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Одан бері де бір жыл аунап �тіпті. 
Сын сәттердегі саяси қадамдар, 

экономикалық-әлеуметтік к�мек, 
халықтың жүрек толқынысы – бәрі-
бәрін бір жыл безбенінде сыдыр-
тып айтып шығу оңай секілді. Түрлі 
қиындықтар, ауыртпалықтар, жарқын, 

Күллі түркінің 
атажұртына 
айналған Түркістандай 
киелі өлкенің 
топырағына табаны 
тиген адамның жолы 
оңғарылады деседі. 
Жалпыхалықтық 
сайлаудан соң, ресми 
тұрғыда Президент 
болып қызметіне 
кіріскен Қасым-
Жомарт Кемелұлы 
қазақ жерінің әр 
өңіріне барып, ел-
жұртпен емен-
жарқын араласып, 
хал-жағдайын көзімен 
көруге бекінгенде, 
алғаш ат басын бұрған 
мекені – «екі дүние 
есігі» Түркістан еді. 
Президент ретіндегі ең 
алғашқы саяси салмағы 
басым ресми сөзді де, 
ел тағдырына байла-
нысты шешімдер мен 
мәселелерді де алғаш 
рет осы топырақтың 
төрінде тұрып 
 айтты...

ТҮРКІСТАН ЖОЛЫ

ҰЛТ және ҰРПАҚ

Заманды қай жан билемек?
Заманға жаман күйлемек,
Замана оны илемек...», – дейді ұлы Абай. 

Ұрпақтан-ұрпаққа к�шіп келе жатқан 
шындық! )мір, қоғам, адам, пенделік мінез, 
дүниелік қасырет дейтін жерүсті ұғымдарын 
т � р т - а қ  ж о л ғ а  с ы й ғ ы з ы п  ж і б е р г е н 
шеберлікке тәнті болмауға бола ма?! Он 
тоғызыншы ғасырдағы сахараның болмысы 
мен кескінін ойы, санасы, жүрегі арқылы 
�ткізген кемеңгерліктің кең  тынысты 
бітімі. «�кесінің баласы – адамның дұшпаны, 
адамның баласы – бауырың» дейтін қағи даны 
�зінің �мірлік мұраты санаған ақын ның әр 
с�зі жаңа – жиырма бірінші ға сырға �мір 
сүрудің үлгісін ұсынар ұлылық дәрісі! 

Дәріс болғанда қандай дәріс?! )зімен 
бір кезеңде �мір сүрген батыс-шығыс 
ұлыларымен алыс-берісі, қатынасы  болмаса 
да сол тұстағы «барымен базар болған» 
Семейдің шағын кітапханасы арқылы үлкен 
әлеммен тілдесе, сырласа білген Абайды ұлт 
алдындағы ұлы міндет Құдыреттің теңдессіз 
биігіне к�терген. 

Иә... 
Абай – біздің аласармас Рухымыз! 
Абай – біздің жанымыз! 
Соны бүгінгі ұрпаққа ұғындыруымыз 

керек!
Осының �зі – уақыт алдындағы атқарар 

ұлы міндетіміз!
Осының �зі – ұлт мәңгілігі үшін күрестің 

жолы! 
***

Бүгін...
Қ а з а қ с т а н д а :  К е ш к е  қ а р а й  а у р у 

жұқтырғандар қатарына 12 адам қосылды. 

Түске дейін 88 адам болатын. Енді ауырғандар 
саны 109-ға жетті.

Біздің елде «тізгінсіз тажалдан» 
бүгін бірінші адам қайтыс болды. Нұр-
Сұлтанның іргесінде Қосшы дейтін жер-
де тұратын 64 жастағы әйел адам. 
Алматыға қонаққа келген. Жұқтырып, 
үйіне барған. Дәрігерлердің айтуына 
қарағанда, (зі де дімкәс к(рінеді. Иманды 
болсын! 

+лем тажалмен алысып, жанталасып 
жатыр.

Дүниежүзінде 466 мың адам ауырып, 
21 мыңы қайтыс болған. +зірге жазылғаны 
– 113 мың.

Михаил Лайтман дейтін ойлау, с(йлеу 
жүйесі (згеше к(ріпкел қарттың коро-
навирус туралы әңгімесін естідім. С(зі 
де, ойлары да қызық... «Адамзат осы 
бір қатерлі дертті зыр қағып, жүгіріп 
жүріп, (зі жақындатты. Жұмырбас пенде 
жүгірудей жүгірді. Енді отыратын, сабыр 
тауып, саябырситын, ойды серік етер кез 
келді... Ерте ме, кеш пе бұл  коронавирус 
та тоқтайды. Біз де тоқтауымыз керек! 

26 наурыз, 2020 жыл.
Коронавирус... Ел тағдыры... Жер 

тағдыры... Ұлт... Ұрпақ... Адамзат бола-
шағы... дейтін ұғымдар күні-түні сананың 
тынышын алғалы жады дейтін қазына-
сандықтың кілтін жиі бұрап, жиған-
терген, к�рген-түйгендерімді ақтарыстыру 
әдетіме айналды. Бұрын да жиі оқып, 
�міріміздің бары мен жоғын  таразы лауда, 
бағыт-бағдарымызды анықтауда бағ-
даршам болған қазақ ойы мен рухының 
пайғамбары – ұлы Абайға ат басын жиі 
бұрамын. Оймен �ркенімізді �сіріп, с�збен 
Ұлы жұртымыздың мерейін үстем еткен 
қазақтың ондаған ғасырлық тарихына 
шама-шарқымның жеткенінше қиялыммен 
сүңгимін. Шынында да, «Жауға –  жалынба, 
досқа – тарылма!» деп ұлы Мұхаң – 
Мұхтар 9уезов айтпақшы, арғы дәуірлерді 
түгендемей-ақ, �зіміздің жыл санауымыз-
дан бергі дәуірдің қойын-қолтығына к�з 
жүгіртсек те жетіп артылатын, �рісімізді 
кеңейтіп, үлгі болатын тұлғалар мен 
ақиқаттар қаншама?!

Т а р и х  –   � т к е н  � м і р  ғ а н а  е м е с , 
ұрпақ санасын есейтіп, ұлт болмысын 
қалыптастырар тәрбие мен тағылымның 
ұ л ы  м е к т е б і .   Б а с ы н а н  а л м а ғ а й ы п 
дәуірлерді �ткерген Алаш елі – адамзат 
�ркениетінің к�пғасырлық бел-белестерін 
артқа қалдырып, жиырма бірінші ғасырға 
аман жеткен тәуелсіз жұрт!.. Сол жұртты 
«қанаттыға – қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай»,  б ізден кейін  келер 
жалғастардың жалғасына тапсыру – 
 парызымыз!

«�ркімді заман сүйремек,

Могло бы быть хуже... Мир двигался к 
 роковой черте – к третьей мировой  войне... 
Остановитесь, обдумайтесь, люди!» деді 
шындықтың бетін тырнағандай қып.

Ақсақалдың ойы «Үрей» дейтін (леңімді 
еске салды...

«Күн тұтылып, к�ктен жұлдыз ағуда, 
!ркениет ошақтарын жағуда.
Дүниенің тартылысы шайқалып,
Үрей!
Үрей!
Қақпаларды қағуда...

Қара суық...
Қара қатқақ...
Дала...
Сыз...
Заман – ұйық...
Адам ойы – панасыз.
К�ктен түскен т�рт кітаптың киелі –
қара жұрты аңырап тұр...
Мазасыз...».

(15 қараша, 2011 жыл.)

(Жалғасы 5-бетте)

ТАЙТАЛАС
(Күнделікке түскен ойлар)

Қатардағы жауынгер 
Айтқали Әлібеков жөнінде жеткілікті 

айтылды ғой деп ойлаймыз. Десек те, естеріңізде 
ме, құрметті оқырман, осы мақаланың ортасында оның 

соғысқа Ресейден аттанғандығы туралы мәлімет бар емес 
пе? Енді аз-кем соған тоқталып өтейік. Иә, бұл кісінің туған жері 
өзіне қатысты негізгі құжаттарда: «Қазақ КСР-і, Ақтөбе облысы, 

Алға қаласы» деп көрсетілген. Ал АҚШ-тағы жарық көрген 
ағылшын тіліндегі кітапта: «1943 жылы Ресейдің Тастыкөл 

ауданынан (Кемеров облысы – ред.) әскерге 
шақырылып, майданға аттанған» деп 

жазылған.

ЭЛЬБАДАҒЫ 
КЕЗДЕСУ

«Yanks Meet reds» («Янкилер қызылдарды 
қарсы алған күн») кітабындағы 

Айтқали Әлібеков кім?

шуақты сәттері мидай араласып кеткен 
осы бір жыл ішінде халық к�ңіліндегі 
сенім, үміт пен күдік қатар �рілді. 

Ел еңсесін тіктеу үшін әлеуметтік 
ж ә р д е м а қ ы л а р  қ а т а р ы  а р т т ы , 
 ха лықтың несиесін бір реттік �теп 
беру ж�нінде шешім қабылданды. 

Экономикалық саясаттың бағдары 
айқындалды.   Жастарды қолдау 
 м а қ  с а т ы н д а  к а д р л ы қ   р е з е р в 
 жасалды... Иә, Арыстағы әскери 
қ о й  м а н ы ң   ж а р ы л у ы ,   А л м а т ы 
аспа нындағы ұшақтың құлауы, 
Қордайдағы қақтығыс, күллі әлемді 

шырмаған COVID-19 індетімен күрес, 
Мақтааралдағы су тасқыны секілді 
апаттар мен індеттер де осы бір жыл 
ішінде жүректерге салмақ салды. 
Осы бір жыл ішінде Президентке 
жүктелген жауапкершілік жүгі де 
ұлғайды. Қасірет пен қайғы қай ұлтты 

да, қай қоғамды да біріктіре түспей 
ме? Мұндай қиын-қыстау сәтте де 
республика жұртшылығы біріге түсті, 
біздіңше. 

Ішкі жағдай осындай болғанда, 
сыртқы саясаттағы ұстаным мен 
мәртебе де осы уақыт аралығында 

к�птің мойындауы мен қолдауына ие 
болды. Біздің заман – дүниежүзінің 
алпауыт елдерінің дауысы қатты-
рақ шыға бастаған кезең. АҚШ пен 
 Еуропа мемлекеттері, іргеміздегі 
Қытай секілді  алыптардың әр-
қайсысы кейінгі елдердің �з ізімен 
жүргенін қалап тұратыны жасы-
рын емес. Оған қоса, біздің заман 
– Азияның  геосаяси  амбициялары 
байқалған уақыт. Таяу және Орта 
Шығыс, Оңтүстік Азия, Азия-Тынық 
мұхит аймағы тәрізді ширыққан 
�ңірлердегі түрлі қақтығыстар, күллі 
әлемнің  назарын �зіне аудартқан, 
оның ішінде отандастырымыздың 
да біршамасын «бауырына тартқан» 
Сириядағы жағдай және �зге де 
текетірестердің кесірінен қаншама 
мемлекет ұлттық стратегиясын қайта 
қарастыра  бастады. Міне, сыртқы 
саясат деп аталатын, әлемнің шыты-
науы оңай м�п-м�лдір терезесінен 
қарасаңыз, біздің елдің, оның ішінде 
Президент Қ.Тоқаевтың бұрынғы 
саяси салмағы одан сайын артқанын 
байқауға  болады. Азиядағы, әсіресе 
к�рші елдермен қарым-қатынасты 
арттырудағы Тоқаевтың үлесін 
о с ы  б і р  ж ы л  і ш і н д е  с а р а б д а л 
саясаткерлердің �зі мойындады. 2020 
жылдың  14-16 ақпанында  Президент 
Қ.Тоқаев қауіпсіздік ж�ніндегі 56-
шы  Мюнхен конференциясына 
қатысып, қауіпсіздік, Қазақстанның 
с ы р т қ ы   с а я с а т ы  м е н  О р т а л ы қ 
Азияның  геосаяси жағдайы секілді 
халықаралық сипаттағы маңызды 
мәселелерді жіліктеп беруі, �ңірлік 
қауіпсіздік туралы пікір  алмасуы осы 
с�зіміздің бір ғана дәлелі. 

Бір нәрсені ұмытпайық, күллі 
дүние қазір үлкен қауіптің  алдында 
тұр. 9лемдік рухани-мәдени жағдайға, 
экономикаға, қауіпсіздікке қатысты 
эпи демиологиялық дағдарысқа кез 
болдық. Осындай сын сәтке әрі мем-
лекеттік жауапкершілік жүктелген 
кезеңге президенттік мерзімі тұспа-
тұс келген Қ.Тоқаевтың бір жылы 
– біздің елдің болашақтағы үлкен 
қадамы. Ал ол қадам түркінің алтын 
бесігі Түркістандай киелі топырақтан 
басталған.
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бастайды. «К�кжал» атты кантата, 
1-ші, 2-ші квартетпен қатар 20 шақты 
музыкалық қойылымдарға музыка жаз-
ды. Шығармашылықтың бел ортасында 
жүріп, АҚШ,  Голландия, Англия, Гер-
мания, )збекстан елдеріндегі фестиваль, 
конкурстарға қатысты. Сол елдердің 
композиторлары және музыканттарымен 
тығыз байланыс орнату арқылы үлкен 
тәжірибе жинақтады. Осы кезеңдерде 
Ақтоты к�птеген халықаралық аса 
ауқымды жобаларды іске  асырды. Ал-
маты консерваториясының шығар-
м а ш ы л ы қ  ж � н і н д е г і   п р о р е к т о р ы 
ретінде  «Восходящая  звезда» атты 
 жобасы бойынша Гала концерт (1993 
жыл)  халықаралық осы заман музыка 
фестивалі, «Наурыз ХХI» (2006, 2004, 
2008 жылдар) халықаралық пианистер 
конкурсы (2006, 2004, 2008, 2011 жыл-
дар) және консерватория студенттерінің 
шетелдік гастрольдері (Берлин, 2005-

еңбекқорлығының нәтижесі.  Театр 
және кино саласында да Мәдениет 
министрлігінің грантына ие болу 
а р қ ы л ы  е к і  а к т і л і  « А с п а н  к � ш і » 
балетін жазып шықты. АҚШ-тың 
атақты «Contiuum»ансамбліне арнайы 
жазылған «Алатау» атты шығармасы 
бүкіл дүниежүзін аралап кетті. Ақтоты 
жалпы �нерсүйер қауымға да к�птеген 
әндер жазды. «Ел бақыты», «Астана 
менің махаббатым», тағы басқа туын-
дылары орындаушылардың репертуа-
рына енген. Оның шығармалары қазақ 
музыкасының алтын қорына жазылды.

А қ т о т ы  ұ с т а з д ы қ  қ ы з м е т т і 
 ой дағыдай алып жүрді.  Солардың 
ішінде Тасқын Жармұхамбетов қазақ 
симфониясын ұлттық бояуын бұзбай, 
�те сәтті жалғастырып келеді. К�ріп 
отырғанымыздай, қарапайым қазақтың 
талдырмаш нәзік  қызы қаншама 
күрделі жұмыстарды атқарған! Десе 

де,  Ақтоты �зінің адами биігінен 
бірде-бір ауытқыған емес, елге сыйлы, 
үлкенді үлкендей, кішіні кішідей жылы 
қабақпен, жарасымды әңгімесімен әр 
жүрекке жол тауып жатады. Үкіметіміз 
оның осы іскерлігін ескере отырып, 
Мәдениет және спорт департаментіне 
директор етіп тағайындады. 2016 жылдан 
2019 жылға дейін Мәдениет және спорт 
министрінің бірінші орынбасары болды. 
Ұлттық намысты бойына терең сіңірген, 
қазақ �нерінің қадірін жете түсінетін 
Ақтоты бүгінде еліміздің Мәдениет және 
спорт министрі. Ананың сүтімен, әкенің 
қанымен келген бойындағы талант 
Ақтотыны осындай биіктерге жетеледі.

Анасы жағынан атақты Жарыл-
ғапберді ақын және к�рнекті жазушы 
Зейін Шашкин болса, әкесі �мірден 
ерте кеткен қазақтың біртуар жазушысы 
Рахметолла Райымқұловтай асыл азамат 
еді...

Ақтоты әкесінің және ұстазы 
Ғазиза Ахмет қызының аманатын хал-
қадірінше орындады деп айтуға болады. 

Ақтоты Рахметоллақызы рес пуб ли -
калық композиторлар кон курсының бес 
мәрте лауреаты, (1992, 1995, 1997, 1998, 
2000 жылдар), оған қоса бүкілодақтық 
композиторлар конкурсының (Мәскеу, 
1984, 1987 жылдар) екі мәрте  лауреаты. 
Қ а з а қ с т а н  ж а с т а р  с ы й л ы ғ ы н ы ң 
және Президент стипендиясының 
иегері. Кезіндегі КСРО Компози-
торлар одағының, бүгінде Қазақстан 
Композиторлар одағының мүшесі. 
2010 жылы Елбасы Н.Назарбаевтың 
жарлығымен «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері» құрметті атағына 
ие болды. 

Иә, қадірменді оқырман, біз қазір 
есіл-дерті қалта қамы үшін аннан-
мұннан ұрлап әнсымақ шығарып, сол 
әндерді ауыздарын жыбырлатып фоно-
граммамен айтатын саңырауқұлақтай 
қаптап кеткен «әншілерді» т�бемізге 
к�теріп жүрміз, бұл осы заманның 
ақиқаты, �кінішке қарай... Ал бұл үрдіс 
болашақ ұрпақтың рухани азуына әкеп 
соғуы с�зсіз.

) р к е н и е т т і  е л д е р  � з д е р і н і ң 
ұлттық музыкасын бәрінен жоғары 
қ о я д ы .  К е ш е г і  Қ ұ р м а н ғ а з ы , 
 Тәт тімбет, Ақан сері, Біржан, бергісі 
А.Жұбанов, М.Т�лебаев, Н.Тілендиев, 
С.Мұхаметжановтардың ізін жал-
ғастырушы Ақтоты сияқты тағы 
к�птеген композиторларымыздың 
еңбегі ескерусіз қалуы тиіс емес. Бұл да 
«бір кем дүние» Шерағаң (Ш.Мұртаза) 
айтқандай.  Біз  егемендікке  қол 
жеткізген елміз. Енді дамыған елдер-
мен иық тірестіру үшін �неріміз де 
соған лайық болу керек. Осы салада 
қазақ �неріне орасан зор еңбек сіңірген, 
ұлттық классикалық музыкамызды 
халықаралық дәрежеге жеткізіп жүрген, 
аса қарапайым, �те тәрбиелі, �негелі, 
қандай қиындықтарды жеңе білген 
Ақтотыға әлде де шығар биігің к�п 
болсын, қазақ �нерін әлемге паш етуге 
аянбай еңбек ете бер демекпін!

Ермұрат ҮСЕНОВ,
Қазақстан композиторлар 

одағының мүшесі, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

зитор әр аспаптың орындаушылық 
мүмкіндігін, табиғатын �те жақсы 
меңгеру міндетті.

Біз с�з етіп отырған Ақтоты осының 
бәрінен �тті.  Сол терең білім мен 
қажырлы еңбектің арқасында үлкен 
жетістіктерді бағындырды. Кешегі �ткен 
аға буын композиторлардың күрделі 
симфониялық жанрды терең меңгеріп, 
ары қарай жалғастырушы жастардың 
а л д ы ң ғ ы  қ а т а р ы н д а  о с ы  А қ т о т ы 
қарындасымызды айта аламыз. Кезінде 
Композиторлар  одағы дүрілдеп тұрғанда 
жаңа шыққан симфониялық  туынды-
лар концерттерде үнемі орындалушы 
еді. Қазір жағдай басқаша. Орталық 
қаржыландыру тоқталған соң кәсіби 
композиторлардың жай-күйі �те қиын 
боп қалды. К�ркемдік кеңес  жабылды... 
Осынау қиындықтарға қарамастан 
Ақтоты шығармашылықты бір сәт те 
тоқтатқан емес. 9сілі, композиторлардың 
к�бі ер адамдар. Қазақ қыздарының 
ішінен суырылып шыққан тұңғыш 
кәсіби композитор Ғазиза Ахметқызы 
болса да жалғастырушы аруларымыз 
саусақпен санарлықтай ғана. Соның 
ішінде табандылықпен,  қажырлы 

МАНАТҚА 
адалдық

Тыңдап отырмыз ...   Сонау ықылым заманның бізге мүлдем белгісіз ғажайып 
 сырлары көз алдымызға келгендей...  Иә, басқа ештеңеге алаңдамай бабалар салған 
сара жол ізіне түсіп, жүріп келеміз. Құлаққа көне қара қобыздың құдыретті үні 
естіледі, ұлы Қорқыт бабамыз мәңгілік өмірдің нәзік сәулесіне ұмтылады. Бірақ сол 
жалған дүние жеткізер емес. Қасиетті кең дала, қусаң жеткізбес сағым мен мұндалап  
шақырғандай... Кенет көне аспаптар үнімен басталған сиқырлы әуен симфониялық 
оркестрдің сыбызғы  тектес үрлемелі аспаптарымен аса ептілікпен ары қарай дами 
жөнеледі, әсем де сазды ұлттық бояуға толы әуендер кезектесіп жарыса бастады. 
Ұлы даланың құдыретін шын сездіретін тың әуендер бірінен соң бірі құйылып жат-
ты... Асқақ әуен қазақ даласының кеңдігін, сол кезде өткен батыр бабаларымыздың 
ерлігін паш еткендей...

Күтпеген жерден ұрмалы дауыл-
паз аспаптардың араласуымен Ұлы 
 далада ғаламат той, бәйге басталғандай, 
жігері жылдам екпіндігі басқаша әуен 
шығарманың бет-бейнесін мүлде 
жаңаша кейіпте жарқырата түсті... 

Иә, құрметті оқырман жан дүниеңді 
тербетіп ұлттық рухыңды оятып, 
бір сәт �зіңді еркін даланың самғап 
ұшқан қыранындай сезімде қалдырған 
қандай және кімнің шығармасы екен 
деп  ойлап отырғандарыңыз күмәнсіз. 
Бұл шығарма – халқымыздың  аяулы 
қызы, асылдың сынығы  Ғазиза 
Жұбанованың т�л шәкірті – Ақтоты 
Райымқұлованың симфониялық 
 оркестрмен «Тұран» этно-тобына 
 арнайы жазылған «Дала сыры» атты 
 поэмасы.  Е.Рахмадиевтің «Құдаша 
думан», «Дайрабай», Ғ.Жұбанованың 
« Ж і г е р » ,  Е . Б р у с и л о в с к и й д і ң 
«Желдірме», тағы басқа да ағалар 
салған сара жолды енді «Дала сыры» 
атты   кесек туынды толыққанды 
жалғастырды. Аталған шығармалар 
шетел  сахнасында да орындалып, 
қазақ классикалық музыкасын  әлемге 
паш етуде... Қалың жұртшылыққа 
ескертетін бір нәрсе, композитор 
атауы жалпыға ортақ болғанымен 
�зіндік, қарапайым тыңдаушы біле 
бермейтін қыр-сыры мол мамандық. 
Соның ішінде күрделі симфониялық 
дүниелерді жазу �те терең,  жан-жақты 
білімді қажет етеді. Кәсіби музыкант,  
композитор болу үшін жастайынан 
(6,7 жас) оқу тиімді. Дыбыс үндестігі 
сауатты ноталық білім, есту қабілетін 
арттыру сияқты толып жатқан қажетті 
білімсіз, күрделі шығарма жазу мүмкін 
емес. Оған қосымша болашақ компо-

еңбекпен к�ріне білген Ақтоты болды. 
Ұстаз �негесін үлгі тұтқан Ақтотыдай-
ақ  болар... Себебі Ғ.Ахметқызы аса 
жауапты басшылық қызметті атқара 
жүріп қаншама күрделі музыкалық 
шығармалар жазып қалдырды, ұлағатты 
ұстаз, аяулы ана, асыл жар бола білді.

Міне, біздің Ақтотымыз да ұлы 
ұстазының жолын тікелей жалғас-
ты рушы, ұлағатты ұстаз, отбасының 
ұйытқысы, к�птеген шығармалардың 
және  әд істемелік  зерт  теулердің, 

жаңашыл жобалардың ав-
т о р ы .  1 9 9 2 - 1 9 9 4  ж ы л д а -

ры ассистент-стажировканы 
Е.Рахмадиев пен Ғ.Жұбановадан 

аяқтап, сол кісілердің батасымен 
шығармашылықтың үлкен жолын 

2008 жыл; Лондон, 2006 жыл; Италия, 
2007 жыл; Үрімші, 2007 жыл;  Душанбе, 
2008 жыл; Қырым, 2008 жыл;  Венеция, 
2009 жыл; АҚШ, 2009 жыл; Шао-
синь, 2010 жыл;  Германия, 2010 жыл), 
 сонымен қатар еліміздің түкпір-
түкпіріне жасалған  турнелер осы 
Ақтотының тікелей басшылығымен 
ж ә н е  ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н  і с к е 
асты. Осынау қыруар шаруаларды 
атқара жүріп, үш симфониялық по-
эма жазды:«Дала сыры» (2008 жыл), 
«Жәмилә» (2009 жыл), «Толғау» 
(2007 жыл). Жазды деп айтуға оңай, 
бірақ бұл күрделі шығармаларды жа-
зып, жоғарыдағы ұйымдастыру 
жұмыстарын қатар алып жүруі 
Ақтотының аса  табанды, жігерлі 

Қауіп әлі сейілген жоқ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮЛГІЛЕРГЕ САЙ

Оқу орнының қамқорлығы
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

БӘРЕКЕЛДІ!

МӘДЕНИЕТ

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

БІЛІМ

Әлемдік пандемияға байланысты таяуда өткен онлайн-брифинг барысында Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Адханом Гебрейесус Еуропа елдерінде корона-
вирус індетінің жайылуы саябырсығанын мәлімдеді. Соған қарамастан әлемдегі және елдегі  
ахуал көңіл көншітпейді.

Ақтөбеде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға онлайн режимде сертификат 
 тапсыру рәсімі  өтті, оған  Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университетінің 
ректоры, профессор Бауыржан Ердембеков, Ақтөбе облысының білім басқармасының 
 басшысы Ләззат Оразбаева, Ақтөбе колледждерінің директорлары және мектеп түлектері  
қатысты.

Жақында Қазақстан  Республика сының 
Президенті Қ.Тоқаев «Қазақстан 
Республикасындағы бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» жаңа 
Заңға қол қойған болатын.

«ДДҰ келтірген деректерге сай, қа зірге 
дейін 7 млн адамнан коронавирус анықталды 
және бұл індеттен 400 мың адам к�з жұмған. 
 Еуропада жағдай жақсара түскенімен, 
жаһандық деңгейде ахуал нашарлап барады» 
деді Тедрос Гебрейесус. Оның айтуынша, 
соңғы 9 күнде тәулік сайын коронавирус 
анықталған адам саны 100 мыңнан асып 
түскен. Ал жексенбі күні, тіпті бұл цифр 136 
мыңға жеткен.

«Кеше анықталған барлық ауру  саны ның 
75 пайызы 10 мемлекетке тиесілі, к�бі – 
 Америка және Оңтүстік Азия елдері» дейді 
ДДҰ басшысы Т.Гебрейесус. Сонымен бірге ол 
Африка елдерінде де жағдай к�ңіл к�ншітерлік  
еместігін жеткізді. Оның айтуынша, Шығыс 
Еуропа мен Орта лық Азия елдерінде індет 
к�рсеткіші �сіп келе жатыр.

Қ а з а қ с т а н д а  д а  ж а ғ д а й  м ә з  е м е с . 
 Дегенмен, соңғы уақытта карантин ережелері 
жұмсарғанымен, коронавирус адамдардан 
әлі де табылу үстінде. Осыған байланысты 
Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов 
соңғы сұхбаттарының бірінде «Егер біз 
бақуатты ел болғанымызда бірқатар еуропалық 

елдердегідей үш айлық карантинді ұстауға 
 болар еді. )кінішке қарай, біз бүкіл ел болып 
үш ай ешнәрсе істемей, карантинде отыра 
 алмаймыз. Бізге жұмыс істеп,  отбасыны 
асырау керек» деді. Сондай-ақ  карантин 
ережелерінің жұм саруына  байланысты 
 министр к�птеген қазақстандықтардың шағын 
және орта  бизнесте жұмысын қайта бастағанын 
жеткізді. «Профилактикалық ережені қатаң 
сақтау қажет. Біз карантинді �те сәтті енгізіп, 
 сосын қайта алып тастадық. Карантин �те 
 пайдалы болғанымен, бізге қымбатқа түседі. 
Егер карантинді әрі қарай да ұстасақ, күзде 
науқастарды емдеуге мүмкіндігіміз қалмайды» 
деді министр.  

Сонымен бірге ол жеке қорғанатын 
 заттар ды сатып алу шығыны к�бейгенін  айтты. 
Бұрындары Қазақстан жылына 20 млн бет перде 
алса, эпидемия кезінде айына 15 млн  бетперде 
алынған. Коронавируспен күрес барысында 
дәрі-дәрмек, тест, басқа да медициналық 
бұйымдарды алу үшін бюджеттен қосымша 100 
млрд теңге (250 млн аса) б�лінген. 

Н.БАТЫР

Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік 
мемлекеттік  университетінің ректоры, 
профессор Б.Ердембеков мектеп бітіруші 
түлектерді құттықтап, олардың алдағы 
қадамдарына сәттілік тіледі.

Оқу ордасының басшысы биылғы жылы 
«Жұбанов керуені» жобасы аясында  Ақт�бе 
облысының барлық ауыл-аймағы мен 
қала мектептерін аралап, жастарға дұрыс 
мамандық таңдауда бағыт-бағдар беруде 
6000-нан астам мектеп бітіруші және 900-
ге жуық колледж түлектерімен кездескенін 
атап �тті. Аталған жоба аясында 45 түлекке  
Қ.Жұбанов атындағы білім грантының серти-
фикаты  табысталды.  Олар осы жылы  «Менің 
таңдауым – Жұбанов» девизі бойынша қара 
шаңыраққа оқуды мақсат етіп отыр.

Мектеп түлектерімен онлайн кездесуде 
ректор  �ңірдегі жетім және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 25 балаға  грант сер-
тификатын табыстайтынын мәлімдеді.

Еске салсақ,  Қ.Жұбанов атындағы 
Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік  университетінде 
 жастарды әлеуметтік қорғау мақсатында 
біраз жобалар іске асырылуда.  Университетте 
оқу ақысына жеңілдіктер беру ережесі 
бекітілген.  Студенттердің білім, ғылым, �нер 
саласындағы жетістіктері, отбасы жағдайы 

ескеріліп, соңғы 2019-2020 оқу жылында 
 категориялар бойынша 752 студентке 25-
100%-дық жеңілдіктер берілді. Нақтылай 
кетсек, жетім балалардың оқу ақысына 100%, 
к�п балалы отбасынан шыққан үздік студент-
терге 50% жеңілдік беріледі. Сонымен қатар 
оқуда, спортта немесе шығармашылықта 
жетістіктері бар талапкерлер мен білім алу-
шылар Қ.Жұбанов атындағы білім грантына 
немесе шәкіртақыға  үміткер бола алады. 
200-ге жуық студентке �ңір демеушілері мен 
кәсіпорындары қаржылай қолдау к�рсетуде.

Айта кетейік, ректор  Б.Ердембеков 
түрлі Олимпиадалардың жеңімпаздары, 
мүмкіндігі шектеулі балалар мен ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған жастарды қанатының 
астына алып, үнемі қолдау к�рсетіп отырады. 
Бұл ретте білімнің киелі шаңырағына бала-
натын Ақт�бедегі іргелі оқу орнының сексен 
бес жылдық мерейлі датасына орай универ-
ситет басшылығы  тарапынан мүмкіндігі 
шектеулі, түрлі байқаулардың жеңімпаздары, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
және толық емес отбасынан шыққан мектеп 
бітірушілерге 85 білім гранты б�лініп отыр.

Сандуғаш БАЙҒҰЛҚЫЗЫ         
 АҚТ)БЕ

Аталған заң Мемлекет басшысының 2019 
жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
�ркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын іске асыру мақсатында қабылданған 
ж а л п ы ұ л т т ы қ  і с - ш а р а л а р  ж о с п а р ы н ы ң 
6-тармағының негізінде әзірленген. Осы 
тармаққа сәйкес, митингілерді ұйымдастыру 
және �ткізу тәртібін рег ламенттейтін заңнамаға, 
оның ішінде:

– митингілер �ткізуге рұқсат алу рәсімдерін 
оңайлатуды;

– ұйымдастыру ыңғайлылығын,  қа тысушылар 
үшін қолжетімділігін, қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз ету мүм кіндігін ескере отырып, елді 
мекендерде оларды �ткізетін арнайы орындарды 
айқындауды;

– ұйымдастырушылар мен қатысушы-
лардың митингілер �ткізудің белгіленген 
тәртібін сақтауы, сондай-ақ жария акцияларды 
құқыққа қарсы әрекеттерге пайдалану әрекеттері 
үшін жауаптылығын күшейтуді қарастыратын 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы тап-
сырма берілген болатын.

Сонымен қатар Президентіміз Қ.Тоқаев �з 
Жолдауында: «Азаматтардың барлық сындарлы 
�тініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырым-
да масын іске асыру – бәрімізге ортақ міндет. 
Билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату 
арқылы ғана қазіргі геосаяси ахуалға бейімделген 
үйлесімді мемле кет қалыптастыруға болады» 
 деген болатын. 

Осыған орай, азаматтық қоғамның белсенді 
�кілдерінің бірі ретінде, біз елімізде соңғы 
кездері �зекті мәселелердің біріне айналған 
бейбіт  жиналыстарды ұйымдастыру және 
�ткізу тәртібін  заман талабына сәйкес келтіруге 
бағытталған  заң жобасының талқылауына 
қатысып, «халық үніне құлақ асатын» мемлекет 
екенімізді сенімді түрде айта аламыз.

Бұл заң біздің қоғамымыз үшін уақытылы 
және �зекті болып табылады, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы азаматтарының 
конституциялық құқықтарын іске асырудағы 
демократия лық қағидаттарының сақталуын қам-
тамасыз етеді.

Сонымен қатар осы саланы бұрын  реттеген 
заң 1995 жылы қабылданған болатын және 
 заманауи талаптарға жауап бере алмағаны с�зсіз. 

Сондықтан жаңа заң Парламентте бірнеше 
талқылаудан �тті. Біз бәріміз оған куәміз. 
 Расымен де, Сенат Мәжіліске пысықтауға заңды 
қайтарған болатын. Осылайша, бұл заң ескі 
заңнаманың барлық кемшіліктері ескеріліп, 
мұқият талданып, тексеруден �тті.

Жаңа заңның жағымды жақтарының бірі, 
«бейбіт жиналыс», «митинг», «пикеттеу», 
 «жиналыс», «шеру» тер мин дерінің бір-бірінен 
ажыратуға бағытталған анықтамаларын, бейбіт 
жиналыстардың негізгі қағидаттарын енгізу.

Жаңа заң к�птеген еуропалық және  батыс 
елдерінің (АҚШ, Австралия,   Франция, 
Ұлыбритания, Сингапур, Жапония,  Ресей, 
Швеция) тәжірибесімен салыстырғанда 
�те  либералды. )йткені олардың заңдары 
митингілерді �ткізу мен ұйымдастыруға қатаң 
талаптарды қояды.

Осылайша, «Қазақстан Республи ка сындағы 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және �ткізу 
тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 
жаңа Заңы халықаралық стандарттарға сәйкес 
келеді және еліміздегі оң саяси реформаларды 
бейнелейді.

Еркін ОҢҒАРБАЕВ,
заң ғылымының докторы,

 профессор

КӨШБАСШЫЛАР ҚАТАРЫНДА
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
си теті QS жаһандық рейтингісінде 165-орынға 
көтерілді. Осылайша, ҚазҰУ халықаралық 
ғылым және білім кеңістігін дегі өзінің әлемдік 
көшбасшы университеттер қатарында екендігін 
дәлелдеді.

QS аналитикалық есебінде атап �тілгендей, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 42 орынға ілгерілеп, 
жаһандық рейтингте 165-орынды иеленді 
және «әлемнің ең үздік 200 университеттерінің 
қатарына енген алғашқы қазақстандық жоғары 
оқу орны болды». Посткеңестік елдерден тек 
екі университет қана осы топқа еніп отыр – 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университеті және әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті.

9лемдік жоғары білім беру тарихында бұрын-
соңды болмаған қарқынды дамуды к�рсете 
отырып, 9 жыл ішінде университет шамамен 
500 орынға алға к�терілген. 9лемдік рейтингте 
қысқа уақыт ішіндегі бұндай бірегей ілгерілеу 
«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ феномені» деп 
аталып, шетелдік сарапшылар назарын �зіне 
аудартты. Қазақстандық жоғары оқу орны 
қарқынды дамуының жарқын үлгісі халықаралық 
академиялық ортада белсенді түрде талқылануда. 
К�птеген шетелдік жоғары оқу орындары 
ҚазҰУ-дың оң тәжірибесін қолданысқа  енгізуде. 
Алдыңғы қатарлы шетелдік университеттермен 
бірлесе қос диплом бағдарламасы және ағылшын 
тілінде білім беру бағдарламалары жүзеге асыры-
луда. Соның нәтижесінде Қазақстан  бойынша 

ең к�п шетелдік студенттер ҚазҰУ-да білім 
 алуда. Тек соңғы жылдың �зінде олардың саны 
15 есеге �скен. «Майкрософт» компаниясы 
ҚазҰУ цифрлық моделін ең озық тәжірибелердің 
бірі ретінде танып, университетте «ғылыми 
идеядан бастап оны коммерциализациялауға 
дейінгі» технологиялық дәліз құрылған. Оны 
тиімді пайдалану арқасында  университетте 
5 жыл ішінде ғылыми жобалар к�лемі 2,5 
 есеге артқан. Халықаралық рейтингі жоғары 
журналдардағы қазақстандық авторлардың әрбір 
бесінші  жарияланымы – ҚазҰУ ғалымдарының 
үлесіне тиесілі болған. Соңғы 5 жылда универ-

ситет инфрақұрылымның жалпы аумағы 50 
пайызға дейін �скен. Атап айтқанда, БҰҰ-ның 
тұрақты даму ж�ніндегі «Академиялық пал» 
бағдарламасының Жаһандық хабы ретінде ҚазҰУ 
жаңа буын университетінің «Университет 4.0» 
моделін жасап, енгізді. Нью-Йорктегі БҰҰ-ның 
штаб-пәтерінде таныстырылған «Универси-
тет 4.0» моделі халықаралық деңгейде кеңінен 
таратуға ұсынылды. ҚазҰУ әлемнің 12 елінде әл-
Фараби орталықтарын ашқан.

Қазақ ұлттық университетінің әлемдік білім 
беру кеңістігіндегі к�шбасшылық деңгейі басқа 
да халықаралық рейтингтік агенттіктерде к�рініс 
табуда. ҚазҰУ әлемдегі үздік 200 экологиялық 
және ең озық технологиялық университеттердің 
үздік 50 тобына кірген. Еуропалық ғылыми-
�неркәсіптік палатасы рейтингінде ҚазҰУ «АА+» 
бағасын иеленіп, жетекші еуропалық жоғары оқу 
орындарының қатарына енді. Осы жетістіктер 
арқасында ҚазҰУ түркі және ислам әлеміндегі ең 
үздік университет ретінде танылды.

QS рейтингісінде Массачусетс технологиялық 
университеті к�ш бастайды, екінші және үшінші 
орында сәйкесінше – Стэндфорд және Гарвард 
университеттері (барлығы АҚШ-тың жоғары 
оқу орындары). Ең үздік әлемдік жоғары оқу 
орындарының ондығын толығымен американдық 
және британдық жоғары оқу орындары құрап 
отыр. Бұл жаңалық еліміздегі жоғары оқу 
орындарының арасындағы бәсекелестікті 
 арттырары анық.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы ТОҚАЕВТЫҢ Қазақ Елінің тізгінін өз 
қолына алғанына тура бір жыл болды. Ең бастысы – осы бір жыл көлемінде 
Қазақстан халқы жаңа сайланған Президентке үлкен қолдау көрсетіп, сенім 
білдіргені қоғамда анық сезілді. 
Осы үміт пен күдікке толы бір жылды сараптап, тиісінше баға беріп, талдап- 
таразылау үшін белгілі саясаттанушы, «Ғылым ордасы» РМК Бас директорының 
ғылым және халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары, тарих ғылымының 
 кандидаты, кәсіби маман Нұрлан СЕЙДІН мырзамен арнайы сұхбаттасқан едік.

болды. Үміт пен күдік қатар алмасып, 
ішкі-сыртқы байланыстарда шешімін 
табуы тиіс мәселелер аз болған жоқ. Осы 
бір жылдың ішінде бірқатар маңызды 
мәселелердің басы қайырылғанын 
бәріміз жақсы білеміз. Қоғамдық-саяси 
мәселелерге келсек, былтырғы �ткен 
сайлау қоғамдағы бірқатар маңызды 
мәселелерді күн тәртібіне шығарған 
болатын. Оны Мемлекет басшысы инау-
гурация кезінде жасаған баяндамасында, 
қазіргі саяси-әлеуметтік, экономикалық 
және қоғамдық дамуда айтарлықтай 
�згерістерді қажет етіп отыр деп атап 
�ткен еді. 

Азаматтық белсенділік, ел тағдырына 
деген жауапкершілік, тұрмыс сапа-
сын жақсартуға деген ұмтылыс әркез 
халқымызды алға жетелейтіні белгілі. 
Осы ұстанымдарды басшылыққа алып, 
еліміздің дамуына тың серпін беру 
маңызды міндет. Кез келген мемле-
кеттің �з түйткілі болады. Алға ілгерілеу 
үшін қордаланған мәселелерді уақытылы 
шешу керек. Біз тәуелсіздік  жылдары 
еліміздің даму қарқынына сай,  саяси, 
экономикалық, әлеуметтік реформалар-
ды кезең-кезеңімен �ткізіп келдік, бұл 
бағыттарда айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізгенімізді бәріміз жақсы білеміз. 
Бүгінде әлем �згеріп, технологиялар 
дамуда, сол себепті біз де бір орында 
қалмауымыз қажет. Осы қордаланған 
мәселелерді қоғамда жан-жақты талқылап, 
оң шешімдер қабылдау мақсатында 
Президент �зі т�рағалық ететін Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесі құрылып, бір 
жылға жуық мерзімде еліміздің алдағы 
дамуына қатысты мәселелерді халық 
арасында кеңінен талқылап, еліміздің 
заңнамасында оң �згерістер байқалды. 
Атап айтсам,  саяси реформалар, яғни 
демократиялық үдерістерді дамыту бой-
ынша, саяси партиялар, сайлау туралы, 
парламенттік  оппозиция, митингілер мен 
шерулер туралы заңдар мен қылмыстық 
кодекстің кейбір баптарына үлкен 
�згерістер енгізілді. 

Сонымен қатар Президент, қоғамда 
белсенді талқыланып, оның наразылығын 
т у д ы р ы п  ж а т қ а н  э к о л о г и я ,  ж е р , 
әлеуметтік мәселелер еркін және ашық 
талқыланып, ортақ шешім қабылдануы 
қажет деген қағиданы ұстанып келеді. 
Соның бір мысалы, соңғы жылдары к�п 
талқыланып, бір ортақ шешімге келе 
алмаған, Алматының баурайында салына-
тын «К�к жайлау» туралы еді, Президент 
бастапқыда экологиялық белсенділер 
қарсы болған жобаны тоқтатуды тапсы-
рып, кейіннен мүлде  жобаны жабуды 
қала әкіміне жүктеген болатын. Жер 
мәселесіне де Президент пікір білдіріп, 
ауылшаруашылығы мақсатында пай-
даланылатын жерлерге аудит жүргізуді 
және жер кадастрін сандық форматқа 
к�шіруге тапсырма беріп, жер тек оны-
мен нақты айналысатын шаруаларға 
берілуі қажет деп мәлімдеді. Бұдан біз 
Мемлекет басшысының елдегі кез кел-
ген мәселені ашық талқылауға дай-
ын екендіг ін  анық к�реміз .  Яғни 
 Қасым-Жомарт Кемелұлының әлеуметтік 

желілер арқылы туындаған мәселелерге 
пікір білдіріп, мемлекеттік органдарға 
тапсырмалар беріп отыруын  �зі айтқан 
«халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасының нақты нәтижелері 
деп айтуға толық негіз бар.  

– Осы кезеңдегі Қазақстанның сыртқы 
саясатындағы ұстанымдар мен бағыт-
бағдар қалай 4згерді? Президенттің саяси 
қызметі туралы шетелдік әріптестерінің 
к4зқарастары қандай?

– Сыртқы саясатта да сабақтастық 
жалғасуда,  оны Президент �з інің 
қызметке кіру барысында да жариялаған 
болатын. Біз алғашқы күннен бастап 
к�п векторлы сыртқы саясат жүргізіп 
келеміз.  К�рші елдермен, әлемнің 
жетекші елдерімен және халықаралық 
ұйымдармен қарым-қатынасқа стра-
тегия лық маңыз беріп, жүйелі түрде 
қаты нас тардың дамуы  жолында қызмет 
атқарылуда. 

Қазақстан қай кезде болса да аймақтық 
және жаһандық қауіпсіздік, экологиялық, 
экономикалық, гуманитарлық және тағы 
басқа мәселелерге белсене араласып, 
оларды шешу үшін нақты бастамалар 
к�теріп, түрлі іс-шараларға белсенді ара-
ласып келеді. Халықаралық ұйымдардағы 
т�рағалықтары барысында да белсенділік 
танытып, күн тәртібінен түспей келе 
жатқан бірқатар мәселелердің шешілуіне 
ұйытқы болғанын бәріміз жақсы білеміз. 
Және бұл қадамдар халықаралық қоғам-
дастық алдында жоғары бағаға ие болды.

Халықаралық қоғамдастықтағы соңғы 
кездегі �згерістерді ескере отырып, оны 
жаңа сатыға к�теру мақсатында биыл 
наурыз айында Қазақстанның 2020-
2030 жылдарға арналған сыртқы саясат 
тұжырымдамасы бекітілді. 

Бұл жерде біздің сыртқы саясаттағы 
басымдықтарымыз тайға таңба басқандай 
нақты айқындалған. Мемлекет басшысы 
бір жылда он шақты мемлекетке ресми 
сапармен барып, он беске жуық мемле-
кет басшыларын Елордада қабылдап, 9 
халықаралық ұйымдардың форумдары 
мен саммиттеріне қатысқан.

Президенттің саяси қызметі туралы 
шетелдік әріптестерінің к�зқарастарына 
тоқталсам, Мемлекет басшысы аса ірі 
кәсіби дипломат, оның барлық қызметтік 
сатысынан �ткенін барлығымыз жақсы 
білеміз. Сонымен қатар ұзақ жылдар бойы 
еліміздің Сыртқы істер министрі мен БҰҰ-
дағы басшылық қызметі нәтижесінде, ол 
к�птеген мемлекет басшылары және 
халықаралық ұйым т�рағаларымен жеке 
таныс және �те беделді. Үлкен абырой 
мен құрметке ие, оны біз жасаған сапар-
лары мен кездесулерінің нәтижелерінен 
к�ріп отырмыз. Және ішкі, сыртқы 
қарым-қатынаста саясат мәдениетін 
терең меңгерген тұлға.

Б ы л т ы р д ы ң  � з і н д е  П р е з и д е н т 
сыртқы саяси мәселелерге қатысты 
жүзге жуық іс-шараларға қатысқан. 
)ткен жылы Қазақстанның БҰҰ-дағы 
Қауіпсіздік Кеңесіндегі жұмысының 
қорытындысын талқылау барысында, 
Мемлекет  басшысы Қазақстан тарапынан 
орнықты даму, азық-түлік қауіпсіздігі, 

денсаулық сақтау және білім беру 
жүйесімен жаппай қамту, қоршаған орта 
мәселелері бойынша бірқатар ұсыныстар 
жасап, мәселе к�терді.  Осы жиын 
 барысында Ұлыбритания Сыртқы істер 
министрлігінің Еуропа және  Америка 
істері ж�ніндегі мемлекеттік министрі 
Алан Данкан және басқа да саясаткерлер 
мен сарапшылар Қазақстанның �ңірлік 
к�шбасшылығын мойындап, әлемдік 
саяси картадағы беделіне ерекше баға 
берген болатын. Бұл – Қазақстан үшін 
үлкен жетістік.

– Биыл қазақ тарихында үлкен 
 мерейтойлар жылы. Алтын Орданың 
750, әл-Фарабидің 1150, Абайдың 175, 
Екінші дүниежүзілік соғыстағы Жеңістің 
75 жылдығы. Президенттің осы мерейтой-
ларды 4ткізудегі, яғни халық құрметтеген 
тұлғалар мен мерейлі даталарды лайықты 
атап 4тудегі бастамалары сырт қалып 
қойған жоқ па?

– Дұрыс айтасыз, Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр 
жариялаған алғашқы Қазақстан халқына 
Жолдауында 2020 жылы әл-Фарабидің 
1150 жылдық, Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық, Алтын Орданың 750 жылдық 
және  Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
Жеңістің 75 жылдығы  мерейтойларын 
тиісті деңгейде атап �туді тапсырған 
 болатын. Бұл іс-шараларды �з деңгейінде 
атап �ту мақсатында  арнайы Қаулы 
шығып, мемлекеттік комиссия құрылып, 
іс-шаралар жоспары бекітілгенін бәріміз 
жақсы білеміз. Бүгінгі таңда коронавирус 
індетінің жаппай таралуына байланысты 
т�тенше жағдай жарияланып, елімізде 
карантин енгізілгеніне қарамастан, 
 жауапты мекемелер �здеріне жүктелген 
тапсырманы орындап жатқанын БАҚ-
тан, әлеуметтік желілерден к�ріп, біліп 
отырмыз. Мемлекет  басшысы жылдың 
басында қазақ халқының ұлы ақыны, 
ойшыл-кемеңгері Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығының салтанатты ашылу 
рәсімінде және «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласында, биылғы 
ұлттық руханиятымыз үшін аса маңызды 
мерейтойлық іс-шараларды мемлекет 
к�лемінде және халықаралық деңгейде 
ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру 
 барысында, біз мұның бәрін той тойлау 
үшін емес,  ой-�рісімізді кеңейтіп,  рухани 
тұрғыдан даму үшін �ткізетін  боламыз 
деп мәлімдеген еді. Бүгінде бәріміз 
байқап отырғандай, мерейтойларға бай-
ланысты түрлі ғылыми конференция-
лар, мүшәйралар, басқа да маңызды 
талқылаулар онлайн форматта �тіп 
 жатыр, індеттің  таралуына  байланысты 
Мәскеудегі әскери парад та кейінге 
шегеріліп, осы айдың соңында �теді деп 
жоспарланып отыр екен. Қазір жылдың 
ортасы, енді елдегі эпидемиологиялық 
жағдай тұрақтанса, күзге қарай іс-
шаралар жоспар бойынша жүзеге асады 
деген сенімдеміз. 

– Ел басқару жауапкершілігін алу 
ешқашан оңай болған емес. Ел басқарудағы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың мойнына 
артылған жауапкершілік жүгі қандай? Ол 
атқаруы тиіс ең негізгі міндеттер не деп 
ойлайсыз?

–  9 р и н е ,  қ а й  з а м а н д а  д а  е л д і 
басқарып, оны түрлі-түрлі қиындықтар 
мен сынақтардан аман-есен алып 
шығып, қарқынды даму жолына түсіру 
білімді, тәжірибені, мінез бен үлкен 
қажыр-қайратты және жауапкершілікті 
қажет ететіні белгілі. Бұның бәрі біздің 
Президенттің бойында бар қасиеттер. 
Ол �зін осы 30 жылға жуық елге қызмет 
ету барысында жан-жақты к�рсетіп, 
оның барлық сатысында �зін дәлелдей 
а л д ы .  О ғ а н  б ы л т ы р ғ ы  П р е з и д е н т 
сайлауының нәтижесі дәлел бола  алады. 
Сайлаушылардың 71 пайызы оны қолдап 
дауыс берді.  Бұл халық тарапынан 
жасалынған үлкен сенім мен жарқын 
болашаққа деген үміт. Бұл сенімді біздің 
Мемлекет басшымыз да айқын сезінді. 
Осы бір жыл к�леміндегі атқарылған 
с а я с и  қ а д а м д а р  м е н  ә л е у м е т т і к -
экономикалық бағыттағы еңсерілген 
үлкен жобалар сол сенімнің к�рінісі.

Қазақстан �зінше жеке жатқан 
оқшау мемлекет емес, ол халықаралық 
қоғамдастықтың белді мүшесі. Сондықтан 
әлемде болып жатқан �згерістер мен қауіп-
қатерлер бізге де тікелей қатысты бола-
тыны түсінікті. Негізгі күн тәртібіндегі 
сұрақтар, олар меніңше: аймақтағы �зара 
ынтымақтастықты дамыту, қауіпсіздік, 
экологиялық, трансшекаралық �зендер 
мәселелері, сауда-саттықты арттыру. 
Ішкі мәселелер туралы айтсақ, Пре-
зидент бір жыл к�лемінде олардың 
әрқайсысы бойынша мәселе к�теріп, 
тиісті мемлекеттік органдарға арнайы 
тапсырмалар берген болатын. Олардың 
алғашқы нәтижелері де жоқ емес.  Жалпы 
күн тәртібіндегі негізгі атқарылуы тиіс 
мәселелер, олар: экономиканы  дамыту 
арқылы халықтың әл-ауқатын арттыру, 
экономикадағы шикізаттық басымдықты 
инновациялық �ндіріс пен �неркәсіпке, 
ауылшаруашылығына бейімдеу. Адами 
капиталды дамыту, ол үшін денсаулық 
сақтау,  әлеуметтік тұрғыда қолдау 
к�рсету, білім мен ғылым саласын дамы-
ту деп білемін. Бір жылда Президентіміз 
мемлекетіміздің болашағы үшін маңызды, 
оны жаңа деңгейге алып шығатын 
мәселелерді  к�теріп,  серпін берді. 
Осы қарқынмен жүре берсек, бәсекеге 
қабілетті отыз елдің қатарына қосыламыз 
деп толық сеніммен айтуға болады.

– Aңгімеңізге рақмет!

Aңгімелескен 
Қараг4з СІМAДІЛ

СЕНІМ МЕН 
СЫНАҚҚА ТОЛЫ 
ЖЫЛ БОЛДЫ

жүргізуіміз керек» деп кесіп  айтты. 
Сондай-ақ Президент �з  Жолдауында 
сот пен құқық қорғау жүйесін жетілдіруге, 
бизнесті дамытуға, қаржы  ресурстарын 
дұрыс б�луге,  халыққа әлеуметтік 
қолдау к�рсетуге, аймақтар арасындағы 
теңсіздікті жоюға және басқа да халықты 
толғантып жүрген мәселелерге  ерекше 
к�ңіл б�лді.  Жолдауда к�терілген негізгі 
мәселелер бүгінде іске асырылуда. 
Нақты атап айтсақ, ұстаздар мәртебесіне 
қатысты арнайы заң қабылданып, 
олардың еңбекақылары едәуір �сті. 
Денсаулық сақтау саласында да оң 
�згерістер жетерлік. К�п балалы және 
әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған от-
басыларды қолдау оң нәтижесін беріп, 
былтырғы жылы атаулы әлеуметтік 
к�мекті 485 мың отбасы алған. Мемлекет 
басшысының «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының борыш жүктемесін азайту 
туралы» Жарлығына сәйкес 500 мыңнан 
аса отандасымыздың 300 мыңға дейінгі 
қарыздарын жауып, 1,2 млн азаматтың 
айыптары мен оның �сімдері кешірілген, 
бұған мемлекет тарапынан 149 млрд 
теңге б�лінген. Бұл шешімді қабылдай 
отырып, Президент мемлекеттің басты 
мақсаты – ол �мірлік түрлі қиындықтарға 
тап болған азаматтарды барынша қолдау, 
бірақ әрбір қазақстандық �зінің жеке 
жауапкершілігін арттырып, �зінің 
тұрмысын жақсартуға әрекеттер жасауы 
керек деген болатын.

–  О с ы  о р а й д а  П р е з и д е н т  
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарла масына тоқталып 4тсек. Билікке 
келген бір жыл ішінде сол бағдарлама 
қаншалықты орындалды? Үш бағыттан 
тұратын бағ дарламаның артықшылығы не 
еді?

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың ел тізгінін қолға алған бір 
жыл кезеңінде елімізде орын алған 
қиындықтарға қарамастан, бірқатар 
маңызды оң �згерістер болғанын бәріміз 
к�ріп, жақсы біліп отырмыз. Бұл – ашық 
мойындауға тиіс дүние. Ең бастысы, 
біз тәуелсіздік жылдары қалыптасып, 
жүйелі түрде жүргізіліп келе жатқан 
Елба сымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
эволю циялық, прогрессивті саясаты мен 
реформаларының сабақтастығын сақтай 
алдық. 

Тәуелсіздік алғаннан бері алғаш 
рет жоғарғы билікті заң жүзінде, демо-
кратиялық бейбіт жолмен, халықтың 
тікелей араласуымен толық ауысты-
рып, билік транзитін аяқтадық десек 
болады. Бүгінде Президентіміз елдің 
ішкі және сыртқы саясатының басым 
бағыттарын анықтап, экономикалық 
даму  жолымызды айқындап, елімізді алға 
жетелеуде.

Президенттің сайлауалды бағдарла-
масына келсек, тұғырнама үш бағыттан 
тұратынын бәріміз жақсы білеміз, олар: 
«Сабақтастық. 9ділдік. )рлеу».

Бұл қағидаларға жеке-жеке тоқталсам, 
« С а б а қ т а с т ы қ »  � з і н і ң  а т ы  а й т ы п 
тұрғандай, еліміздің жаңа даму кезеңінде 
Елбасының тәуелсіздіктің алғашқы 
күнінен бастап қол жеткізген жетістіктері 

мен «Қазақстан-2050» Стратегиясында 
белгіленген басымдықтарды әрі қарай 
тиімді жалғастыру. Жеткен жетістігімізді 
сақтай отырып, тәуелсіздігіміз бен 
егемендігімізді одан әрі нығайтып, 
еліміздің халықаралық қоғамдастықтағы 
беделін арттырып, ұлттық қауіпсізді-
гімізді күшейту. Еліміздегі ішкі тұрақ-
тылықты сол қалпында сақтап, халық 
арасындағы татулық пен келісімді 
нығайту. Жүргізілген саяси, әлеуметтік 
және экономикалық реформаларды 
жалғастырып, мемлекеттік дамуын 
қамтамасыз етіп, халықтың �мірін жаңа 
деңгейге к�теру. 

«9ділдік» – біздің болмысымыздың 
ажырамас бір б�лігі және ғасырлар 
бойы қалыптасқан құндылығымыз. Ата- 
бабаларымыз әділдікті әрқашан жоғары 
бағалап, ол үшін жан аямай күрескені 
баршамызға  мәлім.  Мемлекетіміз 
алғашқы күннен бастап азаматтарды 
ұлтына, діни наным-сеніміне, тұрмыстық 
жағдайына қарамастан барлығының 
құқықтарының теңдігін  Конституция 
а р қ ы л ы  қ а м т а м а с ы з  е т і п  к е л е д і . 
Осы бағытты жаңа деңгейге шығару 
мақсатында, Президентіміз бұл мәселені 
алдағы мерзімге басты бағдар етіп таңдап, 
әр отандасымыздың жеке табысқа жетуіне 
және �зінің әл-ауқатын к�теруіне жаңа 
мүмкіндіктер туғызуда.

Тұғырнаманың үшінші қағидасы 
– )рлеу, яғни қазіргі заманның сын-
тегеуріндеріне берілетін лайықты  жауап. 
Біз демократиялық, зайырлы қоғам 
құрудамыз, әлем үшін ашықпыз, үздік 
жаһандық жетістіктер мен озық техноло-
гияны игеріп, ендіруге талпынып келеміз. 
)мірдің барлық саласында инновациялар 
мен жаңа технологияларды енгізуге, олар-
ды біздің күнделікті �мірге бейімдеуге 
талпынудамыз, нәтижелері де жоқ 
емес. Президентіміз адамдардың игілігі 
жолындағы жасампаз �згерістерді қолдап, 
олардың барынша дамуына жағдай 
 жасауда. Біздің халқымыз жаңашылдыққа 
�те бейім және жас ұлт. Сол себепті 
Мемлекет басшысы «)рлеу» идеясын, 
�зінің сайлауалды бағдарламасында 
негізге ала отырып, алдағы бес жылдық 
жоспарына қосып, басымдық беріп 
отыр.  Яғни бір жылда атқарылған 
 шаруалардан сабақтастықты сақтап қана 
қоймай, еліміздің дамуы жаңа қарқынға 
шықты. Бұл басымдықтарды іске асыру 
мақсатында Мемлекет басшысының 
 арнайы Жарлығы жарияланып, бес жылға 
атқарылатын іс-жоспары бекітілді. Бұл 
бағытта әр мемлекеттік органның 2025 
жылға дейін халықтың тұрмысы мен 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға, ел эко-
номикасын дамытуға, қоғамдық-мәдени 
іс-шаралар бойынша атқаратын нақты 
іс-әрекеттері белгіленген. 

– Бір жыл ішінде қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-экономикалық салаларда 
қабылданған қандай да бір бастамалар, 
жобалар 4з жемісін берді ме? Тарқатып 
айтсақ, қандай алға жылжулар байқалды?

– )здеріңізге мәлім, ел Президентінің 
алғашқы бір жылы – халықтың сенімі мен 
күтпеген әлеуметтік сынақтарға толы жыл 

Нұрлан СЕЙДІН,
саясаттанушы, «Ғылым ордасы» РМК Бас директорының ғылым және халықаралық 
байланыс жөніндегі орынбасары, тарих ғылымының кандидаты:

тікұшақтар құлады, �кініштісі, біраз 
адамымыз сол апаттарда к�з жұмды. 
Арыста қару-жарақ қоймалары  жарылып, 
кенттің жартысы қирап қалды. Еліміздің 
солтүстік �ңірлерінде қыста қар қалың 
жауып, т�тенше жағдай  жарияланды. 
Қ о р д а й д а ғ ы  қ а й ғ ы л ы  о қ и ғ а д а н 
11 адам қаза тауып, жүзден аса адам 
 жараланды. 9лемді шарпыған COVID-19 
індеті біздің елде де таралып, ауруды 
жұқтырғандардың саны күннен күнге 
 артуда. Жаһанды жайлаған дағдарыс, 
біздің экономикамызға да әсерін тигізіп, 
ұлттық валютамызды айтарлықтай 
девальвацияға ұшыратты. Елімізде 
т�тенше жағдай жарияладық. Мұның 
соңы қалай болатынын болжаудың �зі 
қазір қиынға соғып тұр. Мақтааралдағы 
жағдай да елдің к�ңілін жабырқатты.

Қиын-қыстау кезеңінде халықты 
жан-жақты қолдауда мемлекет тарапы-
нан ауқымды іс-шаралар жүргізіліп отыр 
деп нық сеніммен айта аламын. Қарап 
отырсаңыз, бір жылдың ішінде бастан 
�ткерген оқиғалар, бұл бір мемлекет 
үшін және жаңа мемлекет басшысы үшін 
үлкен сынақ. Бұл сынақтардан біздің 
билік сүрінбей �тті деп айтсақ болады. 
)йткені қандай оқиға болса да Президент 
�зі шұғыл түрде тікелей араласып, нақты 
шешімдер қабылдап, мәселені назарынан 
тыс қалдырған емес.

– Президенттің алғашқы Жолдауында 
айтылған бағыттар мен тұжырымдарды 
кеңірек талқылап 4тсек. Олардың қайсысы 
нақты жүзеге асып, орындала бастады?

– Мемлекет басшысының  «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен гүлденуінің негізі» 
атты алғашқы Жолдауын бәріміз асыға 
күткеніміз жасырын емес. )йткені 
қалыптасқан дәстүр бойынша, жыл 
сайынғы Жолдауда мемлекетіміздің 
алдағы мерз імдег і  бағыт-бағдары 
айқындалып, ішкі,  сыртқы саясат 
пен экономикадағы басымдықтары 
белгіленеді. Сол себепті Президенттің 
тұңғыш Жолдауы ерекше қызығушылық 
тудырғаны рас.  Жолдаудағы басты 
басымдықтар Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
сайлауалды бағдарламасының негізгі 
ережелерімен сәйкес келді, бұл оның �зі 
қабылдаған шешімдердің жүйелілігін 
және олар үшін нақты жауапкершілікті 
сезінетінін к�рсетті.

)ткен жылғы Президент  сайлауы 
Қазақстан қоғамының �ткір  саяси 
мәселелерді  талқылауға бел сенді 
қатысуға дайын екенін к�рсетті . 
Халықтың қоғамдық-саяси рефор-
маларға деген сұранысының артып 
келе жатқанын бәріміз жақсы біліп 
отырмыз. Сол себепті, қоғамдық диалог 
тақырыбы Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың алғашқы Жолдауының 
�зегіне  айналды. Елдің саяси жүйесін 
кезең-кезеңімен жаңаша жаңғыртуға 
шақыра отырып, Президент оның 
базалық сипатын: «... Елдің қоғамдық-
саяси �мірін жаңғыртпайынша,  табысты 
экономикалық реформаларға қол 
жеткізу мүмкін емес» деп атап к�рсетті.

П р е з и д е н т  е л д і ң  к е л е ш е г і н е 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы мемле-
кет басшылығына келгелі еліміз бірнеше 
күрделі жағдаймен бетпе-бет кезікті. 
Арыстағы оқ-дәрі қоймасының жарылуы, 
Мақтааралдағы тасқын, күллі әлемді бір 
тарының қауызына сыйдырған COVID-19 
індетімен күрес... Ел басындағы осы сын 
сәттерден Президент басқаруындағы 
бүгінгі билік қалай 4тті? 

– Дұрыс айтасыз, �ткен жыл мен 
биылғы жылдың алғашқы жартысы 
еліміз үшін тосын оқиғалар мен т�тенше 
жағдайларға толы болғаны рас. Еліміздің 
бірқатар аймақтарында ұшақтар мен 

қатысты маңызды мәселелерді ашық 
талқылауды бастауды ұсынды. Осыған 
 байланысты Жолдауда к�ппартиялықты 
одан әрі дамыту, қоғамдық келісімді 
сақтау, халықпен тиімді байланыс 
 орнату, митингілер, БАҚ, сайлау туралы 
заңнаманы жетілдіру сияқты мәселелерге 
баса назар аударды.

Президент еліміздегі  қоғамдық 
келісімді нығайтудың «негізгі кілті» 
 болып есептелетін тіл мәселесіне де 
 ерекше тоқталды. Бұл ж�нінде ол: 
«Еліміздегі этникалық топтардың тілі 
мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай 
береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 

ретіндегі р�лі күшейіп, ұлтаралық 
қатынас тіліне айналатын кезеңі 
келді деп есептеймін. Бірақ мұндай 
дәрежеге  жету  үшін бәріміз 
даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс 
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Жеңіс мерекесінің қарсаңы еді. Әріптесім, Парламент Мәжілісінің депутаты Сауытбек Аб-
драхманов телефон соқты. Аман-саулықтан соң: «Ертеректе АҚШ-та бір кітап жарық көріпті. 
Ол атақты Эльбадағы кездесуге арналған деректі дүние екен. Сонда қазақ ұланы Айтқали 
Әлібековтің аты аталады. Сол тарихи оқиға болатын күні америка әскер бөлімдерінің бар-
лаушылар тобымен ең алғаш кездескен кеңес солдаты қазақ жауынгері екен! Керемет факті 
емес пе?!» деді. 

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

А.Әлібеков. 70-80-жылдар

1988 жылы АПН баспасынан шыққан 
«Эльбадағы кездесу» жинағы

АҚШ-тағы «CapraPress» редакциясынан жарық 
көрген кітап пен оның 102-бетіндегі қазақ 

жауынгері А.Әлібеков туралы айтылған ағылшын 
тіліндегі мәтін. 

ЭЛЬБАДАҒЫ КЕЗДЕСУ
«Yanks Meet reds» («Янкилер қызылдарды қарсы алған күн») 

кітабындағы Айтқали Әлібеков кім?

Осылай деген Сәкең бұл дерекке өзінің 
қатты қызығып, біраз мәліметтер жинағанын 
айтты. Бұл тақырыппен менің айналысып 
көруіме кеңес берді. «Сіздің оң жамбасыңызға 
көбірек келеді. Танысып көріңіз. Алдымен 
поштаңызға қолымдағы бар мәліметті сала-
мын. Содан соң АҚШ-та шыққан кітаптағы 
қазақ жауынгеріне қатысты деректің тәржімесін 
жіберемін. Асқарға аудартып аламын» деді 
сөзінің соңында. Асқар – Сәкеңнің үлкен ұлы. 
Дипломат, тарих ғылымының кандидаты, 
Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілінің орынба-
сары болып істейді. 

Содан сәл уақыт өткен соң компьютерге 
бәрі де келіп түскен. Енді міне, мен монитор 
экранына қарап, ондағы бар дерек-мәліметтерді 
ой елегінен өткізіп отырмын. Иә, 1945 жылдың 
көктемі, оның әрбір күні жүрек толқытарлық 
оқиғаларға толы еді. Солардың ішіндегі ең 
маңыздысы шығыстан кеңес, ал батыстан АҚШ 
әскерлерінің фашистік Германия шекарасына 
ілігіп, одақтастардың бір-біріне жақындай 
түсуі еді. Мұны екі жақтың радистері эфирде: 
«Америка қарулы күштері мен Қызыл Армия 
бөлімдерінің кездесер күні алыс емес. Екі  араны 
30 шақырым ғана жер бөліп тұр. Түйісетін тұс 
Эльба өзенінің маңайы болуы мүмкін» деп 
ағылшын, орыс тілдерінде алма-кезек айтып 
жатты. Немістер әуе толқынындағы бұл радио-
хабарларды қайткенде де өшіріп немесе үзіп 
тастауға тырысқанымен, ол әрекеттерінен 
ештеңе шықпады. Керісінше әрбір күн, тіпті 
сағат санап 1-Американ армиясы мен 1-Украин 
майданының алға ұмтылған тегеурінді қимылы 
жүздесу сәтін барынша жылдамдата түсті.

Осы арада мына бір жайтты айта кетейік. 
Өйткені мұның мақаламыздың орта тұсында 
сөз етілер бір мәселеге қатысы бар болмақ. Ол, 
одақтастарды қайдам, ал біздің кеңестік әскер 
басшыларының АҚШ армиясымен кездесетін 
күнге қатаң талап қоя отырып, ерекше мән бере 
әзірленуі еді. Оны сол жылдың 24 сәуіріндегі 
жазылған директива анық дәлелдейді. Онда 
былай делінген: «1.Қызыл Армияның алғы 
шептегі жауынгерлері одақтастар әскерін алғаш 
рет көрген жағдайда, олар мұны бірінші  кезекте 
сол жердегі өз командирлеріне  хабарлап 
 айтуы керек. Ставканың ұйғарымы  бойынша 
офицер шеніндегі  адамның ғана амери-
кан не ағылшын қарулы күштерінің өзімен 
дәрежелес басшыларына шығып сәлемдесіп, 
сөйлесуіне құқы бар. 2.Одақтастармен май-
дан шебінің түрлі учаскелерінде ұшырасып 
қалған жауынгерлердің шетелдік әріптестері 
алдында еркін сөйлеп, артық қимыл-әрекет 
жасауына тыйым салынады. Сондай-ақ қызыл 
әскерлер мен кіші құрамдағы командирлер 
одақтастар бөлімдеріне жол көрсетіп, қандай 
да бір анықтама беруге немесе сол өңірдегі 
ойластырылған іс-қимыл жоспарларын айтуға 
тиіс емес. Жауынгерлердің көрген-білгендерінің 
бәрі өз басшыларына баяндалып, бақылауда 
ұсталатын болуы керек. 3.Одақтастармен 
кездесіп, жүздесер алдындағы салтанатты 
шаралардың ұйымдастырылуына Қызыл  Армия 
адамдары тарапынан бастамашы болудың 
қажеті жоқ. Ондай жиындарда кеңес әскерилері 
тарапынан тек жылы жүзді ілтипат көрсету 
мен достық рәуіштегі құптау рәсімі жеткілікті. 
4.Американ не ағылшын Қарулы күштері мен 
Қызыл Армия бөлімдерінің түйіскен жеріндегі 
кездесулерде кеңестік жауынгерлер тәртіп пен 
реттіліктің жоғары үлгісін көрсетуі тиіс. Ал оған 
қатысатын офицерлік құрам болса, өздерінің 
жарасымды киім киісі, сергек те жігерлі жүріс-
тұрысы арқылы одақтастарға жақсы әсер 
қалдыруы керек. 1-Беларусь майданының 
қолбасшысы, Кеңес Одағының маршалы Жуков; 
майдандық Кеңес мүшесі, генерал-лейтенант 
Телегин; майдандық штаб бастығы, генерал-
полковник Малинин. 1945 жыл, 24 сәуір, 
№00604-жедел бұйрық». 

Кеңес әскери басшылары, міне, осындай 
директива әзірлеп, оны Эльба жағалауындағы 
жауынгерлерге түсіндіріп жатқанда... Иә, сол 
уақытта АҚШ армиясының Қарулы күштері де 
аталмыш маңайдың арғы бетіне таяп қалған еді. 
Бұл 1-Американ армиясындағы 69-жаяу әскер 
дивизиясының 273-полкы болатын. Оның бас-
шысы полковник Чарльз Адамс өздері келіп жет-
кен бөтен ел, бейтаныс жерге жатырқай қарап 
біраз тұрды. Содан соң сақтық шараларына 
көшіп, алғы шепке үш шолғыншы отряд жіберуге 
шешім қабылдады. Бұлар лейтенант Арнольд 
Коцебу мен майор Фидель Крэйг және кіші 
лейтенант Уильям Робертсон басқарған барлау-
шылар тобы еді. Міндет – төңіректе жау бар ма, 
жоқ па соны білу. Сосын өздеріндегі ерекше 
бөлім берген: «Немістер АҚШ пен Англияның 
ұрыс даласында қолға түскен солдаттарын осы 
аймақта ұстап отыр» деген құпия хабарға сәйкес 
сол тұтқындар лагерін іздеу. Ал Қызыл Армия 
бөлімдерімен ұшырасып, жүздесу ойларында 
мүлдем жоқ-тын. 

Осылайша, олар 25 сәуір күні таңертең 
жағалаудағы орманға беттеп, бірі жоғары, 
екіншісі орта, ал үшінші топ тоғайдың төменгі 
тұсын сүзіп шығуға кірісті. Арада екі сағаттай 
уақыт өтті. Сол мезетте өрге қарай жылжыған 
лейтенант А.Коцебу жігіттері алдынан шағын елді 
мекен көрінді. Бұл немістер әлдеқашан тастап 
кеткен Леквиц фермасы еді. Шолғыншы топ оған 
жақындағанда көздеріне атты адам  шалынды. 
Бөтен әскери киімді ол үлкен усадьбаға бұрылып 
барады екен. «Бұл кім?  Әйтеуір неміс емес 
екені анық. Сонда орыс солдаты болғаны ма?» 
деп ойлады Л.Коцебу.  Осылай деп ішінен 
күбірлеген ол жігіттерімен бірге атты адам 
бұрылған үйге қарай беттеді. Оның ауласына 
аяқ басқанда күдік бірден сейілгені! Иә, бұл 
кезінде немістер мәжбүрлеп әкеліп кейін тастап 
кеткен шетелдік жұмысшылармен әңгімелесіп 
тұрған кеңестік әскери қызметші-тін. Бейбіт, 
мамыражай тұрғыдағы осы көріністі көріп, 
көңілі орнына түскен барлау тобының басшысы 
сағатына қарады. Циферблат тілі күндізгі 11.30-
ды көрсетіп тұр екен. Айтты-айтпады, бұл тарихи 
оқиға еді! Себебі Қызыл Армия формасын 
киген салт аттыға жолығу арқылы лейтенант 
Л.Коцебудың шолғыншы отряды одақтастар 
мен кеңес әскерлері арасындағы алғашқы бай-
ланысты бастаған-тын. 

Осыны сезген лейтенант өз тобындағы орыс 
тілін білетін С.Ковальски арқылы алдындағы 
жауынгерден оның кім, қай бөлімнен екенін 
сұрай бастады. Бірақ ол бірден шешіліп кете 
алмады. Сондықтан да американдықтардың 
есінде бұл адам әр сөзін байқап сөйлеуге 

басшысының көзіне кенет жартылай қираған 
биік шіркеу түседі. «Төңіректі барлап қарауға 
таптырмайтын жер екен!». Осылай деген ол екі 
солдатын жанына ертіп, ғибадатхананың ұшар 
басына шығады. Айналаға көз салса, шығыс 
жақтағы өзен айлағында біреулер қараңдайтын 
сияқты. Ал одан бергі орман ішінде бөтен елдің 
әскери формасын киген адамдар жүр. Қызыл 
армия... Кеңес жауынгерлері! Дүрбіден көзін 
ала берген ол шіркеу қоңырауы жібіне жар-
масады. Қаңғыр-күңгір еткен дыбыстан тоғай 
ішіне жан кіріп, айлақтағы адамдар бұларға 
жалт қарайды. Ал Уильям Робертсон болса: 
«Америка!», «Москва!» деген айғайға басады. 
Содан соң көп кешікпей қоңырау үні шыққан 
шіркеу алаңына Қызыл армия жауынгерлері де 
келіп жетеді. Олардың басшысы 58-дивизияға 
қарасты рота командирі, лейтенант Александр 
Сильвашко екен. 

Бұл сағат 13-тен 30 минөт кеткен кез еді. 
Кеңес әскерлерімен жүздесу уақытын осылай 
анықтап алған лейтенант Уильям  Робертсон 
өзінің полк командирі  Чарльз Адамсқа 
 рация арқылы хабар жібереді. Және Торгау 
маңындағы аталмыш кентте көп аялдамай, 
түсіністікке толы шағын әңгімеден соң төрт 
кеңестік әскериді джипке отырғызып алып, 
273-полк штабына тартады. Айта кетейік, олар: 
майор Анфим Ларионов, капитан Василий 
Неда, лейтенант Александр Сильвашко мен 
сержант Николай Андреев болатын. Штабқа 
келсе, кезекшілер рация арқылы жіберген 
хабарды өз уақытында алған екен. Қолында 
радиограмма, ал көз алдында кеңестік төрт 
әскери өкіл тұрғанда полковник Чарльз Адамс 
қалай сенбесін. Осы себепті: «Қызыл ар-
мия бөлімдерімен Эльба бойында алғаш 
кездесіп, байланыс орнатқан лейтенант Уильям 
Робертсонның патрульдік барлау тобы» деп 
басталған баянатқа қол қояды. 

Тақырыбымызды түйіндей келе оқырман-
дар ды тағы екі нәрседен хабардар ете кетпекпіз. 
Оның біріншісі, Эльба кейіпкерлері туралы 
газет-журналдарға 70 жыл бойы шығып келе 
жатқан суреттердің бәрі 1945 жылдың 26 
сәуірі күні одақтастармен Торгаудағы ресми 
кездесуде түсірілгенін айту. Ал одан бір күн 
бұрынғы жоғарыда сөз еткен жүздесулерден 
еш белгі жоқ. Бәрі бір күннен кейін өтуге 
тиіс негізгі жиынның әсерлілігін арттыруға 
орайластырылған сияқты. Сөйтіп, офицерлер 
Уильям Робертсон мен Александр Сильвашко 
бұған дейін кездесіп қойғандарына қарамастан, 
Торгаудағы салтанатты шараға шақырылып 
алынып, сценарий бойынша фотоға қайтадан 
түсіріледі. Себебі түсінікті, әрине.

Екінші айтайық дегеніміз, алыста қалған 
сол бір Эльба кездесуі кейіпкерлерінің кейінгі 
тағдыры туралы сөз. Лейтенант Арнольд  Коцебу 
Екінші дүниежүзілік соғыстан соң қызметін 
жалғастырып, АҚШ-тың Кореядағы және 
Вьетнамдағы әскери қимылдарына қатысады. 
1967 жылы подполковник шенінде отставкаға 
шығып,  1985 жылы Торгаудағы Эльба 
кездесуінің 40 жылдығына құрметті қонақ  
 болады. Содан кейін көп ұзамай, 1987 жылы 
өмірден озады. Лейтенант Уильям Робертсонға 
келсек, ол соғыс аяқталысымен  медицина 
 институтына оқуға түседі.  Өз ортасында 
білікті нейрохирург атанып, 1999 жылы Лос-
Анджелесте қайтыс болады. 

Қатардағы жауынгер Айтқали Әлібеков 
жөнінде жоғарыда жеткілікті айтылды ғой деп 
ойлаймыз. Десек те, естеріңізде ме, құрметті 
оқырман, осы мақаланың ортасында оның 
соғысқа Ресейден аттанғандығы туралы мәлімет 
бар емес пе? Енді аз-кем соған тоқталып өтейік. 
Иә, бұл кісінің туған жері өзіне қатысты негізгі 
құжаттарда: «Қазақ КСР-і, Ақтөбе облысы, 
Алға қаласы» деп көрсетілген. Ал АҚШ-тағы 
жарық көрген ағылшын тіліндегі кітапта: «1943 
жылы Ресейдің Тастыкөл ауданынан(Кемеров 
облысы – ред.) әскерге шақырылып, майданға 
аттанған» деп жазылған.  Осы мәселеге 
байланысты біз Айтқали Әлібековті жақсы 
білетін журналист Мирал Жармұханбетовпен 
сөйлескенімізде, әріптесіміз бұл жөнінен ештеңе 
білмейтіндігін айтты. Сөйтті де майдангердің 
туған қызы  Зинамен хабарласуымызды өтінді. 
Ол кісі: «Аталмыш жайтқа байланысты мен 
де ештеңе айта алмаймын. Өйткені әкем көзі 
тірісінде әскерге қай жерден аттанғаны, соғыста 
қандай жерлерде болғаны туралы бізге ләм-
мим демейтін. Білетінім – ол кісінің кішкентай 
күнінен бастап балалар үйінде тәрбиеленіп, 
ержеткендігі» деп бастады әңгімесін. 

«Иә» дейміз біз Зинаның сөзін тыңдап 
отырып. «Жоғарыдағыдай балалар мекемелері 
соғыс басталғанда мүмкін Ресейге көшірілді 
ме? Жоқ, әлде, ондағы тәрбиеленушілердің 
кәмелеттік жасқа жеткендері Сібірдегі слесарь, 
монтер, токарь дайындайтын Ф30-ға алынды 
ма? Жұмыс күші жетпей жатқан ол уақытта 
балалар үйіндегі ересек жеткіншектердің 
жаңадан ашылған кен орындарына жіберілуі 
де ғажап емес-ау. Айтқали Әлібеков, міне, 
 Кемеров өңіріне солай барып, кейін әскерге 
жасы толғанда, сол жерден майданға жіберілген 
шығар, бәлкім. Айтпақшы, ол кісі 1944 жылы 
соғыста «Ерлігі үшін» медалін алған екен. 
Сондағы «Марапат қағазында»: «Мамандығы 
– жұмысшы. Майданға аттанған жері: Ресей, 
Тастыкөл ауданы» деген сөздер бар. 

Жә, енді аға лейтенант Григорий Голобо-
родькоға тоқталайық. Жеңіс күнінен кейін 
әскерден босаған ол өзінің Полтава өңіріне 
аман-есен оралады. Сондағы ұжымшарлардың 
бірінде механизатор болып еңбек етіп жүріп, 
1958 жылы өмірден озады. Ал лейтенант 
Александр Сильвашкоға келсек, соғыстан 
соң Белоруссиядағы Морочь деревнясына 
келіп тұрады. Кейін Клецк ауданының селолық 
мектептерінде директор қызметін атқарып, 
2000 жылы бақилыққа аттанады. Капитан 
Василий Неда туралы айтар болсақ, Киевтегі 
құрылыс тресінде жұмыс істейді. 1985 жылы 
ардагер ретінде екінші дәрежедегі Отан соғысы 
орденімен марапатталады. Тірі немесе қайтыс 
болғаны жөнінде мәлімет жоқ. Майор  Анфим 
Ларионов соғыстан кейін көп ұзамай өмірден 
өтсе, подполковник Александр Гордеев  армия 
қатарында қалып, Шығыс Германиядағы 
шектеулі контингент құрамында қызмет етеді. 
Полковник шенінде отставкаға шығып, 2000 
жылы бақилыққа аттанады. 

Сонымен, қадірменді оқырман, Екінші 
дүние жүзілік соғыстың тағы бір ақтаңдағы ашы-
лып отыр: әлем тарихына енген ересен оқиға – 
Эльбадағы кездесуде одақтастардың алдынан 
шыққан бірінші адам қазақ солдаты екен. Бұл 
жайында баяғыда-ақ АҚШ-та жарық көрген 
кітапта дәлме-дәл жазылғанына көз жеткіздік. 
Мұның өзі ұлтымыз ұландарының кешегі ұлы 
шайқаста ұдайы алға ұмтылғанын тағы бір 
 тамаша таныта түседі. 

жанға басын шайқаған лейтенант Л.Коцебу 
оның артынан ұзақ қарап тұрды. Содан соң 
тұтқын полякты жандарына ертіп алып, Эльбаға 
қарай бет алды. Ол екі мильдей жер еді. Шамалы 
уақыттан кейін оған да жеткен американдықтар 
өзеннің арғы бетіне көз тікті. Көз тікті де сескен-
гендей кейіпте тұрып қалды. Қарсы жағалауда.... 
Сарбаздар... Соғыс техникалары... Самсап тұр. 
Дүрбі салып қарағандарында, қорқыныш орнын 
қуаныш сезімі алмастыра бастағандай болды. 
Өйткені... Шығыс жағалаудағы иін тірескен қол 
кеңес жауынгерлеріне ұқсай ма, қалай?! Сәт 
салып қайта көз тікті. Иә..., иә, киім  формалары 
бөлек солдаттар... Олардың кеуделеріндегі 
күн сәулесімен жарқ-жұрқ еткен медальдар... 
Танк люгі төбесіне бекітілген қызыл ту... Бәрі-
бәрі лейтенанттың жоғарыдағы ойын бекем-
дей түсті. Сондықтан Қызыл Армияның бұл 
бөлімдерінің қарсы алдында кімдер тұрғанын 
білдіру үшін американдар аспанға екі жасыл 
ракета атты. Мұндай жағдайда олардан қызыл 
ракета жауап болуы тиіс еді. Олар бұлай етпеді. 
Соған қарамастан одақтастардың шолғыншы 
тобы батыс жағалаудан төменге түсіп, суға 
жақындай бастады. Айлақта діңгекке байланған 
шағын қайықтар бар екен. Олардың біреуінің 
шынжырын ағытқан лейтенант Л.Коцебу 
өзінің бес жауынгерімен бірге Эльбаның 
шығыс жағалауына бет алды. Жол бастаушы 
поляктың: «Одақтастар! Американ әскерлері!» 
деп айқайлаған ескертуімен жиекке ілінді-ау 
әйтеуір. Сол жерде бұларды өзін: «Аға лейте-
нант Григорий Голобородько» деп таныстырған 
кеңес армиясының офицері мен екі жауынгер 
қарсы алды. Арада 15 минут өткенде оларға 
175-атқыштар полкының командирі, полков-
ник Александр Гордеев келіп жолықты. Шағын 
әңгімеден соң кеңес офицерлері қонақтарға 
кері қайтуды өтінді. Сөйтті де Эльбаның батыс 
жағалауымен солтүстікке бұрылып, Крейнитц 
елді мекенінің маңындағы паром өткеліне 
барудың қажет екенін айтты. Себебі өткен түнде 
екі жақ басшылары радиограмма алмасқан 
екен. Ондағы уағдаға қарағанда одақтастармен 

кездесудің алғашқы бір шарасы, міне, сол жерде 
өтетін сияқты. Осының бәрін естіген Л.Коцебу 
кері оралып, өз басшыларына Қызыл Армия 
жауынгерлерімен бір емес, екі рет кездескені 
жөнінде рация арқылы хабар жіберді. Бірақ 
онда картадағы өздері тұрған жер шаршысы 
жаңсақ көрсетілген еді. «8717» деген сол 
 координат... Иә, кейін ол бұлардың Эльбадағы 
тарихи сәт кейіпкерлері тізіміне енбей қалуына 
басты себеп болды. Өкінішті-ақ...

* * *
Енді жоғарыда сөз болған 25 сәуірдегі 

америка әскерлерінің көзіне түскен кеңес 
жауынгеріне келейік. Иә, ат үстіндегі ол адам 
кім еді? 

Соғыстың сол күндеріндегі «Правда», 
«Красная звезда» газеттері мен «Союзкино-
хроника» кадрлары және одан бергі уақыттарда 
жарық көрген әскери мемуар,  зерттеулерде 
одақтастармен алғаш кездескен қызыл 
әскерлер...  Олардың кімдер екені толық 
 жазылып біткен сияқты еді. Сөйтсек... Олай 
емес екен. 1945 жылғы Эльба оқиғасының 
тұңғыш кейіпкерлері ешқандай да Григорий 
Голобородько немесе Александр Сильвашко 
емес, қазақ ұланы Айтқали Әлібеков болып 
шықты. Бұл шындықты жұртқа жайып салған 
АҚШ-та 1988 жылы шыққан «Yanks Meet reds» 
(«Янкилер қызылдарды қарсы алған күн») атты 
кітап дер едік. 

«Сонда бұл қалай болған?» дейсіз ғой, 

деген шексіз ризашылығы мен ізгі ілтипаты 
болатын. Содан соң сәл үнсіз қалған майдангер 
өзіне іздеу салған Александр Ольшанскиймен 
хабарласқанын, енді зайыбы Қырмызы екеуі 
Мәскеуге жол жүрмек ойлары бар екенін 
 айтады. Ақыры солай болады да. Қазақстаннан 
барған соғыс ардагері Айтқали Әлібековті Қазан 
вокзалынан қарсы алған қарулас досында ес 
қалмайды. Үйіне апарып қонақ етіп, екеуінің 
1944 жылы Ческ-Будовице операциясынан 
кейін қалай танысқандарын, одан Польшаны 
басып өтіп, 1945 жылы Германия жеріне қайтіп 
жеткендерін естеріне алады. Солардың ішінде 
генералдың қайта-қайта сұрағаны: мұның 
Эльба өзені маңындағы одақтастар әскерінің 
шолғыншыларымен кездескені жөніндегі оқиға-
тын. Айтекең бұған: «Иә, олар бір лейтенант, бес 
солдат еді. Таңертеңгілік кез болатын. Жүздесіп, 
жөн сұрағанда, көп сыр ашпадым. Өйткені 
 директива тәртібі солай емес пе еді» деп, болған 
жағдайды бүкпесіз айтып береді. 

Сөйтсе, мәселе былай екен. Алда кеңес 
және одақтастар армияларының Эльбадағы 
кездесуінің 40 жылдығы жақындап келе 
 жатады. Осыған орай АҚШ-тағы сол оқиғаға 
куәгер болған 69-армияның офицерлер 
қауымдастығы Қызыл армияның өздерімен 
кездескен 58-дивизиясындағы ардагерлер 
кеңесіне хат жолдайды. Ойлары – аталмыш 
әскери құрамалардың көзі тірілері жиналып, 
Эльбаның Торгау көпірі маңында бас қоссақ 

болса, құрметті оқырман, мақаламыздың 
 басында ағылшын тілінде шыққан сол кітаптағы 
кейіпкерімізге қа тысты мақала үзіндісін 
әріптесіміз Сауытбек Абдрахмановтың ұлы 
Асқарға аудартуға жібер генін айтқанбыз. Енді 
сол жақтан келген тәр жімеге назар аударайық. 
Онда былай делінген:

 «...Кейінгі тексеру мен ізденіс жұмыстары 
кеңес әскерлерімен шын мәніндегі алғашқы 
байланысты орнатқан Арнольд Коцебудың 
патрульдік тобы екенін көрсетті. Шолғыншылар 
Кюреннен Штреле жаққа баратын жолдағы 
Леквиц фермасына бұрылады. Сонда ол жерде 
«орыс кавалерисімен» ұшырасып қалады. Бұл 
сағат 11-ден 30 минөт кеткен кез еді. Әлгі салт 
атты жауынгер 1943 жылы Ресейдің Тастыкөл 
ауданынан (Кемеров облысы – Ж.А.) әскерге 
шақырылған этникалық қазақ Айтқали Әлібеков 
болып шығады. Аз-кем әңгіме барысында ол 
патруль тобына қажет маршрутты шамалап 
айтады да, қарамағындағы тұтқын поляк жігітін 
жолбасшылыққа алуға кеңес береді. Ал содан 
біраз уақыт өткеннен кейін Қызыл армияның 
175-гвардиялық полкында лейтенант Григорий 
Голобородькомен негізгі кездесу болады». 

* * *
Мақаламыздың соңында мына сұрақтарға 

жауап бере кетейік. Ол: «1945 жылдан бергі 
газет-журналдар мен деректі фильмдерде, 
сондай-ақ әскери мемуарларда Эльбадағы 
кездесудің негізгі кейіпкерлері деп АҚШ Қарулы 

тырысқан өте сақ, біртоға, сонымен қатар 
күдікшіл де жан ретінде қалып қойды. Және 
олардың ұғымында алдарындағы мына қызыл 
әскер өзі куә болып тұрған оқиғаның «тарихи 
маңызын түсінбеген сияқты». Ескерте кетейік, 
бұл олай емес еді. Бар гәп осы мақаламыздың 
басында айтылған директивада болатын. Онда 
одақтастармен кездесе қалған жағдайда асығыс 
шешім қабылдамау, артық қимыл-әрекетке 
бармау, әскери құпияға жататын ақпараттарды 
айтпау туралы тапсырмалар берілді емес пе?! 
Сондықтан да алдарындағы Қызыл Армия 
жауынгерінің одақтастарға ішін бермеуі заңды 
еді. Осы ұстанымнан таймауды көздеген ол 
жол көрсетуді сұрағанда: «Міне, мынау біледі» 
дегендей орыс тілінен шала-шарпы хабары бар 
тұтқын полякты нұсқады. Ал: «Командирлерің 
қайда? КПП-ны қалай табамыз?» деген сауалға: 
«Анау жақта» деп үш шақырымдай жердегі 
мүйісті екіұштылау көрсетті. Сөйтті де атына 
қарғып мініп, шығыс жаққа қарай шаба жөнелді. 

Мінезі қызық болып көрінген бейтаныс 

құрметті оқырман. Иә, ағылшын тіліндегі 
 туындыда аты аталған Айтқали Әлібеков кім? 
Ол қайда туып, қай жерден майданға аттанған? 
Соғыстан елге аман оралған ба? Осы уақытқа 
дейін оның есімінің елеусіз болып келуінің 
сыры неде? Міне, бұл және бұдан басқа да 
сауалдарға бір материал жауап берері анық. Ол 
2014 жылдың 6 мамырындағы «Актюбинский 
вестник» газетінде шыққан мақала. Авторы 
– сол өңірдегі қалалық, облыстық басылым-
дарда ұзақ жыл еңбек еткен журналист Мирал 
Жармұханбетов. 

Әріптесіміздің сөзіне қарағанда,  ол 
70-жылдардың аяғында Алға аудандық 
«Жұлдыз» – «Звезда» газетінде еңбек жолын 
бастапты. Бір күні редакция тапсырмасымен сол 
өңірдегі «Октябрьдің 50 жылдығы» кеңшарына 
барады. «Бұл жерде мені осы шаруашылықтағы 
кәсіподақ комитетінің төрағасы Айтқали 
Әлібеков деген ағай қарсы алды. Орта  бойлы, 
өңі  жылы, сөзі  салмақты майдангермен 
кеңшарда болған бір күн ішінде көп нәрсеге 
көзім жетті. Оның еңбек адамдары туралы 
айтқан әңгімесі, ауылдың мәдени-әлеуметтік 
жағдайы жөніндегі менің қойған сауалдарыма 
қайтарған жауабы әсіреұраншылдықтан ада, 
өмір тіршілігін нақты көрсетуге бейім басшы 
бейнесін көз алдыма әкелді» деп еске алады 
Мирал ол кісімен алғашқы кездескендегі әсерін.

Арада жыл өтеді. Кезекті іссапардан кеш-
теу оралған Мирал редакцияға кірсе, әріптесі 
Болат Ізтілеуов бір нәрсені мұқият оқып отыр 
екен. «Қарашы. Осы уақытқа дейін қалай 
білмей келгенбіз... Сенің танысың Айтқали 
ағайды  айтамын да... Мықты адам екен ғой 
өзі. Мәскеуде тұратын досы мақала жазыпты. 
Мә, оқы!» дейді ол. Осылай деген ол мұның 
қолына «Лениншіл жас» газетінің 1980 жылғы 
желтоқсан айындағы бір нөмірін ұстатады. Ашып 
қарағанда, ішкі беттегі «Генерал қаруласын 
іздейді» атты тақырып бірден көзіне түседі. Және 
ондағы фото астында: «Сержант А.Ольшанский 
мен қатардағы жауынгер Айтқали Әлібеков. 
Германия. 1945 жыл» деген мәтін бар екен. 

Осыны көргеннен кейін бұл отыра қалып, 
әлгі мақаланы оқысын. Одан таныс ағайының 
1 9 4 3  ж ы л ы  ә с к е р г е  ш а қ ы р ы л ғ а н ы н а н 
 хабардар болсын. 58-атқыштар дивизиясының 
құрамында Польшаны азат етіп, Сандомир 
плацдармын алуға қатысқанын білсін. Одерді 
көктей өтіп, Висланың батыс жағалауын жа-
удан тазартқанына көз жеткізсін. Ең соңында 
Эльба... Одақтастармен кездесу! Міне, соның 
бәріне куәгер болған бір кездегі сержант, қазіргі 
 генерал-майор Александр Ольшанский қарулас 
досын іздеп жатыр екен. Мақаласының соңында 
ол тірі болса жүздесіп, бір мәселені нақтылап 
алмақ ойы барын, сөйтіп әділеттілікті қалпына 
келтіруге күш салатынын айтыпты. 

«Ағайға көрсетейін... Қуанып қалсын!». 
Миралдың мақаланы оқып шыққаннан кейінгі 
есіне алғаш келгені осы сөздер еді. Сол оймен 
 аудан орталығының шет жағындағы  санаторийге 
тартады. Себебі кеңшардағы 
еңбек демалысын кештеу 
алған ол кісі ешқайда бармай, 
сонда емделіп жатқан-тын. 
Бұл кіріп келгенде, майдангер 
кітап оқып отыр екен. Алғашқы 
аман-саулықтан соң қолына 
ұстатқан газетті аударыстырған 
Айтекең соғыстағы қарулас 
досы екеуінің фотосын көріп, 
тас мүсін секілді  қатады да 
қалады. Содан ондағы мақаланы 
бас алмай оқуға кіріседі. Бәрін: 
бөлмедегі сөйлеп тұрған теле-
дидарды,  жанында отырған 
М и р а л д ы ,  к е ш к і  д ә р і г е р л і к 
қабылдауға шақырған медбикені 
мүлдем ұмытады. Мақаладағы 
өзіне байланысты айтылған жылы 
лебізге көңілі босап, жанарына 
жас үйірілген майдангер басқа бір 
әлемге еніп кеткендей еді. Осыны 
байқаған аудандық газет тілшісі ол 
кісіні мазаламайды. Өз ойымен өзі 
болсын дегендей үнсіз отыра береді. 
Сөйтіп, бір кезде ақырын ғана орны-
нан тұрып, сыртқа шығып кетеді. 

Ертесінде Миралға хабарласқан 
Айтекең: «Рақмет!» деген бір ғана 
сөз айтады. Біле білген жанға тумысынан тұйық 
бұл адамның жоғарыдағы лебізінде терең мән 
бар еді. Ол көп сөзге жоқ оның тілші інісіне 

деген ниет. Мұны КСРО Қорғаныс министрлігі 
құптайды. Арнайы комиссия құрып, оның 
мүшелері қатарына генерал-майор  Александр 
Ольшанскийді де қосады. Бұл кісінің 1945 
жылғы тарихи оқиғаға қатысы бар қазақ 
жауынгерін шарқ ұрып іздеу сыры, міне, осыған 
байланысты екен. Содан не керек, қос май-
дангер бір-бірімен әбден әңгімелесіп, айтылар 
сөз бен анықталар жайтты түгескеннен кейін 
мынаған келіседі. Ол 1985 жылы Германияда 
өтетін Эльба кездесуіне екеуінің бірге бармақ 
ойлары еді. Өкінішке қарай, Айтқали аға бұл 
арманына жете алмайды. Мәскеуден келгеннен 
кейін көп ұзамай өмірден озады. 

Бұл 1983 жыл еді. Ал содан біраз уақыт 
өткен соң бұрынғы американдық 69 және 
кеңестік 58-дивизиялардың ардагерлері Тор-
гауда бас қосады. Оған барған генерал-лейте-
нант Александр Ольшанский баяғы лейтенант 
Арнольд Коцебумен кездеседі. Бұл кісі соғыстан 
кейін де әскери қызметін жалғастырып, подпол-
ковник шенінде отставкаға шыққан екен. Әңгіме 
барысында ол 1945 жылдың 25 сәуіріндегі 
өзінің барлау тобына бірінші болып жолыққан 
«салт атты» қызыл әскерді еске алады. Сонда 
кеңестік генерал оның қатардағы жауынгер 
Айтқали Әлібеков екенін айтады. Сөйтеді де 
бұл қарулас досының соғыстан соң Қазақстанда 
өмір сүріп, бертінде қайтыс болғанын баян-
дайды. Сөзінің аяғында американдық соғыс 
ардагеріне оның фотосуреті мен КСРО Қорғаныс 
министрлігі архивінен алған мәліметті береді.

Арада үш жыл өтеді. Бұл Кеңес Одағында 
қайта құру атты қуатты үдерістің бел алып, 
жариялылыққа жол ашылған кез еді. Оның 
лебі КСРО мен АҚШ арасындағы ширек 
ғасырға созылған қырғи қабақ мұз тоңын 
жібіте бастаған-тын. Мұндайда әдебиет пен 
мәдениет өкілдері достық қолдарын бір-біріне 
бірінші болып созады ғой. Мәселен, Останки-
нодан тікелей эфир арқылы берілген «Мәскеу-
Сиэтл» телекөпірімен екі ел адамдары бір-
біріне көгілдір экраннан тіл қатыса бастаса, 
қос құрлықтың қоғам қайраткерлері де «Нью-
Йорк таймс», «Вашингтон пост» газеттері мен 
«Огонек», «Известия» басылымдарына сұхбат 
беру арқылы түсіністікке ұмтылып жатады. 
Сондай күндердің бірінде «АПН» баспасы 
американдық «Capra Press» редакциясымен 
бірлесіп, «Эльбадағы кездесу» атты деректі кітап 
шығарады. АҚШ-та «Yanks Meet reds» («Янки-
лер қызылдарды қарсы алған күн») деген атпен 
белгілі бұл жинақтағы біз үшін өте құнды нәрсе 
оның 96-97-беттерінде қатардағы жауын-
гер Айтқали Әлібеков пен сержант Александр 
Ольшанскийдің 1945 жылғы суреттерінің орын 
алуы да, 102-бетінде одақтастар армиясындағы 
бұрынғы 69-жаяу әскер дивизиясының 
 капитаны, кейін әскери тарихшы болған Билл 
Фокстың өзіміз сөз етіп отырған қандасымыз 
туралы жазған зерттеуі дер едік. Осы жер-
де ескерте кетер жайт, егер естеріңізде 

күштерінің офицері Уильям Робертсон мен 
кеңестік Қызыл армия лейтенанты Александр 
Сильвашконы айтады ғой. Бұл аз десеңіз, аға 
лейтенант Григорий Голобородько, капитан 
Василий Неда және майор Анфим Ларионов 
пен подполковник Александр Гордеев тағы бар. 
Ал лейтенант Арнольд Коцебу мен қатардағы 
жауынгер Айтқали Әлібеков ше? Еңбектері бола 
тұра олар неге аталмайды және қалай еленбей 
қалған?» деген сауал. 

...Әңгімеміз түсінікті болу үшін одақтастар 
армиясындағы 273-жаяу әскер полкының 
командирі, полковник Чарльз Адамсты тағы да 
еске алудан бастайық. Иә, ол 1945 жылғы 25 
сәуірдің сол бозала таңында Эльбаның арғы 
бетіне келіп тоқтайды да, бейтаныс жерді бар-
лап қайту үшін төңірекке үш шолғыншы топты 
аттандырады. Бірінші отрядты бастаған лейте-
нант Арнольд Коцебудің алдымен қызыл әскер 
Айтқали Әлібековпен, содан екі сағат өткен 
соң аға лейтенант Григорий Голобородькомен 
қалай кездескенін біз жоғарыда айттық. Осы-
дан кейін Эльбаның батыс жағалауына қайта 
оралған ол полк командирі Чарльз Адамсқа 
 рация арқылы есеп-хабар жібереді. Сөйтеді де 
өзі кеңестік 175-полк командирі, полковник 
Александр Гордеевпен жүздесуде естіген тағы 
бір кездесетін орын – Крейниц паромы жаққа 
бет алады. 

Осы жерде Арнольд Коцебуге өзі мүлде 
күтпеген екі кедергіге кездесіп, «қырсыққанда 
қымыран іридінің» кері келмесі бар ма? Біріншісі, 
жіберілген радиограмманың полк штабына 
уақытында жетпеуі. Екіншісі, лейтенанттың 
өздері тұрған координатты «8717» деп қате 
беруі. Есеп-хабарды екі сағаттан соң ғана барып 
алған полковник Чарльз Адамс бірден олар-

мен байланыс орнатуға ұмтылады. 
Б і р а қ  А р н о л ь д  К о ц е б у   ж а у а п 
бермейді. Не істерін білмеген полк 
командирі енді сол маңда жүрген 
екінші шолғыншы отряд жетекшісі 
 майор Фидель  Крэйгке қаруластарын 
іздеп табуға тапсырма береді. Бірақ 
радиограммадағы «8717» жер 
шаршысы жаңсақ болғандықтан, 
олар адасады. Ақыры бірі Крей-
ниц маңайындағы паром көпірде 
өтетін кездесуге кешігіп қалып, 
екіншісі жоқ іздейміз деп жүріп, 
басқа кеңестік әскери бөлімше 
жауынгерлері арасында қонақта 
б о л ы п ,  ө з д е р і н і ң  2 7 3 - п о л к 
 штабына іңір қараңғылығында 
ә з е р  о р а л а д ы .  О с ы  к е з д е 
 оларды қарсы алған полков-
ник Чарльз Адамс: «Өкінішке 
қарай кеш қалдыңдар. Тарихи 
сәт жандарыңнан байқатпай өтіп 
кетті» дейді күрсініп. Сөйтсе...

. . . С о л  к ү н і  т ү с к е 
 т а р т а  Э л ь б а н ы ң  т ө м е н г і 
 ж а ғ а  л а у ы н  д а ғ ы   о р м а н д ы 
 ш а р л а п  ж ү р г е н  ү ш і н ш і 
шолғыншы топ, яғни лейте-

нант Уильям Робертсонның адам-
дары шағын кентке тап болады. Бұл Торгау 
қаласының шетіндегі көп елді мекеннің бірі 
еді. Баракқа ұқсас үйлер бос, қаңырап тұр. 
Көшелерде жан адам жоқ. «Жөн сұрайтын 
ешкімнің болмағаны ма?» деп ойлаған патруль 
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Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты

ТАЙТАЛАС
(Күнделікке түскен ойлар)

«К(кте Тәңірің бүлінбесін де,
Табанда Жерің тілінбесін де…».

Күлтегін үлкен жазуынан

«Үрей – дерттің жарымы,
Сабыр – емнің жарымы,
Т(зім – сауығудың басы».

Ибн-Сина

(Басы 1-бетте)

27 наурыз,  2020 жыл. 
Тәуба! Тәңірге мың да бір алғыс. )мір 

берді. Жар сүйіп, ұрпақ к�рдім. )лең жаз-
дым. )рісім кеңейді. Дос таптым. Табан 
тіреп, еркін жүрер жерім бар. Арқа сүйер 
елім бар. Бұйырса, алтыншы мүшелдің 
асуында тұрмын. Алла �мір берсе, жазылар 
ақиқат та, шындық та к�п... )те к�п!

«Жаралғаннан Батысы, Шығысы бар,
Түбі толмас Дүние, күбі шығар?!
Шайқап, жұтып бәрін де жатыр үнсіз,
Тәңір пішкен тарқамас тігісі бар.

Мәңгіліктің с�йлетер күй-бесігін,
Кемеңгер бол, тұлға бол сыйлы есімің,
Тәңір үшін бай, кедей – бәрі пенде,
Келу, кету – тағдырың, үйлесімің.

...Естіледі дауысың,
күбір еткін,
байқалады қимылың,
қыбыр еткін.
Бәрін к�ріп тұрады Жаратушы,
Ғалам түпсіз...
Қолында – Құдыреттің», (22 наурыз, 

2010 жыл.) – деген жыр жолдарын оқып 
отырып, �зіме-�зім сұрақ қоюмен болдым. 

Адамзат баласын үрей мен әбігерге 
салып, ой мен сананың апшысын қуырып 
жатқан мына алапат індеттен аман шығу 
бұйырса, шіркін?! 

Орынсыз аласұрып, бірінің қолы бірінің 
жағасында жүрер пенделіктен Адам баласы 
құтылса, шіркін?! 

9 л - Ф а р а б и  б а б а м ы з  к � к с е г е н : 
«қайырымды тұрғындар» жер үстін  жайласа, 
шіркін?!. ... деп армандайсың оңашада.

***
Сағат 12.30-дар шамасында Ғалым 

Жайлыбай телефон соқты. Қазанда 
тұратын ақын-дос, менің �леңдерімді 
татар тіліне аударған асыл азамат, қазіргі 
татар әдебиетінің к�рнекті �кілдерінің 
бірі – Роберт Миннуллин қайтыс болып-
ты. Тар кезеңде, қарашы... Жетпісінде 
бара алмап едім... Топырақ салу да 
бұйырмай тұр... Тым болмаса, к�ңіл 
айтып, қоштасу с�зін жазайын деген 
тоқтамға келдім... Тамырымыз бір деген-
мен, олар қазақшаны сүрініп түсінеді, біз 
татаршаны құлап-тұрып қабылдаймыз. 
Ақыры... «Прощай, Друг!» деп егіліп оты-
рып, үш бет бақұлдасу с�зін орыс тілінде 
жаздым... Шынында да, соңғы жеті-сегіз 
жыл ішінде шетжұрттық қаламгерлер 
арасынан тапқан бір адал досым еді 
бұл Роберт. Азаматтығы мен ақындығы 
иықтасып жүретін сирек бітімді, сырбаз 
тұлға болатын!

Қош бауырым! Бақұл бол, досым! 
Кешкісін естідім...
Қазақстанда ауру жұқтырғандардың 

саны 121 болыпты. 

31 наурыз, 2020 жыл.
Жаңа естідім. Қазақ �леңі Аманханынан 

айырылыпты.  Жерлеу бүгін болыпты. 
Тізгінсіз тажал тұсап отыр. Баяғы 

арқаны кеңге салып жүрер кез болса, ендігі 
қоштасуына үлгермесем де, топырақ салуға 
барар едім... Аманхан 9лім – бұл дүниенің 
қызығы мен қуанышын, қайғысы мен 
мұңын бір адамдай к�ре жүріп, ақындығын 
аласартпаған; ұлт, әдебиет алдындағы 
ұстанымына шаң қондырмай ғұмыр кеш-
кен сиректердің сирегі еді. Жаны, жүрегі, 
ойы, санасы әдебиет дейтін әлемге ессіз 
байланған, осы жолда алған бетінен таймай, 
ақты – ақ, қараны – қара деп жіктей білетін 
білімдар еді. Ой мен с�здің тамыршысы 
еді... 

Анда-санда қос иығына қос алыпты 
қондырып алғандай буырқанып Одаққа 
келетін еді...  Есікті шалқайта ашып: 
«Нұр-аға! Сізге кіруге бола ма?» дейтін. 
«Кірдің ғой...» «Ендеше... Ініңізге бүгін 
ренжімеңіз...» «Оқасы жоқ...» «Нұр-аға, 
мен сізді жақсы к�ремін... Баяғыда-а... 
Малая Станицада тұрғанда... Аманхан-
нан ел үркетін кезде. Сіз үрікпей, ағалық 
қ а м қ о р л ы қ  к � р с е т і п ,  б а у ы р ы ң ы з ғ а 
басқаныңызды қалай ұмытайын?!. Соны 
айтайын деп келдім... Нұр-Аға! Сайлаубек 
к�кемнің тапсырмасымен келдім... «Ит 
үреді, керуен к�шеді...» Аналардың б�стекі 
с�зіне құлақ аспаңыз. Олардікі дұрыс 
емес. Жалпы бұлай �мір сүруге болмайды. 
Болмайды! Соны еске салу үшін келдім! 
Аманханның айтары осы!» деп орнынан 
тұратын. 

С�йткен ақеділ, ақк�ңіл, қайтпас, 
қайсар Аманханды соңғы сапарға шығарып 
сала алмай, үйде қамалып отырысым 
 мынау?! Қош! Бақұл бол, бауырым! 

Қамаған – коронавирус.
Қ а м а т қ а н  –  к � з г е  к � р і н б е й т і н 

«мылтықсыз майданның» сұрқия түрін 
ойлап тауып, �з қылмысына �зі тұншығып 
жатқан адамзат баласының азған ақыл-ойы!

***
Бүгін...
Нұр-Сұлтанда екінші адам қайтты.
Қазақстанда ауру жұқтырғандардың 

жалпы саны 325 болды. Жазылғандардың 
саны  – 21. Дертке шалдыққандардың ең 
к(п шоғырланған  жері – Нұр-Сұлтанда.  
Елордадағы ауырғандар саны – 175. 
 Алматыда –  82... Қарағанды мен Атырауда 
–  13-тен (26).  Ақмолада  – 10. Алматы 
 облысында  – 8. Жамбылда –  3. Шымкент-
те –  2. ШҚО-да – 2. Ақт(беде  – 3. СҚО-да 
– 2. Маңғыстауда – 1. БҚО-да – 2. 

+лемдегі коронавирустың құтырынып 
тұрған жері – АҚШ. Қысқа мерзім ішінде 
АҚШ бірінші орынға шықты. 160  мың ауру 
жазылып,  3000 адам ажал құшқан. 

үстінде... «Адам 4мірі қымбат па? Ақша 
қымбат па?» деген дүмбілез сұрақты бүгін 
�з құлағыммен естіп, айтқан адамдарды �з 
к�зіммен к�рдім. 

РТР-ды қосып ем, бір топ орыстың 
білгіш-зиялылары сапырып с�йлеп отыр 
екен. Бірі тұрып: «Первым долгом надо 
спасать жизнь людей...» деді. Екінші біреуі 
тұрып: «Ясно, что жизнь дороже денег...» 
деп еді, үшінші шешен: «А что за жизнь без 
кошелька?» деп, т�тесінен басып салды. 

К�зіме �тпелі кезеңнің естен кеткен 
ескі суреттері қайтып келгендей болды. 
Жылдар бойы жалғасып келе жатқан бос 
әңгіме, б�стекі с�з. Коронавирусқа дейінгі  
«атың шықпаса, жер �ртемен» ел назарын 
�зіне бұрғызуға тырысатын посткеңестік 
кеңістіктегі  орыс телевидениесі мен 
 соларды «к�шіруге» әуес қазақстандық 
арналардың қолдан жасалар «дау-дамай-
сымақ» әңгімесі. 

Сондағы таратып айтқысы келгендері 
– коронавирус алдындағы үрей әлі жібере 
қоймай отырған әлеуметтік мәселе!  Коро-
навирус – күн к4ріс – 4мір талаптарын сақтау 
– экономиканы тоздырып алмау! 

Трамп бизнестен келген басшы емес пе? 
Алғашқыда «Как может жить не работающая 
страна?» деп, етегіне сүрініп, �лім-жітімі 
қаулай бастаған елін қобалжытқаны, елімен 
қоса әлемді дүрліктіргені есімізде. Оған 
беларусь лидерінің қосыла шапқаны бар... 
Трампты мүйіздері қарағайдай ғалымдар 
барып, райынан қайтарды. Ал Лукашенко 
қайтпай отыр...

***
А л ы п - қ а ш п а  с � з  к � п . . .  Е к і н ш і 

дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемдік кри-
зис қайталанады, тіпті одан да �тіп кетеді 
деушілер бар...

П р е з и д е н т   Т о қ а е в т ы ң  к е ш е г і 
мәлімдемесі осындай сұрақтарға анық  жауап 
айтты. Басты құндылығымыз – халықты 
сақтау мен қорғау екені баса  айтылды. 
Қоғамды тыныштандыру  шаралары да 
нақтыланды. «Басты мақсат –  барынша 
адамдар 4мірін сақтау!» дей отырып, Мем-
лекет басшысы экономикаға да, ауыл 
шаруашылығын �рістетуге де мән берді. 
К�ктемгі егісті қаржыландыру, әлеуметтік 
проблемаларды назарда ұстау мәселелеріне 
тоқталды. 

***
Бүгін... 
Еліміз бойынша ауру жұқтырғандардың 

қатары 375-ке жетті.  Нұр-Сұлтанда – 184; 
Алматыда –  84.

Осылай  жалғаса беретін цифрларды 
шолып отырып, арналардан бірінен-бір 
ғажап жағдайды к�рдім.  

Дүние астын-үстін болып, жақсы 
мен бақсыны айыру қиын соғып тұрған 
кезеңде... Жасы 90-нан асқан Бельгияның 
азаматы, Банкома қаласының тұрғыны 
Сюзанна Хайлэртс ханымның �мірмен 
қоштасуы әлем назарын �зіне бұрды. 
Ауқатты, �мірін созуға қаржы-қаражаты 
жететін, балалары алды-артына шығып, 
бәйек болып жүрген қарт әже, қадірлі 
 кейуана аса қымбат  жасанды �кпе вентиля-
циясынан бас тартқан: «Я прожила хорошую 
жизнь. Оставьте его для молодых!» деген 
ақтық с�зін айтқанда арқам шымырлады. 

Құдай-ау! Не деген сұлу �лім! Не деген 
ерлік! 

9рі сүйсіндім.
9рі таңғалдым...
9р аппараты, жобамен 70 мың доллар 

тұратын (мүмкіндігі бола тұра) емнен бас 
тартуын, әрі әлгіндей тарихи с�з айтқанда, 
мына жарық дүниемен қоштасуын ерлік 
демегенде, не дейміз?!

«Келді қайдан?
Аспаннан ба?
Жерден бе?

!рден бе әлде? 
Жеткен дауыс к�рден бе?!
Ой-сананы үрей, сауал кеуледі…
Алты құрлық аласұрды шерменде?!

Алпыс екі тамырымды тілімдеп,
К�з алдымда құйын ойнап, жұлынды от…
Сәнін алар,
Жанын алар Адамның,
Айтшы, Алла!
Қайдан келді бұл індет?!» деген қос 

шумақ қағазға түсті. 

06 сәуір,  2020 жыл.
Кешегі ақпарат бойынша...
+лемде 1 миллион 201591 адам мына 

індеттің құрығына ілінген. Жазылғаны  – 
246000. Қайтыс болғандары  –  64990. Соңғы 
апта АҚШ-қа ауыр тиді. +сіресе, биік үйлері 
к(к тіреген Нью- Иоркта ауру да к(п, шығын 
да к(п. Алты құрлық аузына қараған әлемдік 
державада ауырғандар саны 300  мыңнан 
асады, оның 145 мыңы емделіп, жазылған. 
Осыншама қысқа мерзімде бұл елде 8000 адам 
бақиға аттанған.

А м е р и к а  с е к і л д і  « т ү к і р і г і  ж е р г е 
түспейтін» ұлы жұрттың (лім-жітімін 
естіп отырып, қадірінен, қасиетінен айна-
лайын Ұлы Даланы ойладым. Бас-аяғы екі 
жетіге жетер-жетпес мерзім ішінде 18  мил-
лионнан асар-аспас халқы бар Қазақстанда 
да ауырғандар саны к(бейіп келеді. Бұл 
сұрақ! Бүгінгі есеп бойынша, ауырғандар 
саны – 552-ге жеткен. Жазылғандар – 36.  
Қайтқандар –  6. 

«Мәңгілік қоныс ет.  Адамша �мір сүр! 9у 
бастағы таңдауың Махаббат еді. Ойыңды 
– қанат, сезіміңді серік ет! Жаратылыстың 
мына ғажайып сұлулығы мен әдемілігін, 
тау мен далаңды, �зен мен к�ліңді к�зіңнің 
қарашығындай к�ріп сақта!» деп айтпап па 
еді? 

Алланың ол с�зін к�кірегінде к�зі 
барлар мен жанының сәуле-нұры алысқа 
кететіндер ғана сезіп, к�ріп, еске аларына 
к�з де, к�ңіл де жете түсуде... )кінішке 
қарай, екі ғасыр тоғысы сол сезетіндер 
мен к�ріп, ести алатындардың қатарын 
шамадан тыс сиретіп жіберді. Бұрынғы 
ХХ ғасырдағы тікбақай дәуірдің шолақ 
белсенділері мен жұмыр жерді қайта 
б�ліске салу үшін қан-қырғын соғыс 
жүргізген әлгі жаңа дәуір «к�семдерінің» 
к�зсіз қимылы мен ессіз әрекеті сана 
т�рінен сызылды. Жетпіс бес жыл жер үстін 
жайлаған Ұлы Жеңістен кейінгі тыныштық 
пен жедел даму кезеңі  адамды, адамның 
ойы мен санасын �ркендеу мен �згерудің  
жаңа баспалдақтарына алып келді. 
Соғыс к�ргендер мен соғыс тақсыретін 
тартқандар қатары уақыт санап  азайды. 
Жаһандану дейтін адамзатты  мидай етіп 
араластырған, қоғам мен �мірімізге сана 
сенгісіз �згерістер әкелген дәуір ұясында 
қалғып жатқан жиырмасыншы ғасырдың 
«имансыздық вирустарын»  оятты. Оятқан 
– әлемге ықпал ету мақсатында жан-
таласа күрсекендер. Дәлірек айтқанда, 
жұмыр жерді «ашса алақанында, жұмса 
жұдырығында ұстауға» ұмтылған қуатты 

азық-түлік қорымен қамтамасыз етуге мән 
берді...

Енді бірер күн ішінде Алматы облысы 
карантинге жабылмақшы. 

Екі күн болды Қостанайда – алай-
дүлей... Қар... Дауыл... Бір-екі қаланың 
жарығы с�нген. «Жұт жеті ағайынды» дейді 
қазақ. Мына Арқаның аласұрған ақ-қар, 
к�к мұзының арты күн жылынып, қызыл 
суға  айналса, елдің жағдайы не болады?! 
Оңтүстікте диханшылар егіс қамын жасап, 
коронавируспен алысып жатыр. 

Алматы мен Нұр-Сұлтанның есін 
жиғызар емес. Аурулар к�бейіп келеді... Осы 
әлгінде естідім. Кешелі-бүгін К�кшетауда 
қатты дауыл болып, екі тұрғын үйдің шаты-
рын ұшырып әкеткен... Нұр-Сұлтанға қар 
жауды... Атбасар жақта к�ктемнің тасқыны 
бола ма деген қауіп бар. Алматының 
�зендері де арнасынан асуы мүмкін дейді 
синоптиктер...

Нұрсұлтан  Aбішұлы Назарбаевтың 
мақаласымен танысып шықтым. Бастан-аяқ 
ел тағдыры, жер қамы. Сақтандыру! Елбасы 
осымен екінші рет халыққа с4зін арнап отыр. 
С4з т4ркінінде алаңдау ғана емес, қалың елін 
сабырға, білек сыбанып, оқиғаның 4рттей 
ыстық ортасында жүрген Ел Президентінің 
айналасына шоғырлануға, тәртіпке жұмылуға 
шақырады. 

***
«Тас түскен жеріне ауыр» дейді. 
Соңғы күндері менің есімнен мына бір 

жағдайлар шығар емес.
Біріншісі – аждаһамен алысып, ел-елде, 

Сараң цифрларды дәптеріме түсіріп 
отырып, жаным ауырды. Жаратылысы-
нан сенгіш, арқасын кеңге салып, асықпай 
тірлік жасайтын, кешігіп жүретін, (зінен 
г(рі, қонағын к(бірек ойлайтын, Абайдың 
тілімен айтқанда, «қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым...» дегізер мінезден  арыла 
алмай келе жатқан сары сүйегімді, ет-
бауырымды, жүрегімнің т(рін, санамның 
(рін  – туған жұртымды ойладым. 
Кәрі  құрлықтың қасырет-қайғысын 
қалыңдатқан, Америка секілді тегеурінді 
құрлықтың жүйкесін жүн етіп түте 
бастаған коронавирус ешкімді аямасы 
белгілі?!. 

Жинақталу керек! 
Қазақ: «Түйені жел шайқаса...» демей 

ме?! Арқаны аяз қауып (ткендей болды. 
Бүгінгі ұрпақ (ткенді білмейді дей алмай-
мын. Сезіне алмай ма деп сескенем?.. Біздің 
халықтың генофонды ауылда! Ауылды сақтау 
– ұлтты сақтау! Ұлтты сақтау тілді, 
ділді, дінді сақтау! Шама келгенше мына 
 тажалды ауылға жолатпау үшін күресу – 
басты парыз! 

***
Қуаныш Сұлтанұлы телефон соқты.  

Жағдайды сұрады. «Үйдеміз. Бейбіт 
жеңешеңнің жылы-жұмсағына қарап, 
кітап оқып, �ткен-кеткенді таразыға 
 салып, �зіме-�зім есеп беріп отырмын» 
деді қай кездегідей жарқын-жарқын 
с�йлеп.

Біздің буын оңды-солын  танып, 
 елмен, жұртпен араласқалы, Қазақ Елінің 
 саяси �мірі мен рухани кеңістігінде есепсіз 
еңбек етіп, ел тұтастығы мен қоғам бірлігін 
қамтамасыз етер майданда идеология 
тізгінін ұстаған, ұстанымы таза, қарымды 
қаламгер, к�рнекті қайраткердің «есеп 
беру» хақындағы ойы орынды айтылды. 

Иә...
Кәкең дұрыс айтады. Бәріміз есеп 

беріп жатырмыз. 
Адамзат  Алланың алдында емтихан 

тапсырып жатқан секілді.
Осы әл-әзірде электрондық поштамен 

келген тұтас бір к4лемді дастанды бір дем-
мен оқып шықтым. «Aдебиет порталында» 
Ғалым Жайлыбайдың «Сұрақ белгісі» дейтін 
жаңа поэмасы жарық к4ріпті. Бүгінгі күннің 
ең басты жаңалығы! 9рі-беріден соң, бұл 
поэма, менің  жобалауымда, Ғалымның 
ғ а н а ,  Ғ а л ы м н ы ң  б і р  к ү н і н і ң  ғ а н а 
жаңалығы емес. «Сұрақ белгісі» – бәрімізді 
алаңдатып жүрген адамзат баласына ортақ 
проблемаға батыл барған, екі дүние ара 
қатынасын қозғайтын кесек, іргелі дүние. 
Тынысы кең, айтары мол шығарма! Осы 
кезеңдегі қазақ �леңінің жаңалығы! 
Серпіні еркін, тілі к�ркем, бейнелі. Қазақ 
жырының жаңа бетін ашқандай бол-
дым.  Серік Ақсұңқарұлының алғыс�зі де 
 жалыны мол, қызуы қалың, ақиқатшыл 
рухта, ағалық пейілмен жазылыпты. Теле-
фон соғып, мақаласына орай, Серікке де 
пікірімді білдірдім. 

Ғалым үшін қуандым. Шын жүрегіммен 
құттықтадым.

Мен поэманы оқып біткенімде Бибі-
Ана телефон соқты. Оқымаған екен, тауып 
алып, оқыңыз дедім.

***
Қазақстанда ауру жұқтырғандардың 

саны 699 болыпты. Жазылғандары –  45. 
Қайтқаны – 6 адам (Имандары сәлемет 
болсын!)

Динамика қатты!

7 сәуір, 2020 жыл. 
Күн жылы...
Аспан шайдай ашық...
Алатау мүлгіп тұр...
Табиғат неткен таза, неткен әдемі еді?!.
Асылы Алла Тағала Адам баласына: 

державалардың менмендік қимылы мен 
к�зсіз қылмыстары! 

Адам баласы құдайсыздықтың жаңа 
дәуіріне кірді. Тіпті �здерін Ұлы Жара-
тушының қасына қойып, миллиардтардың 
�мірі мен ажалын игерудің, шектеудің, 
тіпті болмаса,  алуан түрлі ғылыми жолмен 
адамзат �сімін азайту арқылы жер бетіндегі 
ескі шекараларды  қайыра бұзып, қайшыға 
қайта салу «майданын» ойластырды. 
Осыған дейінгі �ндірілген қару-жарақтар 
саудасын тоқтатпау үшін жүргізіліп кел-
ген үлкенді-кішілі аймақтық соғыстар – 
стратегиялық мақсаттарды жүзеге асырудың 
жай «бетперделік» қырғындар екені сезіле 
бастады...

Міне!
А д а м з а т  б а л а с ы  � з  д а м у ы  м е н 

�згеруінің жаңа дәуірі саналар ХХІ 
ғасырына, менің қаламдас, қанаттас  досым 
Смағұл Елубайдың с�зімен айтқанда, 
«қиямет-қайым ғасырына» осындай адам 
ойы мен санасы шошыр ақиқаттармен, 
шындықтармен кірді.

Иә... 
Осыған дейін «Ақ боз үй» атты оқырман 

ықыласына б�ленген, �ткен ғасырдағы 
аштық зұлматы ж�ніндегі кең тынысты, 
к�ркем эпикалық туындысымен танылған 
талантты суреткер, терең ойшылдың 
жан-жүрегін тербетіп, ойы мен санасын 
сарсаңға салып жүріп  жазылған айтулы 
кітап �з кезінде әдебиет пен қоғамдық 
ойдың, к�рігін әрлейтін элиталық ортаның 
назарына толық іліге қоймады. 

)кінішті, әрине...  
Смағұлдың ойы мен «ала қап арқалап, 

әлем-жәлем дүние соңында кеткен» 
жұмырбас пенделер арасына к�пір салып, 
байланыс орнатар дін мен имандылықтың 
үлгісі әлі қалыптаса қоймаған еді. Дінсіздік 
ауруы бой-бойымыздан тарқай қоймаған 
кешегі атеистерге «Қиямет-қайым ғасыры» 
қызықсыз к�рінді... 9рине, бұл кітап 
туралы бірді-екілі оң пікір айтқандар 
 болды. Солардың арасынан менің к�ңіліме 
қонақтап, жадымда жақсы қалғаны Адольф 
Арцишевскийдің пікірі. «В отечественной 
литературе начала XXI века эта книга  стоит 
особняком, нет ей сегодня аналогов по 
концентрации духоборческой мысли. Книга 
духостроительства и богоискательства, 
предельно искренняя и обжигающая своими 
откровениями, как обнаженный необесто-
ченный провод. Эту книгу без преувеличений 
можно назвать «Евангелием от Елубая», 
«Еклезиастом новейших времен». Или, если 
хотите, это подобие суры 115-й, ибо 114-я 
завершает Коран...» деген аса сауатты, 
ағынан жарылып, әділ айтылған с�з. Атал-
мыш кітап хақында мұндай бағаны әзірге 
қолына қалам ұстаған бірде-бір қазақтілді 
әріптестеріміз айта қойған жоқ... 

Смағұлдың ойлау жүйесі мен дүние-
лік ақиқаттары хақындағы пікірінің 
қажеттілігі енді келді білем. Мына болып 
жатқан сұрапыл оқиғалардың табиғатын 
тануға себі тиер «Қиямет-қайым ғасырды» 
оқуымыз керек!

***
Доллардың курсы – 438 теңге.
Мұнай к(теріле бастады. ОПЕК, Араб, 

Ресей келісімі оңалуға бет алғаны болар...
Коронавирус (ршіп тұр.
Қазақстанда ауру жұқтырғандар саны 

– 685-ке жетті. Жазылғаны  – 50 адам. 
Қайтқаны –  6 адам.

К(ршілеріміз – Қырғыздарда  ауру 
жұқтырғандар қатары 228 адамға барған.

09  сәуір, 2020 жыл. 
Aлем тынышсыз...
К о р о н а в и р у с  қ а л ы п т а с т ы р ғ а н 

қиындық Қазақ Елінің де әбігерін алуда. 
 Қасым-Жомарт Тоқаев кезекті кездесуінде 

қала-қалада шапқылап жүрген  жастар. 
 Солар аман болсыншы деп тілеймін іштей... 
9сіресе, ауруларды емдейміз деп жүріп, 
�здері ауру жамап алған 120 медиктің 
жағдайы жүрек тұсын сызып �ткендей 
болды. К�пшілігі қыздар. Жалаң қолымен 
ыстық темір уыстаған жанкешті кәсіп 
иелері. 9рқайсысы бір-бір үйдің к�ркі мен 
бір-бір отбасының сүйеуі болған, бір-бір 
ата-ананың үміті мен сенімін арқалаған 
�мір иелері ғой. )зіміздің қарак�з арула-
рымыз ғой!.. Тепсе, темір үзетін жастағы 
сом білек жігіттеріміз ғой!.. Есіме екі 
немеремнің әкесі 19 күннен бері үй к�рмей, 
сыртта қонып, COVID-19-бен алысқандар 
қатарында жүрген ұлым түсті. Телефон-
мен хабарласып тұрады. «Папа, осылай 
болғаны дұрыс! Уайымдамаңдар! Сендерді 
де,  балаларды да сақтауым керек!» деген 
дауысы құлағыма келеді. 

Ж�н с�з! 
Баяғыда Оралхан Б�кеев: «Анам ылғи 

жолға шығарып салып тұрып: «Арқаңды 
– елге, табаныңдағы жерге тапсырдым, 
құлыным!» деп айтушы еді...» деген с�здері 
жадымда жаңғырып отыр.  

Дұрыс! 
Бәрін Құдайға тапсыру керек!
Елді де, ел құлағында жүрген ерлерді 

де!..
От кешкендей күйде жүрген тұтас бір 

ұрпақтың, ұлттың тілеуін Алладан сұрау! 
Ең бастысы – адамзатқа араша сұрау!
Екінші бір жағдай...
О с ы  ж а қ ы н д а . . .  Ж а н ғ а  б а т ы п , 

жүректі сыздатар аса жайсыз әңгімені �з 
құлағыммен естідім. )з к�зіммен к�рдім. 
9леуметтік желілер арқылы Шымкент 
қаласының бір мектебінен тараған ақпар... 
Басына бейсболка киген �зіміздің қарак�з 
сайрап тұр. Қасындағы сұхбат алушы да 
қазақтың қызы. Екеуі де орысша с�йлеп, 
тілдері  тілдеріне жұғар емес. Сондағы 
менің ұққаным. «Заман 4згерді. Жарты 
робот адамдардың дәуірі келеді. Ата-анам 
да келісімін берді... Менің тәнімдегі «чип» 
– менің күзетшім! Ол кісілер менің қайда, 
не істеп жүргенімді біліп отырады... Оның 
үстіне бізбен с4йлескен американдықтар 
әрбір «чип» үшін 400 мың АҚШ доллары-
мен т4лемекші...» деп, бейсболка киген 
жүгермегіміз жұлынып тұр...

Е с т і п  о т ы р ы п ,  ж ү р е г і м  а у з ы м а 
тығылғандай болды. 

Жарым робот! 
Құдай-ау, не деп тұр мына бала?!
Басқа жер емес... Тұп-тура Нұқтың 

кемесі тоқтаған Қазығұрт пен Сайрамның 
сансыз бабы, Түркістанның түмен бабы 
жатқан, ерте дәуірдегі К�к түріктердің 
найзасы к�к тіреген Түркібасы мен аспа-
нын аңыз бен ақиқат ұстап тұрған қасиетті 
Қостұрадан, қазақтың тілі мен дінінің, 
ділі мен мұңының биігі болған шырайлы 
Шымкенттен, Алаш жұртының басына 
күн туғанда қазақтың басын қосқан, 
елді жолға салған Т�ле би, Қазыбек 
би, 9йтеке билердің ұлы т�рі саналар 
 Ордабасыдан, қарт Қаратау мен сабырлы 
Созақтан  жаңғырып жеткені қалай?

Мына «к�к қағазға» арын да, барын 
да, отбасын да, Отанын да сатуға бел 
буып отырған жеткіншекті жолынан бүгін 
қайтармасақ, ертең кеш, кеш болатынын 
ойладым.

Ойладым да мына бір  �леңімнің 
 жолдары тіл ұшына оралды.

«Болдым» деме...
«Толдым» деме...
С�тілме!
Қу жалғанның қылк�пір тұр шетінде.
Құдай – �діл!
Қара қылды қақ жарар,
Жақсылығың шығады алдан...
!кінбе!

Тәңір Ұлы таразылап, тұр қарап,
Қаһарланса, дүниені ырғамақ.
Бар болу да, жоқ болу да – Алладан,
Күні жетсе, �зен мен к�л құрғамақ. 

Жаратушы бүтіндейді жартыны,
Құзырында – бар ғаламның қарқыны.
Ей, жас ұрпақ!
«Ұлтым аман болсын!» деп,
!ткіз бәрін жүрек, сана арқылы! (29 сәуір, 

2012 жыл.)
***

Алматыға түнімен қар аралас жаңбыр 
жауды. Ақпарат к�здерінің айтуына 
қарағанда, осындай жағдай – табиғаттың 
тосын мінезі Алматы, Жамбыл, Шым-
кент, Ташкент, Бішкек қалаларында, тіпті 
Тәжікстанда да болған к�рінеді. 

Құбылған заман...
Құбылған қоғам...
Құбылған �мір...
Құбылған адамдар...
Міне, Табиғат-Ана да құбылып тұр...

***
Таңғы ақпарат бойынша, бүгін Қазақ-

станда жаңадан  32  адам ауру жұқтырған. 
Аурулардың жалпы саны –   259. Жазыл-
ғандар саны – 55. Қайтқаны – 7 адам. 
Жазылғандардың:  30 – Нұр-Сұлтаннан,  23 
– Алматыдан.  1 адам – Ақт4беден; 1 адам – 
Солтүстік Қазақстаннан. 

A л е м д е г і  а у ы р ғ а н д а р д ы ң  ж а л п ы 
саны (Хоккинс Университетінің айтуына 
қарағанда): 1 (бір миллион)  т4рт жүз сек-
сен т4рт мың 811; қаза болғандар –  88539;  
жазылғандары   –  329876. Алда  – АҚШ. 
Ауырғандар  – 434927.  Жазылғандар – 22891  
(соның ішінде 4751 – Нью-Йоркте 4лгендер).  
Не деген ауыр шығын? Тажалмен тұңғыш, 
осыдан 3 айдан астам бұрын беттескен 
Қытайдың 4зінде осы мерзім ішіндегі адам 
шығыны 3335-ке жетіп, ауру жұқтырғандар 
саны – 81865, жазылғандар қатары –  77 380 
болған. 

Салыстырып к(ріңіз, АҚШ-қа бұл ауру 
есік аттап енгелі к(п бола қойған жоқ. 
Соған қарамастан қысқа мерзім ішінде 
 супердержава суырылып алға шықты. 
Мұндай жағдайды кәрі құрлық  Еуропаның 
да талай-талай мықты елдері бастарынан 
(ткізуде. 

Күні кеше ғана аузынан ақ к(бігі шашы-
рап, алты құрлықтың апшысын қуырған 
қуатты жұрт – АҚШ-тың мына ауыр 
жағдайына қабырғамыз қайысты... 

Мен – біреудің  ала  жібін   аттап 
к(рмеген, с(йте тұра басынан  талай 
қиянат пен зорлықтың адам сенгісіз түрлерін 
(ткерген, «Аманатқа –  қиянат жүрмейді» 
деген қағидаға жан-тәнімен берілген елдің 
ұлымын. Президенттерінің басқан жері 
ойылып кете жаздайтын ұлы держава бір 
тәулік ішінде, бүгінгі таңғы есеп  бойынша, 
1965 азаматын коронавирустың құрбаны ет-
кен...  Жүрегім түршікті. Бір тәулік ішінде! 
Бақуатты екі-үш ауылдың тұрғыны!

Осыдан біраз бұрын Нью-Йорк мэрінің 
Президент пен Конгрестен к(мек сұрап 
шырылдағаны есімде. Американдық демо-
кратия! «Штаттар (зі шешсін» дейтін ескі 
тәртіп. С(йтіп... федералды биліктің алып 
«маховигі» іске қосылғанша, коронавирус 
дейтін «баукеспе» (з білгенін істеді... Оның 
сыртында күзде келе жатқан сайлауалды 
марафон-т(белестің к(зге к(ріне бермейтін 
айлалы әрекеттері тағы бар...  Алып ел 
адам (лімінің астында қалды. Бір жарым 
миллиард Қытай тас-түйін тәртіп пен 
бірден шешім қабылдауға қалыптасқан 
темірдей биліктің арқасында, 2015 жылғы 
Билл Гейтс дейтін, қайсы бір қазақстандық 
басылым беттерінде (жүз кітап аясында 
жарық к(рген) (зі де, с(зі де үлгі болып жүрген  
мультимиллиардер-к(ріпкел айтқандай, 
35 (отыз бес) миллион адам (лімімен емес, 
3335 адамның шығынымен тарихи апат 
құрығынан аман шықты... Трамп: «Еңбексіз 
елді қалай асырауға болады?» деп, ойланып-
толғанып, «коронавирус майданына» 2 трил-
лион доллар б(лгенше... Уақыт (тті... Алып 
ел ұтылды. Трамптың шешім қабылдауын 
күтіп жатсын ба, тізгінсіз тажал  Америка 
құрлығын емін-еркін  «майқандауға» кірісті. 
Қытай әлгіндей шығынмен, Уханда үш айлық 
«коронавируспен арадағы соғысын» аяқтауға 
таяды...

***
Иә... 
9лемнің COVID-19-бен тайталасының 

барысы әзірге осындай.
«Сақтықта – қорлық жоқ!» дейді Дала 

жұрты. 
«Тәртіпке бағынған құл болмайды» 

дейді қазақтың ұлттық батыры Бауыржан 
Момышұлы. 

Біздің ел �зінің к�пғасырлық ұлы 
 тарихында не к�рмеді дейсіз?! Бәрін к�рді...

Міне...
Жер үстін жанталасқа салған мына 

сұмдық індетті де сабырлы қалыбынан 
жаңылмай, бір атаның баласындай тас-
түйін мінез танытып, т�зімділікпен қарсы 
алуда. 

«Үрей – дерттің жарымы, Сабыр – емнің 
жарымы, Т4зім – сауығудың басы» дейді 
жерүстіндегі шипагерлік кәсіптің ұлы атасы 
Ибн-Сина. 

Алла жазса, адамзат басына т�нген 
ортақ қасыреттің де беті қайтар... )мір де, 
қоғам да, заман да даму мен �згерудің жаңа 
кеңістігіне шығар?! Жаңа адамдар жер 
бетінің жаңа тәртібімен ғұмыр кешіп, мына 
індеттен аман �тудің жолын қалай ойласа, 
індеттен кейін де алдан күтер әлеуметтік, 
экономикалық қиындықтар мен  саяси 
мақсат-мұраттардың да бағыты мен бағдары 
қалай болатынын солай  ойлауы заңды…

Ұлт, ұрпақ үшін керек ұлы мақсаттар 
ылайым үзілмесін. Коронавирустан соң да 
�мір бар ғой!..

***
Далада қар жауып жатыр...
Сәуір желімен жағаласқан табиғаттың 

беймезгіл мінезі секілді мына атасы, ұрқы 
белгісіз індет ертең күннің нұрымен еріген 
қардай ізім-ғайым жоғалары анық!.. Бірақ 
қаншаға созылары белгісіз...

9зірге тайталас жүріп жатыр...

01 сәуір, 2020 жыл. 
+лем бойынша коронавирустан к(з 

жұмғандар саны 42200-ге барды. Ауру 
жұқтырғандар 800 мыңнан асты. 

***
Тізгінсіз тажал алдындағы алғашқы 

үрей сейіле бастаған сыңайлы... 9лем 
жұртшылығын енді жаңа сұрақ мазалау 
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...Ойыма келіп тұрғанда бүгінгі ел 
тізгінін қолына алған Қасым-Жомарт 
туралы бірер с�з: жалпы ол жігіт туралы 
орысша үлкен мақала әзірлеп жатырмын, 
таяуда жариялаймын. Қазір қысқаша 
айтарым – �те мәдениетті, ары да, 
қолы да таза жігіт. Мейлінше әбден 
ысылған үлкен дипломат! К�лденең жұрт 
та қалыспай жақсы жазып жатыр. 
�кесі біздің әріптесіміз. Ол кісімен к�зі 
тіріде айта қалғандай терең аралас-
құраластығымыз болған жоқ, бірақ 
баласын тым жақсы тәрбиелеген сияқты. 
Жас мемлекетімізді құруға ұйытқы 
болып, құйтырқысы к�п сан салалы ішкі-
сыртқы саясатқа араласып, әжептәуір 
жұмыс істегені анық байқалады. 
Нұрсұлтан �бішұлынан кейін ел тізгіні 
де лайықты тұлғаға бұйырды. Бұны – 
халықтың сенімі деп бағалау керек. Бірде 
алыс, бірде жақын болған шығармыз, 
бірақ сырттай тілектеспін.

Сексен жасқа толғанда Мәскеуде 
болғам. Істің реті солай болды да 
Мәскеуден тура Астанаға ұштым. 
Мұнда мені сексен жасыммен  арнайы 
құттықтаған жалғыз адам – Қасым-
Жомарт болатын! Кеңсесіне шақырып, 
білегіме именной алтын сағат тағып, 
мерейімді асырып еді. Ол кезде 
Мемлекеттік хатшы және Сыртқы 
істер министрі қызметінде жүрген 
болатын. Елдің бірінші басшысы болу – 
үлкен мәртебе әрі салмағы зілбатпан 
жауапкершілік. Пайым-парасаты, білімі, 
тәжірибесі ел тізгінін ұстауға жететін 
азамат қой, Құдай абырой берсін!

+бдіжәмил НҰРПЕЙІСОВ,
Қазақстанның Халық жазушысы

***
Дипломатиялық жұмыс тәжірибесі 

бар президенттің қай саланы болсын 
д�ңгелетіп әкететініне күмәнім жоқ. 
 Сенатты басқарған кезде Тоқаев 
 мырзамен бірнеше рет кездескенмін. 
Сондай-ақ ол Парижге де келген еді. 
Халықаралық деңгейде  ол кісінің беделі 
жоғары. Қазақ халқы  дұрыс таңдау 
 жасады деп  ойлаймын.

Тьерри МАРИАНИ, 
Еуропа парламентінің депутаты

Бәле жоқ жерден шығады, жарылыс жар астында. 
К�п �тпей-ақ Арыс жағасында снаряд гүрс ете қалды. 
Бұл Президентімізден бастап, бәрімізді селк еткізді. Ол 
салып-ұрып оқиғаның басына барып, к�збен к�ріп, 
жұртының к�ңілін жұбатты, әскерилердің бұрыс 
тірлігін «бұрыс» деп к�зге шұқып к�рсетті. Ұзамай 
Масаншыда қазақ пен дүнген жаға жыртысып, оған 
да сарабдалдықпен баға беріп, ел мен жер иесінің ру-
хын к�терді. «Жұт жеті ағайынды». Бәрі біте бергенде 
іргедегі елдің кесірінен Мақтааралды су шайып кетіп, 
оның да машақаты аз болмады. Алақанға сап аялап 
�сірген қырыққабатын 10 теңгеге �ткізе алмай тұрған 
қазақты к�ргенде жылағың келеді. Мұнда да елтұтқасы 
елдің еңсесін к�терді, ауылшаруашылығы маман-
дарымен ақылдасып, дала адамдарының еңбегін еш 
кетірмеуге барын салды.

Кеселдің мың түрі бар. Коронавирус деген әлемдік 
індет бас к�теріп, сайланғанына бір жыл болмаған 
жас басшыны «ереуіл атқа ер салмай» мінгізді. Міне, 
сынақ. Пайғамбар жасынан енді асқан ол әбіржіген 
халқына қалқан болып, тұмылдырық тағып ап, екі 
күннің бірінде солармен бірге болды. «Мен сендер-
мен біргемін!» деп ашып айтты. «Ешкімді к�мексіз 
қалдырмаймыз!» деп ана мен баланың қамын ойлап, 
мемлекет қоржынынан қаржы б�лді, ал қиын кезеңде 
қысастық істеп, тиыннан теңге жасағысы келгендерді 
аяусыз жазалауға Жарлық шығарды.

Қазір «Мемлекет басшысы ұлттық құндылықтарға 
бет бұрды ма?» деген сауал жиі айтылып жүр. Байырқап 
қарасақ, соңғы жыл бедерінде еліміздің дамуында 
ұлттық құндылықтарға, рухани бағытқа (тұлғаны, 
тегіңді тану, тарихты таразылау, т.б.) басымдық 
беру байқалады. )з қызметін «Қазақтың тілі – 
қазақтың жаны» деп баста ған Президент бірден 
ұлттық құндылықтарға ден қойды. Абайдың 175 

жылдығына орай жыр эстафетасын �зі бастап, 
Алтын Орданың 750 жылдығын атап �туге 

пәрмен берді. Ұлттық домбыра күнінің 
маңызын атап айтып, сәбилер дом-

быра тартып үйренсін деген баста-
ма к�терді. Мектептерге домбы-

ра пәнін �ткізуге және арнайы 
оқулық жазуға тапсырма берді. 
Бұл істі атақты күйші Жанғали 
Жүзбаев жүзеге асырып, оған 
Мемлекет басшысының �зі 
қолдау к�рсетті. Ұлы  шайыр 
Абайға қайта оралып, «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» 

атты танымдық мақала жазды. 
Иә, ұлттық мемлекетті ұлттық 

құндылықтар ғана ұстап тұра  алады. 
Бұл жерде жергілікті ұлт �кілі бірінші 

қатарда тұрады. Кезінде «достық лабо-
раториясы» болғанымыз рас, енді әркімнің 

�з лабораториясы бар. «Лабораторияда» �скен 
�скіндер �зімізді шағып та жүр. Қазақ шыдамды, бірақ 
шыдамның да шегі бар. Бұл – айдай ақиқат. )йткені 
1931, 1937, 1952, 1986 деген д�ңгелек сандар біздің 
жүрегімізде мұз боп қатып қалған. Біз еске алулар 
�ткізсек, басқалар таңырқап басын шайқайды. 

Бір жылдан бері әдебиет пен �нердің белгілі 
�кілдерін жеке қабылдап, пікір б�лісті. Алғашқы 
әспетті қолтаңбасы – Роза Рымбаеваға Еңбек Ері 
атағын беру туралы Жарлыққа қол қойып, ән аққуын 
айдында қалықтатты.

Енді сол баяғы тіл мәселесі. Тіл деп аһ ұрамыз бәріміз 
де. «Келешекте шын мәнінде ұлтаралық қатынас тіліне 
айналатын қазақ тілін жылдам дамытуымыз қажет» 
деді Президент. Бірақ бір адамның қолынан не келеді, 
қолтықтан демеп, «бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығармасақ». Мұндайда �зін �зекке тебетін жел�кпелер 
аяққа оратылады. Оларды аямау керек, қазақ жерінде 
қазақша с�й ле мейтін адам �мір сүрмеу керек. Бұған 
ортада отырған бізден басқа т�рт республиканың 
�мірі куә. Парламентіміз бен сенатымыздың мәжілісі 
қазақша �тіп (Конституция бойынша мемлекеттік тілде 
�туі тиіс), депутат ой-пікірін �з тілінде еркін жеткізіп 
тұрса, елдің к�ркі деген осы емес пе? Сонда «Маған 
қазақша с�йлей алмайтын министрдің не керегі бар?» 
деген Оразкүл Асанғазының с�зі еске түсіп, айызымыз 
бір қанар еді. Біз Түркі әлемінің бесігіміз, ұлан-ғайыр 
далада к�шпелі және отырықшы �ркениеттің �зіндік 
�рнегін қалыптастырып, �нер мен ғылымның және 
әлемдік сауданың орталығына айналған елміз. Біздің 
тіліміз бай, ана тіліміз – біздің �мір сүру құралымыз. Біз 
�з тілімізбен �мір сүруге тиіспіз. YouTube  деген сиқыр 
бар, бәрін к�рсетеді. Түрікмендер биыл  Ашхабадта, 9 

 мамырда Ұлы Жеңіс шеруін �ткізді. Шеруге берілген 
әскери бұйрық та, салтанатты әуен де – бәрі �з 
тілдерінде. Атты әскерлер шеруге шыққанда аттардың 
кісінегені де �з тілдерінде ме деп қалдық. (Бір ғажабы 
– оларға коронавирус індеті келген жоқ). Біз неге со-
лардай болмаймыз. Бізде де асып-т�гілген қызыл тіл 
бар. Ол босқа сүйреңдегенше, �зімізге сүйеу болмай 
ма? Бізде бастаушы бар да, қостаушы жоқ. Жауға қарсы 
атылған батырлардай жұдырықтай жұмылуымыз керек.

Экономика дейміз. Шаруасы жекешеленген 
қазақ біреуден ілгері, біреуден кейін күн кешіп жүр. 
Жұмыссыздар да аз емес. Осыны ойласаң, бір кезде 
қазақ қыздары мен жігіттерінің жұмыс орны болған 
АХБК мен СМУ – 15-ті к�з алдыңа әкелесің. Жойылып 
кеткен  зауыт пен фабриканың түтіні де к�з алдымыз-
да ирелеңдеп аспанға �рлеп барады. Бір күнде бәрі 
бітпейді, біртіндеп қалпына келеді. 9лі-ақ тоқымашы 
қыздар мен балташы жігіттер бұрынғыдай қатарға 
қосылады.

Сыбайлас жемқорлық әуені қатты шырқалуда. 
Қолы былғаныш адам қазақпен бірге жүре алмайды, 
оған «Қолың таза ма?» деп сынай қараған бабалар са-
уалы куә, бұған әр кезеңде ел билеген басшылардың 
жеке басы дәлел. Қол астындағы кінәлі үшін бірінші 
басшының қызметтен кетуі – бұл да жаңа елтұтқасының 
шығарған Жарлығы, тазалыққа бастаған таза жол. Сы-
байлас жемқорлықпен күрес агенттігі күресіп ешкімді 
жеңе алмайтын түрі бар, тек жаңа қазақтың ар-ұяты 
пара деген індетпен коронавируспен күрескендей 
аяусыз күресу керек. Елтұтқасының жаңа бастамасын 
қолдаймыз, бізбен тек қолы таза қазақ баласы бірге 
жүру керек.

9дебиет пен �нер. Бұл да біздің байлығымыз һәм 
бау-бақшамыз. Қанша жерден тоқырау болса да, 
әдебиет к�ші тоқтаған жоқ, ақын-жазушы жұпыны 
күй кешкенмен, жұрт айтып жүрер жауһар дүниелер 
жазылуда. Жауһарларымызды әлемдік антологияға 
енгізгенде де жазушының к�зіне қарап емес, с�зіне 
қарап енгізу бір қиын түйінге айналды. )йткені оның 
шығармасын шетел адамы оқиды. Осының бәрін 
бақылап отыруға Президенттің мұршасы жете ме? Ба-
тыл бақылау  қажет-ақ.

«Ұлы даланың жеті қыры» шыққанда жерден жеті 
қоян тап қандай б�ркімізді аспанға ат тық. )з жазуы мен 
мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі тұр ғындарының 
озық мәдениеті бізге үлгі. Біз мәдениетті халық пыз, тек 
с�з мәдениетін жоғал тып алмасақ болғаны. Тележур-
на листердің «ң»-ды «н» деп айтып тұрғанын естігенде 
қарның ашады. Қазір к�гілдір экран кітаптың алдына 
шығып кеткен заман. «Біздің Отан»-ды «Біздін Отан» 
деп тұрған тілші «Ұлы даланың жеті қырын» қалай айта-
ды? Дала – біздің қара қойымыз бен алтын астығымыз, 
«қазақы салы» күрішіміз. Осыларды ХІХ ғасырдан 
ХХ ғасырға жеткізген Ыбырай Жақаев пен Жазылбек 
Қуанышбаевты біз ұмытып барамыз. Стратегиялық 
бағыттағы зымыранның ұшуын білгенмен, қой мен 
күріштің қалай �сіп-�нетінін білмесек, бұл – Ұлы Дала 
атымызға жазылмас жара, �зіңді ұмытумен бірдей күнә.

«Жеті қырдың» бір қыры – Алматының алмасы. 
Алматы – к�не астана, мәдени орталық, кәрі әкеміз. 
Қазір Алматыны аралағанда к�зге к�ріксіз жағдаяттар 
бар. Мәселен, дәл Республика Сарайымен іргелес жер-
де грузин наубайханасы мен асханасы, мейрамханасы 
қаланың к�ркін бұзып-ақ тұр. Сен дәл бір Тбилисиде 
жүргендейсің. Бұл бір ғана мысал. Сол жерде қазақтың 
таба наны мен қызыл алмасы неге сатылмасқа? Алма 
�сірген халқымыздың қадір-қасиетін қолдан кетіріп 
алмайық.

Тұмылдырық таққан күндер де артта қалып барады. 
К�гілдір экрандағы «Үйде болыңыз!» деген бұйрық 
 райлы айдар да алынып тасталды. Ер сыналар шақта 
алға ұстар азаматымызды к�рдік. Шүкір, күніміз 
жарқын, тіліміз �зімізде.

Жылжып жыл он екі ай да �те шығыпты. Бұл айтуға 
оңай, ал Аяз би үшін кілт-кілт еткен жел қайықта оты-
рып, толқынмен арпалысып ескек ескен кінәмшіл 
уақыттың к�рінісі. «Бес жас – бел құрдас» Президент 
ел алдында табиғи с�йлеп, табиғи к�збен қарап жүр 
деп халық бағасын беруде. Оның қолынан бәрі келеді. 
Ол – «әке к�ріп оқ жонған», талай жердің топырағын 
басқан к�ргені к�п тұлға. 

Бір жылда білгеніміз осы.
Біз оған сенеміз.

Қуандық ТҮМЕНБАЙ,
жазушы,  халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты 

БІР ЖЫЛ

2008 жылы 
«Үркер» роман-

газеті ашылғанда 
«бісімілләсін» 

Бейімбеттен 
бастадық. Сосын 

«оқылатын не береміз?» 
дегенде,  «Кемел Тоқаевтың 

«Солдат соғысқа кетті» 
деген  романы бар, оқылатын 

шығарма, тауып алайық» деп, 
редакция алқасының бір мүшесі 

ұсыныс жасады. Сұрастырдық. 
Бір талдырмаш жігіт, автордың 

немересі екен, қолжазбаны әкеп берді. 
Шығарманы оқушылар да, редакцияға 

келіп журналды сатып алушылар да көп 
болды. «Үркердің» үміті ақталды.

Кейін, сайлаудан соң Қасым-Жомарт Тоқаев ел 
Президенті болды. Кемел Тоқаевтың төл перзенті 

екен. Елші болған, Үкі мет тізгінін ұстаған, өмірлік 
тәжіри бесі жетіп артылады. 

«Жақсының алдынан жақсы шығады». Президент ұлы 
Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында сайланды. 

Бұрын көгілдір экраннан көрмеген бір көрініс – елтұтқаның өзі:
Ғылым таппай мақтанба,

Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,

Ойнап босқа күлуге, – деп ұлы Абайды жатқа айтты. Енді қазақ жерін 
жайлаған орыс та, шүршіт те біздің ұлы құнды лық тарымызды осылай жатқа 

айтып отырады. Бұның бастаушысы бірінші басшының өзі.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
ой-�рісі кең, Батыс, Шығыс, 
Солтүстік пен Оңтүстіктің 

саяси технологияларын меңгерген 
тұлға. Сондай-ақ ол саяси басқару мен 

халықаралық қатынастар салаларының 
бірегей маманы. Бүгінде  мемлекетті 

басқару үшін міндетті түрде осындай білім 
қажет.

Токтогул КАКЧЕКЕЕВ, 
Қырғызстан қорғаныс министрлігі 

жанындағы қоғамдық бақылау 
кеңесінің т(рағасы



7№23 (1543)
11 – 17 маусым

2020 жыл

ANA TILI А Қ О Р Д А

ҰЛТТЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА ҚҰРМЕТ

Ол әділетті қоғам құру идеясын көтерген. Демек, Абайдың 
көзқарастары ХХІ ғасырдағы Қазақстан қоғамы және оның 
береке-бірлігі үшін аса құнды. Хакім Абайдың ұстанымдары 
өркениетті мемлекет қағидасымен үндеседі.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
Қазақстан Президенті

Халқымыздың ұлы ойшылы, кемеңгер ақын Абай Құнанбайұлы «Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген 
адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі – бек зор үкімет жарлығы қолында бар кісі керек... екіншісі – ол адам есепсіз бай 
болу керек» деген дана сөзін айтқан еді. Абай атамыздың осы айтқан алтын сөзінде терең мән жатыр. 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев күллі дүниеге ерте танылған ірі саяси тұлға һәм дипломат. Ол 2019 жылы 9 
 маусымда  Мемлекет басшысы болып сайланғаннан кейін әлемдік БАҚ беттерінде, интернет-портал, әлеуметтік 
желілерде көптеген  сараптама мақалалар жарияланды. Бұдан ел Президентінің күллі дүниеге танымал саяси тұлға 
екенін байқауға болады. 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кеңес заманында-ақ елдік істерге белсенді түрде араласа бастаған. Тәуелсіздік 
дәуіріндегі қызметтерін тізбелеп жатпайық, бәрі ел-халықтың көз алдында, бәрін де абыроймен атқарған. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Қасым-Жомарт Тоқаевпен 
алғашқы таныстығы туралы 

«1984 жылы Қытайға бардым. Қытай 
тілінен аударма жасауға к�мектескен 
жас жігіт болды. Ол – Қасым-Жомарт 
Тоқаев еді. Қасым-Жомартпен алғашқы 
кездесуім осылай болды. Тәуелсіздік 
жылдары Қазақстан Сыртқы істер 
министрлігіне білікті маман қажет 
 болып, Қасым-Жомарт Кемелұлын 
Сыртқы істер министрінің орынбасары 
қызметіне шақырдым. Сол кезден бері 
бірге жұмыс істеп келеміз. Сіздерге 
мұның барлығын менің бұл адамды 
қаншалықты жақын  танитынымды 
түсінсін деп  айтып отырмын. Адамды 
барынша жақын тани түсу үшін, оны 
жан-жақты зерттеу қажет, дос ретінде, 
жолдас ретінде, неге қызығатынын білу 
керек» деген еді.

Қасым-Жомарт Тоқаев тоқыраған 
жылдардың қиын �ткелінен сүрін-
бей �ткен саяси тұлға. Ол Мемлекет 
 бас шысы қызметіне отырғаннан кейін 
АҚШ, Қытай, Ресей, Германия секілді 
к�птеген ірі елдермен дипломатиялық 
қарым-қатынас орнатуда белсенділік 
танытып, к�рнекті қызмет атқарды. 
9сіресе, 2019 жылы қыркүйек айының 
11 күні ҚХР т�рағасы Си Цзинь-
пин мемлекеттік іссапармен барған 
Қазақстан Президентін аса жоғары 
ыстық ықыласпен қарсы алды. Қасым-
Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік са-
парынан кейін Қытайдың ақпарат 
құралдарында «Қазақстанның жаңа 
президенті – Қытай халқының к�не 
досы», «Қазақстан президенті қазақ 
және қытай тілдерінде сұхбат беріп 
дүниені таңғалдырды», «Қытай тілін 
жатық с�йлейтін Мемлекет басшы-
лары», т.б. хабар-мақалалар беделді 
басылымдарда кеңінен жариялан-
ды. Бұл – Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
халықаралық беделін одан сайын арт-
тырды.

Мен Қытайда жүрген кезімде ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
әкесі Кемелдің ІІ-Дүниежүзілік қырғын-
ның ардагері, қазақ елінде атағы бар 
жазушы-журналист, бірнеше кітаптың 
авторы екенін білетінмін. 2018 жылы 
Алматы облысы Қаратал ауданының 
орталығы Үшт�бе қаласында белгілі 
жазушы Кемел Тоқаев атындағы жаңа 
бақтың ашылу салтанатын естіп, 
халықтың және Қазақ басшысының 
әкесіне деген құрметіне айрықша 
сүйсінген едім. Біз сырт к�збіз. Ата-
мекеннен жырақта қалдық. Бұрын 
Тұлғаларды сырттай ғана білсек, туған 
Отанға келген соң тереңдей зерттедім. 
Қасым-Жомарт к�зі ашық, к�кірегі ояу 
оқымысты һәм зиялы отбасында дүниеге 
келген екен. 9кесі Кемел Тоқаевтың 
жазушылығы мен адамгершілік  жолын 
ұстанып, сондай жақсы тәрбиенің 
жемісін к�рген саяси тұлға ғылыми, 
танымдық және сараптамалық бірнеше 
кітаптардың, халықаралық мәселелерге 
қатысты к�птеген мақалалардың авто-
ры. Анасы Тұрар Шабарбаева Алматы 
шет тілдер институтында ұстаз болыпты. 
)з ана тілінен б�лек, ағылшын, қытай, 
француз, орыс, т.б. тілдерді жетік игеруі 
асқан кемеңгерлік пен мәдениеттіліктің 
белгісі.

9рине, Қасым-Жомарт Тоқаев ел 
тізгінін �те қиын сәтте қолға алды. 
Соған қарамастан осы бір жыл ішінде 
қыруар жобалар жүзеге асты.  Мысалы, 
кепілсіз несиеге алған тұрмысы т�мен 
Қазақстан азаматтарының қарызы 
к е ш і р і л д і .  М ұ ғ а л і м д е р д і ң  ж ә н е 
басқа бір б�лім қызметкерлерінің 
жалақысы жоғарылады. Шағын және 
орта бизнес үш жылға дейін  табыс 
с а л ы ғ ы н а н  б о с а т ы л д ы ,  Ұ л т т ы қ 
сенім кеңесі құрылып жұмыс істеді, 
әйелдерге, балаларға зорлық-зомбылық 
к�рсету, есірткі, мал ұрлығы және де 
�зге ауыр қылмыстылардың  жазасы 
қатаңдастырылды, шетелдіктердің 
к�ші-қон мекемесіне келіп тіркелуі 
алынып тасталды, «Мәңгілік ел» ұлттық 
 идеясы, «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасы еселенді. 

Мен бұл мақаламда Мемлекет 

 басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Е л б а с ы н ы ң   « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 
бағдарламасын тереңдету барысын-
дағы елеулі  еңбек теріне арнайы 
тоқталғанды ж�н к�рдім.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев �зінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында: «Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 
 алмаса, ол адасуға бастайды. Бұл – 
тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн 
мен жарқын болашақтың к�кжиек-
терін үйлесімді сабақтастыратын ұлт 
жанының тұғырнамасы. Мен хал-
қымның тағы лымы мол тарихы мен 
ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 
салт-дәстүрлерін алдағы �ркендеудің 
берік діңі ете отырып, әрбір қадамын 
нық басуын, болашаққа сеніммен бет 
алуын қалаймын» деген  еді. 

Мемлекет  басшысы Қ.Тоқаев 
 «Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламаны терең зерттеп, 
ұлттық �рке ниеттің дамуына тікелей 
басшылық етіп, аса к�регендік танытып 
 отырды. )йткені рухани жаңғырудың 
ұлт �ркениетін  дамыту мен гүлдендіруде 
маңызы �те зор.

2019 жылы 4-6 қыркүйек күндері 
Н ұ р - С ұ л т а н  қ а л а с ы н д а  « А з и я 
қаламгерлерінің форумы» �тті. 
3 8  е л д е н  3 0 0 - д е й  б е д е л д і 
ақын-жазушылар қатысқан 
бұл Форумға Қазақстан 
п р е з и д е н т і  Қ а с ы м -
Жомарт Тоқаевтың ар-
найы келіп, құттықтау 
с�зін с�йлеуі қазақ 
қаламгерлеріне биік 
м ә р т е б е  ә к е л д і . 
Міне, бұл  Мемлекет 
басшысының адам-
з а т  � р к е н и е т і н е 
к�рсеткен құрметі 
мен ыстық ықыласы 
еді. Қ.Тоқаев фо-
румдағы с�йлеген 
с�зінде: «Ұлы дала 
елі – сан тараптағы 
ғылым мен білімнің, 
� р к е н и е т т е р д і ң 
тоғысқан тұсы. Бүгінгі 
ф о р у м  қ а з і р г і   з а м а н 
үрдістерінің адам әлеуетін 
дамытуға қызмет ететінін 
к�рсетіп отыр.  Рухани ке-
мелденуге ұмтылмай, �ркендеу 
 болмайды. Ондай дамудың ешқандай 
маңызы жоқ. Бұл ретте, Сіздердің 
еңбектеріңіз Азияның ұлы мәдениетін 
жаңғырту ісіне елеулі үлес қосып келеді» 
деді. 

Елін сүйген  Мемлекет басшысының 
кемел дігі мен кемеңгерлігін туған 
халқының тіліне, әде биетіне, салт-
дәс түріне,  мә де ниетіне, тарихына, 
�ркениетіне қолдау к�рсетуінен бай-
қауға болады. Мен қазақтың киелі 
тарихи Отаны – Қазақстан еліне келген-
нен кейін  Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың ұлт �ркениетіне 
үлкен қолдау к�рсеткен асыл қасиетін 
байқадым. 

«Ана тілі» газетінің 2020 жылы 
1 6 - 2 2  қ а ң т а р д а  ж а р и я  л а н ғ а н 
 М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң  « А б а й 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» 
атты бағдарламалық мақа ласын 
бірнеше рет қайталап оқып, қатты 
қайран қалдым. Қайран қалдырған 
– Абай идеясын ХХІ ғасырдағы 
Қазақстанның «Мәңгілік ел» ұлттық 
идеясымен сабақ тас тырған  парасатты 
ойлар болды. Басшымыздың біліміне, 
ұлт �ркениетіне талдау жасаған 
кемеңгерлігіне тәнті болдым. Автор 
мақаласында: «Абай Құнанбайұлы 
ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, 
ұлттың жаңа әдебиетінің негізін 
қалаушы, аудармашы, компози-
тор ретінде ел тарихына �шпес із 
қалдырғаны с�зсіз. Оның �леңдері мен 
қара с�здерінде ұлт болмысы, бітімі, 
тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, 
мінезі, жаны, діні, тілі, рухы к�рініс 
тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей 
құбылыс ретінде бағаланды» депті. 
Абай сынды ғұлама, ойшыл, ақын дәл 
бүгінгі жаңа замандағы XXI ғасырдағы 

қазақ елінің ең биік алтын т�рінде 
малдас құрып отыр, сол ұлы Абай күллі 
әлемге қазақ болып тіл қатып, алыс 
болашаққа мәңгілік керуен таратты. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында «Ұлттық болмыстың 
үлгісі», «Мемлекет ісінің мүдделісі», 
«Жаңа қоғамның жанашырлығы», 
«9лемдік  мәдениеттің  тұлғасы», 
«Торқалы тойдың тағылымы» қатарлы 
үлкен мәселе ортаға қойылып, Абай-
танумен ХХІ ғасырдағы Қазақстанды 
жан-жақтылы мұқият талдау жасалған.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а с ы м -
Жомарт Тоқаев бұл мақаласында 
қара ормандай қалың халыққа: «Абай 
айрықша дәріптеген игілікті істің бірі 
– тіл үйрену. Ақын жиырма бесінші 
қара с�зінде �зге тілдің адамға не 
беретініне тоқталып: «9рбіреудің тілін, 
�нерін білген кісі онымен бірдейлік 
дағуасына кіреді,  аса арсыздана 
 жалынбайды» дейді. Демек, �зімізден 
озық тұрған жұртпен деңгейлес 
болу үшін де оның тілін меңгерудің 

 Отанымызды к�зіміздің қарашығындай 
қорғауымыз керек. Жыр жұлдызы 
Мұқағали Мақатаевтың:

«Екі Отан жоқ,
Жалғыз Отан – мекенің» деген жыр 

жолында отаншылдықтың ұлы идеясы 
қамтылған. Мемлекетті қорғау, билікті 
құрмет ету – елдік пен ерліктің белгісі.

Президент мақаласының «Жаңа 
қоғамның жанашыры» б�лігінде: 
«Абайды �з заманындағы іскерліктің 
ұйытқысы, еңбекқорлықтың моти-
ваторы деуге  болады. Ұлы ойшыл 
шығармаларында кәсіптен нәсіп 
тапқандары, шаруақорлыққа үйрену 
дағдыларын үлгі етеді» деп ой түйеді.

Ұлттың ұлттық �ркениетін сол ұлттың 
тілі, әдебиеті, салт-дәстүрі, тарихы, 
мәдениеті сақтайды. 9сіресе, тіл – ерекше 
маңызды. Тілі мен мәдениеті жоқ ұлттан 
үміт жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
ұлттық тіл туралы: «Дауға салса алмастай 
қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, 
ойға салса қорғасындай балқыған, 
�мірдің кез келген орайында әрі қару, 
әрі қалқан болған, әрі байырғы, әрі 
мәңгі жас, отты да ойнақты Ана тілінен 
артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не 
бар екен?! Ғасырлар бойы қазақтың ұлт 
ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі 
ұйытқы болған – оның ғажайып тілі»  
деген с�зі ұлтқа ұран іспеттес.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Қ а с ы м -
Жомарт Тоқаев мақаласының «9лемдік 
мәдениет  т ің  тұлғасы» б�ліг інде: 
«Қазіргі �ркениетті мемлекеттердің 
барлығы дерлік шоқтығы биік тарихи 
тұлғалармен мақтана  алады. Олардың 
қатарында саясаткерлер, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, қолбасшылар, 
ақын-жазушылар, �нер және мәдениет 
майталмандары бар. Қазақ жұрты да 
біртуар перзенттерден кенде емес. 
Солардың ішінде Абайдың орны ерек-
ше» дейді тебіреніп.

Ұ л т ы м ы з д ы ң  т а р и х ы  м е н 
�ркениетінің қайнары тым тереңде. 
 А л а й д а  к е й  з е р т т е у ш і л е р д і ң 
кертартпалығынан қазақ халқының тари-
хы қысқа, қазақ атауы ХV ғасырда пайда 
болған деген жаңсақ к�зқарастар да ай-
тылып қалады. Бұған қазақтанушы қытай 
ғылымы Су  Бихай «VІІ ғасырдан бастап 
қазақ  деген аттың тарихи кітаптардан 
орын алғанын к�руге  болады» десе, 
к � р н е к т і  ғ а л ы м ,   ж а з у ш ы  С ұ л т а н 
 Жанболат: «Тек  мынандай мысалдың 
�зі-ақ  тарихымызды менсінбеушілердің 
кеудесін басып, үнін �шіреді де, �зіңнің 
кеудеңді к�тереді: «Біз ең кемінде, 2200 
жылдың  алдында іргелі де күшті ұлыс 
болғанбыз», сол шақтағы Алтайдың 

алтыны мен  Чаң-инның жібегіне 
оранып, Үйсіннің сүйек тағына 

Парфияның кілемін  жауып 
қойып, билік құрған  Елжау 

күнби �зімен үзеңгілесе 
 алмайтын талайларға жаны 

ашитын, әрі  күлетін» 
деп жүрек тебірентерлік 
 дерек келтіреді.

Х Х І  ғ а с ы р д а ғ ы 
Қазақстан әлемдегі 
 елдермен �ркениет 
алмастыратын «Ұлы 
ж і б е к  ж о л ы н ы ң » 
қ а қ п а с ы ,  а л ы с -
ж а қ ы н ғ а  м ә л і м 
елдердің бірі. Мемле-
кет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев хакім 
Абай арқылы қазақ 

�ркениетін күллі әлем 
елдеріне насихаттап отыр. 

«)зге жұрт «Қазақ халқы – 
Абайдың халқы» деп, бізге 

ілтипат білдіріп отырса, зор 
мәртебе болары анық» дейді 

Президент.
Мемлекет басшысы Тоқаев 

осы мақа ла сының «Торқалы тойдың 
тағы лымы» атты ең соңғы б�лігінде 
Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойында істелетін маңызды 
жобалардың бірі – Абай шығармаларын 
ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, 
қытай, орыс, түрік, неміс, француз 
тілдеріне аударып, әлемге насихаттауды 
міндеттеді. 

Абай қазақ халқынан шыққан ең 
ұлы, ең бақытты ақын. Ел  басшысы 
мақаласының соңында: «Абай  арманы 
– халық  арманы.  Халық  арманы 
мен  аманатын орындау жолында 
аянбағанымыз абзал. Абайдың �сиет-
�негесі XXI ғасырдағы жаңа Қазақстанды 
осындай биіктерге жетелейді» деген 
философиялық қорытынды жасайды. 

Мемлекет басшысының тәрбиелік 
мәні зор мақаласын тебірене оқып, 
қазақтың атақты хан Абылайы айтқан 
«Білекке сенген заманда, ешкімге есе 
бермедік, Білімге сенер заманда, қапы 
қалып жүрмедік» деген дана с�зі ойыма 
оралады.

Жинақтап айтқанда, Қасым-Жомарт 
Тоқаев халықтың сеніміне ие болып, 
ел к�шін бастаған осы бір жылдың 
бедерінде – �зіндік сара жол салған, 
дүниедегі озық мәдениеттен хабары мол, 
Абай сынды ұлы дала ғұламаларының 
үлгі-�негесін темірқазық етіп, елдің 
дамуына аса зор жауапкершілікпен 
қарайтын білімді,  парасатты һәм 
мәдениетті Тұлға екенін анық к�рсетті. 
Елдің де тарапынан үлкен қолдауға ие 
болды. 

 
Нұрлан СAРСЕНБАЕВ,

жазушы, этнограф,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

– Біз – Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев есімді аса 

к�рнекті мемлекет қайраткерін әр кезеңде, 
әрқилы тарихи оқиғалардың тұсында алыстан да, 

жақыннан да к�рген адамдар санатынанбыз. Ол кісінің с�з 
бен істің арасына сызат түсірмес тектілігіне, «уәдені құдай 

аты санар» бекзаттығына, екі с�йлеуді білмейтін ер мінезділігіне, 
замана болмысын тереңнен танып, болжай білер біліктілігіне, 

бастаған ісін жеріне жеткізер қайсарлығына, кең ойлап, кең пішер 
саясаткерлігіне, ұлтының ұлы құндылықтарын жан-жүрегімен бағалай білер 

азаматтығына сан мәрте к�зіміз жеткен.
Президентіміздің с�з бен іс арасындағы бірлік жайлы айта келіп, ел ішін цифр-
лармен алдаусыратпай, нақты біткен істермен қоғам бүтіндігін қамтамасыз 
етуге, экономикалық дамудың к�рінісін уәдемен емес, біткен іспен бедерлеуге 
шақырғаны халық ойынан шықты. Барымызды сақтай отырып, баянымызды 

�рістетуге бағыттар ашық, айқын ұсыныстар мен тапсырмалар мол болды. Соның 
бірі, бірегейі – елдің �рісін кеңейтіп, �ркенін �сірер, ел болашағы мен ертеңін 

қалыптаса бастаған әлемдік �згерістердің күнгей-к�леңкесін ескере отырып, 
стратегиялық міндеттерді шешуге, ұлттың ұлы құндылықтарын дамытуға 

ықпалы мол қоғамды саяси трансформациялау процесі.
Қоғамды саяси трансформациялау дейтін тамыры терең, тағылымы мол 
процесс. Бұл процестің қанаты қалай кең болса, ауқымы да соншама зор 

екені айтпай-ақ түсінікті. Түптеп келгенде, «трансформациялау» 
дейтін ұғымның т�ркінінде саяси, экономикалық реформаларды 

жүзеге асырумен қатар, ұлттың «Рухани жаңғыру» атты іргелі 
бағдарламасына �ріс ашу жолдары жатқаны да ақиқат.

Нұрлан ОРАЗАЛИН, 
Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты

маңызы зор» деген үндеу тастайды. 
Бұл мақалада автор: «Абайдың мол 
мұрасы қазақ ұлтының жаңа санасын 
қалыптастыруға қызмет етеді. Оның 
шығармаларындағы ой-тұжырымдар 
әрбір жастың  бойында халқына, елі 
мен жеріне деген патриоттық сезімді 
орнықтырады. Сондықтан Хакім Абай 
еңбектерінің нәрін �скелең ұрпақтың 
санасына сіңіру және �мірлік азығына 
 айналдыру – ұлтты жаңғыртуға жол 
ашатын маңызды қадамның бірі» деп  
дәріптейді.

К�рнекті әдебиетші Асқар Сүлей-
менов «Келер қазақтың да ішетін уы 
мен балы – Абай» деген екен. Ғұлама 
ғ а л ы м ,  ж а з у ш ы  М ұ х т а р  9 у е з о в 
«Ал, қазақ, мешел болып қалмасын 
десең, тағылымыңды, бесігіңді түзе» 
деп тектен-тек айтпаса  керек. ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан халқы ұлы Абай 
 парасаты арқылы болашаққа керуен 
тартатыны с�зсіз. Мақаланың «Мемле-
кет ісінің мүдделесі» б�лімінде ел бас-
шысы: «Заң үстемдігін және қоғамдық 
тәртіпті сақтау барынша ортақ міндет 
екенін ұғынған ж�н. Халықтың билікке 
 деген құрметі болмаса – елдігімізге сын. 
Сондықтан азаматтарға, әсіресе, жас-
тарға мемлекетті сыйлаудың мән-маңы-
зын түсіндіру қажет. Осы ретте тағы да 
Абай дың мұрасына зейін қойған абзал» 
дейді.

Қазақ халқы сандаған жойқын ұрыс-
тарды, қан кешкен зар-заманды бастан 
кешіре жүріп, 1991 жылы ғана тәуелсіз 
Қазақ мемлекетін құрды. Біз тәуелсіз 
Қазақстанды қадірлеуіміз, тарихи 
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Мәжілісінің депутаты

Б а я н  қ а л а м ы  қ а р ы м д ы  ж у р н а л и с т 
ретінде Тәуелсіз еліміздің ұлттық баспас�зі 
мен бұқаралық ақпарат құралдарының 
�ркендеуіне, туған тіліміздің дамуына қызмет 
етті. 1984 жылы С.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің  журналистика 
факультетін бітіріп, жолдамамен Қазақ 
мемлекеттік телерадио комитетінде редак-
тор, «Егемен Қазақстан», «Халық кеңесі» 
газеттерінде әр жылдары аға тілші, б�лім 
бастығы қызметтерін атқарды. 2002-2007 жыл-
дары Алматы қаласы әкімдігі аппаратының 
Тіл басқармасында б�лім бастығы болды. 
Кейінгі жылдарда мемлекеттік құрылымдарда 
туған тілінің мемлекеттік мәртебесіне 
сай қолданылуын қадағалайтын жауапты 
қызметтер атқарды. Туған тілдің мәртебесін 
к�теріп, тұғырын бекітуде де ақын қыз шын 
жанашырлық  танытты. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының негізінде істеген еңбегі 
бағаланып, «Тіл ардагері» медаліне ие болды. 
Ол 2000-2005 жылдар аралығында  руханият 
к�кжиегін кеңітіп, қыз-келіншектерге 
арналған әдеби-танымдық «ЖАҢА Шолпан» 
атты журнал шығарды.

Ақмаржан жырдың иесі, ақын Баян �негелі 
отбасын құрып, сәбилі болғаннан кейін де 
қолынан қаламын  тастамады. Қайта ширыға 
түсіп, оқырманына «Сәмбі талын» ұсынды. 
 «... Бір қолымда қаламым, бір қолымда қазаным, 
тербетем де б�пемді �леңімді жазамын» дейтіні 
де осы тұс. Қалам қасиетті болса, иісі қазақ 
үшін қара қазан одан да қасиетті!.. Ол қаламын 
суытпай, ақындық жолынан айнымай, қашанда 
туындыгерге тиесілі ар жүгін абыроймен биік 
к�теріп, талмай ізденіп, бойдағы дарын к�зі 
жылдар �ткен сайын ашылып, кеңейіп келеді. 

Сезімнің ұясы – жүрек, жүректен шыққан 
с�здің ғана жүрекке жететіні де сондықтан. 
Бірақ ол сезім суық ақылмен емес, нұрлы 
ақылмен үндескенде «сылдыраған келісімге» ие 
болмақ. Баянның шығармашылығында мұндай 
�леңдер жетерлік. Сондықтан оны сезімнің 
ақыны дейміз. Оның замандасы, әдебиет сын-
шысы, ғалым Қайрат Раев �з мақаласында: 
«)леңін ыстық сезімге орап ұсынатын ақын 
Баян Бекетованы бұл күні оқырманы к�рінбей 
кетті деп іздейді» деп жазуының жаны бар.

Баян оңтүстік �ңірдегі Шаян (қазіргі 
 Бәйді бек би) ауданына қарасты Боралдай 
ауылында дүние есігін ашты. Бұл �лке – 
алты алашқа аты әйгілі ұлы батыр әрі әділ би 
Бәйдібек бабамыз бен дана Домалақ анамыздың 
жатқан жері, әруақтар тербетіп жататын 
қасиетті ақ бесік... Ауылының шығысында 
таң шапағымен асқарлана,  айбындана түсетін 
қасиетті Қаратаудың соңғы сілемі – Қос Тұра, 
солтүстігінде бастауын қасиетті Қошқар атадан 
алатын арнасы кең, бұйра толқынды  Боралдай 
�зені, солтүстігі мен батысында жоталы 
шексіз дала. К�ктем кезінде кілемдей жайнап, 
пүліштей құлпырған сол даланың қырларында 
қырмызы қызғалдақ қаулап қауыз ашып, �рттей 
жанып жататын. )зен бойын жағалай �скен 
к�ркі к�з суыратын сәмбі талдың сұлулығы мен 
мұндалап, жиде ағаштарының жұпары аңқып 
тұрар еді.  «Перзент – топырағынан» деген 
қағидалы с�з бар. Ендеше, осындай жерде туған 
Баянның жаны сұлу болмауы, ақын болмауы 
мүмкін емес еді. 

Жүрегім атқып қуанам,
Т�бесін к�ріп ауылдың.
«Эйфельден» биік мұнарам – 
тұратын екі Тұрадан,
«Қостұра» деген тауым бұл.

Баян Бекетова – 80-жылдары үлкен 
әдебиет айдынына желкенін жайған 
ақындардың бірі. Оның бірде алмастай 
өткір, бірде күн шуағындай жылы, тау 
бұлағындай мөлдір, нәрестенің еңбегіндей 
үлпілдеген нәзік те сыршыл жырлары 
оқырман назарын өзіне бірден аударады. 
Әйел әлемінің сан қырын, адам жанының 
нәзік иірімін бүкпесіз жырлаған, жан 
тербер ойлы өлеңдері ХХ ғасыр мен ХХІ 
ғасырдың тоқайласар тұсындағы талғампаз 
оқырманның жүрегіне жол тапқан 
 санаулы ақындардың біріне айналды. Баян 
Бекетованың шығармашылығы жөнінде 
М.Әлімбаев, Қ.Мырзалиев, Ф.Оңғарсынова, 
А.Нысаналин, Т.Медетбек, Р.Ниязбек 
К.Ахметова, Е.Раушанов, т.б. көптеген 
көрнекті ақындар мен сыншылардың 
мақала жазып, шығармашылығына оң баға 
беруі – соның дәлелі. 
Баян Бекетова – қазіргі заманғы 
қазақ поэзиясында өз қолтаңбасы 
бар, шығармашылық дүниетанымы 
қалыптасқан ақын. Сонау студент кезінде 
«Аудитория» (1984 ж.), «Қарлығаш» 
(1986 ж.), кейін (Күміс күйме»  (2001ж.), 
«Қыз-ғұмыр» (2001 ж.) топтама 
жыр жинақтарына енген алғашқы 
 қадамынан-ақ қалың жұртшылықтың 
назарына іліккен ақын туындылары өрелі 
ойымен, айшықты өрнегімен бедерлі. Оның 
«Үмітім менің» (1992 ж.), «Жалғыздық» 
(1994 ж.) «Сәмбі тал» (2001 ж.) «Көлбастау» 
(1994 ж), «Мен сені сағынғанда»  (2005 
ж.), «Ұйықтамайды жұлдыздар» (2010 
ж.) сынды жинақтарының қайсысы болса 
да Баянның жүрегі қалаған дүниені ғана 
жырлайтын өнерпаздық мұратына, өмірлік 
кредосына адалдығын айқындайды. 
Ол ешқашан да өнер-өлеңнің қасиетін 
түйсінген адалдық биігінен бір сәт те 
аласарған, шығармашылық бағамынан 
ауытқыған емес.

Осыдан 107 жыл бұрын «Қазақ» газетінің алғашқы нөмірінде Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 
«Құрметті оқушылар» деген мақаласында газеттің (сол заманда елімізде телерадионың, интернеттің 
болмағанын ескергеніміз жөн) не үшін керектігі жөнінде 4 себепті атап айтады. Солардың екіншісі мен 
үшіншісін естеріңізге салғанды жөн көрдік:
Екінші, «Газет – жұртқа қызмет ететін нәрсе, олай болатын мәнісі жұрттың білімді, пікірлі, көргені көп 
көсемдері, оқығаны көп адамдары газет арқылы халықтың алдына түсіп, жол көрсетіп, жөн сілтеп, 
басшылық айтады. Үшінші, газет – халыққа білім таратушы. Олай дейтініміз, газеттен жұрт естімегенін 
естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, зейіні өсіп, пікірі ашылып, парасаты жетіспекші». БАҚ 
басшылары, қазіргі тілмен айтқанда, осы функционалдық міндеттерді толық түсініп, жүзеге асырып жатыр 
ма? Жоғарыда айтылғандай, БАҚ қоғамға, мемлекетімізге, тұтас халыққа қандай қызмет көрсетуде? Ал 
мемлекеттің оларға қамқорлығы қандай деңгейде? Осы уақыт ішінде қол жеткен табыстар да баршылық, 
шешімін таппаған мәселелер де жеткілікті. 

кетті. Есесіне, қалталылардың тасы �рге дома-
лап, әлжуаз дүниелер к�птеп басылып жатты: 
жасын жырдың алдын ораған қасаң жырлар 
т�рге озды; жалған мадақ пен жағымпаздыққа 
құрылған одалар �рге шықты. Баян осы кезеңде 
тарих дауылы шайқалтқан Қыз-ғұмырды �зіне 
бала кезден етене  таныс, к�зге ыстық, к�ңілге 
жақын Сәмбі тал бейнесінде шеберлікпен 
астас тыра суреттейді. Ақын жырларының 
осындай қайталанбас нәзіктігі жайлы ақын 
Мұзафар 9лімбаевтың мақаласында да айты-
лады. Қадыр Мырзалиев те «Баянның �леңдері 
қазіргі  заманда қаптап кеткен сұлу с�здердің 
жиынтығынан жасалатын судыр с�зден 
құралған, сусылдаған арзанқол �лі �лең емес, 
жаныңды тітіркентетін тірі �леңдер, сезіміңді 
селт еткізетін сергек �леңдер» деп бағалайды. 
Білімпаз ақын Баянның шығармашылығындағы 
«Сәбимен сырласу», «Операциядан соң туған 
�лең», «Неге?», «Сүю үшін сүймеу», «Қолға 
түспес құстай» �леңдеріне тоқталған. «Сәмбі 
тал» �леңін оқиық:

Сұлулығы суыған әлемде,
Иілдім, сынбай майыстым.
Келін ғұмырды �ткердім,
Ақ сүттей екен Ай іштім, 
К�кейін тесіп к�ктемнің.... 
Сымбаты едім сынықтың –
Мәңгілік жасыл ғұмырмын.
Тұмаға тамған тұнықтың 
тілімен )лең – т�гілдім! 
...Ал, Сен құштарлығыма құнықтың...
Осы �леңде к�птеген образ экспрессивті 

тұр. «9лем сұлу еді, сол сұлулық суыған»... 
Бұл – ойдың бір ұшқыны, ал екінші жағынан 
қарасақ, сондай әлемде �мір сүріп жатқан 
Сәмбі талға соның салмағы түсіп, майысады. 
Бірақ ол мықты, сынған жоқ, �йткені оның 
ішкі ділі мықты, осынша салмаққа қарсы тұр! 
«Келін ғұмырды �ткердім» дейді ақын қыз. 
Сәмбі талдың келіндей иілуі �зінің табиғи 
болмысы. Ал осы келіндей ғұмырды �ткеруінің 
ар жағында талай сырлар жатыр. Осы бір жол 
бірнеше ойдың салмағын к�теріп, бірнеше ойды 
ұшқындатады. Осы бар қиындықты инабатпен, 
үнсіздікпен жеңіп тұрған «келін ғұмыр».

Поэзия падишасы Фариза ақынның 
Баянның кітабына жазған алғыс�зінде: 
«Ақындық – бұл бір академиядан оқып үйреніп 
алатын оқу-білім емес, бұл –Тәңірінің салты, 
қасиет. Бұл қасиет ақын қызға қонса, оның 
тұзы ащырақ» дейтіні бар. Осы атан түйе 
к�тере алмас жүгі ауыр ойды Баян ақын бір 
шумақ �леңнің бойына сіңірген және қандай 
шеберлікпен, к�ркемдіктің биік деңгейінде 
жеткізе білген десеңізші? Бұл жерде к�ркемдік 
компоненттер, троптар, эпитет кеңінен әрі 
мол қолданылғанына �леңді талдау барысында 
к�з жеткіздік. Бұл – ақындық қуаттылықтың 
айғағы. Баян «Сәмбі тал» �леңін әдебиет айды-
нына ақ желкенін желбіретіп жайып, жаңадан 
келе жатқан 1980 жылы жазыпты.

«Қоңыр қаз» деген �леңінде ұлт табиғатының 
ерекше символикалық бедері қоңыр с�зін қалай 
ойнатады, куә болыңыз:

Саған деген к�ңілде нала наз қап,
Жанарымнан жұлдызым тама жаздап.
Басу айтып отырмын ойларыма,
Жырларымды жылатып ала жаздап...
Қоңыр қазбен қоштастым қолым бұлғап,
Қоңыр кеште қоңыр ой, қоңыр мұң қап.
Қоңыр қаздар к�ктемде оралады, 
Орала алмайтының сенің жұмбақ?
Шығармашылықтың қарапайым пенде 

түсіне алмас қуанышы мен азабын қатар тарту 

абзал, яғни бұл салада да мамандану �зекті болып 
отыр. 

Сонымен бірге, тиісті министрлікке   «АРХИВ – 
2025» бағдарламасын жасау тапсырылғаны белгілі. 
Соның ішінде БАҚ архиві ерекше орын алуы 
тиіс. )йткені цифрлық ресурстар заманында жыл 
�ткен сайын мұндай архивтің маңызы арта беретін 
болады.

Жақында ғана салалық министрді қабылдаған 
Мемлекет басшысы кері байланысты күшейтуді, 
мемлекеттік ақпараттық тапсырыс нормала-
рын жетілдіруді тапсырды. Бұл, әрине, �те 
қажетті шаралар және уақыт талабы. Сонымен 
бірге, журналистердің, басқа да шығармашыл 
адамдардың қаламақысы мәселесі бойынша да 
нормативтік құжаттар керек-ақ.

Сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық саясатты 
жүргізуге арналған бюджет қаржысын әкімдердің 
имиджін жасауға жұмсауға тыйым салу қажет. 
Журналистерге ауызбастырық беру, алу дәстүрінен 
арылмаса, бұл да жемқорлыққа жатады. Мемлекет 
тапсырысымен жазылған мақалада екі ауыз сын 
болса, есепке алмай, қабылдамай, редакторларды 
әуре-сарсаңға салу – әдепке қайшы қылық.  Жалпы 
жергілікті билік басшыларын немесе құқық қорғау 
органдарының, сот судьяларын сынау қудалауға 
ұласпағаны екі тарап үшін де пайдалы. Қысқасы, 
ақпараттық саясатты жүргізуге қаржыны қайта 
жоспарлау, ол қаржыны беруде халықаралық 
тәжірибеге сүйену, яғни меншік түріне қарамастан 
әділетті б�лу қажет деп ойламыз.

Ал «мемлекеттік емес БАҚ» деген ұғым ерсі, ол 
басқа ғаламшарда пайда болған жоқ, сондықтан 
«жеке меншіктегі БАҚ» деп айтқан орынды 
болар. Сынағаны үшін журналистерді қудалау 
баптарының Қылмыстық Кодекстен алынғанын 
құптаймыз, алайда бұл оларды жауапкершіліктен 
босатпайтынын ұмытпаған ж�н. Оқырманның 
сенімінен, қоғамның құрметінен айырылу кез 
келген журналиске сот шешімінен де ауыр жаза 
болуы тиіс. 

Мемлекеттік БАҚ шығармашылық жағынан 
бәсекелістікке, нарыққа бейімделуі керек. 
Құрылтайшысы мемлекеттік орган болса, баспас�з 
басылымы сын материалдарды жазуына болмайды 
деген қате түсінік орын алғалы к�п уақыт болды. 
Мұны да қайта зерделеген ж�н.

Ал жекеменшік БАҚ-қа тек ақпарат құралдары 
деп қарауға болмайды, олар халықты әлеуметтік 
қолдаудың да бір түрі және қосымша жұмыс 
орындарын ашатындықтан, мемлекет тарапынан 
кәсіпкерлікке к�рсетілетін қамқорлықтан тыс 
қалмауы тиіс. Тіпті арнайы бағдарлама жасалса 
артық емес. Оларға да жекелеген мәселелерде 
талаптың күшейтілгенін қалар едік.  Атап 
айтқанда, олардың құрылтайшылары басшылық 
құрамын журналист мамандығын алған кад-
рлардан іріктеуін заңмен бекіту керек. Адамды 
емдеу үшін дәрігер, баланы оқыту үшін мұғалім, 
құқықты қорғау үшін заңгер талап етіледі. Қазір 
тек табысты, ақшаны күйттеп, мемлекет мүддесін 
ескермейтін саяси жағынан сауатсыз, біліксіз 
кадрлар газет құрылтайшысы, бас редактор деген 
лауазымдарды иеленіп алғаны да жасырын емес. 
Мұндай жағдай нағыз кәсіби журналистердің 
атына дақ түсіреді, қоғамда әр алуан пікір туғызып 
жатады.

Рейтинг қуу, оны жалаулату жарнама үшін 
жақсы болғанымен, сол арқылы к�рерменнің, 
оқырманның құқығы шектелетінін,  т іпті 
бұзылатынын да ашық айтқан абзал. Оны ескеретін 
ортақ ереже, механизм болу керек немесе қосымша 
�лшемдер енгізуді ойластыру қажет. 

Жалпы БАҚ нарығы дегеніміз профессионал-
дардың профессионал еместермен тартысы, 
интеллектуалдық майданы. 9рбір кәсіп иесінің 
әлеуметтегі сый-құрметі, беделі, қоғамдағы 
м ә р т е б е с і  о л а р д ы ң  � з д е р і н і ң  б і л і м і  м е н 
 парасатына, әдебі мен заңды орындау мәдениетіне 
 байланысты болмақ. Сондықтан еліміздегі 
бұқаралық ақпарат құралдары – халық үніне құлақ 
асатын мемлекетімізде Ахмет Байтұрсынұлының 
анықтамасындай, к�з, құлақ һәм тіл ретінде ғана 
емес, қоғамдық сананы �згертіп, қалыптастыратын 
ықпалды құрал ретіндегі қызметін де жалғастыра 
береді деп сенеміз.

ұлттық шеңберден шығып, жалпыадамзаттық 
мәселелерді тереңнен толғаған-ды. Ал «Қазақ 
әдебиеті» газетіндегі (№30,17.01.2020ж.) қара 
�лең стиліндегі «Ақдениздің самалы» �леңдер 
топтамасы, кедір-бұдырсыз құйылып жатқан 
қара �леңі оның әлемдік поэзияның деңгейіне 
к�терілгенінің айқын к�рінісіндей... Біздіңше, 
ақынның �леңдерін шетел тіліне  аудару мәселесі 
қазіргі уақытта маңызды міндет... 

Баян ақынның �леңдеріне ден қойған 
адамға ақын деген халықта жас кезеңдерінің 
ара-жігі жоқ сияқты к�рінеді кейде. Себебі олар 
жалындаған жас шағында да абыздай күңіреніп, 
ой толғайды, ал есейген шағында да болмашы 
нәрсеге балаша қуана алатын ғажайып сезімге 
ие. Оны �здері де білмейтін секілді, ал білсе... 
анық біліп, айқын түсінсе, ол жерде шынайы 
поэзия тумас еді. Шындығында да, осынау 
жаратылыстың жан аяғы баспаған құпиясын 
ашуға құштар ақын �зін, �зінің ішкі әлеміндегі 
ырыққа бағынбайтын асау күйдің сырын тануға 
келгенде дәрменсіз... 

Баянның «Неге?» деген �леңінде суреткер 
тұлғаның ішкі арпалысы шеберлікпен беріледі. 
«Бақыттан бас айналар бұла шақта», «жақұттай 
жарқырайтын кезінде» ақынның жүрегін НЕГЕ 
мұң торлап алған? «Шағаладай шарқ ұрып, 
шалықтайтын», шалқып тасып, алшаң басып 
жүруге тиіс кезде асау сезім НЕГЕ қайғыға 
құрықталған? Жастықтың буымен Адам түгілі, 
Тәңірге бас идірмейтін тәкаппар �р к�ңіл 
кенеттен НЕГЕ жаси қалған? «Қабағына Ай, 
к�ңіліне Күн түнейтін кезінде» бар тілегін 
алдан күткен арманшыл жүректі пешенедегі 
жазмышқа бойұсындырған бұғалық НЕГЕ оны 
ғана таңдаған?! Шынайы сезім үшін ғұмырын 
қиюға даяр албырт сезім адыра қалып, сұрқай 
�мір НЕГЕ оны қара тастай қалшитқан?! Сұрақ 
к�п, ал жауап... Жауап осы сұрақтың �зінде, 
ақынның с�зінде... тек оны оқи алу керек... 

Баянның:
«Сәуле ішіп, қайғы асаған, мұң жұтқан
)з жаныма жырым ем» дейтіні сондықтан.
Ал кей �леңде жұмбақ тылсымның �зі 

сыбырлап, сол кезде �леңі �зінен-�зі т�гіліп 
кететіндей… 

 Самал �зі тарап берді шашымды,
Жауын �зі жуып берді басымды…
 )мір �зі жазып берді �леңді,
)лең �зі қазып берді тереңді.
Тау-толқынға соғып-соғып басымды
Теңіз �зі соғып берді кемемді.
Фариза ақын Баянның кітаптарының біріне 

арнаған беташар тілек с�зінің соңында: «Ақын 
– ұлттың байлығы. Ол ұрпақтарды рухани 
қоректендіріп, адамгершілік пен шыншыл-
дық тың, әділеттілік пен адалдықтың негізін 
қалайды. Баянның ағынан жарылып жазған 
жыр лары терең тамырлы ұлтымыздың рухани 
азығына айналады деп сенемін» депті. Ұлт мәр-
те бесінен артық, оның рухынан артық қандай 
байлық болуы мүмкін! Фариза ақын айтпақшы, 
бүгінде Баянның �леңдері рухани азыққа 
айнал ған: �зінен кейінгі бірнеше буын ақындар 
ҚазМУ-дың қалашығында, үлкен аудитория-
лардан б�лек, студент жатақханаларында �тетін 
туған күн кештерінде жырын жатқа оқиды, 
ғашық жүректер бір-біріне сезімдерін білді реді. 
Кейін гі буын ақындар одан үйрену үшін, одан 
оттық, ұшқын алу үшін кітабын іздеп жүріп 
оқиды... 

Жанат ДAУЛЕТБЕКОВА, 
педагогика ғылымының докторы,

 ҚБТУ профессоры

қмаржан жыр

...Алғаш қараған айнамсың, 
Арман қанатын жайғам шын,
Мұраттарыма байламсың,
Мейірі шексіз анамдай,
Түлектеріңе қорғансың,
Шылбыры келіп оралып,
Түп-қазығына байлансын...
Ақынның махаббатқа толы �леңдеріндегі 

�р мінез бен ғаламат күш те, сұлулықты 
к�ркем с�збен суреттейтін талғампаздық та сол 
топырақтан жұққаны аян. Құлақ түріңізші:

Біздің Қағба – Қаратау мен қара �лең – 
Сонда тұр ғой к�к кеңістік, к�п әлем. 
Қасіретін қасиетке жеңдірген,
Мәңгі к�ктем – к�нермейтін к�не әлем.
Қызықтырмай қойса, жарқ-жұрқ жасылың, 
Кешір, кешір, о, жасампаз, жаңа әлем. 
Біздің �кпе сол әлемнен алар дем,
Біздің ауру сол әлемнен алар ем.
Қасиет пен қасіреттен тұратын, 
Қасиеті қасіретін жуатын, 
Қасиетті сол Қағбамда қалар ем.
Қызықтырмай қойса, жарқ-жұрқ жасылың, 
Кешір, кешір, о, жасампаз, жаңа әлем. 
Біздің Қағба – Қаратау мен қара �лең...
Қалай, т�бе құйқаңыз аздап шымырлады 

ма? )лең жайлы пікірді сіздің құзырыңызда 
қалдырғым келеді оқырман. Бұл – қысқарған 
нұсқасы...

Баянның шығармашылық �лкесінде  ерекше 
орын алған символикалық мәні терең бір 
бейне – Сәмбі тал. Ақынның жаңа ғасыр 
басындағы жыр жинағының «Сәмбі тал» деп 
аталуы да кездейсоқ емес. Баян, онымен 
қатар Гүлнәр Салықбаева, Гүлнәр Шәмшиева, 
Шәмшия Жұбатова, Нәзкен  Алпамыс қызы 
секілді  қазақ поэзия әлеміне келген 
уақыты рухани құндылықтар мәнінен 

айырылып, күнк�рістің аса 
б і р  қ и ы н д а ғ а н ,  е л  с а н а -
сын сарсаңға түсірген ХХ 

ғасырдың соңғы онжылдығы 
мен жаңа дәуірдің алғашқы 

он шақты жылы нағыз сын 
кезең болды. Рухани дүниелердің 

аяқасты болғаны соншалық, кітап 
шығару қол жетпес арманға айналды. 

Басылымдардың таралымы азайып 

тән ақындарға. 9сіресе, ақынның �зімен-�зі 
 арпалысатын сәттері бейнеленетін жыр жол-
дарын оқығанда онымен бірге толғанып, сол 
сұрақтың жауабын бірге іздейсің. 

Ене бердің тірлігіме сыналап,
Жатқаным жоқ күстәналап, кінәлап.
Жанның жасы – к�здің жасы емес қой, 
Орамалмен сүрте салар жылап ап. 
Таңданыспен мүлгіп рас, тұр алап,
Мені, сені соқпағымен сынамақ.
)мір жолы – к�ше жолы емес қой,
Түрегеліп жүре берер құлап ап.
Қара мен ақтың, шындық пен жалғанның, 

әділетсіздік пен туралықтың, адал мен аярдың 
бітіспес арпалысы – оның �леңдерінің 
арқауы, тіні. Орыс тілінде Мәскеуден шыққан 
 «Мадонны Турана» (2007) атты түркітілдес 
ақын қыздар шығармашылығының ұжымдық 
жыр жинағында жарық к�рген �леңдерінде 

БАҚ-тың
ҚОҒАМДЫҚ САНАҒА ӘСЕРІ

Жуырда Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі осы саланың �ркендеуі үшін нақты 
ұсыныстарды қарауға дайын екендігін жария етті. 
Сондықтан іс басындағы журналистер, жалпы 
БАҚ-қа қатысы бар мамандар мен сарапшылар �з 
зерттеулерін ортаға салады деп ойлаймыз. Керегі 
әрі пайдалысы – олардың сындарлы талқысы, 
ашықтығы және тілеулестігі. Біздіңше, жиі с�з 
болатын, бірақ нақты шешімі созбаланып келе 
жатқан мынадай ортақ проблемалар бар:

1. Кәсіби журналистерді даярлау ісі. (Кәсіби 
журналистерді әуесқой, кәсіби емес журна-
листерден ажырата білу). Саланың обалын 
кәсіби журналистикадан к�рмесін десек, арнайы 
жоғары оқу орындарының, БАҚ ұжымдарының, 
журналистер одағының, қауымдастықтарымен 
клубтарының кәсіби ынтымақтастығын күшейту 
қажет. 9леуметтік желілердің дамуына да кәсіби 
журналистер к�п үлес қосуда. Блогерлердің 
шеберлік мектептерін ашып, лекцияларын 
ұйымдастыру.

2. Салалық мамандану үрдісін жалғастыру. 
Зерттеулер мен аналитиканың �зегін құрайтын 
әлемдік тәжірибеге сүйену қажет. Сондай-ақ 
озық танылған отыз елдің қатарына қосылу үшін 
халықаралық журналистиканың тынысын ашу. 
Дүниеге к�ршінің қ�зімен қарау, әлемді қоңсының 
құлағымен тыңдау әдетінен арылу.

3. Мемлекеттік тапсырыс к�лемін ұлғайту, оны 
орындау критерийлерін шұғыл �згерту.

4. Елімізде қабылданған «Ақпаратқа қол 
жеткізу туралы» басқа да заңдарды тиімді қолдану, 
Журналистік әдеп Кодексіне мойынсұну.

С�з құдыреті. Қарымды қаламымен, терген 
білімімен �зі таныған әлемге қарыштаған,  ерекше 
қолтаңбасы бар қаламгер, тынбай ізденетін 
зерттеуші журналист, Шерхан Мұртаза мектебінің 
озаты – Қайнар Олжайдың с�з қолдану тәсіліне, 
тақырып бойынша тапқырлығына, с�з �нерін 
үйренудегі шеберлігіне, с�йлеу мәнеріндегі 
даралығына байланысты жол к�рсетіп, ж�н сілтеп 
жазғандары БАҚ саласындағыларға әріптестік 
к�мек, жанашырлық екендігін атап к�рсеткен 
�те орынды. Халқымызда «С�з тас жарады, тас 
жармаса бас жарады» деген нақыл бар. Басты жару 
үшін қандай күш керек болса, сол күш – бүгінде 
журналистер мен қаламгерлердің қолында. Қазіргі 
бастар, яғни XXI ғасыр адамдары – жан-жақты 
біліммен, жаңа технологиялармен қаруланған, 
ақпарат к�здерін де жақсы меңгерген, басқа 
елдердің де БАҚ-тарын пайдаланатын бастар. 
Сондықтан қай кезде де журналистердің жоғары 
кәсіби деңгейі, жауапкершілігі ең басты �лшем 
болып қала бермек. «Басты жару» деген ұғымды 
таратып айтсақ, адамның санасын �згерту, оның 
азаматтық ұстанымына әсер ету, �мір сүру сал-
тын таңдауына ықпал жасау деген с�з. Жасыра-
тыны жоқ, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде, 
ақпараттарда пайдалы, ақиқат ақпараттармен 
қатар, фейк, жалған мәлімет, �тірік-�сек, қауесет 
қаптап жүреді. Бір оқиғаның �зін 50 түрлі етіп 
айтуға болады, сонша рет суреттелуі, хабарлануы 
да ықтимал. Соның қайсысына құлақ асу керек? 
9лде 51-ші нұсқаны оқырманның, к�рерменнің 
�зі таңдауы керек пе? Біздіңше, әр адамның 
 санасында «ақпараттық қалқан» болмаса да, 
«ақпараттық сүзгі» болуы тиіс. Бәлкім, бұл пән 
ретінде мектеп қабырғасынан бастап қаланар, оған 
уақыт – т�реші.

Мәселен, коронавирусқа байланысты осын-
дай жағдай орын алды емес пе? Бұл, біріншіден, 
тиісті ғалымдардың, білікті мамандардың, 
дәрігерлердің жетіспеушілігінен болса, екіншіден, 
елімізде салалық журналистиканың кенжелеп 
қалғандығының к�рінісі. Сонан соң, жекелеген 
азаматтардың интернеттегі жауапсыздығы мен 
арандатушылық пиғылы. Ондай мысалдарды 
к�птеп келтіруге болады.

БАҚ-қа қатысты қоғамда к�п айтылатын 
әңгіме таралым, яғни баспас�зге жазылу мәселесі. 
Біз күштеп таңып, жаздыруға қарсымыз. Таралым 
мәселесінің түрлі жолдары бар. Соның ішінде 
әлемдік тәжірибеге сүйенсек, б�лшек сауда 
жүйесін (сауда орындары мен дүңгіршіктерді) 
заманға сай дамытқан ж�н. Осы іспен айналысқан 
кәсіпкерлерге Қазақстанның аумағының к�лемін 

ескеріп, жеңілдіктер жасау жағын қарастырса да 
артық болмас еді.

Ал жазылуға келетін болсақ, ұстаздар (мектеп, 
колледж, жоғары оқу орны) оқушы, шәкірттерінің 
бейіміне, кәсібіне, қызығушылығына қарай белгілі 
бір басылымдарды ұсынуға моральдық құқы бар. 
Бұдан ат тонын ала қашатын  жекелеген педагог-
тер �з білімін, шәкірттерінің білімін жетілдіруге 
құлықсыз екендігін �здері әшкерелейді. Ал 
еліміздегі партиялардың мүшелері мен жана-
шырлары �з партиясының Жарғысына, ішкі 
тәртібіне сәйкес жазылуды міндеттеп жатса, ешкім 
қарсы бола қоймас. Жалпы халқымыздың ниеті 
смартфонға, гаджеттерге ауса, сұраныс артса, сол 
құралдарға шақтап, жоғары сападағы �німдер 
таратуға да кәсіби мамандар шындап кірісу 
қажет. Цифрдағы отандық мәтіндік, визуалдық 
материалдардың желідегі үлесінің к�пшілігі қазіргі 
жастардың к�ңілінен шыға бермейтіні де рас, 
олардың қызығушылығын қанағаттандыру үшін 
кәсіби, шығармашылық қызметке жол ашқан 
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Флобер әлі бұғанасы бекіп, қабырғасы 
қата қоймаған он бес жасында Элиза 
Шлезенжерді кездейсоқ жолықтырып, 
ғашық болып қалғанда, жүзі жылы кер-
без келіншектің �мір бойы сүйіп �тетін 
бақытсыз махаббатына айналарын білген 
жоқ. Ұлы махаббат к�рінген гүлге қона 
беретін к�белек емес. Бал арасы гүлдің ең 
әдемісіне, ең тәттісіне қонатынындай, ұлы 
махаббат та �з ұясын жаны сұлу, рухы биік 
адамдардың жүрегіне салады. 

Жаздың күнгі сол бір оқиғаны ол кейін 
Элизаны жүрегі езіле жаздап, елжіреп 
сағынғанда қайта-қайта есіне алды. Бір 
к�руді  армандағанда, кешегі  күннің 
әйнегін сүртіп, �ткен уақыттың терезесінен 
сығалап, іштей егілді. Бәрі де, жаңа ғана 
аяқталған тойдағы шаттыққа толы к�ңіл 
күйдің әсеріндей есінде сақталып қалыпты. 

Жер аяғы кеңіп, Табиғат-Ана жазғы 
к�йлегін кие салысымен Флоберлердің 
үй-іші жалғыз ғана қонақүйі бар  Трувиль 
қ а л а ш ы ғ ы н а  қ о н а қ т а п  к е л г е н  е д і . 
Кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма, кім білсін, 
олардың отбасы сол жылы әйелімен және 
баласымен осы жақта  демалып жатқан, 
музыкалық баспагер Морис Шлезенжерді 
жолықтырып, жазғы демалыс тарын бірге 
�ткізді. Күйеуі мен емшектегі сәбиі бар 
әйелге ғашық болу Гюставтың �ңі түгіл, үш 
ұйықтаса да түсіне кірмеген – ұятты іс. Бірақ 
ақылдың әміріне к�нбей кететін сезімді 
ауыздықтауға кейде парасат құдыретінің 
де күші жетпей қалатын кездері болады 
екен-ау! 

Түбіт мұрты енді тебіндей бастаған боз-
бала бір к�ргеннен Элизаға құлай ғашық 
болып қалып, ұйқысы қашып, таң атқанша 
кірпіктері желімденбей қойды. Қолын 
қанша созса да алыстағы айға жеткізе 
 алмасын білгенімен,  лапылдап жанып бара 
жатқан оттай сезімі басқа ештеңені ойлат-
пай, түнде т�секте  жатып с�з құдыретінің 
сиқырымен сүйген жанының суретін  салды. 
«Ұзын  бойлы, сымбатты, қыр мұрынды, 
к�ркіне ақылы сай – сұлу келіншек. 9демі, 
сәнді таралған шаштары иығына т�гіліп 
түсіп тұр. Қиғаш қастарының астындағы 
к�здері жұлдыздардай жымыңдайды». 

Замандастары жас кезінде Гюставтың 
�те к�рікті, бойы ұзын, қасы к�мірдей 
қара, әдемі жігіт болғанын айтады. 
Жазушының к�зін к�рген бикештердің 
бірі «Ол гректердің Құдайындай сұлу еді» 
деп Флобердің жігіттің сұлтаны болғанын 
есіне алады. 9рі дәулетті, әрі талантты, әрі 
к�рікті азаматқа талай қыздар сыртынан 
ғашық та болып жатты. Алайда кәмелетке 
толмаған бозбаланың жүрегіне �зінен бес 
жас үлкен, емшектегі баласы бар әйел 
біржола ұялап алды. Жатса да, тұрса да ол 
тек Элизаны қиялдап, аңсап, армандап, бір 
к�руге асық болып, сүйген жүрегі тозақтың 
отында жанып, күндіз күлкісінен, түнде 
ұйқысынан айырылды. 

Ғашықтық дерті рухын қаусыратып, 
жігерін құм қылғанымен, ұялшақ, әрі 
кісікиік жігіттің ертең-ақ жібек мата-
д а й  қ о л ы н а н  с у с ы п  к е т у і  м ү м к і н 
қымбаттысының қасына барып тілдесуге 
тәуекелі жетпеді. Жұлдыздары сүйіктісінің 
жанарындай жымыңдаған түндерде ойлап 
тапқан сұлу с�здерді айтуға қайта-қайта 
оқталып, батылы жетпей орта жолдан 
талай мәрте тоқтады. Амалы таусылып, 
Элизаға қалай жақындарын білмей жүрген 
күндердің бірінде ондай мүмкіндік аяқ 
астынан туа кетті. 

Элизаның күйеуі тышқанның мұрнын 
қаната алмайтын адал, аузын ашса жүрегі 
к�рінетін Гюставты жақсы к�ретін. 
 Кейде екеуі кешке атпен серуендеп, к�ңіл 

Ф жалған дүниені Сенің сәулең ғана жарық 
қылып тұрған жоқ па. 

О, Элиза! О, Тәңірім! О дүниеден 
 хабар келген күні менің де Сені аңсаумен 
�ткен жанымның мәңгілікке тыныштық 
 табарын білемін. Мәңгілік сапарға атта-
нарда жанымның сені ғана к�ргісі келіп, 
аласұратынын сезеді жүрегім. Жаным 
аспанға ұшып бара жатқан сол бір қайғылы 
сәтте Сен ғана мені аяп, �ксіп-�ксіп 
 жылашы, Элиза! 

Жанары жәудіреген Гюстав мұңға 
батқан түнгі аспандағы сынған бір семсердің 
шетіндей болып туған айға телміре қарады. 
Ғашық жүректің сырын біліп қойғандай 
болып жымыңдаған жұлдыздар к�ңілдің 
шыңырауында тұншыққан сезімдерін түрт-
кілей түсіп, Элизаны к�ргісі келген қомағай 
құштарлығы таң атқанша басылмай қойды. 

***
Уақыт құстай ұшып, к�зді ашып-

жұмғанша шашасына шаң жұқпай тағы екі 
жыл зулап �те шықты. Мәртебелі уақытты 
Құдайға теңегенімізбен, оның да жүректі 
жаралаған ғашықтық дертін жазуға құдыреті 
жетпейтініне Гюставтың к�зі анық жетті. 
Күн артынан сынаптай сырғанап күндер 
�тсе де Элизаны ұмыта алмады. Айлы 
түндерде тәтті ойлардың тылсымында жаны 
қысылып, оны ойлаумен жыл артынан 
 жылды шығарып салды. 

Он тоғызға толғанда мектепті бітіріп, 
жоғары оқу орнына түсті. Т�белері к�кке 
жеткендей болған әке-шешесінің қуанышы 

Элизаның сыңары ма дерсің. Тек, жаны, 
жаны ғана Элизаныкі емес. Нәпсіңді 
алдағаныңмен, жүрегіңді алдай алмайсың. 
Элали Фуконы к�ңілі ұнатқанымен, жүрегі 
сүймейді. Тәні тоят тапқанымен, сезімі 
қанағаттанбады. 

Таң сібірлеп ата салысымен Гюстав 
кездейсоқ жағдайда жолыққан келіншекпен 
асыға қоштасты. К�ңілінде �шпестей із 
қалдырған Марсель қаласындағы басынан 
кешкен махаббат оқиғасын ол �лгенше 
ұмыта алмады. Кейін бармағын шайнап 
�кініп, жұрттан Элали Фуконың қайда 
жүргенін сұрастырған кездері де болды. 

Тіршілік қалыпты арнасына түсіп, 
таудың тентек �зеніндей сарқырап аға 
берді. Есіңнен тандыра жаздап, еркіңді 
 билеп алатынына қарамастан, адамның 
�мірі  махаббаттан ғана тұрмайды. Екі аяқты 
 пендеде одан басқа да міндеттер толып 
 жатыр. Солардың бірі жоғары білім алып, 
�з жолыңды тауып, к�ңілің қалайтын 
сүйікті ісіңмен шұғылдану. 

) м і р д е  � з  о р н ы ң д ы  т а б а 
алмағаннан үлкен қасірет жоқ. 
)нерде – екібастан. Мейірімі 
мол Алла Тағала адамның бәрін 
де  талантты етіп  жаратады. 
 Алайда жұрттың к�бісі �з 
жолын таппай адасып, 
әуре-сарсаңға салынып, 
әбігерге түседі. Жақсы 
ғалым болуға қабілеті 
мол талантты адамдар 

драмасына біз сәл кейінірек тоқталармыз. 
Оқырманды тап қазір Луиза Коледен г�рі, 
француз классигінің еркін билеп алып, 
есінен  тандыра жаздаған ғашығы Элиза 
Шлезенжердің тағдыры қызықтырып 
жатқанын іштей сезіп, осы бір махаббат 
оқиғасының қалай аяқталғанына тоқталып, 
әңгімеміздің нүктесін қойғанды ж�н 
санадық. 

С � з і м і з д і ң  б а с ы н д а  б і з   Г ю с т а в 
Ф л о б е р д і ң  б і р  ғ а н а  ә й е л  –   Э л и з а 
Ш л е з е н ж е р д і  ғ а н а  с ү й і п  � т к е н і н 
айтқанбыз.  )мірінің соңында оны 
жазушының �зі де жұртқа жария етіпті. 
Бір күні әдебиеттегі әріптестері Теофиль 
Готье, Ипполит Тэн және Эдмон Гонкур-
лармен бірге мейрамханадан кешкі ас ішіп 
отырып, ол �те қызық мәлімдеме жасайды. 
Ұлы  жазушы �мірінде бір ғана келіншек – 
Элиза Шлезенжерді ғана шын ниетімен 
сүйгенін, басқа әйелдердің бәрімен де 
жүрегін жабырқатқан жалғыздық дертінен 
арылу үшін ғана к�ңілдес болғанын мой-

ындайды. Бірақ тағдыр жолықтырған 
бірде-бір әйелдің қиялындағы қол 

жетпес арманы болған Элизаның 
орнын алмас тыра алмағанын ай-

тып, мұңға батады. 
1871 жылы Морис Шлезен-

жер дүние салды. Элизаның 
е к і н ш і  к ү й е у і  б о л ғ а н , 
алаяқтыққа жақын азаматтың 
биржадағы авантюралары 
сәтсіз аяқталып, ол әйелімен 
бірге Баденге қоныс аударып, 
сол жақтан ажалын тапты. 

К ү й е у і  � л г е н н е н 
кейін, екеуінің ең алғаш 
кездескеніне  отыз  жыл 
�ткенде Флобер �з ғашығына 
�мірінде тұңғыш рет махаб-

бат хатын жазды. Элизаға 
жолдаған хатының алғашқы 

с�йлемін әдеттегідей «Мадам» 
деп емес, «Менің ең алғашқы, 

�мірдегі жалғыз махаббатым!» де-
ген с�здермен бастады. 

Флобердің хаты Элизаның жүрегін 
елжіретіп, сезім толқынысына сал-

ды. )зіне ғашық болған ұялшақ жігіттің 
кескін-келбеті к�з алдына келді. Ашық 
теңізде, ақ желкеннің астында иықтары 
түйісіп, бір-бірінің демін сезіп сырласқан 
бақытты күндері есіне түсті. Құштарлық 
сезімін жүгендей алмаған ниеті жаңа 
жауған қардай аппақ есалаңның к�ңілінде 
сол күні  қандай жынды құйынның 
құтырып, жанына тыныштық бермегенін 
Элиза қайдан білсін. Бәрі де к�рген түстей 
�те шықты.

Хатты оқи салысымен Элиза жыл-
дам жиналып ертегі жылдардың елесін 
қуып Флоберді бір к�ру үшін  Круассеге 
келді. Отыз жыл бұрынғы аласұрған 
сезімдері қайтадан к�ңілінің бір түкпірінен 
 жыландай басын к�теріп, Гюстав та �з 
ғашығымен кездесуге асықты. Алайда 
сұлулықтың да Уақыт-Құдаймен тіресуге 
шамасы келмейді екен. 

Элиза қатты қартайып кетіпті. Жарық 
жұлдыздардай жымыңдаған жанары 
 суалып, майы таусылған шамдай с�не 
бастапты. Тажал тағдыр байғұс әйелдің 
сұлулығын аямай талқандап, бұрынғы 
әдеміліктің ізін де қалдырмапты. Шашы 
ағарып, бетін әжім басып, салдырап қу 
сүйегі ғана қалыпты.

Ертегідей әдемі �мірді армандаған 
байғұс қатын тиген екі байынан да опа 
таппады. Бірінші күйеуі, түрмеден басын 
аман алып қалу үшін, керек емес кезде 
сатып жіберетін асыл бұйымдай оны б�тен 
 еркекке қиып, бере салды. Екіншісінің 
де айдай сұлу аруды ұшпаққа жеткізгені 
шамалы. Еркек біткеннің бәрі қызыққан 
әдемі қатыны болғанына қарамастан, 
б�ксесі бұлтыңдаған ұрғашы к�рсе, �зін 
ұстай алмайтын жаман әдетінен арыла 
алмай қойды. Оны мына жалғанда шын 
сүйген, ол үшін жанын құрбан етуге  дайын 
бір ғана адам болыпты. Ол – Флобер. 
Жасы алпысқа таяп қалған кемпірдің 
енді ғана осы шындыққа к�зі жетті. 9лде, 
он екіде бір гүлі ашылмаған бозбаланы 
бақытсыз еткісі келмегендіктен, кезінде 
оны әдейі түсінгісі келмеді ме? 

Жендет уақыт Флоберді де аямады. 
)мірі нің соңғы жылдарын Круасседе 
�ткізген француз классигі шығарма шы-
лықтың қызығына беріліп, сыртқа к�п шыға 
қоймайтын. Күніне он т�рт, он бес сағаттан 
жұмыс істеу оны қатты қалжыратып, 
жүйкесін жұқартып, қартайтып жіберді. 
Оның үстіне ол бұрқыратып темекіні 
де к�п шегетін. Қатыны жоқ еркектің 
күтімі де болмайды. Отыздан асқанда 
Флобердің шаштары түсе бастап, дұрыстап 
тамақтанбағандықтан денесі де тез толып, 
семіріп кетті. Бір с�йлемді жазуға кейде 
бір күнін арнайтын суреткер қаржылық 
тапшылықтың азабын да қатты тартты. Ал 
«Бовари ханым» романының т�ңірегіндегі 
дау-дамай жазушыны бұрынғыдан бетер 
қатты күйзелтіп жіберді. 

)ткен-кеткенді еске түсіріп, екеуі 
ұзақ с�йлесті. Ұлы жазушыны бақытты 
ете алатын Құдай берген мүмкіндікті �з 
қолымен қиратқанын Элиза енді ғана 
түсінді. Бұл Флобер мен Элизаның ең 
соңғы рет кездесуі болды. К�п уақыт �тпей 
ұлы суреткер дүниеден �тті. 

Флобер қайтыс болғаннан кейін бір 
жылдан кейін француз классигінің досы 
Максим дю Кан жаз кезінде Баденде 
демалады. Сауық-сайран құрып жүрген 
күндерінің бірінде ол адасып Илленауда 
орналасқан жындыхананың жанынан бір-
ақ шығады. Ақыл-есі ауытқыған науқастар 
жататын аурухананың ауласында сырқат 
әйелдер серуендеп жүр екен. Бір топ 
әйелдің ішінен егде тартқан біреуі оған ізет 
танытып, басын изеп қасынан �те шығады. 
Максим дю Канмен амандасқан бейтаныс 
кемпір француз классигінің жүрегін оттай 
жандырып, �мір бойы сүйіп �ткен ғашығы 
Элиза Шлезенжер болатын.

(Жалғасы бар)

Амангелді 
КЕҢШІЛІКҰЛЫ

партасына отырды. Сүюдің азабын ғана 
емес, енді міне, айырылысудың күйігін 
де тартқан бозбала Элизаны ұмыта алмай, 
кеудесіне кептелген дыбыссыз �ксігін, 
сезім бұрқасынын кімге айтарын білмей 
қапаланды. Жүрегіндегі сынағын салған 
махаббат �рті �рши түсіп, есін жоғалтып, 
жынданған сезімімен арпалысты.

Екі жылдан кейін он жеті жасқа толған 
Гюстав сүйген жанына с�з айта алатын 
жасқа келгеніне к�зі жетіп, �мірлік серігі 
болуға ұсыныс жасау үшін Элизаны іздеп 
Трувильге келді. )кінішке қарай, қалаға 
құстай ұшып жеткенде Шлезенжерлер ол 
жақтан біржола кетіп қалған екен. Жанын 
қоярға жер таппаған Флобер дертіне дауа 
болатын емді енді шығармашылықтан 
іздеп, мұңын қаламға, жан сырын ақ 
параққа ақтарып ақынға айналып, кезінде 
бастап, кейін тастап кеткен «Есалаңның 
естеліктері» кітабын қайта жалғастырып, 
жазғы демалыста Элиза Шлезенжерді 
жолықтырып, оған қалай ғашық болғаны 
туралы повесін жазуға құлшына кірісті. 
Махаббат поэмасын жазып болғаннан 
кейін де ғашықтық дауылының  бораны 
басылмай, қайта үдей түсіп, сезімін 
сүргілеп, санасын сансыратты. Неше 
түрлі ойлар жанын шырмауықтай шырмап 
алды. 

О, Элиза! Элиза! 9лемнің сендей 
сұлулығын сүймеу мүмкін емес екен. )зіңді 
�мірімнің �ларасында жолықтырғанымда 
Жаратушының нұрынан жаратылған 
періште бейнені к�рген бейбақтай есеңгіреп 
қалдым. Сол күннен бастап шын ғашық 
болудың қандай азап екеніне к�зім жетіп, 
�зіңді аңсағанда жүрегім сағыныштан талай 
рет �ртеніп кете жаздады. 

Жаным, Элиза! Сенші маған. Мен сенің 
махаббатыңа б�леніп, жүрегіңді  жаулап 
алу үшін ауыр-ауыр азап шектім. Сені 
кездестірмегенде бұлақтың суындай тұп-
тұнық кіршіксіз сезімге �мір бойы ш�ліркеп 
�тер ме едім. Кім білсін? 

Махаббат – Құдай екен. )зіңді алғаш 
к�ргенде Құдайдың құдЫретін сез-
гендей ақыл-ойым дуаланып, есімнен 
тана жаздадым. Сен менің жанымнан 
да  ардақты,�мірімнен де  қымбатты 
асылымсың. 

)мір деймін-ау! Бірақ сен жоқ жерде 
�мірде қандай мағына бар, Элиза. Мына 

қойнына сыймай кетіп, ұлдарын Пиренея 
мен Корсикаға саяхаттауға жіберді. Бойы 
әжептәуір �сіп, бойжеткен қыздардың 
бәрі қызыға қарайтын сұлу жігіт ел к�ріп, 
жер к�ріп Корсикадан қайтарда Марсель 
қаласына аялдады. Ойында ештеңе жоқ ол 
сол күні таңертең теңізге түсуге барғанда 
қонақүйдің жанындағы сәкіден Элизаны 
к�ріп қалғандай болып, жүрегі асау аттай 
тулап, к�ңілі алып-ұшып жас келіншектің 
жанына жетіп барды. )кінішке қарай, 
сәкіде отырған Элиза емес, Элали Фуко 
есімді б�тен әйел болып шықты. 

Екеуі танысып, әңгімелері жылдам 
 жарасып кетті. Жас келіншек кемеде 
қызмет істейтін күйеуінің келуін тосып 
жүр екен. Талай-талай аққудай арулардың 
арманы болған сұлу жігіт тән рахатының 
дәмін татып үлгеріп, еркектің иісін аңсаған 
қатынның басын тез айналдырып алды. 
Бойларын билеп қуана ойнақ салған 
нәпсінің жыландарын жеңе алмаған екеуі 
құшақтары айқасып, тар т�секте табысып, 
сол түнді бірге �ткізді. 

Жас денесі аршылмаған жұмыртқадай 
аппақ әйелдің ыстық қойнынан жаны  байыз 
тапқандай болған жігіт тасқындап келген 
сезімін тұсаулай алмай, сұлу келіншектің 
шиедей қызыл ернінен тістелеп сүйіп, т�сін 
иіскеп, балдай тәтті тәнінің шәрбатына 
мейірін қандырып жатып  Элизаны  ойлап, 
кескін-келбетін к�з алдына елестетті. 
Сүйіктісін аңсаған шақтарында к�р 
 азабына түскендей қинап, таңды-таңға 
ұрғызған азапты түндердің қарымтасын 
мына түн сәл де болса қайтарғандай ма, 
қалай? 9йткенмен, тұла бойын билеп алып, 
 тамыр-тамырын қуалаған сезім толқындары 
басқа біреуді аңсайды. Сағынады. Үміт 
жалауын желбіретіп, қолын бұлғап алыстан 
шақырғандай болады. 

Шыдамынан айырып, желіге мастанған 
нәпсісін қанағаттандырып, жалғыздықтан 
жабырқаған жүрегін жұбатқан мына әйелдің 
Элиза болып шықпағаны қандай �кінішті. 
Сүйген жанының тәніне тән сұлулықтың 
бәрі – түндей тұңғиық к�здері, сымбатты 
мүсіні, толқынданып иығына т�гілген 
қолаң шашы, қыпша белі, сыңғырлаған 
тәтті күлкісі... бәрі-бәрі – құмарлықтың 
мастығына еліріп, қойнында торға түскен 
ақ сазандай тулап жатқан мына келіншектің 
бойында бар. Құдды, сойып қаптап қойған 

дерін білмей сасқалақтап, тілі күрмеліп, 
жүрегінің түйінін жаза алмай азаптанғанын 
қарасайшы. 

Ғашықтық дерті қайтадан жанын 
 жалындай шарпыған бұл күндер Гюставтың 
�міріндегі ең бақытты кезеңі болды. 
Шлезенжерлердің отбасымен баяғыдай ара-
ласып, үйлеріне жиі барып, кейде олармен 
бірге саяхаттады. Амалын тауып ақыры бір 
күні Гюстав ғашығына сезімін білдіріп, с�з 
айтты. Ішінен қатты қобалжыған ол бәрінен 
бұрын сүйіктісінің �кпелеп қалатынынан 
қатты сескенген. Бірақ Элиза �зіне деген 
ойы бар ғашық жігітке ренжіген жоқ. 
Алайда «достық қарым-қатынастан басқа 
ешнәрседен дәмеленбеуін» албырт жасқа 
қатаң ескертті. 

Гюставтың к�зіне сүттен ақ,  судан 

кейде бойындағы біліміне сеніп, қолынан 
келмейтін ісі – жазушылыққа, ақындыққа 
ұмтылып, жібі түзу бір шығарма туғыза 
 алмай �мірден �теді. 9рине, ақын немесе 
жазушы болу үшін білімнің  керек екенін 
ешкім де жоққа шығармайды.  Дегенмен, 
білімді адамдардың бәрі шетінен үлкен 
ақын немесе аса к�рнекті жазушы бола 
алмайтыны да айдай ақиқат. Кейде, елге 
ұнағысы келген к�ңілшек сыншылардың 
біліміне бола кейбір қаламгерлерді аяғын 
жерге тигізбей мақтай ж�неліп, халықты 
адастыратын кездері бар. Француз классигі 
�мір сүрген уақытта жазушылықтың не 
екенін түсінбей адасып жүргендер француз 
әдебиетінде к�п еді. )мір шындығынан 
алыс шығармаларды мысықша балалатқан 
г р а ф о м а н д а р  ж а ң б ы р д а н  к е й і н г і 
саңырауқұлақтай қаптай бастаған болатын. 

Жазушылықтың шытырман шырға-
лаңына түсіп кетпеуін ойлап алаңдаған 
Флобердің ата-анасы �з балаларының 
болашағы бұлыңғыр шығармашылықтан 
г�рі, пайда әкелетін нақты іспен айна-
лысып, заңгер мамандығын алғанын 
ақыл к�рді. Жүрегі қалағандықтан емес, 
қандай да бір кәсіпке бейімделу қажеттілігі 
туғандықтан Флобер білімін жетілдіру 
мақсатында құқық пәнін одан әрі тереңдете 
оқи түсу үшін Парижге аттанды. 

Заңгер емес, пешенесіне ұлы  жазушы 
болу тағдыры жазылған суреткер іш 
 пыстыратын ғылыми кітаптарды оқи 
алмай к�ңілі құлазып, университеттегі 
темірдей тәртіптен жалығып, атақтан, 
байлық пен мансаптан басқа ештеңені 
ойламайтын, талғамы т�мен,  санасында 
сәуле жоқ замандастарын жек к�ре 
 бастады. Тоғышарлықтың торына түскен 
байғұстардың ішінде мұңдасуға тұрарлық 
бір тірі жанның табылмағанын қарасайшы. 
Кіммен с�йлесерін білмей қапаланған 
Флобердің ақымақ тобырдың дауыстары 
естілмейтін қиял патшалығының мекеніне 
кіріп алып, есігін құлыптап тастап, жан 
сырын ақ параққа ақтарғаннан басқа амалы 
қалмады. Элизаны сағынып жүргенде Элали 
Фуконы қалай кездестіргені, әдемі әйелдің 
оттай ыстық құшағында қалай балқығаны 
ойына оралып, «Қараша» атты повесін 
шабыттанып жазып тастады. Шығармада 
Элали Фукомен екеуінің арасындағы болған 
бір күндік махаббат ойынының оқиғасы 
суреттелгенімен, басты кейіпкердің кескін-
келбетін ол Элизаның к�ркіне тән сұлулық 
нәшімен �рнектеді. 

Айтпақшы, сол жылы тағдырдың 
бұралаң жолы Элиза екеуінің жолын тағы 
да түйістірді. Сүйген жанының ай дидарлы 
жүзін к�руге құмартып жүрген Гюстав бір 
күні сылтау тауып Морис Шлезенжердің 
кеңсесіне бас сұғып, бұрынғы таныстығын 
қайта қалпына келтірудің амалын тапты. 
Ойында ештеңе жоқ Морис жас жігітті 
үйінен түскі ас ішіп кетуге шақырды. 

Элизаны қайта к�ру бақытына қолы 
жеткен Гюставтың таңданысында шек бол-
мады. Дауылды жылдардың жаңбыры да, 
�ткен уақыттың бұрқасындатқан  бораны да 
ғашығының сұлу сымбатына сызық түсіре 
алмапты. Қайта ол бұрынғысынан да әдемі 
болып, гүлдей құлпырып  кеткен бе, қалай? 
Жүрегіне шоқ салған  уыздай жас келіншекті 
алғаш к�ргенде ол  бозбала еді, ал қазір ат 
 жалын тартқан – зіңгіттей азаматқа  айналды. 
Бойындағы құмарлықтың құштарлығы әлі 
басылмаған жігіт жүрегінде махаббат оты 
қайта маздады. Сүйгеніне қосылатын күн 
туса оның жолына шыбын жанын құрбан 
етуге ол дайын. Шешендік пен шеберліктің 
бәрі бойында бар болғанымен, жүрегінің 
түбінде жасырынған асыл с�здерін жеткізуге 
гауһар тілінің шамасы келмей қойғанын 
айтсайшы. Жанына жақындап қалса не 

таза періштедей болып к�рінген  Элиза 
 Ш л е з е н ж е р  т а ғ д ы р ы  қ ы з ы қ  ә й е л 
 болатын. 1836 жылы Флобер онымен 
алғаш танысқанда жұрттың бәрі оны 
Морис Шлезенжердің жұбайы санай-
тын.  Алайда сұлу бикеш ол жылдары 
алаяқтығы үшін қаржылық дау-дамайға 
ұшыраған Эмиль Жюдза деген біреумен 
заңды некеде тұрған болып шығады. Бас 
бостандығынан  айырылу қаупі т�ніп, 
 сотты болған азаматтың берешек ақшасын 
 Морис  Шлезенжер �з қалтасынан т�леп, 
оны түрмеден құтқарып қалады. Жасаған 
жақсылығы үшін ол Жюдзеге әдемі әйелін 
оған тастап, Франциядан біржола кетуін 
сұрайды. Жюдзе келісіп, Элиза заңды емес 
екінші күйеуімен �мір сүре бастайды. Ерлі-
зайыптылардың ажырасуына ол кездері заң 
жүзінде рұқсат етілмегендіктен, 1840 жылы, 
яғни Эмиль Жюдзе қайтыс болғаннан 
кейін ғана Морис пен Элиза некелерін 
заңдастыра алды. 

Шлезенжерлердің шаңырағымен жақын 
араласқан адамдардың айтуынша, кербез 
келіншек Мористы жақсы к�рмеген. Елден 
кетіп қалғанына қарамастан алғашқы алаяқ 
күйеуін �лердей сүйіп, оны бір к�руге асық 
болған. Неліктен Элизаның �зін жанынан 
да артық жақсы к�ріп, тағдырын талақ 
етуге дайын Гюставтың қолынан ұстап кете 
салуға тәуекел етпегенін түсіну қиын емес. 
Баспанамен қамтамасыз етіп, жеке басына 
жасаған жақсылықтары үшін ол екінші 
күйеуіне шексіз қарыздар-тын. Оның үстіне 
Мористен сүйген баласы да бар. 

Ғ а ш ы қ т ы қ  д е р т і  б о й д ы  ж е ң б е й 
қоймайды. Біреуді бар ынтасымен сүйген 
адамның жанары маңдайында емес, 
жүрегінде болатыны шындық шығар. 
Ал ғашық жүрек аспандағы шырақтай 
жанған жұлдыздардың ішінен біреуін ғана 
к�ріп, одан басқа ештеңені байқамай, 
есінен  танады. Гюстав та қаптаған қыз-
қырқындардың бірде-біреуіне назар аудар-
май, Элизаның қыр соңынан к�леңкесіндей 
қалмай қойды. Екі байының ортасында 
басы қатып, миы ашып жүрген сұлу қатын 
с�зін жауапсыз қалдырса да үмітін үзбеді. 

Бетінің қызылы бар ұрғашы к�рсе 
сезімін тежей алмайтын Морис  Шлезенжер 
әйелінің к�зіне жиі ш�п салатын. Күйеуінің 
осындай жаман әдеті бар екенін Элиза 
жақсы білетін. Екеуі сол үшін жиі-жиі 
ұрысып та қалатын. Махаббатқа тұрақсыз 
күйеуінің жеңілтек мінезінен шаршаған 
келіншек бір күні Флобердің сезіміне жауап 
беріп, жігіттің пәтерінде кездесуге келісімін 
берді. 

Жабырқаған қайғының тұсауында 
жүрген жігіттің к�ңілі жаздай жадырап 
кетті. Алыстағы сағымдай мұнарланған 
арманына қолы жеткенін ойлағанда сәулелі 
сұлу жарды аңсаған жүрегі лүпілдеп, 
к�ңілі тыныштық таппай, жүзінде ыстық 
қан ойнады. Элизаның белінен қапсыра 
құшақтап, ажары таймаған тұңғиық қара 
к�здерінен, ақ тамағынан қалай сүйетінін 
қиялдағанда іштегі ыстық жалыны сыртқа 
шыққысы келіп тіленіп, жанына маза бер-
мей аласұрды. 

Асау сезімін отқа салған жігіттің  арманы 
орындалмады. Уәдесін бергенімен, екеуі кез-
десуге уағдаласқан пәтерге Элиза келмеді. 
Француз классигінің �мірінде болған 
бұл оқиға «Сезім тәрбиесі»  романында 
к�рініс тапты. Ұлы жазушының �мірі мен 
шығармашылығын зерттеген ғалымдар, бар 
жан-тәнін салып тырысқанына қарамастан, 
Элиза  Шлезенжердің ешуақытта  да 
Флобердің к�ңілдесі болмағанын айтады. 

Флобердің �мірінде Элиза Шлезенжер 
мен Элила Фукодан басқа Луиза Коле 
есімді әйелдің болғаны да бізге белгілі. 
Екеуінің арасындағы болған махаббат 

лобердің өмірінде тағдыр 
жолықтырған арулар аз болған 
жоқ. Бірақ ол бір-ақ әйелді – 
Элиза Шлезенжерді ғана шын 
көңілімен беріліп сүйіп, онымен 
бірге болуды көзі жұмылғанша 
армандады. Әдемі бикештің 
бейнесін ол жүрегінде мәңгі 
сақтап, шығармаларында сурет-
телген арулардың кескін-келбетіне 
ғашығының жаратылысына тән 
сұлулықтың белгілерін сый-
лады. Эмма Бовари, Саламбо, 
Мари Арну, т.с.с. кейіпкерлерінің 
қайталанбас образын сомдағанда 
үнемі сағым бұлттарының ара-
сынан мұнарлаған сүйіктісінің 
сұлбасы суреткерлік қиялының 
бесігін тербеп, сезіміне қанат 
бітіріп, көз алдынан кетпей тұрып 
алды. Әрине, ол кейіпкерлердің 
бәрінен Элизаның түпбейнесін 
қазымырланып іздеуден 
аулақпыз. Әйткенмен, жүз жерден 
объективті болуға тырысса да 
еркіне көнбей қойып, тасжүрек 
сұлудың тәтті лебізіне зар болған 
бозбаланың үмітсіз азабы, назасы 
мен үнсіз толғаған зары суреткер 
шығармаларында ізін қалдырмай 
тұра алған жоқ. 
«Ол ерекше жаратылған сұлу 
әйел болды. Сопақтау келген беті 
әдемі мүсініне жарасып, тегістеліп 
таралған қара шашы желбіреп, 
езуіне күлкі үйіріліп тұратын. Бірақ 
көзінде ерекше мұң бар еді. Бада-
надай қара көздері күлімсіреп, ақ 
тістері маржандай жарқырайтын. 
Ол үнемі Неро атты дәу төбетін 
ертіп жүретін» деп есіне алады 
Элизаны ұлы қаламгердің досы 
Максим дю Кан. 
Шын махаббат асықпай келіп, 
адамның ақыл-ойы мен жүрегін 
бірте-бірте жаулап, өзіне 
бағындырады. Ал ғашықтық дерті 
шырпыдай тез тұтанып, пенде 
баласының есін алып, еркін билеп 
сезімін көзді ашып-жұмғанша 
өртке орандырады. 

к�теретін. Бір күні ол әйелімен теңізді 
тамашалап қайтуды ұйғарып, Гюставты да 
�здерімен бірге демалуға шақырды. 

Жаны жай таба алмай жүрген бейбақ 
сол күні тұңғыш рет ғашығымен тілдесіп, 
ақ желкеннің астында иықтары түйісіп, бір-
біріне жақын отырды. Махаббаттың ала-
сапыран дауылы ішінде аласұрып жатқан 
бозбаланың қолы рабайда Элизаның 
к�йлегіне тиіп кетіп, қасіреттің тәтті сезімі 
жүрегінің нәзік талшықтарын толқытып 
жіберді. Сұлу бикештің сыңғырлаған 
күлкісінен ләззат алып, тал шыбықтай 
бұралған мінсіз мүсініне ол сол күні 
к�зі тоймай қайта-қайта қарады. К�ңілі 
шаттанған Элиза мақпал дауысымен оған 
талай сыр шерткенімен, айдай сұлу арудың 
айтқан с�здерінің ешқайсысы да бақыттан 
басы айналып, абдырап қалған Гюставтың 
есінде қалмапты. 

 Ерлі-зайыпты Шлезенжерлер жаз 
аяқтала салысымен Трувильден кетіп 
қалды, Флоберлер де Руанға оралып, оқу 
жылы басталып, Гюстав қайтадан мектеп 
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1965 жылдың басында Мысырдан 
оралғаннан кейін ол сол жылдары академик 
А.Нүсіпбеков басқарған ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының Тарих, археология және 
этнология институтының аспирантурасына 
қабылданады. Осылайша, тіл ғылымына 
бет алып келген жас маманның ғылыми 
тағдыры тілден тарихқа қарай бұрылады. 
О н ы ң  б ү г і н г і  т а р и х  ғ ы л ы м ы н д а ғ ы 
жетістіктері, асқан асу, шыққан биіктері, 
ашқан жаңалықтары тек тарихшыларға ғана 
емес, бүкіл ғылыми қауымға, к�зі қарақты 
к�пшілікке белгілі. Ол бүгінгі отандық тарих 
ғылымының, соның ішінде, шығыстанудың 
ең к�рнекті �кілдерінің бірі. Сонымен 
қатар әлем тарихшылары еңбектеріне жиі 
сілтеме жасап, ірі шығыстанушы  аман 
ретінде пікірімен санасатын танымал 
тұлғаға  айналды. Солай екені белгілі болса 
да, біз академик Болат К�мековті к�рнекті 
 тарихшы, шығыстанушы-арабтанушы 
ғалым ретінде білумен қатар, оны тарихшы-
лар арасындағы филолог, �з �кіліміз ретінде 
жақын тартып тұрамыз. Тарих ғылымына 
олжа салған кәсіби тарихшы, к�рнекті 
шығыстанушы ғалымның білім бастауы 
тіл, филология болғандықтан, оны біздің 
салаға да қатысы бар тұлға деп танимыз. 
Тіл мен тарих ұлттың бүкіл болмыс-бітімін 
айқындайтын, ғасырлар бойы бір-бірімен 
астасып, біте қайнасып, тығыз  байланыста 
дамып келе жатқан іргелес ғылымдар. 
Бұл ғылымдарды да осы салаларды зерт-
теп жүрген ғалымдарды да оқшаулап, 
б�лектеудің реті бола қоймас. Жақсы к�пке 
ортақ, «Жақсыда жаттық жоқ» дейді дана 
халқымыз. Ендеше, Болаттай жақсы аға, ірі 
ғалым бізге, тілтанушыларға да ортақ. Сол 
себептен де оның ғылыми шығармашылығы 
ж�нінде тіл мамандары тіл қатпай, пікір 
білдірмей қалса, жараспас еді. 

Болат К�меков тарих ғылымы мен 
тілдерді қатар меңгеріп, екі тізгін бір шыл-
бырды тең ұстап, тілмен қарулану арқылы 
зор ғылыми жетістіктерге жеткен, тіл-
құралды �з мақсатына тиімді пайдалана 
білу арқылы тарих сырларына терең бойлау 
мүмкіндігіне ие болған тұлға. Оны отандық 
тарихшылар арасында ерекшелеп тұратын 
да осы қасиеті деуге болады. Алғашқы 
зерттеуі кандидаттық диссертация сын 
жазу барысында-ақ 70-тен астам араб 
тілінде жазылған тарихи деректерді терең 
талдау арқылы ірі шығыстанушыларды 

дарда ұққанымыз – ол �те кішіпейіл, 
қашанда �зін қарапайым ұстайтын ішкі 
мәдениеті жоғары, нағыз зиялы, ғылым 
мәселесіне келгенде �з ұстанымына берік, 
принципшіл ғалым. Оның жақсы отба-
сында �скендігі, ұстаз к�ргендігі, үлкен 
ғылыми орта тағылымынан �ткендігі �не 
бойынан айқын к�рініп тұрады. Ғалымның 
осы қасиеттері, адамгершілігі мен кісілік 
келбеті адамды �зіне үйіріп, тартып тұрады. 
Атақ-дәрежесінен ат үркетін академиктің 
�зін �згелерден зор санап, тәкаппарлық 
к�рсеткен, астамсыған кезін к�рген емеспіз. 
Ол қашанда бірқалыпты, қарапайым. Бізді 
де баурап, �зіне тарта берген жақсы ағаның 
осындай азаматтық болмысы мен адамдық 
қасиеттері. Осыдан 7-8 жыл бұрын әңгіме 
арасында ардақты ұстазымыз академик 
9бдуәли Қайдар маған: «Сен осы Болат 
К�мековті білесің бе?» деді. Білетінімді 
айттым. «Ол бір текті азамат» деп, бір-ақ 
ауыз пікір айтты да қойды. Тоқсанға келген 
к�ргені к�п, түйгені мол ақсақалдың бұл 
с�зді жайдан-жай айтпағанына Болат ағаны 
жақынырақ білген сайын к�зіміз жете түсті. 

Б о л а т  а ғ а  і ш к і  і с т е р  с а л а с ы н д а 
басшылық қызмет атқарған талапшыл 
әкенің, аяулы ананың тәрбиесін к�ріп 
�скен отбасындағы 7 баланың үлкені екен. 
Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба 
сонда жүретіні мәлім. )зі ғылым жолына 
түскеннен кейін ізінен ерген інісі Серікті де 
�зі білім алған Ташкентке оқуға тартыпты. 
Інісі де аға ізінен еріп физика факультетін 
бітіргеннен кейін ғылым жолына түсіп, 
елге белгілі маман болып, физика-мате-
матика ғылымының докторы, профессор 
 атаныпты. «Серік інім маған �мірде де, 
ғылымда да серік болды» дейді бауырмал 
ағасы ол туралы. Елуден асқанда �мірден 
озған ең кенже інілері Марат та Санкт-
Петербургте оқып, жақсы физик ғалым 
болыпты. Гүлжұпар қарындасының да 
ағасы туралы телехабарда ағынан жары-
лып жүрекжарды пікірін айтқанын к�рдік. 
Осының бәрі оның әулетін, �неге бастауы 
болған отбасының бірлігін к�рсетеді. 

Болат  Ешмұхамбетұлының �мір 
 ж о л ы н а  к � з  ж ү г і р т к е н  а д а м  о н ы ң 
Жаратқан жолын оңғарған жан екенін 
к�рген болар еді. Жақсы отбасында туып, 
университетте білікті педагогтардан дәріс 
алып, ғылымда әйгілі ғалымдар ұстаздық 
етіпті. Ел мақтап, қыз жақтаған жігітке 
текті ата-ананың тәрбиесін к�рген жақсы 

жар бұйырыпты. Алғаны жақсының 
берекеге ие болып, бақ-жұлдызы 
жарқырайтынын біздің қазақтан 
артық білетін халық аз шығар. Ата-
аналары араласып, сыйласып тұрған 
екі жас іргелес мектепте қатар 
оқып, бала кезінен бірін-бірі к�ріп-
біліп �сіпті. )мірлік жары Мәриям 
апаймен ол Калинин қаласындағы 
 мединститутты бітірген 1965 жылы 

отасып, отбасын құрыпты. Міне, 
содан бері бір шаңырақ астында тату-

тәтті ғұмыр кешкендеріне биыл 55 жыл 
толды. Жарының мінезі жайлы, үй-ішінде 
береке-бірлік орнап, жылу ұялаған ака-
демик ғылымымен алаңсыз айналысып, 
сексеннің сеңгіріне тік басып, сергек 
к�теріліп отыр. Оның ғылымның асқар-
биігіне к�теріліп, сегізінші мүшелге қарай 
тың адымдап келе жатқанына мінез бен 
ақылы үйлесім тапқан Мәриям апайдың 
үлесі �те үлкен екенін тарихтың талай 
 сырын ашқан ғұлама ғалымның �зі де 
жақсы білетініне, біліп қана қоймай 
асыл жарын айрықша құрметтейтініне 
еш күмәніміз жоқ. Жайдары мінезді, 
жарқын жүзді, әдептен озбайтын, аса 
сыпайы Мәриям апамыздың әңгімесін 
тыңдап, онымен аз-кем сұхбаттасқанда 
маңдайының бағы бес елі Болат ағамыз 
үшін де, теңіне қосылып жақсының 
жары бола білген апайымыз үшін де шын 
сүйсінгеніміз бар. 

Ы н т ы м а ғ ы  ж а р а с қ а н  о т б а с ы н д а 
Гүлмира, Гүлнар, Райхан, Баян есімді 
т�рт қыз �сіп-�нді. Үлкендері Гүлмира ана 
жолын қуған дәрігер, Гүлнарлары банк са-
ласында, Райханы мен Баяны әке жолына 
түскен арабтанушы,  тарихшы болды. Болат 
аға мен Мәриям апай тәрбиелі ұрпақ �сіріп, 
солардан �рбіген жиендерінің қызығына 
б�леніп отырған салиқалы ата-әжелер. 
Жарасымды ғұмыр кешіп келе жатқан 
ата-әженің, берекелі әулеттің мерейі мен 
беделі арта беруіне тілектеспіз. Біз қазақтың 
осындай зиялы отбасын біліп, аз күн бол-
са да жақсыға жақын жүру құрметіне ие 
болғанымызға, асыл ағамыздың мерейлі 
сәтінде оған шын пейіл адал ниетімізбен 
бір ауыз пікірімізді арнау мүмкіндігі 
бұйырғанына бек қуаныштымыз. 

Шарапаты мол, пейілі кең жақсылар 
қашанда ізгілік жасап, жан-жағына 
үнемі шуақ шашып жүреді. Бұл олардың 
 шынайы табиғаты. Жақсылардың үлгісі 
жанып тұрған шамдай, атқан таңдай 
жарық  шашып, айналасына кеңінен тарап 
 жатады. Болат аға жан сарайы жарқыраған 
таза адам ретінде де, ғылымға жан-тәнімен, 
бар болмысымен, адал к�ңілімен берілген 
ғалым ретінде де үлгі алатын, кейінгілерге 
�неге болатын бітімі б�лек, кісілігі мол 
адам. Қазақтың жаны жайсаң жақсы аза-
маты, тұғыры биік тұлғасы, аса к�рнекті 
тарихшы-шығыстанушы ғалым, академик 
Болат Ешұхамбетұлы К�мековтің мерейлі 
жасы құтты, мерейі үстем болсын дейміз! 
Жүз жасаңыз, жақсы аға! 

таңғалдыруының да сыры осында  жатыр. 
Түркілердің ортағасырлық тарихына 
қатысты аса құнды деректерді ғылыми 
айналымға шығарып, талдап-таразылауға 
жол ашқан, мүмкіндік туғызған да оның 
бірнеше тілді меңгеруі екенін атап айтқан 
орынды. Араб тіліндегі қолжазбаларды 
т ү п н ұ с қ а д а н  о қ ы п ,  Л е н и н г р а д т а ғ ы 
С.Кляшторный сияқты Одаққа белгілі 
түркітанушы, шығыстанушы ғалымның 
сеніміне кіріп, ғылыми жетекші  болуына 
келісімін беруіне де оның тілді жетік 
білетіндігі себеп болыпты. Тіл үйренуге 
бейім қабілетті ізденуші аспирантурада 
оқып жүріп, еуропалық шығыстанушы 
ғалымдардың еңбектерімен танысу үшін 
ағылшын, неміс, француз тілдерін үйренуге 
де к�п к�ңіл б�леді. К�п тіл білу түрлі 
тілдерде жазылған тарихи ескерткіштер 
құпиясын ашатын кілт екенін жастайынан 
жақсы түсінген зерделі зерттеуші �зін ғылым 
майданына бес қаруын сайлаған хас батыр-
дай дайындап, �з ана тілінен �зге бірнеше 
шет тілдерін жетік меңгереді. Оның тарих, 
шығыстану ғылымында елеулі жетістіктерге 
жетуінің негізгі себептерінің бірі шет тілінде 
алынған жүйелі филологиялық білімі десек, 
артық айтқандық болмайды. Сол себеп-
тен де білім мен ғылымға бағышталған 
шығармашылығының қыр-сырын зер-
делеуде К�мековтің к�птілділігін, оның 
бүкіл саналы ғұмырын арнап келе жатқан 
тарих ғылымындағы сәтті сапарында тілдің 
айрықша р�л атқаратынын және осы 
сапардың тілден бастау алғанын ескерусіз 
қалдыруға болмайды. 

Қазақстанның ортағасырлық тарихын, 
тарихи географиясын, негізінен, араб, 
парсы және к�не түркі жазба ескерткіштері 
дерекк�здеріне сүйене отырып зертте-
ген ғалым үшін араб тілін жетік білудің 
қаншалықты маңызды болғанын дәлелдеп 
жату артық. Араб тілін меңгермеген 
 тарихшы алдымен сол дерекк�здерді іздеп 
тауып, одан соң оны еркін оқып, терең 
түсініп, ғылыми талдаулар жасай алмаған 
болар еді. Болат К�меков 1970 жылы 
 Ленинградта «Араб дерекк�здеріндегі IX-XI 
ғасырлардағы Кимектер мемлекеті»  деген 
тақырыпта кандидаттық, ал 1994 жылы 
Санкт-Петербургте «VIII-XIII ғғ. қыпшақ, 
құман және қимақ тарихына қатысты 
араб деректері» деп аталатын тақырыпта 
докторлық диссертациясын сәтті қорғайды. 
К�ріп отырғанымыздай, ғалымның екі дис-
сертациясы да араб дерекк�здері негізінде 
қорғалған. Сондықтан да біз оның  тарихшы 
ғалым ретінде ғылыми нәтижелерге қол 
жеткізуінде бастапқы филологиялық 
білімі, араб тілі мен әдебиеті маманы болуы 
шешуші р�л атқарды дей аламыз. Бұл оның 
ғалымдық болмысының аса маңызды қыры. 

ҚЫПШАҚТАНУШЫ 

К�не түркі тайпасы – кимектердің 
(қимақтардың) мемлекеттік құрылымы 
болғанын ғылыми тұрғыдан тұңғыш рет 
шығыс деректері бойынша негіздеп, тарих 
ғылымына жарқыраған жаңалығымен 
келген жас ғалым Болат К�меков Кимек 
мемлекетінің географиясын, дербес этнос 
ретіндегі мәртебесін, «кимек» этнонимінің 
пайда болуын да айқындап берді. «Кимек» 
пен «к�мек» с�здерінің айырмасы бір-ақ 
әріп болуында да, к�не Кимек мемлекетін 
К�мек �зенінің бойын мекен еткен сол 
кимектердің ұрпағы К�мек немересінің 
ашуында да  б ір  ғажайып сәйкестік 
бар. «Кимек» және «к�мек» с�здерінің 
 семантикасына жете назар  аудару керек 
екенін оған әйгілі түрколог А.Н.  Кононов 
айтқаннан кейін барып, с�з сырына үңіліп, 
тағдыр оны ата-бабасының тарихын 
зерттеуге алып келгенін �зінің �мірі мен 
шығармашылығына арналған «Дара жол» 
телехабарында Болат аға к�пшілік қауымға 
�те әсерлі етіп жеткізді. 

ізденуші ғылымға берік бет бұрып, таңдауын 
жасап қойғанын, енді ол жолынан қайта 
алмайтынын айтады. Қазидың �зіне зор 
сенім артқанына алғысын, ризашылығын 
білдіреді. Жас ғалымның ғылымға деген 
адалдығын, сол үшін бір елдің бірінші діни 
басшысы қазилық қызметтен бас тартып 
отырғанын к�рген дінбасы оған риза болып, 
батасын береді. Атасы Ахмет Ясауи оқыған 
медіреседе дәріс берген, мешіт ұстаған 
Оразбай бидің ш�бересі дін жолына түссе де 
ешкім таңғалмас еді. Бірақ ол ғылым жолын 
таңдады. Таңдауы баянды болып, абырой-
бақты ғылымнан тапты. 

Екінші рет 1983 жылы Б�кеңді ұлттық 
археология мен этнография мектебінің 
негізін қалаған аса к�рнекті ғалым, академик 
9лкей Марғұлан шақырады. Ол 1985 жылы 
�зінің жалпы редакторлығымен Шоқан 
Уәлихановтың 150 жылдық  мерейтойына 
орай жарық к�руі жоспарланып отырған 
әйгілі саяхатшы-ғалым шығармаларының 
бес томдық толық жинағын бірлесіп 
құрастыруды, баспаға әзірлеуді тапсы-
рады. Бұл кезде қырықтан асып, одақ 
к�лемінде тарихшылар  арасында жарқырап 
танылған жас тарихшыға зор сенім артқан 
ғұлама ғалым 9лкей Марғұлан, оған Шоқан 
мұрасын тапсыра отырып, ақ батасын 
береді. Арада бір жылдан астам уақыт 
�ткенде 1985 жылдың қаңтарында сексен 
жасында 9лкей Хақанұлы �мірден озды. 
Батасын алған ізбасар іні аға сенімін ақтап, 

Тарих ғылымында бұрын белгілі бол-
маған Кимек мемлекетін ашқан К�меков 
сол кимек қағанатының құрамында болып, 
одан б�лініп шыққан қыпшақ тайпасының, 
құмандардың тарихын де терең зерделе-
ген ғалым. Бұл бағытта ғалым қыруар іс 
 тындырды. Шығыстанушы ғалымның 
жариялаған 700-ден астам еңбегінің 
елеулі б�лігі кимек-қыпшақ бірлестігінің 
 тарихын зерттеуге, қыпшақтануға  арналды. 
Түркі  әлемімен,  араб  және Шығыс 
 Еуропамен байланыста қарастырылатын 
еуразиялық тарихи-мәдени қыпшақтану 
ғылыми бағытының қалыптасуына Болат 
Ешмұхамбетұлының қосқан үлесі орасан. 
Ол қыпшақтар тарихы мен мәдениетін 
зерттейтін әлемдегі жалғыз халықаралық 
«Қыпшақтану институтын» құрып, ғылыми 
жобаларды жүзеге асыруды қолға алды. Бұл 
бағыттағы зерттеулерін ол осы �зі құрған 
ғылыми институт аясында қазір де табысты 
жалғастырып келеді. 

Ташкент мемлекеттік университетінің 
түлег і ,  Ленинградтың классикалық 
шығыстану мектебінің тәлімін алып, 
тәрбиесінен �ткен Болат К�меков еліне 
келіп, ұзақ жылдар бойы отандық  тарих 
пен қазір одан б�лініп шығып, жеке 
сала ретінде дамып отырған шығыстану 
ғылымының қалыптасуына зор үлес қосты. 
Ол ерен еңбегінің арқасында ерте жетіліп, 
ҚазКСР ҒА құрамында тұңғыш ашылған 
Қазақстанның к�не және ортағасырлық 
тарихы б�лімінің алғашқы басшысы болды. 
Ғалым отандық шығыстану ғылымының 
қайнар бастауында тұрған, осы саланың 
негізін қалаушылардың бірі. 

Академик Болат К�меков –  Ташкенде 
түлеп, Петерборда пісіп, Алматының 
академиялық ортасында адал еңбек ете 
жүріп әбден шыңдалған, кемелденген 
тұлға. Ол іргелі-іргелі еңбектер жазумен 
қатар, шәкірттер тәрбиелеп, ғылыми мек-
теп қалыптастыра отырып, отандық тарих 
ғылымының биік белестерін бағындырып, 
шығыстанудың шыңына шыққан ғалым. 
Оны осы шыңға табиғи таланты, алған 
бетінен қайтпайтын қайсарлығы, �з ісіне 
адалдығы мен қажымайтын еңбекқорлығы 
алып шықты. Сол биіктен қарағанда, 
оның ғылымға қосқан үлесінің зор, тарих 
түкпіріне қарай тартқан жолының сайрап 
жатқанын к�руге болады. Мұндай бақыт 
ғылыми-шығармашылықпен айналысқан 
ғалым-мамандардың бәрінің бірдей 
маңдайына жазыла бермейді. 

Шығыстанушы Болат К�меков ІХ 
ғасырдан ХІ ғасырдың басына дейінгі 
кезеңде Кимек мемлекетінің іргесінде 
кимектер, қыпшақтар және құмандар деп 
аталған үш тайпалық бірлестік болғанын, 
о л а р д ы ң  б а р л ы ғ ы  қ ы п ш а қ  т і л і н д е 
с�йлегенін айтады. Қыпшақтардың құт 
мекені Ұлы даланы иеленіп қалған қазақ 
халқының негізін осы қыпшақтар құрағаны 
белгілі.  Қыпшақтардың салт-дәстүр, 
таным-түсінік, тұрмыс-тіршілігіне тән 
к�птеген сипаттар бүгінгі қазақ халқының 
да бойынан табылады. Тарихшы мұны 
тарихи сабақтастық сақталуының к�рінісі 
деп санайды. Мұндай сабақтастықтың тілде 
де анық сақталғанын отандық лингвист 
ғалым 9.Құрышжанов та атап к�рсеткен 
еді. Шетелдік түркітанушылар еңбектерінен 
де осындай тұжырымдарды кездестіреміз. 
Кейінгі жылдары тарих ғылымының док-
торы, белгілі ресейлік полиглот ғалым 
Д.Петров та түркі, қыпшақ тілінің таралуы 
мен оның славян тілдеріне ықпалы ж�нінде 
бұрын бұл елдің ғалымдары тарапынан 
 айтыла бермейтін тың пікірлер білдіріп жүр. 
Жалпы қыпшақ тобына жататын қазіргі 
қазақ тілі де сол қыпшақ тілінің тарихи даму 
барысында жаңғырған, жаңарған жалғасы 
екеніне лингвист ғалымдар, түркітанушылар 
күмән келтірмейді. Шығыстанушы ғалым 
осының бәрін ескере келіп, қыпшақ тілі ірі-
ірі қыпшақтілді тайпалар мен сол тайпалар 

бірлестігінің, ұлан-ғайыр аймақты алып 
жатқан қуатты мемлекеттің мемлекеттік 
тілі болды дейді. Сонымен қатар ол қыпшақ 
тілі орта ғасырларда халықаралық тіл 
мәртебесіне ие болды деген тұжырымын 
да жария түрде айтты. 

Қыпшақтар иелігіндегі алып 
мемлекет аумағы Дешті қыпшақ 
даласында қалалар салынды, сауда-
саттық жақсы дамыды. Осы алып 
елмен қарым-қатынас орнатып, 
сауда-экономикалық  байланыстар 
жасау үшін, Ұлы дала иесінің 
тілі қыпшақ тілін білу қажеттігі 
 т у ы н д а д ы .  М ә с е л е н ,  ғ а л ы м 
еуропалықтар, к�пес-саудагерлердің 
қыпшақ тілін үйренуіне арналған 
«Кодекс  куманикус» сияқты құрал 
дайындағанын айтады. Ол �зі құрған 
қыпшақтану институтында бұрын негізінен 
лингвистер тарапынан ғана зерттеліп келген 
осы  «Кодекс  куманикус» жазба ескерткішін 
тарихи тұрғыдан зерттеді. Оның құмандар 
с�здігін, яғни лингвистикалық мұраны 
тарихи тұрғыдан зерттеуінде де үлкен мән 
жатыр. Біздің пайымдауымызша, бұл жерде 
кездейсоқтық жоқ, керісінше, заңдылық 
басым. Кез келген кәсіби маман, тәжірибелі 
ғалым нәтиже шықпайтын істі, �зектілігі 
т�мен тақырыпты �зінің зерттеу нысаны 
етіп алып, уақытын босқа сарп етпейді. 
Ғалым базалық филологиялық білімі бар, 
тіл білетін тарихшы болғандықтан, құман 
с�здігінде қыпшақ тарихына қатысты мол 
дерек барына к�зі жеткендіктен осы қадамға 
барып отыр. Тіл тарихы – ұлт тарихы екенін 
жақсы білетін шығыстанушы ретінде ол 
тілдік ескерткішті тарихи тұрғыдан  зерттеуге 
барды. Бұл да тарихшы-шығыстанушы 
ғалымның �зге әріптестерінен �зіндік 
 ерекше қырын айқындай түседі. 

Шығысы Ертістен басталып,  батысында 
Днестрге дейінгі ұлан-байтақ кеңістікті 
а л ы п  ж а т қ а н  « Д е ш т і  қ ы п ш а қ »  д е п 
аталған Ұлы далада қай тілдің үстемдік 
еткені, оның қай ғасырда және қандай 
қатынастарда қолданылғаны тіл  тарихы 
үшін де �те маңызды. Бұл тұрғыдан кел-
генде шығыстанушы ғалымның қыпшақ 
тіліне қатысты келтірген дерек-дәйектері 
т а р и х ш ы л а р ғ а  ғ а н а  е м е с ,  қ ы п ш а қ 
тобындағы қазақ тілінің шығу тарихын 
зерделеу үшін де, оның қалыптасуына негіз 
болған қыпшақ тілінің орта ғасырлардағы 
лингвогеографиясын, таралу аумағын 
айқындау үшін де аса қажет. 

АРДАҚТЫЛАРДАН 
АЛҒЫС АЛҒАН АКАДЕМИК

«Батамен ел к�герер», «Баталы ұл ары-
мас, батасыз құл жарымас» деп, батаға 
айрықша мән беретін біздің халықта қадірлі 
ақсақалдардан, аузы дуалы, с�зі уәлі ел 
ардақтыларынан бата алатын к�неден келе 
жатқан жақсы дәстүр бар. Елінің жақсы 
дәстүрін құрметтей білгендердің жаман 
болғаны жоқ. Соның бірі – �з ісіне болат-
тай берік Болат К�меков. Бір әңгімесінде 
ағамыз қазақтың үш ірі тұлғасынан бата 
алғанын айтып еді. Біріншісі – к�рнекті 
қоғам және дін қайраткері, аудармашы, 
ақын 1952-1972 жылдар аралығында 
Қазақстан мұсылмандарының қазиы, 
 Алматы қаласы мешітінің бас имамы, Орта 
Азия діни басқармасының мүшесі болған, 
қазақ руханиятында айрықша орны бар 
Сәдуақас Ғылмани. 1971 жылы дүниеден 
�терінен бір жыл бұрын, жасы сексен-
нен асқан қази �зі иелік етіп отырған бас 
мешітке отыздан енді асқан Болат ағаны 
шақырып, оны діни білімін жетілдіріп 
қайту үшін араб елінің біріне оқуға жібергісі 
келетінін айтады. Осы әңгіме барысын-
да қази жасы келгендіктен, білімді, араб 
тіліне жетік зиялы жас Болат К�мековті 
�зінің ізбасарлығына лайық к�ріп, орнына 
қалдырғысы келетінін айтады. Алайда жас 

бастаған ісін аяғына жеткізді. Сол жылы 
академик 9.Марғұлан жалпы  редакциясын 
басқарған Ш.Уәлихановтың бес томдық 
толық шығармалар жинағы Б.К�мековтің 
жауапты редакторлығымен жарық к�рді. 

Үшінші батаны Б�кең ҚР ҰҒА-ның 
құрылтайшы академигі, белгілі тілтанушы, 
түрколог ғалым Ісмет Кеңесбаевтан 
 а л ы п т ы .  9 0 - ж ы л д а р д ы ң  б а с ы н д а 
Ыстықк�лдегі Ғылым академиясының 
шипажайында демалып жатқан тоқсанға 
таяған қарт академикті жалғыз қалдырғысы 
келмей, к�ңілін аулап қасында қалған 
Б�кең одан �зі бата сұрапты. Сонда Секең: 
ең алдымен – «)мірде қандай жағдай болса 
да, жүрегіңді сақта, оны киізге орап ал», 
екінші – «Қатты айтып, ешкімнің к�ңілін 
қалдырма, қашанда жылы с�йле», үшінші 
– «Ғылым-білім үйрену үшін жердің 
түбіне барудан да бас тартпа» деп, �зінің 
�мір тәжірибесінен түйген ақыл-кеңесін 
айта отырып, батасын беріпті. 1963 жылы 
оқу бітіріп жас маман болып келгенде 
институтқа қызметке ала алмаған акаде-
мик директордан араға отыз жылдай уақыт 
салып барып, �зі сақа ғалым болғанда одан 
бата сұрауы да екінің бірі бара бермейтін 
тірлік. Бұдан да Б�кеңнің бойында атаның 
қаны, ананың сүтімен дарыған кеңдік пен 
к�ргенділік жатқанын пайымдауға болады. 
Қырық жыл бұрынғы �кпе-реніштерін 
жіпке тізіп, бір саусағын бүгіп жүретін жан-
дармен қатар Болат ағадай болмысы б�лек, 
адамның міні мен қате-кемшіліктерін тер-
мей, жақсылығын к�ре білетін ниеті таза 
адамдардың жанымызда жүргені қандай 
ғажап! )мірде осындай ізгілік пен ірілік 
мысалдарын к�ргенде «Жаманда тек, 
жақсыда кек болмайтынын» қапысыз 
танып, оларды үлгі етіп кеткен бабалар 
даналығына қайран қаласың.

«)мір – теңіз, жүзем онда демеңіз, 
Ізгіліктен жасалмаса кемеңіз» деп  Рудаки 
айтқандай, кемесін ізгіліктен жасап 
алған Болат К�меков ғылым әлемінде, 
�мір  айдынына еркін жүзіп бара жатқан 
 парасатты жан. Ардақты тұлғалардан, асыл 
ағаларынан алған алғысы мен ақ батасы сол 
айдында оған шамшырақтай жарқырап, жол 
ашып тұрғандай...

cНЕГЕЛІ cМІР МЕКТЕБІ

Б о л а т  а ғ а н ы  б і з  Ғ ы л ы м  а к а д е -
миясында еңбек жолымызды бастаған 
90-жылдардың басынан бері сырттай 
білеміз. Жүріс-тұрысына, ғылыми ортадағы 
�зін ұстау мәнері мен с�йлеген с�зіне 
қарап, зиялылығы мен білімділігіне сырт-
тай сүйсініп, еңбектерімен жалпы та-
ныс болып жүргенімізбен, жақынырақ 
білісудің сәті  кейінірек түсті.  Болат 
ағамен жақын танысып, аға-іні ретінде 
аз-кем білісе бастаған кейінгі  жыл-

ТІЛДЕН БАСТАЛҒАН 
ТАРИХ САПАРЫ

Тілдің адам өмірінде атқаратын 
рөлі, алатын орны айрықша. Тіл – 
жеке тұлғаны ғана емес, тұтас ұлтты 
қалыптастырады. Адам баласы 
ғасырлар бойы жинаған тәжірибесі 
мен білімін, дүниені тану барысында 
көрген-білген, тапқан-таянғаның 
бәрін сол тілде сөйлейтін халықтың 
қазыналы сарайы – тіліне жинайды. 
Сол сарайда жиналған бар байлыққа 
тіл арқылы ғана жетуге, оны тіл 
арқылы ғана игеруге, тіл иесінің 
тіршілік-болмысын білуге болады. 
Халықтың тілін терең меңгерген 
адам сол тілді жасаған жұрттың 
жан дүниесін ұғынып, мәдениетін 
танып, оның сан ғасырлық тари-
хынан тәлім алу мүмкіндігіне ие 
болады. Қазыналы сарайдың алтын 
қақпасы тілді білгенге ғана ашылады. 
Біз сөз қозғағалы отырған көрнекті 
тарихшы-шығыстанушы ғалым, 
академик Болат Көмековтің ғылыми 
ғұмырына, оның іргелі зерттеулеріне 
тереңірек үңілсек, осы бір ақиқат тағы 
да айқындала түседі. 
Болат Көмеков дәстүрлі қазақ 
 отбасында туып, қазақы тәрбие 
алған, тілі қазақша шығып, 
ұлтымыздың салт-дәстүрлерін 
 жастайынан, отының басынан 
бойына сіңіріп өседі. Тілі ана тілінде 
шығып, отбасында өз тілінде сөйлеп 
жүрген ол мектепте орта білімді орыс 
тілінде алады. Сөйтіп, кәмелеттік 
жасқа толған жас жеткіншек екі тілді 
еркін меңгереді. Ташкент мемлекеттік 
университетінің шығыстану 
факультетінде оқып, «араб тілі 
мен әдебиеті» деген мамандық 
алып шығады. Оқу бітірген жылы 
оған Ташкентте қалып, универ-
ситет кафедрасында жұмыс істеу, 
аспирантурада оқу ұсынылады. 
 Алайда ол бұл ұсыныстан бас тар-
тып, қалайда өз еліне келіп қызмет 
етуді ұйғарады. Жолдамамен елге 
жеткен бойда жас маман ҚР КСРО 
Ғылым академиясының Тіл білімі 
институтына келеді. Мақсаты – араб 
тілінің маманы, шығыстанушы 
ретінде тіл тарихы бөлімінде қызмет 
етіп, араб, парсы тіліндегі жазба 
ескерткіштерді зерттеу. Институт 
директоры,  академик І.Кеңесбаевтың 
қабылдауында болып, үміттеніп бір 
жарым ай күткеннен кейін жуырда 
бос орынның болмайтындығы белгілі 
болады. Бұл жағдайды білгеннен 
кейін ол Мәскеуге барады. Ол кезде 
араб тілі мамандары Мәскеуде де 
тапшы еді. Оған Сирия, Ирак, Мысыр 
сияқты үш араб елінің біріне жұмысқа 
бару ұсынылады. Ол студент кезінде 
Ирактағы Бағдат университетінде 
тілдік тағылымдамадан өткендіктен, 
өзге араб елін көріп-білу мақсатымен 
Мысырды таңдайды. Мәскеу араб 
тілі маманын өз қалауы бойынша сол 
елге жұмысқа жібереді. 1964-1965 
жылдары Мысырда  аудармашы 
болып қызмет етеді. Сөйтіп, ол 
тілге маманданып, өзінің базалық 
білімі бойынша аудармашы болып 
еңбек жолын бастайды. Шетелде 
тілдік тәжірибеден өтіп, араб тілінде 
сөйлеп-жазу машығын жетілдіреді. 

Сөз соңында айтарымыз, ұлттық 
ғылымның дамуына үлкен үлес қосқан, 
тарих ғылымында нақты ғылыми 
жаңалық ашқан, отандық шығыстану 
ғылымының, қыпшақтанудың іргесін 
қалаған академик Болат Көмеков 
мерейлі 80 жасқа келіп жатқанда 
оны ҚР Білім және ғылым министрлігі 
қандай жоғары мемлекеттік наградаға 
ұсынса да, ел үкіметі оған қандай 
құрмет көрсетіп жатса да лайық деп 
білеміз. Академик оған зәру емес, 
бірақ ол ғылымға әрі нағыз ғалымға 
көрсетілген құрмет болар еді. 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
ҚР ҰҒА-ның корр. мүшесі, 
филология ғылымының докторы, 
профессор

Шығыстанушы Болат 
Көмеков ІХ ғасырдан ХІ 

ғасырдың басына дейінгі кезеңде 
Кимек мемлекетінің іргесінде кимектер, 
қыпшақтар және құмандар деп аталған 

үш тайпалық бірлестік болғанын, олардың 
барлығы қыпшақ тілінде сөйлегенін айтады. 

Қыпшақтардың құт мекені Ұлы даланы иеленіп 
қалған қазақ халқының негізін осы қыпшақтар 

құрағаны белгілі. Қыпшақтардың салт-дәстүр, таным-
түсінік, тұрмыс-тіршілігіне тән көптеген сипаттар 

бүгінгі қазақ халқының да бойынан табылады. 
Тарихшы мұны тарихи сабақтастық сақталуының 

көрінісі деп санайды. Мұндай сабақтыстықтың 
тілде де анық сақталғанын отандық лингвист 
ғалым Ә.Құрышжанов та атап көрсеткен еді. 

Шетелдік түркітанушылар еңбектерінен 
де осындай тұжырымдарды 

кездестіреміз.
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Қазақстанда дүниеге келіп, қазақы 
салт-дәстүрді терең меңгерген Зита 
Александровнаның қолынан шыққан 
туындылары ерекше. 9сіресе, түрлі сәнді 
моншақтармен жасалған мешіт бейнесі 
к�пшілікті таңдай қақтырады.  

– Менің бақыт мекенім – отбасым. Үш 
баланың анасымын. Тәтті немерелерім 
де бар. Құдай қосқан қосағым Вадим 
 Козинов үнемі қолдау к�рсетіп отырады. 
Сол үшін азаматыма к�п рақмет айтқым 
келеді. Қазақта «Балалы үй базар,  баласыз 
үй қу мазар» деген жақсы мақал  барын 
жақында ғана білдім. Шынымен де, 
 балалы үй нағыз базар екен. Тұңғышым 
Владимир 30 жаста. Заңгер. Инна атты 
сұлу қызым бар. Ол екі баланың  анасы. 
Қызым ән айтқанды жақсы к�реді. 
 Дауысы �те керемет. Кенжеміз  Арсений 
– чемпион. Республика бойынша үздік 
қақпашы атанып, бірінші орын алып, 
 алтын медаль иеленді. Немерелерім 
Александр мен Миша �міріміздің 
жалғасы. Менің осындай �нерлі  болуым 
анам Раиса Галимовнаның арқасы. 
)зімді бақытты әйелмін деп есептеймін. 
Себебі кең байтақ туған жерім, тәуелсіз 
Отаным бар. Адам үшін осыдан асқан 
бақыт жоқ, – дейді қол�нер шебері.  

Қолы қалт етсе ән айтуды ұнататын 
біздің кейіпкердің айтуынша, қол�нер 
жұмыстарын жасаумен айналысу �мірге 
деген құлшынысын арттырады. Мақсаты 
– Отанына пайдалы қызмет етіп, к�птің 
алғысын арқалау. Тоқып, тігіп түрлі 
әдемі бұйым жасап, адамдарға қуаныш 
 сыйлауды әдетке айналдырған Зита 
қазақтың ұлттық �нерін әлемге танытуды 
армандайды. 

130-дан астам ұлт пен ұлыс тату-
тәтті ғұмыр кешуінде теңдесі жоқ 
 этносаяси институт – Қазақстан 
халқы Ассамблеясының да үлесі 
зор. Ол Қазақстандағы барлық 
этностардың еліміз дамуының барлық 
салаларына араласуына мүмкіндіктер 
берді. 9р ұлт �з салты мен дәстүрін, 
әдет-ғұрпын дамытуда. Елімізде 
этномәдени бірлестіктер құрылып, 
олардың емін-еркін жұмыс жасап, 
ойлаған игі бастамаларын жүзеге 
асыруы үшін  мемлекет  тарапынан 
қолдаулар к�рсетілуде. Ассамблея 
бүгін барлық облыстық және жүздеген 
аудандық этномәдени орталықтардың 
басын қосты. Олар Қазақстан халқы 
бірлігін қалыптастыруда к�птеген 
игі жұмыстарды атқарып келеді. 
 Алматы облысының ең үлкен ауданы 
– 54 ұлт пен ұлыс �кілдері тұратын 
Еңбекшіқазақта Қазақстан егемендік 
алған алғашқы жылдарда бес ұйғыр, 
славян, түрік, грек және күрд ұлттық-
мәдени орталықтары құрылған болса, 
қазір олардың саны сегізге жетті.

Еңбекшіқазақ аудандық ұйғыр 
этномәдени орталығы – ең белсенді 
орталық. Ұйғырлар, негізінен,  Шелек, 
Бижанов, Малыбай, Қаратұрық, Асы, 
Ават, Ташкенсаз, Балтабай, Жаңашар 
ауылдық округтерінде және Есік 
қаласында тұрады. Орталықтың негізін 
Еңбекшіқазақ ауданының Құрметті 
азаматы, зейнеткер-ұстаз Ғожахмет Ша-
махунов қалаған һәм алғашқы т�рағасы 
болған. 1997 жылы Еңбекшіқазақ 
ауданына бұрынғы  Шелек ауданы 
қосылды. Шелекте ұйғыр этномәдени 
орталығының  басында алғашында 
зейнеткер-ұстаз Исмайыл Абдрахманов 
және Қазақстан Парламентінің алғашқы 
сайлауына депутат болған Иминжан На-
сыров тұрды. Екі аудан біріккеннен кейін 
аудандық ұйғыр этномәдени орталығын 
он жылдан астам уақыт Тұғылық 
Илиев басқарды. Ұлттың мәдениетін 
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ЕҢБЕКШІҚАЗАҚТЫҢ 
ЫҚШАМ АССАМБЛЕЯСЫ

– Қол�нер жұмысымен үйде отырып 
айналысатынмын. Жақында арманымның 
орындалуына жақсы адам себепші  болды.  
«Жігер» үкіметтік емес ұйымының 
т�райымы Ажар Қыдыралина менің 
�нерімді жарыққа шығарды. Қазір �зім 
жақсы к�ретін ісімді жақсы адамдардың 
ортасында отырып жасап отырмын.  Алтын 
әріптестеріммен ұлттық киім үлгілерін 
тігу арқылы етене жақын  болып кеттік. 
)йткені қазақта әр оюдың �зіндік белгісі 
мен анықтамасы болады. Міне, бұл да 
бір ерекшелік. Кішкентай балаларға 
арнап қазақы к�йлек, қыздарға арнап 
сәукеле, шапан, түрлі бешпенттерді 
де тігеміз. Ұлттық нақыштағы әшекей 
бұйымдарды жасау арқылы қазақтың түрлі 
ою-�рнегін үйрендім. Құрақ к�рпе құрау 
арқылы т�зімділік пен асқан шеберліктің 
де иесі болдық. Алдағы уақытта бұдан 
да к�п дүниелерді жасайтын боламыз. 
Қолымыздан шыққан жұмыстарды шағын 
дүкенімізге сатылымға шығарамыз. 
Ұжым болып жағдайы т�мен отбасыларға 
к�мектесеміз. Мұны қазақ бауырларымыз: 
«қайырымдылық жасасаң, қайырын �зің 
к�ресің» деп, бір-ақ ауыз с�збен түйіндей 
салғанына қатты ризамын. Қолымнан 
келгеннің барлығын қасымдағы жандарға 
үйреткім келеді. Жақында мешіттің 
бейнесін жасап шықтым. Жолдасым 
екеуміз кешке серуендеп жүріп, түнде 
жанып тұрған әдемі мешітті к�ріп, бірден 
соның бейнесін жасауды ұйғардым. 
Ертеңіне ойымды Ажар Садықбекқызына 
айтып едім, ол кісі де бірден құптай кетті.  
Мұсылман адамның әрбірінің үйінде осын-
дай қасиетті мешіт тұрса деп ойлап, әдемі 
дүние жасадым. Ұлтым орыс болса да, 

жаңғыртуда марқұмның еңбегі зор 
болды. Тұғылық Мәхпірұлының 
бастамасымен Есік педагогикалық 
колледжінде ұйғыр б�лімі ашы-
лып, ондаған бастауыш сыныбының 
мұғалімдері жетіліп шықты. Баяндай 
орталау мектебінің ғимараты толық 
ж�ндеуден �тіп, қосымша  сыныптар 
салынды. Одан кейін аудандық ұйғыр 
этномәдени орталығына Махаметжан 
Жанбақиев т�раға болды. Ол ұлттық 
мәдениет, ана тіліндегі басылым, мек-
тептерге баса назар аударып, «Уйғур 
авази» газетінің Еңбекшіқазақтағы 
оқырмандары санының �суіне қол 
жеткізді. Орталықтың келесі т�рағасы, 
кәсіпкер Арселин Зульяров басы-
лым, мәдениет үйлері, мектеп және 
балалар бақшаларын қаржылай 
қолдады. Сондай-ақ ол соғыс және 
еңбек ардагерлеріне қамқорлық 
к�рсете білді. Т�рт жарым жылдан 
бері орталықты кәсіпкер Сүлейман 
Махсұтов басқарып келеді. Кезінде 
аудан әкімінің орынбасары қызметін 
атқарған Сүлейман Шамшидинұлы 
да алғашқы т�рағалардың жұмысын 
�німді жалғастырумен бірге орталық 
жұмысына к�птеген жаңалықтарды 
да енгізді. Ауданда ұйғыр халқының 
�нерін дамытып келе жатқан бірнеше 
ансамбль, Қайназар Мәдениет үйінде 
орталықтың мұражайы бар. 

Еңбекшіқазақ аудандық славян 
этномәдени орталығы 1992 жылы 
Түрген ауылындағы Ломоносов 
атындағы орта мектептің мұғалімі 
 Галина Сидельникованың баста-
масымен ашылды. Орталықта орыс 
һәм украиндар біріккен. 2006 жылы 
ресми тіркеліп, «Алматы облыстық 
орыс этномәдени  бірлестігінің 
Еңбекшіқазақ аудандық филиалы» деп 
аталды. Алты жыл бойы орталықты 
Нина Мантариди басқарды. 2012 
жылдан бүгінге дейін ұлтаралық 
келісімді ту етіп, бірлікті сақтап, 

мен барлық адамзаттың дінін, тілін, салт-
дәстүрін сыйлаймын. Басшымыз біздің 
әр қиялымызды арманға айналдыруға 
к�мектеседі. Сол үшін ол кісіге шексіз 
алғыс айтамын, – дейді  аяулы ана.  

– Татулық, бақ-береке, достық деген 
қасиетті с�здердің астарында үлкен мән 
бар. Қазақстан деген алтын бесік емес 
пе? Сол бесікте түрлі ұлт �кілдері �сті, 
жетілді. Мемлекеттің бір-бір уығы болып 
қаланды. Адам нәсілге, дінгі б�лінбеуі 
керек. Достықта шекара жоқ. Біздің 
ұйымда түрлі ұлт �кілдері қызмет істейді. 
Олар қашан болса да қазақ халқына 
алғыс айтудан шаршаған емес. Қазіргі 
таңда біздің ұжымдағы қыз-келіншектер 
қазақтың қол�нер бұйымдарына аса 
қатты мән береді. Себебі қазақтың 
қол�нер бұйымы �те бай. Таяуда ғана 
«Самұрық-Қазына» жобасына қатысып, 
жеңіске қол жеткіздік. 3 миллионның 
жобасын ұтып алдық.  Елдегі жағдай 
ешкімге оңай тиген жоқ. Біз де  барынша 
қолымыздан келгенін жасап бақтық. 
10 мың медициналық бетперде тігіп, 4 
мың данасын қайырымдылық ретінде 
тараттық. Бұл істе әрбір қызметкердің ерен 

ынтымақтастықты нығайтуды мақсат 
тұтқан бірлестікке Ирина Таркова 
басшылық етіп келеді. Қазір бірлестік 
әл-Фараби атындағы орта мектепте 
орналасқан. Жас ұрпақтың тәрбиесі 
үшін орталық мүшелері тынбай еңбек 
етіп, әдет-ғұрпын жаңғыртып, бойына 
салт-сананы сіңіріп келеді. «Маслени-
ца» мерекесі, «Рождество» шыршасы, 
тағы басқа шараларды ұйымдастыру 
арқылы бүлдіршіндерге к�теріңкі к�ңіл 
күй сыйлаумен бірге, ежелгі мейрам-
дарын жаңғыртып отырады. Ұлттық 
тағамдарын, киімдерін дәріптеп, әдет-
ғұрпынан хабар берер орыс ертегілерін 
таныстырады. Орталықтың мұражайы, 
«Рябинушка»,  «Лучинка», «Зоренька» 
ансамбльдері бар.

Еңбекшіқазақ аудан-
дық  «Ахыс қа» түрік 
 эт номәдени ор та-
лы  ғы ның негізін 
 ау данда есімі кең 
 та нылған  футбол 
 ж а н а  ш ы   р ы , 
ж а с т а р д ы ң 
с ү й і к т і  ж а т -
тық   ты рушысы 
 Рафик  Наргилов 
с а л  ғ а н .   1 0 
жыл дан астам 
уақыттан бері ор-
талықты ин женер, 
кәсіпкер Ибрагим 
Алиев бас қарады.

Еңбекшіқазақ аудандық 
күрд этномәдени бірлестігі 1999 
жылы құрылып, содан бері мұнда 
58 адам белсене жұмыс істеуде. 
Орталықтың негізін Ақбастау орта 
мектебінің бұрынғы директоры Азиз 
Надыров қалаған. 2010 жылдан бері 
орталыққа оның ұлы Надо Надыров 
т�рағалық етеді. 9кесінің еңбек жо-
лын қуған ұлы оның отансүйгіштік 
сезімдерін де жүрегіне сіңірген. 

– Мақсатымыз – жас ұрпақтың 
бойына патриотизмді сіңіру арқылы 
�з ұлттық әдет-ғұрыптарымызды 
ұмытпауға тәрбиелеу. «Біздің күшіміз 
– бірлікте», «Күрд халқы – Қазақ 
халқының ынтымақты шаңырағында» 
а т т ы  ұ р а н м е н  т ү р л і  ш а р а л а р 
ұйымдастырдық. Түрген, Қарасай, 
Бәйдібек би,  Ақ бастау, 9ймен, Б�лек 
ауылдық округтерінде Ұлыстың 

Талдықорған қаласындағы «Жігер» үкіметтік емес ұйымы 2009 жылдан  бастап 
өз жұмысын жүйелі атқарып келеді. Осы уақыт аралығында «Жігердің» жігерлі 
қызметкерлері тындырған іс аз емес. Аталған ұйымда еңбек ететін әрбір қызметкер 
өнерлі. Бірі  соңғы үлгідегі сәнді киім тіксе, екіншісі балаларға арналған ойыншықтар 
 жасайды. Мұндағы бір ерекшелік – ұлттық құндылықтарға терең мән беру. Қолөнершілер, 
негізінен, табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбек құралдарының көмегімен 
көркем композицияның шешімімен тұрмысқа қажетті заттардың барлығын жасап 
шығарады. Сәнді әрі ерекше дүниелер жасауда алдына жан салмайтын Зита Козинованың 
қолынан шыққан әдемі заттар көпшілікті тамсандырмай қоймайды. 

Еліміз өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан бергі отыз жылға жуық уақыт ішінде 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
көпэтносты еліміздегі татулық пен келісімді сақтауға, дамытуға, қауіпсіздігі мен 
бейбітшілігін қорғауға бар күш-жігерін салып, тұрақтылық пен ынтымақтастық 
құруға жіті көңіл бөлді. Қазақстандықтар бір шаңырақтың астында баянды 
бірлігінің арқасында егемендігін нығайтып, қысқа мерзім аралығында көптеген 
игі істер атқарды. Нәтижесінде еліміз әлемдегі дамыған елдер қатарына 
қосылды. 

Үлкендеріміз бізге: «Адам досымен, ағаш тамыры-
мен мықты» деп кішкентай күнімізден құлағымызға 
құйып келеді. Сондықтан менің достарым к�п. Сол үшін 
�зімді бақытты санаймын. Менің ұлты орыс Дмитрий 
атты досым бар. Оны біз Дима деп айтамыз. Ақк�ңіл, 
бауырмал әрі білімді. Дима Ресейден 2013 жылы к�шіп 
келді. Бір қызығы, оның отбасы нағыз қазақи ауылға 
қоныстанды. Ата-апамның үйіне барған сайын ресейлік 
баланың қазақша с�йлеуге барынша тырысып жүргенін 
байқадым. Алғашында таңғалғаным да бар. Ең бірінші 
танысқанымызда ол қазақша бірде-бір с�з білмейтін. 
Қалада �скендіктен, орысша с�йлеу, білу біз үшін қиын 
болған жоқ. Біз бірге ойнайтын болғандықтан, бірде 
ол маған: «Қазақша с�йлегім келеді» деді. Мен бірден 
келісіп, оған қазақ тілін үйрете бастадым. Оның ең 
бірінші айтқан қазақша с�зі  «дос болайық» болды. 
Кейіннен 1-ден  100-ге дейін еркін санай бастады. 
Содан кейін мен оған мақалдарды жаттатқыздым. 
Алғашында айтқан с�здеріне күлетінмін. Мұғалім 
секілді оған к�п тапсырма беріп, ертесіне қайталап 
сұрайтынмын. Оған тіл үйреткеніме қуандым.  Араға 
бір жыл салғанда ол қазақ тілінде еркін с�йлейтін бол-
ды. Тіпті  «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан» 
деген с�зді де еш қиналмай айтатын болды. Ол маған 
орыс тілін, мен оған қазақ тілін үйреттім. Адамда 
ниет болса болды екен. Ол мен берген тапсырманың 
барлығын жаттап алатын. Ұзақ уақытқа дейін 
ұмытпайтын. Үнемі білсем, үйренсем деп талпынатын. 
Бір-бірімізге алғысымыз шексіз. 

Дмитрий 4 сыныпқа к�шкенде қазақ сыныбына 
ауысты. Мектепті қазақша бітірді. Мектептегі үлгілі 
оқушының бірі болғанын естігенде қатты қуандым.  
Шыны керек, біздің кейбір қазақтардан да жақсы 
с�йлейтінін бүкіл ауыл білетін. Қазақ жерінде тұрып 
жатқан �зге ұлт �кілі қазақ тілін білуді мақсат етсе 
деймін.  «)зге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» деп 
ата-бабаларымыз да текке айтпаса керек.  Бұдан біздің 
мәдениетіміз де, тіл байлығымыз да дами береді. 

Достық пен ынтымақты ту етіп, бірлік пен татулықты 
жыр еткен барша Қазақстан халқының мызғымас 
достығы мен бірлігі мәңгі жасай берсін дегім келеді. Бір 
шаңырақ астында тату-тәтті, бейбіт заманда мәнді де 
мағыналы �мір сүрсек  деймін. Қазақ тілін құрметтейтін 
Димадай азаматтар к�п болсын. 

Назерке КAКІМОВА
ТАЛДЫҚОРҒАН 

ҚАЗАҚТЫҢ 
Дмитрийі

Қазақстан – көпұлтты мемлекет. Бір шаңырақ астында 
өмір сүріп жатқан түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, 
ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі болуы керек. Олар 
қасиетті қазақ жерінде өмір сүріп жатқандықтан, қазақ 
тілін, қазақтың салт-дәстүрін, қазақтың әдет-ғұрпын 
ерекше құрметтеп, бағалайды.

Ұлы күні – Нау-
рыз мере кесінде 
�з мәдениетімізді 
танытып, қазақ 
хал қының салт-
дәстүрін сый-
лайтынымыз-
ды к�рсеттік. 

Сондай-ақ күрд 
халқының тари-

х ы н  т а н ы т ы п , 
әдет-ғұрпын, дәстүр-

салтын насихаттайтын 
қысқаметражды фильм 

түсірдік. Жастардың тәрбиесіне на-
зар аударып, білімге құштар, спорттық 
іс-шараларға к�ңіл б�ліп, зиянды 
әдеттерден аулақ, саламатты �мір сал-
тын ұстанатын жастарды тәрбиелеу 
– басты мұратымыз, – дейді Надо 
Азизұлы орталық жұмысы туралы 
 таныстырып.

Бұдан басқа Еңбекшіқазақ 
 ауданында грек, кәріс,  татар, 
 шешен-ингуш этномәдени бір-
лестіктері құрылған. Олар �здеріне 
қарасты этностардың экономикалық 
және әлеуметтік проблемаларын 
 шешуге атсалысып, ұлттық т�л 
мәдениеті мен әдебиетін, салт-
дәстүрлері мен әдет-ғұрпын дамытып 
келеді. Аудан аумағындағы ұлт және 
этностар �кілдері арасында қоғамдық 
келісім, бірлік, татулық сияқты идея-

ларды насихаттай отырып, тұрмыстық 
кикілжіңдер мен түсініспеушіліктерді 
шешуде үлкен маңызды р�л атқаруда.

Олар: «Барлығымыз ұлтаралық 
татулық пен достықты дамыту 
 жолында қызмет етеміз. Кейде 
орын алатын түсініспеушіліктер 
ешқашан ұлттар арасындағы т�белес 
 немесе соғысқа алып келмеуі керек. 
Қазақстан Республикасының алғашқы 
Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың 
осы бағыттағы дана саясатын біз толық 
қолдаймыз. 9рбір қазақстандықтың 
бейбіт елде �мір сүріп, гүлденуі – 
�зіміздің қолымызда». Бұл – аудандағы 
барлық этномәдени орталықтары 
т�рағаларының к�зқарасы. Дәл 
солай. Басқаша болуы да мүмкін 
емес. )йткені қазақстандықтардың 
негізгі байлығы – бірлігі. Оны 
к�зінің қарашығындай сақтау – әрбір 
қазақстандықтың киелі борышы.

Қазақстан Республикасының қазіргі 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диа-
лог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
�ркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына арналған  Жолдауында да қоғам 
игілігі үшін сындарлы саясат жүргізіп 
келе жатқан  саяси партиялармен және 
қозғалыстармен ынтымақтастықта 
жұмыс істеу, халықпен тиімді кері 
байланыс орнату, қоғамдық келісімді 
нығайту   бойынша бірқатар бағытты 

жұмыстардың жүргізілгендігі атап 
к�рсетілген. Бұл бағытта Еңбекшіқазақ 
а у д а н ы н д а  а з а м а т т ы қ  қ о ғ а м 
 институттарымен �зара байланысты 
нығайту мақсатында арнайы аудан 
әкімдігінің жанындағы кеңес, «Нұр 
Отан» және «Ауыл» партияларының 
а у д а н д ы қ   ф и л и а л д а р ы ,  с е г і з 
этномәдени бірлестіктері,  ардагерлер 
мен әйелдер кеңестері қызмет істеуде. 
Ұлтаралық қатынас пен қоғамдық 
келісімді нығайту, ұлттық қауіпсіздікті  
қамтамасыз ету мақсатында «Достық 
үйі – Қоғамдық келісім  орталығы» 
мемлекеттік коммуналдық мекемесімен 
тығыз қарым-қатынас орнатылған. 
Есік қаласы мен 25 ауылдық округтерде 
қоғамдық келісім кеңестері құрылып, 
олар этномәдени бірлестіктермен 
бірлесе жұмыс атқаруда. Сонымен 
қатар ауданда 49 үкіметтік емес ұйым 
тіркелген.

Барлығы болып ауданда 299 800 
адам �мір сүруде. Оның ішінде 29 
жасқа дейінгі жастар саны – 65781 
адам. Белсенді жастар саны – 5700, 
маргиналды жастар саны – 376 адам.

Рашида РАХМАНОВА, 
«Уйғур авази» газетінің 

Еңбекшіқазақ ауданындағы 
меншікті тілшісі

Еңбекшіқазақ ауданы

еңбегі бар. Солардың ішінде ұжымдағы  
Зита Козинованы ерекше атап �ткім 
келеді. Жауапкершіліктің жүгін шар-
шамай арқалай білетін ол �те еңбекқор. 
Бір минутын да текке �ткізгісі келмейді. 
Телефон арқылы танысып, жұмысқа 
орналасқан соң бірден �з  жобаларын 
ұсынып, қазақтың қол�нерін к�пшілікке 
танытсақ деген  ойымен б�лісті. Қазақ 
деп жүрегі соққан әр  адамды бауырыма 
басуға даярмын. Себебі қазақтай қасиетті, 
к�ңілі дархан, пейілі кең, ниеті ақ халық 
жер бетінде мүлде жоқ деп айтқым келеді. 
Міне, сондықтан да �зге ұлт �кілдері 
біздерге үнемі алғыс айтудан шаршамай-
ды. Орыс, шешен, неміс, �збек болса да 
бәріміз адамбыз. Біз ешқашан да �зге 
ұлтты �зекке тепкен емеспіз. Теппейміз 
де. Біз үшін татулық, достық, бірлік 
қымбат. Зитадай қазақ халқын т�бесіне 
к�теріп сыйлайтын асыл аналар к�п бол-
сын деймін, – дейді «Жігер» үкіметтік емес 
ұйымының т�райымы Ажар Қыдыралина.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

А Ң Ы Р А ҚҚ  А С Т Ы Н Д

130-дан астам 
ұлт пен ұлыс тату-

тәтті ғұмыр кешуінде 
теңдесі жоқ этносаяси институт – 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
да үлесі зор. Ол Қазақстандағы 

барлық этностардың еліміз 
дамуының барлық салаларына 
араласуына мүмкіндіктер берді. 

Әр ұлт өз салты мен дәстүрін, 
әдет-ғұрпын дамытып 

келуде.
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МЕМЛЕКЕТ пен 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – БІРТҰТАС

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Жаратқанға мың да бір тәубе дейміз, тарихта талай теперіш пен қыспақты көрудей-ақ көріп келген 
ана тіліміз 1989 жылдан бастап заңды түрде мемлекеттік тіл мәртебесін алды. Осы жылды қазақ тілінің 
тарихындағы бетбұрысты кезең десек болатын шығар. Тіліміздің мерейі өсті, мәртебесі көтерілді. 
Сол кездегі тарихи жағдайлар үшін бұл үлкен жетістікке пара-пар дүние еді. Өйткені тіл үшін талай 
күрестер, айтыс-тартыстар жүрді. Империялық жүйе тіліміздің бағын байлап ұстады, адымын аштыр-
мады, қанатын жазғызбады. Себебі тілдің артында ұлт бар еді. Тіл – тарихымыз еді, салт-санамыз еді, 
өркениет бесігіміз, мәдениетіміз еді. Империяға ұлтымыздың өркендегені, төл тарихын танығаны, 
салт-санасын сақтағаны қажет емес еді. Нәтижесінде қазақ мектептері жабылды, орыс тілінің үгіт-
насихаты күшейтілді. Қазақ тілінің аясы тарылып, бірте-бірте жойылу қаупі төнді. Сырттан танылған 
қоғамдық стандарттар қазақ тілін шетке ысырды. Қазақ тілі өз жерінде өгей баланың күйін кешті. 
Осындай қиыншылықтарға қарамастан күндердің күнінде әділеттілік орнап, тіліміз мемлекеттік тіл 
дәрежесіне жетті. 

Келер жылы Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Соның қарсаңында мемлекеттік тіл 
мәселесінде не істелді, не қойылды, қандай жетістіктеріміз бар, қандай кемшіліктер 
жіберілді, алдағы жоспар қандай болмақ деген сауалдарды арқау еткен алқалы жиын 
өткізілгені орынды болар еді. Ол іс-шара Нұр-Сұлтан қаласындағы «Тәуелсіздік  сарайында» 
ұйымдастырылса, оған мемлекет және қоғам қайраткерлері,  министрлер, Парламент 
депутаттары, облыс әкімдері, тіл мамандары мен тіл жанашырлары қатысса, сөйтіп бүкіл 
мәселелер ортаға салынса, проблемалар ашық айтылса, мұндай шара мемлекеттік тілімізге 
серпін берер еді. Тәуелсіздік тарихында мемлекеттік тілге  байланысты жоғары деңгейдегі 
осындай алқалы жиынды өткізетін кез келді. Бұл Тәуелсіздігіміздің басты тірегі, елдігіміздің 
нышаны – мемлекеттік тілге көрсетілген құрметіміз болар еді. 
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Бұл мәртебе қазақ тілінің тамырына 
қан жүгіртті. Қазақ тілі қысымнан, 
кедергілерден құтылды.  Алайда 

тілдің бағын жандыру ісіне барша қазақ тізе 
қосып кірісіп кетпеді. )кінішке қарай, тілімізге 
біртұтас ұлт болып, лайықты дәрежеде к�мектесе 
алмадық. Аңсап жеткен тәуелсіздігіміздің басты 
белгісі – тіліміз еді ғой. Тіл қадіріне жетпе-
гендер тәуелсіздік қадіріне жетер ме? Ісімізде 
шалалық, тілдік бірлігімізде ала-құлалық 
байқалды. Тарихта ұлы халық болсақ, ол бір 
жағы қуатты тіліміздің де арқасы. Бағымызды 
жандырған, санамызды есейткен,  жанымызды 
байытқан, с�зімізге сұлулық дарытқан  шешен 
де к�сем тілімізді – біріміз ұмытып, енді біріміз 
кемсітіп, біріміз жүре тыңдап, енді біріміз 
мүлде қажетсінбедік. )з тілімізден г�рі �зге 
тілдер күштірек, мықтырақ к�рініп, солай 
қарай ұмтылдық. Би-шешендеріміз, ақын-
жырауларымыз майын тамызып с�йлеген тілдің 
табиғи тұнықтығына, тазалығына мән бермедік. 
Қала берді, жаратылыстану пәндерінен алынып 
тасталды, бал тілді баптап үйрететін «9ліппе» де 
қағажу к�рді... 

Негізі, тілдің заңдық мәртебесі дейтін 
үлкен ұғым. Сондықтан бұл мәртебенің қадірін 
әрқайсымыз терең түсініп, бағалай білуіміз 
 керек. Тілімізге кешегі Алаш арыстарының, ұлт 
зиялыларының жанашырлық к�зімен қарасақ, 
қанша лықты маңызды жауапкершілікті арқалап 
жүргенімізді сезінер едік. Бірақ сезіне алмай 
келеміз. Сезінсек, тілімізді баяғыда �з тұғырына 
қондырар едік. Қазақтың �зінен жанашырлық 
болмай отыр. 

Шынтуайтына келгенде, біз мемлекеттік 
тіл саласында к�п мәселенің ара-жігін ажырата 
алмай жүргендейміз. Мемлекеттік тіл дегенді 
«мемлекеттің тілі» дейміз де, қоямыз. Ал мұнда 
«мемлекет» және «тіл» дейтін екі үлкен ұғымның 
барын, бұл ұғымдар бір-бірін толықтырып тұруы 
тиіс екенін, мемлекет қазақ тілінің дамуына ең 
алдымен �зі мүдделілік танытып,  септеспесе 
жайдан-жай ештеңе болмайтынын, оған 
қажетті алғышарттар жасалу керектігін, тілсіз 
мемлекеттің де ұлттық сипаты, идеологиясы, 
халықтың ұлттық болмысы қалыптаспайтынын 
басым к�пшілігіміз жоғары дәрежеде пайымдап, 
парықтай бермейтін сияқтымыз. 

Мемлекетті құру, іргетасын нығайту қандай 
қиын шаруа болса, мемлекеттік тілге қатысты 
атқарылуы тиіс жұмыстар да соншалықты 
ауқымды әрі �зекті. Егер сіз тамақтануға кірген 
кафе, ресторанда мемлекеттік тілде бір ауыз 
с�з ести алмай шықсаңыз, дүкендегі сатушы 
сізге мемлекеттік тілде с�йлемесе, с�йлейтін 
ниеті де болмаса, бір мекемеге телефон соғып, 
«сәлеметсіз бе?» дегеніңізде «здравствуйте» 
деп, орыс тілінде с�йлеңіз деген ишара сезіліп 
тұрса, жер-жерде тіліміздің есесі кетіп жатса, 
мемлекеттік тілдің жай-күйі жақсы дей аламыз 
ба? Жақсы дей алмасақ керек. Тілге ең қажетті 
дүние, бұл – мақсатты түрде жүргізілетін идео-
логия екенін жоққа шығара алмаймыз. 

Кешегі коммунистік идеология санамызға 
орыс тілін үйрену керек екенін мықтап сіңірген 
жоқ па. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге 
дейін ең алдымен қай тілді үйрену керектігін 
жақсы білді. Орыс тілін меңгермесең, адам 
бола тұра, адам қатарына қосыла алмай қалуың 
мүмкін еді. Содан келіп ұлтымыз ана тіліне жат 
к�збен қарай бастады. «Менің тілім ешқайда 
жарамсыз, не мектепте оқи алмайсың, не жоғары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 
республикалық «Ақиқат» 

журналының Бас редакторы

Мүсілім ӘМЗЕ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ҚР мемлекеттік 
академиялық симфониялық оркестрінің және Н.Тілендиев 
атындағы академиялық фольклорлық-этнографиялық 
«Отырар сазы» оркестрінің дирижері

Сабақ уақытында 45 минутқа шыдасақ болғаны, қалған бару-
келу сапарымызды �зіміз-ақ қыздырамыз. Үйдегі үлкендерден 
жолға деп алған 15-20 тиынды жолай автобекетке жапсарлас 
базарға кіріп, ұнаған затымызға жұмсар едік. Балалардың бірі 
жағалай отырған әжелерден қағазға орап мәнті мен ханым 
алса, келесі әжей стакандап сататын пістені екіншісінің шалбар 
қалтасына толтырып салып беретін. Кейінгі баратын жеріміз – 
газды су сататын дүңгіршек еді. Сироп қосылғанына бес тиын, 
сиропсыз суға үш тиын т�лер едік. Қарнымыз тойып, ш�ліміз 
қанған соң, домбырамызды арқалап ауылға баратын автобусты 
бетке алар едік. Асылы, бізге музыкадан г�рі осы еркіндік қатты 
ұнайтын еді.

Бірде қасымдағы досым «кеттік, осы автобуспен келгенбіз» 
деп, жүріп бара жатқан автобусқа асығыс мініп кеттік. Жолай 
әрбір б�тен аялдамаға келгенде тесіле қарап, «мынау басқа жер 
ғой» дейміз. Түрімізден байқады ма, бір кісі «қайда барасыңдар» 
деп сұрады. Біз ауылдың атын жамыраса айттық. С�йтсек, бұл 
басқа бағытқа жүретін автобус екен. «Бесқұбыр» елді мекенінен 
түсіп, жаяулатып Абайға кері қайттық. Анадайда жол жиегінде 
күнге шағылысып ойнаған сәулесі бізді қызықтыра түсіп, шашы-
рай түскен әлдебір ұсақ заттар к�зге бірден шалынды. Жақындап 
қарағанымызда автомобиль терезесінің т�гіліп түскен үйіндісі 
екенін аңғардық. 9йнектің шынысы бірдей фигурамен уатылып, 
не үлкен емес, не кіші емес, квадрат формада к�зге жалт-жұлт етіп, 
м�лдір моншақтай болып жарқырап жатты. Алақанымыз толды, 
әбден қызығып қос қалтамызға толтырып салып алғанымыз әлі 
есімде. Бірер шақырымнан соң шаршап болдырып, жолдан адас-
тыр ған досымызды айыптап, иығымызда домбыра мен с�мкеміз, 
күннің ыстығынан терлеп-тепшіп, манағы қызықтан ештеңе 
қалмай, бәріне кінәлі қалта толы «қазынамыз» к�рініп, уыстап 
алып жиектегі егістікке шашып жіберіп құтылдық. 9лде бір уақыт-
тан соң �зімізге таныс автобекетке әзер жетіп, жүрегіміз жарыла 
қуанып едік. Маңдайындағы «Абай-Ташкент» деген жазуға қайта-
қайта қарап, «�зіміздің» автобусқа отырып, ауылға қайттық.

Музыка мектебіне барған достарымыздың қатары әр апта 
 сайын сирей берді. Балалық әуес, сабақтың қиындай түсуі  себеп 
болса керек. Кейін қарындасымыз екеуміз ғана баратын болдық. 
Ол мектепте бізге Сұлтан Сапарқұлов, Қалдыбай 9лиев, Қаламбай 
Қалданов ағаларымыз сабақ берді. Бұдан �зге Назым, Ерсінай, 
Сағит деген ұстаздарымыз болды. Фортепиано мен баян  класына 
аса жоламауға тырысамыз, орыс тілін білмейміз, мұғалімдері 
�зге ұлттан еді. Нота сауатым едәуір ашылып, бірте-бірте күй 
репертуарым молая түскен. Фортепиано, сольфеджио, музыка 
теориясы деген жаңа с�здерге құлағым үйренісіп қалды. Музыка 
мектебінің концерт залы, ауыл мектебінің акт залы, аудандық 
мәдениет сарайы сахнасы – жиі шығатын орынға  айналды. К�рші 
аудандар мен облыс орталығына баратын болдым, бірде күй тар-
тып, бірде ән айтып, шығармашылық �рісім кеңи түсті. Қасымда 
серік болып бірде әкем, бірде мұғалімім жүрді. Мектепішілік түрлі 
шаралар мен мерекелік той-жиындарға еркін шығатын жағдайға 
жеттім. Жасыма сай ел кезіп, жер тани бастағам. Облыстық жас 
орындаушылар конкурсы, ауданның мәдени күндері, мерекелік 
концерттер... Облысқа белгілі айтыс кер ақын, әнші-композитор, 
қаншама �нерпаздармен жақын танысып, ақсақалдардың ақ 
 батасын алғаным да осы кез.  Осылайша, менің бала кезімде 
балалар музыка мектебінің орны ерекше болды. 1991 жылы 
бес жылдық музыка мектебін үздік аяқтап, Қызылорда музыка 
колледжіне оқуға кеттім.

Ауыл баласының санасына �нер әлемінің тылсым ғажайып-
тарын ашқан, ұлт мәдениетімен барынша жақын таныстырған, 
белгілі кәсіпке үзбей баулыған, оның жауапкершілігін ұдайы 
сезіндірген кішкентай ғана �нер ошағы – Абайдағы балалар 
музыка мектебі еді. 9ркез жолым түскенде мектепке соғып 
кетемін, сыртта жүргенде мектепке қатысты жақсы жаңалыққа 
құлағымды түре жүремін. Келес ауданы Сарыағаш ауданымен 
қосылған кезде де жабылып қалудан аман қалды. 9йтеуір, жоқ 
емес, бар. 9йтсе де, бүгінде сол мектептің жай-күйі мазалап, 
оның қажетін сұраған, кем-кетігін толтырған, келешек ұрпақтың 
рухани деңгейін �сірер алтын ұя екенін ескерген адам бар ма! 
«Ел боламын десең – бесігіңді түзе» дегенді жиі айтамыз, елдің 
ертеңі болатын �скелең ұрпақты музыка сазымен тербетер тал 
бесік осындай �нер мектептері екенін естен шығармасақ екен. 
Сол мектептен келешекте айтулы композитор, дәулескер күйші, 
жезтаңдай әнші, танымал �нерпаз шығарына сенім мол. Себебі 
қашанда «ел іші – �нер кеніші» болған. 9лемнің әйгілі сахнала-
рына баспалдақ болған, академиялық ұжымдарға жетелеп жол 
ашқан, кәсіби музыка саласындағы бар жетістігімнің тұма  бастауы 
болған Абайдағы балалар музыка мектебінің кішкентай ғана 
 сахнасын сағына еске аламын, үнемі жадымда тұтамын!

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

ҰШЫРҒАН
БАПТАП ҰЯДАН
1986 жылдан бастап Шымкент облысы, Келес ауданы, 
 Димитров елді мекеніндегі Т.Бигелдинов атындағы орта 
мектеппен қатар аудан орталығы Абайдағы балалар 
 музыка мектебіне қатынап оқыдық. Бес жыл оқыған музыка 
мектебіне аптасына екі рет баратынбыз. Өзіммен бірге оқитын 
бес-алты баламен он шақырым шамалас орталыққа улап-
шулап барып қайту – біз үшін қызық болатын. Абай- Ташкент 
бағытына қатынай тын ұзын автобус, Сарыағаш-Абай 
бағытына жүретін сары автобусты аялдамада күтіп тұрып, 
 талай тентектік те жасадық. 

оқу орнына түсе алмайсың, не жұмысқа тұра 
алмайсың, партия қатарына алынбайсың» 
деген ой пайда болды. Бірақ, шын мәнінде, 
тілден тілдің артықшылығы не кемдігі жоқ. 
Құдай Тағала, асылында, барлық тілді бірдей 
мүмкіндікпен жаратқан. Кез келген ойды кез 
келген тілде айтып, жеткізуге болады. Ой қуаты 
секілді, тіл қуаты да бірдей. Бір тілді екінші 
тілден артық не кем ететін қандай нәрсе десек, 
ол – идеология. Коммунистік идеология мұндай 
мүмкіндікті нәтижелі қолданды. Енді біз сол 
кезеңнің идеологиялық салдарымен күресіп 
келеміз. Қарап тұрсақ, ана тілін ұмытқан талай 
ұрпақ, талай буын �сіп-�ніп, қалыптасыпты. 
Олардың ұлттық санасы тәркіленіп, тілі мен ділі 
�згеріске түсіпті.

Тілдің бір қызық тұсы бар, ол – адамның 
санасына берік орнықса, жүрегіне ұяласа, діліне 
енсе, �з орнын басқа тілге оңайлықпен босата 
қоймайды. Тіл адамды меншіктеп алады. Егер бір 
адам �зге тілдің иелігінде кетсе, бұл тіптен қиын 
мәселе. Оқта-текте ұлттық намысы оянып, туған 

жағдайын қамтамасыз етеміз деп жүріп, бір күні 
мемлекеттік тіліміздің қайда қалғанын білмей 
қалып жүрмесек болғаны? Қысқасы, заңдарымыз 
мемлекеттік тіліміздің тұғырын биіктетуге емес, 
тіліміздің �зге тілдердің алдына шығып кетуіне 
жол бермеуге негізделгендей. Ешқандай тілді 
ренжітпей, барлығын қатар дамытқымыз келеді. 
Бұл мемлекеттік тіліміздің бағын жандырмайтын 
ұстаным. Асылында, әр мемлекет ең алдымен 
мемлекеттік тілдің жағдайын дұрыстайды: 
заңды қатайтып, талапты да күшейтеді. Олардың 
заңдарында «қажет болған жағдайда...», «тең 
дәрежеде қолданылады» деген тәрізді «тілге 
тұсау» с�з тіркестері кездеспейтіні мәлім. Мына 
қалпымызбен біз тілімізді алдағы жылдарда да 
ілгерілете алмаймыз. Ешбір тілге қарсылығымыз 
жоқ, дамысын, �ркендесін, бірақ ол мемлекеттік 
тілмен қосанжарласпауы керек. Олимпиада 
ойындарының алтын жүлдегері 9нұраннан 
кейін жанындағы екі жеңімпазды �з тұғырына 
шақырып, суретке түсетіні бар емес пе. Біздің 
тілге байланысты заңдарымызды да сол к�рініске 

ғой, бәрін кейінге ысырып келеміз. Бірақ қайран 
уақытпен бірге асыл шешімдер де құрбан болып 
жатқанын ұмытпасақ екен. «Асығыстыққа жол 
бермейік» деген де жақсы, алайда темірқазық 
мәселелерді созбаққа сала беруге де болмайды. 
Отыз жылда қазақша отыз с�з үйрене алмаған 
шенеуніктердің кінәсін кімнен іздейміз? )зінен 
бе, әлде «тым  толерантты» тіл саясатынан ба? 

Елімізде жыл сайын талай азамат мемлекеттік 
қызметке орналасып жатады. Солардың қаншасы 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген? Бұл да үлкен 
сұрақ. Жалпы осындай іріктеулерде  лауазымды 
орынға  үміткер азаматтың мемлекеттік 
тілді қаншалықты дәрежеде жетік білетіні 
тексерілуі керек. Байқау барысында болашақ 
мемқызметкерлердің қазақ тілінде еркін с�йлей 
алуы, сауатты жаза білуі шешуші р�л атқармаса, 
қазақ тіліне шорқақ шенеуніктер легі алдағы 
уақытта да толастамайды. 

Ешқандай ресми дүниені алға тартпай, 
қарапайым түрде айтар болсақ, қазақ тілі – 
мемлекетіміздің мәні ғой. Басындағы  алтын 

тілін үйренемін деп, талпынып шықпаса, басқа 
тілмен кеткені кеткен. )йткені тіл адамның сана-
сымен, жанымен байланысты дүние.  Осылайша, 
біз тәуелсіз мемлекетіміздің құрылысын мем-
лекеттік тілді жақсы білмейтіндермен бастап 
кетіппіз. Олардың ішінде мыңдаған шенеуніктер 
мен мемлекеттік қызметшілер бар. «Мемлекеттік 
тілді қашан меңгересіз?» десеңіз: «Мемлекеттік 
тілге қарсы емеспіз. Келешекте үйренерміз...» 
деп жауап қатары анық. Қазақ тілін бес айда, бір 
жылда үйреніп аламыз деген талай министрлерді, 
әкімдерді, депутаттарды да к�рдік. Бірақ берген 
уәделері с�з күйінде қалып жатты...  Лауазымды 
шенеуніктердің арасында мемлекеттік тіл 
мәселесіне атүсті қарайтындары аз емес. Бір 
�кініштісі, мемлекеттік тіліміз к�п жағдайда 
басшылық қызметтегілердің жұрт  алдында 
с�йлегенде қағаздан қарап оқитын тіліне айна-
лып кетті. 

Елбасының «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде» деген с�зі к�кейге үміт ұялатады. 
Бұл – келешекке бағдарланған стратегиялық 
мақсат. Ал енді тактикалық тұрғыдан к�п 
мәселені бүгін шешуге тура келеді. Ол үшін 
тілімізге даңғыл жол ашуымыз керек. Ал бұл 
қазіргідей қалыптасқан заңдық-құқықтық 
жағдаймен мүмкін емес. Бір мысал. «Тілдер 
туралы» бағдарламада мынадай с�йлемдер 
жазылыпты: «...қоғамдық (мірдің барлық сала-
сында мемлекеттік тілге қажеттілік болуына, 
оның басқа тілдердің тұғырын одан әрі сақтау 
жағдайындағы тиісінше қолданылу сапасына 
және меңгерілу деңгейіне жүйелі мониторинг 
жүргізу к(зделеді». «Осы с�йлем қалай, �зі?» деп 
ұзақ ойландым. Назарымды ерекше аударған 
«басқа тілдердің тұғырын» деген с�з тіркесі 
 болды. Тұғыр бір-ақ тілде болу керек қой. Біздің 
жағдайымызда ол мемлекеттік тіл, яғни қазақ 
тілі! Сонда еліміздегі �зге тілдердің де тұғыры 
болғаны ма? Соған қарағанда, біз басқа тілдердің 
хал-ахуалын �здерінің тарихи отандарынан 
к�бірек күйттеп кеткен жоқпыз ба? «Тұғыр» 
деген с�зді қолданғанымызға қарап айтып 
отырмын. Тіліміздің аяғына тұсау болып тұрған 
осындай с�здер «Тіл туралы бағдарламада» 
және «Тіл туралы» заңымызда �те к�п. Мына-
дай с�йлемдермен біз мемлекеттік тіліміздің 
к�сегесін к�гертіп, ұшпаққа шығарамыз деп 
айту қиын. Заңымызда т�мендегідей жолдар 
да кездеседі: «...қажет болған жағдайда басқа 
тілдер қолданылады», «мемлекеттік тіл мен 
орыс тілінің қолданылуы қамтамасыз етіледі», 
«мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті (зін-(зі 
басқару органдарында қазақ және орыс тілі тең 
дәрежеде...», «...мемлекеттік тілдің және басқа 
да тілдердің қолданылу салаларында олардың 
пайдаланылуына кез келген кедергі келтіру...
Қазақстан Республикасының заңдарында к(зделген 
жауаптылыққа әкеп соғады», «Мәдени шаралар 
мемлекеттік тілде және қажет болған жағдайда 
басқа да тілдерде жүргізіледі», «Ауызша ақпарат, 
хабарландыру, жарнама мемлекеттік тілде, орыс 
және қажет болған жағдайда, басқа да тілдерде 
беріледі». Менің ойымша, мемлекеттік тіліміздің 
�ріс алып, қанатын кеңге жаюына әжептәуір 
нұқсан келтіріп тұрған – осындай с�йлемдер. 
Бұл заңды дайындағандар мемлекеттік тілдің 
емес, �зге тілдердің мүддесін к�здеген бе дерсіз. 
Қазақ тілін еліміздегі барлық ұлт �кілдерінің 
тілімен бірдей етуді ойластырғандай. Басқаша 
қалай түсінуге болады? «Айтпаса, с�здің атасы 
�леді», бара-бара �зге тілдердің құқығын қорғап, 

ұқсатамын. «Тіл бағдарламасында» к�зделген 
меже бойынша, мемлекеттік тілді меңгерген 
тұрғындардың үлесі 2020 жылы, яғни биыл 
90 пайызға жетуі керек-ті. Мұндай деңгейге 
жетпегеніміз түсінікті. 

Мемлекеттік тіл дегеніміздің �зі рес пуб-
ликаның барлық азаматтарына ортақ тіл  деген 
с�з ғой. Ол тек қазақ ұлтының тілі емес. Бізде, 
�кінішке қарай, мемлекеттік тілді тар мағынада 
түсіну басым. Яғни �зге ұлт �кілдерінің  басым 
к�пшілігі оны қазақтардың тілі деп қана 
қабылдайды. Осы к�зқарасты �згертуіміз керек. 

Тағы бір мәселе – елімізде мемлекеттік 
тілдің теориялық базасы қалыптаспаған. 
Сондықтан іргелі және қолданбалы ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нысанына айналмай 
отыр. Физиканың, математиканың, басқа да 
ғылымдардың теориясы болады, сол теорияларға 
сәйкес ғылымның жүйесі құрылады. «Неліктен 
30 жылдың ішінде мемлекеттік тіліміздің 
қолданыс аясы кеңеймеді? Неліктен оны  барша 
Қазақстан азаматтары меңгермеді? Неге алға 
жылжымадық?» дейтін сауалдарға ғылыми 
тұрғыдан жауап жоқ. Ғылыми еңбектер, моно-
графиялар жоқ. «Мемлекеттік тіл» деген ұғымға 
заңдарда ғана азды-к�пті түсініктеме беріледі. 
Ал оның қыр-сыры, түпкілікті мәні, қоғамның 
барлық саласымен байланысы, саясаттағы 
орны, шынайы �мірдегі ахуалы, іс-қағаздардағы 
жағдайы және т.б. мәселелер зерттеу нысанына 
айналмай келеді. Осы кезеңге дейін мемлекеттік 
тілге байланысты баспас�з бетінде мыңдаған 
мақалалар жарық к�рді. Солардың сүбелілерін 
бірнеше томнан тұратын жинақ ретінде 
шығарса ауыз толтырып айтарлықтай қомақты 
дүние  болар еді. Негізгі �зекті  проблемалар 
айқындалмай, талданбай және оларды шешудің 
жолдары ғылыми түрде негізделмей, бүгінгі тілдік 
ахуалымызды �згерте алмаймыз. Ғалымдар, 
қоғам қайраткерлері, тіл жанашырлары тара-
пынан айтылып жүрген жақсы-жақсы ойлар 
мен ұсыныстар аз емес. Бірақ олардың бірі де, 
�кінішке қарай, не атқарушы билік тарапынан, не 
құзыретті органдар тарапынан ескерілмей отыр. 
Солардың қатарында – Конституцияның 7-ші 
бабының 2-ші тармағын 4згерту, «Мемлекеттік 
тіл  туралы» заң қабылдау, «Тіл инспекциясын» 
құру тәрізді к4птеген ұсыныстар бар. Оның сыр-
тында «мемлекеттік тілді білмейтіндер мемлекеттік 
қызметке алынбасын» деген де талаптар айтылып 
келеді. Осылардың әрқайсысы күн тәртібіне 
енгізетін мәселелер еді. Уақыт созуға шеберміз 

тәжі ғой. Бәріміз осы елдің азаматымыз, 
жеке куәлігіміз бар, т�лқұжатымыз бар, онда 
Қазақстан Республикасының Елтаңбасы бей-
неленген, бірақ бәріміз бірдей мемлекеттік 
тілді білмейміз. Бұл қалай? Елге, жерге  деген 
құрметіміз қайда? Бір елдің азаматы болу – 
азаматтық міндет жүктей ме, жүктемей ме? 
Қазақстан жыл сайын жүздеген адамға азаматтық 
береді. Бірақ олардан мемлекеттік тілді білу 
талап етілмейді. Республикамызға дипмиссия-
мен қызмет атқаруға келген елшілер де қазақ 
тілін емес, орыс тілін меңгеріп алады. Елімізде 
күн к�ріс қамымен жүрген  жалдамалы жұмыс-
шылардан да мемлекеттік тілді білу сұрал майды. 
Сонда мемлекеттік тілді, шын мәнінде, мемле-
кеттік тіл деуге келе ме, келмей ме? Компью-
терді компьютер деу үшін оның  мониторы, про-
цессоры, пернетақтасы және т.б. құрыл ғылары 
болуы керек қой. Осылардың біреуі болмаса, 
компьютерім бар, істеп тұр деп қалай айтамыз? 
Дәл солай, мемлекеттік тіл мемле кеттің барлық 
саласында қолданыс табуы керек. Бір тұста 
к�рініс беріп, бір тұста к�рініс бермей отырса, 
оны қалай мемлекеттік тіл дей аламыз?.. 

)ткен жазда Алматыға келген бір топ 
ресейлік туристердің: «Хорошо, что здесь 
рускоязыч ная культура» дегенін естіп, осы жыл-
дар ішінде ұлттық мәдениетімізді сырт елден 
келгендерге сезіндіретіндей дәрежеге жеткізе 
алмағанымыз ба деп іштей қапаланып қалдым. 
Айналып келгенде, мәселенің бәрі тілде жатыр. 
Тіліміздің аясы кеңеймей, ұлттық құндылықтар 
да, ұлттық мәдениет те �ркендемейді. Демек, 
мемлекеттік тіл саясатында сапалы атқарылуы 
тиіс жұмыстар �те к�п. Олай болса, мемлекеттік 
тіл деген қатардағы үйреншікті с�з ретінде 
қалмауы керек. Оның �н бойында зор айбын, 
заңдық күш, биік мәртебе, талаптың бәрі сезіліп 
тұруы керек. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Егемен 
Қазақстан» газетіне берген сұхбатында тіл жайын 
жақсы қозғады. «Мемлекеттік тілдің мәселесі 
�те маңызды. Тіл – ұлттың тұғыры, ұрпақтың 
ғұмыры. Қазақ тілі қазақты әлемге таныта алады. 
Халықтың тілі – халықтың т�лқұжаты. Мұны 
әрдайым есте ұстау керек. Біле білсек, ұлттық 
қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден басталады» 
деді. Қорыта айтқанда, ұлттық қауіпсіздігімізді 
қорғап, тәуелсіздігімізді баянды етеміз десек, 
ең алдымен мемлекеттік тіліміздің бүгінгі �зекті 
мәселелерін шешуге Үкіметіміз, Парламентіміз 
баса мән беруі керек. 


