынан оның шаңына ілесе 
алмады, оның еңбегін елдің к�рнекті 
тарихшылары бірауыздан мойындады. Де-
мек, олар маркстік ұстаным тұрғысынан 
жазылған еңбекке қарсы �зге аргу-
менттер келтіре алмады. Ал партиялық 
басшылыққа келетін болсақ, ол Кеңес 
халықтарының фашистерге қарсы Екінші 
дүниежүзілік соғыстағы жеңісінен кейін 
1937 жылғы сияқты ғалымды жайдан-жай 
«халық жауы», ал кітапты – «Кеңес �кі-
метіне қарсы» деп айыптауға бата алмады.

Сонымен пікірталас біткен сияқты 
еді. Олай емес екен. Келесі жылы екі 
томдық «Қазақ КСР-і тарихы» кітабының 
екінші басылымы жарыққа шықты: І-том 
т�ңкеріске дейінгі, ІІ-ТОМ Кеңестік 
кезеңге арналды. «Сыншылар» бұл 
 басылымнан да (1-том) «буржуазиялық-
ұлтшылдық бұрмалаушылық» тауып алды. 

1950 жылдардың басында «Больше-
вик» журналында �зербайжан КП ОК 
бірінші хатшысы М.Багировтың мақаласы 
шықты, онда партия прогрессивтік деп 
таныған Солтүстік Кавказ халықтарының 
Шамиль бастаған қозғалысы реакциялық 
деп жарияланды. Бұл саяси бағаға 
Бекмахановтың кітабын қаралаушылар 
бір серпіліп қалды. 1950 жылдың 26 
желтоқсанында «Правда» газеті Ай-
дарова, Шойынбаев пен Якунин қол 
қойған «Қазақстан тарихын маркстік-
лениндік тұрғыдан баяндау» атты 
мақала жариялады. Мақала автор-
лары күллі бұрмалаушылықтар 
м е н  қ а т е л і к т е р д і ң  б а с т а у ы 
Б.Бекмахановтың «Қазақстан ХІХ 
ғасырдың 20-40 жылдарында» 

астынан нағыз жауға айналды. «Міне, 
сондықтан мен бүгін саяси қылмыскер 
ретінде сотталушылар орындығында 
отырмын» деді ол. «�лбетте, ғылыми 
тұрғыдан Кенесары Қасымов қозғалысына 
баға беруде мен асыра сілтедім, оны 
мойындаймын...». Бәрі бекер еді. Қазақ 
КСР Жоғарғы сотының қылмыстық 
істер ж�ніндегі коллегиясы 1952 жылы 
4 желтоқсанда «Ермұхан Бекмахановты 
буржуазиялық-ұлтшылдық идеологияны  
насихаттағаны, орыс халқына қарсы 
күрескен бай-феодалдар мен реакция-

Орыс патриотизмін саудаға сала отырып, 
ол «ұлы мәртебелі жұмысшы табының» 
т а р и х и  м и с с и я с ы н а н  б а с  т а р т т ы ,  
бүкіл халықты �зінің саяси режимінің 
әлеуметтік тірегіне айналдыруға ұмтылды. 
Бұл кейіннен кеңестік тарихнамада «жеке 
басқа табыну режимі, командалық-
әкімшілік жүйе» деп аталды. Осын-
дай саясаттың нәтижесінде Ресейді 
мадақтау, орыс емес халықтардың р�лін 
т�мендету ресми тарихнаманың  басты 
белгісі  болып қалды. Міне, сондықтан 
одақтас, ұлттық республикалардың 
тарихын ресейлік тарих тұрғысынан 
зерттеу, оның озық �ркениеттік р�лін 
мойындау қажет болды.  Тарихи зерт-
теулерде ұлттық белгісі бойынша  жаңа 
иерархия жасалды,  онда бірінші орынға 
міндетті түрде орыс адамының тұл ғасы 
шығарылды. Батырлық, ерлік, тектілік тек 
орыс адамына  тән қасиет саналды.

Ғалымға қатысты қатыгездік, біздіңше, 
Кенесары к�терілісінің ұлт-азаттық сипа-
тын к�рсетумен бірге, к�теріліс к�семін, 
яғни басқа ұлттың к�шбасшысын дәріп-
теуге, бұқара халықты жаншылған, жасық 
құлдар ретінде емес, ар-намысы биік, 
батыл және қайсар жауынгерлер ретінде 
к�рсеткеніне де байланысты екені анық. 
Айта кетерлігі, революцияға дейінгі 
ресейлік тарихнамада қазақ халқының 
тарихына қатысты А.Левшиннің қазақтар 
«жауынгер емес, тек қаруланған малшы-
лар» дегені секілді нәсілшіл-шовинистік 
к�зқарас үстемдік құрғаны рас. Ал «Орыс 
түркологиясының атасы» В.В.Радлов 
қазақтардың жауынгерлік рухы жоғары 
екенін айтып, Левшиннің к�зқарасына 
қарсы шықты.

Ермұхан Бекмаханұлы �з халқына 
тән ұлы рухтың иесі еді. Егер оның 
жаны біздің қазіргі «пендешілік» жан-
сымағымыз сияқты болса, басына түскен 
бүкіл бәледен, әсіресе, саяси айыптар мен 
қуғын-сүргіннен аулақ болар еді. Бірақ 
Бекмаханов ондай адам болған жоқ! Нағыз 
ғалым болған ол �зі үшін емес, шынайы 
тарих үшін күресті. 

Партиялық басшылық автордан 
 жария түрде �зінің ғылыми идеялары мен 
тұжырымдарынан бас тартуды талап етті. 
Бекмаханов бұған келіспеді, с�йтіп оның 
ғалымдық �р намысы мен адами қадір-
қасиеті қатаң үкімнің шығарылуына себеп 
болды.

Тарихтың мақсаты да, мәні де ақи-
қатты, шындықты іздеу ғой. Міне, сон-
дықтан тарихшының қолы да, ойы да 
таза болуы қажет. Қай заманда да билік 
басындағылар тарихшыларды «қолға 
үйретуге», бағындыруға, сатып алуға, 
олардан �здерінің апологеттерін жасауға 
ұмтылды. 8кінішке қарай, к�бінесе солай 
болды, болып та жатыр... 

Ғалымның адами келбеті туралы бірер 
с�з. Мен Ермұхан Бекмаханұлын к�ргенім 
үшін �зімді бақытты санаймын, оның 
дәрістерін тыңдадым, факультеттегі іс-
шараларда бірге болдым. Оның тікелей 
шәкірті болдым дей алмаймын, себебі 
мамандану басталатын ІІ-курста мен 
жалпы тарих кафедрасын таңдадым және 
менің ұстаздарым ерлі-зайыпты доценттер 
Я.Д.Серовайский мен Л.С.Фришман – 
МГУ түлектері, сонда кандидаттық дис-
сертацияларын қорғаған тарихшылар.

Атақты қазақ тарихшысының есімі 
маған туған жерім – Ресейдің Астра-
хань облысында жүргеннен таныс. 1958 
жылы Алматыға С.М.Киров атындағы 
ҚазМУ-ге оқуға түсуге келгенімде тарих-
тан емтиханды Бекмаханов пен Серо-
вайский қабылдады. Емтиханды кімнің 
қабылдайтынын білген соң, ол кісінің 
к�ңілінен шығу үшін білгенімді аямадым. 
Мен сонда �зімді әйгілі ақын Державинге 
емтихан тапсырып тұрған жас Пушкин 
сияқты елестеттім, �зім соншалық жас та 
емес едім. 22 жастағы толысқан жігітпін, 
педучилище бітіргенмін, әскерде, тіпті 
бір жыл бастауыш мектеп мұғалімі де 
болғанмын. 

Оқуға түсу емтиханына тыңғылықты 
дайындалдым. Оған қоса ол кезде мем-
лекет әскерден келгендер мен еңбек �тілі 
барларға жеңілдік жасайтын. Барлығы 20 
баллдың 19-на ие болған мен алғашқы 
бестікке енгеніме сенімді болып, оқуға 
түскенім туралы хабарды күтіп отырдым. 
Алайда біріншіде де, екінші, тіпті үшінші 
бестікте де менің аты-ж�нім аталмады. 
Тек он жетінші болып аталдым. Сонда 
мен �мірде әділетсіздікті жүрегіне жақын 
қабылдайтын адамды бірінші рет к�рдім: 
Ермұхан Бекмаханұлы хатшы әйелге ашу-
лана: «Ермұхановтың құжаттарын неге 
кеш бересіз, ол алғашқылардың бірі  болып 
қабылдануы керек» деді. Мен с�йтіп оның 
әділдігіне тәнті болған едім. Бес жыл 
оқу кезінде оның тектілігіне де к�зім 
жетті. Бұл оның туабітті қасиеті және 
әділетсіздік атаулымен, пендешілікпен 
жаны қас екенін қазір түсінемін».

Мен Ерекеңе арналған «Божьей 
 милостью историк» деген мақаламда 
осылай жаздым. Айта кетерім, бұл 
с�здерді белгілі жазушы Медеу Сәрсеке 
�з кітабында толық келтірді (Бекмаха-
нов. ЖЗЛ. Москва-Астана. 2010. С. 527-
528). Е.Бекмахановтың 100 жылдығына 
орай «Триумф и трагедия ученого» деген 
мақала жарияладым («Саяси-Қалам»-
«Трибуна», 2014, №19, 20, 21; 2915, №1, 
2.). Оны қысқартылған түрде «Сотво-
рение «священных коров» казахстан-
ской историографии» деген атаумен 
«Қазақ халқының шығу тегі және оның 
мемлекеттілігі мәселесі» деген кітабыма 
кіргіздім (Алматы, 2008). 

Бейімбет ЕРМҰХАНОВ, 
тарих ғылымының докторы

табиғат, қоғамдық �мірдің бағытына 
қарсы, теріс саясат жүргізді. 

Бұл тұста Димекеңнің дипло ма-
тиялық шеберлігін, ақылмен жүзеге  асы-
рып отырған іс-әрекетін атап �ткен ж�н. 

АҚШ президенті  Дуайт Эйзен-
хауердің  Д.А.Қонаев ж�нінде айтқан 
мына с�зін мақтанышпен келтіремін: 
«Мен бүгін ұлы адаммен кездестім. Бұл 
кісі – тереңнен ойлайтын дипломат 
екен, әрі халық даналығын бойына мол 
сіңірген кісі екен. Мұндай адам Советтер 
одағында сирек» (2016 ж.  күнтізбеден 
алынды). 

Д.А.Қонаевтың Қазақ Советтік 
Социалистік Республикасы деп ата-
латын �лкені басқаруда қазақ халқын, 
ұлтын жетілдіру бағытындағы сая-
саты, істері Француз ағартушылығы 
б а с т а п ,  қ о ғ а м д ы қ  ғ ы л ы м д а р д ы ң 
жетілдірген гуманистік теориясынан 
нәр алып  жатыр. Димекеңнің үйінде 
с�реде тұрған кітаптар соны дәлелдейді. 
Қазақ халқының индентивтігін  құрған 
компоненттерді тануы соны к�рсетеді. 
Димекеңнің бұл бағыттағы талаптары, 
ізденуі М.Ерімбетовтің «Самарқанға сая-
хат» деген мақаласында жазылған. 

Бұл сапарында Димекең қазақ 
 тарихына қатысты объектілермен қатар, 
исламдық мәдениет ескерткіштеріне де 
к�п к�ңіл б�лген. Бұл қызығушылық 
Димекеңнің Орталық Азия халық-
тарының этникалық �згешелігі бола тұра, 
біртұтас мәдени ареал деп танитынын 
байқатады.  

Димекең Қазақстанның интеллек-
туалдық қуатын еселеуге к�п әрекет 
 жасады. Интеллигенцияның твор-
честволық жұмысына жағдай жасауды  
қарастырды. Оларға арналған үйлер, 
демалыс орын дары салынды, олардың 
е ң б е г і н  и д е о л о  г и я  л ы қ  т ұ с а у д а н 
босаңсытуға талаптанды. 

Тарихи оқиғаларды жаңаша к�рсете-
тін шығармалар туды. Бүгінгі еңбек 
адамдарының тіршілігін, жай-күйін 
жіті, тартымды, нанымды  етіп ашатын 
шығармалар жарық к�рді. 

8з басым Димаш ағайды соңғы рет 
1989 жылы к�рдім. Бұрын Қазақстан 
коммунистік партиясының орталық 
комитетіне қарайтын демалыс үйіне жұрт 
жолдамамен еркін бара беретін болған. 
Сонда демалып жатқам. Қыркүйектің 
аяқ кезі еді. Бір күні әйелдер «Димаш 
Ахметович  остановился возле играю-
щих в шахматы. Его обступили отды-
хающие» деп, фоэге дүрлігіп кірді. Мен 
шыққанша, Димекең кетіп қалыпты. 
Ізімен жүре бердім. Бақтың жоғарғы 
жағында  Димекең қонақтар  үшін  
 резиденция ретінде салдырған үйі бар еді. 
Сәулеті �те ажарлы, барокко мәнерінде 
тұрғызылған, сәулетті. Одан сәл арыда 
антикалық стильдегі арка тұр.  Жанында  
жүзім бағы. Самал жел жүзімнің  күз 
қызартқан жапырақтарын желпінді. 
Димекең арканың жанында осы бейненің 
бәрін қызықтап тұр екен. Жүзім бағын 
жағалай су ағып жатыр. Т�ңірек жусап 
жатқандай тып-тыныш. Димекең тіп-тік 
тұр. Дене қайраты, ой қайраты қалпында, 
сабырлы. 

Мен ағаның босаңсып, еркін демалып 
тұрған қалпын бұзбағанды дұрыс к�рдім. 
Жетпіс жасқа толғанда, елден келген 
ақсақалдардың «Димаш, жетпіс жасың 
толағай болсын, сексеннен секіріп �тіп, 
тоқсанға тоқтамай �тіңіз, жүзден жүзіп 
�тіңіз» деген с�зін Димекең қайталап 
еске түсіріп, халыққа, елге риза болып, 
айтушы еді дейді ағайындары. 

Халықтың Димекеңе ризалығы мәңгі 
�шпейді.  

Рақыш 8МІР,  
филология ғылымының докторы,
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ҒАЛЫМНЫҢ 
ҚАСІРЕТІ

Кенесары Қоқан езгісіне қарсы бірлесіп 
күрес жүргізуді қырғыз халқына емес, 
�з билігін сақтау үшін Қоқан ханына 
арқа сүйеген және оған қызмет еткен 
манаптарға ұсынғанын, манаптар Кене-
сарыны қолдамағанын, Кенесарының 
шын мәнінде қырғыз халқының қолынан 
емес, манаптардың, Қоқан хандығы мен 
орыс билігінің бірлескен қолынан мерт 
болғанын жазады (Бекмаханов Е.. Собр. 
соч. в 7 т. Том 6. Стенограмма. Павлодар, 
2005. Сс. 281-294). 

Пікірталас соңында Е.Бекмаханов 
�зі с�йлеп: «Іске қатысы жоқ жеке бас 
мүдделерін былай қоя тұрып, ең алдымен 
менің еңбегіме шынайы сын айтқан, 
кейбір кемшіліктерді к�рсетіп берген 
жолдастарға алғыс айтқым келеді. Мен 
Құлт�леев, Нүсіпбеков, �ділгереев, Мед-
ведев, Елеуов және басқа жолдастардың 
ескертпелерін ризашылықпен қабылдай-
мын. Т�рт бірдей пікірталастан кейін 
Кенесары к�терілісі қазақ халқының 
жаппай ұлт-азаттық к�терілісі екеніне 
еш күмән қалмады. Жолдастық сын 
мен ескертулер Қазақстан тарихының 
екінші басылымында ескерілетін болады»  
деді. Кенесарының Қырғызстандағы 
күресі туралы айта келе, автор �зінің Ұлы 
жүз қазақтары мен қырғыз халқының 
а р а с ы н д а ғ ы  қ а т ы н а с т а р д ы  ж е т е 
білме генін мойындайды, Т.Елеуовке 
 Кене са ры ның түпнұсқа хаты үшін алғыс 
айтады және оның ой-пікірлері назар 
аударуға тұратынын білдіреді. «Бұл хатта 
бағы ныштылық туралы талаптар жоқ 
және басып алуға шақырмайды» (Сонда. 
307-б.). 

Осылайша, «Қазақстан ХІХ ғасырдың 
20-40 жылдарында» кітабы туралы 
пікірталас кінәлаумен емес, Кенесары 
к�терілісін жаппай ұлт-азаттық қозғалыс 
ретінде мойындаумен аяқталды. Оппо-
ненттер к�теріліске реакциялық қозғалыс 
деп берген бағаларын �ткізе алмады. 
 Шынында да, партия басшылығы бар 
күшін салғанына қарамастан, олар 
діттегеніне неге жете алмады деген сұрақ 
туады. Бұның жауабы елдегі  Сталин 
орнатқан саяси режимнің қатыгез, 
бейдемократиялық бола тұра, �зін социа-
лизммен шендестіріп, ұлыдержавалық 
шовинизмді айыптаушы етіп к�рсететініне 
келіп тіреледі.

Бұл ж�нінде «ВКП(б) тарихының 
қыс қаша курсында»  – партияның 
 басты идеологиялық құралында былай 
делінеді: «Патшалық Ресей халықтардың 
түрмесі болды. Онда орыс емес ұлттар еш 
құқықсыз болды, қорлық пен жәбір-запа 
к�рді. Патша үкіметі орыс тұрғындарға 
ұлттық облыстардағы жергілікті халық-
тарға т�менгі нәсіл ретінде қарауды 
үйретті, оларды ресми түрде «бұратаналар» 
деп атады, оларға �шпенділікпен қарады. 
Пат шалық үкімет ұлттық мәдениеттің кез 
келген к�рінісін тұншықтыруға ұм тылды, 
күштеп «орыстандыру» саясатын жүр-
гізді. Царизм орыс емес ұлттардың азап-
таушысы,  жендеті болды» (Сонда, 4-б.). 

Пікірталас, марксизм-ленинизмді 
жақтаушылар мен оның қарсыластарының 
арасында жүрмегенін ұмытпауымыз  керек, 

атты кітабы деп, Кенесары қозға лысының 
бағасы туралы мәселеге айқындық беруге, 
оны тарих ғылымының маркстік-лениндік 
«рухымен» шешуге шақырды.

Партияның орталық органының 
тапсырыс мақаласында қандай «рух» 
туралы  с�з болып отырғанын аңдау қиын 
емес. Қазақстан КП ОК басшылығы 
Бекмахановтың «Правдадағы» сынды 
мойындап, тәубеге келуіне ықпал етуге 
тырысты. Алайда ғалым �з шындығынан 
бас тартпады, �зіне тән аңғырттықпен 
әділеттілікке сенді. Бірақ оның саяси 
жазасын берген жиын қоғамдық-саяси 
талқылаумен бүркемеленді. С�йтіп, 
 тарих институтының жабық партия 
 жи налысында Бекмахановтың кітабын 
талқылау екі күнге созылды (1951 ж. 
 наурыз). Талқылаудың қалай жүргенін 
зілді с�здерге қарап-ақ білуге болады: ұлт-
шыл, ғалым емес, фальсификатор, т.с.с. 

Бұл кезде Шойынбаев жай оғын-
дай жарқырап мансап биігіне зу етіп 
шыға келген еді: «Правдада» мақаласы 
жарияланғаннан кейін оны институттың 
сектор меңгерушісі, кейін директордың 
ғылым ж�ніндегі  орынбасары етіп 
 та ғайындады. Жиналыс автордың партия-
лығы туралы мәселе к�теріп, оны ғылыми 
дәрежелері мен атағынан айыру, кітапты 
қолданыстан шығару туралы шешім 
қабылдады (Бекмаханов Е. Шығармалар. 
Том 6. Стенограмма. Павлодар, 2005). 
Бұл «ұсыныстар» дереу іске асырылғанын 
айтудың да қажеті жоқ. 

Б е к м а х а н о в  ж ұ м ы с с ы з  қ а л д ы . 
Алматыдағы 11 ЖОО-ның, 20 техникум-
ның, орта мектептің біреуі  де оны 
жұмысқа алмады. Бес адамнан тұратын 
отбасы қуғынға ұшыраған ғалымның 
жас жұбайы Халима Адамбекқызының 
болмашы жалақысына қарап қалды. 
Жағдай моральдық қудалаумен одан 
сайын ушықты: дұшпандары табалады, 
достары теріс айналды, ғалымды қаралау 
үшін студенттердің, жұмысшылардың 
талай жиналысы �ткізілді, аспиранттары 
ғылыми жетекшісінен бас тартты. Тек 
қана бір қазақ – Алматы облыстық пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы �мір 
Қанапин тәуекелге барып, Бекмахановты  
шалғайдағы Нарынқол ауданының 
мектебіне жұмысқа орналастырды.

1952 жылы 5 қыркүйекте Бекмаханов  
тұтқындалды және  желтоқсанның 
 басында екі күнге созылған сот болды. 
Ғалымның тағдыры алдын ала шешіліп 
қойған-ды. Мемлекеттік айыптаушы 
тергеу кезінде Бекмахановтың саяси 
қателіктерін мойындағанын мәлімдеді. 
Куәгер болған Нұрқанов, Шойынбаев, 
Шахматов, Елеуов  (?!) Бекмахановқа жала 
жапты. Тергеу кезінде Айдарова, Сүлей-
менов, Толыбеков, бұған дейін 25 жыл 
түрмеге кесілген әдебиетші Е.Ысмайылов 
Бекмахановқа қарсы куәлік берді.

8зінің соңғы с�зінде Е.Бекмаханов 
соғыс жылдары Қазақстан КП ОК-нің 
қазақстандық жауынгерлерге үндеуінде 
Кенесары мен Наурызбай халық батыр-
лары деп жарияланғанын, ал соғыстан 
кейін патриоттық қарқын желге ұшқанын 
айтты. С�йтіп, Кенесары Қасымов аяқ 

шыл хан-сұлтандарды дәріптегені үшін 
25 жыл еңбекпен түзеу лагеріне қамауға 
үкім шығарды. Үкім үзілді-кесілді, 
кассациялық тәртіппен шағымдануға 
жатпайды» (Медеу Сәрсеке. Бекмаханов. 
Москва-Астана. 2010. 343-355 бб.). 

�ділеттік үшін айтарымыз, «Правда-
дағы» мақаладан кейін Бекмаханов  �зінің 
монографиясы жайындағы ғылыми 
пікір талас саяси реңк алғанын және 
іс насырға шапқанын сезгені анық. 
М.Сәрсекенің с�зінше, 1953 жылы Пе-
тропавловск түрмесінен Н.С.Хрущевке 
жазған �тінішінде ол былай дейді: «Мен 
1951 жылы ақпанда ВКП(б) ОК-не 
және Қазақстан КП ОК-не хат жолдап, 
«Правда» мақаласын басынан аяғына 
дейін дұрыс деп  санайтынымды және 
Кенесары Қасымов к�терілісін бағалауда 
антимарксистік қателік жібергенімді мой-
ындаймын...» (Сонда, 304-б.). 

Сталин �лген соң, Н.С.Хрущевке 
тікелей шыққан академик А.М.Панкра-
тованың үздіксіз күш-жігерінің арқасында 
ол қамаудан босатылды. Е.Б.Бекмахановқа 
қарсы тергеу ісі қысқартылды (КСРО 
ІІМ-нің 1954 ж. 16 ақпандағы қаулысы). 
Ол толығымен ақталса да, партиялығы 
қ а л п ы н а  к е л т і р і л м е д і ,  ғ ы л ы м и 
атақтары мен дәрежелерін қайтармады. 
Дұшпандары лас істерін тоқтатпады, 
ол жұмысқа орналаса алмады. Алайда 
Қазақстан КП ОК І-хатшысы, әйгілі 
Белоруссиядағы партизан қозғалысының 
жетекшісі П.К.Пономаренконың жеке 
нұсқауымен оны ҚазҰУ-дың аға оқы-
тушысы етіп қабылдады. 1958 жылдың 
басында КСРО ҒА Тарих институтында 
екінші рет жаңа тақырыпта докторлық 
диссертациясын қорғады. Оған про-
фессор атағын қайтарады, партияға 
қайта қабылданады, �з кафедрасын 
қайта басқарады. 1962 жылы ҚазКСР 
ҒА мүше-корреспонденті болып сай-
ланды, бірқатар кітаптар, оқулықтар 
шығарды, аспиранттарға жетекші болды.  
1966 жылы Ермұхан Бекмаханұлы қатты 
сырқаттанады – қуғын-сүргін, лагерьдегі 
�мір мен жанкешті жұмыс текке кет-
кен жоқ. 1966 жылы 6 мамырда қазақ 
халқының к�рнекті ұлдарының бірі 
Ермұхан Бекмахановтың жүрегі соғуын 
тоқтатты. Ол бар болғаны 50 жаста еді...

Е.Б.Бекмаханов « іс і»  бойынша 
шығарылған үкімнің қатыгездігі, ең ал-
дымен, елдегі сталиндік диктаторлық 
режим орнатқан саяси ахуалға бай-
ланысты. Расында, 1940-50 жылдары 
КСРО-да ұлыдержавалық шовинизмді 
жаңғыртқысы келетін саяси ұстаным 
үстемдік алды. Кеңес билігінің бұл 
саясаты  біздің еліміз үшін қайғылы 
1930 жылдардан, сталинизмнің толық 
жеңісінен басталды. Тарих ғылымында 
бұл  «Покровский мектебінен» байқалды, 
о н ы ң  � к і л д е р і  Р е с е й  т а р и х ы н а 
революциялық ұстаным тұрғысынан 
қарап, оны «халықтар түрмесі» деді, 
самодержавиені, ресейлік мінез-құлық 
пен тәртіпті қатаң сынады, орыс емес 
халықтарды қорғады.

Ұлы Отан соғысындағы жеңістен кейін 
Сталин бұл саясатты одан сайын  күшейтті. 
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қиын-қыстау кезінде жұмыс істедік. 
�ріп қолмен теріліп, бет жасала-
тын. Қайнаған қорғасын әріп болып 
құйылып, қол-басымыздың бәрінен 
қорғасын иісі аңқып тұратын-ды. Бет-
аузымыз бояуға малынып, шаршап-
шалдығып баспаханада түнімен 
жүретінбіз. Партияның сьездері, кон-
ференциялары, сессиялар, әсіресе, 
жергілікті кеңестердің сайлауы �тетін 
кезде жұмыс істеу тіпті қиын еді. 
Құлаш-құлаш баяндама телетайптан 
алынып, теріліп, газет бетіне түскен 
соң, к�п ұзамай жаңа редакцияда 
қайта теруге берілетін-ді. Біз осын-
дай қиын жұмысты бастан �ткердік. 
Жергілікті кеңестердің сайлауында 
күллі материал орыс тілінде келетін-
ді. Біз оны қазақ тіліне аударамыз. 
Тәртіп солай қалыптасты. Берілген 
тапсырманы орындауға міндеттісің. 

Мен Қызылорда облыстық пар-
тия комитетінің бірінші хатшылары 
болған М.Ықсанов, Х.Бектұрғанов, 
Н.�уелбеков, С.Шаухаманов, содан 
соң Алматыға қызмет ауысқанға дейін 
Б.Сапарбаевпен де іс-сапарға жиі 
шығып, к�п нәрсені үйрендім, үлгі 
алдым. Журналистік қызметті адал 
атқардым. �сіресе, Алматы шаһарына 
келген күннен бастап бұқараман тығыз 
байланыс жасап, әртүрлі тақырыпқа 
қалам сілтеп, әсіресе, мемлекеттік 
тіл мәселесіне ұдайы зер салдым. 
Алматы қаласы әкімінің 80 жылдық 
мерейтойыма  жазған құттықтау хаты 
осы с�здің толық дәлелі. Онда былай 
дейді: «Жұртшылық 8зіңізді қазақ 
журналистикасы саласында �зіндік 
орны бар қарымды қаламгер, кәсіпқой 
журналист ретінде танып-біліп, ерекше 
құрмет тұтады. Сонымен қатар Сіздің 
мемлекеттік тілдің �рісін кеңейту ісіне 
қосқан үлесіңіз де қомақты. Алматы 
қаласының прокуратура органдарын-
да іс-қағаздарын қазақша жүргізуге 
к�п күш жұмсап, мемлекеттік тілдің 
құқықтық салада қолданылуы мен да-
муына зор еңбек сіңірдіңіз». 

– Бір сұхбатыңызда «қалада мемле-
кеттік тілге деген қамқорлық талапқа сай 
емес, іс-қағаздарын жүргізу жұмыста-
рында әлі де кемшілік пен олқылық 
бар, мемлекеттік тілді менсінбейтіндер, 
тіл десе тілі күрмелетіндер арамыз-
да к-п кездеседі. Жасыратыны жоқ, 
бұған бірінші кезекте жоғары органдар 
 тарапынан жол берілуде. Олар -здеріне 
бағынышты органдарға нұсқауды, тап-
сырманы орыс тілінде қарша бора-
тып жолдап жатады. «Алдыңғы арба 
қайда жүрсе, соңғы арба солай жүреді» 
 дегендей, т-менгі буын да жауапты сол 
тілде қайтаруға тырысады» депсіз. Бұл 
қателеспесем, сіз прокуратурада қызмет 
істеген кез. Арада 16 жыл -тті. Бүгінгі 
жағдай қалай? Мемлекеттік тіл – қазақ 
тіліне деген құрметіміз қаншалықты 
артты?

Іс-шараны институт  басшысы 
К.Матыжанов 2019 жылда атқарылған 
ж ұ м ы с т а р д ы ң  е с е б і м е н  б а с т а д ы . 
Директордың айтуынша, М.�уезов 
атындағы �дебиет және �нер инсти-
тутында он б�лім бар және 104  маман 
қызмет етеді. 2019 жылы мекеме 4 
гранттық жоба және үш мемлекеттік 
тапсырыс бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізген. Сондай-ақ 
 институт бастамасымен кезінде академик 
Рахманқұл Бердібаев басқарып жүргізген 
«Халық университетінің» дәрістері қайта 
жалғасты. Бұл дәрістер тарих, әдебиет 
пен �нер, мәдениет пен руханияттың 
�зекті мәселелерін к�теруімен құнды. 

Бұдан кейін институт басшысы  
ҚР Тұңғыш Президенті  – Елбасы 
Н.�.Назарбаев тың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
жүзеге асырылып жатқан «Дала фоль-
клоры мен музыкасының мың жылы» 
жобасына тоқталды. Оның ішінде «Дала 
фольклорының антологиясы» атты 
он томдық қазақ фольклорының ең 
таңдаулы інжу-маржандарын қамтиды. 
«Алғашқы 5 жинақты баспаға дайын-
дау барысында Институттың қолжазба 
қорында сақталған ұлттық эпостың 
таңдаулы үлгілері бір жүйеге түсірілді. 
Табылған нұсқалардың сюжеттік, 
құрылымдық айырмашылықтары мен 
ұқсастықтары бойынша салыстырмалы 
талдау жүргізіліп, текстологиялық зерт-
теулерден кейінгі таңдаулы нұсқалары 
іріктеліп алынды. Антологияның бірінші 
томында к�не эпос пен батырлар жыры, 
екінші томында «Қырымның қырық 
батыры» жырлар топтамасы, үшінші 
 томында тарихи жырлар, т�ртінші 
 томында ғашықтық жырлар, бесінші 
томында дастандар қамтылған» деді �з 
с�зінде К.Матыжанов. 

Жобаның ең басты ерекшелігі, 
жинақ тардың барлығы заманауи фор-
матта шығып отыр. Фольклорлық 
мұрамыздың аудионұсқалары бірге 
берілген. Аудиожазба мен цифрландыру 
арнайы студияларда жүзеге асырылған. 
Бұл жұмысқа Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының, 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясының ұстаз-оқытушылары, 
еліміздің түкпір-түкпіріндегі дәстүрлі 
�нер мектептерінің жыршы-орындау-
шылары тартылған. Антологияның 
кітап басылымы электронды құралдарға 
к�шіріп алып пайдалануға қолайлы 
арнайы QR кодпен,  CD дискпен 
жарыққа шықты. Сондай-ақ жинақтар 
арнайы ғылыми с�здікпен қамтылған. 
Кітаптардың таралымы – 10 мың дана. 
Институт басшысы бұл жинақтардың 
бүкіл республика кітапханаларына 
берілетінін жеткізді. 

Институтта 2019 жылы мемле-
кеттік тапсырыс аясында жүзеге асы-
рылған «Ұлы даланың к�не  сарындары» 
жобасының жетекшісі Айнұр Қазтуғанова 
бұл антологияға музыкалық фольклор 
мен дәстүрлі ән �нерінің таңдаулы 
үлгілері енгізілгенін  баяндады. Томды 
баспаға дайындауға М.�уезов атындағы 
�дебиет және �нер институтының 
қызметкерлерімен қатар, фольклорта-
нушы филологтар, Рамазан  Стамғазиев, 
Сәуле Жанпейісова, Еркін Шүкіман, 
Ұлжан Байбосынова сынды дәстүрлі 
әншілер қатысқан. Сондай-ақ баянда-
машы жинақтың құрылымына тоқталды. 
«Музыкалық фольклор» б�ліміне ежелгі 
наным-сенімдерге қатысты «Бақсы 
сарындары»,  «Жар-жар», «Сыңсу», 
 «Беташар»,  «Жоқтау»,  «Жұбату», 
 «Дауыс», «К�ңіл айту», «К�рісу» үлгілері 
енгізілген.  Сондай-ақ жинаққа 2012-2014 
жылғы ғылыми экспедиция барысында 
Қытай және Моңғолия елдерін мекендеп 
жатқан қазақ диаспорасынан жазылып 
алынған тұрмыстық әндерге жататын 
балалар фольклорының «Бесік жыры», 
«Тұсау кесу жыры», «Жұмбақ �лең» 
нұсқалары, «Т�йгелеу», «Ш�релеу» 
сынды кәсіптік �лең-жыр үлгілерінің 
сарындары енгізілген. «Дәстүрлі ән 
�нері» б�ліміне Арқа, Шығыс Қазақстан, 
Жетісу, Сыр �ңірі және Батыс Қазақстан 
аймақтық дәстүрлі мектептері бойын-
ша халық әндері мен кәсіби әнші-

– Тілді  дамыту мен қолдану 
 мә селесін 1996 жылдан бастап күні 
бүгінге дейін айтып та, жазып та 
келемін. Бұл �зі тұрақты қаузайтын 
тақырыптың біріне айналды. Сізге 
бір қызық айтайын, еліміздің про-
куратура органдарында тұңғыш рет 
1996 жылы Алматы қалалық прокура-
турасында баспас�з хатшысы болып 
іске кірістім. О баста маған жүктелген 
басты міндет – прокуратураның 
тыныс-тіршілігін, жасап жатқан 
жұмысын халыққа жариялап, хабар-
дар ету болатын-ды. Уақыт �те келе, 
жұмыс басқа қырынан, тіпті �згеше 
ұйымдастырылды. Бір-екі жылдан 
кейін, прокурорларға іс-қағаздарын 
мемлекеттік тілде жүргізу үшін қазақ 
тілінен сабақ беріп, емтихан алуыма 
тура келді. Сонда барлық тауқыметті 
к�тердім десем, артық айтқандық 
емес. 8йткені бүкіл іс-қағаздары орыс 
тілінде келеді. К�пшілік жағдайда 
орысша мәтіндерді қазақшаға аударып, 
Бас прокуратураға жолдап отырдым. 
Арыз-шағым, �тінішті жазған – қазақ, 
ал біз оған орысша жауап береміз. 
Себебі бізде �тініш қай тілде жазылса, 
сол тілде жауап жазылуы  керек деген 
ұғым бар. Тіпті �зі орысша с�йлей ал-
май тұрып, арызын орысша жазатын 
қазақ та бар. Бұл қазақ тіліне жаны 
ашымағандық, жете мән бермегендік. 

Алматы шаһары – халықтың 
тығыз, �те к�п шоғырланған жері. 
Ұзақ жылдар бойы бұқаралық ақпарат 
құралдарымен тығыз байланыс жасап 
келемін. Тіл мәселесіне күнбе-күн 
 назар аударып, қадағалап отырмаса 
алға қойған мақсатымыздың жүзеге 
асуы қиындай бермекші. 8йткені 
к�п адам ресми тілде с�йлейді, қазақ 
тілінде с�йлеуге, жазуға шорқақ. Кез 
келген мекемеге барып, іс-қағазын 
немесе арыз-шағымдарды тексеріп 
к�ріңізші, бұған анық к�зіңіз жетеді. 
Кезінде әскери комиссариаттарда 
іс-қағаздар ресми тілде, орыс тілінде 
жүргізілген. Ал мұндай шаралар әлі 
сол қалпында, баяу жүзеге асып келеді. 
С�з к�п, іс мардымсыз. 

К�шедегі жарнамаларға қарап, 
қазақтың т іл іне  жаның ашиды. 
Адамның ойына келмейтін, ешкім 
түсінбейтін атауларды жазып қояды. 
«Ау, бұл қалай?» деп, бас қатырып 
жат қан қазақтың бір азаматын к�рмей 
жүрмін. Жауапкершілікті ешкім мой-
нына алғысы келмейді. Бұл жұмысқа 
нақты жауап бере алмайды. Сондықтан 
мемлекеттік тіл әлі �лместің күнін к�ріп 
келе жатыр. Тілге жаны ашымаған 
адамның, қоғамға да жаны ашымай-
ды. Қоғамға жаны мыз ашымаса сонда 
біздің кім болғанымыз?.. 

Елімізге шетелден келген қандас-
тармен ара-тұра жүздесеміз, бас 
қосамыз. Қарак�здер бір-бірімен 
орысша с�йлесіп тұрғанын к�ргенде, 

к о м п о з и т о р л а р д ы ң  т у ы н д ы л а р ы 
топтастырылған. Бұл әндердің сақталуы 
мен насихатталуына үлес қосқан 140-тан 
аса әншілердің репертуары сараланып, 
аға буыннан бастап, сахнаға енді қадам 
басып келе жатқан жас орындаушылар ту-
ралы ақпарат қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде ұсынылды. Таңдамалы 
335 әннің ноталық жазбасы тұңғыш 
рет аудио нұсқасымен қоса, қазақ, 
орыс, ағылшын тілдеріндегі ғылыми-
танымдық түсініктемесімен бірге жария-
ланды» деді �нертану ғылымының кан-
дидаты А.Қазтуғанова. Айта кетерлігі, 
антологияға енген қазақтың балалар 
фольклоры үлгілері алғаш рет жарық 
к�ріп отыр. Олардың аудионұсқаларын 
А.Жұбанов атындағы музыка мектебінің 
оқушылары орындаған. 

« Е ж е л г і  д ә у і р  ә д е б и е т і н і ң 
 антологиясы» жобасының жетекшісі, 
М.О.�уезов атындағы �дебиет және 
�нер институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының 
кандидаты Т�рәлі Қыдыр бірінші том-
да сақ-ғұн заманындағы және Түркі 
қағанаты тұсындағы к�не жәдігерлер, 
сонымен бірге ІХ-Х ғасырлардағы 
шығармалар берілгенін айтты. «Атап 
айтқанда, «Авеста», «Алтын жарық», 
«Абыздардың құлшылығы», «Майтри 
симит ном бітіг», сондай-ақ аса құнды 
әдеби жәдігерлерді томға дайындау 
 барысында Күлтегін, Білге қаған туралы  
жырлар мен осы дәуірде жазылған 
«Бұғыты», «Онгин», «Тұй-ұқұқ», «Үккүлі 
(Күлі) шор» жазба ескерткіштерінің 
мәтіндері, Тонык�к жырлары мен VІІІ 
ғасырдағы «Мойын шор», «Теркін-
тариат», «Суджі» әдеби жәдігерлері 
және «Ырық бітік» түс к�ру мен түс 
жору к�не жазба ескерткіштеріне 
тілдік, тарихи, этнографиялық тал-
дау арқылы жаңаша мәтіннамалық 
т ұ ж ы р ы м д а р  ж а с а л д ы .  Е н и с е й 
�лкесінен табылған к�не дәуір куәлары 
– VІІ-VІІІ ғасырлардағы түркі жазба 
ескерткіштері – «Хемчик-чыргакы»,  
«Бай-булун», «Уюк-туран», «Чаа-
холь», «Означенная» жазба жәдігерлері, 
 Талас руна жазба ескерткіштері және 
Қазақстанда табылған «Есік жазуы», 
«Күлт�бе жазуы» жазба ескерткіштері, 
Ертіс жазба ескерткіштері, Жетісу 
жазба ескерткіштері, �улиеата жазба  
ескерткіштері,  Ақт�бе-Баласағұн 
 жазулары, Сырдария жазба ескерткіші 
алғаш рет түпнұсқадан қазақ тіліне ау-
дарылып берілді. Түркітілдес халықтарға 
ортақ к�не жазба ескерткіштердің 
бірі – «Оғызнама» әдеби жәдігерінің 
түпнұсқаға жақын жасалған қазақша 
ғылыми аудармасы енгізілді. К�не түркі-
соғды әрпімен жазылған манихейлік 
дұға – «Хуастуанифт» жазба ескерткіші 
түпнұсқадан қазақ тіліне аударылды» 
деді Т.Қыдыр. Бірнеше томды құрайтын 
серияның әр  томы редакциялық 
алқаның кіріспе мақаласымен ашылып, 
соңында түсініктемелер берілген. 

Іс-шара барысында «Дала фольк-
ло рының антологиясы» жобасының 
алғашқы 5 томдығының, «Ұлы дала-
н ы ң  к � н е  с а р ы н д а р ы » ,  « Е ж е л г і 
д ә у і р  ә д е б и е т і н і ң  а н т о л о г и я с ы » 
жинақтарының тұсаукесер рәсімі �тті. 

Жиын соңында М.�уезов атындағы 
�дебиет және �нер институтының дирек-
торы К.Матыжанов Қазақстан фольклор-
танушыларының, әдебиеттанушылары 
мен �нертанушыларының орталығын 
құруды ұсынды. «Қазіргі жаһандану 
үрдісі белең алған кезеңде халықтың 
 рухани мұрасын жинап, жүйеге түсіретін, 
 жария етіп, зерттеп жүрген мамандардың 
басын қосып, бағыт-бағдар беретін 
қоғамдық ұйым құрудың кезегі келді» 
деді ол. Кенжехан Ісләмжанұлының 
ұсынысы форум мүшелерінің толық 
қолдауына ие  болып,  бірауыздан 
қабылданды. Қауымдастықтың т�рағасы 
болып ҚР ҰҒА академигі, филология 
ғылымының докторы, профессор Сейіт 
Қасқабасов тағайындалды. «Мұрагер» 
қауымдастығы қоғамдық ғылымдар 
саласының түйінді мәселе лерімен айна-
лысатын болады. 

Дина ИМАМБАЕВА

меймандар «Сіздер қазақсыздар ғой, 
ә!» деп таңғалады. «Біз қазақпыз, 
бірақ солай дағдыландық, бұл сүйекке 
әбден сіңіп кетті» деп күлеміз. Ұятты 
қойдық. Негізі, бұл күлетін нәрсе 
емес. Орыс тілінде с�йле деп қысым 
жасау жоқ. Оқыған-тоқыған зиялы-
ларымыздың үйіне бара қалсаң, 
бала-шағасы қазақша білмейді. 
«Ассалаумағалейкүмді» айта алмай, 
орыс тілінде шүлдірлейді. Осылай 
кете берсек, біздің ұрпағымыздың 
күні не болады? Біз қанымызға сіңген, 
қарапайым, шұрайлы тілімізбен 
с�йлесек, ертең ұрпағымыз да солай 
�сері анық. Сондықтан әрбір азамат 
�зінің ана тілін, ана сүтімен дарыған 
қазақ тілін ұрпақ санасына сіңіруде 
қажымай-талмай еңбектенуі тиіс.

Бұл тұрғыда басшылықта отырған 
азаматтар белсенді болуы қажет. 
Мәселен, менің үйімнің жанында 
№176 мектеп-гимназия бар. Қазір онда 
екі мыңнан аса қазақтың баласы оқып, 
білім алып жүр. Бәрі де жақсы оқиды. 
Директор Г.�денованың ұйымдастыру 
қабілеті зор, талабы күшті. Сондықтан 
тәртіп қатаң сақталады. Ауданның 
барлық мәдени іс-шаралары осында 
�тіп жүр. Осы мектеп-гимназияның 
тыныс-тіршілігіне қарап, қуанамын, 
мақтаныш етемін. Мектеп-гимна-
зия �ткізген күллі шараларға бел-
сене қатысып, қазақ тіліне деген 
жанашырлықты сүйсіне әңгімелеймін. 
Ата-аналар жиі бас қосып, түрлі 
 мә дени шаралар ұйымдастырып, мек-
теп-гимназия ұжымының атқарған 
жұмыстарына ұдайы қызығушылық 
танытады. Егер қаладағы барлық 
мектеп-гимназия істі дәл осылай 
нақты қолға алатын болса біздің 
мерейіміз үстем, ұтарымыз к�п бо-
лар еді. Есесіне, қазір баласын орыс 
мектебіне беру к�бейіп тұрған заманға 
тап болдық. 

– Газеттің қиын кезінде жұмыс 
істеген едім деп айтып қалдыңыз. Ол 
уақытта газеттің таралымы қандай 
еді? Бүгінгі оқырман мен сол тұстағы 
оқырманның арасында қандай да бір 
айырмашылық, -згешелік бар ма?

– Рас, ілгеріде газетке жазылу 
бір қызу науқан еді. Жақсы таралды. 
Оқырман ынтасы артты. Газет бір күн 
үйіне кеш келсе ренжитін де адамдар 
болды. Ал бүгінгі таңда баспас�здің 
таралымы к�ңілден шықпайды. 
Сондықтан қазіргі оқырман мен 
бұрынғының арасы жер мен к�ктей 
алшақтап кетті.  Газетке жазылу және 
тарату мәселесіне мұрындық бо-
латын әкімдіктер, �зге де мекеме-
лер бұл жұмысты доғарды. Ал газет 
оқымау �мірден артта қалу деген 
с�з. Ең басты мәселе – газеттің та-
ралымын к�бейтпей, біз қазақ тілін 
�ркендете алмаймыз. Іс-қағаздарын да 
қазақыландыра алмаймыз.

Қазіргі таңда ғаламтор қызметі 
ерекше қызықтырады. Не іздесең 
бәрін табасың. Амал не, к�ңілге 
бір түйгенім қазірде қазақ тілінде 
жазылған дүниелердің оқылуы �те 
мардымсыз, к�ңілім толмайды.  Демек, 
к�п адамдар газет те оқымайды, 
ғаламторды да ашпайды, к�рмейді. 
Бұл үлкен кемшілік. Түсінген адамға 
ғаламтордың қызметі рухани дүниеңді 
жаңартатын зор байлық, әлемдегі 
жаңалықты лезде жеткізетін ең 
құдіретті құрал, үлкен мүмкіндік. 
 Рухани жүдеулік үдеп бара жатқаны 
мені қатты қынжылтады. Демек, 
жастарға қазақ тілінен артық тіл жоқ 
екенін ұғындырып, олардың санасы-
на терең сіңіре білу керек. Қазақтың 
тілі біздің болашақ �міріміз, үлкен 
байлығымыз. Еліміз жақсы, �ркениетті 
ел болсын  десек – қазақ тілінде 
с�йлеп, қазақ тілінде жазу қажеттігін 
жастардың санасына мықтап сіңіру 
біздің басты міндетіміздің бірі болуы 
тиіс деп  санаймын. Ағайын, рухани 
жүдеуліктен сақ болайық!

 – 8ңгімеңізге рақмет!

8ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

– Аға, 80-ге келген мерейлі жасыңыз 
құтты болсын! Жуырда туған жеріңізге 
барып, «Сырдария ауданының Құрметті 
азаматы» атанып қайттыңыз. Облыстық 
«Сыр бойы» газетінен басталған еңбек 
жолыңыз Сізді абыройға б-леп, ел-
жұртқа танымал етті. Осы тұста еңбек 
жолыңызға тоқталып -тсеңіз... 

– Рақмет! 1958 жылы Қызылорда 
облыстық «Ленин жолы», қазіргі «Сыр 
бойы» газетінің редакциясына әуелі хат 
тіркеуші болып қабылдандым. Арада 
к�п уақыт �тпей мектеп қабырғасында 
оқып жүріп, мақала жазып, таны-
мал болғандықтан, редакция алқа 
мүшелерінің ұсынысын газет редак-
торы З.Жарқынбаев пен хат б�лімінің 
меңгерушісі, қазақтың к�рнекті ақыны 
�.Оңалбаев қолдап, еңбекшілер хат-
тары б�лімінің әдеби қызметкерлігіне 
жоғарылатты. Арада бір-екі жыл 
�ткенде әскер қатарына шақырылдым. 
1960-1963 жылдары Отан алдындағы 
а з а м а т т ы қ  б о р ы ш ы м д ы  � т е д і м . 
�скери округте оқып, арнайы білім 
алдым. Сержант – взвод командирі 
әрі округтік әскери «Красный боец» 
газетінің штаттан тыс тілшісі бол-
дым. Елге оралған соң бұрын �зім 
еңбек еткен облыстық газетте әдеби 
қызметкер, жауапты хатшының орын-
басары қызметтерін атқардым. Одан 
кейінгі жылдары Торғай облыстық 
«Торғай таңы» газетінің редакциясын-
да жауапты хатшының орынбасары,  
Жезқазған облыстық «Жезқазған 
т у ы »  г а з е т і н і ң  р е д а к ц и я  с ы н д а 
б�лім меңгерушісі әрі алқа мүшесі, 
Қызылорда қалалық кеңесі атқару 
комитетінің б�лім меңгерушісі болып 
еңбек етіп, облыстық газет редакция-
сына қайта оралдым. 1985-1996 жыл-
дары «Сыр бойы» газетінің тілшісі, 
б�лім меңгерушісі әрі облыстық 
прокуратураның бас маманы қызметін 
қоса атқарып, танымдық-құқықтық 
басылым «Прокуратура  тынысы» 
газетінде редакциялық кеңестің 
мүшесі болдым. 1996-2009 жылдары 
Алматы қалалық прокуратурасының 
баспас�з хатшысы, ал 2014 жылдан бері 
республикалық «Құқықтық Қазақстан» 
газеті Бас редакторының орынбасары 
қызметін атқарып келемін. 

«Сыр бойы» газеті редакция-
сында ширек ғасырға жуық еңбек 
е т к е н д і к т е н  « С ы р  б о й ы »  ж ә н е 
 «Кызылординские вести» газеттерінің 
тоқсан жылдық мерейтойына орай 
жақында Қызылордада �ткен рес-
публикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға шақырды. Марапаттау 
рәсімінде жерлестерім омырауыма 
«Сырдария ауданының Құрметті аза-
маты» т�сбелгісін тақты. Демек, бұл 
марапат 80 жылдық мерейтойыма 
жерлестерімнің к�рсеткен шынайы 
құрметі әрі сыйы деп ойлаймын. 

Газет жұмысының �те ауыр әрі аса 

Алматы облысы, Жамбыл ауданын-
дағы Жамбыл музейіне келген жыр 
сүйер қауым осы маңда мәңгілік 
мекенін тапқан Жамбыл Жабаев, 
Нұрғиса Тілендиевтердің рухына 
тағзым етіп, Жамбыл ескерткішіне гүл 
қою рәсімінен соң, Жамбыл  му зейінде 
�ткен «tween book» үлгі сін де жасалған егіз 
кітаппен танысты. Гүлбақыт Қасеннің 
�леңдерін Перизат Алмасқызы қырғыз 
тіліне тәржімалап, ал Перизаттың 
�леңдерін Гүлбақыт ақын қазақ тілінде 
с�йлеткен бұл кітаптың тұсауын жазу-
шы, Мем лекеттік сыйлықтың лауреаты 
Бексұлтан Нұржекеұлы, жазушы, ҚР 
Еңбек сіңірген қайраткері Жұмабай 
Шаштайұлы, ақын, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері 
 Заида Елғондинова, Айбын Т�реханұлы 
бастаған зиялы қауым �кілдері кесті. 
Ықылым заманалардан бауырлас 
халықтың достық жібі үзілмей келе 

Б аспасөз ардагері Итен Қарымсақұлы Қызылорда облысы, Сырдария 
 ауданы, Аманкелді ауылының тумасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің журналистика факультетін 1966 жылы бітірді. Құқық 
тақырыбына жазатын журналист-жазушы. Ол ҚР Ақпарат саласының үздігі, 
Қазақстанның Құрметті журналисі, Қызылорда қаласының Құрметті азаматы, 
Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі.
Зейнет жасына шыққанына қарамастан газет-журналдармен тығыз қарым-
қатынас жасап жүрген аға буын өкілдерінің бірі.
Жақында журналист-жазушы Итен Қарымсақұлымен кездесіп, пікірлесудің 
сәті түсті. Онда  негізінен  қазақ тілінің бүгінгі жай-күйі тілге тиек етілді. 

РУХАНИ
ЖҮДЕУЛІКТЕН 
САҚТАНАЙЫҚ

ТҰСАУКЕСЕР

МҰРА

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ІНЖУ-МАРЖАНЫ

Қазақ-қырғыз «тұмары»

Алматы қаласындағы «Достық үйінде» М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институты «Дала фольклоры мен музыкасының мың  жылы» жобасы бойынша 
дайындалған «Дала фольклорының антологиясы» онтомдығының алғашқы 5 
томын, «Ұлы даланың көне сарындары» үштомдығының 1 томын,  сондай-ақ  
«Ежелгі дәуір әдебиетінің» бестомдығының алғашқы томын көпшілікке 
 таныстырды. Жиынға  шетелдік және отандық ғалымдар, ЖОО оқытушылары, 
әдебиетші және өнертанушы ғалымдар мен орындаушылар қатысты. 

Жамбыл Жабаевтың әдеби-мемориалды музейінде ақын Гүлбақыт Қасен мен 
қырғыздың жас ақыны Перизат Алмасқызының  «Күн-тұмар» және «Ай-тұмар» 
атты аударма жыр кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. 

жатқанының мысалын к�неден сыр 
қ ы л ы п  ш е р т к е н  Б . Н ұ р ж е к е ұ л ы , 
Ж.Шаштайұлы қазақ пен қырғыз ара-
сындағы байланысты Жамбыл, Кенен 
мен Тоқтоғұлдың, Мұхтар �уезов пен 
Шыңғыс Айматовтардың  мысалында 
айтып �тті. Кешті жазушы Есболат 
Айдабосын жүргізіп, қазақ-қырғыз 
достығында �зіндік орны бар жыр 
алыбы Жамбылдың музей-үйінде 
ұйымдастырылған тұсаукесер рәсімінің 
мән-маңызына тоқталып �тті. 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы  
ә к і м і н і ң  о р ы н б а с а р ы  � д і л б е к 
 Далабаев, Алматы облысы әкімінің 
баспас�з қызметінің бас инспекторы 
Сағыныш Сабыржан, Алматы облысы 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы Мәрлен 
Қапашұлы, Алматы қаласындағы 
Жамбыл атындағы жас�спірімдер 
кітап ханасының басшысы Ғазиза 

Құдайберген, «Атамекен» газетінің 
бас редакторы Рәтбек Терлікбаев 
с�з с�йлеп,  бауырлас екі  елдің 
 шы ғар машылық қарым-қатынасын 
тереңдете түскені үшін қос ақын 
қызға алғыстарын жеткізді. Басқосуда 
Жамбыл  ауылының оқушылары 
Г.Қасен мен П.Алмасқызының 
�леңдерін жатқа оқыды. Басқосу 
соңында қос ақын қыз с�з алып, 

қазақ-қырғыз тілдеріндегі жырла-
рын оқыды. �нші Саят Медеуов 
 Кенен �зірбаевтың әндерін орын-
даса, Үмбетәлі ақын ның немересі 
�уелбек  Ысқақов  Үмбетәлінің 
Жамбылға арнаған жырын айтты. 
Есбол  Шыныбек Жамбыл Жабаевтың 
термесін орындап берді.

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ 
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Мағжанды жедел түрде Т�реқұлов, Ходжановтар 
мүмкіндігі шектеулі Қазақстаннан Түркістанға алды-
рып, шығармашылық қолдау тапқанда ақын азғантай 
ғана уақытта Орта Азия ғұламаларының тамырына 
қан құйып, заты түгілі атын әлі ешкім естімеген 
әл-Фарабиді �з �лең-�нерінде қайта түлеткен еді: 
әлемдік музыканың алғашқы теоретик бабасы сын-
ды енді Мағжан түрік музыкасына «к�сем» болып 
құлақ құрышын қандырып еді... Ходжановтың қызы 
– кішкентай Зиба бұл «әуенді» 80 жасқа жеткенше 
ұмытпады: Оған себеп – әке  танымы: «... Доченька, 
послушай мелодичное восточное исполнение» радио-
репродукторда саңқылдаған Мағжан әнін тағылымды 
әкемен бірге тыңдағанын жазады («Простор», №2 
2016). Шығыс поэзиясын еркін меңгерген Мағжан 
с�з бен сазды б�лмеген. Ақыл-ой биігіне баспалдақ 
– бұлбұл болмыс бұларды к�не философия-
даналыққа да ортақтастырды. Фараби Арабстан 
топырағында жүріп екінші ұстаз атанғаны 
мәлім. Мағжан осы «ошақтың» қоламтасын 
к�сеп жібергенде, қазақ әдебиеті қазыналы 
кемелдікке қол жеткізген еді. Жердің жүзін 
«қара түнек» басқан сол бір революция жылдары: 
«түріктің кім білмейді музыкасын, Фараби тоғыз 
шекті домбырасын» дей отырып, «Күн шығыстан 
таң келеді мен келем, жер жүзіне нұр беремін, күн 
беремін» деп, Сұлтанмахмұтқа «Қараңғы қазақ 
к�гіне, �рмелеп шығып күн  боламды» айтқызды ма?! 
Үйткені, «Жердің жүзін қараңғылық қаптады, К�к 
күңіренед, мен де к�ктей күңіренем» жай желпініс 
емес еді: поэзия пайғамбарын әйгіледі: ХХ ғасыр 
философтарының ой мәйегімен мәндес тереңдік 
болатын. 

Ақын т�рт жасында-ақ қазақ руханиятының 
тереңінде жатқан шығыс – түркі әлемімен етене 
танысып, «Қисса сүл-әнбия» жаттай бастаған бо-
латын. Бүгін бізге Мағжаннан бір табан жақын 
тұрған Т�леген Айбергенов осы «сырлы» әдебиетпен 
тікелей тамырлас еді. Ал ақынның тарихи орны – 
Мағжандай алыпқа жұтылып кетпей �зіндік дара 
стиль қалыптастырып, қазақ �леңінде советтік 
шындыққа– «жеке батырлық» танытуында. Оны 
тану – зерттеу бүгін бізге міндет. Музаға ғана қызмет 
қылған оның әрбір с�зі – қат-қымбат. Үйткені ақын 
ақиқатқа апаратын сара жолдың үстінде тұр. 

«...Секілді менің тағдырым, тағдыры корабль-
дердің» деуі ақиқат кілті, ұлы поэзияның коды 
іспетті. Абай Лермонтовты аудармашылықты 
кәсіп еткендіктен емес, «тұманды теңіз �ріндегі 
жалтылдаған жалғыз жалау» тылсымына бой-
лай енгендіктен аударды. Айбергенов те, советтік 
әдебиет аясынан жалғыз желкен боп к�рініп, қазақ 
руханиятының тылсымынан табылды: «түйені 
жел шайқаса, ешкіні аспаннан к�р»  заманында 
«тағдырым тағдыры корабльдердің» деп, бүгінгі лек-
сиконда �зін әлемдік алпауыт  техника жетістігімен 
пара-пар тұлғалардың тағдырына  балайды. Бұл оның 
ауыр «тағдырды» жеңіл �нер тіліне аударған шеберлігі 
еді. Ұстаз етегін баспаған бекзаттығы да болатын. 

8нер – сонылығымен �нер. Туыстық «түрде» 
емес, қанда. Т�легенді біз �нер тілінен емес, танымы-
нан, тек – тектілігінен танимыз. 

Аймаңдай туған дарынның тері боп 
тамшылайсың сен,

Құлагер армандарымның құлағын 
қамшылайсың сен.

Қос таған советтік кезеңнен енші алып, «корабль 
тағдырды» меншіктенгенін толғана толғайды. Тұлпар 
– тері тамшыламай, «алқым іспес арғымаққа» айнала 
алар ма?! Мұндағы «аймаңдай дарынның» Мағжан 
екенін екінші жолдағы «Құлагер армандарымның» 
тіркесі айқындай түседі. 

Ақан серіге алғаш ат ізін салған Мағжанның «Ақ 
жолдағы» к�лемді очеркін Ташкент топырағында 
жүріп жас Т�леген оқымауы мүмкін емес еді. Кейін 
бұл тақырып бүткіл совет әдебиетіне арқау болғанын 
білеміз: қазақ әдебиетін одақ деңгейіне асқақтатқан 
«Құлагер», «Күй», «Күйші», «Дала» дастандарын 
дүлдүл Ілияс Мағжан әкелген тақырыптар мен 
�лең-�нер �лшемдеріне иек арта отырып танытқан 
еді. Сондықтан советтік қырағы редакторлар 
Айбергеновтің «Құлагер арманы»  образын тәркілеп, 
«сан жүйрік армандар» абстракция сына алмасты-
рады. Ал Айбергенов �нердегі �з орнын қапысыз 
танып-таңдаған еді: «Құлагер арман» Мағжанды 
қайталау емес, поэтикалық тың образ – ақын ама-
натындай поэзияға сілкініс әкелді. Егер ол Мағжан 
жасына жетсе, тең тұлғалық дәрежеге к�терілетін 
бе еді, кім білсін?! Мұны Сталин секілді «сталинизм 
де» еш кешіре алмады: жемісі піспей к�ктей солуына 
к�мектесті. Бұл «құбылысты» Абай жас Лермон-
товтан к�руі кездейсоқ емес. Ендеше, «корабльдер 
тағдыры» тіркесі Еуразияны қамтитын тынысы кең 
поэтикалық жүйе. Лермонтов та Айбергенов жа-
сында �з ажалын анық к�рді: патшаның салтанатты 
сарайында жоғарғы элитамен патша мундирінде 
Шоқанша жарық шашып, айтулы аруларымен вальс 
билеп жүріп: «они меня убьют» деген еді, Кавказға 
ертең аттанатын кеште к�ріпкелдік жасап. Қара 
жамылған қара пистолетті Мартыновтың Бештаудан 
күтіп аларын ол қайдан білді?! Ақындық тылсым 
Айбергеновті де адастырмады: «Бір жетсе менің ажа-
лым жетеді сатқындар оқтарынан» данышпандық 
болжамы – қоғамның психологиялық бет-бейнесін 
тап басқан аруана сезім еді. Осы қоғамдық айнадан 
«Басқасынан ажалым жетпес менің, жауыздықпен 
үйткені шектеспедім» деп, �з бейнесін де анық к�реді. 
Ал Мағжан шектесті: «К�к қүңіренед, мен де к�ктей 
күңіренем» деп, тарихи, саяси оқиғамен тамырлас 
– қаһарын т�ге қарсыласады. Ал оның замандасы 
Блок – Ресейдің бірінші ақыны «12» поэмасын жа-
зып, Мережковский-Гиппиус қатарындағы ақын 
талантына табынушылардан «теріс бата алғаны» 
мәлім. Ал Айбергеновтің дуалы аузына «сатқын» 
с�зі қайдан түсті? Кешегі «қоғамшыл», бүгінгі 
«мемлекетшілдіктің» ара қатынасы қаншалық? 

Боз дала құшағыңды аш козың келді,
Боз тарта бастадым-ау өзім де енді.
Қазақ әдебиеті, өнер-ғылымы өңірін жайлап алған жегі – жалаң фальсификациядан тазалап алу 
ағымдық және арнайы зерттеуін қажет ететін танымдық мәселе. Өркениетпен бәсекеге қабілетті қазақ 
сөз – саз өнері алдымен қазақ қауымының таңдайына «татуы» ләзім. Сол сияқты, әлем бүгін бізді ежелгі 
ғылым, көркемөнер дәстүрі-ережелері сақталған сауатты-салауатты күйде тануы тиіс. 
Айбергенов тәрізді тума талант – дара дарын әлдеқандай субъективтік себептермен ғана аракідік дүр 
етіп көтеріліп, қайтадан «қойболсынға» айналып кете баруы жүректегі мазаң ойларға арқау – қазаққа 
қара тастай салмақ артатын қоғамдық мәселе. Кеше Сталин Еуразия аумағындағы ақындардың 
 тамырына балта шапқанда, қазақ әдебиетінің түбіне жеткен – «пантюркизм» болатын. Батыс 
мойындаған «Шығыстағы поэзия ошағы» күлін көкке ұшыруға бағытталған бұл «бағдарлама» тотали-
таризм арқасында ойдағыдай жүзеге асты: Мағжан құрбандыққа шалынды. 1937 жыл 18 наурыз күні 
Мағжан Қызылжар қудалауынан қажып, ажалына қарсы Алматыға жеткенде, Айбергеновтің анасы 
болашақ «тайтұяқты» туғанына он күн ғана толған еді. Иә, сол жылы – сол айда Мағжанның «қара 
күйігінен» ақылға сыймайтын оқиға – алтын айдарлы Айбергенов дүниеге келді. Дәл Мағжан мінезін 
танытты: 30 жасқа дейін-ақ қазақ поэзиясында жасын ойнап – жаһұт жыр төкті. Мағжанды тудырған 
құдіретті сөз өнері – өлең-өзен арналарын Айбергенов армансыз аралады: тағдырын қайталап, 
ғасырдың қанды шеңгеліне тұтылды – жұтылды. Әлі ақын орны осысымен оқшау тұр. Табиғат тылсы-
мына таңдай қағасың: ғайыптан арнайы жіберіліп, өз миссиясын өтеген соң, сол періште күйінде зеңгір 
көкке қайтадан ұшып кетті. Кірлемеді – поэзияны кірлетпеді... 

Бақыт КӘРІБАЕВА, 
филология ғылымының докторы, 
профессор, жазушы

«Халық қалауы» сол Мағжандарға да ара түсуге 
қауқарсыз – жеңіліс тапқаны мәлім. �йтпесе, 
орыс поэзиясының бірінші білімпазы В.Брюсов 
Мағжанды сол тұстағы «күміс ғасыры» шегінен де 
асырып: «қазақтың Пушкині» (қазақтың әдеби тілін 
негіздеуші – Б.К.) ұғымын белгілі м�лшерде болса да 
бойға сіңіруге болмас па еді? 

«Жауымнан жасырдың жол жасыл гүлдер» 
дегендегі гүлге құштар бұлбұл Айбергеновтің «жауы» 
сталинизм бе? Міне, сондықтан да Мағжанға 
 Айбергенов тікелей баспалдақ болмақшы. С�з жоқ, 
қазақ �лкесіне Мағжаннан соң «бір әсем дария 
керек-ау дәл сендей» ол үшін «қуаты керек мендегі 
асқақ арынның» деп, �з орнын Айбергенов  айқын 
ажыратқан. К�не дүниеден бізге жеткен «ақындық» 
аманаты десек те, оны түк артық болмас па еді. 
�сіресе, бүгін тіл құны мен құнарын ойласақ, бұларды 
бағымызға балағанымыз абзал. Пушкинін жоқтап зар 
илеген орыс қоғамы рухани апаттан аман қалды. Ал 
«қазақтың Пушкині» Мағжаннан жырақтаған біздер 
тіл – әдебиеттен де шорқақтап қалдық. 8лең-�нер 
екенін ұмыттық. Орыс классикасы мен Абай ара 
қатынасына сызат түсті... 

Мағжан мұрагері бола тұра Айбергенов оның ізін 

ғасыр �нер-ғылымы тұтастай қабылдап, мойындаған 
ақын шығармашылығына «резюме» болатын. 

Мағжан – ғасырлар толғағынан туған түркі 
жұртының т�л ақыны: 

Кең дала к�ресің ғой анау жатқан,
Жібектей жасыл ш�птер бетін басқан,
Асқар тау, балдан тәтті сулары бар,
�не сол анам еді мені тапқан. 
14 жасар Мағжанның бұл жолдарын қолжазба 

күйінде татар әдебиетінің классигі «тәнім – татар, 
жаным – қазақ» әзілі шынына бергісіз Ғалымжан 
Ибрагимовтің «Қазақ қызы» романының алғашқы 
бетіне орналастыруы тегін емес еді. Ал эпиграф 
етіп тағы да Мағжанның «Айға» �леңін алады. Бұл 
– т�ңкеріске дейінгі жайт. Ал т�ңкерістен кейінгі 
дала: 

Сары дала бейне �лік сұлап жатқан,
Кебіндей ақселеулер бетін жапқан,
Тау да жоқ, орман да жоқ, �зен де жоқ,
Сәуле емес, қан шашып тұр, күні батқан, 

даласымен ақын бірге солды, тарих тереңінен ғана 
тыныс алды:

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа,
Түріктен басқа от болып жан туып па?!

 60-жылы ақталған ақынды туған халқына жібермедік: 
қазақ қоғамынан тыс ұстадық. «Құланның қасуына 
– мылтықтың басуы: саясиланған сана Горбачевтің 
қайта құру саясатына д�п келіп, «сескенген» сәтті 
қайсыбір азаматтарымыз ақын пайдасына шешіп 
жіберді. Кезінде заңды құжат – Бас прокурордың 
ақтау қағазын мойындамауда да мән бар еді: 
«қолыңнан келсе, қоншыңнан бас» �зімізді мәңгі 
дәуір қожасы сезіну апогейинде едік. Осының бәрін 
аруана болмысты Айбергенов іңкәр жүрегінен �ткізді. 
Ғасыр ақыны Мағжан арманының жүгін арқалаған 
нар сезінуі, сенімі: 

Арманның жүгін алысқа тартқан нарың бұл,
Ортаңнан шыққан орта түспейтін дарын бұл,
Сен к�лсің үлкен қайықтарыңды тербеткен,
Аяулы іңкәр ақ маңдай ақсұнқарың бұл,

деген жолдарда тайға таңба басқандай анық. 
Аққуынсыз – ақынсыз жетімсіреген «к�л» (әне 

сол, анам еді мені тапқан – Мағжан) с�з жоқ, 
«қуатты, асқақ арынды» Айбергеновті керек етті: «бір 
әсем дария керек-ау дәл мендей» дегенді объективтік 
ақиқат айтқызады ақынға. 

Тек менімен бақыты бар даланың, 
Менің қолым ертеңіңді қамшылар, 

дегенде де, ақын жер бетіне биіктеп кетеді. Бұл – па-
фос емес, данышпандық, романтика емес, реализм. 

Ақын –табиғаттың айрықша «сыйы», осы-
ны Айбергенов кер заманнан кейін анық сезінді. 
Сондықтан:

Ақын боп �мір кешіру оңай деймісің, қарағым,
Ауызында болу бұл �зі сыздаған барлық жараның.
...
Нахақтан күйіп баратса нұрлы күн үшін 

бір тұтқын,
Кес-кестеп барып кеудеңді оғына тосу 

мылтықтың, 
деп, Мағжанмен тұтасып кетеді: назираг�рілікті 
тірілткен Т�леген ақынмен тілдесіп, оны қазақ 
поэзиясына араластырады. «... �дебиет әлемінде 
�лім жоқ. Марқұм болғандар тірлік етіп жүрген 
біздің әрекетімізге араласып, жанымызда болады» 
(Н.В.Гоголь) даналықты хас талант жақсы білді. 
 Кесек Мағжан:

Күн шығыстан таң келеді – мен келем,
К�к күңіренед, мен де к�ктей күңіренем,
Жердің жүзін қараңғылық қаптады, 
Жер жүзіне нұр беремін, күн берем,  

десе, Айбергенов оған жауап береді:
Аймалап ерке желі жан денені,
Бозарып қылаң беріп таң келеді. 
Малынып шығар күннің шұғыласына,
К�к құрақ мың бұралып сәнденеді. 
Қандай жарасымды үйлесім! Мағжанды біз 

қаншама тұлдасақ та, табиғат тұлдамады: «қайта 
туған» Мағжан ұлы Мағжаннан кем түспеді,  даралана 
түседі. Т�леген: «мен жарақат салмаған семсер едім» 
десе дегендей, ал «...мендегі сезімді к�рсең шошыр 
едің» деуі – шындық. Мәселен, Мағжанның маңғаз 
махаббатын, �зінің от сезімінде �ртене жырлап, 
�лең �рнегін табады. «Жатыр-ау менің жазира да-
лам �лшенбей, осынша сазбен ынтызар қылған 
аймаққа, бір әсем дария керек-ау дәл мендей». 
Экспрессивті с�здер Мағжанда к�п кездеспейді, 
Т�леген �зінің т�л иісін шығарады: дала – ортақ, 
«әсем дария» – телегей теңіз сезім ортақ. Жай сезім 
емес, «әсем» сезім. Саз тудыратын Фарабиға – түркі 
музыкасына Мағжан апаратын «тума талант». Бұл 
теңдессіз «рухани қазына» – біздің бақытымыз, 
ертеңімізді қамшылайтын энергетика к�зі екенін Ай-
бергенов айқын ажыратады: «Менің қолым ертеңіңді 
қамшылар».  Ендеше, дәрігер Қошкенің: «талантында 
кінәрат болуы керек» – дәлелді ғылыми пікір. 

Айбергеновтің ақындықты: «Кес-кестеп  барып 
кеудеңді оғына тосу мылтықтың» баламасы шығыстық 
ғазелден б�лек – Абай реализміне апарады. Мағжан 
да с�йткен: шығыспен бірге 14 жасар Мағжан Абайды 
танып, «�зі ақын, с�зі алтын хакім Абай» деген еді. 
Сол хакім Абайдың «қиыннан қиыстырар ер дана-
сы» талабы Айбергеновке шақ келетініне к�з жетеді, 
егер «телміріп терең ойдың соңына ерсек». Бұған 
Айбергеновтің ұстаз Мағжанмен жарысқа түсетін 
жолдары айғақ: «Сары дала бейне �лік сұлап жатқан». 

Айбергеновте «к�к құрақ мың бұралып сәнденеді». 
Мағжан аруана халық трагедиясын тереңнен сезінген 
қаралы сезімін табиғатпен тұтастырса, Айбергенов 
жастық, жасампаздықта қайта к�ктеп гүлденеді. 

Алайда сол аруана сезімде түлеп, �лең болып 
ақтарыла береді: 

Жарған ем бүршік, жанардың,
Жалынын балап арға мен.
Арқасыменен солардың,
Аунаттым талай қарға �лең. 
«Жанардың жалынын арға балау» «әдебиет 

– ұлттың ұяты» қағидасына балама. К�з алдыңа 
«аппақ қардан омбылап к�ктем іздеп келемін» – 
саналы шығармашылықпен шұғылданған жап-жас 

Т�леген келеді. Махаббат оты оны қақаған қыста 
да үсікке ұрындырмады: қызыл с�зді сапырған 

заманада да ол шешек атты, замандастарынан 
артықшылығы – осында. С�йтіп, «ардан» аруанаға 

айналды. 
Аруана жаудың қолына түссе, ботасын шайнап 

�лтіріп, 
Қазығын таппай тоқтамайды екен, 

Мәңгілік тіпті күн батсын.
Аруана мінез Т�легенді тұлға етті. Оның: 

Ақ жаңбырлар мүжіген тау секілді, 
Мен �лемін �зімнің биігімде,

жолдары да қазақ �леңі кумирлерімен серт-
тескендей – «Мағжан тағдырға» ортақтасуы 
секілді әсер қалдырады. 

Қазақ қоғамының бүгініне қызмет 
қылған мықты да мығым марқасқалармен 

бірге Мағжан 1929 жылы қазақ шекарасынан 
асып, Бутырка түрмесіне түскенде, оның жыр 

жинағы неміс тілінде с�йлеп, Гете, Шиллер От-
анында �мір сүріп жатты. �лемдік деңгейдегі бұл 

«советтік парадокс» аруана  болмыс ты Айбергенов-
ке еш қатысы жоқ десек, жалған болар еді. Мағжан 
шыйырлаған шығыстық поэзия атрибуты, образдық 
жүйесі Т�легеннен де табылатын еді. Ал түркілік �нер 
Отанын «бозінген түйсікпен» д�п басқан Мағжан: 

Дариға, арманым не Қорқытқа ерсем,
Қорқыттай жанды жаспен жуа білсем, десе, 

Т�леген «Құрманғазы күйінің бір тілімін» дейді. 
Осы табиғи тамырластық қайда кетті: бүгінгі қазақ 
 поэзиясында байқала ма? «Дәстүр жібі» деген не, 
қалай жалғанады? Тұлғалы ақындарымыз Т�легенше 
«�з ғасырым �зімнің иінімде» стилінде с�з сабақтай 
ма? Стиль – ақынның �зі. Тұлға жоқ жерде стиль де 
жоқ. Мәселен:

Мүмкін емес тыңдауың елжіремей, балқымай,
С�збен жазбай тарихын күймен 

жазған халқым-ай,
Мынау шешен шектерден сыр 

таптым-ау мен б�лек,
Бүкіл далам келді ғой к�з алдыма д�ңгелеп. 
Екі ақын стилін танымдық тұрғыда таразылап 

к�рейікші. «Мынау шешен шек» қай шек? Домбыра  
шегінің бәрі шешен бе? Дала к�з алдыңа қалай 
д�ңгелеп келеді? Халқымыз тарихын тек күймен жаз-
ды ма? Поэзия, архитектура, музыка «ассоциациясы» 
к�зге к�рінбейтін сызықтардың айрықша дәлдігін 
мегзесе  керек-ті.  «Бұлбұл ақын» анықтамасын алғаш 
Абай атаса, Мағжан «Блок – бұлбұл», ал Айбергенов 
«менің кеудем ерекше бір күй бағы, бүлкілдеткен 
бұлбұлыңның к�мейін» десе, �зін-�зі қапысыз 
танығаны. Бірақ біз танымадық. Жамау-жасқауы, 
жалғаны жоқ поэзияны бүгін шаммен іздеуге тура 
келеді. 

«Балауса», «Сыбызғы сырын» (Жұмекен нің 
алғашқы екі жыр жинағы – Б.К.) оқып шығып, 
табандап отырып «Ой орманын» жаздым дейді 
Қадыр, ересектерге бет бұрған тұңғыш жинағын 
еске түсіріп (2010 жыл). 8кініштісі, қоғамды т�л 
тіліміздің құнарымен емес, замана үні-үйлесімдегі 
«жаңа с�збен» суардық. Жұмекеннің кезінде 
«мен �зіме ұнау үшін жазамын, Қадыр к�пке ұнау 
үшін жазады» деуі – ақындық  позиция ғана емес, 
кезеңдік методология мәселе  болатын. Алайда 
«асыра сілтеу» экономикалық қана қасірет емес, 
руханиятқа, тілге де ұя салған орны толмас олқылық 
әкелді. Замана ағымына сай қияс тартқан бұлжымас 
тіл қағидасы асыра  мадақ-марапатқа даңғыл жол 
салды. Ал осы бағыттағы  рухани жауапкершілікті 
Айбергенов «8з ғасырым �зімнің иінімде» деп, 
жалғыз жолға сиғызады. 8кініштісі, тәуелсіздік 
ресми жария етілсе де, тілге, түпнұсқаға к�зқарас 
�згерген жоқ. Ақталған Мағжан, атағы асқақ 
Т�легеннің түркі әлеміндегі қайта оралу тойла-
рында таным емес, советтік с�зуарлық ат оздырды.  
Мәселе сонда, ш�п шыққан жеріне шықпай әкімдік 
жанынан ашылған құс фермасының сары үрпек 
 балапандарындай алақанынан ақын ұшыру бүгін 
�з апогейіне к�терілгендей. Тегі, тамыр соғысымен 
бүгіндік тіл мәдениетін меңгерген ақын Болат 
Шарахымбай шығармашылығы, мәселен, ресми 
мойындалған ақын болмағандықтан, қоғамдық 
айналымға түсе алмайды. Тасты жарып шыққан 
кешегі поэзия маңдайы тасқа соғылған үрдіс БАҚ 
қоғамдық шығармашылық ұйымдар арқылы бүгін 
�ңін �згертіп, плюрализмге қол жеткізе алмаса, 
шынайы шығармашылықтың тауы шағыла бермес 
пе? 

«С�з іздеп жүрген тереңнен, сазан к�з 
м�лдір к�з ем мен» Айбергенов жолдары бүкіл 
Тұраннан оймақтай жер тастамай түркі с�зін 
терген М.Қашқаримен табиғи тұтастықта. Бұған 
талант қуаты ғана к�ктей �те алады. Сондықтан да 
Мұқағали:

Торғай �лең шырылдап бара жатты,
Аузында ажал деген сұрапылдың,
Т�легенді ғалым Қашқари қырағылы ғында 

ашады. Бұдан 51 жыл бұрын айтылған ақиқат 
әлі актуальды. Бүкіл қазақ поэзиясын жоқтап 
отырғандай: «Қара торғай» әні қазақ аспанында 
қазақ �леңінің тотемы болып қалықтай ұшып жүр. 

Қайып Айнабековтің 1923 жылы Мәскеуде осы 
әнді орындағанын алғаш естіген Затаевич 1925 
жылы шыққан зерттеу кітабында аса жоғары баға 
береді. Ақын Жұмекен де, �нерге алғаш томағасын 
осы әнмен сыпырғаны к�ңіл аударарлық жайт: 
1956 жылы Мәскеуде «Қараторғай» әнін оркестр-
мен орындап, консерваторияға жолдама алған 
еді. Ал ән авторы Ахмет Байтұрсынов – қазақ ән-
�нерінен Затаевичтің басты консультанты. 

«... Бүгіндері бәріміз құлай ұнатып жүрген кешегі 
Т�леген Айбергенов жырлары марқұмның к�зі 
тірісінде �зі ести алмаған, �зі зәру болып �ткен: 
марқұмның құмнан су іздеген құландай құмартқан 
творчестволық тағдыры біздің есімізде» деп куәлік 
береді Мұқағали Мақатаев. 50 жылда «ел жаңарып», 
еліміздің бас газеті «Егемен Қазақстан» ХХ ғасыр 
қазақ поэзиясының антологиясын ұсынғанда, 
тасты жарып шыққан қазақ поэзиясы, қазақ 
тілі құдіретіндей Т�леген  Айбергенов, Жұмекен 
Нәжімеденовтердің маңдайы ашылды ма? 

«�дебиет әлемінде �лім жоқ, марқұмдар 
қашанда бізбен бірге әрекет етіп жүреді» деген 
 гений Н.В.Гогольдің ақиқатына арқа сүйедік.

– Ренессанстық кезең жеке батыр Мағжанды да 
қапысыз таныды. �уезов, Аймауытов, Кемеңгеров, 
Ходжанов, Досмұхамедовтар бастаған зиялылар 
мағжантанушыларға айналды: жаңа тұрпатты қазақ 
елінің рухани қазығы етті. Концептуалды қазақ 
�нерін-тілін қайта тірілткен асыл мұраны бұзып-
жарған «бұзақылыққа» бірауыздан қарсы тұрып, қазақ 
руханиятын қорғады. Прозаик  Аймауытов әдеби 
сыншыға айналып: «...Кім �лең жазса, Мағжаннан 
бірдеңе алмай қоймайды. Кестелі, ырғақты даяр с�з, 
даяр түр ауызға түсе кетеді. Жеңіл-желпі �леңшілер 
былай тұрсын, бір кездегі күшті ақындарымыз, 
Мағжанға ұстаз болған ақындарымыз бұл күнде 
�лең жазса, баяғы шәкіртіне еліктейтін болды» десе, 
мамандығы дәрігер Қошке: «... Мен де бір кісідей 
орыс әдебиетімен таныспын. 8лең жазу әдісін де 
білемін. Бірақ қанша тырбансам да Мағжандай 
бола алатын емеспін. «Кім би болғысы келмейді, 
бірақ бола  алмайды» дегендей, талайлар Мағжандай 
болғысы келеді, бірақ таланттарында кемшілік 
 болатын шығар» («Еңбекші қазақ», 1.12.1926). Бұл 
 зиялы, сыпайы с�з �з танымымен Брюсовтің 
«Мағжан – қазақтың Пушкині» с�зімен тең 
түсетін еді.  Жуковский ұстаз бола тұра, �зінен 
Пушкиннің озып кеткенін мойындаған 
зиялылығын қазақ қоғамына дарытып, 
әдеби орта жасау арманынан туған табиғи, 
мәдени тілек болатын. Ал «біз» патшаны емес 
Мағжанды «тағынан» түсіру жолына түстік, 
«бақытына» кенелдік. �уезовтің «Мағжан 
с�зі – бұл замана шегінен асқан с�з» бағасы ХХ 

Мағжанды біз қаншама тұлдасақ та, табиғат тұлдамады: «қайта туған» Мағжан ұлы 
Мағжаннан кем түспеді,  даралана түседі. Төлеген: «мен жарақат салмаған семсер 
едім» десе дегендей, ал «...мендегі сезімді көрсең шошыр едің» деуі – шындық. 
Мәселен, Мағжанның маңғаз махаббатын, өзінің от сезімінде өртене жырлап, 
өлең өрнегін табады. «Жатыр-ау менің жазира далам өлшенбей, осынша сазбен 
ынтызар қылған аймаққа, бір әсем дария керек-ау дәл мендей». Экспрессивті сөздер 
Мағжанда көп кездеспейді, Төлеген өзінің төл иісін шығарады: дала – ортақ, «әсем 
дария» – телегей теңіз сезім ортақ. Жай сезім емес, «әсем» сезім. Саз тудыратын 
Фарабиға – түркі музыкасына Мағжан апаратын «тума талант». Бұл теңдессіз 
«рухани қазына» – біздің бақытымыз, ертеңімізді қамшылайтын энергетика көзі 
екенін Айбергенов айқын ажыратады: «Менің қолым ертеңіңді қамшылар».  Ендеше, 
дәрігер Қошкенің: «талантында кінәрат болуы керек» – дәлелді ғылыми пікір. 

басып – �лең �ңірін кірлетпеді. Образды пір тұтқан 
дәстүрші бола тұра ол символист емес, реалист:  «Тау 
тілінде с�йлейді тас үңгірлер» деуі – тау тұлғалар 
жаңғырығы болып естіледі. Ал Шәкәрімді үш рет 
атып, кеудеден жаны шығар-шықпаста шошалаға – 
оның мұрасын тонауға таң сәріде ат қойған сәттен 
бастап қазақ әдебиетінің бұл қатары бұзылды. Соңғы 
ақын – соңғы еркіндік, сондықтан Айбергеновпен 
аяқталып жүрмесін?! 

Жүз жылдығын болжаған ақындар – халықтың 
тарихи к�семі тұқымынан еді. Фараб �зенінің 
 тумасы Фарабидің ерекше музыкалық, алхимиктік 
қасиет-қабілеттерінің ұшқыны «тау тілін» 
түсінетін Т�легеннен де табылатын еді. Тіпті 
бүкіл �леңдерін теріс жағынан жатқа оқитынын 
айтсақ та жеткілікті – адам мүмкіндігінен тыс 
«ерекшелікті» ғылым да теріске шығармайды. Осы 
қасиет Мағжанға да тән болатын. Т�легеннің: 
«Менің кеудем ерекше бір күй бағы, бұлбұлыңның 
бүлкілдеткен к�мейін» деуі – �зін қапысыз  тануы. 
Түркістан республикасының ғалым басшылары  
Н.Т�реқұлов пен С.Ходжанов Мағжанды  сонау 
Сібір түкпірінен �нер-білім  Отаны Орта Азияға 
алдырғанда оның «к�мейі» ежелгі «бұлбұл 
бағында» қалай бүлкілдегенін к�рдік қой! Ал 
Т�леген Алматыдан ажал тапқанда небәрі 29 
жаста еді: мұрасы-мұрагері туралы ойлаудың �зі 
сол тұстағы жағдайда, тек Есенин елесінен б�тен 
ештеңе айтпас еді. Жылымық та ол «тоңды» қазақ 
қоғамында жібіте алмағанын к�реміз. Қазақстан 
жазушыларының Күндерін 8збекстанға бастап 
барған сап-сау Т�леген кенет опат болғанын 
естігенде жан жары – жалғыз мұрагері Үрниса 
 талып түсті: оянғанда әмеңгерлік жолымен Шәмші 
Қалдаяқовқа қосақталыпты. �рине, аз уақытта 
ажырасты: муза б�лісе алмады – Т�леген түсінен 
шықпады. Мағжаннан қалған «тайтұяқты» – 
тарихи  миссиясын �теп, �теуіне жер жастанған 
замандасын Мұқағали ғана жоқтады. Бұл тұлғалар 
елін қорғаған ақ найзалы «жеке батырлар» еді, 
үйткені. 

�дебиетіміздің бағына қарай ХХ ғасыр басы 

К�п түрік енші алып тарқасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?!
(«Қу �мір қажытқан соң, үңіліп қарауым сол 

баяғыға»).
Түркі әлеміне тарихи-ғылыми бойлаған бұл 

мінез – поэзия қазақ әдебиеті «күн тәртібінен» түсіп 
қалғанда, бізден бір елі мәдениетке бұрын жеткен 
башқұрттың халық ақыны Сәйфи Құдаш қазақ 
үкіметіне ресми хат жазып, к�шірмесін  Жазушылар 
одағы т�рағасына жібергені – 1969, ал Сәбеңмен 
(Мұқанов – Б.К.) арнайы келісс�зге шыққанда: 
«Бүгін Мағжанды ақтауға атсалысатын  адамы жоқ» 
деген жауап естуі – Мағжанның алғашқы ақталған 
60-жылдары еді. Бұл диалогты араға жиырма сегіз 
жыл салып барып қазақ қоғамы есітті («Қазақ 
әдебиеті», 22.12.1988).

Сәбең қателесті: Мағжан поэзиясының дүмпуі 
Айбергеновті туғызды. 

Сенбісің, сияқты арман күй ақтарған,
Ұзатқан қыздың к�ші сияқтанған. 
Жаныңда саз қалды ма, наз қалды ма,
Тұлпарлар дүбірлеткен тұяқтардан. 
«Қан шашқан күн» сезім шуағын шаша бастағаны 

еді: «қазақ қара шаңырағы» – қазақ әдебиетіндегі 
Темірқазық – Мағжан маңайында – магнитінде 
сағат маятнигіндей �зін-�зі дер кезінде іздеп тапқан 
тегеуірінді талант Айбергенов болмаса, кім біледі 
«тас үңгірлер» «тау тілінде» с�йлей алмай, қоғамдық 
ой  санада «қара қуыс» орнар ма еді, қайтер еді 
(«қара қуыс» сырын философтардан сұраңыз, 
ғылым әлдеқашан анықтаған – Б.К.). Ал Мағжан 
шындығын, замана бейнесін �з даралығында – 
жеткізе-жалғай білген Айбергенов бейнелі тіл май-
талманына айналды. Оған Мағжанның к�ріпкелдігі 
дарығаны да анық еді. 

Мағжан:
Қалың елім, қалың қара ағашым,
Қайраты мол, айбынды ер алашым,
8зі-ақ құлар, сырын берме, сабыр қыл,
Ақымақтар байқамаған шамасын. 
Ақынды тарих алдамады – айтқаны айдай 

келді: біз алдадық. Түркі жұртының тілеуімен  сонау 
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Тағдыр үшеуімізді мектеп есігін ашпай 
тұрған балғын балалық шағымыздан дос 
етті. Бір үйдің баласындай бірге �стік. 
Оның басты себебі – тағдырластығымыз. 
Ү ш е у і м і з  д е  б і р - б і р  ү й д і ң  ж а л ғ ы з 
ұлдары, әке-шешеміздің үміті едік. Біз 
соғысқа кеткен балаларының соңында 
қалған жалғыздар едік. Біз бала болсақ 
та аналарымыздың зарын, олардың 
соғыста қыршын кеткен балаларына 
деген сағынышын жанымызбен сезіп 
�стік. Бесіктен беліміз шықпай жатып 
еңбектің дәмін таттық. Балалық шақтан 
�мірдің ащы да, тұщы да дәмін сезіндік. 
Жеті жыл бір сыныпта, т�рт жыл биыл 
тоқсан жылдығын тойлаған республикаға 
т а н ы м а л  Ж а р к е н т  п е д а г о г и к а л ы қ 
училищесінде бірге оқыдық. Жастық 
шағымызды да бірге �ткіздік. Бір туған 
бауырлардай бір-бірімізге қорған бола 
білдік. Сол балалық пен жастық шақтан 
к�рген қиындығымыз кейін алдымыздан  
жақсылық болып шықты. Қазір қарап 
отырсақ, үшеуіміздің де �мірдегі  жолымыз, 
отбасылық �міріміз, тәрбиелеп �сірген ұл-
қыздарымыз жаман болмапты. Шүкір. 
Қазір әрқайсысының �з отбасы, бала-
шағасы, немерелері бар. Балаларымыз, 
олардың балалары бір-бірімен араласып, 
әкелер достығын жалғап келеді. Мен 
мұны �зіміздің достығымызбен ғана емес, 
адамгершілік қарым-қатынастарымыз 
арқылы да балаларымызға үлгі бола білудің 
нәтижесі деп бағалаймын.

Қазақстанның білім беру ісінің үздігі, 
Панфилов ауданының Құрметті аза-
маты Барижан Қастеев1938 жылы 11 
желтоқсанда туған. 1961 жылы КазПИ-
дің тарих-тіл-әдебиет факультетін 

8КЕНІҢ ШЕКСІЗ 
ҚАМҚОРЛЫҒЫ

О н ы ң  ш е р т к е н  к ү й і н  с а ғ ы н ғ а н 
жергілікті жұртшылық әлі күнге дейін: 
«Шіркін! Күйші дегеніңіз �лімжандай-
ақ болса ғой! Ол қолына домбырасын 
ұстағанда қос шанаққа тіл бітіп, сайрай 
ж�нелгендей болады! Жиналған қауым 
концерт аяқталғанша сілтідей ұйып 
тыңдап, ерекше әсерлерінен к�пке дейін 
арыла алмайтын» деседі. Мұндай құрмет 
пен ілтипатқа дархан дарын иесі, табиғи 
қабілетімен, шырайлы кескін-келбетімен, 
еңбекқорлығымен ие болғандығына дау 
жоқ. 8мір бір орында тұрмайды. 

Ол қазақтың кәдімгі  қарапайым 
ғана отбасында дүниеге келді. Облыс 
орталығында туған бала кішкентайынан 
�нерге құштарлық танытты. Мұны �з 
кәсібінің майталманы, яғни қатардағы 
жүргізуші болып істеген әкесі Нағызхан 
бірден байқады. Анасы Інжу апамыз да 
ұлының радиодан беріліп жатқан күйін 
ерекше ықыласпен тыңдайтынын айқын 
сезді. Сондықтан болар, сүп-сүйкімді 
балаларының бойындағы қабілетін ұштау 
керек екендігін терең сезінді. Шешесі 
ұзақ жылдар бойы саусағынан бал тамған 
тігінші болды. 

Осы жазғы демалыста туған жерім 
Түркістан облысына қарасты Сарыағаш 
ауданына жолым түсті .  Қызылорда 
шаһарына арнайы аялдап, �зім к�птен бері 
ерекше қадір тұтатын інімнің шаңырағына 
ат басын тіредім. Оның ардақты анасы-
мен сәлемдесіп, инабатты келініміздің 
қолынан дәм таттым. 8здері жеке үйде 
тұрады екен. Балалары да үйдің сәнін 
кіргізіп, ұлттық құндылықтарымызға 
а й р ы қ ш а  д е н  қ о я т ы н д ы қ т а р ы н 
 к�рсетіп-ақ  тастады. 

Ү л к е н  к і с і л е р  ә р  о т б а с ы н ы ң 
берекесі ғой. Інжу апамыз бізге �зінің 
әулеттерінің тыныс-тіршілігі, сүйікті 
ұлының �нерге деген ынтызарлығы жай-
лы сыр шертті. Отағасы Нағызхан мен 
отбасының ұйытқысы Інжу апамыз екеуі 
жарты ғасырдан астам бір шаңырақтың 
астында  тату-тәтті ғұмыр кешті. Олар алты 

Домбыра – киелі. Ол кез келген адамға қона 
бермейді. Мұны менің кейіпкерім, айтулы мәдениет 
қайраткері, дәулескер күйші Әлімжан Нағызханұлы 
Әбсадықов кішкентайынан сезініп өсті. 
Қызылорда – ән мен күйдің, жалпы қасиетті өнердің 
ордасы. Халық арасында осы жерді Сыр елі, жыр 
елі деп те атап жатады. Меніңше, онда ұлттық 
аспабымыз домбыраны қадір тұтпайтын кісі 
жоқ. 
Осы жоғарыда аталған қалада дүниеге 
келген бауырларымыздың арасында 
жақында жарты ғасырға толғалы отырған 
Әлімжанның орны бөлек. Ол ғұмыр 
кешіп жатқан шаһарда ғана емес, 
елімізге де кеңінен танымал  азамат. 
Әлекеңді Қостанай облысының 
қалың жұртшылығы да ерекше  
құрмет тұтады. Өйткені ол 
бұл жақты кезінде ұзақ 
 мекен етпесе  де жарқын 
таланты, көркем мінезі, 
шығармашылыққа шын берілген 
қырларымен жақсы ізін қалдырды. 

Барижан Қастеевтің есімі өзі туып-өскен жер жаннаты Жаркент өңіріне ғана емес, Жетісу аймағына да жақсы таныс десек, артық 
болмас. Өйткені оның Алматы облысы, Панфилов ауданының білім саласына сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. Жаңашыл, іздемпаз 
басшы қай жерде қызмет атқарса да өзінің ұстаз, педагог деген атына лайық қызмет атқарып, өнеге көрсете білді. Перзентінің 
болашағын тай кезінен байқайтын қазақпыз ғой, Бәкеңнің де болашағын ауылдастары, оған білім берген ұстаздары, оның 
қасында тай-құлындай тебісіп бірге өскен құрдастары да жақсы білетін едік. Барижан өзі жүрген ортада ұйымдастырушылық, 
төңірегіндегілерді алға жетелейтін көшбасшылық қасиетімен ерекшеленіп тұратын. Елдің сол сенімі ақталып, кейін еліне 
 танымал, туған жеріне ту тіккен абзал азамат болды. Өте жігерлі, қайсар еді. Ұмытпасам, 1945 жылдың 7 қарашасында Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің құрметіне «Октябрь» (қазіргі Панфилов) ауданында жиырма бес шақырымдық ат бәйгесі болды. Оған әр 
шаруашылық өздерінің бәйге аттарын қосып, бақ сынады. Бұл бәйгеге біздің «Еңбекші» колхозы екі ат қосқан болатын. Бәйгеде 
екеуі де озып келді. Сол бәйгеде мәреге бірінші жетіп, қанжығасына бас жүлде байлаған «Найзагер» деген аттың шабандозы 
сегіз жасар Нұрғожа болса, екінші жүлдені иеленген «Болатбек қаракердің» шабандозы, сол жылы жеті жасқа толуына бір ай ғана 
қалған осы Барижан еді. Екеуі де 1-класс оқушылары. Екі досымның ерлігіне қуана қарап тұрған мен едім.

бітіріп, еңбек жолын Қоңыр�лең орта 
мектебінде мұғалім болып бастады. Жас 
ұстаз �зінің ұстаздық қызметіне үлкен 
жауапкершілікпен қарап, шәкірттеріне 
 сапалы білім беруді мақсат етті. Қазақ тілі 
мен әдебиетінен берген алғашқы білім 
сапасы нәтижелі болып, 1961-1962 оқу 
жылында мектеп бітіруші 22 баланың 
аттестаттық шығармадан 10-ы үздік, 8-і 
жақсы баға алды. Бұл аудан бойынша ең 
жоғары к�рсеткіш еді. Бір жылдың ішінде-
ақ еңбексүйгіштігімен, білімділігімен 
танылып, 1963 жылы Қоңыр�лең орта 
мектебі директорының оқу ісі ж�ніндегі 
орынбасары, алты жылдан соң мектеп 
директоры болып тағайындалып, осы 
қызметті үзбей он бес жыл атқарды. Осы 
кезеңде Қоңыр�лең орта мектебі сапалы 
білім, тәлімді тәрбиелік жұмыстарымен 
 а у д а н  м е к т е п т е р і н е  ү л г і  б о л д ы . 
Барижанның бұл еңбегі еш кеткен жоқ, 
аудан басшылары ауыл мектебін �рге 
сүйреген іскер басшының бағын енді аудан 
к�лемінде сынап к�ргісі келіп, оны 1977 
жылы аудандық Білім б�лімінің басшысы 
етіп тағайындады. Ауданның Бас мұғалімі 
деген жауапты міндет оны бұрынғыдан 
да ширықтырып, ол білім мен тәрбие 
саласындағы жаңа ізденістерге, педагог 
мамандардың кәсіби біліктіліктері мен 
шығармашылықтарына айрықша к�ңіл 

балаға тағылымды тәрбие берді. �лімжан 
перзенттерінің үшіншісі болып шықты. 
8нердің де тұқым қуалайтындығы жалпыға 
белгілі ғой. Шаңырақ иесі жұмыстан 
қолы босаған кезде қолына қазақтың 
қара  домбырасын алып, күмбірлете күй 
шертетін. Мұндай кісілер �з ортасында �те 
сыйлы болады емес пе? Араласатын кісілер 
той-томалақ, басқа да қуанышты сәттерде 
оған қолқа салып, ұлтымыздың ежелден 
келе жатқан ойлы әрі қиялыңды қияндарға 
шарықтататын күйлерді тартқызатын еді. 

Сыйлы азамат та бұлданып жатпайтын. 
Бойындағы �нерін жасырмай, әрдайым 
к�пшіліктің алғысына б�ленетін-ді. Міне, 
соның бәрін зерек �лімжан кішкентай 
болса да к�ңіліне тоқып, санасына сіңіре 
берді. Ол аз десеңіз, үйге жиі келіп тұратын 
жақын туыс ағасы Мұрат та ән-күй десе, 
ішкен асын жерге қоятын, жаны жайсаң 
бауы рымыз болатын. Соған да еліктеп, 
�скенде мен де осындай қалың жұртшы-
лық тың шынайы ықыласына б�ленетін 
шы ғар машылық адамы болсам деп арман-
дайтын.

Қ а з і р г е  д е й і н  с о л  б і р  б а л а л ы қ 
балғын және бозбала шақтарды ерекше 
сағынышпен еске алады. 8зі ең алғаш 
«Ақбұлақ» деп аталатын әнді гитара-
мен қосыла шырқағаны күні кешегідей 
 жадында. Қайран әке, �з баласына деген 
махаббаты мен қамқорлығын ешқашанда 
аямайды. Сүп-сүйкімді ұлының бойындағы 
к�пшілікте кездесе бермейтін қарым-
қабілетті к�зімен к�ре білген соң бұған 
домбыра сатып алып берді. Сол кездегі 
қуанышын бұл тілмен айтып жеткізе 
 алмас. Нағашылары да жиендерінің таудай 
талабын қолдамаса, қарсылық білдірген 
жоқ. �бдәли есімді анасы жағынан туыс 
болып келетін, руханиятқа жаны жақын 
азамат та жанашырлық танытып, домбыра  
сыйлаған-ды. �лімжан Нағызханұлы 
2-сыныптан бастап домбыраны тартып, 
жұрттың назарына түсе бастады. Арада бір 
жыл �ткен соң ол облыс орталығындағы 
музыкалық мектептің табалдырығын 
 аттады. 

Б ұ л  б і л і м  о р д а с ы н а  м ә д е н и е т 
саласының білгірі, аймаққа есімі жете 

 таныс Есен К�шербаев жетекшілік ететін. 
Ол да мұның талпынысы мен музыкаға 
деген құштарлығын айқын сезіп, қолдан 
келген қамқорлықтың бәрін де жаса-
ды. Дарынды шәкірт домбырашылық 
мамандыққа деген талпынысын қаладағы 
�нер мектебінде одан әрі жалғастырды. 
Зырылдап �тіп жатқан уақыт емес 
пе? 1984 жылы аталған білім ордасын 
ойдағыдай тамамдады. Бұл кезде ол �нерге 
біршама т�селіп, оңы мен солын жақсы 
танып қалған еді. Сондықтан да болар, 
Қызылорда қаласындағы музыкалық учи-
лищеге студент болып қабылданды. 

Мұнда ол домбыра класында шеберлі-
гін  шыңдады. Ұстаздан да жолы болды.  8з 
кәсібінің шебері Айтберген Жаңбыршиев 
баланың қабілетін барынша дамыту  
мақсатында тиянақты жұмыс істеді. 
Тәлімгер мен шәкірт терең ұғысып, мұның 
домбыра саласындағы алғашқы талпыныс-
тары жемісін бере бастады. 

LЗІНЕ ДЕГЕН 
СЕНІМІ АРТТЫ

Бұл 1987 жыл еді. Кешегі музыка  
мектебі табалдырығын аттағандағы 
 и н а б а т т ы  б а л а  б і р  о қ у  о р н ы н ы ң 
мақтанышына айнала  бастады. 8йткені 
сонау жасыл қала Алматы  шаһарындағы 
Чайковский атындағы атақты оқу орда-
сында ұйымдастырылған колледжаралық 
жас орындаушылар байқауында жүлделі 
екінші орынды жеңіп алды. Алғашқы 
лауреаттық атақ пен к�пшілік алдында  
тапсырылған арнайы диплом Сыр бойынан  
барған қағілез де дарынды бозбаланы  
қанаттандырып, �зіне деген сенімін 
 барынша арттырды. Содан ол бұрынғы 
астанадан үлкен қуанышпен мәртебесі 

�сіп келгенде жергілікті ағайындар мен 
ұстаздары оны құшақ жая қарсы алды. 
Тәлімгерлері мұның осы жетістіктеріне 

ж ә н е  е ң б е к қ о р л ы ғ ы н а 
қарап, егер шындап іздене 
б е р с е ,  б о л а ш а қ т а  е л 

 намысын қорғайтын үлкен 
әрі дарынды күйші атанарына 

шүбә келтірмеді. Арада бір жыл �ткен 
соң үй ішінің келісімін алған �лімжан 
уақытты созбай, к�рікті қала Алматыға 
келді. Ол кезде �зі секілді ұлтымыздың 
талантты жігіттері мен бойжеткендері 
осындағы Құрманғазы атындағы ұлттық 

тарын алғызды. Нәтижесінде аудандағы 
10 мектепте облыста бірінші болып лин-
гофон кабинеттері жұмыс істеді.

Бәкең �те жаңашыл еді. Бір жерден 
жаңа бас таманы к�рсе, оқыса, қызыға 
қолдап, оны мектепке дейінгі тәрбие 
мекеме лері мен мектептерге енгізуге 
 барынша жанын салатын.

Еңбек жолын ауылдағы мектепте 
мұғалім болып бастаған Барижанның 
мұғалімдерге деген қамқорлығы да ерекше 
еді. Кәсіподақ ұйымымен тікелей жұмыс 
істей отырып, мұғалімдердің демалы-
сына, олардың денсаулығын жақсарту 
ісіне айрықша қамқорлық жасай білді. 
Жазғы демалыстарда жайлауға киіз үйлер 
тіккізіп, 4 кезең: әр кезеңде 20-30 мұғалім 
үшін 10 күндік тынығу, сауығу орындарын 
ұйымдастыруы сол қамқорлығының бір 
к�рнісі деуімізге әбден болады. Жаңашыл, 
білімді, еңбексүйгіш мұғалімдерді қолдап, 
марапаттап, олардың мәртебесін артты-
рып, кәсіптік дәрежесін к�теріп отыра-
тын. Жаңа ашылған Шоқан Уәлиханов 
мектебіне директор болып келгенде, 
ұжым мүшелері негізінен жас кадрлардан 
құралған еді. К�бі пәтер жалдап жүрген 
болатын. Үйі жоқтың күйі болмайты-
нын жақсы білетін Барижан Қастеев 
тұратын жерлері жоқ жас мамандарға, 
жаңадан отбасын құрғандарға бұрынғы 
ГПТУ жатақханасынан б�лмелер беріп, 
оған тұрмысқа лайық пешін салып, суын 
кіргізіп беруге тікелей к�мектескенін осы 
жатақханада тұрып, бүгінде үлкен шаңырақ 
иесі атанған ұстаздар Барижан  Қастеевтен 
к�рген шарапаттарын қазіргі күнге дейін 
«нағыз мұғалімдердің қамқоршысы, 
ұстаздардың ұстазы болған азамат еді» деп 
құрметпен еске алып,  айтып отырады. Иә, 
айта берсек Бәкеңнің адамдарға жасаған 
қамқорлығы мен жақсылығы жетерлік. 
«Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы» деген 
с�зге сүйенсек, елге танымал тұлға болып 
қалыптасқан шәкірттері де к�птеп сана-
лады. Олардың қатарында ғалым да, ұстаз 
да, заңгерде, жазушы, журналистерде бар. 
Барижан Қастеев директор болған бір 
мектептен екі аудан әкімінің шығуының 
�зі тегін болмаса керек. Олар – аудан әкімі 
болған Ермек Келемсейіт пен Бекдәулет 
Абдуллаев. Мұны ұстаздың шәкірттерінің 

ды. Мұның бәрі де оның �з кәсібіне деген 
шексіз ынтызарлығын, �нерді �мірім деп 
түсінетін тағы бір азаматтың қалыптасып 
келе жатқандығының нақты дәлелі-тін. 
Сол жылдары �зіне дәріс берген ұстаздары 
да, бірге оқыған курстас, яғни қазіргі ай-
нымас достары да �зін ерекше қадірледі. 
Қостанай – киелі �ңір. Бұл жерден қазақ 
�нерінің негізін қалаған тұлғалар шыққан. 
Алаш ардақтылары Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Бейімбет Майлин 
секілді к�рнекті қайраткерлермен қатар, 
Елубай 8мірзақов, Қапан Бадыров, 
Серке Қожамқұлов сияқты қаншама 
қайталанбас ардақтыларымыздың есімі 
күллі иісі қазаққа мәлім. 

Ш8КІРТТЕРІ – 
МАҚТАНЫШЫ

Астығымен атағы алысқа әйгілі 
Қостанай �ңіріне сол жылдары Кенжебек  
Үкіұлы басшы болып тағайындалды. 
Мәдениет саласына аяулы қазақ қызы 
Римма Ғайсенова жетекшілік етті. Сол 
кісілердің тікелей қамқорлығымен 
 Елубай 8мірзақов атындағы облыстық 
филармонияның жанынан қазақ ансамблі 
қ ұ р ы л д ы .  С о н д ы қ т а н  1 9 9 3  ж ы л ы 
к�ктем айында осынау �нер ордасының 
с о л  к е з д е г і  б а с ш ы с ы ,  Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  е ң б е к  с і ң і р г е н 
мәдениет қызметкері  Владимир Рыдчен-
ко Алматыдағы Құрманғазы атындағы 
ұлттық консерваторияға арнайы келіп, 
ұлтымыздың бір топ талантты жігіттері 
мен қыздарын қызметке шақырды. 

Владимир Васильевич осы жылғы 
түлектер мен кездесті.  Ең бастысы, 
жастарға �ңірде қазақ �нерін к�теру 
керектігін және барлығы да баспанамен 
қамтамасыз етілетіндігін айтты. Кон-
серватория түлектері ақылдаса келе, 
киелі Қостанай жеріне табан тіреді. К�п 
�тпей, «Ақжелең» ансамблі дүниеге келді. 
Кейіпкерімізге үлкен сенім артылып, 
осы �нер ұжымының жетекшісі болып 
тағайындалды. 

�лімжан �бсадықов талантты жастар-
дан құралған ансамбльдің білікті басшысы,  
табиғи талантты күйші болумен қатар, 
Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай 
мемлекеттік университетінің музыка 
факультетінде және облыс орталығындағы 
музыкалық мектепте талапкерлерге дом-
бырадан дәріс берді. 

Қаншама шәкірттері түлеп ұшты. 
Олардың бәрі де Сыр �ңірінде туып 
�скен ұстаздарын әрдайым ерекше 
мақтанышпен айтып жүреді. Кейін 
олардың бірқатары кезінде бұл басқарған 
«Ақжелең» ансамбліне қызметке алынды. 
Сол �зінен к�п жайды үйреніп, жарқын 
қабілетімен дараланған шәкірттерінің 
бірі – Сапар Молдабеков. Ол бұл күндері 
облыстық филармониядағы белгілі �нер 
иесі. Сазгерлік қабілетімен де есімі облыс 
жұртшылығына жақсы таныс. Ата-ана ұл 
мен қыз үшін әрқашан да ардақты емес 
пе? Уақыт �те, �лімжан Нағызханұлы 
әке-шешесіне қамқорлық жасап, �зінің 
перзенттік  парызын орындау мақсатында 
туған жері  Қызылордаға  оралды. 
�рине, кетерінде оны қостанайлық 
талғампаз қауым, әріптестері әрі ба-
уыр басып кеткен шәкірттері қимай 

санасына елге тұлға болу қағидасын да 
сіңіре білгендігінің жарқын мысалы деп 
бағалауымызға болады.

Халықтан �ткен әділ сыншы жоқ, сол 
әділ жұрты Барижан Қастеевтің ауданның 
білім саласына, жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беру жолында атқарған 
қызметі мен жанкешті еңбегіне лайықты 
бағасын да берді. Бәкеңнің бірнеше рет 
аудандық кеңестің депутаты болып сай-
лануы, туған елінің ең үлкен марапаты 
«Панфилов ауданының Құрметті азаматы» 
атануы мен «Құрмет белгісі» орденімен, 
бірнеше медальдармен, Қазақ КСР Оқу 
министрлігінің Грамоталарымен мара-
патталып, «Білім беру ісінің үздігі» атануы 
соның дәлелі бола алады. «Ғалымның �зі 
�лсе де с�зі �лмейді» демекші, �зі кеткен-
мен оның соңында ауданымыздағы білім 
саласына сіңірген еңбегінің ізі �шкен 
емес, ол азаматтығымен де танылған үлкен 
жүректі азамат. Осындай азаматтарды елдің 
есінде мәңгі қалдырып, келер ұрпаққа 
үлгі ету біздің азаматтық парызымыз деп 
білемін. Елбасы, Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаев �зінің «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында туған еліне еңбегі сіңген, 
туған жеріне қамқор бола білген азамат-
тарды келер ұрпаққа үлгі етуді, оларды 
дәріптеу керектігін айтқаны белгілі, олай 
болса, Барижан Қастеев сол туған елі 
дәріптеуге, құрметтеуге, жас ұрпаққа 
үлгі етуге лайықты тұлғаларымыздың 
б і р і .  Қ а з і р  о с ы н д а й  т ұ л ғ а л а р д ы ң 
есімдерін мәңгі ел есінде қалдыру үшін 
к�шелергеатын беріп, қызмет еткен, 
тұрған үйлерінің қабырғасына ескерткіш 
тақта орнату жұмыстары қолға алынуда. 
Біз де Барижан Қастеевті есте қалдыру 
үшін осындай игі шараны қолға алсақ, 
артық болмас. Қазіргі уақытта Жаркент 
қаласының �рісі кеңіп, жаңа к�шелер 
пайда болды. Аты қойылмаған мектептер 
бар. Сол к�шелердің немесе мектептердің 
біріне ел азаматы Барижан Қастеевтің 
есімі берілсе, нұр үстіне нұр болар еді және 
бұл ұсынысымды аудан жұрты қолдайды 
деген ойдамын.
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шығарып салды. Бұған да оңай болған 
жоқ. Алайда кіндік қаны тамған �ңірге 
келген соң шығармашылық жұмысқа 
білек сыбана кірісті. С�йтіп, содан 
бері облыс орталығындағы музыкалық 
колледждің халық аспаптары б�лімінің 
меңгерушісі секілді  абыройлы қызметті 
аянбай атқарып келеді. Шәкірт тері 
де ұстаздарының арқасында талай 
халықаралық, республикалық байқау-
ларда топ жарып, жүлдегер атанды.  
Лауреаттық дипломдарға ие болды. 

8нер иесі �ңірде �те қадірлі. Бұл 
күндері  облыстық филармонияның 
жанындағы Тұрмағанбет атындағы халық 
аспаптары оркестрінде концертмейстер де 
болып жұмыс істейді. 

Қазіргі таңда �лекеңсіз қалада бірде-
бір мәдени шаралар �тпейді десек, асыра  
айтпаған болармыз. Осы аймақтағы 
б а р л ы қ  б а й қ а у л а р  м е н  � н е р  ж ә н е 
шығармашылық кештердің бел ортасында  
жүреді. Оның қажырлы жұмысы, тың 
ізденістері лайықты бағаланды. Кеудесіне 
тағылып, күнмен шағылысқан «Ерен 
еңбегі үшін» медалі және лауреаттық 
т�сбелгілері – осы с�зіміздің нақты дәлелі. 
Ой-�рісі кең, біліктілігі жоғары маманның 
бос уақыты жоқ. Еліміздегі республикалық 
б а й қ а у л а р  м е н  О л и м п и а д а л а р ғ а 
әділқазылар алқасының мүшесі ретінде 
жиі шақырылады. Оның тәлімін алған 
жігіттер мен қыздар қазіргі таңда еліміздегі 
«Отырар сазы», Құрманғазы атындағы 
ұлттық оркестрлері мен Елордамыз 
Нұр-Сұлтандағы филармонияда қызмет 
атқарады. Бұл да к�п жайдан сыр шертіп 
тұрған жоқ па? 

Қызылорда – небір мықты күйшілердің 
Отаны. Олардың бәрінің бірдей атын 
атап, түсін түстеп шығу да мүмкін емес. 
Мәселен, талғампаз қауымға кезінде Сыр 
елінде аталмыш �нер түрін дамытқан 
Шалмырза, �лшекей, Досжан және 
басқалардың есімін аса бір құрметпен 
атасақ орынды болар.  

Ынтымағы жарасқан �бсадықовтар 
әулетін бәрі  де  үлгі  тұтады.  Оның 
сүйікті жары Айгүл де аталған �ңірдің 
Терең�зек ауданы Шаған ауылында туып-
�скен. Кезінде Қорқыт ата атындағы 
мемлекеттік университеттің химия-био-
логия факультетін тамамдаған. Бұл күндері 
шаһардағы №9 орта мектепте білікті 
ұстаз. Қос аққудай жарасып, тату-тәтті 
ғұмыр кешіп жатқан ерлі-зайыптылардың 
т�рт перзенттеріне уақыт талабына сай 
тәрбие беріп жатқаны бәріміз үшін де 
мақтаныш. Тұңғыштары Айбек – әке-
шешесінің қолғанаты. Бағдарламашы 
кәсібін меңгерген. Одан кейінгі �йгерім 
– Қарағанды мемлекеттік медицина акаде-
миясында студент. Болашақ дәрігер. 

Назерке – Қызылордадағы орта 
мектептің 10-сынып оқушысы. Кенжесі 
Абай – әлі ойын баласы. Ол әжесі Інжу, 
әкесі �лімжан, анасы Айгүлдің еркесі, к�з 
қуанышы. 

С�з соңында �лімжан бауырымызды  
мерейтойымен құттықтай отырып, оған 
әрдайым жұлдызың тек қана биікте 
жарқырай берсін деген ең ізгі тілегімізді 
білдіреміз! 

Оразалы ЖАҚСАНОВ
ҚОСТАНАЙ
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б�лді. Арада к�п уақыт �тпей-ақ Панфи-
лов аудандық Білім б�лімі облыс  бойынша 
білім сапасы жағынан алдыңғылар 
қатарынан танылды. Біздің аудан тари-
хында оқу б�лімін он жылдан астам уақыт 
басқарған екі-ақ азамат болған екен. Оның 
бірі – Құсан Бектенов, екіншісі – Барижан 
Қастеев. Он жыл санауға оңай болғанмен, 
еңбек �тілі  бойынша есептесек, аз уақыт 
емес.

Бір жылдары педагогикалық журнал-
дар дың бірінде Польша мектептеріндегі 
мектеп жанындағы спорт алаңдарын 
жабдықтауға қажетті инвентарлардың 
суреті басылып, қалай жасау керектігі 
ж�нінде сызбасы жарияланыпты. Аудан 
оқушыларына дене шынықтыру саба-
ғын жаңа әдістеме бойынша �ткізуді 
ойлап жүрген Барижанның польша лық 
әріптестерінің тәжірибесіне қызығу-
шылығы артып, оны аудан басшыла-
рына к�рсетіп, осы тәжірибені жүзеге 
асыру қажеттілігін жеткізеді. Аудан 
басшылары  бұл жаңашылдықты қолдап, 
колхоз, совхоз,мекеме басшыларының 
к�мегі арқасында ауданның барлық 
мектептерінің спорт залдары мен спорт 
алаңдарын дене шынықтыру пәніне 
қажетті жаңа құрал-жабдықтармен 
қ а м т а м а с ы з  е т і п ,  б а л а л а р д ы ң 
д е н е  ш ы н ы қ т ы р у  п ә н і н е  д е г е н 

ықыластарын арттырады. Барижанның 
іздемпаздығының арқасында қолданысқа 
енген бұл тәжірибенің игілігін оқушылар 
қазірге дейін к�ріп отыр. Барижанның 
тағы бір айрықша к�ңіл б�лген мәселесі 
оқушыларды сабақтан тыс бос уақытын 
тиімді пайдалануға дағдыландыру бола-
тын. Осы мақсатта аудан мектептерінде 
к�ркем�нерпаздар үйірмесін, спорттық 
үйірмелер мен қол�нер шеберлері, пәндік 
үйірмелерді құру жұмыстарын қолға алды. 
Осы иігілікті бастаманың нәтижесінде 
мектептердегі к�ркем�нерпаздар, спорт, 
т.б. үйірмелер жұмысы қызу жүріп, олар 
ауданнан асып облыс, республикаға 
танымал  болды.

Атап айтқанда, бастауыш  сынып 
оқушыларынан құралған �нерпаз 
оқушылар Мәскеуде «Веселые Нотки»  
бағдарламасында  �нер  к�рсет іп, 
жүлдегер атанды. Аудан оқушыларының 
�нерлері республикалық телевидениеден 
бірнеше рет к�рсетілді. Мектептерде 
жаңа үрдістерді қолдану бағытында 
атқарған жұмыстары да айтарлықтай. 
Соның бірі лингофон кабинеттерін 
ашу болатын. Оны ашу үшін Ленин-
град, қазіргі Санкт-Петербург қаласына 
марқұм Ақан Т�лендиев бастаған 3 
директорды жіберіп, арнайы оқу-
тәжірибеден �ткізіп, лингофон аппарат-
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консерваторияға құжаттарын тапсы-
ратын. �рине, студент атану да оңай 
емес. Атақты оқу орнына жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпарлар ғана алынатын. 
Қызылордалық талапкердің бағы жанды. 
Барлық шығармашылық емтихандарды 
тиісті деңгейде тапсырды. 

�рқашанда дидарынан жылы шуақ 
т�гіліп тұратын, үлкен мен кішіні сыйлай 
білетін бұл жоғары оқу орнына бірден 
сіңісіп кетті. Есімі күллі қазақ жұртына аса 
танымал, к�птеген шәкірттердің ұлағатты 
ұстазы, �нерде �зінің �шпес ізін қалдырған 
даңқты профессор Мәлғаждар �убәкіров 
оған тәлімгерлік етті. 

Сыр бойында жүрген  кезінде-ақ  
талай лардың таңдайын қақтырған 
�нерлі бозбала консерваторияда да ә 
дегеннен  домбыра шертудің майталманы 
атанатындығына баршаны иландырды. 
Себебі ол осы жоғары оқу орнының 
жанындағы «Мұрагер» деп аталатын 
 ансамбльде қызмет етті. 8нер ұжымының 
құрамында болғанда  белг іл і  �нер 
қайраткерлері Абдулхамит Райымбер-
генов пен Досмұхамед Тұяқбаевтардың 
басшылығымен әлемді шарлады. С�йтіп, 
бұрын �здеріне бейтаныс Түркия, Герма-
ния, Италия, Америка секілді �ркениетті 
мемлекеттерде болып, қазақ �нерін 
басқаларға паш етті. Олар да кешегі 
Францияны асқақ даусымен тәнті еткен 
абыз атамыз �міре Қашаубаевтың елінен 
келген дарынды жігіттер мен қыздардың 
салған әндері мен күмбірлете шерткен 
айрықша күйлеріне риза болып, қайта-
қайта қол соқты. Сондай-ақ ол Алматы 
шаһарындағы Құрманғазы атындағы 
Айтқали Жайымов басқаратын халық 
аспаптары оркестрінде де дәулескер 
күйші ретінде баршаға танылып қалған-
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Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

– Lзіңмен кездеспегенімізге, міне, 
32 жылдай уақыт болыпты, – дедім мен 
оның мұндағы келісінен хабардар болған 
соң. – Енді қайтып мұндай жүздесудің сәті 
түсе ме, түспей ме… Белгісіз. Сондықтан 
біздің, біз сияқты к-птеген к-рерменнің 
 ойында жүрген сұрақтарға осы жерде 
жауап алып қалсақ деген ойым бар. Бұған 
қалай қарайсың?

– Жарайды, – деді ол. – Жолығатын 
ада мым келмей, босқа отырмын ғой. 
Уақыт �тсін. �ңгімелессек, әңгімеле-
сейік.

– Олай болса алғашқы сұрақ мына-
дай. «Менің атым Қожа» фильмі экранға 
шыққанда жұрт сенің фамилияңның 
ұқсастығына қарап айтты ма, жоқ әлде 
шынымен солай ма: «Нұрлан атақты 
футболшы Тимур Сегізбаевтың інісі екен» 
десіп жүрді. Осы рас па?

– Иә, рас. Ол менің туған ағам 
 болады. 

– Ата-анаң туралы да айта кетсең… 
Бұл кісілердің -зің дебют жасаған сала 
– кино -неріне қатысы жоқ па еді? 
Отбасында  неше бала болдыңдар?

– Алдымен әкем туралы айтайын.  
Ол біз с�з етіп отырған сала емес, мүлде 
басқа мамандықтың иесі болатын. 
Алматының ежелгі, к�нек�з тұрғындары 
Санжар Сегізбаев деген кәсіби заңгерді 
күні бүгінге дейін жақсы біледі. Біліп 
қана қоймай, кішіпейіл, мәдениетті әрі 
қайырымды адам екенін айтып отырады.  
Міне, сол кісі менің әкем болатын. 
Кеңестік Қазақстаннан шыққан алғашқы 
заңгерлердің бірі ол сонау отызыншы 
жылдары КСРО Жоғарғы Кеңесінде 
жұмыс істепті. Содан соң Қырғыз КСР 
Жоғарғы сотының т�рағасы болған. 
Осы қызметінде жүргенде репрессияға 
ілігіп, ақын Ааалы Тоқамбаев екеуі бір 
түрме, бір камерада отырған және кейін 
қатар ақталып шыққан. �кей содан соң 
Алматыға келіп, 1956 жылдан Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесінде жұмыс істеді. 
8мірінің соңында осында референт бо-

Шалқар аудандық Сары Батақұлы атындағы 
Мәдениет үйінде ұлттық құндылықтардың 
жаңғырып-түлеуінің жаршысы болып, киелі  поэзия 
әлемінде сырлы да нәзік -леңдерімен жыр тербеп 
жүрген жерлесіміз, ақын-журналист, аудармашы, 
әуесқой сазгер Гүлсамал Аймаханованың «Елінің  
ерке еңлікгүлі» атты шығармашылық кеші -тті. 
Кешке ақынның ұстаздары мен замандастары, 
Қазанғап Тілепбергенұлы атындағы саз мектебінің 
оқытушылары, қала мектептерінің  оқушылары мен 
ұстаздары, мәдениет қызметкерлері, жастар  қатысты. 

Гүлсамал Т�рединқызының шығармашылық кешіне 
орай аудандық орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесі «Жүрекке жеткен жылы жыр» тақырыбында 
к�рме ұйымдастырып, оқырманға «К�кемарал», 
«Еңлікгүл», «Ғарышнама... Жұлдыздарға жол» атты жыр 
кітаптарымен бірге, «Жыр маржаны» және «Жәдігер» 

 антологиясы, «Ақт�бе» және «Шалқар» энциклопедиясы,  
сондай-ақ «Естен кетпес естеліктер», «Ғасырларға пара-
пар жылдар», «�лия-80», «Гүл-Ғұмыр», «Аңсау» атты 
және т.б. жинақтар ұсынылды. Сонымен бірге әр жыл-
дары �лең-жырлары жарық к�рген түрлі отандық газет-
журналдар жинақталып, к�рмеден орын алды. 

Ақын қыздың  шығармашылығы мен �мірлік 
ұстанымдарын жоғары бағалаған к�рнекті ғалым 
Е.Жұбановтың, Қазақстанның халық жазушысы 
Т.Молдағалиевтің, белгілі ақын Е.Дүйсенбаевтың 
ой-пікірлерінен үзінділер, М.Құрманалиннің «Абыз 
ақын тілегі» және М.Кенжебайдың «Гүлі әрі самалы  
Ақт�бенің» атты арнау �леңдері оқылды. Сахна 
т�ріне мектепте сабақ берген ұстаздары Т.Т�леуова, 
Қ.Сейітқұлов пен әріптес замандасы 8.Наурызғалиева 
және басқалар шығып, ақынның �мірлік ұстанымы 
туралы  әдемі естелік айтып, жылы лебіздерін  білдірді. 

Ақынмен кездесу жоғары деңгейде �тті. Кеште жырқұмар 

қауым �рнекті жырларға барынша сусындап,  поэзия 
құдіретінің қыр-сырына қанықты. Г.Т�рединқызының 
�леңдеріне жазылған «Айналдым, Ақт�бем!», «Айналайын,  
Жыр-Астана!», «Сағындым» сынды әндер орындалды. 
Кеш соңында  Шалқар ауданы әкімінің орынбасары 
А.Қонақбаев  аудан әкімінің атынан құттықтау хаты мен 
арнаулы сыйлығын тапсырды. Шығармашылық кешке 
аудандық мәдениет және тілдерді дамыту б�лімінің бас-
шысы Қ.Бұхарбаевтың басшылығымен Шалқар �ңіріндегі 
қалалық, ауылдық кітапханалардың қызметкерлері 
қатысып, к�кейдегі сауалға жауап алды. Кешті аудандық 
орталықтандырылған кітапхана жүйесінің кітапханашысы 
Р.�бдікова мен облыстық жас�спірімдер кітапханасының 
қызметкері Н.�бжанов жүргізді.

Разия LТЕГЕНҚЫЗЫ, 
Шалқар аудандық орталық 

кітапхананың қызметкері

лып жүріп, 1972 жылы дүниеден қайтты. 
Ал анам үй шаруасындағы адам еді. 14 
құрсақ к�терген кісі. Соның алтауын 
жер қойнына беріп, сегізімізді аман-есен 
тәрбиелеп �сірді де, осыдан екі жыл 
бұрын бақилыққа аттанды. Есіме қазір 
түсіп отыр, �мірде к�п бола бермейтін 
мына ұқсастыққа қараңыз. Сол ғазиз 
анам Кеңсай зиратында «Менің атым 
Қожа» фильміндегі Қожаның шешесі 
боп ойнайтын Бикен Римовамен қатар 
жатыр. Туған анамның басына барған 
сайын Бикен апаның қабіріне де тәу 
етемін. Себебі ол кісі менің кинодағы 
екінші анам ғой. 

– Ал киноға қалай түсіп жүрсің?
–  М ү л д е м  к ү т п е г е н  ж а ғ д а й д а . 

№30 мектептің т�ртінші сыныбында 
оқи тынмын. Бұл білім ұясы Алматы-
дағы бұрынғы 8 март пен Комсомол 
к�шелерінің қиылысында болатын. Оның 
ауласынан қарсы беттегі «Қазақфильм» 
анық к�рініп тұрушы еді. Содан бір күні 
сол киностудиядан Мәлік Ибраев деген 
режиссердің к�мекшісі келсін. Келсін де 
т�ртінші-бесінші сынып оқушыларын 
сыртылдатып суретке түсіріп кетсін. 
Бір айдан соң қайта айналып соғып, 
мені қолымнан жетектеген күйі режис-
сер Абдолла Қарсақбаев ағамызға алып 
барсын. Киностудиядағы к�ркемдік 
кеңес жиналысына қатысып отырған ол 
кісінің маған айтқаны: осындай да осын-
дай бір фильм түсірілуі керек. Сондағы 
қиқар, тентек, бірақ ақк�ңіл де адал ауыл 
баласының р�ліне мен лайық екенмін. 
«Жер-жерден түсіріп әкелген 120-ға жуық 
фотоның ішінен к�ркемдік кеңесте сенің 
бейнең �тті. Кинода ойнайсың енді» дейді 
ынтықтырып. Мұндай ұсынысқа қай бала 
қызықпасын? Мен Абдолла ағаға бірден 
келісімімді бердім.

– Фильм қай жерлерде түсірілді?
–  Б о л а ш а қ  к и н о ғ а  А л м а т ы 

сақталып қалды дегенде ойыма  т�мендегі 
екі оқиға оралады. Оның біріншісі, кино 
түсіру алаңындағы жұмыс әбден қызған 
күндердің бірінде менің темекі тартамын 
деп ауырып қалуым. Естеріңізде ме, филь-
мде Сұлтан мен Қожа жайлауға кетіп бара 
жатып: «Жігіт болды деген, міне, осы!» 
деп бұрқыратып шылым шегеді емес пе?! 
Дәл сол эпизодты  түсірерде бұрын темекі 
дегенді мүлдем аузыма алып к�рмеген мен 
«Прибой» ма, жоқ әлде «Беломор» ма, нақ 
қазір есімде жоқ, солардың біреуін қатты 
сорып жіберіп қақалып, ес-түссіз аттан 
ауып түстім. Содан тамақ батпай жүрегім 
айнып, жер-дүние к�шіп бара жатқандай 
басым айналып, екі-үш күн ауырып жат-
тым. Ал екінші есте қалған жағдайды ай-
тар болсам, ол менің осы киноға түсемін 
деп т�ртіншіден бесінші сыныпқа �те ал-
май, екінші жылға қалып қоюым еді. Мек-
теп дирекциясы әу баста «Қазақфильм» 
басшыларымен келіссе де, кейін менің 
сол жылғы наурыз, сәуір, мамыр және 
қыркүйек, қазан айларындағы сабаққа 
қатыспағанымды ешбір ережеге сыйғыза 
алмай, әбден бастары қатты. Ақырында 
т�ртінші сыныпта қалып тындым да сол 
кезде мектепті �зіммен бірге оқыған осы 
күнгі атақты әнші �лібек Дінішевтен бір 
жыл кейін бітірдім. 

– Lзіміз с-з етіп отырған кинотуынды  
елге алғаш рет қашан, қай жерде  к-р-
сетілді? Фильмнің премьерасы -ткізіл ген 
соң ондағы -з еңбегіңді қалай сезіндің және 
осы фильмді қазір к-рермен ретінде қалай 
бағалайсың? Енді осылар ж-нінде бір-екі 
ауыз с-з айтсаң.

– 1963 жылғы ақпанда Алматы  
к � ш е л е р і н е  « М е н і ң  а т ы м  Қ о ж а » 
фильмінің жарнамалары ілініп, оның 
«Қазақстан» кинотеатрында к�рсетілетіні 
айтылды. К�п кешікпей сол тұңғыш 
қойылымға Кененбай Қожабеков, Би-
кен Римова, Раиса Мұхамедиярова және 

мен бәріміз шақырылып, сценарий 
авторы Бердібек Соқпақбаев, режиссер 
Абдолла Қарсақбаев болып ел алдына 
шықтық. Дуылдата соғылған шапалақ 
үні.  Десте-десте боп шашылған гүл 
шоқтары. Бірінен бірі �ткен мақтау 
с�з. Қазір  ойлап қарасам, нағыз табыс-
тан бас айналатын сәттер еді ол. Бірақ, 
 шынымды айтайын, бұл кинолентаның 
керемет дүние екендігін т�ртінші 
 сынып оқушысы мен сол кезде сезгенім 
жоқ. Оның  тамаша, құнды туындылар 
қатарына жататындығын кейін ғана 
білдім. Аталмыш  киноның мықты  болып 
шығуы актерлерге ғана байланысты 
емес, жазушы Бердібек Соқпақбаев 
шығармасының нағыз халықтық кітап 
екендігінде,  содан кейін Абдолла 
Қарсақбаевтың режиссурасында деп ұғу 
керек.

Ал, енді: «Фильмді қазір к�рермен 
ретінде қалай бағалайсың?» деген 
сұрағыңа келейін. Бұған мен емес, уақыт 
�зі жауап беріп қойған сияқты. Олай 
дейтінім, біріншіден, «Менің атым 
Қожа» экранға шыққан соң т�рт жылдан 
кейін Францияның Канн қаласындағы 
балалар мен жас�спірімдерге арналған 
к�ркемсуретті фильмдердің дүниежүзілік 
фестиваліне қатысып, онда қазақ киносы  
тарихында тұңғыш, ал Кеңес Одағы 
бойынша үшінші болып («Иванның 
балалық шағы», «Қоңырау соғылып тұр, 
есік ашыңдар!» ленталарынан кейін) 
халықаралық жүлдеге ие болды. С�йтіп, 
кішкентай тентек қара Қожа телпегін 
аспанға атып Алматыға қуанышпен 
оралды. Бұл табыс па? Табыс! Екіншіден, 
1970-1978 жылдар аралығында кеңестік 
Қазақстанның рухани �мірінде жақсы, 
игілікті бір іс атқарылды. Ол 12 томдық 
э н ц и к л о п е д и я м ы з д ы ң  ж а с а л ы п , 
жарыққа шығуы еді. Басқа киноларды 
білмеймін, біз с�з етіп отырған фильм, 

бір-ақ шықтық. К�ріп отырсың, �мір, 
міне, мені осылай түу бастағы хоббиімнен 
бірте-бірте алыстатып, мүлдем басқа 
бір тіршілікке қарай әкете берді, әкете 
берді... Бірақ, қайда, қай жерде жүрсем де 
кино, оның таңғажайып әлемі к�ңілімнің 
терең түкпірінде шымырлап жататын 
да қоятын. Келе-келе ол ғажайып 
арманға, арман емес-ау, таусылмай-
тын да бітпейтін белгісіз сағынышқа 
ұласатын болды. �рине, сол кезде мен 
енді қайтып киноға түсіп, «Америка аша-
тындай» р�лдерде ойнай алмайтынымды 
жақсы білдім және сездім. 8йткені бұл 
уақытта жасым отызға келіп, актерлік 
бейімділігім жоғалып, �зіме мүлде жат 
бола бастаған еді. Бірақ аңсарым бәрібір 
сол кино түсіру алаңына ауды да тұрды. 
«Қой, – дедім бір күні. – Осы уақытқа 
дейін �зімді-�зім азаптағаным жетер енді. 
Кинода ойнамасам да бұдан былай оның 
т�ңірегінде жүрейін. 8стіп алаңдаған 
к�ңіліме жұбаныш табайын. �йтпесе 
екіұдай боп бұлай жүре беру мені мүжіп 
жеп қоюы әбден мүмкін. Есімді жияйын».

С�йттім де, 1982 жылы Якутиядан 
Мәскеуге келіп, ВГИК-тің сценарий 
факультетіне құжаттарымды тапсырдым. 
Конкурста қабылдануға тиіс 52 үміткердің 
ішінен 2-ші боп �тіп, кино  тарланы 
 Евгений Иосифович Габриловичтің 
 шеберханасына б�ліндім. Міне,  содан 
бастап к�ңілім жай тапты.  Атап айтқанда, 
бір кездегі �зіме  таныс әдеби орта, 
 жаныма жақын кино түсірушілер тіршілігі 
жан дүниемді баурап алды да кетті. 
Соның нәтижесінде 1985 жылы жазушы 
�біш Кекілбаевтың әңгімесі негізінде 
менің сценарийіммен режиссер Мұрат 
Ахметовтің «Тасбақаның ш�бі» фильмі 
экранға шықты.  Содан соң режиссер 
Асқар Бапышевтің 1987 жылы жарық 
к�рген «Диагноз» кинотуындысының 
сценарийін жаздым. Бұдан соң, 1989 
жылы марқұм Халықбек Салықовтың 
«Триптих» атты фильміне отырдым. Ең 
соңғы жұмыстарымның бірі – режиссер 
Қалдыбай �беновтің атақты Желтоқсан 
о қ и ғ а с ы н а  б а й л а н ы с т ы  т ү с і р г е н 
 «Аллажар» к�ркемсуретті фильмінің 
сценарийі. Оны әріптесім Александр 
Лапшин екеуміз бірігіп жаздық. 

– Айтпақшы, біз бір сұрақты ұмытып 
бара жатыр екенбіз. Осы «Менің атым 
Қожа» фильміндегі -зің ойнаған Қожадан 
басқа Сұлтан, Жанар, Жантас бейнелерін 
экранға шығарған балалар кімдер еді? 
Олардың кейінгі тағдырынан не хабарың 
бар?

– Сұлтан сол кездегі Алматының 
Жұмысшы поселкесі деп аталатын 
б�лігінде тұратын Мәлік К�кенов 
еді. Ал Жанардың р�лін ойнаған Гуля 
Қорабаева  мен Жантасты бейне-
леген Ерік Құрмашев те алматылық 
мектеп оқушылары болатын. Мәлік 
К�кенов 1968 жылы КазГУ-ге түсті де 
университетті бітірген соң Мемлекеттік 
қауіпсіздік комитетінде қызмет істеп 
жүрді. Оның одан кейінгі тағдырынан 
хабарым жоқ. Гуля Қорабаева поли-
техника институтының энергетика 
факультетінде оқыды. Оқытушы, ғалым 
деп естимін. Ал Ерік Құрмашевпен �зіміз 
түскен киноның премьерасы болған 
1963 жылдың ақпанынан кейін қайтып 
кездес кен жоқпын. Білмеймін. Олар 
ж�нінде айтарым, міне, осы.

8ңгіме аяқталды. Мен редакцияға 
қайтып келемін. Ойымды енді мүлдем 
басқа бір сұрақ мазалай бастады. Ол: 
«Кинодағы алғашқы дебютін кәсіби актер-
лерден да артық жасап, к-рермендердің 
ыстық ықыласына б-ленген кей жандар 
кейін не себептен жоқ болып кетеді осы?» 
деген сауал еді. Мысалы, «Ленфильмнің» 
туындысы «Түз тағысы Динго» киносында 
Фильканы ойнаған Талас Lмірзақовты 
алайық. Ал «К-ксерек» фильмінде бала 
Құрмаштың р-лін -те сәтті шығарған 
Қамбар Уәлиев ше… Неге жалт етіп, жоқ 
болып кетті? Қазір қайда олар? Шынында 
қайда?!..

Авторлық анықтама: Нұрлан Сегізбаев 
қазір Алматы қаласында тұрады. 2001 
жылғы бізбен жүздесуден кейін ол киноре-
жиссер Рымбек �лпиевтің «Періште бей-
не» фильміне сценарий жазды. Атақты жа-
зушы Шыңғыс Айтматовтың «Жорғаның 
жүрісі» шығармасының негізінде «Қош бол, 
Гүлсары» деген атпен түсірілген кинолен-
тада колхоз парторгының р3лін сомдады. 
Республика Кинематографистер одағының 
мүшесі ол  «Қазақфильм» киностудиясында 
еңбек етеді.

Л Д

ДЕБЮТ

Ж азушы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты повесін бұл күнде 
кім білмейді? Бәріміз де жақсы білеміз. Ал сол шығарманың желісімен 
түсірілген осы аттас фильмді ше? Одан да хабарымыз мол. Балалық шақ 
атты ғажайып әлемнің баяны – аталмыш туындыны өз кітап сөрелерімізден 
ұшырастырғанда, сондай-ақ жоғарыда айтқан кинолентаны теледидардан 
көріп қалғанда есімізге бір сұрақтың орала беретіні бар. Ол: «Менің атым 
Қожа» фильміндегі басты рөлде ойнаған Нұрлан Сегізбаев қайда? Оның 1963 
жылғы сол сәтті дебютінен кейінгі өмір жолы қалай болды?» деген сауал.
Рас, оны біз жоғарыдағы фильм экранға шыққаннан кейін бір рет жүзбе-жүз 
көргеніміз бар. Бұл «Менің атым Қожа» кинолентасының Франциядағы Канн 
қаласынан жүлде алып келгеннен біраз уақыттан соң Алматыда кездесуіміз 
еді. 1969 жылдың сол бір жазында Нұрлан Сегізбаев КазГУ-дегі журналистика  
факультетінің орыс бөліміне құжаттарын тапсырып, бізбен бірге абитуриент  
болып жүрді. Өкінішке қарай, жолы болмады. Содан қайтып онымен 
жүздескен емеспіз. Бірақ бәріміздің балалық шағымыздың жиынтық бейнесі 
іспетті кішкентай тентек қара Қожа туралы қай жерде болмасын әйтеуір 
бір сөз қозғала қалғанда, кино әлемінде жалт етіп із қалдырған Нұрлан да 
есімізге түсіп, қайда жүр екен деп ойлайтынбыз. 
...2001 жылдың ақпан айы болатын. Сонда оны Елордадағы Парламент 
үйінде жолықтырып қалдық. Бұл өзі мүлде күтпеген кездесу еді. Сөзіне 
қарағанда Нұрланның Алматыдан мұнда келгеніне көп болмаған. Депу-
таттарда шаруасы  бар сияқты. Соларға жолығып, қажетті қағаздарына қол 
қойдырысымен кері қайтпақ.

облысының іргесіндегі ауылдар таңдалып 
алынды. Атап айтқанда, олар Талғардағы 
«Учхоз», «Қызыл қайрат» елді мекендері 
мен Қаскелеңнің шеткі к�шелері және 
Асыдағы шопандар тойы �тетін жай-
лау еді. Киностудия әкімшілігінің бұл 
жерлерге назар аударуы тегін емес-ті. 
Біріншіден, мұндағы селолардың кескін-
келбеті: «Гүлденсе ауыл – гүлденеміз 
бәріміз!» деген сол кездегі социалистік 
ұранға сай �те әдемі болса, екіншіден, 
табиғат фоны да сұлу, ал үшіншіден, 
кино түсіру алаңы Алматыға жақын 
болғандықтан ол басы артық шығынды 
к�п қажет етпейтін.

– «Менің атым Қожа» қанша уақытта 
түсіріліп бітті. Сол уақыттар ішінде сенің 
қиналған сәттерің болды ма? Болса ол 
нендей жайттарға байланысты еді? 

– Режиссер Абдолла Қарсақбаев бұл 
фильмді 1962 жылдың сәуірінде ба-
стады да қазан айының аяғында оны 
толық түсіріп бітті. Сол сегіз айдың 
ішінде менің есімде қандай жайттар 

міне, сол әмбебап еңбектің «Қазақ 
КСР-і» томына кіріп, одан ойып тұрып 
�з орнын алды. Бұл оған берілген баға 
ма? Баға! Үшіншіден, «Менің атым 
Қожаның» экранға шыққанына 38 жылға 
жуық уақыт (кейіпкер бұл жерде  2001 
жыл бойынша айтып отыр –  автор.) 
болыпты. Содан бері  ол тақырып 
жағынан «ескіріп» немесе к�рермендерін 
жалықтырып к�рген емес. Егер олай 
болғанда бұл туынды баяғыда-ақ про-
каттан шығып қалмай ма? Фильмнің 
осындай �міршеңдігін ескерген шығар 
деп ойлаймын, 2000 жылы әлемдік 
киноның 100 жылдығында ЮНЕСКО-
ның �нер ж�ніндегі комитеті «Менің 
атым Қожаның» бір эпизодын алып, одан 
пошта маркасын жасап шығарды. Бұл 
жетістік пе? Жетістік!

– Осы жерде енді тоқталмай кетпейтін 
бір сұрақ бар. Ол: «Мыңдаған к-рерменді 
-зінің табиғи болмысымен бірден баурап  
алған Қожаны экранға жарқ еткізіп 
шығарған Нұрлан Сегізбаев содан кейін 
кино әлемінде неге үн-түнсіз жоқ болып 
к-рінбей кетті?» деген сауал. Шынында да 
мұның себебі неде? 

– Бұл енді… қиын сұрақ. Бірақ сонда 
да болса оған жауап беріп к�руге тыры-
сайын. Кинодағы аталмыш дебютімнен 
кейін жаңа р�лдерде ойнауға қанша 
талаптанғаныммен, сол кездегі �мір 
ағысы мені одан әйтеуір бір себептер-
мен үнемі алыстатып әкетіп отырды. 
Мәселен, сегізінші сыныпта оқып 
жүргенімде  кинорежиссер Шәкен 
 Айманов ақын Олжас  Сүлейменовтің 
сценарийі бойынша  түсірілуге тиіс 
«Атамекен» фильміне шақырды. Бірақ 
оған әкем үзілді-кесілді қарсы болып: 
«Мектепті бітіргеніңше ешқандай киноға 
түспейсің. Сені тағы да бір сыныпта  екі 
жыл оқытар жайым жоқ» деп, ешқандай 
уәжге к�нбей қойды. С�йтіп, мен ол 
жолы бұл р�лімді к�рші мектептің 
оқушысы, кейін ұйғырдың «Яшлық» 
ансамблінің жетекшісі болған әнші Мұрат 
Ахмадиевке бердім. Содан кейін «Одесса» 
киностудиясының туындысы «Тайга 
неге үн қатпады?» фильмінде де дәл 
жоғарыдағыдай жағдай қайталанды. Онда 
тағы да Мұрат ойнады. 8стіп жүргенде 
орта мектепті бітіріп, КазГУ-дің жур-
фагына түсуге ниет етіп едім, жолым 
болмады. 8зің білесің, сол кездегі тәртіп 
бойынша уақыт �ткізбей жұмыс стажын 
жинау қажет емес пе еді? Міне, осы 
 оймен күз, қыс, к�ктем бойы «Ленинская 
смена» газетінде жұмыс істедім де жаз 
шыға 8скеменнің пединститутына барып 
оқуға түстім. Оны бітірген соң, жолдама-
мен сондағы Катонқарағай ауданының 
орталығындағы орыс мектебінде 1977 
жылға дейін оқу ісінің меңгерушісі 
 болып қызмет істедім. Одан романтика 
ма, жастықтың желігі ме білмеймін, 
келіншегім мен қызым Нэлли үшеуіміз 
Якутияның Усть-Миль елді мекенінен 

КЕШ

«Елінің ерке еңлікгүлі»
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Жүр б�бегім, жүр жылдам, 
Ақ шанаңды ала жүр.
Ақ торғынмен жылжыған, 
Келе жатыр Жаңа жыл.

К�кем, күтіп тұрмайық, 
Қалсын анаң қалғыған.
Жүр екеуміз шығайық 
Жаңа жылдың алдынан.

Ақша бұлттар аспанда,
Аққу қаздай жебелеп,
Жерге шашу шашқан ба,
Ақ моншағын себелеп.

Жалтырайды ұлпа қар, 
�ппақ түсті бояудай,

ЖҮР, БӨБЕГІМ, 
ЖЫЛ КЕЛДІ

«АНА ТІЛІ» КІТАПХАНАСЫНАН

Бетпақта келе жатты ақсақ киік, 
Сандалып қаңғырақтап басын иіп. 
Пана іздеп шыбын жанға сүйретіліп, 
Мергеннің кеудесіне оғы тиіп. 

Тамады қара жерге аққан қаны, 
Қиналып ентігеді шыбын жаны. 
Боялып ақ денесі қызыл қанға, 
Келеді әлі кетіп жығылғалы. 

Сәкен СЕЙФУЛЛИН

Теңіз к�лінің алабында биыл қыс 
жылдағыдан қаттырақ. Бірнеше күн 
қатарынан соққан ызғырық желдің 
соңы ақтүтек  боранға  айналды. 
К�лдің ызғары суықты екі еселеп 
жіберді. Бір үйір киік суықты елең 
қылар емес. К�сем текені ес қылып, 
алаңсыз жайылып жүр. Кенет жым-
жырт тыныштықты қатты гүрілдеген 
к�ліктің дауысы бұзып жіберді. К�сем 
теке үрпиісе қалған үйірдің сыртына 
шығып, бір сұмдықтың болатынын 
алдын-ала сезгендей, қалшиып тұрып 
қалды. �зәзіл екі аяқтылардың �здеріне 
ор қазып, қырғын жасағысы келгенін 
жүрегі құрғыр әуелден білді.  

Гүр-гүр еткен қос «Джип» кең 
 далада зуылдап т�ніп келеді. К�сем 
теке лезде алға ытқып шығып, аппақ 
қар жамылған далаға  жұлдыздай ақты. 
Үйір де бет-бетімен жан сауғалап, 
ойран-асыр безе қашты. Сол-ақ екен, 
к�ліктердің әйнегінен бытыраның 
оғы қарша  борады. Бес-алты киік 
омақаса құлады. Қалғандары қапелімде 
не болғанын түсінбей, жанұшыра 
қаша берген. Жер-дүние асты-үстіне 
түсіп, т�ңкеріліп кеткендей, әлгіндегі 
тыныштықтың жұрнағы да қалмаған. 

К�сем теке ентігін басып,  артына 
бұрылып қарап еді, оқ тиген аналықтың 
жанында қалған кішкентай лағын 
к�рді. Бір-екі рет орғып-орғып  барып, 
корғансыз лақты құтқарғысы да 
келді. Бірақ �зінің шарасыздығына 
мойынсұнып, алдыңғы аяқтарымен 
омбы қарды тепкілеумен болды. Сол 
сәтте жан тапсыра алмай, қиналып 
жатқан енесінің қасынан кете алмаған 
лақтың екі к�зінен жас парлап тұрды. 

***
«Охотзоопромның» инспекторлары 

15 күндік ауысыммен жұмыс істейді. 
Ерлан Нұрғалиев пен Петр Ницык үшін 
кезекшіліктің соңғы күні әдеттегідей 
 басталды. К�п жүрмейтіндері к�ңілге 
медеу. Жұмыстың соңғы күні жанар-
жағармай аз беріледі. Олар түс ауа сағат 
16.00-ден кейін шолу жасауға шықты. 

�деттегі тірлік. Айнала аппақ. 
 Ауада қар ұшқындап тұр. Бұл кешке 
таман  боран күшейетінінің белгісі. 
Ерлан қолына дүрбісін алып, айна-
ланы шолып тұрған. Бір сәтте аппақ 
қарды бұрқыратып зулап бара жатқан 
екі «Джипті» к�зі шалды. �р жер-
ден андыздай қашып, жан сауғалаған 
киіктердің қарасы к�рінеді. «�й, мына-
лар браконьерлер ғой! Оңбаған жауыз-
дар! Біздің жанар-жағармайымыздың 
азаятын уақытын біліп, сол күні аңға 
шығыпты. Қап, бәлем, тұра тұрыңдар! 
Сазайларыңды берерміз!» деді ол іштей 
тістеніп �зіне-�зі үн қатып. 

К�п ойланбастан рациямен екінші 
к�ліктегі топтың жетекшісі Женя 
 Серегинге хабар берді. «Женя, короче,  
мы их обнаружили! Мы поехали за ними. 
Вы езжайте за нами!» деп істің мәнін 
түсіндіріп, жедел авток�лікке мінді. 
Тізгінде Петр. Оған жылдамдықты 
үдете түс деген белгі берді. Бұл кезде 
Женялар мінген «Хай Люкс» к�лігі 
басқа бағытта жүрген еді. Хабарды 
естісімен қайтып келіп, қуғыншы 

Сескенбе сен суықтан 
Боз торғайдай бүрсиіп. 
Бал бетіңді домбыққан 
Жылытармын бір сүйіп.

Барып тауға Мирасым, 
Жаңа жылды тойлайық, 
Шырын денең ширасын 
Қар лақтырып ойнайық.

Ақ қанатын Жаңа жыл, 
Алатауға тұр жайып.
Жаңа жылдан – дана жыр, 
Екеуміз бір тыңдайық.

Білмейсің-ау, б�бегім, 
Сақал-шашы қыраулы, –
�лі де жас, �леңі,
�кеңді – қарт жырауды.

Жырлар едім мен саған 
Аңыз болған күн жайлы. 
С�зімді, жыр аңсаған 
Барша бала тыңдайды.

Сол жырымды, сәбиім,
Сен де оқып білсең-ау? – 

Несіне мен налиым, 
Арманым сол – болшы сау...

Сең-сең қардан сен үшін 
Аққаланы салайын. 
Мәр-мәр мұздан сен үшін 
Сырғанақты соғайын.

Сен зымыра шанаңмен,
Аққан құстай аспаннан.
Болашаққа саған кең,
Сапарың бұл бастаған.

Ақша құзда – ақ сарай, 
Тұр ғой саған арналып, 
Айналасы бақшадай, 
Т�сеніші – қар-мамық.

Ұстап берем қоянның
К�жегімен ойнайсың.
Алтын қарлы аяңның
Қызығына тоймайсың.

Басы қарлы тұр терек, 
Қойды баққан атадай. 
Балалар жүр еркелеп, 
Тайраңдаған ботадай.

Балалық сол ойнақта, 
Мәз-мереке базар бар. 
Жүрген шығар сол жақта, 
Ақмарал мен Ажарлар.

Мейлі сонау шыңдарға,
Есе берсін Ерландар.
Мен болдырсам – сені алға 
Жетектейтін Гүлнәр бар.

Жүр, Мирасым, жүр жылдам, 
Жетейік тез тау жаққа.
Аса бер сен, шың-құздан, 
Мен қалсам да аулақта.

Қалижан БЕКХОЖИН

Артта қалды кезеңім,
Мен де асыр салар-ем 
Ал, асқардан, к�жегім, 
Зымыра, сен шанамен!

ҰЛЫМА

Ояндым естіп бүгін мен, 
8згеше бір таң шуын. 
Алақайлап жүгірген 
Кітап ұстап Ерланым.

Алмұрттай ғана жүрегі, 
Асыға соқты түнімен. 
«Оқуға барам!» дегені, 
Жарасып шықты тілінен.

Таңғы таза үмітпен 
Кигізді ана киімді,
Анасының к�п күткен 
Осы еді бір арманы...

Мереке менің үйімде,
8згеше бір шақ бүгін 
Басты бір қадам �мірге, 
Ерланым менің шаттығым!

Ж�нелдім �зім жетектеп, 
Сапарға бұл алғашқы.
�ке-бала күлімдеп,
Үмітіміз жалғасты.

Шалқыған таза сәріден, 
Шаттығымды бүгінгі.
Білерсің балам, әлі сен, 
8скенде болып білімді.

Ашты саған есігін,
Алдыңнан келешектерің. 
Оқы, білім бесігін,
Құтты болсын мектебің.

Омбы белде ұландар 
Ойнақтап жүр қояндай.

Құздар алтын шатырлы, 
Жамылғаны ақша қар, 
Сені тойға шақырды, 
Алқа таққан аршалар.

Қар бораса бүлк етпе, 
Аяз Ата – мен �зім 
Сендей балғын б�бекке, 
Күндей ыстық мінезім.

Ертең тауға, кім білсін, 
Ертіп сені барам ба? 
Уыз денең шынықсын, 
Үйрене бер боранға!

Болдым мен де жас ұлан, 
8се келе шынықтым, – 
Демін жұтып жасымнан 
Сұрапыл мен суықтың.

Аязда да ойнай бер, 
Жылама да жаурама, – 
Ақ қояндай жайнай бер, 
Аппақ қарға ауна да.

Деректі 

әңгіме 

Төлен 
ТІЛЕУБАЙ

әріптестеріне к�мекке жетемін дегенше 
к�п уақыт �тті. Оның үстіне алдыңғы 
доңғалақтың бір б�лшегі істен шығып, 
к�лік қарға батып қалды.  

Бұл кезде Ерлан мен Петр ақ және 
күміс түсті джиптегілерді жедел қуып 
жеткен еді. Петр әріптесінің ишарасын 
түсініп, к�лікті солға бұрып, мылтық 
атуға мүмкіндік туғызды. Тарс-тұрс! 
Аспанға бір-екі оқ атылды. Алайда 
браконьерлер мылтық дауысынан 
сескенген жоқ. Керісінше, артқы 
к�ліктің терезесінен бір жағынан қос 
ұңғылы, ал екінші жағынан бес оқпаны 
бар мылтықтың басы к�рінді. Оны-
мен қоса, арматураның кесінділерін 
артқа лақтыра бастады. Киік аулауға 
жақсылап дайындалғаны к�рініп 
тұр. Арада біршама уақыт �ткенде, 
артындағы «Джип» біріншісін алға 
жіберіп, кілт тоқтады. 

К�ліктің екі есігінен қару ұстаған 
екі  жіг іт  пен жүргізуші  шықты. 
Үшеуі де еңгезердей екен. Спорт-
пен айналысқандары байқалады. Бет-
жүздерінде иманның титтей де нышаны 
жоқ. «Бізге сендер не істей аласыңдар?»  
дегендей аяқтарын әр жерден талтаңдай 
басып, жетіп келді.  

– Вы что, оборзели! – деп айқай 
салды ішіндегі біреуі. 

Бірақ к�лігінен секіріп түскен  Ерлан 
олардан титтей де қорыққан жоқ. Доң 
айбат к�рсетіп кісімсіген жігітті жерге  
алып ұрды. Петр де жүргізушіге тап 
берді. Екі адам Ерланға жабылды.  
Қып-қызыл т�белес басталды. Петр 
жүргізушіні  жерге жыққанымен, 
үшеудің бірі оны мылтықтың дүбімен 
ұрып құлатты. Ол бетінен тиген ауыр 
соққыдан есінен танды. Жастайы-
нан �те қарулы, рухты болып �скен 
Ерланның күші де, мысы да басым еді. 
� дегенде бет қаратпады. Үшеуімен 
жалғыз �зі бір сағаттай арпалысты. Үш 
рет оңбай құласа да, бар күш-жігерін 
жиып, қайта түрегеле берді. �р құлаған 

жеріндегі аппақ қарға т�гілген қаннан 
қар жамылған жер қып-қызыл түске 
 боялды. Соңғы сәтте қарақұсынан 
қатты тиген мылтықтың дүмінен басы 
айналып, етпетінен құлады. Оның 
шаруасының біткеніне к�з жеткізген 
браконьерлер қуғыншы к�ліктің кілтін 
алып, GPS-ті быт-шыт қылып үзіп, �з 
к�ліктеріне мініп, ізім-ғайым жоғалды. 

Арада қанша уақыт �ткені  бей мә лім.  
�уелі есін жиған Петр Ерланның 
қансыраған күйі етпетінен жатқанын 
к�рді. Адам қаны үш жерде қып-қызыл 
болып, үйіліп-үйіліп қалыпты. Бар 
әл-дәрменін жиып, орнынан тұрды. 
Қатты соққыдан мыж-мыж болған 
әріптесінің бас сүйектерін орнына 
жапсырып, бас киімін кигізіп, к�ліктің 
доңғалағына сүйеді. Одан әрі не істерін 
білмей қиналып тұрғанда қалтасындағы 
 рациясы есіне түсті. Екі аяқты айуандар 
қалтасындағы құрылғыны байқамапты. 
Жалма-жан іске қосып: «Женя! Женя! 
Құтқарыңдар!» деп айғайлай берді. 
Бірақ GPS-і үзілген рация дан қайран 
жоқ еді. 

Сол сәтте сайын даладағы қанды 
арпалысқа куә болған Күннің де қабағы 
қатайып, ұясына батты. Бұл кезде алай-
дүлей соққан боран күшейе түсті. Қатты 
қансыраған Ерлан �лім аузында жатыр. 
Браконьерлер қанға бояп, иен далада 
қалдырған инспекторларды әріптестері 
кешкі сағат 20:30-да тауып алды.

***
– Ероха, бауырым-ау! Тірі екенсің 

ғой! Аллаға шүкір! К�зіңді ашшы! 
Бірдеңе деп тіл қатшы!

Бұл құтқарушылармен бірге келген 
Ерланның інісі Нұрланның жан дауысы  
еді.

Ағасының мүшкіл халін к�ріп, 
шырылдаған жігіт Жаратқанға жалба-
рына берді. Қайғылы оқиға болған жер 
мен Жанб�бек ауылына дейінгі азапты 
жол. Ерлан �мір мен �лімнің арасында 
жатыр.

–  Е р о х а ,  с ә л  ш ы д а ш ы !  С е н 
мықтысың ғой! Мен қасыңдамын! 
Екеуміз бірге барлық қиыншылықтарды 
жеңеміз! – деп жігерлендірді інісі есі 
кіресілі-шығасылы жатқан ағасын.

К�ліктің жүрісі де �нбей қойды. 
Сондай сәттердің бірінде ол: «Жігіттер 
тоқтаңдаршы! Ағам ана жаққа кетіп 
қалды ғой деймін!»  деп  к�лікт і 
тоқтатып, жанұшырып ағасының 
жүрегін тыңдайды. Біршама уақыттан 
кейін ағасының жүрегі дүрс-дүрс соға 
бастағанын сезді. Бауыры екі к�зінен 
аққан жасын сүртіп: «О, Алла саған 
мың да бір шүкір! Айналайындар-ау, 
бізге тікұшақ жіберіңдерші! Санавиа-
ция керек! Ағамды құтқарыңдаршы!» 
деп «Охотзоопромның» басшыла-
рына жалынышты даусын қаттырақ 
естіртті. Арғы жақтағы дауыс: «Тікұшақ 
таңертең бірақ ұшады» деген қысқа 
 жауап қайырды. Дың-дың-дың...

8мір мен �лімнің арасында арпалыс-
қан Ерланды құтқаруға отандық меди-

қаншама таңды к�збен атырды.  
Баласының сәби күніндегі  тәтті 
қылықтары, істеген істері к�з алдынан 
кетпей қойды. 

Ұлы кішкентай кезінен жан-
ж а н у а р  л а р д ы  ж а н ы н д а й  ж а қ с ы 
к�ретін. Жеті жасар кезі.  Жақсы 
к�ретін бір мысығы бар. Соңынан 
балаша еріп жүретін. Күндіз мысығын 
тамақтандырумен, ойнатумен әуре 
болады. Екеуі бір-бірінен күні-түні бір 
елі ажырамайды. Түн баласында үйдегі 
 балалар жерге қатар-қатар жатып 
ұйықтайды.  Даладан кірген мысығы 
иесін иісінен танып, тауып алатын да 
жанына  жатады. Ерлан оянып кетіп, 
мысығын қатты құшақтап алып, ба-
сынан сипап  жатып, ұйқыға кетеді. 
Баланың �зіне  деген сүйіспеншілігінен 
басы айналған үй  жануары қойнына 
тұмсығын тығып алып ұйықтайды.

Итке де жаны құмар еді. Кішкентай 
т�бет і  Аққоян б ір  ел і  жанынан 
қалмайды. Мектепке барар жолда 
қалтасына шақпақ қантты толтырып 
алып, жеткенше береді. Сабақтан 
қайтқанша иті мектептің алдында 
күтіп жатады. Аққоян бірде үйге келген 
б�тен кісіге үріп, кіргізбей қояды. Тас 
лақтырады. Таяқпен ұрады. Бірақ ол 
үйге кіре алмай, кері қайтады.

Мектептен оралған бала есіктің 
алдында жатқан т�бетін к�рді. Мұңға 
толған екі к�зінен бір жағдайдың 
болғанын бірден сезді. С�мкесін жерге 
қоя сала: 

– Аққояныма кім тиісті? Маған 

қарап жылап жатыр! – деп к�теріп 
алып, үйге кіргізді. Итін қайта-қайта 
мойнынан құшақтап, бетінен сүйіп 
жүр. 

– Апа, мен енді итімді далаға шығар-
маймын. Үйде жатады! – деді ол жалы-
нышты үнмен анасына.

– Ойбай-ау, оны қайтесің үйге 
кіргізіп? Дәлізге апар! – деп ұрысқан 
Бәкен апа итінің к�ңілін табуға  жанын 
салған баланың қылығына бір жағынан 
ризалықпен қарады. Бала түні бойы 
ұйықтамай, т�сегінің астына жатқызған 
Аққоянының к�зіне қарап, жұбатумен 
болды. Байғұс ит алдына қандай тамақ 
қойса да зауқы соқпады.

– �не қараңдаршы, тамақ та 
ішпейді, маған қарап жылап жатыр! 
– деп қояды үйдегілерге дауысын 
қаттырақ шығарып. 

– Сен оның жылағанын қайдан 
білдің? – деген анасының сұрағына: 
«�неки, к�зінен жас ағып жатыр!» 
деп одан сайын итіне бәйек болып, 
к�зіндегі жасын сүртіп қояды.

***
Арада к�п күндер �тті.
Алдыңғы «Джиппен» қашып кет-

кен браконьерлер �з еріктерімен 
полицияға берілді. Екі инспекторды 
�лімші етіп  сабап, біреуін �лтірген 
екінші «Джиптегі» браконьер лерге 
іздеу жарияланды. К�п ұзамай құқық 
қорғаушылар оларды да ұстады. 
 Арнайы жедел тергеу тобы құрылып, 
сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Тергеу 
ұзаққа созылса да қандықол күдіктілер 
сотталған жоқ. Олардың арасында 
бұрынғы құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері бар еді. «Мүйізді мафия» 
деген алып қылмыстық синдикатқа 
полицияның �зі қолдау к�рсетті. �діл 
жазалайды  деген соттың �зі адам �лтірді 
деген күдікке ілінген браконьерлердің 
қаруы мен к�ліктерін кәмпескелеуге де 
шешім шығармады. Жазасыздығынан 
ж а л ғ а н д ы  ж а л п а ғ ы н а н  б а с қ а н 
 ж а у ы з д а р  к и е л і  а ң д ы  қ ы р у д ы 
жалғас тырды. Жүздеген, мыңдаған 
киіктерді атып, мүйізі мен тұяғын 
кесіп алып, жануарлардың киесінен 
қорықпай тірідей лақтырды. Арқадағы 
ақб�кендердің басына орнаған зобалаң 
тоқтамады.

  К�п ұзамай Қарағанды облысының 
Нұра ауданының аумағынан мүйізі 
кесіліп, далада д�ңкиіп �ліп жатқан 
115  қоңыр аңның денесі табылды. 
Сайын даланы �лген киіктің қаны мен 
денесінен тараған қаралы иіс жайлады. 

Арам ақшаға құнығып, к�здері 
қанталаған қандықол жауыздар адам 
 сотынан құтылғанымен, Алланың 
 сотынан құтылмасын ойлар емес. Ауыр 
күнәсі үшін �зі де, ұрпағы да �мір 
бойы қорлықпен �тетінін қаперіне де 
алмады.  Ел ішіндегі аңызда қасиетті 
а ң д ы  � л т і р г е н д е р  А д а м  а т а н ы ң 
қарғысына ұшырайтынын айтады.

Ерте заманда �мір сүрген бір аңшы 
аң аулап жүріп, киіктің ешкісін атып 
алады. Сонда санынан оқ тиген жаралы 
аналық киікке адамша тіл бітіп:

– Құдай үшін мені �лтірмеші! 
Менің кішкентай егіз лағым бар. Олар 
менсіз �мір сүре алмайды. Қос лағым 
жетім қалмасын! Егер сен тілегімді 
орындасаң, саған батамды беремін, 
сонда сенің жолың ашылып, бар мұрат-
мақсаттарың орындалады. Сен �мір 
бойы бақытты боласың, – деп жалба-
рыныпты. Бірақ қатыгез аңшы киікті 
тыңдамапты. Жылдар �те келе әлгі 
аяушылық сезімі жоқ қатыгез аңшы 
�мір бойы жолы болмай, қорлықпен 
�мірден �тіпті.

АҚБӨКЕН 
ЖЫЛАҒАН ТҮН

цина дәрменсіздік танытты. Баршын 
ауылында да, Қорғалжынның аудандық 
ауруханасында да жансақтау б�лімі жоқ 
екен! Жан бауыры үшін жанұшырған 
жігіт дауысы қарлыққанша к�мек 
сұраумен болды. Жедел жәрдемнен: 
«Мы за пределы   города не выезжаем!» 
деген салқын  жауап естігенде сұлқ түсіп 
отырып қалды. Сонда  оның несі жедел 
жәрдем? Бұл кезде әрбір минут қымбат 
болатын. К�зі жасқа толған Нұрлан 
мен Астанадағы жұбайы Құралайдың 
айқай-шуынан кейін:  «Жедел жәрдем 
жолға шықты!» деген хабар жетті. 
Малиновка ауылынан асқанда МАИ 
бекетінде жедел жәрдем к�лігі де жетті. 
Үміт оты оянған сәтте Нұрлан: «Аллаға 
шүкір! Сәл шыдашы! Қазір жансақтау 
б�ліміне де жетеміз. Саған к�мектеседі» 
деп, ағасының екі қолын қыса берді.

«8лім аузында жатқан адамды 
құтқара алмаған медицинаны қалай 
дамыған деп атаймыз? 10 сағаттан 
астам қансыраған адамның �міріне неге 
араша  түсе алмады? «Охотзоопромның» 
басшылары неге �з  қызметкерін 
құтқаруға немқұрайдылық танытты? 
Қатардағы инспекторлардың заңмен 
қорғалмағаны былай тұрсын, тым 
құрығанда �мірін құтқарып қалуға неге 
ұмтылмады? Ағамның к�лігіне брако-
ньерлер шабуыл жасағанда құзырлы 
мекемедегілер неге жедел әрекет етпеді? 
�лде, барлығы алдын-ала ауыз жала-
сып, бір-бірімен келісіп алды ма екен?».

Астанаға жеткенше Нұрланның 
 басынан осындай жауабы жұмбақ, 
мешеу сауалдар бірінен кейін бірі 
тізбектеліп �тіп жатты.

Алайда жолда к�п қан жоғалтқан 
 Ерлан оянбады. Қансыраған күйі 
бір тәулік �ткенде фәниден бақиға 
аттанды. 

***
Киіктерді қорғаймын деп мерт 

болған Ерланның ерлігін ел-жұрты ғана 
емес, күллі әлем естіді. Бейбіт күннің 

�р адамның туыстарының, дос тары ның арасында жасы жүзден асса 
да �лімге қимайтын �з асылдары  болатыны анық...

8зіме туыс та бола білген сырлас та бола білген, Ділда апатайымның 
қазасы қабырғамды қайыстырып тастады...

Апаммен кездескен әр сәтімді к�з алдымнан �ткізіп, �ксіп отыр-
мын...

90-жылдардың басында Атырауға мүгедек аналардың конференция-
сын �ткізуге барғанымда, апам �зі мені іздеп келіп, үйіне шақырды.

Конференциядан кейін Ділда апамның үйіне бардық. Қақпаның 
кіре берісіндегі арсылдаған иттің даусын естіп, тоқтап тұрған ек, «�й, 
ақымақ, қой енді, кім келе жатқанын білесің бе?» деп итіне ұрса келіп, 
мені қапсыра құшақтап, бетімнен сүйді. Ділда апам шежіре еді ғой. 
Оның кітаптарын оқып шыққан сайын телефон соғып, мақтауын 
жеткізетінмін. Шын дығында апамның кітаптары тұнып тұрған тәрбие, 
табылмас қазына екенін кім болса да мойындайтыны анық.

Кейінгі кезде бірімізден біріміз денсаулыққа байланыс ты қол үзіп 
қалдық.

Алматыға бір келгенінде шайымды  барымша баптай отырып «Апа, 
бір кем дүние дегенді қалай түсінесіз?» дедім. Апам сәл ойланып барып: 
«Ой, бауырым-ай, шүкірлігі жоқ адамға арналған с�з ғой ол» деген еді.

Апамның т�рт құбыласы түгел болса да «Шүкір» дегенді к�п айта-
тын. Ділда апам қай салада да Тұлға еді. Апамдай адаммен замандас 
болғанымызға біз де шүкірлік етейік.

Апатайым, біз саған ризамыз, қазаққа Иманғалидай ұл сыйладың, 
талай адамға ж�н сілтедің, немере-ш�берелеріңді мейірің қанғанша 
сүйдің, айналдың, толғандың. Еліңе еңбегің сіңді, білгеніңді, к�ргеніңді 
�зіңмен бірге алып кетпей, тәрбиелі кітаптар жаздың. Сенің кітабыңды 
оқыған әрбір қазақ қызының санасы ның аспандағы айға қолы жеткен-
дей болып �згеретініне менің шүбәм жоқ... жатқан жерің торқа болсын, 
ұйқың тыныш болсын... Қош бол... Біз сені ешуақытта ұмытпаймыз...

Апамның балалары, немерелері, құда-жекжаттары!
Апамдай адамды �лімге қию оңай емес, бірақ апамның �лмейтұғын 

с�з қалдырғанына шүкірлік етейік. Апамның қазасы қайырлы қаза 
болсын...

Бибігүл ИМАНҒАЗИНА, 
жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

ҚАЙРАН, АПАМ...
КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

батырының қазасы Баршын ауылының 
ғана емес, бар қазақтың қабырғасын 
қайыстырды. Қара шаңырақтағы әке-
шешесі аңырап қалды. Ел-жұрты Ер-
ланды «Халық қаһарманы» атағына 
лайық к�рді .  Ерланның үшінші 
немересінің туғанын к�ре алмағанына 
 налыды. Нұрғалиевтер әулетінің үмбеті, 
атасы мерт болған соң атұстар ұрпағын 
құдай бергендей болып, ата арманын 
жалғардай, Ерланның туған күнінде, 30 
қаңтар күні іңгәлап дүниеге келді.

***
Бәкен апа ұлының суретін қолынан 

 тастамай, асыл бейнесіне қараумен 
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АЙТЫЛМАҒАН

Сіздердің назарларыңызға -ткен заман -кілдерінің естеліктері 
беріліп отыр. Мен солардың үшеуін к-зіммен к-рдім, әңгімелерін 
естідім. Ахметбай ақсақалды үй іші адамдарының айтуынан 

білемін, ұрпақтарымен араластым. Ол кісі қалдырған аудиотаспаны  
тыңдағанда менің бала кезімде естіген әңгімелерім еске түсіп, -зін 
к-ргендей болдым. Ырғыз қырғыны туралы к-п айтылмайтын, бірақ 
қант-гіс туралы болғасын ба немесе жақын адамдардың аса қиналған 
кездері туралы болғасын ба, менің балаң санама айрықша із қалдырып, 
қызығушылығымды тудыратын. 8ңгімесін к-п естіген әжем марқұм бұл 
оқиға туралы аса құпиялықпен жеткізетін, бірақ біз білсін деген болу керек, 
-зінен тараған ұрпақтарының бәріне айтқан. Lкінішім, к-п нәрсені ұмытып 
қалдым, әсіресе адам аттары есімнен шығыпты. Бірақ бұл жазғандарым 
– естігендерім еліміздің ең бір ауыр кезеңдерінің тарихы деп білемін, 
құндылығы – сол уақыттың адамдарының айтқандарында. Біз тарихты 
сол кездегі басқарушылардың құжаттарынан іздеп, солардың жазған 
мәліметтеріне сеніп -стік. Кеңес үкіметі (бұл барлық биліктегілерге тән) 
тарихты бізге билеушілер тарихы деп үйретті. Ал негізінде тарих дегеніміз 
– сол қиындықты к-рген адамдардың тарихы, халықтың тарихы. Мен 
-здері тарихи оқиғаларға қатысқан жандарға к-бірек сенемін, соны нақты 
деп тануды ұсынамын. Ал Ырғыз қырғынының тарихына келсек, бұл 
бір -лкенің ғана қасіреті емес, бұл бүкіл қазақ халқының басына түскен 
зұлматтың бір б-лігі. Оның басты зардабы елдің рухы жаншылғаны, бас 
к-терер азаматтарынан түгелге жуық айырылғаны еді. Соның салдары-
нан 1932-1933 жылдары болған аштықта асыраушысы жоқ әулеттердің 
к-п б-лігі қырылды. Ресми үкімет к-теріліс кезіндегі де, аштық кезінде 
де қырылған адам санын жасырып бақты. Бұл сол кездегі большевиктік 
билікке қолдан жасаған қылмыстың к-лемін азайту керек болды. Біз 

естеліктерін жариялап отырған екі қатысушы бір қырғында 300 адам, 
екіншісінде 40 адам қаза болғанын, 300 адам тұтқынға түскенін айтады. 
Ал сол қырғындардан жараланып қашып шығып, емделе алмай қаншама 
боздақ к-з жұмды. Қаншама адам Қарақұм к-терілісінде шейіт болды. 
Қаншама азамат -з бауырларынан айырылып, әрісі ауған, берісі -збек 
жеріне асып, жырақта к-з жұмды. Қырғынның елге келтірген қасіретін 
сол к-теріліске қатысқан Бармақ ақсақалдың айтуынан білуге болады. 
Ол «Қармыс тоқа аталығының бір әулетінен 17 адам сарбазға барып, 3-ақ 
адам ауылға тірі келдік» дейді. Сонда әрбір 5-6 адамнан біреуі-ақ келіп 
отыр ғой. Қаншама адам жазалаушылар қолына түсіп, сотсыз қырылды, 
есеп жоқ. Осы қырғындар, артынша келген ашаршылық, оның ізімен жет-
кен репрессия және де басқа -згерістер нәтижесінде тағы бір ел басына 
түскен ауыр қасірет халықтың тәлім-тәрбиесін, дәстүрін күйреткен таптық 
к-зқарас ел санасына сыналап енді. Біртұтас халықтың б-лшектенуіне жол 
ашты, ол б-лшектену таптық жолмен ғана емес, сонымен қатар жаңашыл 
және басқалар деп б-лінуге соқтырды. Жаңашыл дегендері – тек таптық 
бірегейлікті танығандар ғана емес, сонымен қатар орыс үстемдігіне бой 
ұрғандар еді. Елдің тұрмыс-тіршілігі ғана емес, болмысы, рухани ұлттық 
коды қирады.  Содан болу керек, тіпті осы қырғын ел ішінде «к-теріліс 
 сауатсыз халықтың жаңылысуы, жаңа -мірді түсінбеуінен, езуші байлар 
мен молдалардың совет үкіметіне қарсы қастандығынан болды» деген сая-
си баға орын алды. Келесі ұрпақ аталарының к-теріліске қатысқандарынан 
ұялып, жасыратын болды, сондықтан болар қырғын туралы ешкім айт-
пады. Жас балаларға «сенің бабаң ел азаттығы үшін күрескен» дегеннің 
орнына, «бар жақсылық Қазан революциясымен келді, сенің атаң Ленин 
мен  Сталин» деп үйретілді. Ел қырылған шейіттердің басына баруға 
қорықты, тіпті еске алып құран оқытуға батылы бармады. С-йтіп, к-п 

қасірет әкелген бұл қырғын ел жадында к-мескіленіп, ұмытыла баста-
ды. Білмеген кейбіреулер бұл қырғынды 1916 жылғы патшаның қазақты 
әскерге алу туралы заңы шыққанда осы -лкеде болған ұлттық к-теріліспен 
шатастырады, мүмкін бұл сол к-теріліс туралы кеңес үкіметі кең к-лемде 
насихаттауға рұқсат бергенінен де болар. Тек соңғы жылдары ғана ел 
тарихшылары осы оқиғалар туралы жаза басталды. Ол зерттеулердің 
к-бінің ерекшелігі, олар негізінен осы қырғынды ұйымдастырған рес-
ми мемлекеттік органдардың жазған құжаттарымен бағалайды, ал 
олардың к-терілісшілерді бандиттер деп қарағаны анық. Қырылған 
халықты жау деп таныған билеушілер мен олардың қызметкерлері -з 
құрбандары туралы нақты әділ баға бермейтіні де анық. Ал біздің жазып 
ұсынғанымызда -лке тарихы ешқандай саяси к-зқарасқа негізделмеген, 
болған жай сол қиындықты кешкен адамдардың -здерінің баяндауында 
жеткізілді. Естеліктері берілген азаматтардың ішінде жазалаушылар 
жағында да болған, қырылған ел ішінде де болған адамдар бар. Біз 
олардың ешқайсысын кінәлай алмаймыз, мүмкін олардың ішінде кезінде 
қателескендері де болған шығар, бірақ олардың осы оқиға туралы 
болған жайларды бүкпесіз жеткізгендерінің -зі еліне істеген қызметі деп 
таныған дұрыс. Бүгінде уақыт бәрін орнына қойды, қырыл ған боздақтар 
армандаған тәуелсіз дік келді, асыл дініміз елге қайтты, дәс түріміз орал-
ды. Біздің мақсатымыз енді азаттықпен бірге -з тарихымызды -зімізе 
қайтару, естігенімізді келесі ұрпаққа жеткізу. Менің мамандығым та-
рихшы емес, жазушы да емес. Менің мақсатым -зім естігендерді бүгінгі 
ағайынға, келер ұрпаққа жеткізу, жазғанда осыны к-здедім. Оқыған 
жанға сол оқиғаға қатысқан адамдардың к-ргендерін, к-зқарасын жеткізу 
болды, егер мен ұмытқан немесе жеткізе алмаған кемістігі болса қолында 
деректері бар ағайындар толықтырса ризашылығымызды білдіреміз. 

Қару жоқ, бірақ жалпы халық к�терілгелі 
жатыр, халықпен бірге к�реміз, мүмкін тірі 
қалмаспыз, бірақ ісіміз ақ, Алла жолында-
мыз. Ата-баба аруағы қолдай к�рсін» деп 
аят оқып с�зін бітірді. Кішкентайлау, 
қараторы, айтқыр жалынды кісі екен, 
с�йлегенде к�зінен аққан жасы, шапаны-
ның жеңімен сүрткеніне қарамастан 
қалың сақалын жауып тұрды. Онан кейін 
мен оны Ырғыз түрмесінде к�рдім. 
Айжарқынның алдынан шығып әкелемін 
деп жүргенде наурыздың 21-інде Бәйеке 
– Жарқамыс бағытында қолға түсіпті. 
Кейін Қазалы түрмесіне кеткен, содан 
 хабар болмады. С�з с�йлеп болған соң, сол 
жерде Айтқұл тоқа Тәтенұлы Түменбайды 
ақ киізге салып хан к�терді, Мәлкей тоқа 
�йменұлы Сыдықты бас сардар, Қалақ 
тоқа Сатыпалдыұлы Исатайды бас кеңесші 
сайлады. Сол жерде Мұқатай бізді �лтіруді 
т а л а п  е т т і .  Б і р а қ  б і з д і ң  б е д е л д і 
ағайындарымыз Қожас Дәнменов пен 
Жалмахан Естеков ара түсіп, қорғап 
с�йлеп, Түменбайға барып, кепілдікке 
үйіне сұрап алды. Сонан 12-нен 13-не 
қараған түнде бізге ат тауып беріп, 
қашырып жіберді (�білтайды тигізбейміз 
деп алып қалды). Біз алыстан Түлкілі, 
Қалмас арқылы қашып, 3-күні Нарқы-
зылда Шалқар арқылы Алматыдан әдейі 
жіберілген Ұлттық әскери атты эскадрон-
ның Ақаев (атын ұмыттым) бастаған 4 
взводты ротасымен (200 атты әскер) 
кездестік. Бізді конвоймен Ырғызға 
жіберді. Ырғыз ОГПУ-ның бастығы Гера-
симов біздің кінәміздің жоқтығына к�зі 
жетіп, ж�н-жосықты білген соң, Ақаевқа 
хат жазып, жол к�рсетуші, әрі шолушы 
тыңшы есебінде мені қайтарып жіберді. 
Ақаевтың отрядында қос-қос атпен, 50-60 
тамақ пен оқ-дәрі тиеген түйе, 3 пулемет 
болды. Біз жолай жүргінші шапқыншыдан 
хабар алып, жүрісімізді білдірмей отырып, 
23 наурызда күн шыға Құлпықарадан 
(Қазіргі Тәуіп мекенінің қасы) шықтық. 
Бізден хабардар болса керек, алыстан 
қ а р а қ ұ р ы м  б о л ы п  ш о ғ ы р л а н ғ а н 
к�терісшілер тобын к�рдік. Бандылар 
 шамамен 1600 адам. К�терісшілердің 
жақындауын күтіп биік жерге орналасып, 
аттарды ортаға  алып,  қашса қууға 
дайындалдық. Оқ жетер жерге келгенде 
дүрбімен бақылап тұрған Ақаев «Атыңдар» 
деп бұйрық берді. 3 пулеметтен және 
жүздеген винтовкадан шыққан оқ банды-
ларды жайратып салды. Ақ ту ұстаған, алда 
келе жатқан Түменбай хан бірден оққа 
ұшты. Ақбоз атпен ойқастатып алдыға 
шыққан Сыдық қолындағы біратарымен 
бір солдатты атып түсіріп, �зі де құлады. 
Азан-қазан айқай, ойбай, к�кала шаң-
түтін арасында жараланып құлағандарды, 
қашқандарды атып, шабу басталды. Сол 
жерде 300-дей адам оққа ұшты, 300-дей 
қолға түсті, қашып кеткендер елге соқпай, 
Қарақұмға кетті. Жоғарыда айтылған 1600 
адамның 700-800-дейі  тоқалар еді, 
�лгендердің де к�бісі тоқалар болатын. 
Сондықтан бұл қырғынды «тоқалар 
қырғыны» дейді. Бізден шығын – жалғыз 
солдат. Бұл жерде к�терілісшілердің к�п 
қырылуы жер жазық, бас сауғалайтын 
қамыс, жыңғыл сирек, оның үстіне Торғай 
�зенінің екі жағы түсіп жатқан кез, әрі 
отрядтың аттары кілең жүйрік, сәйгүліктер 
болатын. Және бір нәрсесі, к�п жерде бас-
шылары берілген соң болмаса, �лген соң 
араға адам түсіп қуғын-сүргінді азайтуға 
тырысатын. Бұл жерде ондай адам болма-
ды, әрі отрядтың ішінде, шынын айтсам, 
с�з тыңдайтын, келісімге келетін адам жоқ 
еді. Ақаевтың �зі қазақша білмейтін, бала-
лар үйінен шыққан байұлы жігіт еді. 
К�терілісшілерден 6 мылтық к�птеген 
аттұрман, к�лік қолға түсті. Біздің арты-
мыздан к�мекке 2- 3 зеңбірек, 2 станокты 
пулемет,  қосымша әскер келді.  Ел 
күңіреніп, аза бойымыз қаза болды. Ел 
аралап қараң қалған 150 үйді Ырғызға 
к�шірдік, жолай әйелдер жоқтау айтып, 
сай-сүйегімізді сырқыратты. Зауалдың беті 
әрмен... Ырғызға келген соң, Герасимовқа 
атшы болдым да, келер жылдан бастап 
милицияға  ауыстым.  Қарақұмдағы 
к�теріліске барғаным жоқ. ...Орайы кел-
генде айта кетейін, біз Ырғызға қайтып 
келгеннен кейін «қарсыласпаған халықты 
қырып-жойды» деп, Ақаевтың үстінен 
шағым түсіп, соны тексеруге Қазақстан 
ГПУ-ның бастығының орынбасары 
 Белинский келіп жатыр екен, біз сапқа 
тұрып Ақаев жеңгені туралы рапорт берді, 
оған Белинский «жеңгенің дұрыс, бірақ 
жазықсыз халықты к�п қырыпсың» деп 
келе жатыр еді, Ақаев қылышын суырып 
алып, «Атпасам, қырмасам бандыны 
қырмадың дейсің, қайсыңның айтқа-
ныңды істеймін» деп дүрсе қоя бергенде 
Белинский бас сауғалап шаққа құтылды. 
Содан кейін біздің қолымызды ешуақытта 
ешкім қағып, ісің дұрыс емес деген емес. 
Мені кейде қатаң болған дейді, мен 
ешкімді нақақтан бәле жауып ұстағаным 
жоқ, маған тапсырма берді, мен орында-
дым. Совет мемлекеті мен органның пра-
восын қорғадым, сол еңбегім бағаланып, 
к�птеген мемлекеттік ордендермен 
 наградталдым, Ішкі істер б�лімінің 
құрметті зейнеткерімін».

Қаупекең үйге келіп тұратын, біздің 
әкеміз сол кісімен қатарлас жұмыс істеген 
екі-үш кісіні үйге шақырып әңгімеге 
араластыратын, бала болсам да есімде 
қалыпты, ол кісі әңгімесін айтқанда 
қиналыңқырап, �кінішпен с�йлейтін. 

(Жалғасы бар)

Мыңжасар АЙСАУЫТОВ, 
зейнеткер, техника 

ғылымының кандидаты
АҚТ8БЕ

АЛДЫМЕН БАЙЛАР ЖАУ ДЕП 
 ТАНЫЛДЫ

К-терілісшілердің жабдықтау  тобында 
б о л ы п ,  қ ы р ғ ы н н а н  а м а н  қ ұ т ы л ғ а н 
Досымұрат Шобанов ақсақалдың естелігі: 

«1918-1924 жылдары сәбет  орнап елді 
бай-кедейге б�ле бастады, қырсыққанда 
сол жылдары әрмен-бермен босқандармен 
тырыспай, шешек  ауруы к�бейіп жұрт 
қырыла бастады. Сонымен қатар ел 
саудаға қолайлы деп, отырықшылыққа 
к�ше бастады. Бірақ елде алауыздық жай-
лады, біресе қызыл, біресе ақ келіп береке 
қашты.1927 жылдан бастап үкімет күшейіп, 
алдымен байларды, сосын орташаның ма-
лын  жинап ортаға  салды. Қайдан пайда 
болғаны белгісіз �кілдер к�бейді, оларға 
ауылдан шолақ белсенділер қосылды. 
Бәрінің айтатыны бұрынғы ақсақал-
байлар кедейді жаншып келіпті, енді сол 
теңсіздікті қайта қарау  керек. Ол үшін 
олардың малын ортаға қосып бағу керек 
екен. Алдымен  мыңдаған малы бар байлар 
жау деп танылып, жер аударылды. Ішінде 
ел басқарған болыстардың әулеттері де 
кетті, к�біміз олардың неге жау аталғанын 
түсіне алмадық.Бір масқарасы олардан 
жиылған малдың к�бі сойысқа түсіп, етін 
ішкі Ресейге пойызбен жіберді. Молда-
ишандарды олармен қоса ұстап, жау деп 
шуласып жатты. Іштерінде бала оқытатын 
күйі орташалары да бар еді, оны ескеріп 
жатқан жан болмады. Біздің ауылда  сон-
дай момын, ертеде әкелері мектеп ашқан 
Бағысбай деген кісі болатын, сол кісіні 
милиция жаяу алдына салып атпен айдап 
кеткенін к�зіміз к�рді. Милиция жұртты 
қорқыту үшін тарсылдатып шыбыртқымен 
жердің шаңын шығарып ұрып бара жатты.  
Ана кісі тек «Астапыралла,  астапыралла»  
деуге ғана шамасы келді. Біздің әулет 
ортаға қосылғысы келмеді, аталарымыз 
�зімізбен-�зіміз  боламыз, қосылмаймыз 
деген. Бірақ �кілдер егер қосылмасаңыздар 
сендер де байларды қолдадыңдар деп, бар 
малды тартып алды. Біз ойланып, к�шеміз 
бе, әлде ортаға қосыламыз ба деп жүргенде 
елде дүмпу басталды, бұл Ырғыз елінің бас 
к�теруі еді. Қатар жүрген ағайын жігіттер 
жиналып, ойластық. Алдымен қозғалған 
тоқа іші Тәуіпке барып келуге шештік. 
Ол жақта жолдас, ағайын-бауырға барып 
білсек, ел тегіс �кіметке қарсы қол жинап 
жатыр екен. Түменбай деген ел сыйлай-
тын ақсақал басшы хан болыпты. Бәрі 
�зіміздей жігіттер, к�бі күнде араласып 
к�ріп жүрген таныстар. Айтатындары біз 
білетін зар, баратын жері, басатын тауы 
қалмағандары, белсенділерден к�рген 
қорлықтары. Күнде жан-жақтан ағылып 
келіп жатырған жігіттер. Біз, алты адам 
қосылуға бел байладық, с�йлессек, аламыз 
деді, тек бір жалғыз басты Болпан деген 
жігітті қабылдамады, егер жазатайым 
мерт болсаң, атаң ұрпақсыз қалады деп 
айтылды, оны елге хабарға қайтардық. 
Қабылдаған кісі бәрімізге ертең соғыс 
болса басың кетуі мүмкін, даярсың ба, 
басыңды тігесің бе деп үш реттен сұрады, 
біз елдің к�ргенін к�реміз дестік. Бізге 
уақытша әскердің қосынын күзету тап-
сырылды, қосымша даярлық болады, 
оны білетін басшы кейін келеді деген. 
Бізбен бірге ұсталар қосыны болды, олар 
қару жасайтын. Онысы қылыш, істік 
найзаның ұшы секілді қарулар. Біздің он-
басымыз болды, сол бәрімізге тапсырма  
беріп жұмыс істететін, бесеу-бесеуден 
қос тігіп к�шкен елдей тұрып жаттық. �р 
ауылдан күнде сойыс малы, тары, тамақ 
келіп тұрады, біз оны әскерге жеткіземіз. 
8зіміз мініс аттарды, керекке деп, сойыс  
малдарын бағамыз. Біраз уақыттан соң 
тағы әскерге алған жігіттер келіп, біз 
дайындыққа қатыса бастадық. Мен үш 
күнге сұранып әке-шешемізге амандық 
білуге барсам, ауылдағылар таза қиналып 
отыр екен, белсенділер қолдағы малды 
тартып алып, бәрің ұйым боласыңдар, 
бірге жиналыңдар деп кетіпті. Бұрын 
ел отырмаған жол бойына к�шесіңдер 
деп бұйырыпты, шаруа ж�нін білетін 
ақсақалдар ол жерге жиналсақ малды қалай 
бағамыз деген екен, сендер �кіметке қарсы 
бай құйыршықтарысыңдар, айтқанды 
істемесеңдер жер айдауға түсесіңдер деп 
с�йлетпепті. Мен �зімізге қарасты алты-
жеті үйді түнде к�шіріп, тоқа құдалардың 
қасына қондырдым, жездеміз Айсауытқа 
табыстадым. Ел жан-жақтан Тәуіпке 

ағыла бастады, шетке ішке к�шуге батылы 
бармаған ағайын сарбаздарға қосылды. Ел 
іші толған әңгіме, сондағы айтатындары 
бәріміз жиналсақ, �кімет те түсінер, біздің 
басшыларымыз орыс патша әскер алғанда 
да жол тапқан, осы жолы да келісім болар 
деседі. Енді бірі ішке к�шсек те елмен 
бірге болайық, бірге к�шейік дейді. Жас 
жігіттер соғыссақ соғысамыз, аталарымыз 
талай қырғынға түсіп аман алып қалған ел 
емеспіз бе деп күмпілдейді. Үлкендердің 
айтуы бойынша, сәбетті орнатқан орыс 
екен, орыс қазақты діннен шығарады 
екен, ұжым болып ортақтасып бір жер-
де тұрып, бір қазаннан ас ішеді екенбіз. 
Елдің басшылары біз салығыңды т�лейік, 
тек отырықшылығыңды қой, дінімізге 
тиіспе деп с�з айтқан екен, оны �кімет 
басшылары қабылдамапты. �йтеуір гу-
гу әңгіме, келушілердің айтуларынша 
Торғай, Қарабұтақ жағы, Қазалы мен 
 дария бойы түгел сарбаз жинап  жатыр 
екен. Біздің қосынымыз ұлғайып, бас-
шылар бізді екіге б�лді. Мен к�лік, мініс 
аттарын, түйелерді бағатындармен кеттім, 
адам қарасы шамамен отыз-қырық шама-
сында. Елден мініске жарайтын жылқы 
келеді, біз оны даярлап әскерге жеткіземіз, 
аты жоқ сарбаздарға береміз. Кейде �зіміз 
барып сойыс малын әкелеміз, к�біне 
ауылдағылар �здері жеткізіп береді. Біздің 
жігіттерді анда-санда алып кел, барып кел-
ге жұмсайды, тапсырғанын орындаймыз. 
Арба ж�ндейміз, ұсталарға к�мектесеміз. 
С�йтіп жүріп жаттық. Бұл жағдайға 
да үйрене бастадық. Бірақ наурыздың 
 ортасында, ұмытпасам, сейсенбі күні біз 
бәлеге ұшырадық. Жұрт таңғы асын ішіп 
жатырғанда қайдан келгенін білмеймін, 
бір құм боран басталып айқай-шу шықты. 
Баққан жылқымыз апан-топан болып, 
басқа мал да үркіп, біз естімеген бір  керемет 
айқай-шу дүрсіл естілді. Жігіттер сасып, не 
істерін білмей ілгері-кейін жүгіреді де, 
кейбіреуі қан-қан болып құлап зарлап 
жатыр. Біз тамақты жаңа алдымызға ала 
бастағанбыз.  Ересектеу басшымыз «Ой-
бай, жау келді» деп айқайлады. «Қаш» 
деген айқай шықты. К�зім к�ргені от 
басындағы жігіттің киімімен отқа құлап 
түскені. Мен жолдас тарыма әуелі атқа 
мінейік дедім, бірақ ат жақтан оқ атылып, 
дүрсілдеп орыс солдаттар келе жатты. Тағы 
ойланып к�зіме түскені қасымыздан �тіп 
бара жатқан түйе болды, мен жігіттерге 
түйеге мініп қашайық дедім, жүк таситын 
әйдік нарымыз бар еді, сол жақын жерден 
�тіп барады екен, мен атылып барып ба-
сын ұстадым. Жігіттер бәрі соған жарма-
сты, бес адам соған сүйретіліп мініп құмға 
бет бұрдық. Ондағымыз – қуғыншылар 
атпен жүрген, құмда түйеге ат ілесе алмай-
ды. Үлкен нар к�здері адырайып, езуінен 
к�бігін  шашып шапқанда бір-бірімізден 
ұстап түсіп қала жаздап, шаққа отырдық. 
Артымыздан оқ қарша борады, бір кезде 
аяғым тыз ете қалғанын сездім, с�йтсем 
оқ тиген екен, тағы бір жігітке оқ иығынан 
тиді. Аяғымның ауырғанын кейін сездім, 
етігім жылынып қанға толғанда ғана 
білдім. Қуғыншылар қолдарында қызыл 
туы бар, екі шақырымдай қуып, жете 
алмай қалып қойды. Бізде тек ұстада 
ғана шиті мылтық болатын, ешкім жау 
күтпеген, соғысатын пиғылымыз да болған 
жоқ. Кейін білдік, жау ешкімді аямап-
ты, мал айдап келген он т�рттегі тайға 
мінген жас бала бар еді, соны да атып 
кетіпті. Біреудің жалғызы еді, бізбен бірге 
боламын деп сол күні қонып қалған. Екі 
күннен кейін оны жерлегенде шешесінің 
«Тайға мініп тарығып, қолға да түсіп 

қамығып, арманда кеткен жалғыз-ай» деп 
зарлағаны есімнен кетпейді. Кейін барып 
келгендер айтады, жазалаушылар адам 
түгіл, жазықсыз малды  да қырып тастапты. 
Қарсыласпайтын ылғи қарусыз адамдарды 
қырғаны елді қорқыту үшін істегендей. 
Мен болған топтың к�бісі қаза болды, он 
шақтысы жараланды. Менің етігімді үйге 
келгенде шеше  алмай пышақпен кесіп 
алды, аяғым ісіп кетті. Емші келіп жігіттер 
к�мектесіп, тиген оқты жарып алды, ор-
нын құрым киіз  басып күйдірді, тағы мен 
білмейтін дәрілер жағып таңып тастады. 
Екі күннен соң қаза тапқандарын к�міп, 
зарлап жатқан елге отряд келіп жетті, 
 жазалаушыларды елде отряд деп айтатын. 
Олар к�рінгенде мен секілді жаралы  он 
шақты жігіт ауылдан  жасырынып қашып 
кеттік. Содан мен бір жылдан артық 
әңгіме басылғанша жасырынып жүрдім. 
1931-1933 жылдары елде жаппай аштық 
болды, әркім �з басын қауғалап жан-
жаққа кетті. К�п адам аштан қырылды. 
Жергілікті басшылар да жиі ауысып, 
үкіметтен де мән кете бастады.  Біздің 
артымызға түсіп қуғындауға ешкімнің 
шамасы келмей қалды ма, әлде кешірім 
болды ма білмеймін  немесе құжаттар жоғы 
әсер етті ме, біз де тірі қалған жұртпен 
бірге колхоз шаруасына жегілдік». 

Досымұрат ақсақалдың к�ргені екінші 
топтағы жабдықтаумен айналысып жүрген 
сарбаздардың қырғыны. Ақаев отрядына 
к�мекке жіберілген бұл топтың басшысы  
Сидельников деген орыс еді деседі. Осы 
екінші отрядтың к�мекке келгенін бірінші 
топтағы Қаупен Мышанов ақсақал да 
 растайды.

САЛЫҚТЫҢ ТҮРІ КLП БОЛДЫ 

К-терілісті басуға қатысқан жазалаушы  
топ ішінде болған Қаупен Мышанов 
ақсақалдың айтқаны (жазып алған Жақия 
Қалмағанбетов):

«...Мен Ш�мекейдің Тоқасымын, осы 
к�терілістің басшыларының бірі �йменнің 
Сыдығының тумасымын, інісімін, т�рт 
ата жерміз. 1927 жылы күзде №21-ауыл 
советтің секретары болып сайландым. Ол 
кезде кәзіргі «Тәуіп» кеңшарында 12 ауыл 
болған, ол Жарк�л болысына бірікті. Болыс 
�йменнің Сыдығы. Сол жылдың аяғында-
ақ адам мен малдың тізімі қайта алынып, 
кәмпескеге дайындық үшін  комиссия 
құрылды. Комиссияның бастығы бо-

лып Ырғыздан келген  Байжанов деген 
(атын, қызметін ұмыттым) болды да, 
мүшелері Бәйменов, Тілепбай Қожыров, 
�білтай Нұрқатов (ауыл совет т�рағасы) 
деген белсенділер болды. Мен хатшы-
мын. Бірінші болып кәмпескеге атақты 
Сәтбайдың Ержаны ілікті. Мал-мүлікті 
алуға Жанасыл К�лдеев, �білтай Нұрқатов 
үшеуміз бардық. Ержан бізді үндемей 
қарсы алды. Малы аз болды, біз одан 
500 қой, 100 жылқы, 30 түйе, 50-60 сиыр 
алдық. 8зіне 16 қарасы мен отырған үйін 
қалдырдық. Отау үйі мен бүкіл дүниесін 
тәркіледік. Зат �те к�п болды. 60 ішік 
(ішінде тігілмегені бар), 70 кілем, 60-
70 к�рпе-жастық, алтындаған қымбат 
тастардың к�зі бар сырға, білезік, сақина, 
алтын жалатқан 40 кесе, 40 қасық, 4 кісі 
к�теретін 40 кісілік жез самаурын, т.б. 
құнды заттар к�п шықты. Заттарды хат-
тап болған соң «ішінен не аласыз» дедім. 
Ол кісі «әдіре қалған қайырсыз дүние 
ғой, менің �зімнің, әйелім Бәтіштің, 
балам Қалидың ішігін қалдырсаң болар, 
денемізді жапсын» деді.

Екінші ұсталған, Орскіге шығып, үнемі 
қалада тұратын саудагер Тәжібайдың 
Т�реші болды. Одан 1000 қой, 60 жылқы, 
60 сиыр алынды, сол күні екеуін Ержанның 
қара бурасын жеккен шанамен Ырғызға 
ж�нелттік. Алып барушы – делбеші 
Бейімбеттің Бақтыбайы. Бірақ жолда 
бандылар (Қаупекеңнің �з с�зі) ұстап, 
к�п уақыт бостандықта жүрді. 1928 жылы 
салық туралы заң к�п шықты, соның бірі 
«Қызыл ет» салығы. Ірі салық 400-500 
қойы, 15-20 қарасы барларға салынды. 
Осы кезде қазақ кімді бай деп айтқанын 
еске сала кетейік. Ол кезде (XIX ғасыр 
ортасы) 300-400 жылқысы, 400-500 қойы, 
20-40 түйесі, 50-60 қарасы бар адамдар 
бай саналыпты, ал 10-15 ірі қарасы, 4-6 
жылқысы, 20-30 қойы барлар жарлы кедей 
болып жатаққа жатқызылады /Ы. Алтын-
сарин. Қазақ қырындығы жұт/. «Ақиқат» 
1994, № 8. 44 б./. Ал осы тоқалардың �з 
ішінде Ашабай деген кісіде (Ш�бересі 
Қонысбай Жаназатов �йтекеде тұрады) 
40 000 саулық қой болған басқасын есеп-
темегенде (Сондықтан оны Қойлыбай 
депті). Салықтың нарқы мынау: 100 пұт 
ет, 100 центнер астық. 8мірінде астық 
екпеген сусылдаған құмда не астық екенін 
білмеймін, 10 пұт жүн. Салықты 3 күнде 
�теу керек. Тапсаң-таптың, таппасаң 
ұсталып сотталасың. Тәртіп солай.

Қара кедей батырақ, 
Күнің туды жадырап.
Сталин атаң сау тұрса,
Сотталарсың кәзір-ақ, – дейтін халық 

�леңі осы кезде туса керек. Осындай 
тәртіппен біз 700-дей адамды бай деген 
тізімге ілдік. Ол кезде болыста небары 
1000-нан астам түтін бар. Ел күйзелді, 
к�бісінде бір сиыр қалды. Жұрт жүн 
салығын �теу үшін үстіндегі күпісін с�гіп, 
арқан-шылбырын тарқатты.  Басқа 
салықтың түрі к�п болды. Астық, ет, 
жүннен басқа май, тері, қыл (жылқының 
жалы, құйрығы) мүйіз, тұяқ, ескі-құсқы, 
т.б. салығы болды. Оның сыртында ш�п 
салығы, госзаем тағы бар. «Асыра сілтеу 
болмасын, аша тұяқ қалмасын» деген осы 
кез. Сол кезде (1928-1929) Тәуіпте тартып 
алынған малды Байқуақ деген к�лдің 
жағасында топтап апарып бауыздап, етін 
к�лдің ортасына ш�меле-ш�меле қылып 
үйіп, қызыл ет қылып қатырып, сосын 2-3 
сиырдан түйеге теңдеп, қызыл керуенмен 
Ырғыз-Шалқарға тарттырды. Ар жағын 
білмеймін. Кәмпеске заттары да солай. Ел 
іші дүрлігіп толқу к�бейді, үрейлі �сек-
аяңдар тарады. �сіресе, байланыс Торғай, 
Арал, Жабасақ арасында �те күшті, тын-
байды. 1930 жылдың басында тұңғыш рет 
комсомол жиналысы болып, мені алғаш 
рет комсомол секретары етіп сайлады. 
С�йтіп жүргенде Ырғыздан 7 март күні 
НКВД бастығы Таубай Еркебаев пен 
партшколдың т�рағасы К�шкімбаев келіп, 
шақырып алып, «ертең 8 мартта бар 
қатындарды жина, жиналыс �ткіземіз» 
деді. Жиналыс �ткізетін жер Исатай 
ахунның мешіті  болып белгіленді . 
К�теріліс басшыларының бірі Исатай 
Сатыпал дыұлы аса беделді, ақылды адам 
еді. Алдында ғана Батпаққорада халыққа 
ара түсіп, қырылудан алып қалған еді. �лі 
күнге дейін бұзылмай тұрған, ағасы 
Дүйсенбінің мешітін сол кезде �зі 
ұстайтын. Таубаев үйіне барып түсіп, енді 
мешіт болашақта «қызыл отауға» беріледі, 
үгіт жүретін жер болады деді. �білтай 
пысық еді, үй-үйді аралап, қасына 2-3 жас 
келіншекті ертіп алып, қызыл шымылдық 
жинап, мешіт ішін қызылды-жасылды 
безендіріп «Кеңес үкіметі жасасын!», 
«�йелдерге теңдік берілсін!» деген ұрандар 
ілді.  Ертеңіне намаз оқитын жерге 
ауылдағы әйелдерді түгелге жуық жинады, 
біз де аяғымызды шешпей шықтық. Жина-
лыс ашылып әйелдерге теңдік берілген 
күнін айтып, міндеттеріне кірісе бергенде 
Мұқатай, Сыдық бастаған топ кіріп келіп, 
бізді тұтқындады. �йелдерді қуып шығып, 
шымылдығымызды жұлып алып, орнына 
Ақт�беде рабфакта оқитын Ыбыраш 
Жапақов пен Сахи �лімбетов деген 
жігіттер метр жарым ақтыққа «Жойылсын 
кеңес үкіметі, жасасын халық үкіметі, хан 
үкіметі» деген ұрандарды іліп қойды. 
 Милиция бастығының тапаншасын тар-
тып алып, петлицасын жұлды, қырықтық-
пен шашымызды қырқып, аяқ-қолымызды 
байлап сарайға қамады. Бізді оқта-текте 
былай-былай �ткен тентектер қамшымен 
тартып кетеді. Келесі күні бізді далаға 
шығарды. 12 ауыл түгел жиналған, 2500 
адамдай. Кешегі, тағы басқа ұрандар 
ұстаған. Жұрт алдына Жабасақтан келген, 
сондағы Алмат мешітінің иесі Мұқантай 
ахун «Ясин» сүресін оқып болған соң с�з 
с�йледі. Есімде қалған мазмұны мынау      
«...Кеңес үкіметінің құрылғанына 13 жыл 
�тсе де халықтың күткен жақсылығы 
ақтал мады, теңдік берілмеді. Халық 
мұқтажын ескеріп, мұңын тыңдаудан 
қалды. Жетім-жесірдің үкіметі дегені бос 
с�з болды. Мал-жаннан түгел айырылдық, 
қаңырап қара басымыз қалды. Кеше тағы 
жүн тапсыр деп салық салды, енді тапсы-
ратын ештеңе жоқ, күпі-к�рпелер түгел 
с�гілді, енді анала рының шашы мен 
аталарының сақалын қырқу қалды. Қолда 
қалғаны қатын мен бала еді, енді қатынды 
да үгіттеп алуға келе жатыр. Мешітті кеше 
аяғы мен таптады. Кеңес үкіметінде әділдік 
жоқ, жақында астық таба алмағандарды 
соттады. Енді колхоз болып барлық үй-
мүлкіңді, к�рпе-жастығыңды, қолда бар 
бала-шағаңды, келін-қызыңды, қатын-
шешеңді бір үйге кешегідей жинайды. 
Бірнеше ауыл бір қазаннан ішіп, бір 
к�рпенің ішінде келінімізбен бірге жата-
мыз. Мал-жан емес, ар-ұяттан айырыла-
мыз. Тіршілік �мір құрыды, азаттық үшін 
қолға қару алудан басқа ештеңе қалмады. 
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Ұлт көсемі Әлихан тамсанған түріктің тұлғасы кім?

«АРБАСҚАНДА 
жол бермейтін жүйрік»

лихан Бөкейханның артында қалған мол мұрасында тек қазақ халқына қатысты 
ғана емес, әлемдік тарихқа, жеке тұлғаларға қатысты қызықты деректер мен құнды 
мәліметтер мол. Әсіресе, адамзат тарихында мемлекеттің саяси, экономикалық 
және мәдени дамуына өздерінің үлестерін қосып, тарихта есімін қалдырған 
көрнекті тұлғалар тағдырын жазу арқылы кемел білім иесі әзіз Әлихан Бөкейханның 
бүкіләлемдік тарихтағы қоғамдық үдерістерді, жаһандық гуманитарияның көрнекті 
өкілдерінің қызметін жете бақылап отырғанын айқын аңғарамыз.
Оның қысқа да болса нұсқа, мазмұнды мақаласының бірі – «Хасейн Халами паша». 
Самар қаласында қызметте жүрген кезеңінде «Қыр баласы» деген бүркеншік 
есіммен «Қазақ» газетінің 1914 жылғы №46-санында жарық көрген. 

Ә

Алып та бір жығасың, 
Шалып та бір жығасың.
Қажымұқан атаңдай
Чемпион боп шығасың.

(Күрек)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

8зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Қыш құмыраға қыша майын құйшы, 
Қыша майын қыш құмыраға құйшы. 

Кейбір тарихшы-ғалымдардың пайым-
дауынша, газеттің шығу тарихы теңіз сая-
хатшысы Христофор Колумбтың Испания 
патшасына жазған хатынан бастау алады. 

Газетте Колумб Американың ашы-
луы туралы жазған. Арада 40 жыл �ткенде 
 Ита лияда «газета» (итальянша «gassetta» де-
ген с�з пайда болады. Жаңалықтар  «газета» 
деп аталған. Ал немістің «Цайтунг» (немісше 
«Zeitung») деген с�зіндегі Zeit – уақыт, 
яғни «соңғы жаңалықтар деген  ді білдіреді. 

XV ғасырдан бері газет не болмаған демеңізші?! Мадридте газет 
қолорамал болып та шығыпты. Қолорамалдағы жаңалықтарды 
оқып болған соң, испандықтар оны субұрқаққа шайып (Мадридте 
әр аттап басқан сайын субұрқақ кездеседі), күнге кептіріп, жүре 
беретін болған. Мұндай қолорамал газеттер Па рижде де к�п кез-
дескен. Парижде газеттер тәтті вафли болып та пісірілген. Кейін 
оқырмандарын к�бейту үшін әркімнің қызығушы лығына қарай да 
газет шыға бастады. ХІХ ғасырдың аяғына қарай АҚШ-та бақытсыз 
жандарға, бауыры ауыратындарға, байлар мен қайыршыларға 
арналған газеттер жарық к�ріпті. Англияда,  мысалы, әлі күнге дейін 
мысық асырайтындардың газеті бар екен. 

Қытай халқы қай кезде болсын инелікке аса құрметпен қараған. 
Оның суреті байлықты бейнелеген. Сондықтан терезе перделері мен 
ыдыстарға, тіпті к-йлек-к-ншекке дейін бұл жәндіктің суреттерін 
салып тастаса артық ете қоймайды деп санаған. 

 Инелік бейнесі бар әшекейлер мен алқаларды, шаш 
қыстырғыштарды тағып жүргенді әдетке айналдырған. Үйге ырыс 
кіргізуде бақалар мен құрбақалардың орны ерекше. Сондықтан 
оларды �лтіруге болмайды. Қытай халқының бір аңызында, үш 
табанды құрбақа қатал әрі сараң болғаны айтылады. Сол үшін 
Құдай оны қатты жазаласа керек. Содан бері үш табанды құрбақа 
адамдарға қайырымдылықпен қарап, табыс әкелетін болған. 

Айдаһар бейнесі де табыс келтіреді деген ұғым бар. 8йткені 
аңыздарда ол үнемі қазынаны қарауылдауымен белгілі. Сонымен 
бірге бұл жануардың жыртқыш екені есіңізде болсын. Сондықтан 
сіз жомарттық танытумен бірге, батыл да болуға тиіссіз. Егер 
айдаһар бейнесі үйіңізде емес, жұмыс б�лмеңізге қойылған болса, 
отыратын орныңызды үнемі таза ұстауға тиіссіз. Сонда жағымсыз 
энергиядан арылып отырасыз. 

Жаңа Зеландияның теңіз деңгейі нен 
1200-2000 метр биіктегі тау шат қалдарында 
-згеше б-лек «жастықтар» -седі. Олар бір 
жерге жинақталып шыққан к-птеген гүл 
шоғырларынан түзілген.

Биіктігі 0,5 метрге жететін шар тәріздес 
бұл гүлдер алыстан ағарып к�зге түседі. 
Кейде, тіпті оларды қой шылар анық айыра  
алмай отарынан б�лініп кеткен қойға 
ұқсатып, биік тау беткейлеріне тырмыса 
шығатын к�рінеді. 

Перу жерінде азорка деген �сімдік �седі. Оның ені – бір метр, 
биіктігі қырық сантиметрге жетіп, к�рінісі жастыққа ұқсап тұрады. 
Сансыз �сімдіктерден түзілген бұл «жастықтар» тас тәріздес 
қап-қатты. Оның үстіне із түсірмей шығып тұруға болады. Бұл 
�сімдіктердің кейбірі 100 жастан да асып кеткен. 

Біздің заманымыздан бірнеше ғасыр 
бұрын Бағзы Греция мен оны жаулап алған 
Римде қазір «Ежелгі дәуір -нері» деп атала-
тын сан алуан к-ркем -нер түрлері ерекше 
к-ркейіп -скен. 

Греция мемлекетінің алғаш пайда болған 
кезеңінен Рим мемлекеті құлаған біздің 
заманымыздың V ғасырына дейін мың 
жарым жылдық кезең Ежелгі дәуір деп ата-
лады. Ежелгі дәуір �нері �мір қуанышына, 
адамның ұлылығы мен сұлулығына сенімге 
толы. Мұндай �нерді тек азат адамдар, ежелгі грек қалалары – 
республикаларда тұратын азат азаматтар ғана тудыра алатын-ды. 
Олар тән сұлулығына жан сұлулығы жарасқан жан-жақты жетілген 
азамат адамның бейнесін жасауды мұрат тұтты. 

Газет қай кезден бастау алған?

Айдаһарлар жүректілерді сүйген

Қойға ұқсас гүлдер

Сіз білесіз бе? 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Артық болмас білгенің

Қыр-сыры мол дүние 

Өсімдіктер әлемі

Ежелгі дәуір өнері

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым дар дың 
еңбек ұжымдары Серіктестіктің есепшісі Гүлмира Амангелдіге ұлы

Наздан НҰРЛАНҰЛЫНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 
айтады.

жауапқа тартты. Одақшылар оны парламентті 
таратып жіберді деп айыптады. Паша оның бұл 
әрекетіне �кінбеді және шағымданғандарды 
к�ндіруге тырысты. Алайда ол Румелиядағы 

оқиғалардың соңы Балқан соғысына алып 
келген жағдайда үкіметте қалудың орынсыз 

екенін түсінді. Уақыт тілі 1912 жылдың 
8 қазаны деп с�йлегенде ол Вена елшісі 
болып тағайындалады. Сонымен бірге ол 
Османлының Римдегі елшісі қызметін 
де қоса атқарған.

«Балқан соғысы басында Халамиді 
Камал [Кемәл] Венаға елші қылып 
жіберді. Түркияға бүлік те, жақсылық 
та осы Вена арқылы болушы еді, осы 
Хала миді Венаға жібергені бір нысанаға 
келгенде атқан ескі түрік осы болды» 

дейді �.Б�кейхан.
Т ү р і к  т а р и х ш ы л а р ы  Х и л м и д і ң 

В е н а д а ғ ы  қ ы з м е т і н  қ а т т ы  с ы н а й -
д ы .  Н е в ш е һ и р  Қ а ж ы  Б е к т а ш  У ә л и 

университетінің оқытушысы,  тарихшы 
Абдуллаһ 8здаһтың «Соңғы ұлық уәзір Хусейн 
Хилми пашаның �мірі мен қызметі (1855-
1923)» атты мақаласында тұлғаның қызметіне 
жақсы баға бермейді.  «Хусейн Хилми паша 
дипломатияға �те қабілетсіз еді. Терең білім 
мен бай тәжірибені қажет ететін осы салада 
ол жұмыс істеген емес» деп жазады. Басқа да 
қолға түскен деректерге сенсек, Хусейн Хилми 
пашаның дипломатияда  анау айтқандай үлкен 
тәжірибесі болмаған. Оның Еуропа туралы 
бар білімі бірнеше жыл бұрын жасаған саяхаты 
және күнделікті  газеттерден жиналған ақпарат 
болды.  К�птеген тарихшылардың ортақ пікірі 
ол дипломатияда жетістікке жете алмады деген-
ге саяды. �лихан да бұл жайлы: «Бір қарын май-
ды бір құмалақ шірітеді» деген, Балқан ұйымы, 
Балқан бірлігі іріп-шірігенде Халамисіз болған 
жоқ еді-ау!» деп бір ауыз с�збен түйін жасайды.

Азия мен Ауропаға бірдей аты шыққан 
Хилми пашаға �лекең бәрібір іш тартады, үміт 
артады. Геосаяси жағдай, Балқан түбегі, армян 
мен түрік арасы, Кавказдың оңтүстік аймағы, 
империялар мүддесі тұрғысынан Хусейннің 
к�зқарасын анықтау �лихан қаламы үшін қол 
емес. «Кафказдың оңтүстігін жайлаған армян 
жұрты орыс пен Түркия қол астында. 4зіміз 
жұртқа құрдастықты таза беріп отырған 
немене, түрікке «сен 6з армяныңа құрдастық 
бер» десіп, Түркияны жағадан алып отырмыз. 
Енді Балқан шатағынан соң Түркияның зор ісі 
осы армян болып тұр. Жас түрік партиясының 
Халамиді Петерборға жіберуі бұл күнде тапқан 
іс» дейді �.Б�кейхан.

Одақшылдармен қарым-қатынасын қай-
тадан түзеген паша олардың соғысқа қарсы сая-
сатын қолдады. Бірінші дүниежүзілік   со ғыстың 
соңында ол Вена елшісі ретінде Осман импе-
риясы таратылғанға дейін қызмет етті. Бітім-
герліктен кейін де ол Ыстамбұлға оралмады 
және отбасымен Венада жалға алған үйде тұрды. 
Ол 1923 жылы 3 сәуірде қайтыс бол  ды, оның 
денесі Ыстамбұлға жеткізіліп, Бесік таштағы 
Яхия әпенді қабірінің қасында жерленді.

Хусейн Хилми паша ұзақ жылдар провин-
цияларда жұмыс істеді. Ол саналы ғұмырының 
к�п б�лігін ауылдарда �ткізді. 8з міндеттерін 
�те жақсы орындаған Хусейн Хилми пашаның 
аты «Румелияның Бас инспекциясы» кезеңінде 
жақсы танылды. �лекеңше айтқанда: «...Тәмам 
Еуропа дипломатын 5 жыл арбап, Халамидің 
Еуропаға аты шықты».

Ол �з дәуірінде алдымен Абдулхамид 
сұлтанның ықыласына ие болып, алғашқы 
ұлық уәзірлікке қол жеткізсе, кейінгі сұлтан 
Решадты да талантымен таңғалдырған үлкен 
мемлекет қайраткері болды.

Хусейн Хилми паша адал және еңбеккер, 
�те мықты түрік болып ғұмыр кешті.  Османлы 
мен жаңа Түркияға, Азия мен Ауропаға танымал  
тұлғаға айналды. Оның шығармашылыққа 
ұқыптылығы мен хат алмасуға деген ерекше 
қызығушылығы оны �з қатарынан алдыңғы 
орынға шығарды.

«Жұрт үшін қиядағы қиынды алған, жұртқа 
қызметі май болған Халамидің ғұмыры бақытты 
жігіт ғұмыры ғой! Жүйрік, қыран күшін қиянға 
салса, жұрт мақсатын орнына апарса, мұнан 
артық не бақыт бар, бауырлар!» деген Алаш 
арысы �лихан Б�кейхан бекер тамсансын ба?

Бұдан жүз жыл уақыт бұрын �лихан 
 Б�кей хан  ның қаламына ілінген, оның 
ғұмырын қазақ жас тарына үлгі ете к�рсетіп, 
«шіркін-ай!» дескен Хусейн Хилми паша 
хақында ойлана жүріп, толғана жүріп, Қазақ 
елінің әлем дік қауымдастық арасындағы беделі 
үшін қыруар еңбек етіп жатқан Қазақстан 
елші ле ріне ризашылық сезімімді білдіргім 
келді. Бұл мақала мұнда жүріп танысқан алыс-
жақын ағайынға, бауырмал һәм мейірімді 
интел лигенттеріне, жалпы туысқан Түркия 
еліне  деген айрықша ықыластан, сондай бір 
ізгі ниеттен туындады. Түркия елінде �ткен 
үш ай уақыт ішінде іскерлігімен, белсенді әрі 
ашық к�ңі лімен бізді баураған Қазақстанның 
 Түр кия дағы Т�тенше және �кілетті елшісі 
Абзал  Сапар бекұлына к�рсетер құрметіміздің 
белгісі де.

Заңғар К8РІМХАН,
 Л.Гумилев атындағы Еуразия

 ұлттық университетінің докторанты

ТҮРКИЯ, ДЕНИЗЛІ ШАҺАРЫ 

�.Б�кейхан қазақ даласына, кішкентай 
ғана қазақ ұлтына тигізген шапағаты мен 
алаңдаған к�ңіліне орай �з дәуірінен ілгері-
кейінді ғұмыр кешкен бірнеше ірі тұлғаны 
айрықша атайды. �лиханның к�ңіліне 
жаққан, с�йтіп қаламына ілінген тұлғалардың 
қатарында «Жұрт үшін қиядағы қиынды алған, 
жұртқа қызметі май болған» Халами да бар. 
Түркияның Памуккале университетінде 
�ткізген ғылыми тағылымдама кезінде біздің 
ойымыздан Халами есімі бір шықпады, оның 
кім болғаны, қандай еңбек сіңіргені, Алаш 
к�семінің үлгі етуінде қандай мән бар дегендей 
сауалдар мазалап тұрды.

Алғашында біздің «Хасейн Халами» деп 

іздеп жүргеніміз жаңсақ болып шықты: дұрысы 
Хусейн Хилми (түрікшесі – Hüseyin Hilmi Paşa) 
екен. «Қазақ» газеті араб графикасымен жа-
рияланып тұрғанын ескерсек, сол заман тұр-
ғысынан алғанда онша үлкен қателік те емес.

Алаш к�семі  «еск і ,  жаңа  түріктің 
 Еуропамен арбасқанда жол бермейтін жүйрігі 
– осы Халами. Еуропа елшілерінің арасында 
Халамиді жалғызға балайды» деп тамсанған 
Хусейн Хилми  паша – ХІХ-ХХ ғасырлардың 
тоғысында Түркия мүддесі үшін к�ршілес, 
алыс-жақын елдерде жүріп, жарғақ құлағы 
жастыққа тимей, абыройлы қызмет қылған 
тарихи тұлға.

Ол 1855 жылы 22 қарашада Лесбос аралында  
дүниеге келген. Арғы аталары әйгілі Кутахия 
�ңірінен шыққан, �з әкесі Мұстафа – әпенді 
саудагер. Лесбостағы мешіт-медреседе хат 
 танып, кейіннен орта мектепті бітіріп шығады. 
Жеке оқытушылардан француз тілін үйреніп, 
фиқһ дәрістерін оқыған. Бұдан кейінгі білім 
жолы қақында �.Б�кейхан: «Жасында оқуды 
Ыстамбулда кадетски корпусында оқып, 6скен 
соң Франция һәм Германия университетінде 
бітірген» деп жазады.

Хусейн Хилми еңбек жолын туған �лкесі 
Мидиллиде бастады. Осы кезеңде ол �міріне 
айрықша із қалдырған, саяси к�зқарасының 
қалыптасуына ықпал еткен Намык Кемал-
мен танысады. Дәуірдің дүлдүл перзенті 
Намык бұл кезде қуғын-сүргіннің дәмін 
татып, түрмеде отырған болатын, Хусейн 
оның шығармаларын оқып, жаңа идеяла-
рымен танысып, оны �зіне ұстаз тұтты. Бұл 
жақын таныстықтың соңы  Намык Кемал 
Мидиллидің губернаторы болған кезде Хусейн 
Хилмидің Мидилли ирригация басқармасына 
тағайындалуына ұласты.

Жұмысына тиянақты, еңбекторы қалпымен 
жұртқа жаққан Хусейн мемлекеттік қызметтегі 
тоғыз жылынан кейін қызмет баспалдағымен 
�се бастады. Сириядағы Жер басқармасы 
комиссиясының құрметті мүшесі болады, бұл 
қызметті алты жыл атқарады. Бұдан кейінгі 
қызмет жолы Бурдур, Бағдад, Мерсин, Наблус 
пен Сулеймания болып жалғасып, соңында 
Адана губернаторы болып тағайындалады 
(1897). Хусейннің араб елдеріндегі саяси 
қызметіне байланысты �лихан: «4ткен 
1890-ыншы жылдарда Арабстан  б6лінемін 
деп жанжал  жасағанда, үкімет Арабстанға 
Халамиді жіберді» деп жазады.

Адана губерниясын ол небары тоғыз ай 
ғана басқарды. Осман патшасы ІІ  Абдулхамид 

тығы Абдулла пашамен ашық қарым-қаты-
насы жығылған үстіне жұдырық болып тиіп, 
 жұ мыстан шығарылды. Он күн �ткен соң, ол 
жаңа дан құрылған Румелияның бас инспек-
торлығына тағайындалады. «Арабстанда істі 
орнына келтірген соң Халами Македонияға гене-
рал-губернатор болды. Осы Македонияда тәмам 
Еуропа дипломатын 5 жыл арбап, Халамидің 
Еуропаға аты шықты» дейді �лихан.

Тағы бір түрік тарихшысы, Стратегиялық 
байланыстар институтының докторы Хасип 
Сайгілі «Хусейн Хилми пашаның Румелия 
инспекциясы кезеңдегі қызметі (1902-1908) 
және Болгария-Ресеймен дипломатиялық 
миссиясы» деген еңбек жазып, лауазымды 
тұлғаның елшілік қызметтегі  жақсы-  жа манды  
қырларын ашып к�рсетеді. Оның ойынша,  
әкімшілік мухтаризмнің бір түрі болатын 
инспекцияның басында Хусейн Хилми 
пашаның келуі аймақтағы шетелдік держа-
валардың қызметіне кедергі келтірді. Паша 
француз тілін �зінің жеке күш-жігерімен 
үйренсе де, шетелдіктермен тығыз қарым-
қатынас орнатпады және оның ұлттық сезім-
дері әрқашан алдыңғы орынға шықты.

Қалай болғанда да, Хусейн пашаның дәуір 
тынысын сезетін білгір ғана емес, келешектің 
беталысын, алдыңғы күннің ажарын айқын дай 
алатын сұңғылалығын �лихан да паш етеді. 
«...Македонияда жас түрік партиясына кірмей, 
 панасын беріп отыра берді» дейді �лекең,  «1908-
інші жылы Ниязы бек жұртқа құрдастық бер 
деп Ғабдалхамидке телеграм бергенде сұлтан 
Халамиден сұрады: «Eскер қай жақта?» деп. Ха-
лами сұлтанға жауап қайырады: – Менің тілімді 
алсаң, жас түрік пікіріне қарсы болма!»  деп».

Тарихи деректердің сорабына қарағанда 
паша империя сұлтанымен жақсы қарым-
қатынаста болған. �лихан дерегінің �зі с�йлеп 
тұр. Македониядағы мансабынан кейін Хусейн 
паша 1908 жылдың 27 қарашасында Камил 
паша басқаратын жаңа кабинет Ішкі істер 
министрлігіне шақырылып, Ыстамбұлға қай-
тып келеді. Пашаның одақтастармен таныс-
тығы, тығыз байланысы билікке ұлтшылдардың 
тағайындалуында маңызды р�л атқарды. К�п 
ұзамай �зінің Камил пашаға қарсылас екенін 
дәлелдеді. Ол конституциялық құрылымды 
бұзды деп айыптап, �зі отставкаға кеткенде 
қалғандары оның соңынан ере шықты, ақыры 
кабинет таратылды. �лихан: «Сұлтан бас билігі 
болған соң, Халами ішкі істер министрі болды» 
деп жазғандай, осыдан кейін Камил пашаның 
орнына тағайындалады.

имам Яхия бастаған бұлғақты басу үшін 
1898 жылдың 21 сәуірінде Йеменге 
жіберді. Сұлтан аймақтағы тәртіпсіздікті 
жойып, тұрақты әкімшілік басқару 
жүйесін орнатудағы үлгілі еңбегі үшін 
бір жылдан кейін губернатор Хусейнді 
уәзір деп марапаттады. Түрік тарихшысы, 
Ерзінжан университеті Тарих б�лімінің 
доценті, доктор Яхия Иечілиурт  «Хусейн 
Хилми  пашаның Йемендегі қызметі және оған 
жасалған қастандық» атты мақаласында жан-
жақты баяндаған.

Йеменде бес жыл тұрған Хусейн ескішіл 
топтардың арандатуымен жасалған қастан-
дықта ауыр жараланады. Оның армия бас-

Түркия тарихында әйгілі «31 наурыз» 
ісінде Хусейн Хилми пашаның есімі аталады. 
«31  наурыз» ісі конституциялық ережелерге 
бағынған үкімет жала жабушыларға қарсы шара 
қолдана алмағандықтан басталған. Толқудың 
алғашқы күнінде Хусейн Хилми паша Йылдыз 
сарайына барып, үкіметтің отставкаға кетуін 
ұсынады. Паша �зі к�терілісшілер қаупінен 
аулақ болу үшін біраз уақытқа Юсуф Рази 
бейдің үйінде бой тасалайды.

К�п �тпей әскердің Ыстамбұлға кіруінен 
соң және II Абдулхамидтің тағына Сұлтан 
Решад отырғаннан кейін империяның 
 садразамы (бас уәзірі) етіп тағайындалады. 
�лиханның: «1909-ыншы жылы осы күнгі 
сұлтан ұлық уәзір қойды» дейтіні осы. 27 
сәуірден 28 желтоқсанға дейінгі жеті ай т�рт 
күн уақыт ішінде қазіргіше премьер-министр 
лауазымындағы ол Аданадағы қақтығыстарға 
назар аударды, жергілікті қоғамдық тәртіпті 
нығайтты, к�ршілес Босния мен Герцеговина  
мен Болгария мәселелеріне бас қатырды. 
Алайда «31 наурыз» оқиғасын тоқтатуды 
мақтаныш санаған кіші шенді әскерилердің 
есерлігі шегіне жетті. Мемлекеттік бюджетті, 
басқа да қажетті заңдарды қабылдай алмаған 
Хусейн Хилми паша кабинеті отставкаға кетуге 
мәжбүр болады.

«1911-інші жылы орыс патшалығын ара-
лады, біздің патша «Царское селода» Халамиді 
қабыл етті. Петербордан қазандатып Халами 
үйіне қайтты» деген �лихан дерегіне жіті мән 
беретін тұстар бар.

Біріншіден, қалыптасқан, әбден сүзгіден 
�ткен �мірбаяндық деректерде Х.Хилми паша 
1909 жылы 14 қарашасынан бастап Еуропаға 
сапарға аттанған. Осы сапарда ол Ресейге 1910 
жылдың басында барып, орыс патшасымен 
жолығып, екеуара әңгімелескен. Мұндағы 
түрік саясаткерінің ойын �лекең былайша 
түйіндейді: «Халами пікірі орыс патшалығымен 
дос, жақын болу дейді». Екіншіден, «Петербор-
дан қазандатып Халами үйіне қайтты» дегенде 
мезгілді емес, қала атауын меңзеп тұр ғанын 
ескеруіміз керек. Шынтуайтында  Хусейн 
паша 1910 жылы 15 сәуірде Татарстан  аста-
насы Қазанға барған. Онда ол Н.Иванович, 
Ашмирин,  Ф.Катанов  сияқты белг іл і 
түркологтармен кездесіп, қаланы аралайды. 
Қазандағы үш күндік сапары орыс және татар 
басылымдарында кеңінен жарияланады және 
шағын еңбегі Қазанда трактат ретінде жарық 
к�реді. Назарға алынған тарихи фотосуретте 
Османлының Санкт-Петербургтегі елшісі 
Турхан паша және Қазан губернаторы Михаил 
Стрижевский секілді лауазымды тұл ғалар бей-
неленген. Мұқым түркі дүниесіне белгілі сая-
саткер қаланың қақ ортасында татар халқының 
ыстық ықыласына б�ленеді.

Біздің �лихан саясат жолында Бірінші 
дүние жүзілік соғыс хабарын, әсіресе Бірін ші, 
екінші Балқан соғыстарын назардан тыс қал -
дырмаған. Бұл с�зімізге оның «Керек с�з», 
«Балқан соғысы», «Тағы соғыс», «Ыстам бұл 
мен қылилар», т.б. еңбектері дәлел. «�лихан 
Б�кейхан еңбектеріндегі Түркия» атты 
зерттеуімізде талданғандықтан, бұл мақала-
ларды қайталап жатпаймыз, есесіне Балқан 
соғысы мен оған Х.Хилми пашаның қатысы 
бар-жоғына байланысты с�зімізді жалғаймыз.

Бұл кезеңде Хусейн Хилми паша үкіметтегі 
ең ықпалды тұлға ретінде танылған болатын. 
Сондықтан оны үкіметтің қателіктері үшін 


