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ЧЕХИЯДА АБАЙ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ

Биыл ұлы Абайдың 175 жылдық 
 мерейтойына орай елімізде ғана емес, 
бірқатар шет мемлекеттерде де іс-
шаралар ұйымдастырылады. Бұл қазақ 
ойшылының шығармашылық мұрасын 
әлемдік деңгейде насихаттап, дәріптеуге 
бағытталып отыр. 

Жуырда Чехия елінен сүйінішті хабар 

жеткенін айта кетейік. Прага қаласында 

Абайға арналған мәдени-ақпарат орталығы 

ашылыпты. Енді  Еуропа тұрғындары 

хәкімнің мұрасымен кеңірек танысуға зор 

мүмкіндік алады. Аталған жобаны Қазақстан 

ұлттық академиялық кітапханасы Чехия 

ұлттық кітапханасымен бірлесе жүзеге 

 асырыпты. Орталықтың тұсаукесеріне зиялы 

қауым (кілдері қатысты. 

Чехия ұлттық кітапханасының дирек-

торы  Мартин Касандо (з пікірін  былай 

деп жеткізді: «Қазақстан мен Чехия бір-

біріне алыс орналасқан. Азаматтарымыз 

Қазақстанды аса жақсы білмейді. Абай 

орталығы чехтарға Қазақстан мәдениеті 

мен әдебиеті және ұлы жазушы Абаймен 

жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. 

Осындай шараны ұйымдастыру біз үшін 

үлкен абырой». 

ҚР Ұлттық академиялық кітапхана 

д и р е к т о р ы  Ү м і т х а н  М ұ н а л б а е в а н ы ң 

 айтуынша, орталықта Абай (мірінің түрлі 

кезеңдері: балалық шағы, жас кезі және 

шығармашылықпен айналысқан кезіне 

қатысты деректер ұсынылған екен. Сонымен 

қатар мұнда к(птеген суреттер де қойылған. 

Жаңа басылымдармен қатар сирек кездесетін 

к(не даналарды да кездестіруге болады. 

Сондай-ақ Абайдың қара с(здерін үш тілде 

тыңдауға болады. 

Диана ІЗБАСАР

«ТӘЖ ВИРУСЫНЫҢ» ТӘЛКЕГІ
САҚТАНСАҢ, САҚТАЙДЫ

«Расын айтқанда, вирустың нақты 
қайдан келгенін білмейміз...».
Бұндай тұжырымдағы мақаланы 
Қытайдың жаңалықтар порталы 
жазды. Мақалада, Ухань 
қаласының қақ ортасында 
орналасқан теңіз өнімдері базары 
жаңа «тәж вирусының» індет көзі 
ретінде қарастырылғаны айтылады. 
Бірқатар қытайлық ғалымдардың 
зерттеу нәтижесі ондай тұжырымды 
растамайтын болып шықты.

БҮГІНГІ САНДА:

Тоғызыншы 
ғаламшар 
құпиясы

Жауына 
көктен шүйілген 

5-бет

10-бет

Билік кімде болса – 
жауапкершілік 
сонда

Шыңғыс МҰҚАН:

3-бет

АЛДАСПАН АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР БӘРЕКЕЛДІ!

Ғабиден Мұстафин – менің көп араласқан, аға тұтып сыйласқан, сырлас бауырым  
тәрізді, өнегелі, ұстаз тұтқан жазушым. Оның жазушылық өнерімен бірге 
отбасындағы тіршілігі, жұмыс істеу, өзін ұстау дағдысы, адамгершілік мінез-
құлқы, ой-пікірлері түгелдей маған жақсы таныс. Ол кісімен ұзақ араластан ойға 
түйгенім – Ғабекең адамдық мұратының биіктігі мен тазалығы, еңбекқорлығы 
мен адамға, өмірге деген түсінігі жағынан сирек кездесетін жан еді. 

түсінеміз. Аз с(йлеп, к(п тыңдайтын, 

жан-жағына жіті к(з салатын жазушы 

(мір құбылыстарын да сара к(кірекпен 

ұқты. Оның адамдық бейнесі әдебиетке 

ғана емес, маңайындағы адамдарға да 

зор әсер етті. 4зін ағайыншылық, пенде-

шілік мінездерден аулақ ұстай білген 

ол  айналасын да тазалыққа, адалдыққа, 

еңбекқорлыққа баули білді. 

Менің Ғабиденмен жақын танысуым  

– 1951 жылдың басы еді. Одан бұрын 

кітаптары арқылы ғана білетінмін. «4мір 

не (лім» – жас кезімде қолдан-қолға 

тигізбей оқыған кітаптарымның бірі 

болды. 1945 жылы елден Қарағандыға 

бір келіп-кеткенде, кітап дүкенінен 

«Шығанақты» сатып алып оқығам. Кейін 

студенттік кездерімді әуелі «<дебиет 

және искусство» журналынан, одан соң 

кітап болған нұсқасынан «Миллионерді» 

қ ы з ы ғ ы п  о қ ы ғ а н д а р д ы ң  б і р і м і н . 

«Миллионер»  кезінде шулы, мақтаулы 

шығарма болды. Газет-журнал беттерінде 

ол жайлы мақалалар к(п басылды, конфе-

ренциялар (тті. М.<уезовтің ҚазПИ-

де болған бір кездесуінде оны «қазақ 

 әде бие тінің бүгінгі тақырыпқа арналған 

жаңа туындыларының елеулісі» деп 

 ба ға лағаны есімде. Шығарма орысшаға 

ауда рылып, одақтық к(лемде табысқа 

ие болды.

1951 жылдың қаңтарында мен инс-

титуттың соңғы курсының студенті 

болып жүріп, ашылғанына бір жыл 

ғана болған Қазақтың мемлекеттік 

к(ркем әдебиет баспасына – проза  

редакциясының редакторы болып 

жұмысқа орналастым. Сонда менің 

қолыма тиген алғашқы дүниелердің бірі – 

жаңа ғана аяқталып, баспаға ұсынылған 

Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды» 

романының қолжазбасы еді. Мен оның 

тұңғыш редакторы болдым. Романды 

баспаға дайындау кезінде Ғабиденмен 

бірнеше рет кездесіп әңгімелесуге тура 

келді. Бірақ романның мен редактор  

болған нұсқасы жарық к(рмеді. Оның 

бір  данасы ғана менде сақтаулы. 

Сүйінші данасы келген романның бүкіл 

данасы  отқа жағылып кетті. Кезінде 

баспа басшылары ресми құжаттарда 

оған роман корректурасының дұрыстап 

оқылмай, к(п қате кеткенін тілге тиек 

етті.  Шынында, романды шығаруды 

тоқтатуға бұл сылтау ғана болды. Оның 

ар жағында ол кезде ашып айтыла бер-

меген сырлар бар еді. Шықпай жатқан 

романның қолжазбасы маңында әртүрлі 

әңгімелер туып, арыздар жазылды. 

Соның  алдында ғана «Есеп» деген скетчі 

үшін қатты сынға ұшыраған Ғабиденнің 

жаңа шығармасына қатаң талап қоя 

қарау туралы нұсқау алынды. Романда 

орыс адамдарының суреттелуін құбыжық 

к(рген, одан ұлтшылдық іздеген жала-

ларға жол берілді. Оның үстіне роман 

кейіпкерлерінің прототиптері болған 

адамдардың жақындары мен туыста-

рының арыздары қосылды. 50 жыл-

дардың саяси-әдеби атмосферасы белгілі 

ғой – осылардың бәріне жоғарыдан мән 

бе ріліп, романды авторға қайтарып, 

 ж(н дету керек деген ұйғарым жасалды. 

(Жалғасы 9-бетте)

К(ргені мен түйгені к(п, к(кірегі 

сара адамның (зін қоршаған ортаға, 

құбылысқа ойлы к(збен қарауы ұлғая 

келе даналыққа ұласқандай к(рінетін. 

Оның дара тұлғасы жазушы есебінде 

де, адам, азамат есебінде де (з заманда-

стары арасында биік тұрды. Ғабекең нің 

осы мінез-құлқы, ойлылығы, дүниеге 

салмақты к(збен қарай білуі, адам-

гершілігі оның шығармаларынан да 

анық танылады. Оның кейіпкерлерінің 

к(бі – (з замандас тары, (мірді к(ріп, 

тәжірибе жинақтаған, тіршілікке саналы 

қызмет ететін адамдар болып келетіні 

де тегін емес. Жақыптың да, Ермектің 

де, Аман мен Сарбаланың да (мірінде 

биографиялық ұқсастық барын жазушы 

кітаптарын оқыған, оның (зімен таныс, 

сырлас адамдардың бәрі де байқай алады.  

Жазушының (зі тәрізді кейіпкерлері 

де білім жолымен емес, (мірдің (зінен 

үйрену арқылы (сіп жетіледі, ойлы, 

саналы тіршіліктің биігіне к(теріледі. 

Революция жылдары Спасскідегі орыс-

қазақ мектебінен екі-үш кластық білім 

алып, содан кейінгі (мірін туған халқы 

тіршілігінің жаңаруы процесімен бірге 

ел ортасында (ткізген Ғабиденнің 

халықтық таланты одан кейінгі тұста 

қалай шарықтап (скенін есімізге алсақ, 

Шығанақ, Жақып,  Ермек бойындағы 

х а л ы қ т ы қ  д а н а л ы қ т ы ,  о л а р д ы ң 

әрқайсысының (з ортасында ойлы, 

 саналы еңбек арқылы (скен жолын айқын 

ҒАБИДЕН МҰСТАФИН

сарапшысы Даниэль Люси «Science» 

вэб-сайтында, «Адамдардың ауру 

жұқтырған және ауру белгілерінің пайда 

болу уақыты аралығындағы мәліметтер 

нақты болса, онда вирус 2019 жылдың 

қарашасында басталуы керек» деп 

мәлімдеді. Демек, вирус сол уақытта 

адамдардың арасында біртіндеп тарай 

бастаған.

Ал АҚШ-тың Сан-Диего штатын-

дағы  Скриппс зерттеу институтының 

биолог-эволюционисті Кристиан  

Андерсон,  вирус  жұқтырған ең 

 ал ғашқы адамның 2019 жылдың 1 

 ж е л  т о қ с а н ы н д а  п а й д а  б о л у ы н 

«ерекше  к(рініс» деп есептейді. Оның 

 айтуынша, біреу вирусты базардан тыс 

жерде жұқтырып, оны кейін базарға 

әкелген. Бұл әрі ғалымдар келтірген 

мәліметтерге сәйкес келеді.

Қалай дегенмен де, теңіз (німдері 

 б а з а р ы  « т ә ж  в и р у с ы м е н »  т ы ғ ы з 

байланысты.  26 қаңтар күні Денсаулық 

с а қ т а у  Ұ л т т ы қ  к о м и с с и я с ы н ы ң 

директоры  Ма Сяовэй дәл қазіргі таңда 

«тәж вирусы» туралы түсініктің әлі де 

шектеулі екенін, әрі инфекцияның 

нақты к(зі табылмағанын мәлімдеді.

Бейресми ақпарат дерегінше, 

бұл індетті Ухань вирусологиялық 

институты  «биологиялық қару» ретінде 

қолдан жасаған болуы да мүмкін. 

Ондағы мәліметтерде, институтта 

адам (ліміне әкелетін «Эбола  вирусы»  

сияқты ең қауіпті микроорганизмдер 

мен сынақтар жүргізілетіні, с(йтіп 

онда жылан, жарқанаттың генінен адам 

айтқысыз дүниелер  жасап шыққаны 

айтылады.  Ақпарат таратушылар бұл 

туралы Дэни Шохаматты  израильдік 

т ы ң ш ы  х а б а р л а ғ а н  д е п  ж а з а д ы . 

4кініштісі, ол абайсызда сыртқа  тарап, 

енді оған жетекшілік ететіндердің (зіне 

үлкен қауіп т(ндіріп отыр деп есептейді.

Қытайдың соңғы ресми дерек-

к(здері, БА<-і елде «тәж вирусын» 

жұқ   тырған Уханьнан келген бір  отбасы 

мүшесінің тіркелгені туралы ха бар-

лағанын жазды. Ал Қытайда вирус 

жұқтырғандардың саны 6014-ке жетіп, 

күдіктілер қатары 9239 адамды құраған. 

Ал қаза тапқандар саны – 132.

Қытайдың шаған мерекесімен 

қабат келген індет,  күллі  әлемді 

 сансыратып отыр. Жалпы дәл осы 

уақыт қытайлықтардың әр түкпірден 

туған отбасына оралып, ет жақында-

рымен қауышу үшін миллиондаған 

адамдардың абыр да сабыр жол жүретін 

кезі. Тиісті шешімдердің дер кезінде 

қабылданбағаны, вирус кең етек 

жаюының басты себептерінің бірі болды.  

Ухань қаласының әкімі келтірген дерек 

бойынша, қаланы оқшаулағанға дейін 5 

миллион адам қаладан, 4096 уханьдық 

шетел асып үлгерген. Соның салдары-

нан дәл қазіргі ресми дерек бойынша, 

Қытайда 4547 адам  вирус жұқтырып, 

ауру жұқтырған деген күдікпен 6973 

адам тіркеліп, 106 адам мерт болған. 

Ал осы  диагнозбен 201 адам Тайланд, 

 Сингапур, АҚШ,  Австралия, Жапония,  

Малайзия, Оңтүстік Корея, Франция,  

Вьетнам,  Канада, Непал, Камбоджа,  

Германия, Шри-Ланка елдерінде 

анықталған. Алайда бейресми ақпарат 

к(здері  вирус жұқтырған адамдар мен 

қайтыс болғандар санының әлдеқайда 

к(п екенін, тіпті 100 мыңнан асқаны 

туралы жазып жатыр.

Қазіргі уақытта әр провинция мен 

ірі мегаполистерде жолаушы тасы-

малдайтын к(лік қызметтері уақытша 

тоқтатылды. Тексерулер күшейтілді. 

Бірақ індет күн (ткен сайын кең етек 

жайып жатыр. Жергілікті халық Ухань 

қалалық билікті дер кезінде дабыл 

қақпағаны үшін кінәлауда.

Бірқатар дерек к(зіне сүйенсек, 

дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, 

ҚХР билігі берген деректерге сүйеніп, 

ғаламдық т(тенше жағдай жариялау 

әлі ерте деп есептейді. Егер т(тенше 

жағ дай жарияланса, онда Қытай энде-

мич тік (жеке) мемлекет деп таны-

лып, бар лық елдермен бүкіл қарым-

қатынас тоқтайды. Індет аумағынан 

(ткен деген себеппен, кез келген 

 ло гис тикалық қызметтер де уақытша 

тоқ татылатын  болады. Бұдан кейін, 

вирус ауыздықталған күннің (зінде, 

Қытай зардап шеккен ел ретінде таны-

лып, экспорттық тауарлары әлемдік 

на рықтан шеттетіледі. С(йтіп, Қытай 

эко номикасына едәуір соққы болатыны 

анық.

Ертай НҮСІПЖАНОВ,
медиа-менеджер

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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Классиктің ұстараның жүзіндей 
қылпылдаған қаламына отарлаудың 

кезекті қуатты толқыны саналатын «тың көтеру» 
кезеңінің зардабы, ұлттық мүддеге тікелей қатысты 

жағдаяттар, ұлттың қаймағы саналған ұлағатты ұлдарының 
тағдыр-талайы, «жылымық» дәуіріндегі серпіліс, қандықол 

 империя шаңырағының шайқалып-ыдырауы, қазақтың қисапсыз қан 
төгіп қорғаған, кейінгі ұрпағына мирас етіп қалдырған ұлан-байтақ 

қонысына жат-жұрттың көз алартуы, ұлттық рухтың ұстын-тірегі 
төңірегінде, ежелден келе жатқан рушылдық, жершілдік індет, 

қасиетті әдет-ғұрпымыз бен салт-дәстүріміздің аяқасты 
 болуы, қазақ тілінің мүшкіл тағдыры... жаңа дәуір 
қоғамы бастан кешіп отырған ең өзекжарды, ең 

толғақты мәселелер ілінеді.

24 қаңтарда Хуан Чаолинь бастаған 

ғалымдар «Уханьда жаңа «тәж вирусын» 

жұқтырған адамдардың клиникалық 

ерекшеліктері» атты құжат жариялап, 

2 қаңтар күні уханьдық ауруханаға 

денсаулықтарына шағым айтып келген 

41 адамның денсаулық жағдайының 

тарихын баяндайды. Жаңа вирус жұқ-

тырған адамдардың талдау нәтижелері 

бойынша, олардың тек 27-нің ғана 

аурудың ошағы саналған әлгі базарға 

қатысы бар болып шыққан. Оның 

үстіне, ауруханаға алғаш және кейін 

түскен емделушілердің эпидемио ло-

гиялық ауруға қатысы болмаған.

Респираторлық және реанимато-

логиялық б(лімнің Бас дәрігері Цао 

Биннің айтуынша, теңіз (німдерінің 

 базары індеттің жалғыз ошағы емес. 

«Расын айтқанда, вирустың нақты 

қайдан келгенін білмейміз» деді ол.

Аталған құжаттан, вирус жұқтырған 

ең алғашқы адамның 2019 жылдың 1 

желтоқсанына дейін тіркелгенін к(руге 

болады. Алайда ол уақыт оңтүстік 

Қытайдағы атышулы базардың былығы 

әлі ашылмаған кез. <рі 10 желтоқсанда 

ауырған 3 адамның 2-уі ол базарға 

бармағаны анық болған.

Денсаулық сақтау бойынша Ухань-

дық комиссияның есебінде, аурудың ең 

алғашқы белгілері желтоқсанның 8-де 

анықталып, оның «к(п жағдайы» теңіз 

(німдерінің базарымен байланысты  

болғаны айтылады. С(йтіп, (ткен 

жылдың 31 желтоқсаны күні Ухань  

денсаулық сақтау  комиссиясы теңіз 

(німдерінің базары ж(ндеу жұ мыстары 

үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

жабылатынын хабарлайды.

АҚШ-тағы Джорджтаун универси-

те тінің инфекциялық аурулар бойынша 

ЖҮРЕК
неге жылайды?
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ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Кіріспе с(зді институт проректоры, профессор  

Ақылбек Ахметов айтып, ұлы ақынның тағылымы 

 жайында әңгіме (рбітті. Сонымен қатар хәкімнің 

(мірі мен шығармашылығы, ғибратты (сиеттері, 

философиялық ой-толғамдары оқу-тәрбие үдерістерінде 

оқытылып, қолданылып келе жатқанын тілге тиек етті.  

   – ХХІ ғасырда ұлтымыздың келбеті, жас ұрпақ 

тәрбиесі қандай болуы керек деген к(кейкесті сауалдар 

баршамызды мазалайтыны  аян.  Осы сұрақтарға  жауапты   

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың   «Абай және 

ХХI ғасырдағы Қазақстан»  мақаласынан  табамыз, – 

 деген  проректор Ақылбек Қабиұлы  қатысушыларды 

еркін пікір алмасуға шақырды. 

Басқосуда (зге де азаматтар тұғырлы тұлғаның дүние-

танымы, болмысы, философиясы жайында с(з қозғады. 

Ғұла маның тарихымызда алатын орны қандай? Абай 

мұрасының қандай тұстары (мірімізге ерекше қажет? 

Оны қалай зерттеп білеміз?» деген мәселелер әңгіме 

арқауына айналды. 

Бұл орайда Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

Нәсіпқали Сейітов бірқатар түйткілдерге назар  аударды. 

«Осы уақытқа дейін ұлттық идеология жоқ деп келдік. 

Негізінде біздің ұлттық идеологиямыздың ең басты 

құрамдас б(лігі – Абайдың асыл мұраларында тұнып 

тұр. Абайдың «толық адам» деген ұғымы «кемел адам» 

деген мағына береді. Шынын айтқанда, оның осы 

ұмтылыстары келешекте ұлттың, халықтың кемелденуіне 

алып келеді. Қай уақытта да кемшіліксіз адам болмайды. 

Бірақ адамның ішкі жан дүниесін, жүрегін, к(ңілін, 

сезімін, ойын асыл арнаға, ізгілікті арнаға бұруы дейтін 

мұратты қолға алып жатқанымыз қуантады. Абай 

мұрасы, шығармалары еш уақытта ескірмейді» деді 

Н.Сейітұлы. Жазушы «Абай мерейтойының әлемдік 

деңгейде тойлануы – ұлтымыздың үлкен бақыты» деген 

ойымен б(лісті. 

Шетел тілдері кафедрасы меңгерушісі,  PhD 

докторы  Нұрайна  Қақпанбаева Батыс классиктері 

Шиллер,  Гете, Байрон, Мицкевичтің кейбір (леңдерін 

Абай Құнанбаевтың алғаш рет қазақ тіліне аударуы 

халқымыздың рухани тарихында маңызды құбылыс 

болғанын жеткізді. Кафедра студенттері ақын (леңдерін 

неміс, ағылшын, француз және т.б. тілдерде оқып, жатқа 

айтатынына тоқталды. 

Жиында аға оқытушы Гүлфайрус Бозахаева «Ұлттық 

болмыстың үлгісі – Абай», профессор Мұрат Ликаров 

«Киелі мекен кереметтері: Абай туған жердің  асылдары  

мен ақиқаттары» тақырыбында баяндама жасады.  

Абайдың «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» 

деп аталатын  жырын Аманжан <ділов нақышына 

келтіре оқыды. Дина Нұрпейісова  атындағы  музыка  

академиясы   колледжінің  студенті  Қолқанат  Есімғали 

«Желсіз  түнде жарық ай» әнін шырқады. 

Ермек  БИҒАЛИ

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтында Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған 
дөңгелек үстел өтті. Шараға ғалымдар мен ұстаздар, 
студенттер қатысты. 

VOLUNTARIUS

Қазақ қоғамында қайырымдылық жасау үрдісі ежелден болған. Ол заманда ерікті, 
волонтер деп ешкім ешкімді атамаса да, жетім көрсе жебей жүріп, жесірін жылатпау,  
қарт адамға қолғабыс жасау сауапты іс саналатын. Асарлатып шөп шабу, мал қырқу, 
үй салу, кедей-кепшікті жұртта қалдырмай, мініс ат беріп, жайлауға бірге алып 
шығу, сауын сиыр беріп, бала-шағасының ақ ішуіне мүмкіндік жасау  дегендеріңіз 
волонтерлықтың нағыз көрінісі еді. Енді міне, биыл сол қасиетімізді жаңғыртатын, 
еріктілер қызметін жаңа сапаға көтеретін жыл болып тұр. Себебі Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды «Волонтерлар жылы» деп жариялап отыр. Онда 
Қ.Кемелұлы былай деген:

Еріктілер – патриоттар!

Әлемдік өркениеттің рухани игілігі

«Еріктілер қызметіне азаматтардың, 

әсіресе жастардың, студенттер мен оқу-

шылардың қатысу аясын кеңейту, олардың 

бойында белсенді (мірлік ұстанымдарға 

қатысты дағды қалыптастыру – маңызды 

міндет».

Сонымен, міндет айқын, енді тек 

орындау қалды. Ал ол қалай жүзеге 

 асырылады?

Бұл ретте қазіргі  таңда еріктілер 

қ ы з м е т і н  е р е к ш е  с а п а ғ а  к ( т е р г е н 

Еуропаның тәжірибесіне үңілсек, біраз 

жағдайға қанығамыз. Атағы әлемге үлгі БҰҰ 

халықаралық ұйымы 1970 жылы «Біріккен 

Ұ л т т а р  ұ й ы м ы н ы ң   в о л о н т е р  л а р ы » 

(UNV) деген атаумен халықара лық ұйым 

құрған. Ол бүкіл әлем дегі еріктілердің 

 басын қосып, олардың қызметін жан-

жақты дамытуды к(здейді. Бұл ұйым 

құрылған 5 желтоқсан халықаралық во-

лонтерлар күні болып белгіленіп, жыл 

сайын атап (тіледі. Оған мүше ретінде 

17 мемлекеттің еріктілерімен қатар, 

қазақстандық  волонтерлар да қатысып, 

әлемдік  тәжірибе жинауда.  Жалпы  

еліміздің еріктілері 2000 жылдан  бастап 

белсенділік таныта бастапты.  Осы кезден 

бастап волонтерлардың түрлі қоғамдық, 

қайырымдылық ұйымдары құрылған. 

<кімдіктер мен Үкіметке (здерінің 

ұсыныстарын жасап, бизнес (кілдерін 

демеушілікке тартып, жұмыстарын жүйелі 

жүргізе бастаған. Соның нәтижесінде 

Қазақстан 2002 жылы БҰҰ Бас Ассам-

блеясының «Халықаралық волонтер-

лар жылы» ж(ніндегі резолюциясына 

демеушілік еткен. Осылайша, халықаралық 

аренада (здерінің жұмыстарын таныс-

тырып, олардың тәжірибесін үйренген 

қазақстандық еріктілер (з қызметтеріне 

Үкіметтен де, Еуропалық ұйымдардан да 

гранттар ала бастайды. Елімізде (ткен 

«Қысқы олимпиада», ЭКСПО секілді 

халықаралық шараларда отандық волон-

терлар белсенді қызмет етіп, (здерін Үкімет 

пен биліктің (зге де тармақтары алдында 

біршама дәлелдеді. Еріктілердің жан-

жақты қызмет етуі үшін арнайы заңдық 

құжат  болуы керектігін Парламенттегі 

Оған Қазақстан Республикасының Мем-

лекет тік хатшысы, <бу Насыр әл-Фарабидің 

1150 жылдық мерейтойын дайындау және (ткізу 

ж(ніндегі мемлекеттік комиссияның т(рағасы 

Қырымбек К(шербаев, Мәдениет және спорт 

министрі Ақтоты Райымқұлова, Білім және 

ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, БҰҰ және 

ЮНЕСКО, ИЫҰ, ТҮРКСОЙ және басқа да 

халықаралық ұйымдардың (кілдері, мемлекет 

және қоғам қайраткерлері қатысты. 

Салтанатты шараны Мемлекеттік хатшы 

Қырымбек К(шербаев ашып, Елбасының 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында 

әл-Фарабидің тұлғасы мен мұрасы лайықты 

б а ғ а л а н ғ а н ы н  а т а п  ( т т і .  « < л - Ф а р а б и 

қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлемдік 

(ркениеттің рухани игілігі. Ислам және әлем 

философиясының жарық жұлдызы. Ол әлемді 

тануға және бүкіл адамзаттың рухани дамуына  

теңдессіз үлес қосты. Сондықтан осы  айтулы ме-

рейтой биыл ЮНЕСКО-да атаулы күндер тізбесі 

аясында халықаралық ауқымда аталып (теді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

қолдауымен жүзеге асқан ЮНЕСКО-ның бұл 

шешімі ғаламның Аристотельден кейінгі екінші 

ұстазы атанған кемеңгер тұлғаның Тәуелсіз 

Қазақстанның, қазақ халқының үлесінде болуын 

орнықтыра түсетін тарихи сәт. 

...<л-Фарабидің шығармашылық болмысы 

Шығыс пен Батыс (ркениетін байланысты-

ратын рухани алтын к(пірге айналды.  Оның 

трактаттары  ренессанс дәуірінде Еуропадағы 

ғылымның дамуына және дүниетанымының 

қ а л ы п т а с у ы н а  т і к е л е й  ә с е р  е т т і »  д е п , 

депутаттарға да жеткізе біліп,  2016 

жылы «Волонтерлік қызмет туралы» Заң 

қабылданды. 2020 жылдың еріктілер жылы 

болып жариялануы да осы жұмыстардың 

нәтижесі.

АҚШ-тың Мэриленд штатындағы 

Джон Хопкинс университетінің зерттеуі 

бойынша бүгінде әлем бойынша еріктілер 

саны 970 миллионға жеткен. Олардың 

осы қызметке арнаған уақыты 125 млн 

адамның толық жұмыс күніне сай келген. 

Экономикалық әсеріне келсек, еріктілер 

қызметі 1,348 триллион АҚШ долларымен 

есептеледі.Бұл ғаламдық экономиканың 

2,4 пайызын құрайды. <лемдік деректерге 

к(з жүгіртсек, волонтерлық қызмет Еуропа 

елдерінде бізден әлдеқайда алға кеткен. 

Мәселен, оларда жоғары оқу орнына 

түсерде, мемлекеттік қызметке тұрарда 

бұрын ерікті болып жұмыс істеген жастарға 

басымдық береді екен. Жалпы алғанда кәрі 

құрлықта қоғамдық жүйе (згеге к(мек 

беруге мүмкіндік тудырған. Сондықтан 

оларда еріктілер қозғалысына атсалы-

сатын жандардың саны к(п.  Мысалы, 

Германияда елдің 34 пайызы, яғни әрбір 

үшінші неміс волонтерлық жобаларға 

қатысады. Айына 15 сағатын ізгі іске 

 арнайды. Ұлыбританияда 10 адамның 4-еуі 

ерікті атанып, елдің 20 млн-ға жуық халқы 

волонтерлықпен айналысатын болған. Бұл 

деректерден  Еуропа елдерінде еріктілік 

әлдеқашан к(пті біріктірген қоғамдық 

идеяға айналғанын к(реміз. Жалпы оларда  

волонтерлық туралы түсінік, к(зқарас 

жоғары екенін байқаймыз. Мәселен, 

ақысыз к(мекті (мір салтына айналдырған 

еуропалық еріктілер мейірімділік пен 

қайырымдылық жас талғамайды деп 

есептейді. Ал біздегі к(зқарас қандай? 

Шындығына келгенде, біздің елде 

 волонтерлар қатарында егде кісілер (те аз. 

Біздің қоғамда «бұл іспен к(біне студент-

тер, оқушылар, жас мамандар айналысуы 

тиіс» деген түсінік қалыптасқан. Үлкен 

кісілер волонтерлықты жастардың ісі 

деп қабылдап, ондай іспен айналысуды 

ұят санайды. Еуропа елдері ғана емес, 

 Жапония, Корея, Қытайда да еріктілер жас 

ерекшелігіне қарай жіктелмейді. Ал АҚШ-

та  24 жасқа дейінгі еріктілер 22,6 пайызды, 

25-44 жастағылар 26,7 пайызды құраса, 

45-65 жас аралығы мен 65 жастан жоғары 

еріктілер саны 51 пайыздан асқан. <рине, 

бұл елдерде (мір сүру салты да (згеше. 

Оларда жастар оқуға түсіп, жұмысқа 

орналасқаннан кейін ата-анасының үйінен 

кетіп, (з еркімен (мір сүреді. Мұндай 

жағдайда екеуден-екеу қалған ата-ана-

лары бос уақыттарын саяхаттауға, ерікті 

болуға арнайды. Ал қазақтың ата-әжелері 

зейнетке шыққан соң, алдымен немере 

бағумен айналысады. Одан кейін қазіргі 

таңдағы үлкендердің қолы тойға барудан 

босамайды. Осы той жасау жарысын азай-

тып, сауапты, қайырымды істерге егде 

жастағыларды тарту қажет-ақ. Ол үшін 

оларды ынталандырудың, қызықтырудың 

бір тетігін тапқан дұрыс.

Тағы да деректерге к(з салсақ, жыл (ткен 

сайын еріктілерге қолдаудың артуының 

арқасында бүгінде елімізде белсенді жұмыс 

істеп жатқан волонтерлық ұйымдардың 

саны 222-ге жетіпті. Істеген ізгі істерін 

жарнамаламай-ақ, қызмет етіп жүрген 

қайырымдылық ұйымдары баршылық. 

Ал еріктілерге түрлі министрліктер грант-

тар б(ліп, оларды  қарыжылық қолдауда. 

<рине, еткен еңбектің еленгені еріктілерге 

жігер сыйлап, (згелерді де қайырымды 

істерге ынталандырады. Бұл мәселені 

ескерген еліміз Үкіметі алғашқы қадам 

ретінде студенттерді тұрақты түрде ерікті 

болуға талпындыру үшін қосымша ақы 

т(леу жүйесін енгізді. Атап айтқанда, 

(ткен жылдың күзінде Білім және ғылым 

министрлігі мен Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігі «<леуметтік студенттік 

кредит» жобасын іске асыру  мақсатында 

ынтымақтастық туралы меморандумға қол 

қойды. Ол бойынша балалар үйінен  бастап, 

әлеуметтік мекемелерде және әртүрлі 

 шаралар барысында  волонтер болған 

студенттер аталған жоба аясында  сыйақы 

алады.  Аталған жоба ақылы оқитын 

студент-еріктілердің оқу ақысын т(леуіне 

мүмкіндік берсе, грантта оқитындарға 

қ о с ы м ш а  қ а р ж ы  к ( з і .  Б ұ л  ж о б а ғ а 

жекеменшік және мемлекеттік универси-

тетте білім алып жатқан әрбір студенттің 

қатысуға құқығы бар. 

Сондықтан биылғы жылдан үміт к(п. 

Мемлекет басшысы Қ.Кемелұлының 

е р і к т і л е р  қ ы з м е т і н  е ң б е к  ( т і л і н е 

қосу  туралы ұсынысы қабылданса, 

волонтерлікті бір реттік акция емес, к(пті 

біріктірген тұрақты тірлік, игілікті іс ретінде 

қабылдайтындар к(бейері анық. Ал жеке 

бастың мүддесінен б(лек, қоғам игілігіне 

қызмет етуге дайын  азаматтар қатары 

артса, еріктілік отандастарымыздың 

(мір салтына айналса,  оның пайдасын 

тұтастай қоғам к(рер еді. <сіресе, біз 

секілді зағип және (зге де мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарға қызмет к(рсететін 

орталықтар еріктілермен жүйелі байланыс 

орнатуға дайынбыз.

Қорыта айтқанда, еріктілер елдің 

 шынайы патриоты болуы тиіс!

Асхат БАЙҰЗАҚОВ,
Зағип және нашар к9ретін 

азаматтарға арналған
республикалық кітапхананың 

директоры

Алматыдағы Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында ұлы ғалым, ойшыл философ, 
әлемнің екінші ұстазы атанған ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуын 
мерекелеудің салтанатты ашылуы болды.

Азаматтың суреті

Азаматтың суреттері

мерейтойдың басты мақсаты әл-Фараби 

мұрасын зерделеуде жаңа серпін беріп, әлем 

тарихындағы р(лін айқындап, есімін ұлттық 

бренд ретінде ұлықтау екенін жеткізді. 

Мемлекеттік  хатшы,  сонымен қатар 

Шығыстың ұлы ойшылының мерейтойы 

ЮНЕСКО-ның атаулы күндер мен оқиғалар 

күнтізбесіне енгенін, ISESCO, ИЫҰ, ТҮРКСОЙ 

және т.б. қолдауымен халықаралық мәдени 

алаңда кеңінен аталатындығын айтты. 

<л-Фараби мерейтойы аясында Париждегі 

ЮНЕСКО-ның Штаб-пәтерінде, Нұр-Сұлтан 

қаласында және Түркістан облысында ғылыми 

симпозиумдар (ткізу жоспарланған. Оған 

әлемнің 40-тан астам елінен фарабитанушы 

ғалымдар қатысады. Сондай-ақ халықаралық 

экспедициялар, тарихи-мәдени нысандарды 

жаңарту, ғұламаның ғылыми еңбектерінің қайта 

басылуы мен аудармалары, екінші ұстаз жайлы 

деректі фильмдер циклін жасау, шетелдерде әл-

Фараби орталықтарын ашу және т.б. шаралар 

ұйымдастырылады.

Алматы қаласының әкімі  Бақытжан 

Сағынтаев атаулы шараның Алматыдан бастау 

алғанына айрықша тоқталып, бұл игі шара 

жыл бойы жалғасатынына назар аударды. 

«<л-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойының 

ресми ашылуымен баршаңызды құттықтаймын. 

Қандай да бір халықтың (ткенін таразылап, 

болашағына бағдар жасап отыруы – табиғи 

заңдылық. Ертеңін ойлаған ел әр тарихи белесті 

артқа тастағаннан кейін уақыт бедеріне салған 

(з таңбасын, қалдырған құндылықтарын 

ұдайы бағалап отыруы тиіс. Қазіргі әлемдік 

қауымдастықпен тығыз араласу барысында 

ұлтымыздың ең басты құндылықтары мен 

тарихи тұлғаларын жаңа қырынан танып, 

оларды жұртшылыққа кеңінен насихаттау аса 

маңызды болып отыр. Бұл үдеріс тек рухани 

кемелдену арқылы, әл-Фараби, Ясауи, Абай 

сынды заманынан озып туған данышпандардың 

еңбектерін жаңаша бағалап, солар айқындап 

берген даңғыл жолмен жүру арқылы ғана жүзеге 

асады» деп, ортағасырлық ғұлама ойшыл, 

энциклопедист-ғалым, философ <бу Насыр 

әл-Фарабидің рухани мұрасы әлемдік ғылым 

мен (ркениеттің дамуына (лшеусіз үлес қосқан 

білімнің сарқылмайтын қайнар бұлағы екеніне 

к(ңіл б(лді.

<л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-

ситетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов 

 ме рейтойдың оның есімімен аталатын уни-

верситеттен басталғандығын қуанышпен 

жеткізді. «Арада 11 ғасыр (тсе де әл-Фараби 

ілімінің дәл қазіргі алмағайып заманда (те 

(зекті әрі қажет екеніне к(зіміз жетіп отыр. 

Жер бетінде кемел, әрі мінсіз қоғам орнатуды 

Платоннан бастап, небір ойшылдар армандап 

(тті және оның жолдарын іздеді. Солардың 

іздерін жалғастырған <бу Насыр әл-Фарабидің 

айтуынша, адамзат келеңсіздіктерін және 

зұлымдықтарды болдырмаудың жалғыз жолы 

– ол қайырымдылық, қайырымды қоғам 

құру. <л-Фараби «адамның ең асыл қасиеті 

оның ақыл-парасатында және ол адамзаттың 

бақытқа жетуіне қызмет етуі тиіс» дей келе, 

«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас 

жауы» деп қорытынды жасайды. Бұл, әсіресе, 

білім  саласы, оның ішінде университеттер 

үшін (те маңызды қағида. 4йткені қазіргі 

заманғы университеттердің міндеті, тек қана 

кәсіби мамандар даярлап қана қоймай, жоғары 

адами  қасиеттерді бойына сіңірген азаматтарды 

қалыптастыру» деді ректор. Оның  айтуынша,  

әл-Фараби ілімін және есімін насихаттау 

мақсатында университет тұңғыш қазақстандық 

әл-Фараби1 және әл-Фараби2 наноспутниктерін 

ғ а р ы ш қ а  ш ы ғ а р ғ а н .  Ж и ы н  б а р ы с ы н -

да ЮНЕСКО-ның Қазақстан, Қырғызстан, 

Тәжікстан және 4збекстан бойынша  кластерлік 

бюросының директоры К.Пиккат, Ислам 

ынтымақтастық ұйымы бас хатшысының орын-

басары А.Мусинов, Сауд Арабиясының Білім 

және ғылым министрінің зерттеулер және 

 инновациялар ж(ніндегі орынбасары N.Al-

Aqeeli, Ортағасырлық философия  және қайта 

(рлеу дәуірі кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры Г.Стейрис, Дамаск университетінің 

президенті M.Kabakibi, Түркия республикасы 

мәжілісінің атынан депутат M.Gundogdu с(з 

с(йлеп, ой-пікірлерімен б(лісті. 

Мерекелік жиын алдында қатысушылар 

университеттің бас алаңындағы әл-Фараби 

ескерткішіне гүл шоғын қойып, әл-Фараби 

орталығының салтанатты ашылу рәсіміне 

қатысты. Орталықтың таныстырылымы бары-

сында Шығыс ойшылына арналған мұражай экс-

позициясын тамашалап, Тұңғыш  Президентке, 

Абай және Алаш қозғалысының қайраткерлеріне 

арналған залдарды, Сирек және құнды кітаптар 

қоры мен цифрлы оқу залын аралады. 

Ш а р а  а я с ы н д а  М е м л е к е т т і к  х а т ш ы 

Қ.К(шербаев Мемлекет басшысының тапсыр-

масы бойынша белгілі мәдениет және (нер 

қайраткерлеріне Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті  – Елбасының 2019 

жылғы мәдениет саласындағы мемлекеттік 

стипендиясын  табыс етті. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Алматы облысының тілдерді 

дамыту  ж(ніндегі басқармасы (бұдан 

әрі – Басқарма) мемлекеттік тіл 

 саясатын іске асыруда іс-шаралардың 

наси хатталуына (лшеусіз үлес қосып 

отырған республикалық «Ana tili» 

газеті нің 30 жылдық мерейтойына  

орай «Анамның тілі – айбыным 

менің!» атты публицис тикалық 

шығармаларға байқау жариялайды. 

Байқауды 9ткізудің мақсаты:
– ақпарат айдынында 30 жылдан 

бері мемлекеттік тілдің дамуы мен 

ұлттық тіл қорының жасақталуын 

 насихаттап келе жатқан «Ana tili» 

газетін қолдау;

– басылымның Тәуелсіздік 

ж а р и я  л а н  ғ а н н а н  б е р г і  е л д і к 

тұрғыдағы асқан асулары мен рухты 

қалаулы істерін к(рсету; 

– Қазақстанда тұратын барлық 

этностардың тілдерін сақтай оты-

рып, қазақстандық біртектілік пен 

бірлікті нығайтудың аса маңызды 

факторы  ретінде мемлекеттік тілдің 

кең ауқымды қолданысын арттыру;

– қазақ тілі әліпбиін латын гра-

фикасына к(шірудің маңыздылығы 

мен (міршеңдігін жұртшылыққа 

кеңінен  насихаттау.

БАЙҚАУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ Т@РТІБІ

Басқарма конкурстың ұйымдас-

тырушысы болып табылады.

Конкурсты (ткізу туралы хабар -

ландыру бұқаралық ақпарат құрал -

дарында жарияланады және Басқар-

маның интернет-ресурсына орналас-

тырылады.

БАЙҚАУДЫҢ ШАРТТАРЫ

«Ana tili» газетінің 30 жылдық 

мерейтойына еркін тақырыпта бір 

шығарма арнау.

<р автордың шығармасы компью-

терге Times New Roman қарпімен,  1,5 

интервалымен, 14-кегльмен терілуі 

және үш беттен аспауы шарт.

Байқауға қатысушылардың жас 

ерекшеліктеріне шектеу қойыл-

майды.

Шығарманы бағалауда маз-

мұнына, идеясына, құрылымына, 

к(ркемдігіне және тақырыптың жан-

жақты ашылуына  мән беріледі.

Байқауға барлық шартқа сай (тех-

никалық, мазмұндық, т.б.) әзірлен-

ген шығармалар қабылданады. 

Шығармалар 2020 жылғы 20 

 қаң  тардан 10 наурызға дейін қабыл-

данады.  

Ш ы ғ а р м а н ы ң  э л е к т р о н д ы 

нұсқасы, қатысушының аты-ж(ні, 

тұрғы лықты мекенжайы, теле-

фон н(мірі, электронды адресі, 

(мірбаяны мен шығармашылығы 

туралы қысқаша ақпарат (жеке 

куәлігінің к(шірмесі) Басқармаға 

ұсынылады. 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Байқауға келіп түскен шығарма-

ларды танымал қаламгерлерден 

 құ рылған қазылар алқасы сарап-

тайды. Қазылар алқасының шешімі 

қайта қарауға жатпайды.

Байқауға түскен барлық шығарма 

іріктеліп, үздік деп танылғаны «Ana 

tili» газетінде жарияланады.

Байқаудың жеңімпаздары 2020 

жылғы Ұлыстың ұлы күні – Наурыз  

мерекесі қарсаңында Басқарма мен 

«Ana tili» газеті редакциясының 

 арнайы дипломы және бекітілген 

ж ү л д е  қ о р ы н ы ң  к ( л е  м і н д е г і 

сыйлықтармен марапатталады. 

Біздің мекенжайымыз: 
Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров 

к�шесі, 36 Б, Тіл сарайы, 21-кабинет. 

Байланыс телефоны: 
8 (7282) 40-01-62, факс: 30-59-50, 

e-mail: onomastika_obltildamytu@bk.ru

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – 
АЙБЫНЫМ МЕНІҢ!» 

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУЫН 
ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
Денсаулығымыз, білім алуымыз, тіпті жақсы 

(мір сүруіміз үшін жауапкершілікті де (згеге 

артпай, (зімізге сеніп үйренгенде ғана біз 

адамдарымен санасатын, адамдары құрметті, 

адамдары бағалы елге айналамыз. 

– Жарайды, жағдайды 9згерту керек екен. 
Алайда жеке бизнеске тәуекел ету үшін де 
жағдай, сол бизнесті жүргізе аламын деген 
құлшыныс, сыбайлас жемқорлық жолымды кес-
кестемейді деген сенім керек емес пе. Бізде 9з 
күнін 9зі к9руге арналған нақты тетіктер бар ма?

– Тетікті кім жасауы керек? «Мен жұмыс 

істеуім үшін мемлекет не істеп жатыр» 

 деген психологиядан да арылайық.Жұмыс 

істемеудің себебіне емес, жұмыс істеудің 

 жолын үйренсек, қане?!

– С9зіміздің басында кітаптың мазмұнын 
аударумен айналысатыныңыз туралы айттыңыз. 
Идея қайдан келді? Екіншіден,  мұндай 
кітаптарға сұраныс бар ма екен?

– Идеяға, с(зімнің басында айттым, 

(з (мірім себеп болды. Алматыға келгенде 

орысшаға шорқақ болдым. Тағы орыс тобына 

түсіп, т(рт жыл оқыдым. Ағылшынша оқып 

отырып, мағынасын орысша-ағылшынша 

с(здіктен іздейсің, орысшасын да түсінбей, 

орысша-қазақша с(здікке жүгінесің. Бір 

қиналып отырғанымда «Қайда істесем де, 

қазақ тілін мазмұнын арттыратын жұмыспен 

шұғылданам» деп (зіме серт бергем. Бұл енді 

(мірлік миссияма айналып кетті. Осыдан он 

екі жыл бұрын adebiet.kz деген сайт аштым, 

оған бірер жылда бірнеше миллион адам 

кірді. Тоғыз жыл бұрын «Почему важно знать, 

 говорить на казахском языке» деген кітап 

жаздым.

Бұл жұмысты Америкада да жалғастырдым. 

Бала кезден қалыптасқан дағды, кез келген 

кітаптың астын сызып оқитын едім. Америкада  

да ағылшынша кітаптардың астын сызып 

отырып оқыдым. Кейін әлгі кітаптың астын 

сызған тұстарын конспектілеп, телефоныма 

сақтап алатын болдым. Керек кезінде ашып 

оқи қоясың. С(йтіп жүргенде АҚШ-та сам-

марилер (те танымал екенін білдім. Кітапты 

түгел оқып отырғысы келмейтіндер кітаптың 

қалқып алған қаймағымен, яғни саммариімен 

таныса салады. Астын сызып жазып алып 

жүргенім сол саммари екен. Елге келген соң 

к(шбасшылық, маркетинг, менеджмент, 

(зін-(зі дамыту, тәрбие, саясат, экономика, 

табыстылық деген сияқты әртүрлі тақырыптар 

бойынша бір кітапқа он кітаптың мазмұнын 

басып шығарсақ қайтеді деп ойладым. <рі 

кітапты тұтас аударуға қаражатым да жетпеді. 

Ең болмаса қысқаша мазмұнымен тарай берсе 

екен дедім. <уелі ағылшынша summary-ін 

жасап алып, оны қазақша, орысшаға аудар-

дық. Бастапқыда қазақша ғана шығарсақ 

дегенбіз. Кейін зерттеп қарасақ, орыс тілді 

аудиторияның т(лем қабілеті жоғары. Ендеше, 

ресейліктер не үшін біздің аудиторияға қызмет 

етуі  керек дедік те, дайын тұрған орысшасын 

да шығардық.  Демек, былтыр қазақ-орыс 

тілінде үш кітаптан, алты кітап шығардық. 

Енді оның электронды  қосымшаларын жасап 

жатырмыз. 4з қаражатымызбен, бір кітапты 

шығарып, одан түскен ақшаны екінші кітапқа 

салып, жұмыс істеп жүрміз. Ал кітаптардың 

(ту мәселесіне келсек, кез келген (німнің 

(лшемі – нарық. Сондықтан ақырындап 

нарыққа икемделіп жатырмыз. Ел-жұрт бәліш 

секілді ыстық қалпында таласа-тармаса алып 

кетіп жатыр деп айта алмаймын. Алайда (з 

оқырмандары қалыптасып келеді. Қазақтың 

жақсы бір мінезі бар, білімге құштар халықпыз 

ғой. Демек, біздің кітаптар да (з оқырманын 

табады деп ойлаймын. Summarybook-тармен 

қатар, қазақша жүз бестселлер деген жобаны 

бастадық. Ол жоба бойынша (з күшімізбен 

Деил Карнеги, Ли Куан Ю, Луиза Хей, Виктор 

Франкл, Ник Вуйчичтің кітаптары сияқты он 

кітап аударып жатырмыз. 

– Істеріңіз оңынан болсын. Алайда осы 
күні аударма саласында жаңа бір толқын 
келе жатқан секілді к9рінеді. Себебі аударма  
ісіне араласқандар к9п. Ұлттық аударма 
 бюросы бар, жақын арада Моңғолиядан қоныс 
аударған Раиса Қадер де аударма ісіне ден 
қойып, бірнеше кітапты тәржімалады, сіздің 
кітаптарыңызды да осы к9штің қатарында. 
Ағартушылықтың дәл осы аударма саласына 
неліктен қызығушылық к9п, оның басқа да 
бағыттары бар емес пе еді?

– Оның бір ғана жауабы бар. Қазақстанда 

18 миллион адам тұрады. 18 миллион адамның 

мазмұн жасау қабілеті әлемдегі 7 миллиард 

адамнан т(мен. Жеті миллиард адамның 

ойына  келгенін, олардың (мір бойы жиған 

білімін біз қайта ойлап таба алмаймыз. 

 Велосипед ойлап табудың да қажеті жоқ. Қазір 

қала мен қаланың арасы жақындаған, білім 

мен білімнің шекарасы қалмаған заманда  

(згелер зерттеп қойған дүниені неліктен 

қазақ тіліне аудармасқа? Адамзаттың к(зі 

жеткен шындықты қазақтың баласы (з тілінде 

неге оқымасқа? Жалпы жер бетінде контент 

 жасаушы ел санаулы ғана. Айталық, қаламның 

жаңа түрін жасау үшін ең құрығанда қазіргі 

қаламды жасай білуің керек. Қазіргі әлемде 

бар білімді алдымен игеріп алмай, жаңалық 

аша алмайсың. Ол білімді игерудің ең оңай 

және арзан жолы – бар әдебиетті, мейлі ол 

fiction, әлде nonfiction болсын, аудару ісі. 

Басқаларды білмеймін, дәл (зім «Меломанды» 

қазақшалағым келеді. Біз шығарған сапалы 

кітаппен ол кітап дүкенінің с(релері толып 

тұрса, оқырманы табылады. 

Е ң  а л ғ а ш  р е т  ш е т е л г е  б а р ғ а н ы м 

есіме түсіп отыр. Словакияға 2005 жылы 

бардым.  Бес-ақ миллион халқы бар, шағын 

ғана ел.  Таңғалғаным – әлемнің жаңа 

кітаптарын  словакша аударып қойған. Олар 

ағылшыншаны жақсы біледі, демек, ағылшын 

тілінде де кітап оқи алады, сонда да, дүниенің 

жаңалығын словак тілінде тасқа басып алған. 

Прокатпен келетін киноларды да словакша 

аудартады. Қазақстандағы  қазақ тілінде 

с(йлейтін жастардың маргиналданып  бара 

жатқанының бір себебі – олардың  сауатын 

ашатын контент, мазмұн жетіспейді. Адам 

болу – жаңаны үйрену деген с(з. Ал жаңа 

дүние болмаса, не маргиналданып кете 

бересің, не амал жоқ, (зге тілді үйреніп, сол 

тіл арқылы дамисың. Міне, сондықтан бізде 

кітапты аударатын орталықтардың, Ұлттық 

аударма бюросының кем дегенде бірнешеуі 

құрылуы керек. Біз әлі күнге орыс тілінде бар 

кітаптарды аударып жатырмыз. Енді әлемнің 

қандай да бір елінде жаңа кітап шықты ма, 

қағып алып аударып отыратындай болу керек. 

– @ңгімеңізге рақмет!

@ңгімелескен 
Қараг9з СІМ@ДІЛ

БИЛІК КІМДЕ БОЛСА –
ЖАУАПКЕРШІЛІК СОНДА

– Шыңғыс, менің білуімде о баста жур-
налистика факультетінде оқыған жоқсыз. 
Алайда «Жас Алаш» сынды мәртебелі басы-
лымда жұмыс істеп, қаламға берген сертіңіз 
к9пке белгілі бола бастаған тұста мемлекеттік 
қызметке кеттіңіз де, ол жақтан да үміт күттірер 
тілек-лебіздер естіле бастаған шақта шетел 
асып, білім сапарына шықтыңыз. Енді, міне, 
ағартушылық бағыттағы жұмыстардың бел 
ортасында жүрсіз. Мұның сыры не, әр салада 
9з ізіңізді қалдырғыңыз келе ме, әлде басқа бір 
себептер бар ма? 

– Орта мектепте неміс тілін оқысам 

да, университетке келгенде ағылшынша 

оқуға деген құштарлығым оянды. Ауылдың 

баласы қалаға келгенде үлкен әлеуметтік 

шындықтарға тап болады екен. Соның бірі 

– әлеуметтік-лингвистикалық ортаның 

шындығы. Таза қазақы ортада (скен мен де 

студент шағымда сол шындықпен бетпе-бет 

келдім. «Тәуелсіздік», «ана тіл» деген ұлттық 

құндылықтар мен (мір шындығының арасы 

алшақ екен. Қазір де сол. Мұндай жағдайды 

ғылымда «бейімделу сынағы» деп атайтынын 

кейін білдім. Саяси тәуелсіздік тілдің немесе 

басқа да салалардың тәуелсіздігіне әп-сәтте 

алып келмейді. Яғни саяси жарияланған 

құндылықтардың (мір шындығына айналуы 

үлкен процесс. 

Қарама-қайшылыққа тап болған адамның 

әдетте сұрағы к(бейеді:  Ақпаратты не 

үшін орысша алуым керек? Неге орыс тілі 

арқылы тіл үйренуім керек? Осы мәселемен 

 айналысып жүрген тіл институттары қайда 

біздің елге әкелсе жақсы болар еді» деген, ең 
бірінші к9зге түскен ерекшелік қандай?

– Ерекшелік к(п қой. 4зім байқаған 

алғашқы ерекшелік, ол жақтағы адамдардың 

бір-біріне деген ықыласы таңдай қақтырады. 

Қарапайым ғана мысал айтайын. К(лік  айдап 

бара жатып, кідіре қалсаңыз, бізде одан 

кейінгі к(ліктер сигнал беріп, айналып (тіп, 

ашуланғанын білдіріп қалады. Ол жақта бір 

к(лік тоқтады ма, қалғандары сабырмен 

ғана күтіп тұра береді. Бұл – адамдардың 

бір-біріне деген ықылас-құрметінің миллион  

к(рінісінің бірі. Екіншіден, АҚШ азамат-

тары (те бауырмал.  Тағы да қарапайым 

жайтты  айтып (тейін, сізден бұрын кіріп 

бара жатып, сіз де кіріп үлгергенше есікті 

ұстап тұра салады, жүзіңізге жымия қарайды, 

ықыласпен рақмет айтады. Былай қарасаң, 

тым қарапайым дүниелер. Алайда адамның 

мерейін асырып, сені де бауырмал қылып 

жібереді.  Сабыр Адайдың «<р қазақ менің 

жалғызым»  деген с(зі бар. Ал сол с(здің дәл 

іске асқан жері  Америка шығар деп ойлай-

мын. Олар бірін-бірі бауыр, дос санайды, 

әрқайсысын жалғызындай құрметтейді. Бізде 

к(п нәрсе с(з жүзінде бар да, істе жоқ қой. 

Тойда мақтайды – сыртта даттайды. Тағы 

да құндылықтар мен (мір шындығының 

қайшылығы.

Біз ол жерде әр адамның қадірі бар екенін 

білдік. Дәрігерлері де күліп қарсы алып, жылы 

қабағымен-ақ жарты ауруыңнан айықтырып 

жібереді. Ал біздің ауруханалардағы қарым-

қатынас сау адамға дерт жамайтындай. АҚШ-

тан келген сәтте ұзақ жолды к(тере алмай, 

балам ауырып қалды. Нұр-Сұлтанда едік, 

ауруханаға бар дық. Баланы УЗИ-ге түсіру 

керек екен, «Сіз сыртқа шығып тұрыңыз» деп, 

мені жариялы түрде шығарып жіберді. Ана 

жерде баламның к(зі жәудіреп қалып қойды. 

Американың ауруха наларында баламыздың 

туабітті сырқаты бойынша талай бардық. 

Қандай тексеру ке зінде де әке-шешесі ұдайы 

қасында болады, дә рігер суық с(йлемей, 

 баланы ойыншықпен, түрлі қи мылымен 

 алдаусыратып отырып тексереді. 

Олар неліктен бір-біріне сонша бауырмал, 

бір-бірін неліктен қатты құрметтейді екен деп 

ойладым. Меніңше, мұның басты себебі, олар 

әр адаммен санасады. 

Трамп сайланған сайлауға барып к(рдім. 

Сайлау қағазынан б(лек, бюллетень береді, 

онда «әртүрлі құстарды торда ұстауға бола 

ма, болмай ма», «жануарларды байлап қойып 

бордақылау керек пе, жоқ па»  деген секілді 

к(птеген сұрақтар қойған. Демек, олар 

әр нәрсені халықпен ақылдасып істегенді 

ж(н  санайды. Біз Бостонның жанындағы 

кішкентай ғана, халық саны ары кеткенде 

отыз мыңның айналасындағы  Бруклайн 

деген қалашықта тұрдық. Отыз мың халқы 

бар қалашықта бір адам емес, он екі адамдық 

басқару кеңесін сайлайды. «Сізді  кім 

басқарсын?» деп, қалашық тұрғындарымен 

санасып, солардың пікірін қаперге алады. 

Санасудың тағы бір түрін мектептерінен 

к(рдім. Бірде балам барып жүрген мектеп-

тен директоры ауысты да, басқа мектеп 

директорын тағайындайтын болды. «Мек-

теп директорын тағайындайын деп жатыр-

мыз, тағайындау талаптары қызық болса, 

келіңіздер» деп, бізге хабарлама таратты.  Мен 

бардым. Кітапханасында белсенді ата-аналар 

жиналған екен. Тып-тыныш қана тыңдайын 

деп, орындыққа жайғасып, тағайындау 

 талаптарын білмекші болдым. Ортадағы 

тақтаға маркермен «бізге қандай директор 

керек?» деп сұрақ қойып, бірнеше сипат-

тарды жазған. Болашақ директордың «Адал 

болсын, 5-6 жыл жұмыс тәжірибесі болсын» 

деген сияқты бүкіл критерийлерін талқылап 

шықтық. Мектепті басқаратын орталық, біздің 

тілмен айтсақ, қалалық әкімдік. 4здері де 

 директорды тағайындауларына болады, себебі 

(кілетті ғой. Бірақ олар құқығым бар деп 

кесіп-піше бермейді, міндетті түрде ата-ана-

мен, ұстаздармен санасады, олардың пікірін 

ескереді. Адамның қадірін білу дегеніміз, міне, 

Жалпы к(пшілік мойындайтын бір дүние 

бар, ол «билік – халықтың қолында»  деген 

түсінік. Халық «бізге қызмет ет» деп, (зіндегі 

билікті белгілі бір топтың қолына тапсырады.  

Халық билігін берген топтан нені күтеді: 

бағыт-бағдар к(рсеткенін, қорғағанын, 

әлеуметтік қамсыздандыруды, тұрақтылық, 

тыныштық орнатуын. Міне, саяси элита 

халықтан (кілеттілікті алған соң, жоғарыда 

атап (ткен қызметтерді қамтамасыз етуге  және 

мінсіз қамтамасыз етуге тырысады. Билік 

орындары к(рсететін қызметтің саны мен 

к(лемі артқан сайын, халықтың тәуелділігі 

артады. Мұны ретсіз тәуелділік дейді. Міне, 

масылдық осылай пайда болады. Сонымен 

бірге халық биліктің нағыз иесі емес, шартты 

иесіне айнала бастайды. Биліктің нағыз иесі 

болу деген, жауапкершілік жүгін арқалау деген 

с(з. Ал халық (з билігін, яғни жауапкершілігін 

(кілеттік алған топ қамтамасыз ететін 

қызметке ауыстырып алған. Биліктің де 

 ресурсы шектеулі  ғой.  Оның халыққа 

к(рсететін қызмет ауқымы азайған кезде 

(инфляция, басқа да түрлі себеппен), яғни 

белгілі бәр әлеуметтік-саяси, экономикалық 

к(мектерді к(рсетуін азайта бастаған тұста 

халық саяси элитаны қыспаққа алады. <детте 

ресурсы аз мемлекеттерде биліктің жыл-

дам ауысатынының себебі осы. Ресурсы аз 

елде саяси элита халыққа әлеуметтік-саяси, 

экономикалық тұр ғыдан берген уәдесін орын-

дай алмай қалып жатады. Содан екінші біреу 

шығып, «егер (кілеттік берсеңдер, сендерді 

ұшпаққа шығарар едім» деген уәдесін үйіп-

т(геді. Алайда оның да дәуірі ұзаққа бар-

майды, себебі оның да халықты асырайтын 

ресурсы санаулы ғой. Мұның мысалы ретінде 

Қырғызстандағы жағдайды атауға болатын 

шығар. 

– Бірақ Қырғызстандағы биліктің жиі 
 ауысуын демократия деп бағалайтындар да 
бар... 

– Демократиясы орныққан елдерде билік 

олай ауыспайды. Онда демократиялық про-

цедуралар толық сақталуы керек...

– С9зіңізді б9ліп жіберген секілдімін. О 
бастағы әңгімемізге қайта оралсақ. 

– Иә, әрине. Ал кейбір елдерде, мәселен, 

бізде ресурс бар. Мұнайымыз, басқамыз, 

халыққа ұсынатын игілігіміз жеткілікті. Ал 

ол таусылса не болады? Енді әуел бастағы 

қымбатшылық туралы сұрағыңызға оралайын.  

Ол үшін АҚШ-тағы халық пен саяси элитаның 

қарым-қатынасын сипаттап (тейін. Билік – 

халықта. Демек, жауапкершілік те халықта. 

Мәселен, Америкада мемлекет халықты емдеп 

бермейді. Ақшамды т(леп, (зім емделемін. 

Ол үшін сау кезімде айлығымның бір б(лігін 

зейнетақыға т(леген сияқты сақтандыруға 

т(леп тұрамын. Демек, денсаулығыңа (зің 

жауаптысың. Америкада сізді ешкім де 

оқытпайды. Жоғары оқу орындарын  айтам. 

Ақша т(леп, (зіңіз оқисыз. Америкада 

ешкім грант бермейді. Аса таланттыларға 

мемлекет  емес, университеттің (зі грант 

ұсынады. Біз шын демократияны орнатқымыз 

келсе,  жауапкершіліктің халықта екеніне 

де елді ұғындырайық. Билік кімде болса – 

жауапкершілік сонда.

Кеңес (кіметі тараған кезде к(п адам 

(ткенді аңсады. Неге? Себебі халық жауапкер-

ші лікті (згеге беріп үйреніп қалған. Менің 

бір профессорым «билікті  халыққа қайтару 

арқылы адамдардың жауапкершілігін авто-

матты түрде арттырып жібере алмайсыз» дейді. 

Міне, біз сол жүйеден шықтық. Масылдық 

мінез халықтың бойында әлі де бар. «Мемлекет 

істеп берсін» деп түсінеді. Мемлекет халықтан 

жауапкершілік алған сайын, халықтың күші 

азая береді. Осыны бізге айтып түсіндіретін 

мемлекеттік жаңа идеология керек. 

Қарапайым аңдар әлемін алайықшы. 

Мәселен, Америкада ұлттық қорықтар к(п. 

4те әдемі. Міне, сол жерге қыдырып ба-

рып, жан-жануарлар әлемін тамашаласаңыз, 

 « Ж а н - ж а н у а р л а р ғ а  е ш қ а н д а й  т а м а қ 

тастамаңдар» деген ескерту жазбаларды 

к(п оқисыз. Бастапқыда «Неге тамақ таста-

майды екен, улап кете ме?» деп ойладым. 

С(йтсем, «Дайын тамақты жеп үйренген аң (зі 

тамақты тауып жеу инстинктісінен  айырылып, 

сіздер тамақ тастамаған сәтте-ақ қырылып 

қалады» дейді мамандар. Біздің билікпен, 

мемлекеттік институттардың органдарымен 

қазіргі қарым-қатынасымыз осындай. Міне, 

сондықтан кредиттерді кешуді, к(п балалы 

аналарға, әлеуметтік әлжуаз жандарға пәтер 

таратуды  оншалық қолдай қоймаймын. Себебі 

мемлекеттің ақшасын берген сайын  халық (з 

билігінен айырыла түседі. Бұл жағдай саяси 

билікке де қол емес. Мұндай к(мектердің 

әсері (те т(мен. Аз уақытқа ғана жетеді. 

Мәселен, нашақорлар кішкене доза салып 

алады ғой, соны ақырындап к(бейте бергенін 

қалайды, осылайша ол енді аздаған дозаға 

қанағаттанбайды. Билік бүгін кредитті кеше 

ме, ертең одан да үлкен к(мек к(рсетуі керек. 

Нашақор туралы мысалға оралсақ, күндердің 

күнінде нашақор үлкен дозаны есептей 

 алмай, (ліп кетеді. Бізге қазір халық арасында  

к(шбасшылық туралы ұғымды (згерту керек. 

Билік қазір халыққа беретін  дозасын реттеме-

се, түптің-түбінде бұл қадамдары жақсылыққа 

апармауы мүмкін. Біз қазір әлдебір сағым-

үмітпен (мір сүреміз. «Келесі жылдың бірінші 

шілдесінен бастап зейнетақы 25 пайызға 

(седі» деп, бір жыл бұрын үміттеніп қояды. 

Ол үміттің дозасы азайып, әлеумет қозғала 

бастағанда тағы да сондай үміт отын үрлеп 

қояды. Бұл жалған үміт, ал жалған үміті бар 

адам (зі әрекеттенуге тырыспайды.

Бізге балық беретін емес, қармақ беретін, 

«барлығы да жақсы болады» деп жұбататын 

емес, «жақсы болып жатқан ештеңе жоқ, 

осы бағыттан таймасақ құрдымға кетеміз» 

деп  жылататын к(шбасшылық керек. 

«Бәрін шешеміз, бәрін қатырамыз» дейтін 

к(шбасшылық мүл дем қажет емес. Олай 

істеу – к(шбасшылыққа да қауіп, халыққа 

да қауіп. Алайда «енді (з жауап кершілігің 

(зіңде, (з мәселеңді (зің шеш» дейтін билік 

келсе, халық оны қазір-ақ құ латып тастайды.  

Себебі (кілеттік пен халық арасындағы 

қарым-қатынас Кеңес (кі ме тінен бері қарай 

бұрыс арнада (рбіген. Бір адам келеді де, 

бәрін шешіп береді деп сенеді. Тіпті де олай 

емес. Бір адам ешқашан қоғам ның мәселесін 

шешкен емес. Барлығы жұ мыл  ғанда ғана 

мәселенің шешімін табады. Қа зіргі халық пен 

мемлекеттік органдардың қарым-қатынасы 

дисфункционалдық қарым-қатынас.

– Алайда билік пен халық арасындағы 
қарым-қатынастарды бірден түбегейлі 9згерте 
алмаймыз. Енді не істеу керек?

– Шүкір, біздің мемлекетте ақша бар. 

Мұндай жерде ешқандай саяси тұлға (зінің 

мансабымен тәуекелге бармайды. Мұндай 

(з геріске бастайтын к(шбасшылық баяу жүр-

гені жақсы. Ендігіде түсіндіру жұмыстары к(п 

жүруі керек. Халық жауапкершілікті (зі алуы 

қажет. <ркім (з күнін (зі к(реді дегенді жете 

түсінгені абзал. Сонда ғана халық биліктің 

нағыз иесіне айналады.

Билік пен халықтың арасындағы дис-

функцио налдық қарым-қатынасты айтпа-

ғанда, Кеңес (кіметінде идеология мықты 

болды. Адамдар қарны тойып тамақ жемесе  

де болашаққа сенді,  ортақ құлшыныс, 

мемлекетшілдік рух аясында бірікті. Себебі 

Кеңес (кіметі идеологияға к(п к(ңіл б(лді. 

Ал біз идеологияға к(ңілді қай деңгейде 

б(ліп отырмыз? Біздің идеологиямыз бір жыл 

аясындағы той тойлаумен шектелуде. Халық 

та осы ағында. Ол да бір жылдық отбасылық 

жоспарын той жасау, құдалықпен (лшейді. 

Иә, қазір идеологиямен емес, әлеуметтік 

мәселелермен айналысып кеттік. Ешқандай 

мемлекет  әлеуметтік мәселені шешкен емес, 

оны халықтың (зі шешеді. 

Бізге қандай к(шбасшылық керек деген 

сұраққа, к(шбасшы – қазаншы сияқты болуы 

тиіс. Мәселен, қоғамды қазан деп алайық. 

Қазандағы тамақ пісу үшін отты дұрыс жағу 

керек. Отты аз жақсаң, тамақ піспей қалады, 

к(п жақсаң күйіп кетеді. Демек, ондағы отты 

реттеп отырасыз. Қоғам үшін от деген не? 

От – қоғамдық ашық талқылар. От қайда 

болады? От ең алдымен Парламентте болуы 

керек. Ол жақтан мен керемет отты, яғни 

талқыларды байқай алмадым. Тағы бір от 

БАҚ-та  болады. Бірақ ол жақтан да оттың 

жалыны сезілмейді. Қазір билік қолында 

бар адамдар сол отты к(сеп, жандыруға 

тиіс. <леуметтік қайшылықтарға қатысты 

ақпараттарды жабуға тырысамыз. Ол мәселе 

пісуі керек қой, ол биліктің емес, халықтың 

мәселесі емес пе? Бала шұңқырға түсіп кетсе, 

шетелде оны күні бойы к(рсетеді. Баламызға 

қалай қарап жүрміз деп халық ойланады, 

талқылайды, піседі, құндылықтарын қайта 

қарайда, халық сол қателіктен сабақ алады. 

Қателігінен сабақ алмайтын адам ақымақ 

қой. Біреудің қателігінен де сабақ алуды 

үйренгеніміз абзал. Біздің қоғам біреу тұрмақ, 

(з қателігінен сабақ алмайды, (кініштісі сол. 

Себебі от (шіп қалған, қара қазан қайнап 

жатқан жоқ. Қай жерде не оқиға (ткенін, оның 

немен аяқталғанын білмейсің. Бәрі жақсы, 

тыныш. Мұндай тыныштықтан қауіптену 

керек. Себебі тұрақтылық тоқырауға алып 

келеді.

– Алайда «Сауд Арабиясында халық түк 
жұмыс істемейді екен, әрбір дүниеге  келген 
балаға бәленбай миллион доллар құйып 
қояды» деген пікірге біздің халық к9бірек 
қайырылатындай к9рінеді. Сондай 9мірді 
к9бірек үлгі тұтатындай...

– Сауд Арабиясы ғана емес, біздің ел де сон-

дай. Тұтынып отырған тауарымыздың,  киген 

киіміміздің (зімізге к(п қатысы жоқ шығар. 

Алдымызда он нан тұрса, соның біреуіне ғана 

қатысымыз бар, қалғаны біздің еңбегімізбен 

келген нан емес. Ол Қазақстанның 150 кен 

орнынан құйылған байлықтың арқасы. 

 Солардан шығып жатқан кен елге айлық 

болып, зейнетақы болып тарайды. Сауд 

Арабиясында да солай. Елі игіліктің үстінде 

отырса, ол Сауд Арабиясы азаматтарының 

ақылдылығынан, білімді, біліктілігінен емес, 

сол жердің асты-үстіндегі байлықтың арқасы. 

Мынандай жағдайды елестетіп к(ріңізші. 

Қазір үлкен ғылыми орталар энергетиканы 

алмастыра алатын  инновациялармен айналы-

сып жүр. Бір уақытта мұнайды алмастыратын 

қор, мысалы,  сутек табылады. Суды құйып  

аласыз да, к(лігіңізбен жүре бересіз. Сауд 

Арабиясының, біздің мұнаймыздың құны 

сонда к(к тиын болмай ма? Бәріміз қоңыз 

теріп кетеміз ғой. Қазақ деген халықтың 

тағдырын 150 кенішке байлап қойғаннан 

не ұтамыз? 150 кеніш  жабылып қалса,  біз 

ұлт ретінде  жойыламыз ба? Қазақстанда 

қанша адам бар, сонша адамға ұлт ретіндегі 

тағдырымыз байланысты болуы қажет еді. 

Мәселен,  Германия. Немістер  «Мерседес» 

шығарады. «Мерседес» жердің астынан 

шықпайды ғой. «Мерседесті» жасайтын 

бірегей технология 50 мың адамның басында 

«сақтаулы». Сол елу мың адамның мыңы елден 

кетіп қалсыншы, әлгі к(лік шықпай қалады. 

Ал бізде қалай? Қазақстанның байлығы сіз 

бен бізге тәуелді емес. Яғни Қазақстанның 

тағдыры дәл қазір бізге байланысты емес. Сіз 

бен біз Қазақстаннан кетсек, ешкімнің қылы 

қисаймайды. Тіпті он миллион адам елден 

кетіп қалса, кеніштер жұмысын жалғастыра 

береді. Ол жерде істейтін адам болмаса 

 шетелден адам жалдай салады. Қазақстанның 

байлығы осы ел азаматтарының ақыл-ой, 

білім-білігіне тәуелді болуға тиіс. 4кінішке 

қарай, бізде дамыған елдердің халқының 

 басында бар білім-білік жоқ. Сондықтан да біз 

дамыған ел емеспіз. Үлес салмағы артып келе 

жатқан қазақ тілінде білім алған қазақтарды 

одан әрі дамыту үшін тағы да қазақ тілінде 

мазмұн керек. Қазақ мазмұнымен бір емес, он 

емес, дәл қазір мыңдаған адам айналысса да 

артық етпейді. С(зімді жалғастырсам, міне, 

біздің елде адамның қадірінің т(мен екенінің 

бір себебі осыдан шығады.

Сауд Арабиясы к(рсеткіш емес, ол біз 

сияқты құрдымға кетіп бара жатқан елдер дің 

қатарында. Ел боламыз десек, (з ақылы-

мызбен, (з білімімізбен күн к(ріп үйренейік. 

жағынан, оқыған дүниелерімді жинақтап, 

тренингтер (ткізіп жүрмін. Ол менің хоббиім 

іспеттес жұмыс деуге болады. Қазақтың сапа-

сын арттыру үшін оның тілінің мазмұнын арт-

тыру керек. Тілдің байлығы оның с(зімен емес, 

ондағы ақпаратпен (лшенеді. Тіліңде қанша 

ақпарат бар – сен соншалықты білімдісің. 

Қанша білімің бар – ұлт соншалықты сапалы. 

Ұлт – тіл – мазмұн – бұлар бір-біріне тәуелді 

үшбұрыш. Сондықтан «Мазмұндама» деген 

қор ашып, қазақ мазмұнымен айналысып 

жатқан жайым бар.

– Iзіңіз айтқандай, мемлекеттік саяси 
қызметте алты жыл еңбек еттіңіз. Осы күні сол 
жолды жалғастырғыңыз келмей ме?  АҚШ-қа  
бір 9ңірдің лауазымды қызметкері болып кетіп, 
елге келген кезде ондай қызметке бармау 
жабырқатып жіберген жоқ па?

– Жоқ, олай дей қоймас едім. Жалпы (зіңіз 

айтып отырған лауазымды қызмет дегеніміз – 

халықтың саған берген (кілеттігі. Ал (кілеттікті 

екіге б(ліп қарауға болады,  біріншісі – ресми 

(кілеттік, екіншісі – бейресми  (кілеттік. 

 Ресми (кілеттік – мемлекеттік қызмет, 

 мандат. Бейресми (кілеттік – қоғамдағы 

орның, абырой-беделің. Қоғамға, мемлекетке  

ресми (кілеттігі бар адамдар ғана қызмет ете 

алады деген заң жоқ. Бейресми (кілеттігі 

бар адамдар да қоғамға қызмет ете береді. 

<ркімнің (кілеттігі бар. Мен (зімді бейресми 

(кілеттігімді пайдаланып, қоғамға қызмет етіп 

жүрмін деп есептеймін.

– Шетелге оқуға отба сыңызбен аттан-
дыңыз. Мұхит асқанда «осы бір 9мір салтын 

Шыңғыс МҰҚАН, 
Гарвард университетінің түлегі:

осындай қарапайым іс-әрекеттен тұрады: 

санасу, есептесу, пікірін сұрау, құлақ асу... 

Адамның қадірі деген ұлт құрылысының 

аса маңызды б(лігі. Адам қадірін білетін 

мәдениет қалыптастыра алмасақ,  ұлт 

ұсақталып кетеді. Себебі халық (з қадірін сез-

бесе, тоғышарлыққа, жауапкершіліктен қашу, 

тәуелділік белең алады.

– АҚШ-тың,  Еуропаның бақуатты 
елдерінің жайлы тұрмысын айтқан кезде, 
олардағы қызмет құнының 9те қымбатқа 
түсетінін тілге тиек етеміз. Iзіңіз айтып отырған 
ауруханаларда  ем алудың да, оқудың да ақысы 
арзан емес екенін с9з қыламыз. Жалпы бұл рас 
с9з бе, рас болса бір игілікті екінші 
бір игіліктің алмастыруы емес 
пе?

– Иә, ол рас. Мұның 

себебін түсіндіру үшін 

 мысал келтірейін. 

қарап отыр? Шетел тілін оқытатын білдей 

бір университетіміз бар, с(йте тұра неліктен 

дұрыс оқулық жоқ? 4кінішке қарай, сұрақ к(п 

– жауап аз. Міне, мазалаған осындай сұрақтар 

ізденіс жолына салып, ой-пікірлерімді қағаз 

бетіне түсіріп, басылым беттеріне беріп жүріп 

журналистиканың табалдырығын аттадым. 

«Жас Алашта» т(рт жыл жұмыс істедім. Ол 

уақыт маған к(п дүниені үйретті, к(п нәрсеге 

к(зім жетті.

Күндердің бір күнінде құр жазумен құнды-

лықтар мен шындықты жақындата алмайты-

нымды ұқтым. Оның үстіне, біздің жұмыстағы 

жылдарымыз бен интернеттің кең таралған 

уақыты сәйкес келіп қалды. С(з – бұрын жур-

налистер ғана құқылы сала еді, ендігіде интер-

нетке қолы жеткеннің бәрі жариялыққа қолы 

жетті. Жылдан-жылға халық пен биліктің 

арасындағы «к(пірге» деген қажеттілік 

азайып,  әркім (з к(пірін салып алды. 

Сол тұста қоғамдағы проблемаларды 

қаламмен емес, (з қолыммен шешіп к(рсем 

қайтеді деп жүрген кездері мемлекеттік 

қызметке,  дәлірегі  баспас(з хатшысы 

болуға ұсыныс түсті. <детте журналистер 

мемлекеттік қызметке баспас(з хатшысы 

 болып барады.  Міне, мен де баспас(з хатшысы  

ретінде бастаған мемлекеттік қызметте он 

жылдай  жұмыс істедім. Оның алты жылында 

саяси  қызметте болдым. Алайда ол жерде 

де күнделікті күйбең тірлік басым сияқты 

к(рінді. «Балконға шығу» деген ұғым бар. 

Айталық, билеп жүрсеңіз, тек алдыңдағыны 

ғана к(ресіз. Ал балконға шықсаңыз, кім 

кіммен билеп, қай топ белсенді, бір с(збен 

айтқанда, к(рініс түгел к(з алдыңызда. Үлкен 

к(ріністі к(ре алмаған адам бағытынан 

жаңылысады, жұмысынан мән кетеді. Бір 

уақытта, газетке келген кезімдей, сұрақтарым 

к(бейе түскенін байқадым.

<рі-сәрі болып жүрген шағымда Елбасы  

дамыған отыз елге қосыламыз деп ұран 

тастады.  Ол қандай отыз ел? Олар бізден 

несімен артық? Сол артықшылықты, яғни 

егер формуласы болса, неге енгізбеске? 

Соны іздейін деп, шетелдің оқу орнына 

құжаттарымды тапсырдым. Алғашында 

 жолым болмады. Екінші жолы айым оңымнан 

туып, АҚШ-та оқуға мүмкіндік алдым. 

 Гарвардта білім алып, Рикардо Хаузман деген 

профессордың жетекшілігімен «Қазақстан 

дамыған елдің қатарына кіре ала ма, ол қатарға 

кіру үшін не істеу керек?» деген тақырыпта 

тезис қорғадым. 

Білімімді алып, елге бет түзедім. Шыны 

 керек, мемлекеттік қызметте де мені іздеп 

жатқан ешкім жоқ секілді к(рінді. Шетелде  

жүргенде к(п нәрсені ұғынып, бойға жиып 

қайттым. Мемлекеттік қызметпен қолда 

(кілеттілік болса да, мәселен, мемлекеттік 

қ ы з м е т к е р л е р ,  ( к і л е т т і к   б о л м а с а  д а 

а й н а л ы с у ғ а  б о л а д ы .  « Қ а й  п о з и ц и я д а 

болсаң да, – профессорым Рональд  Хайфец 

айтпақшы, ағартушылық стратегиясын 

таңдасаң, ұтылмайсың». Оның үстіне, біздегі 

ағарту саласы игерілмеген тың секілді.  Осыдан 

20 жыл бұрын ауылдан келгенде қазақ тілі 

– әлеуметтік баспалдақ емес еді, қазір де 

 солай. Және ол (здігінен бола қалмайды. <р 

теппешігін қалау үшін жылдар керек болуы 

мүмкін. Мәселен, ағылшын тілі Медеудің 

мың баспалдағы сияқты болса, қазақ тілі әлі 

бастапқы баспалдақтарда тұр. Сонымен, не 

керек, Гарвардта оқып жүргенде  талай кітап 

оқыдық. Соның қазақ, тіпті орыс тілдеріне 

аударылғаны теңіздегі тамшыдай екеніне к(зім 

жетті. Мен ағылшын тілінде, ағылшын тілінің 

категориясымен  с(йлессем, ешкім түсінбеуі 

мүмкін. Біздің тілімізде жоқ  концепцияларды 

ешкім ұқпайды. Ең болмағанда сол ұғым-

түсініктерді елге жайлап  жеткізе берейін деп 

ойладым. Аударайын   десем, кітап ұшан-теңіз, 

дүниежүзінде жылына  1 800 000 кітап шығады 

екен. Оның бәрін қашан аударып тауысасың? 

Сондан кейін қазаққа қажет деген әртүрлі сала 

бойынша  к(птеген тақырыптардың рейтингін 

жасап, ең болмаса сол кітаптарды мазмұндап 

берейік деп, іске кірісіп кеттім. Екінші 

Азаматтың суреті
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«БІР ҚҰМАЛАҚ 
бір қарын майды шірітеді...»

(Соңы. Басы �ткен санда)

Үшінші «құмалақ» – тілімізге орыс 

тілі арқылы енген атау с(здерді үндестік 

заңына сәйкес (згертпей, сол қалпында 

қ а б ы л д а у ы м ы з .  Ж ә н е  о н ы ң  к е ң е с 

дәуірінде жасалған «Қазақ тілінің негізгі 

емле ережесінде: «Орыс тілінен енген атау 

с(здердің тұлғасы негізінен орыс орфогра-

фиясы бойынша (згертілмей жазылады» 

деп заңдандырыуымыз.

Бұл қағыйда еліміз тәуелсіздік алған 

күннің ертесіне-ақ, 1991 жылдың 17  

желтоқсаны күні, дереу (зертіліуі керек 

еді. Амал не, тіліміз әлі одан тәуелсіздік 

ала алмай, әлі (згерте алмай келеді. Оның 

қаншалықты зыйанды заң екенін ғалымдар 

біледі. Білмеулері мүмкін емес. Білмесе, 

ол нағыз ғалым емес. 4йткені ол заң – 

тіліміздің үндестік заңын үндеспейтін 

заңға айналдыратын заң.

Сол заң бойынша, біз «трактор», «пре-

мьер», «клуб», «профессор», «проза», 

«драматург», «труба», «поэзия», «пробле-

ма», «шторм» деп, т.с.с. жазыуға мәжбүр 

болдық.

Ал бізден бұрынғылар кәйтіп еді? 

Олар «кроватты» «кереует», «самоварды»  

«самау рын», «тракторды» «тырактыр», 

«клубты» «құлып» деген. Неге? Тілі 

келмегендіктен бе? <рійне. Ал неге тілі 

келмеген? Себебі қазақ тілінде бірде-бір 
с9здің басында екі дауыссыз да, екі дауысты 
да қатар келмейді, іздеп таба алмайсыз.

Мысал келтіріп к(рейік: мысық, күшік, 

тықыр, пақыр, кекілік, кісі, ыстық, ақыл, 

аш, пырақ, қырық, пішін, т.с.с.

Тіпті екі дауысты дыбыс с(з басында 

ғана емес, с(з ортасында да, соңында 

да келмеуі тійіс. Ол – үндестік заңының 

 талабы. Себебі екі дауысты дыбысты қатар 

созып отырсаң, онда с(з айтқаннан г(рі ән 

айтқанға ұқсап кетесің. 

Бұл – дыбыс пен дыбыстың үндесіуін 

т а л а п  е т е т і н  з а ң д ы л ы қ .  А л ,  ш ы н 

мәнінде, үндестік заңы тілімізде дыбыс 

үндестігінен басталады. Бұл – тіліміздің 

ұлттық ерекшелігі.  Бұл ерекшелікті 

ғалымдарымыз білсе де, әдейі ескер-

мей келеді. 4йткені орыс тілінен енген 

атау с(здер жайындағы жоғарыда айтқан 

бап оны ескерген ғалымды қылмыскер 

 санатына жатқыза салыуы мүмкін-ді. 

Ал ғалымдарды қорқытқан бұл бап жаңа 

«Негізгі ережеде» айтылмайды, алайда 

бастан-айақ басшылыққа алынған. Оны 

ашық айтпай отырған себебі, олар әлі орыс 

тілінің ережесінен бас тарта алмаған. Ал 

ол тілде дауыссыз дыбыстар с(з  басында, 

ал дауысты дыбыстар с(з  басында да, 

ортасында да, соңында да қатар келе 

береді. Мысалы: «крест», «трест», «пресс», 

«стресс», «делает», «бывают», «красивые», 

«класс», «коэфицент», «поэзия», «аорта», 

«аэрофлот», «вообще», «сообща», «геогра-

фия», «биография», т.с.с. Бұл – орыс тіліне 

тән заңдылық.

К(ріп отырғанымыздай, орыс тілінің 

бұл заңы мен қазақ тілінің заңдылығы – 

екеуі екі басқа, жақындығы Зұлқарнайын 

мен менің жақындығымдай нәрсе. Осын-

шама алшақтықты жақындатпақ болыу – 

аса қәуіпті қыйанат. Шындығын айтқанда, 

кісіні шошытатын іс. 

Қазақ с(зінің бәрінде дерлік бір 

 дауыссыз дыбыстан соң бір дауысты 

дыбыс кезектесіп айтылады да, с(зіміз 

содан созымды, әуезді естіледі. Бұл – 

басқа тілдерде бола бермейтін құбылыс. 

Қараңыз: А – ла – тау , был – тыр – ғы – 

дай, а – уыл – дас – та – ры – мыз – дың, 

ха – бар – лан – ды – рыу – шы – лар – ға, 

т.с.с. 

О с ы н д а й  ғ а ж а п  е р е к ш е л і к т і  ( з 

қолымызбен құртсақ, онда біздің қандай 

халық болғанымыз?

Қазақтың «бүркіт» деген с(зін орыстар 

(з тіліне ыңғайлап «беркут» дейді, (йткені 

оларда «ү», «і» деген дауысты дыбыстар 

жоқ. 

Қазақ «ауыл» десе, орыстар «аул» дейді. 

Айтылыуында, жазылыуында айырма бар 

ма? Бар. Екі басқа тілге бір талап қойу 

дұрыс па? <рійне, дұрыс емес. <р ұлт (з 

тілінің (з ерекшелігін сақтауы керек. Біз 

ешкімге: «Ауыл», «бүркіт» – біздің с(з, 

оны сендер де (згертпей жазыңдар!» дей 

алмаймыз, деуге қақымыз да жоқ.

Қазақ с(зінің әр бұуынында негізінен 

үштен аспайтын дыбыс және оның біреуі 

ғана дауысты дыбыс болады: «жыр – тық», 

«бү – тін», «ал – мас», «қыл – мыс», т.с.с.

Т(рт дыбысты бұуын еліктеуіш с(здер 

мен бұйрық ырайлы етістікте ғана болады: 

«тарс – тұрс», «былш –былш», «жарқ – 

жұрқ», «тарт», «құрт», «сүрт», т.с.с.

Сондай бұуынмен с(йлеп жүрген 

халық «Кремль», «ми – нистр», «ко – 

нистр», «трест», «класс»,«ре – зи – дент» 

секілді с(здерді «демі жетіп» айта алмай-

ды, айтса, (з тіліне ыңғайлап, «Кіреміл», 

«міністір», «кәністір», «тірес», «кылас»,  

«ре – зійдент» деп қана айтады. 

Бұл бір тілдің артықшылығы, екінші 

тілдің кемшілігі емес, тек әр тілдің (з 

ерекшелігі. Оған қол сұғыу – халықтың 

құқығына қол сұғыуымен бірдей нәрсе. 

Кеңес дәуірінде қол да сұғылды, бұйрық 

та берілді. Соған (з деңгейінде қарсылық 

білдірген Кәмел Жүнісов секілді ағамыз, 

Хасен Қожахмет тәрізді ініміз түрмеге де 

түсті, Рахманқұл Бердібаев ағамыз сан 

түрлі шектеу мен құудалауды бастан кешті. 

Біз – соны к(ріп, біліп (скен ұрпақпыз. 

Және оны ұмыта да қойған жоқпыз.

Орыс тіліне тән ерекшелікті қазақ 

тіліне қолданыу – отарлық жүйе тіл 

арқылы әлі де әмірін жүргізіп жатыр 

деген с(з. Оны басқаша бүркемелеудің 

ешқандай қәжеттігі жоқ.

Қ ы с қ а с ы ,  ж а ң а  е р е ж е г е :  « Ш е т 

тілдерден енген с(здер, үндестік заңына 

сәйкес, тұлғасы (згертіліп, қазақ тілінің 

табыйғатына ылайықталып жазылады» 

деген бір бап енгізілмей, қазақ тілінің бағы 

ашыла қоймайды. 

Тілге тіл, елге ел әсер етпей тұра 

 алмайды. Мақсат әсер еткізбеуде емес, 

бәрін бетімен жіберіп, (з тіліңнен (зің 

айырылып қалмауда.

Кезінде тілімізге дін арқылы талай 

с(з енгені құдайға да, адамға да айан. 

Ол с(здердің біразын тіл дійірменінен 

(ткіздік, біразына әртүрлі себеппен 

әліміз келмеді. Үндестік заңының үні 

шықпай қалған соң, әсіресе «ә» дыбысы 

мен әрібі әжептәуір шектеуге ұшырады. 

«Х», «қ», әріптерінен кейін «ә» жазыл-

майды, «а» жазылатын болды; «ә» әрібі 

Бірге жазылатын с(здің ж(ні бір 

басқа да, біріккен с(здің ж(ні бір басқа. 

Мәселен, «Шыңғыс хан» с(зін біреу б(лек, 

біреу бірге жазады. Мейлі. Ал «Шыңғыс» 

с(зі – біріккен с(з, тек бірге жазылады, 

себебі қос түбірлі с(здің екінші түбірі 

(з тұлғасын (згертіп барып біріккен: 

«шың + құз» с(зінен «шың + ғыс» болып 

тұлғаланып тұр. 

«Бірігіу» с(зі мен «бірге» с(зінің 

мәні де бірдей емес. Біріккен с(з – б(ле 

жарыуға келмейтін с(з. Ал егер б(лек 

жазсақ, екі сыңарының бірі дербес мағына 

бермейді. Мысалы, «шегара» дегенде 

«шег» с(зі сондай.

Ал «ауылшарұуашылық» с(зін біріккен 

с(зге жатқызыуға бола ма? Оны бірге 

жазсаң да, б(лек жазсаң да, әр с(здің (з 

тұлғасы сақталған. Сондықтан ол біріккен 

с(з емес, тек бірге жазылатын с(з. 

Үндестік заңы тек біріккен с(зге 

ғана емес, с(з тіркестеріне де ықпал 

етеді. Мәселен, «к(п адам» дегенді «к(б 

адам» деп с(йлейміз. Тіркестің екінші 

сыңарындағы «а» (зінен бұрынғы «п» 

дыбысына әсер етіп, оны жұмсартып тұр. 

«Бара алмаймын» дегенді «барал-

маймын» дейміз, бір «а» айтылмайды, 

т.с.с. Бірақ олар біріккен с(з емес, қатар 

айтылған екі басқа с(з – с(з тіркесі, 

сондықтан (з тұлғасын сақтап әрі бір-

бірінен б(лек жазылады. 

Бесінші  «құмалақты» да  алдыға 

тартқаным артық болмас. Ол – жалғамалы 

т ілдег і  кейбір  қосымшаның қалай 

жалғаныуына талдау жасалмауы.

Үндестік заңына сәйкес жұуан айты-

латын түбірге жұуан қосымша, жіңішке 

т.с.с. жазылған с(з бар. Ал ана тілінің 

табыйғатын сақтауға тырысқан ғалым ол 

с(здерді тым құрыса, «зыянды», «зыялы» 

деп жазыуды неге ұсынбаған? Сонда ол 

с(здерді «зы+ян+ды», «зы+я+лы» деп 

бұуынға б(лер едік, сонда тіліміздің, 

тым құрығанда, орфоэпиялық тұлғасы 

сақталар еді. Мұны «шаш ал десең, бас 

аладыға» да жатқызыу қыйын. 4йткені бұл 

әдіс, тілді бұзыу тұрғысынан қарағанда, 

(те «данышпандық» әдіс. С(йлеу мәнерін 

орысшаға бірте-бірте жақындата беретін 

тапқыр әдіс. Салыстырып к(ріңіз: Ар 

– мия, ар – ия, теория, серия, т.с.с. «я» 

әрібін таратып жазсақ, мұның (те сорақы 

болып шығатынын сол ғалым білмеді 

дейсіз бе? Қараңыз: «зи + йа – лы», 

«зи + йан – ды». Ал «и» әрібін тарата 

жазсақ, одан да сорақы: «зы + йа – лы», 

«зы+йандының» орнына «зый+йанды», 

«зый+йа+лы»  болып шығады. Мұны 

жәй қазақ аңғармауы мүмкін, ал ғалым 

қазақтың біліуге міндетті екені даусыз.

«Кію», «тію» с(здері де орыстың 

«миссию», «сессию» секілді с(здеріне 

жақындатыу мақсатымен жазылған. Мұны 

ғалым емес жәй адам жасай да алмайды, 

ойлай да алмайды.

Осындайда «Бір с(здің артын бір с(з 

түртеді» деген с(з еріксіз есіңе түседі. 

Орыстардың «близкие», «узкие», тәрізді 

с(здеріндегі «ие» әріптерінің қатар 

 жазылыуы с(здеріндегі «ие», «кие», «бие», 

«шие», «тие», «жиен», «тиек», «пияз», 

«миық», «иық», «қиық», «сиық», «қиын», 

«жиын», «биыл», «жиырма», «сиырма», 

«жиі», «миы» с(здерінің жазылыу сырын 

да аша түседі. Тіл мен тілді, с(з бен с(зді 

қосымшаның орнына сызықша (тійре) 

қойылатыны бұрыннан қолданылып келе 

жатқан ереже.

«Ана с(з алай жазылады», «мына с(з 

былай жазылады» дей салыу ешқандай 

ережеге жатпайды, неге олай жазылатыны 

түсіндірілгенде ғана ереже болады. «Негізгі 
ережеде» бірде-бір ереже айтылмайды. Ал 

ереже болмаған, ережеге бағынбаған с(зде 

қандай жүйе, қандай заңдылық болады?

Кезінде Хәлел Досмұхамедов атамыз 

түрік халықтарының кеңесінде байан-

дама жасап, үндестік заңы («сингар-

монизм») тіліміздің негізгі заңы екенін 

 айтқан-ды.  Ахмет Байтұрсыновтың да 

бүкіл қағыйдасы сол заңға негізделген. 

Оны сан ірет айттық, сан ірет жаздық. 

Бірақ мен түгіл, Ахаң мен Хәлекеңді 

құлаққа ілмей үйренген ғалымдар оған 

селт ете қойған жоқ. «Қыйналма бекер тіл 

мен жақ, К(ңілсіз құлақ – ойға олақ» деген 

ғой Абай. Біздің құлақ – әлі сол құлақ.

Кәзіргі тіл ғалымдарының бәрі дерлік 

1957 жылы қабылданған «Негізгі ереже» 

бойынша тәрбійеленген ғалымдар. Алайда 

олар да тіл тарыйхын білмей, зерттемей, 

ғалым болмауға тійіс-ті. Үйреніп қалған 

теріс дағды, теріс әдет бәрібір ғылым 

болмайды. Сондықтан тіл табыйғатын 

теріс дағдыға жеңгізбеу – әр қазақтың 

азаматтық борышы.

Бірақ, амал қанша, кеңес дәуірінен 

бері тілімізді бійлеп-т(степ келе жатқан 

бұл зорлық пен қорлықтан тілімізді 

құтқарып алатын ғалым әлі шыға қоймай 

тұр. Бойында азаттықтың рұухы сақталған 

халық та, оның ғалымы да отарлық жүйеде 

қалыптасқан әдет пен дағдыға бұлайша 

арасына кең тарап сіңетіндей боп кеткен 

с(здерді қайтадан класс, музей, архив деп 

қолданайық дегеніміз дұрыс болмайды» 

деуі де біз ғалымдардан к(птен үміттене 

күткен с(з еді. Айман дұрыс айтады, шет 

тілден енген с(здерді «Барлық ел солай 

с(йлейді, барлық ел солай жазады» деген 

желеумен сол қалпында қабылдап, дайарға 

майар бола берсек, белгілі уақыттан соң, 

қазақ тілі (з-(зінен қоқыс тілге айналып 

шыға келеді. 4зінің табыйғый ережесі 

жоқ тіл дамымайды, тозады, (згереді, 

бұзылады. Себебі оның дамытатындай 

тұғыр ережесі болмайды. Жоқтан бар бол-

майтыны секілді жетімдік к(реді.

«Қазақ тілінің ендігі дамуын латын 

графикасындағы жаңа әліпби белгілейді»  

деп даурыға жазып жатқандар – Айманның 

әлгі айтқанына ой жүгіртпеген адамдар. 

4йткені с(зді дамытатын әріп емес, әріпті 

қолданыудың ережесі.

Жалғамалы қазақ тілінің үндестік заңы 

бойынша емес, орыс тілінің «ықшамдалу 

әдісі» бойынша қалай «дамыйтынын» 

ғалым інілеріміз сезе ме екен?

Кеңес дәуірінде жандайшап ғалымдар: 

«Былай жазамыз!» деп бұйыратын, ал 

халық оны «аса үлкен құуанышпен» қарсы-

лықсыз орындайтын, соған дағдыланған 

ға лымдар да, халық та жаңа «Негізгі ере-

женің» тереңінде жатқан бодандықтың 

кесірін әлі жан-жақты талдай алмай отыр. 

Ал әлдеқашан атылып кеткен Ахаң мен 

Хә лекең (з заңын қорғай алмай о дүнійеде 

жатыр.

Құдайға шүкір, біз ойымызды тәуел-

сіздікке арқа сүйеп айтып жатырмыз. 

4йткені жаңа әліпбійді қабылдау бұрынғы 

бодан дәуірдегі теріс дағды мен зыйанды  

заңдардан құтылыуға бәс беріп тұр. 

Сол бәсті пайдаланбау – ғалымдарға, 

азаматтарға сын. 

Мұны к(рсек те к(рмегенсіп, білсек 

те білмегенсіп, жан тыныштығын ойлаған 

пендешілікпен үндемей жүре беруге де 

болатын ба еді. Бірақ бүлініп жатқан бірер 

с(з, бірер ереже емес; бүкіл с9з, бүкіл ереже 
ғой!!!

Кезінде Міржақып Дулатов: «Қазақ тілі 

мемлекеттік тіл болсын деген заң шықты. 

Т(бем к(кке т(рт елі жетпеді. Бірақ, не 

керегі бар, бекер қуанған екенмін» деп, 

заң ның орындалмай жатқанын к(ріп, 

қатты (кініпті. Біздің де (кінішіміз соған 

ұқсас.

«Қайда едің?» атты (леңімен сол 

Міржақып менің қабырғамды былай 

с(геді:

Кешегі қара күндерде,

Жұлдызсыз, айсыз түндерде,

Жол таба алмай сенделіп,

Адасып алаш жүргенде,

Бұл күнгі к(п к(семдер,

Сұраймын, сендер қайда едің? 

Тағы бір Міржақып бізге де: 

С(зіңнің сазды үні бұзылып,

Тіліңнің тамыры үзіліп,

Айрылып бәрінен жатқанда,

Бұуынын балта шапқанда,

Дауға түскіш д(кейлер,

«Елім!» – дегіш (ңкейлер!

Айтыңдаршы, қайда едің? – дей қалса, 

болашаққа қай бетімізбен қараймыз? «Аш 

құлақтан тыйыш құлақ» деп, тыныштықты 

сақтағымыз келді» дейміз бе?

Алайда елдің тыныштығын сақтау 

мен жан тыныштығын сақтау – екеуі екі 

басқа нәрсе емес пе? Елдің тыныштығын 

сақтау – жанкешті жан-жақты еңбек, 

халыққа тынымсыз қызмет жасау; ал 

жан тыныштығын сақтау – «Ойбай, осы 

күнімізге де зар болып қалармыз» деп, (з 

к(леңкеңнен (зің қорқып, қыйсайғанды 

түземей, жоғалғанды іздемей, тек тып-

тыныш жан бағыуды ойлау; бәріне бас 

шұлғып, бәріне құлдық ұрып жүре беріу, 

соны дағдыға айналдырыу.

Ұлттық табыйғаты бұзылған тіл – кем-

тар тіл.

Кемтар адамның да мемлекет ішінде 

(мір сүре беретіні сыйақты, кемтар тіл 

де (мір сүре береді. Ал мемлекеттің бүкіл 

жартысы кемтар адамдардан тұрса, ол 

қандай мемлекет болады? Сол сыйақты 

бүкіл тілдің жартысы кемтар с(зден 

тұрса, ол қандай тіл болады? Алданған, 

күштіге бағынған халық (мірде болады. 

Ал (зін-(зі алдаған халық қандай халық 

саналады?

Мемлекет (з адамдарының кемтар-

лығын жойыу үшін (мір бойы күреседі, 

тіл де солай күресіуге тійіс.  Себебі 

мемлекеттің тірегі мен бійлігі де, сайасаты 

мен мәденійеті де, (з халқын сыйлауы мен 

құрметтеуі де – бәрі тек тіл арқылы жүзеге 

асады. «Отыз жыл бойы тәуелсіз мемле-

кетте (мір сүрсе де, бір-бірімен (з тілінде 

әлі түсінісе, с(йлесе алмаған халық қандай 

халық?» дегенді де ойлайтын уақыт жеткен 

сыйақты.

Елдің тыныштығын сақтау – ерлік, 

(зіңнің жан тыныштығыңды ғана сақтау 

– ездік . Ал бізге керегі қай тыныштық?

Жан тыныштығын сақтау үшін, 

тіліміздің ғасырлар бойы қалыптасқан 

табыйғатын бұзып отырған бір топ ғалымға 

жол беріп отыра береміз бе? 

Кеңес дәуірінде жасалған зорлық 

пен қыйанаттан тілімізді қорғап алыуға 

тәуелсіз мемлекетіміздің де шамасы 

жетпей  ме?

Меніңше, «Қазақ тілі емлесінің негізгі 

ережелерін» жасауға ҚР Білім және ғылым 

міністірлігі жауапты болыуға тійіс. Оны 

қайта жасамайынша, халқымыздың тілі (з 

тұғырына қайта к(теріле алмайды.

Ресейдің економыйкасына мем  ле -

кетіміз тәуелді болса да, тіліміз орыс тіліне 

тәуелді болмайтын шығар? Біз бұрын-

ғыдай отар емеспіз ғой. 

(Ескерту: Автордың стилі сақталды)

бастапқы бұуындарда ғана жазылып, 

с(здің соңына таман мүлдем жазылмай-

тын болды. Меніңше, сол қағыйданы да 

қайта қарайтын заман тұуды. 4йткені оны 

үндестік заңы талап етеді.

Мәселен, біз әлі күнге дейін  «харекет», 

«қазір», «қане», «қате», т.с.с.  жазып жүрміз. 

Басқы бұуынның бәрі «ха», «қа» деген 

жұуан бұуын болады да, қалғаны жіңішке 

бұуын болып кетеді. Ал үндестік заңы 

олардың «хәрекет», «қәзір» (бір нұсқасы 

– «кәзір»), «қәне» (бір нұсқасы – «қәне»), 

«қәте» (бір нұсқасы – «қата»), «қәйтеді» 

(бір нұсқасы – «кәйтеді»), «хәкім», «хәлің», 

т.с.с. таза қазақыландырып айтатын және 

жазатын кез тұуған тәрізді. Тіліміздің 

ійкемі оған келіп те тұр. «Дүдамал» деп, бір 

с(зді жартылай жіңішке, жартылай жұуан 

етпей-ақ, «дүдәмәл» деп біргелкі жіңішке 

бұуынмен айтып, біргелкі бұуынмен 

жазатын да уақыт жетті деп ойлаймын. 

Тіліміз соған ійкемделіп-ақ тұрған жоқ 

па? «Кіналы», «күналы», «кітап» деп, бір 

с(зді әр бұуынды етпей-ақ бір ізді с(йлеуге 

және жазыуға келетін кез де келді емес пе? 

«Күнәлі», «кінәлі», «кітәп», «зәрезәп», 

«пәріуәрдігер», «мәрмәр», «Сәріуәр», 

«<ніуар», «<зійзә» деп с(йлесек, жазсақ, 

кімге кесіріміз тійеді? 4з тіліміздің жазыу, 

с(йлеу тәртібін нығайтсақ, одан (зге тіл 

зардап шеге қоймас.

Т9ртінші «құмалаққа»  да тоқтала 

кетейін. Бұл (зі ертеден ғалымдар  енжар 

қарап, дұрыс зерттемей келе жатқан 

«құмалақ». Ол біріккен с(здің қандай с(з 

екеніне қатысты.

Меніңше, мұндағы негізгі қәте – 

бірімен бірі қосылып, бір ғана нысанның 

атын білдіретін к(п түбірлі с(здің бәрін 

біріккен с(зге жатқызыу. Мәселен, 

Шым+кент, Қаратау, Алатау, Құмбел, 

атамекен, Жанболат, к9ліктұрақ, шайхана,  

асхана, сайажай, жағажай, әуежай, шаш-
тараз, қолжаулық, к9зәйнек секілді (з 

тұлғасын (згертпей қосылған с(здер 

қос түбірлі с9зге жатыуы тійіс. Үш-т(рт 

түбірлі с(з тілімізде (те сійрек: алғараг9к, 
Гүлкентай, Елкенжан, Гүлсүйтайжан, 
әудемжер, Айғараг9з, т.с.с. 

Ал енді қарағаш, қолғап, тәңертең, 

быйыл, бүгүн, бүрсігүні, алдыңгүні,  шегара, 

к9г9ніс, Қойшығара, Зілғара, Алдарберген,  

біргелкі, Қараг9з, жаһангез, Керғұла, 

Құлагер, к9зғарас, қолғабыс секілді бір не 

екі сыңары да (з тұлғасын (згертіп барып 

қосылған к(п түбірлі с(здер ғана біріккен 
с9зге жатыуы тійіс. Сонда біріккен с(зіміз 

к(п түбірлі с(здің бір тармағы ғана болып 

саналады. Сонда ғана тіліміздің ұлттық 

табыйғаты үндестік заңына сәйкес айты-

лады және жазылады. Кәзіргі Сарыарқа, 

Сарыағаш, к(к(ніс, шекара, к(зқарас, 

қолқабыс, т.с.с. жазып жүргеніміз – 

тіліміздің табыйғатына жасап жүрген 

зорлығымыз. 

Үндестік заңы бійлік жүргізетін 

жалғамалы тілде «<р с(з (з түбірін сақтап 

жазылады» деген қағыйда тілге жасалған 

дійктатұра болып табылады, әр с(з 

үндесіуіне қарай жазылыуы тійіс.

«О – оу, Сарарқа!» – деп әндеткен 

Ақселеу: «О – оу, Сары Арқа» деп, (з 

тілін (зі бұзып әндеткен жоқ қой? Ұлттық 

заңдылықты сақтамай с(йлесек, ұлттық 

заңдылықты сақтамай жазсақ, онда қазақ 

тілі ғылымының, оны басқаратын  арнайы 

ғылымый мекеменің мемлекетке не қажеті 

бар? Тіпті «Біз қазақпыз!» деп (тірік 

мақтаныудың да кімге қәжеті бар? 

түбірге жіңішке қосымша жалғанғанмен, 

ол заңға жартылай «бағынатын» да 

қосымшалар бар. Мысалы: айтыс + кер, 

қалам + гер, қамшы + гер, жаһан + гер, бап 

+ кер, т.с.с.

Бұларда түбір соңындағы қатаң 

дыбысқа қосымша қатаң (–кер), ұйаң 

дыбысқа ұйаң дыбыстан басталып (–

гер) жалғанғанмен, жұуан және жіңішке 

бұуынды с(здің бәріне біргелкі жіңішке 

қосымша жалғанып тұр. Осы тектес 

тілімізде (зге де қосымшалар бар. Мысалы: 

– тікі, – дікі, – нікі. Адам + дікі, ат + тікі, 

кісі + нікі. Неге? 4йткені ол қосымшалар 

бұрынғы кезде жеке мағыналы с(з 

 болып, кейін келе-келе қосымша болып 

қалыптасқан деген болжам бар. К(мектес 

септіктің – пенен, – бенен, – менен, – 

пен, – бен, – мен жалғаулары да сондай: ат 

– пенен, ійт – пенен, құм – менен, арба – 

мен, тас – пен, ауыз – бен, с(з – бен, т.с.с. 

Алтыншы «құмалақ» жаңа «Негізгі ере-

жеде» айтылмай қалған жағдайға қатысты.

Бұрын әліпбійімізден орын алып кел-

ген, қосарлы дыбыстарды белгілейтін 

біраз орыс әрібін кәзір алып тастадық. 

Енді  сол әріптермен жазып келген 

с(здерді болашақта қалай жазамыз? Осы 

айтылмаған. Мысалы: «аюды» «а+йу» 

дейміз бе, «а+йыу» дейміз бе? Естіліп 

т ұ р ғ а н  « ы »  д ы б ы с ы н  ж а з а м ы з  б а , 

бұрынғыша жазбаймыз ба? Ондай с(з 

тілімізде баршылық: ою, қою, тою, жою, 

сою, мою, тию, кию, ию, т.с.с.

Бұрын «зиялы», «қияли», «биязы», 

«миялы», «қия», «мия», «биялай» деп 

 жазып келген с(здерді бұдан былай қалай 

жазамыз? «зи+йа +лы», «ми+йа + лы» деп 

пе, «зы + йа + лы», «мы + йа + лы» деп пе? 

<лде ескі әуенге салып, екі дауыстыны 

қатар келтіріп «зи + а + лы», «ми + а + лы» 

дей береміз бе?

Енді «сі – йез» дейміз бе, «си – ез» бе? 

«Рәзыйез» бе, «разиез» бе? <лде «разійез» 

бе? Қайсысы тіліміздің табыйғатына сай? 

Оны айтпай кетіудің қандай құпыйасы 

бар? Ол с(здерді жазыуда тілдің дербестігі, 

(з заңы сақтала ма, жоқ па? Тіпті, бәрін 

былай қойғанда, «боксер» дегеніміз 

дұрыс па, «бокысшы» дегеніміз дұрыс па? 

 «шофер» ма, «шопыр» ма, «жүргізіуші» 

ме? «Прозайк» пе, «пырозашы» ма?  «Ми + 

нистр» ме, «мі + ніс + тір» ме? «Поезд» ба, 

«пойыз» ба? «Премьера» ма, «пі – ре – мі 

– йе – ра» ма?

Бұрын «Кремль» деп жазатынбыз, 

жіңішкелік белгіні әліпбійден алып 

тастаған соң, енді оны қалай жазамыз? 

Үндестік заңына сәйкес «Кіреміл» дейміз 

бе әлде орысша тұрқын сақтап «Кремль» 

дей саламыз ба? «Автомобильді» ше? 

«Рояль» қалай жазылады? Бұрынғыдай екі 

дауысты қатар келе бере ме, жоқ «райал» 

деп жазамыз ба?

Бір бағдар бұлар жайында «Негізгі 

ережеде» айтылмаса, енді қайда айтылыуы  

керек? <лде әркім (з білгенінше жаза бере 

ме?

«Қазақ с(здерін орыс с(зіне ыңғайлас 

етіп жазыудың астары бар ма, жоқ па?»  

деген ой мені еріксіз мазалайды. Менің 

ойымша, бар. Мақсаты – с(йлеу мәнерін 

орыстандырыу. Қазақ с(зінің табыйғый 

айтылыуын сақтап с(йлеп келген адам, 

менің ойымша, оның астарын оңай 

табады. <р қазақтың үйінде болыуға 

тійіс Р.Сыздықова сан ірет жасаған 

«Қазақ тілінің орфографиялық с(здігін» 

қараңыз. Бәрінде «зиялы», «зиянды», 

бұлайша жақындастырыу қандай ғылымға 

жататынын (з басым айта алмаймын.

Орыстың «область»  деген с(зін 

қабылдадық. «Аймақ» деуге де болар 

еді, болдырмадық. Бірақ соны бұуын 

үндестігін сақтап «о – былыс» (обылыс) 

деуге болар еді ғой? Тіліміздегі «құбылыс», 

«сабылыс» сыйақты с(здермен қабысып 

кетпес пе еді? Ғалымдар соны да білмеді 

ме? Білгенде қандай! Алайда (йтетін болса,  

орыс тілінің с(йлеу ықпалы ақталмай 

қалатын еді, мәселе сонда ғой. «Музей», 

«архив» секілді с(здерден неге қашамыз? 

Бір-ақ себебі бар: тіліміздің үндестік 

заңына қайшы келетін с(здер, бір бұуыны 

жұуан, екінші бұуыны жіңішке. Олар, 

бұуын үндестігін бұзатын с(здер. Басқаша 

түсінігі жоқ.

Кезінде тіліміздің табыйғатына келетін 

де, келмейтін де талай с(зді айттық, 

жаздық, жұмған аузымызды ашқамыз жоқ.

Енді  соның бәрін орын-орнына 

қойатын заман келмеді ме? <лде әлі де біз 

білмейтін бір астар бар ма?

Үндестік заңын бұзбай-ақ «газет» 

дегенді  «гәзет»,  «кітапты» «кітәп», 

«күнаны» «күнә», «кінаны» «кінә» деп 

 жазыуымыз үшін, кімнен, қай елден 

рұқсат сұрауымыз керек?

Ж а ң а  « Н е г і з г і  е р е ж е д е »  А х м е т 

Байтұрсынов пен Хәлел Досмұхамедовтің 

бірде-бір қағыйдасы жүзеге аспаған. 

Сондықтан «Ахмет Байтұрсынов пен 

Хәлел Досмұхамедовтің тіл біліміне 

қосқан үлесі бар ма, жоқ па деген мәселені 

біз мемлекет алдына, заң алдына тағы 

да қойыуымыз қажет. <лде олардың 

қағыйдалары зыйанды ма? Зыйанды 

болса, неге Ахаңа Тіл білімі іністұтының, 

Халекеңе унійверсійтеттің атын береміз?

Қысқартып, ықшамдап, үнемдеп, 

жалғамалы т ілд і  жалғамалы етпеу 

кімге керек? <рійне, қазақтан басқаға 

 керек. Соны жүзеге асырып, (з тілінің 

жалғамалы табыйғатын (зі бұзып отырған 

ғалымдардың қылығы не: сатқындық па, 

білместік пе? <лде қәтелік пе?

Сауатсыздығы деуге аузым бармайды, 

жаңа «Негізгі ережені» жасаушылар сыз-

баша мен сызықша қойылатын с(здерді 

де бір-бірінен ажыратпаған, бәріне «дефис 

қойылады» дей салған. Ал, шындығында, 

қос с(здердің арасына сызбаша (дефійс), 

іреттік сын есім санмен жазылғанда, 

т(зіп жүре бермеуі тійіс еді. 4йтетін болса,  

тәуелсіздікті аңсап несі бар, дәріптеп 

несі бар? Ол отар болып жүре беріуді 

құптағанмен бірдей емес пе? Қазақ тіліне 

ғана тән «(», «ә», «і», «ү», «ұ», «ң», «қ» 

әріптеріне айрықша ілтійпәтпен қарап, 

сол бұрынғы 1929 жылғы (з әліпбійіміздегі 

әріптерді сақтау (те дұрыс еді. Сонда ол 

да тәуелсіздігіміздің бейнелі бір белгісі 

сыйақтанып тұрар еді.

Он жылдан астам гәзет-жұрнал, кітәп 

шыққан бұрынғы латын әліпбійін мүлдем 

пайдаланбай, ұлттық әріптердің ондағы 

жазыу үлгісін мүлдем ескермеу – жаңа 

ереженің негізгі қәтесі. 

Тіліміздің бұрын-соңды жасалған 

ережелерін талдамай,  сұрыптамай, 

бұрынғы кеңес дәуірінде жасалған емле 

ереженің тонын айналдырып қана ұсына 

салған ғалымдардан мемлекет алдында, 

халық алдында жауап беріуін талап етіуге 

біз әлі қақылымыз, міндеттіміз. 

Д е г е н м е н ,  ғ а л ы м д а р ы м ы з д ы ң 

ара сында  (з тілінің тағдырына жаны 

ашыйтын  дардың да бар екеніне мына бір 

жағдай дәлел.

Жақында Батырболат Айтболатұлы 

деген ініміздің «Шет елдің әліпбійінің 

үлгісін іймпорттауды қойу керек»  деген 

мақаласын «Қазақ әдебійетінен» оқып 

бір құуансам, фыйлологыйа ғылымының 

докторы Айман Жаңабекова деген қарын-

дасымыздың былай дегені екі құуантты:

«Қазіргі кезде тілімізге шетелдік, 

орыс с(здерінің дендеп еніп жатқаны 

соншалықты, мүмкіндігінше «қарсы 

тұрып», т(л с(здерімізді қолданысқа 

енгізбесек, тіліміз жаһандық (ркенійетке 

жұтылып кеткелі тұр деуге болады.

4з тіліміздің мүмкіндіктерін қарастыр-

масақ, «4згелер қолданды» деп, шетелдік 

«қонақ с(здерден» айақ алып жүргісіз 

болатын жағдайға дұушар болатынымыз 

анық. Сондықтан шет тілдік с(здерді 

тіл мүмкіндігіне қарай мейлінше балама 

 тауып қолданыуға ұмтылыу – әрбір қазақ 

баласының мақсат-мұраты болу керек деп 

ойлаймын» («Ана тілі» гәзеті, 8 тамыз, 

2019).

Бұл қарындасымыз: «Келешекте, 

латын қәріпіне (тіу науқанында, шет 

тілдік с(здерді мейлінше ійгеру мақсаты 

қойылыуға тійіс. Сондай-ақ сынып, 
 пайыз, мұражай, мұрағат болып халық 
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Барыс ЖАПАРОВ:
– Рахман Алшанұлы осы кітабында 

к(п жайттардың тереңіне үңілген. Жер 

беті қалай пайда болды, оған физикалық 

құбылыстар қалай әсер етті деген сұрақтарға 

жауап береді. <рине, бұл сұрақтарға жауап 

беретін физиктер, астрономдар, астро-

физиктер, тарихшылар, (зге де мамандар 

бар. Алайда олардың ғылыми жұмыстарын 

оқуға мүмкіндік бола бермейді. Оның 

үстіне, Кеңес Одағы дәуірінде тарих, 

генетика, астрофизика, т.б. салаларда 

қазаққа қатысты к(п дүние зерттелмей 

қалғаны белгілі. Рахман Алшанұлының 

бұл еңбегі бірнеше ғылымның басын 

қосқан дүние. <сіресе, дүниенің тереңіне 

бойлауда к(не Авестаның жырларына да 

назар аударады.  Мұның барлығы қазақ 

тарихын тереңдетіп, к(не дәуірлердің 

қойнауына жетелейді. «Авестаның» к(не 

түркі дүниесіне ортақ екенін зерттеп, 

кітапта дәлелді деректерімен дәлелдей 

түседі. Жалпы бұл кітапты оқу оңайға 

соқпасы анық. Оған арнайы дайындық 

керек. Жер жаратылғалы түрлі құбылыстар 

болғаны белгілі. Күн жер бетін қатты 

қыздырған, топан су басқан, жер қайта 

к(ктеген кезеңдерді бастан (ткердік. Оның 

бәрінің ескі тарихқа қатысы бар. Міне, 

осы жайттарды түгел жүйеге келтіріп, 

дүниежүзі ғалымдарының материалдарын 

мысалға келтіре отырып, ойын, пайымын 

дәлелдеп, зерттеп жазылған үлкен еңбек 

дер едім. Бұл кітапта қазақ с(здерінің де 

түбіне үңіліп, ескі тарихпен байланыс-

тырылады. Күнделікті тілімізге сіңісті 

болып кеткен с(здердің мәнін ашып, оны 

байырғы заманның дүниетанымымен 

байланыстырған. Ол с(здердің к(не жыр-

ларда кездесетін нұсқаларын да сәтті түрде 

мысалға алып отырған. Міне, осындай 

жаңашылдығымен бізді таңғалдырған, 

оқырманға жол тартқан бұл кітаптың 

 пайдасы зор деп ойлаймын.  

Рахман АЛШАНҰЛЫ: 
– Осыдан  2-3 мың жыл бұрын  ерекше  

авестийлік  хат түрінде жазылған  бұл 

эпостық шығарма 5-6 және одан да 

к(п мыңжылдықтардағы оқиғаларды 

қамтиды. «Авестада» тау қыраттары, 

(зендер мен к(лдер, елдер (каршвар-

лар), тұрғындар, алғашқы астрономдық 

білімдер, жұлдыздар, Күннің шығуы 

(оның арғы беті) туралы, Ай ((з жолымен 

жүретіні), Жер, метеориттердің құлауы, 

Тиштриидің (Сириус пен Сүмбіле) 

айрықша р(лі ж(нінде, катаклизмдер 

– су тасқындары, құрғақшылықтар, 

жер сілкіністері туралы географиялық 

мәліметтер  беріледі. Мен бұл тақырыпты 

осылайша кеңірек зерттейін, сосын кітап 

етіп шығарайын деп мүлдем ойламаған 

едім. Аздап қызығушылығым болып, 

қолым тигенде, мүмкіндіктер туған 

кезде  ғана қарап, оқып, кейбір тосын, 

тың деректерді (зім үшін қағазға түртіп 

қойып жүргенімде, қалайша дендеп зерт-

теп кеткенімді (зім де білмей қалдым. 

Бұл кітапты әуелде шағын ғана дүние 

болар деп ойлап едім. Ақырындап осы 

кітаптың орыс тіліндегі нұсқасын жазып 

шығардым. Кейін Қали Сәрсенбай «мұны 

неге қазақша жазбайсың» деп сұрады. 

Енді бұл кітапты доцент Сейітжаппар 

Арпабековке аудармаға бердік. Кітапта 

«Авестадан» бірқатар мысалдар бар еді, 

оны Сапар Оспанов аударып қойған 

екен, рұқсатын алып, сол тәржіманың 

үзінділерін пайдаландық. 

Кітапты жазудағы негізгі мақсатым 

 мынандай: тарихымызда ашылмаған 

беттер әлі к(п екен. Сол олқылықтың 

орнын толтырайын деп, тарихты індете 

зерттеп жүріп, ол зерттеу еңбегі мені 

к(не  «Авестаға» бір-ақ әкелді. Ғалымдар 

«қазақтың жерінде болған оқиғаның бәрі 

«Авестада» жазулы» деп айтқан екен. 

Сол с(здің жаны бар болып шықты. 

«Авестаның» сарынында біздің Асан 

қайғы, Қорқыт бабаларымыздың тіл 

үндестігі, рух үндестігі байқалады. Бұл 

мәселеге қазір назар аударып отырған 

мамандар, ғылыми орталықтар бар. Тіпті 

Авестаның түрікше нұсқасы да болған. 

Мұның бәрі қайта зерттелетін, қайта 

қарастырылатын тақырыптар ғой. Кешегі 

кеңестік дәуірде бұл тақырыптар тасада 

қалып қойды. Тақырыптар содан зерттел-

мей қалды. Міне, осыны байқаған соң, 

терең қойнауларда қалып қойған к(не жаз-

баларды, ежелгі тарихты зерттеуге  кірістім. 

<рине, сыншылар да табылар.  Ісімізді 

жалғайтын мамандардың да шығатынына 

күмәнім жоқ. 

Енді жердің жаратылысы туралы  

да қысқаша тоқталып (тейін. Жер 

жаралғалы бірнеше апатты кезеңдерді 

бастан (ткерген. Ол апат тарихын 

қарасаңыздар, бәрі де ғарыш заңымен 

байланысты екеніне к(з жеткізесіздер. 

Заманында 500, 300, 200 шақырымға 

жуық жерлерді тұтас жауып қалған  үлкен 

апаттар болған. Ол апаттың орындары  

қазір табылып жатыр. Қазақстанда 

т(рт орын бар. Ғарыштан тас құлаған, 

үлкен апат болған аумақтарды шетел-

дерде де анықтап, ол жерлерді к(ру 

үшін мыңдаған адам ағылады. Ондай 

жерлер бізде де бар. Мұндай апаттар 

тарихы әр елдің аңыздарында сақталған. 

Аспаннан аузынан жалын атқан аждаһа 

келді, жасын түсті деген с(здер күні 

бүгінге дейін жеткен. Бұл желі барлық 

елдің аңыздарында кездеседі. Ол ежелде 

жарылған Цириуспен байланысты ма 

деп ойлаймын. Цириус жарылған кезде 

сыңары, екінші күн жерге жақын екен де, 

оның жарқылы 2000 градусқа дейін жет-

кен. Жоғарыдан т(нгенде ыстық 10 мың 

градусқа к(терілген. Мінекей, аузынан 

жалын атқан аждаһа туралы с(здің т(ркіні 

қайда жатыр. Сол аңыздардың желісімен 

ХVІІІ ғасырға дейін аждаһалар бар екен 

деп ойлаған. Негізінде бұл жерге т(гілген 

қаншама метеориттердің жалыны еді. 

Іргеміздегі Қытай әлі күнге айдаһарға 

сыйынады, оның аспаннан түскен күш 

екеніне, үлкен қорқыныштың бастауы 

сонда жатқанына күмән келтірмейді. 

Мамонттардың жер бетінен жойылып  

кеткенінің себебін іздеушілер де бірдей 

пайымға келе алған жоқ.  Сібірдегі 

мамонт тардың қырылған жерлері бар. 

Негізі америкалық ғалымдар зерттеген 

екен. «Авестада» тас-талқаны шыққан 

мамонт тардың жайын айтады. Ондай тас-

талқаны шыққан, сүйегі шашырап кеткен 

 мамонттар ғалымдарға да белгілі. Кейбір 

мамонт тардың сүйегі күлге айналып күйіп 

кет кенінен де хабардармыз. Оны жасаған 

қандай күш? Орыс ғалымдары ғарыштан 

келмесе, жер бетінде ондай күш жоқ 

 еке нін айтады. 

Тарихқа үңілсек, жерді мыңдаған 

метеориттер соққан екен. Кезінде Галей 

Кометасы 200 млн тонна салмағымен жыл 

сайын жерді айналып (теді екен. Расымен, 

жер, ай, күн бірігіп тұрған кезде  магнит 

сияқты тартып, нәтижесінде метеориттер 

жерге түскен. «Авестада» айтылған, Галей 

Кометасы жақындаған кезде Сириусты 

(қазақша Сүмбіле) үш рет жарған екен. 

Ал сыңары Сириус В-ның бізге жететін 

жарығы 7 мың күнге бір-ақ жетеді екен. 

Сонда, қараңыз, қазақтың «сыңарсыз 

Сүмбіле» деген с(зі 6 мың жыл бұрын 

шыққан с(з болып отыр. «Авестада» 

сол Сириустың (з орбитасы бар екені 

жазылған, ал оның Аралға әсері бар. 

Қандай әсері бар? Америкалық ғалымдар 

5-10 тонналық мамонттардың жарылып 

жеткенін жарыса жазған. Мамонттарды 

жарып, күлмен қатырып жіберетін қандай 

күш? Бұл ж(нінде орыстың ғалымдары 

зерттеп, оны қатыру үшін температура 

130 градус болу керек екенін анықтаған. 

Галей Кометасы мен Сириус соқтығысқан 

кезде, оның ұшқындары жерге түскен. Мұз 

қатқан кезде су бері қарай ағып, Оралға, 

Торғай арқылы Каспий теңізіне, одан 

кейін Қара теңізге қосылған. Сонда нағыз 

топан су Қазақстанда болған, шамамен 4 

мың текше метр. Қазіргі Қазақстан жерінде 

шамамен 1 млн текше метр су басқан. Ал 

«Авестада» осы «бір кезде 900 қыс (ткен-

нен кейін су асып кетті. Бір адамның 

бойын дай болды. Су солай к(терілгенде 

малдың бәрі  қырылып қалды» деп 

жазылған. Зерттеушілер анықтағандай, 

сол кезде Каспий мен Аралдың жоғары 

жағы тасып, Ақт(бе, Атырау, Маңғыстау 

облыстарында мал қырылған. Бұл ж(нінде 

«Авестада» «арий жайлау» деп к(рсетілген. 

Арий деген не? Құмықтар жоғары жақты 

«арияқ» дейді екен. Түркологтар «ариян» 

деген түріктің с(зі «әрі жақ» дегеннен 

шық қанын айтады.  Сонда британдық 

ғалым «Арияның шыққан жері осы жер, 

басқа жер жоқ. Мал бағып, кең жатқан 

жер осы» деп жазған. Сол су басқан кезде,  

Арийдың бағыты қазіргі Астрахань облы -

сынан басталған, БҚО-мен жоғары келіп, 

Башқұртстан, Орал арқылы қазіргі СҚО-

ға,  содан кейін Қырғызстан жеріне жет-

кен. Алтай арқылы, Есік к(лі мен Талап 

ар қылы Ауғанстанға кеткен, ары қарай 

Иранға жалғасқан. Мұны ДНК тарихын 

зерт теген орыстың ғалымы А.Клёсов 

дәлелдеген. 

«Авестаның» тарихы 4,5 мың (45 

ғасыр) жыл бұрын жазылған. Арийлар-

ды тәжіктер к(п зерттеп, «біздікі» деп 

жүр, ол бізде де бар. Ал ДНК жағынан 

нағыз арийлар пуштундар екен, 78 пайыз. 

Арийлардың к(ш кен тарихы «Авестада» 

бар, басқа еш жерде жазылмаған. Онда 

Балқаш, <мудария, Сырдарияның тасуы, 

географиялық жағдайы, бәрі жазылған.

Жалпы «Авестаның» т(ңірегінде 

ТОҒЫЗЫНШЫ 
ҒАЛАМШАР ҚҰПИЯСЫ

Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық 
кітапханасының Н.Дәулетова 
атындағы залында «Тұран» 
университетінің ректоры, профес-
сор Рахман Алшановтың «Жиырма 
мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер 
мен ашылымдар» атты кітабының 
тұсаукесер рәсімі өтті. Шараны ҚР 
Ұлттық кітапханасының директоры  
Бақытжамал Оспанова ашып, сөз 
кезегін модератор – технология 
ғылымының докторы, профессор 
Барыс Жапаровқа ұсынды. Кітаптың 
тұсауын академик Сейіт Қасқабасов, 
ғалым, шығыстанушы Әбсаттар 
Дербісәлі мен жазушы, «Алматы 
ақшамы» газетінің бас редакторы 
Қали Сәрсенбай кесті. Тұсаукесер 
рәсімінде Р.Алшанов «Жиырма 
мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер 
мен ашылымдар» атты кітабына 
тоқталып, зерттеу жұмыстарымен 
таныстырды. Сондай-ақ шара 
аясында ғалым, шығыстанушы 
Әбсаттар Дербісәлі, технология 
ғылымының докторы, профессор 
Серғазы Жиенқұлов,  ҚР Ұлттық 
олимпиада комитетінің төрағасы, 
педагогика ғылымының кандидаты 
Темірхан Досмұханбетов, педаго-
гика ғылымының докторы, профес-
сор Алма Әбілқасымова және тағы 
басқалар кітапқа баға беріп, жылы 
лебіздерімен бөлісті. Тұсаукесер 
рәсімінде ҚР Ұлттық кітапхана 
қорынан Рахман Алшановтың өмірі 
мен шығармашылығына арналған 
кітап көрмесі ұйымдастырылды. 
Төменде алқалы жиында сөз алған 
мамандар мен ғалымдардың пікірін 
ықшамдап беріп отырмыз. 

Экономика ғылымының докторы, профессор, Халықаралық инженерлік академиясының академигі, ҚР Ұлттық инженерлік 
академиясының вице-президенті, Қазақстан экономика ғылымдары Академиясының президенті Рахман Алшановтың бұл 
туындысы бірнеше жылдан бері зерттеліп, толықтырылып келе жатқан дүние екені белгілі. Бүгінгі ғылым мен көне дәуірдегі 
көзқарастардың жиынтығы мен байланысы бекіген кітап кез келген адам үшін пайдалы әрі қызықты. Автор өз еңбегінде жер 
бетінде 22 000 жыл бұрын болған метеориттік шабуылдар жайында пайымдаған. Сондай-ақ еңбекте әлемнің көптеген елдерінің 
ғалымдары мен мамандарының зерттеулерінің нәтижелері де жазылып, катаклизм туралы аңыздар мен мифтер жан-жақты 
талқыланып басылған. Автордың сөзінше, сол кезеңдегі табиғи апаттар Қазақстанды да айналып өтпеген. Рахман Алшановтың 
«Жиырма мыңжылдықтың құпиясы: ізденістер мен ашылымдар» кітабында осыдан бірнеше ғасыр бұрын ғаламшарда болған, 
болды деген фактілер, сонымен қатар халық аузындағы аңыз һәм мифтер қамтылған. Кітапта ежелгі діндердің, сенімдердің 
ұстанымы, жердегі географиялық ахуал, астрономия құпиялары жазылған. Жұлдыздар мен жанартаулардың, жел бағыттары мен 
топан судың тылсымдары кім-кімге де қызықты болса керек. Автордың кітабында тоғызыншы ғаламшар құпиясы мен жер осінің 
еңкеюі, астероидтардың кеңістіктен қалай жерге құлайтыны, тарихтағы фактілер керемет қиюласып, бір-бірімен астасып жатыр. 

Қараг9з СІМ@ДІЛ,
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

тұрандықтар бар. Осында «Дана» деген 

тайпа бар. Бұлар 4,5 мың жыл бұрын пайда 

болған. Қазақтың данасы осыдан шыққан 

болу керек. Меніңше, мұның арғы тегі – 

скифтер. Геродот скифтің үш қасиеті барын 

айтқан: соғысқа барса жаудың басын кесіп 

әкеледі, жылқыны құрбан шалады және 

қымыз ішеді. Байқасаңыз, бізге қатысы 

к(п. Бұл дәстүр тек қана біздің жерімізде. 

Қазір батыс (ңірлеріндегі «Амал» мерекесі 

– «К(рісу күні» «Авестада»  айтылған, 

сенесіз бе? «Бұл ерекше күн 12 наурыздан 

басталады, жылқы сойылып, ас беріледі, 

(мірден озған адамдар дың киімдерін 

іліп қояды, бір-біріне кіріп амандасып 

шығады» делінген.  Қарасаңыз шы,  4,5 

мың жыл бұрынғы дәстүр сол күйі сақ-

талып келе жатыр. Аяздан кейін наурызды, 

к(ктемді бізден басқа кім күтеді? Иранда, 

Ауғанстанда ондай ауа райы жоқ қой…

Ең маңыздысы, «Авестаның» ішінде 

«Ахура Мазда» деген с(з бар. Бұл с(зді 

Алма Қыраубаева «мазда» деген «малдың 

етін пісіру, ұйытып пісіру» деп аударған 

екен. Ауылда малды ұйытады ғой. Яғни 

маздап тұрған отқа ұйыту.

Біздің елімізде, әсіресе Арал теңізі 

бойын да да ірі оқиғалар (ткен. Кезінде 

Сібірден су тасып, Торғай арқылы қазақ-

тың жерін 1 миллион текше метр су басқан 

екен. Нағыз топан су. 4ткенде орыс-

тардың «Ұлы топан су қазақтың жерінде 

болған» деп айтқаны бар. Осындай тақы-

рыптар толық ашылмай жатыр. Каспий дің 

маңындағы Маңғыстау жақтағы ойпат тар-

дың бәрін кезінде су басқан. Топан судың 

басы ма деп қаласың. Сол топан суға 

байланысты миграция басталды. Мұның 

негізін «Авестадан» таба аласың. Бұл оқи-

ғаның барлығы «Авестада» жазылған екен. 

Негізі күллі дүниенің ұғымы «Авсе-

тада» сақталған. Мысалы, ақырзаман 

– ахромазда. Бұл с(здің тамыры – ақыр, 

ақырып келген. Кометалар жерге жанып, 

ақырып келді де, күйдіріп жіберді деген 

с(з. Байыптап қарасаңыздар, осындай-

осындай с(здер кездеседі. 

Кітабымда осы жайттардың басын 

құрап, дәлелді мысалдармен ойымды 

жұптап жеткіздім-ау деп ойлаймын. 

Қалғанын оқырман айтар деп сенемін.  

@бсаттар ДЕРБІС@ЛІ:
– Алдымен, кітап құтты болсын! Екі 

тілде жазылған екен. Қолымызға енді тиді. 

Пікір айту – болашақтың ісі деп ойлаймын. 

Оқымай жатып, кітап ондай екен, мұндай 

екен деудің (зі артық қой. Бірақ бір нәрсе 

айтайын, (зім Рахаңның дәрісін бірнеше 

рет тыңдадым. <уезов үйіндегі «Халық 

университеті» дәрісінде де тыңдағам. 4те 

қызықты, танымдық дүниелерді қозғайды. 

Ғалым дегеніміз адам, парасатты адам. 

Сол парасат осындай тасқа басылған 

дүниелерден де байқалғанын қалайсың. 

Рахаңның мына кітабын парақтап отыр-

сам ішінде 100 беттен астамы Зороастризм 

мен «Авестаға» арналған екен. 1970 жыл-

дары, ол кезде 20-дан енді асқан кезіміз 

ғой, Мәскеуде Шығыстану институтын-

да оқып жүргенде ұстазымыз,  әдебиет 

 маманы осы «Авсетаны» аударамын деп, 

қасында тәжік жігіттерді ертіп жүретін. 

«Авестаны» солардың рухани мұрасы деп 

білетін. Оның тамыры қазақ даласынан 

тартылғанын кейін естіді. Мінекей, Рахаң 

«Авестаны» қазақпен байланыстырып, 

толық зерттепті. Меніңше, (те қызық 

тақырып. Мұны оқу керек. Сосын осы 

кітаптың негізінде бір ғылыми конферен-

ция (ткізу керек қой деп ойлаймын. 

Сейіт ҚАСҚАБАСОВ:
–  К і т а п т ы ң  ш ы қ қ а н ы  ү л к е н 

жаңалықтың бастамасы ғой деп ойлай-

мын. Бұл дүниені ғылыми тұрғыда қарап, 

толық оқып шықтым. Жалпы қазақ та-

рихын осы деңгейде қарау, баяндау (те 

маңызды қадам деп есептеймін. Кітапты 

оқып отырып «Алла деген не?», «Сайтан 

деген не?», «Жұмақ деген не?», «Тозақ 

деген не?» деген сауалдардың жауабын 

тапқандайсың. Бұл кітапта қазақ тари-

хын тереңінен зерттегені қуантады.  Бұл 

үлкен қозғалыс. Қазақты зерттей отырып, 

қазақтың арғы бабалары кім болған, олар 

қалай ойлаған деген идеяны қозғайды.

Алма @БІЛҚАСЫМОВА:  
– Рахман Алшанұлының баяндама-

сының негізінің (зінен к(п жайтты 

аңға руға болады. Қазір «Халық тарих 

толқы нында» деген үлкен бағдарлама 

қабыл данды, соның аясында үлкен 

ғылыми еңбектер жазылды. «Ұлы даланың 

жеті қыры» бағдарламасының аясында да 

ірі-ірі жұмыстар атқарылды. Бұл еңбек 

сол ұлы даланың сегізінші қырын к(рсете-

тіндей дүние ме деп ойлаймын. 

Ресей империясы тұсын, демек ХVІІІ-ХІХ 

ғасырларды (нердің алтын ғасырлары деп 

айтып кеткен (нер зерттеушілері бар. Кеңес 

Одағы ке зінде де қазақ (нерінің дамығанын 

жоққа шы ғара алмаймыз. Ал тәуелсіз елдің 

табысының қан дай болатынын ауызбен айтып 

жеткізу мүмкін емес. 

Ата-бабаларымыздың жазу-сызусыз, жады 

арқылы ұрпағына қалдырып кеткен (нерін 

адал, таза кейпінде болашаққа табыстай ала-

мыз ба деген үлкен сұрақ алдымызда тұр. 

Қаншама зұлматты басынан кешсе де жауына 

ұлтарақтай жер бермеген, бодандықтың ауыр 

зардабын к(рсе де мойымай, (нерін атадан 

балаға, ұстаздан шәкіртке жалғастырған (нер 

майталмандарының арманын іске асыруға 

бәріміз міндеттіміз.

Өнерге өріс қажет 

Жалпы айтқанда, (нерге билік тарапынан 

үлкен қамқорлық керек. Қолдау болмаған 

(нер (шіп қалады. «Бұлақ к(рсең, к(зін аш» 

демей ме халық. Теледидарда беріліп тұратын 

«Алтыбақан», «Домбыра үйренейік», «Сегіз 

қырлы», «Саз толғау», «Дала-думан», «<лі 

есімде», «Телқоңыр», «Сыр перне» және т.б. 

керемет хабарлар к(рермен мен тыңдарман 

к(здерінен жоғалып кетті. Бұл хабарлар 

 келешек ұрпаққа ұлттық тәрбие беретін, 

жақсы жол к(рсететін хабарлар болатын. Теле-

дидарда қазір беріліп жүрген жалаңаштанған 

қыз-қырқындарды, құлағына сырға таққан 

жігітсымақтарды, к(рермен к(зінше алысып-

жұлысып, бір-бірінің шаштарын жұлып 

жатқан, беттерін тырнап жатқандарды к(ріп 

отырған жеткіншектер қандай тәрбие ала 

алады.  Сонда бұл кімге керек? Рейтинг жинаған 

түрлері осы ма? Осындай сұрақтарға жауап таба 

алмай жүрген жайымыз бар. 

Кешегі оңтайландыру саясаты кезінде 

талай музыка мектептері жабылып, байларға 

сатылып, кинотеатрлар мейрамханаларға, 

түнгі  клубтарға  айналып,  балалар бос 

уақытын (ткізетін үйірме таппай сенделіп 

кеткенде, ақсақалдар мен балалардың арасын 

дәнекерлейтін орта буынның (нерпаздары 

азайып, к(бі қаржы тапшылығынан және 

басқа да себептермен (нерді тастап, басқа 

салаға кетіп қалған болатын. Уақыт орнында 

тұрмайды, жоғалтқан нәрсені орнына келтіру 

оңайға соқпайтыны рас.

Оңтайландыру саясаты айналып (ткен 

мемлекеттер жоқтың қасы. 1991 жылы 

Түркия елінде болғанымызда бір түрік 

(нертанушысы «сендер, қазақтар, (здеріңнің 

ұлттық аспаптарыңды тартасыңдар, қандай 

бақыттысыңдар, біздің түріктің ұлттық аспап-

тары мұражайларда тұр, тартатын адам таппай 

отырмыз» деп еді. Сол оңтайландыру бізді де 

айналып (тпеді, талай зиянын тигізіп кетті, 

(нер мектептері, үйірмелер жабылды. <сіресе, 

ауылдық жерлерде  мәдени ошақтарға қара 

құлып тағылды, ал қазақтың қарадомалақтары 

ауылда тұратыны белгілі.

«Жаман айтпай, жақсы жоқ». Жақсы мен 

жаман қатар жүреді ғой. 2006 жылы Алматы 

қаласында «Күй керуені» атты фестиваль (тті. 

К(птен бері бір-бірін к(рмеген күйшілер 

к(рісіп, арқа-жарқа болып қалды. «Мәдени 

мұра» бағдарламасы аясында 2007 жылы 

«Мәңгілік сарын» деген антология шықты. 2010 

жылы «Қазақтың 1000 күйі» атты антология 

жарық к(рді. «Қазақтың 500 күйі» деген анто-

логия жоспарда бар. 2011 жылы «Қазақстанның 

тәуелсіздігіне 20 жыл» атты антология басы-

лып шықты. Қазақстанның мәдени күндері 

к(птеген мемлекеттерде (тіп жатыр. 2017 жыл-

дан бастап шілде айының бірінші жексенбісі 

«Домбыра күні» болып белгіленді. Теледи-

дарда «Домбыра» телеарнасы ашылды. 2018 

жылы «Күйшілер одағы» құрылды. Мәдени 

іс-шаралар (тіп жатыр. Еліміздегі музыкалық 

жоғары, орта оқу орындары, (нер мектептері 

(з халдерінше жұмыс жасап жатыр. Осындай 

іс-шаралар молынан болса деп тілейміз. 

4нер зерттеу саласында қазақтың алғашқы 

акаде мигі Ахмет Жұбанов «қазақ балалары 

оқысын, (нерге жақын болсын» деп, 1964 жылы 

тұсауын кескен Алматыдағы дарынды балаларға 

арналған музыка мектеп-интернаты ұлтымыз-

дың ұлттық (нері жолында аянбай еңбек етіп 

келеді. <р жылы үміткерлер к(птеп келіп 

 жатады. Білікті, білімді ұстаздар шертіп жүріп, 

таңдап алады. Ұстаздардың қажымас, талмас 

еңбегі бір қарағанда к(зге к(рінбеуі мүмкін. 

Бірақ сол дарынды балалар 12 жылда үздік 

(нерпаз түлек болып шығып, Қазақстанның 

ғана емес, басқа шет мемлекеттердің оқу орын-

дарына түсіп жатыр. Демек, «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мемлекеттік бағдарламаның орын-

далуына А.Жұбанов атындағы музыка мектебі 

ұстаздарының қосып жатқан үлесі (те зор. 

«4ткенге топырақ шашсаң, болашақ сені 

таспен атады» деген с(з бар. 4ткенді ұмытқан 

халықтың бүгіні де, болашағы да болмайды. Біз 

(ткеннен үлгі-(неге ала отырып, болашаққа 

қадам басамыз. Демек, ұлттық (нерімізді 

 дамыту арқылы еліміздің болашағын айқындау 

(нерпаздардың басты міндеті болып қала 

бермек. Біз еліміздің келешегіне зор үмітпен 

қараймыз.

Ерболат МҰСТАФАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

Еліміз егемен болып, өз болашағын өз қолына алғаннан бастап, өнер адамдарының көкейінде бір-ақ 
арман тұрды. Ол, Ресей империясы кезінде, содан соң, Кеңес заманында орындалмаған көкейкесті ой 
еді. Ешқандай халықта жоқ айтыс өнері, еш ұлтта жоқ күй тарту өнері, қайталанбас эпостық жыр  айту 
және дара ән айту өнері, барлық өнердің тәуелсіздік алғаннан кейінгі шарықтап дамуы, өркендеуі, 
дүниежүзіне кіршіксіз, саф күйінде таралуы басты мақсат болып айқындалды. 

Азаматтың суреті
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ЖАТҚА АЙТАМЫН

М
ұхтар ағаның шетелге 

кетіп қалғаны ж(ніндегі 

қилы-қилы лепестерді 

естігенде келмес күндердің елесін 

к(з алдыма келтіргенмін. Асығыс-

үсігіс кесіп-пішу оңай. Сондықтан 

да «Мұхтар Мағауин шетелге кетіп 

қалды» деп жеңіл-желпі міңгірлейміз 

де, осынау с(зіміздің астарына 

жіті үңіліп, (зімізге-(зіміз «Неге?» 

деген жалқы сауалды қойғымыз 

 келмейді-ау.  <рине, жұрттың бәрі 

бірдей топас, мылқау, меңіреу емес. 

«Несіне бүгежектейміз. Ежелден 

қанымызда бар кесел. Бір-бірімізді 

к(ре алмаймыз, әрдайым аяқтан 

 шалып, тобықтан қағуға әзірміз. 

Ұяттан жұрдай намыссыздар қай 

 заманда да, қай кезде де болған. Кімді 

күстаналайсың? Оларға тән әрекет – 

пасықтықтың бықсық шоғын үрлеу». 

Ыза-кекке толы мұндай пікірлер 

езілген, еңкейген еңсеңді тіктетіп, 

келешекке деген сеніміңді нығарлай 

түсері мәлім. Кілең жазушылардың 

бастары қосылған Одақ, яки бол-

маса үйме-жүйме араласып отырған 

баспагерлер ортасына үш қайнаса 

с о р п а с ы  қ о с ы л м а й т ы н  а я д а й 

 газет ұжымының бұйығы тіршілігі 

 қ ы з ы қ - а қ .   < д е б и е т  ә л е м і н е н 

алшақтау жандарға бәрібір. «Кім не 

жазып жатыр?», «Қаламгерлер тіл 

деп, жер деп неге шырылдайды?»,  

«Мағауин неліктен шетел асып 

кеткен?». Бас қатырып жүргендері 

 шамалы. <йтеуір, айналдырған 

т(рт-бес жігіт – Сүлеймен Мәмет, 

Қ а й с а р  < л і м ,  Б е р і к   С а д ы р , 

Жақсыбай  Самрат  әлсін-әлсін 

әдебиет т(ңірегіндегі жағдайларды, 

б(стекі әңгімелерді ортаға салып 

пікірлесеміз. Осындай мезеттердің 

бірінде Қайсар «Жас Алаштың» жаңа 

н(мірін ұстатқан. 

– Мә, оқып шыққаннан кейін, 

қайтарып берерсің. Мағауин туралы 

жазыпты.

– Не депті сонда?.. 

– Оқып к(рсеңші. Біраз жайға 

к(зің жетеді.

Г а з е т т і ң  б і р і н ш і  б е т і н е 

айғайлатып берілген мақаланың 

соңы ішкі бетті тұтастай дерлік алып 

жатыр. Тақырыбы да елең еткізерлік. 

«Мұхтар Мағауин неге Чехияға кетіп 

қалды?». К(ңілде жүрген күпті сұрақ. 

Жалма-жан бас қойғанбыз. Автор 

меңзеген жағдаяттарды осыдан 

сәл бұрынырақ ойы әсте қалғып 

к(рмеген кемеңгер жазушымыз 

Мұхтар Мағауин (зінің «Ұлтсыздану 

ұраны» аталатын зарлы толғауында 

(«Алаш» баспасы, – Алматы, 2004 ж.) 

жан-жақты баян еткен.

Мұхтар Мағауин (ткір пуб-

лицисти калық толғауында еліміз 

бастан кешіріп отырған саяси, 

 рухани, мәдени ахуалдарға (зіндік 

бағасын береді, осынау кең (рісте 

(зі байқап, бағамдаған құбылыстар, 

тәуелсіздігімізге қауіпті деген кейбір 

мәселелер т(ңірегінде тереңнен ой 

қозғайды. Бүкіл қажыр-қайраты мен 

шығармашылық қызметін елдің, 

ұлттың кешегі тарихына, бүгінгі 

мұрат-мүддесіне арнап келе жатқан 

к(рнекті жазушы, ғұлама ғалым бұл 

еңбегінде азамат ретінде ұлттың 

болашағын ойлап, тығырықтан 

шығар жол іздейді. 2007 жылы «Жас 

қазақ» апталығы қаламгерлер ара-

сында «<деби рейтинг» айдары-

мен арнайы сауалнама жүргізді. 

Тәуелсіздік жылдары дүниеге келген 

туындылардың ішінен мойны озық 

кітапты анықтап, ең оқылымды 

а в т о р д ы ң  к і м д е р  е к е н і н  б і л у 

мақсатында қойылған сауалдарға 

шығармашылықтың ыстық-суығын 

к(ріп жүрген ақын-жазушылар мен 

сыншылардың (здері жауап бер-

ген. Жүрек барометрі қателеспесе 

 керек. Ең жоғары рейтингті Мұхтар 

Мағауиннің «Ұлтсыздану ұраны» 

иеленді. Онан кейінгі жиі аталғаны – 

Т(лен <бдіктің «Парасат майданы». 

Несіне мүләйімсиміз?! Кезінде 

алып империяның сұрқия саясатын 

бетіне басып, отаршылдық пиғылдың 

қанат жайған, жеке басқа табынып, 

мәңгүрт күй кешкен, (з тамырымыз-

дан айырылып, ар-намыстан жұрдай 

боп жалаңаштанып, тілімізден, 

дініміз бен ділімізден к(з жазып 

қалған тұтастай кеңестік кезеңнің 

к(ріністерін бүгежектемей ашық, 

(ткір мысқылмен, ащы сарказм-

мен бейнелеген ұлт рухы ұялаған 

Мағауин әңгімелері хақында мүлдем 

жақ ашпадық.  К(леңкемізден 

қорыққан, (з үнімізден (зіміз 

үріккен кер заманның қасіреті мен 

кесапатынан сескендік.

Енді міне, еркіндігімізді алып, 

аңсаған тәуелсіздігіміздің к(к 

байрағын тіктеген елең-алаң тұста 

ғылыми еңбектерін, к(ркем туын-

дыларын сырғытып қойып, зарлы  

толғауын ұсынған ұлтымыздың 

б і р т у а р  қ а й р а т к е р і  М ұ х т а р 

Мағауиннің кімнен ала алмай жүрген 

(ші бар дейсің, осы? Кімге бай-

балам салады? Кімді кінәлайды? 

Кімге (кпелейді? Ешкімге де емес. 

Абырой-атағы бір басына жетеді, 

даңқы да дүрілдеп тұр! <рине, с(здің 

сиқыры, қадір-қасиеті, құдірет-пірі 

ғажап. Ананың алақанындай жұмсақ, 

зеңбіректің залпынан күшті. <ркім 

әр саққа жүгіртіп, тырнақ астынан 

кір іздеушілер сан құбылтуы мүмкін. 

Мейлі, жұрт не демейді? Шындық 

әрдайым салтанат құрса керек. Ал 

ақиқатты қай заманда  да ұлттың 

ұраншысы атанған с(з ұсталары 

– ақын-жазушылар  шырылдап 

тұрып жеткізген.  Мағауиннің 

«Ұлтсыздану ұраны» шіренген 

шенеуніктер мен қолында билігі бар 

бастықтардың назарын аудартып, 

дабыл қағады. Мұнда бәрі бар! Бүкіл 

кітаптың мазмұнын егжей-тегжейлі 

әңгімелемей «<уелгі с(зінен» үзік-

ұшқынды келтіргенді ж(н санадым. 

Кәне, жанар сүзіп к(ріңізші.

«Орыстың тілін біл! Сол арқылы 

дүниені таны! Теңдікке жет! Жаңа 

жол тап! Оқы! Оқы!» – ХІХ ғасырдың 

соңына қарай жалпақ жұрттың 

 буынына түскен негізгі ұран, басты 

бағдарлама – осындай еді. 

Жаңа ықылым келді. Тілек күшті, 

үміт зор еді. 

ХХ ғасырдың басына, әлемдік 

әуелгі қырғын басталған алмағайып 

жылдарға қазақ жұрты біршама 

жақсы дайындықпен жеткенін 

к(реміз. Қай тұрғыдан алғанда да, 

туыстас, тағдырлас (збек, қырғыз, 

түркімен, тәжіктен к(ш ілгері. 

Ұлттық сана, саяси белсенділік 

– ұйқыда, құлдықта жатқан қара 

құрлықты айтпағанда, отарлық 

түнегіндегі Азия халықтарының 

қай-қайсынан да (лшеусіз жоғары 

болды. <лихан Б(кейханов бастаған, 

Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 

Дулатовтар тұғырын ұстаған ұлттық 

ояну бағдары – қазақ қоғамында 

жетекші орынға шықты. Келесі 

 кезекте – ұлттық дербестік мәселесі 

күн тәртібіне қойылды. Ұлттың үдере 

(ркендеу бағдарламасы жасалды. 

Алаш қайраткерлері, егер қолайлы 

тарихи жағдай туса, қазақ халқы, 

сонау Шығыстағы жапон жұрты 

сияқты, қоғамның жаңғыруы, оқу, 

ғылым-білімге жету арқылы айна-

– Виктория, қазақ тілін қалай үйрендің? Ата-анаң, отбасың 
жайында айтып берсең? 

– Мен 1998 жылы Ресейдің Ульяновск облысында (мірге 

келдім. Анам Светлана Копкова бала күнінде Мойынқұм 

 ауданы, Ұланбел ауылында тұрып, мектеп бітірген соң, оқу 

іздеп Ресейге кетеді. Сол жерде әкеммен танысып, екеуі 

шаңырақ құрып, Ресей жерінде 6-7 жыл тұрады. 4зімнен үлкен 

1995 жылғы Владислав деген ағам бар. Ол да қазақ тілінде 

еркін с(йлейді. 2000 жылы ата-анам Мойынқұмның Ұланбел 

 ауылына к(шіп келгенде Владислав бес, мен екі жаста болдым. 

Анам Светлана Ұланбелде қалған бауырларын, достарын қимай 

қайта оралған. Бұл шешімге әкем Вячеслав та қарсы болмапты. 

Екеуіне де жұмыс табыла кеткен. «Ұланбелге» тастай батып, 

судай сіңген әкем станцияда еңбек етсе, анам Светлана метеоро-

логия саласының маманы. Достары, әріптестері түгел жергілікті 

ұлт (кілдері болғандықтан шығар, мені Ұланбелдегі Мұхтар 

<уезов атындағы қазақ орта  мектебіне оқуға берді. Сондықтан 

қазақтың балаларымен дос болып, ағам да, (зім де мемлекеттік 

тілді еркін меңгеріп (стік. 

– Былтыр Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 9зі қатысқан 
Абай 9леңдерін оқу эстафетасы бойынша 9зің де 9лең оқып, 
әлеуметтік желіге салыпсың...

– Иә, Абай Құнанбайұлының шығармасын жатқа оқуға 

арналған эстафетаға қатысып, хакімнің «4лең – с(здің  патшасы, 

с(з – сарасы» атты (леңін жатқа оқып, әлеуметтік желіге сал-

дым. Менің бұл видеом еліміз бойынша ең к(п оқылуымен, 

астына к(п пікірлер жазылуымен ерекшеленді. 4ткен жылғы 

Конституция  күніне орай  Нұр-Сұлтанда  Мемлекет басшысының 

қатысуымен (ткен салтанатты жиыннан  соң, концерттік 

бағдарлама  к(рсетілді. Сол концерттік бағдарламаның 

аясында  еліміз  бойынша жиналған 11 (зге ұлттың (кілі 

Абайдың (леңдерінен үзінді оқыдық. Нұр-сұлтандықтар және 

әр облыстан келген  делегаттар бұл (нерімізге (те риза болды. 

4ткен жылы Тәуелсіздік күні мерекесіне орай Нұр-Сұлтанда 

Елбасының және Президенттің қатысуымен (ткен салтанатты 

шараның соңындағы концерттік бағдарламада да мен Абай 

Құнанбайұлының жырларын жатқа оқыдым. 

– Ал жуырда жүктеген бейнежазбаң туралы ойыңмен б9ліссең. 
Iлеңді қалай таңдадың? 

– <леуметтік желіде Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында 

туған жер, туған ел туралы челлендж жарияланған болатын. 

Осыған орай мен де оқитын (лең іздей бастадым. 4зім Таразда  

болғандықтан, Ұланбелдегі ата-анамды, (скен ауылымды 

сағынып жүргенмін. Сондықтан менің жаныма ақын Қалқаман 

Сариннің «Туған ауыл» деген (леңі жақын келіп, осы (леңді 

оқыдым. 

– Қандай шығармашылық жетістіктерің бар? 
– 2019 жылдың соңында «Ұлы дала ұландары» атты 

республикалық форумға делегат болып қатысып, сол  жиында 

ҚР Президентінің Алғыс хатына ие болып, министр Ақтоты 

Райымқұлованың қолынан марапат алдым. Тышқан жылы 

басталар тұста облыс әкімі Асқар Мырзахметов бір топ 

 жастарды қабылдап, кездесу (ткізді. Бұл жиынға да қатысып, 

(ңір басшысының алдында с(з с(йледім. Мұның барлығы 

университетті енді бітірген мен үшін үлкен сәттілік және 

еліміздегі ұлтаралық татулықтың к(рінісі деп есептеймін. Екі 

жүз түтіні бар Ұланбел ауылын керемет сағынып жүремін. 

Алыстағы ол ауылды ата-анам да қимайды. Мұның бәрі қазақ 

халқының пейілінің кеңдігінен, меймандостығынан деп білемін. 

Викторияның жүрегі мен к�ңілінен қазақ халқына деген үлкен 
құрметті аңғардық. %зге ұлт �кілінің қазақ ақындарының жырын 
жатқа оқып, шалғайдағы қазақ ауылын сағынып жүргені ерекше 
сүйсінтті әрі таңғалдырды. Жолың ашық болсын,  Виктория. Тілді 
құрметтегенің – еліңді, Отаныңды құрметтегенің! Лайым, �зің 
тәрізді жастар қатары к�п болсын! 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ 

ласы отыз-қырық жыл орайында 

мүлде жаңарып, Батыс елдерімен 

теңдей жағдайға жетеді деп білді, 

құрғақ қиял емес, жүзеге асар нақты 

болмыс ретінде алға тартты. Туған 

халқымыз еркін елде, азат қоныста 

(з тарихының жаңа бір кезеңін 

бастайды  деп сенді.

Шынында да, отарлық тәртіп 

тұрғанда отыз жылда оңалып кетпес, 

бірақ асса, арада қырық-елу жыл 

(тпей, әлемнің әр тарабы – Африка 

мен Азиядағы ағылшын, француз, 

неміс, голланд, португал отарлары 

сияқты, Қазақ елі де тәуелсіздік алуға 

тиіс еді. Қырқыншы жылдардың 

соңы болмаса да, елуінші жылдардың 

ішінде. Ұлан-байтақ жерімен, кемі 

жиырма бес миллион таза қазақ 

халқымен!.. 

Бірақ тағдыр басқаша шешті. 

<лемдік соғыс, қым-қуыт т(ңкеріс 

н ә т и ж е с і н д е  ы д ы р а п  т о з ғ а н 

 Ресей империясы большевиктер 

жүзеге асырған қарымта жорықтар 

нәтижесінде біз тарапта әуелгі 

қ а л ы б ы н  т а п т ы .  Б а л ш а б е к т і к 

 реформалар басталды. Шынында да, 

айналасы отыз-қырық жыл ішінде 

халықтың жаппай сауаттылыққа 

жетуі, ғылым-білімді игеруі, ұлттың 

біржола жаңғыруы мүмкін екен. 

Жеттік, игердік. Және жаңғырдық. 

Тек.. .  мүлде басқа тұрғыда.. .». 

(«Ұлтсыздану ұраны», 5-7 б.).

Классиктің ұстараның жүзіндей 

қылпылдаған қаламына отарлаудың 

кезекті қуатты толқыны саналатын 

«тың к(теру» кезеңінің зардабы, 

ұлттық мүддеге тікелей қатысты 

жағдаяттар, ұлттың қаймағы саналған 

ұлағатты ұлдарының тағдыр-талайы, 

«жылымық» дәуіріндегі серпіліс, 

қандықол  империя шаңырағының 

шайқалып-ыдырауы, қазақтың 

қисапсыз қан т(гіп қорғаған, кейінгі 

ұрпағына мирас етіп қалдырған 

ұлан-байтақ қонысына жат-жұрттың 

к(з алартуы, ұлттық рухтың ұстын-

тірегі т(ңірегінде, ежелден келе 

жатқан рушылдық,  жершілдік 

індет, қасиетті әдет-ғұрпымыз бен 

салт-дәстүріміздің аяқасты  болуы, 

қазақ тілінің мүшкіл тағдыры, 

«т(ртінші билік» – баспас(здің р(лі 

ж(нінде, демократияның бірден-

бір қозғаушы тетігі – оппозиция, 

ең ақыры, қазағымыздың бойынан 

ұшырасып қалар күйкі тірлігіміз 

бен жат мінезіміз – әпербақандық, 

безбүйректік, әсіреқызыл даңғойлық 

тәрізді жаңа дәуір қоғамы бастан 

кешіп отырған ең (зекжарды, ең 

толғақты мәселелер ілінеді.

Яғни Мұхаңның (зі пайымда-

ғандай: «Бүгінгі ахуал да осы (зіміз 

тудырған, (зіміз қалыптастырған 

жағдайдың нәтижесі. Тәуелсіздік 

келген күннен бастап, (з мүддесін, 

ұлт мүддесін қорғай алмаған әлжуаз 

қазақы рухтың кінәсі. Бар жаланы 

басқаға жаба бермей, ең алдымен 

(з т(ңірегімізді түгендеп алайық. 

Біздің бұл жолғы кеңесіміз – (кімет 

туралы,  экономика мен саясат 

 туралы емес. Сыртқы жағдай, импе-

риялар (ктемдігі, отаршылдықтың 

жаңа кезеңі, жаңа тәсілдері туралы да 

емес. Ұлттық рух, нақтылап айтсақ, 

бүгінгі қазақ қоғамының ұлтсыздық 

мүсәпір кейпі туралы ғана».

Елінің келешегін, халқының 

тағдырын ойлаған ұлтшыл тұлғаның 

тұжырымдамасы осындай. 

ПРАГАДАН 
ЖЕТКЕН СЫЙ

Прагадан қуанышты хабар жетті: 

«Мұхтар Мағауиннің «Жармақ» 

 деген жаңа романы шығыпты. 

Чехияда  басылыпты...».

Роман туралы аңыз-шыны аралас 

лепес ел ішін кезіп кетті... 

Бір күні белгілі ақын Жәркен 

Б(дешұлының қияндағы Прагаға, 

Мұхтар Мағауинге үшбу хаты  газет 

бетінде жарық к(рді.  Сондағы 

ағынан жарылған ақ к(йлек ақынның 

сағынышқа толы толғанысы былай 

аяқталған еді:

«... Б(тен елге қоныс аударып 

эмигрант болып кеткеніңізбен 

 рухани дүниеңіз сол қалпында 

осында.  Атажұртқа баға жетпес 

қазына болып қалды. <лдеқашан 

қалың оқырманның санасына 

(шпес бояудай сіңіп кеткелі қашан. 

Енді оны 4зіңіз түгіл, құдіретті 

күшті уақыт патшасы да к(шіріп 

әкетуге дәрмені жетпейді. Елде 

жүргенде жазған-сызғандарыңызды 

айтпағанда, б(тен елде кіндігі 

кесілген Алпамыстай алып тумаңыз 

«Жармақ» романы қолдан-қолға 

қонып, атамекенді аралап кетті...».

. . . О с ы н д а й  ә д е м і  ә с е р д е 

жүргенімде  б ізд ің  қолымызға 

тағатсыздана күткен «Жармақ» та 

түсті-ау. Мұхтар ағаның қолтаңбасы 

т а ң б а л а н ғ а н  ж ә д і г е р - д а н а н ы 

 Алматыдан белгілі жазушы Тұрысбек 

С ә у к е т а й  ж і б е р г е н .   С о - н а - у 

 Прагадан еш кедергісіз жеткен сый-

ды Алматы әуежайында Астанаға 

ұшайын деп тұрған жолаушылардың 

біразы жүрексініп, тіпті қорқақтап 

ұстамапты. Түрлі-түрлі сылтау 

 айтып, жылыстай бергендердің ара-

сында депутаттар мен бастықсымақ 

шенеуніктер де жоқ емес. Шыда-

май, күйеу балам Мешітбекті әуре-

сарсаңға түсіргенім есіме түссе, қазір 

қарқылдап күлгім келеді. «Тездетіп, 

бүгін ұшатын біреуден беріп жібер. 

Екі-үш күн пойызды телміріп күтем 

деп ішім жарылып кетер...». <йтеуір 

иманжүзді  бейтаныс қарындас 

зарыға күткен кітабымды қолыма 

ұстатып тұрып: 

– Мұхтар Мағауин халық жауы 

емес қой, – деді кекесін мысқылмен.

Жалт-жұлт еткен «Жармақтың» 

суретіне қарай беремін. Қолдан-

қолға түспей, жұрттың аузын-

да жүрген жаңа романында (зек 

(ртер түйіндерді әйгілі жазушы 

қалай тарқатты екен деген сауалдың 

басымызға сап ете түскені жасы-

рын емес. Жанар жүгіртіп оқуға 

кірістім. Ындының кеуіп, әбден 

қаталап келіп сіміргенде ш(ліңді 

қандырар тасбұлақтың зәмзәм суын-

дай, Мұхаңның (зіне ғана тән жазу 

мәнері, кәнігі қолтаңбасы үйіріп, 

шым-шымдап ұйығына батырғандай. 

Бір ысып, бір суып... Бір сазарып, бір 

жадырап... Бір күліп, бір жылап... 

Романның соңғы бетін жапқанша 

қилы-қилы күйге түскенім рас. Үшбу 

басылымда бүгінгі Қазақ елінің екі 

ғасыр шегінде, нақтырақ айтсақ – 

ХХ ғасырдың соңғы қырық жылы 

мен ХХІ ғасырдың алғашқы жыл-

дарында бел алған ауыр ахуал, 

к(кейкесті мәселелер, жан күйзелтер 

ащы ақиқаттар бүкпесіз суреттелген.  

Уақыттың к(ркемдік тынысын к(з 

алдыңа елестету қиын-ақ. Қайғы-

қ а с і р е т к е  ш о м д ы р а р  ( м і р л і к 

шын дық тарды қандауыр-қалам 

бүгежектемей әшкерелеп, кескілеп 

кес телейді. Кітапта қазір қатерлі 

сипат алып отырған ұлтсыздық ж(ні, 

мем лекет болашағы, халық тағдыры 

туралы ауыр толғаныстар к(рініс 

табады.

«Жармақтың» супертысына 

берілген Бұқар жыраудың әйгілі 

шер-толғауы романның эпиграфы 

іспетті. Тарих шыңырауынан жетіп 

жатқан заман зарындай естілген:

– Ай, заман-ай, заман-ай,

Түсті мынау тұман-ай, 

Істің бәрі күмән-ай!

Баспақ-тана жиылып, 

Пана болған заман-ай.

Құл-құтандар жиылып, 

Құда болған заман-ай. 

Арғымағын жоғалтып, 

Тай жүгірткен заман-ай,

Азаматын құлатып, 

Жұрт талық болған заман-ай! 

Арғымақтың жалы жоқ – 

Жабылар жалыменен теңелер,

Жақсылардың малы жоқ – 

Жамандар малыменен теңелер.

Арғымақ жалсыз, ер малсыз, 

Алланың аманат қойған жаны 

Қай күн алары болжалсыз! 

4ксікке толы, мұңға толы, түңі-

ліске толы шер-толғаудың семсер-

дей қылпылд аған, түйдек-түйдек 

( л е ң  ж о л д а р ы н  о қ ы ғ а н д а  а л -

пыс екі тамырыңның бұлқынып, ЖҮРЕК НЕГЕ
буырқанып шыға келері даусыз. 

Барша қазақтың қанын қайнатар 

романның тұтас лейтмотивіндей 

сезілер қайсар да қасіретті жыр 

жолдары жебе суылындай естіледі. 

 Романда суреттелетін кезеңде орын 

алған жайттар мен олқылықтар, сол 

уақыттағы қазақ халқының жай-

күйі, оның елдік-ұлттық  тарихы, 

ұлт болып қалыптасуы мен ұлттық 

құндылықтары, кеңес импе рия-

сының қазақ халқына жасаған 

қиянаты, этникалық геноциді, 

ұлттық езгісі, осылардың салдары 

мен к(ріністері – елдің мәңгүрттікке, 

ұлтсыздануға бой алдырғаны тәрізді 

толғақты проблемалар әр қырынан 

қозғалады. Қай оқиға болса  да, 

ұлттық мәселеге байланысты (рбиді, 

сол арқылы кейіпкерлердің бол-

мысы, адами қасиеті ашылады. 

Кейіпкер демекші, шығарманы оқып 

отырған сәтте «жүздесіп» қалатын 

біраз «таныстардың» іс-әрекетте-

рін, мінез-құлықтарын, ең ақыры 

пішім-пошым сұлбасын ажыратып, 

аңғарасың.

Айтпақшы, «Жармақ» – к(не с(з, 

ежелгі атау, яғни бүтіннің б(лшегі, 

екінші жартысы. Жазушы  байырғы 

тіліміздегі «жарты»  деген мағыналы 

ұғымды білдіретін «жармақ» с(зін 

жаңғыртып қайта тірілткен. Мұхтар 

Мағауин (зінің жаңа туындысында 

әлем әдебиетінде бұрыннан бар 

үлгі-тәсілді жаңаша түрлендіріп, 

н е г і з г і  о й - м а қ с а т ы н  ж ү з е г е 

асыруға пайдаланған. С(йтіп, бас 

кейіпкер (Мұрат Қазыбеков) бір 

күні ғайыптан екіге б(лінеді, екі 

жармаққа айналады. Міне, одан 

кейінгі оқиға-к(ріністер, тыныс-

тіршілік, айтыс-тартыс, қам-қарекет, 

м а қ с а т - м а н с а п . . .  ж о л ы н д а ғ ы 

іс-әрекеттер біріне-бірі ұласып, 

(рмектің үзігіндей әдіптеліп, (ріледі. 

Романның сюжеті мен мазмұнын 

қайталамай, «Жармақ» хақында 

айтылған белгілі ғалымдардың, сын-

шылар мен әдебиеттанушылардың 

ой-пікірлеріне жүгінгенді ж(н 

к(рдік.

К(рнекті  ғалым,  академик 

Сейіт  Қасқабасов жазушының 

жаңа шы ғармасын тілге тиек ете 

отырып,  ұдайы тың ізденіске 

ұмтылатын қаламгердің суреткерлік 

шеберлігінің түпқазығын фоль-

клорға, миф пен аңыз-әңгімелерге 

тірейді. Осы орайдағы сараптамалық 

талдауын қазақ ертегілері мыса-

лында шендестіруі  ойлантады.  

 Р о м а н д ы  ж а н - ж а қ т ы  з е р т т е -

ген ғалым: – Бір адамның екіге 

б(лінуі (раздвоение личности) – 

философиялық тұрғыдан алғанда (те 

күрделі құбылыс, ал к(ркем (нерде, 

әдебиетте (мірдегі қайшылықтарды, 

кейде ашық айтуға бола бермейтін 

әлеуметт ік,  саяси,  қоғамдық, 

 рухани келеңсіздіктерді екі жарып, 

екеуін айтыстырып, тартыстырып 

суреттейтін аллегориялық тәсіл. 

Жазушы тіршілікте болып жатқан 

істерге немесе саяси шешімдерге, 

т.б. жағымсыз құбылыстар мен 

оқиғаларға деген (зінің к(зқарасын 

білдіру үшін осы тәсілді қолданып, 

психологиялық шығарма тудырады. 

Мұны Мұхтар Мағауиннің «Жармақ» 

атты романынан да байқауға болады.  

Шығарманың атауының (зі-ақ екі 

ұғымның, екі позицияның, екі 

принциптің қайшылығы мен тайта-

– Мұхтар Мағауин шетелге кетіп 
қалыпты!.. 
Астананы елең еткізген суыт 
хабарды әркім әрқалай 
қабылдаған. Оның да түрлі 
 себеп-салдары бар...
– Неге? 
– Қалайша?!
– Қызық екен!..
Мейлі. Жұрт не демейді осы. 
Кімнің аузына қақпақ қоярсың. 
Гу-гу... Алматы мен Астананың 
арасындағы алып-қашпа 
әңгіменің сыр-сықпыты да 
түрліше. Мән-жайдың байы-
бын білетіндердің уәжі қисынға 
келгенімен, ештеңеден мақұрым 
байбаламшылардың күпсік-
көбігі күлкіңді келтіріп, жігеріңді 
жасытады. «Жұлдыздан» алып 
тастаған екен, соған өкпелеп 
Чехияға кетіп қалыпты...». Осы 
тақылеттес ұшқары қаңқуды 
бекеттерді күзеткен таксис-
тер мен ала дорба көтерген 
базаршылардан емес, зиялы 
қауым өкілдерінен естігенде 
қынжылғаным рас. «Таз ашуын 
тырнадан алады» дегендей, 
өсек пен өтіріктің өртін қаузауға 
келгенде алдына жан салмай-
тын қазекемнің мінезі белгілі. 
Мысықтілеулі мимырттардың 
алыста емес, өз ортамызда, 
жанымызда жүргеніне қайран 
қалмасқа шараң жоқ.

Жақында әлеуметтік желіде Виктория Трегубова деген ұлты 
орыс қызының ақын Қалқаман Сариннің «Туған ауыл» атты 
өлеңін жатқа оқып отырғанын көзім шалып қалды. «Япырым-
ай, қазақ ақынының өлеңін осылайша шебер оқып отырған 
бұл кім екен?» деп іздестірсем, бұл бойжеткеннің М.Х.Дулати 
атындағы Тараз мемлекеттік университетін журналистика 
мамандығы бойынша былтыр тамамдағанын білдім. 
Қазіргі таңда «77» облыстық телеарнасының орыс редакция-
сында редактор-жүргізуші болып еңбек жолын бастаған екен. 
Қазақ ақынының өлеңін ардақтаған қызды жұмыс орнына 
іздеп барып, әңгімеге тарттық. 

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС 
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ғанибет-ау. Мұхаңмен бір партада 

қатар отырған, бүгінде республикаға 

мәшһүр ғалым, биология-зоология 

ғылымдарының докторы, профес-

сор Блок Шәйкенов республикалық 

«Қазақ» газетінде жарияланған 

 «Талант тұғыры» атты мақаласында 

жазушының к(п жұрт біле бермейтін 

кезеңдерінен сыр (рбіте отырып, 

«Менге» айрықша к(ңіл б(леді. 

«Кеңес дәуірінің ащы шындығын 

шынайы суреттеген роман-естелік 

небәрі 68 күнде жазылса да, қырық 

жылдан астам уақыттың (ктем 

демін сезесің. Бұл кітаптың тарихи 

құндылығы мезгіл (ткен сайын арта 

түсетіні с(зсіз» дей келіп, автор 

 былайша қалам тербейді:

« . . . Қ а з т у ғ а н ,  Ш а л к и і з , 

 Дос памбет, Жиембет, Марғасқа, 

Ақтамберді, Үмбетей жыраулар, 

Тәтіқара, К(теш, Шал ақындар, 

бұрыннан белгілі Асан Қайғы, Бұқар 

жыраулар інжу-маржан жырлары-

мен (здеріне тиесілі орындары-

на орналасты. Қазақ мәдениетінің 

іргесі, арыға, ХV ғасырға жылжыды. 

Ештеңең жоқ, жабайы ел едің деген 

тұжырым біржола жабылуы керек 

болды. Жай оқырман екі қолын 

к(теріп қарсы алды. Қуанышы 

шексіз  болды. Елді  мақтаныш 

биледі. Шыққан кітаптар әп-сәтте 

дүкен с(ресінен тоқтаусыз кетіп 

жатты. 4зім куәсі болдым, сатушы  

қызға «Айналайын, міне жүз сом, 

Мағауиннің «Алдаспанын» тауып 

берші» деп оқушылардың сұрағанын.

< й т с е  д е ,  о с ы  қ а з ы н а н ы 

ашуды  Мұхтарға қимаған, қиса да 

қызғанышы жібермеген талайды  

білуші едік,  пайдаланып кетті 

 деген күңкіл әңгімелер к(бейді. Ол 

ашық қарсылыққа ұласып, тараған 

кітаптың жартысы қайтары лып, 

 туралды. Қысқартылып, «ж(нделген» 

түрі бір жылдан кейін шықты.

Атақты жырау аталарымыздың 

м ұ р а с ы  –  о р т а қ  қ а з ы н а .  О л 

Мұхтардың да меншігі емес. <деби 

жинақтарға, оқулықтарға енді, 

 шынында да ортақ қазынаға айналды.  

<йтсе де, күнделікті қолданыста 

«Алдаспанға» сілтеме жасап, зерт-

теулерде Мағауин аты аталса, ол 

ғылым мен мәдениетте керекті ізет, 

ешкімнің ештемесі кемімейді. Тек 

бір-бірімізге құрметіміз артады. 

Бірде аспирант досыма, Секеңе, 

қазіргі мүйізі қарағайдай акаде-

мик Сейіт Қасқабасовқа телефон 

 шалдым: «Алдаспаннан» кейін, 

ежелгі заманнан қосылған жыраулар 

бар ма?» деп. «Сыпыра жырауды 

қосып жүрміз ғой» деді ол. «Ал сол 

бұрын анықталған жыраулардың 

жаңадан қосылған жырлары қанша?» 

деп сұрағанда: «К(п емес, бірер жол, 

бірер шумақ» деген  жауап  алдым. 

Демек, мардымсыз, қосылған дүние 

аз.  Ньютонның басына түскен 

алма, онан бұрын да, кейін де талай 

адамның басына түскен шығар, бірақ 

сол тартылыс ж(ніндегі тұжырым, 

тек ойлау қабілеті ерекше ғалымды 

іздеген, тек соның басымен жарыққа 

келді. Жыраулардың мұрасы да, 

шаң басқан қолжазбалардан сары-

лып іздеп, мұрағаттардан теруге 

қабілеті жоғары, ойлау үрдісі ерекше,  

ескі әдебиеттен дайындығы мол 

адамды  тапты. Сонымен, қажырлы 

еңбек, сара жол Мағауиндікі. Оны 

 мойындап, адал т(гілген терге тағзым 

жасау парыз. Менің  арашамды ке-

рек етпейтін шығар, ғылымның бір 

пұшпағында жүрген соң, жазғанынан 

басқа ештеңе байлығы жоқ адам, 

мұндайда қызып кетеді...» (23 сәуір, 

2010 жыл).

Қаршадайынан с(з күмбезін 

іздеген Мұхтар ағаның (р тұлғасы 

тағы да к(з алдыма елестеген. Бұла, 

асау, арда бейне айшықталып, 

 айбарлана,  асқақтай түскен. . . 

Маңғаз, байсал, абыз бейне... Қалай 

аңғармағанбыз, Мұхаңның (зі де 

с(з күмбезіне айналыпты-ау! Бар 

ғұмырын бабалар мұрасына, қазақ 

с(зіне бағыштаған ол мәңгілік рухты 

халқының санасына жалғастыруды 

мәртебелі мерей санады. Бабалар  

рухы Мағауин маңдайын жарқы-

ратып, мерейін тасытты. Мұхтар 

есімін Алашынан асырып, бүкіл 

Түркі әлеміне танытып, жыр (зегіне 

айналдырды. 

... Қысқасы, ұшқары ойлаған 

жанға бұл туынды қаламгердің 

шығармашылық жолы, ғылымдағы 

ізденіс-машақаттары хақындағы 

толғаныс к(рінуі мүмкін. Жоқ, бұл 

– жеке бір адамның ғұмырбаяны 

емес, тұтас бір дәуірдің суреті, замана 

шындығы, сүрлеу-соқпағы, бұралаң 

(мірдің (з (рнегі. Сондықтан да «Егер 

бүгінгі талғаммен қазақ әдебиеті 

қайта сұрыпталар болса,  асыл 

мұрамызға қосылар дүние к(п емес. 

Сол к(п еместің қоржынына Мұхтар 

Мағауин қазыналары түгелімен, 

шашаусыз түспек. 4йткені Мұхтар 

Менінде қазақ халық әдебиеті, қазақ 

тарихы, қазақ даналығы, қазақ кейпі 

мен қазақ с(зі жатыр» деген сыншы 

Сабыржан Шүкірұлының пікіріне біз 

де қол қойдық.

Ал жазушы жүрегі неге жылайды? 

Жанат ЕЛШІБЕК,
халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты

Жақында Түркітілдес журналистер қорының ұйым-

дастыруымен Алматы аймақтық к(псалалы клиника басшы-

лары бұқаралық ақпарат құралдарының (кілдерімен кездесу 

(ткізіп, қоғамдағы (зекті мәселелерді жан-жақты талқылады. 

Денсаулық сақтау саласындағы жасалып жатқан жұмыстарды 

халыққа түсіндіріп, «басты байлық – денсаулық» екеніне  назар 

 аударту арқылы денсаулық мәдениетін к(теруді, қоғамдық 

сананы  жаңғыртуды әркім (зінен бастауы қажеттігі айтылды. 

Алматы аймақтық к(псалалы клиникасының директоры  

Саяхат Олжаевтың айтуынша, елімізде денсаулық сақтау 

 саласына  барынша к(ңіл б(лініп, жұмыс атқарылып жатқанына 

қарамастан, тұрғындар (з денсаулығына мән бермей, селқос 

қарап, ауруы әбден дендеп, асқынған кезде ғана қаралады 

екен. «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында 2008 

жылдан бері қатерлі ісік ауруын ерте анықтау мақсатында тегін 

скрининг енгізілгенін, соған қарамастан ХХІ ғасырдың (зінде 

емші-балгерге жүгініп, ауруын асқындырып алатындардың 

қатары  сиремей отырғанын қынжыла жеткізді. «Біз рак  деген 

с(зден қатты қорқамыз. Керісінше, аурудың алдын алып, 

 ертерек емделсе, жүз пайыз құлан-таза айығып кетеді. Мұндай 

жағдайда үкіметтен артық шығын шықпайды. Бірақ науқастың 

іштен тынып жүріп, ең соңғы 4-сатысына жеткенде еміне шипа 

іздеп келетіні (зегіңді (ртейді. Мәселен, біздің клиникада 2018 

жылы 8473, ал былтыр 8928 науқас диспансерлік есепте тұрды. 

Оның ішінде жатыр мойны обырымен 2018 жылы 809, былтыр 

867 науқас тіркелгенін ескерсек, пайыздық м(лшердің артып 

отырғанын к(руге болады. Дәлірек айтқанда,  дәл осы жатыр 

мойны обырымен 238 науқас стационарлық ем қабылдаса, 

оның 178-і ерте сатысында, 46-сы үшінші сатысында, 14-і 

т(ртінші сатысында емделіп шықты. Демек, бірінші саты-

сында ерте диагностикалауға арналған бес жылдық (мір 

сүру к(рсеткіші 80 пайыз болса, екінші сатысы – 60, үшінші 

сатысы – 30, т(ртінші сатысы – 8 пайыз ғана» дейді Саяхат 

Тәуірбекұлы. 

К(п жағдайда жатыр мойны ісігін 40-60 жастағы әйел-

аналар асқындырып алатын к(рінеді. Жастың ұлғаюына 

байланысты  болатын гармондық (згерістер кезінде к(бірек 

кездеседі екен. Алматы аймақтық к(псалалы клиника 

директорының медициналық к(мектің сапасын бағалау 

 бойынша орынбасары Рәш Шалбаева, әсіресе ауылда тұратын 

аналардың денсаулығына алаңдайды. «Қазақы менталитетте 

апаларымыз жатырынан қан кеткенде балалары мен келініне, 

ұлы мен қызына ашық айтуға ұялып, жасырып жүрсе,  жастар 

беймезгіл уақытта қан кетсе де алаңсыз жүре береді. Екі 

жағдайда да бірден дәрігерге қаралып, аурудың алдын алу 

керек» деген маман, ана мен қыздың арасында жасырын сыр 

болмауы қажеттігін тілге тиек етті.  Бұл ауру түрі 25 жастан 

кейін ұлғаятыны, ал науқасқа шалдыққандардың жеті пайызы 

отыз жастағылар екені аян. 

Маман тапшылығынан болар,  жергілікті  жердегі 

дәрігерлердің кейбірі қатерлі ісікті ажырата алмайтын жағдай 

кездесетінін алға тартып, жекеменшік емханада емделемін 

деп уақыттан ұтылатын науқастарға денсаулыққа айрықша 

назар аударуды  ұсынды. Мәселен, жақында (ңірден келген 

әйел алғашында жекеменшік емханада емделіп, оған ыстық 

екпе салып, дәрі беріп, теріс ем жүргізген. <бден әлсірегеннен 

кейін ғана онкологиялық орталыққа келген ол кісі ауруын 

асқындырып алғанына қарамастан, 2-3 күннің ішінде нәтиже 

болмағанын айтып, ақ халатты абзал жандарға кінә артып, арада 

түсінбестік жағдай туындағанын, (кінішке қарай, кінәраттың 

барлығын дәрігерге аудара салатындар кездесетінін меңзеді.  

Мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлердің 

денсаулығына қарауға мойны жар бермейтіні де рас. Мәселен, 

дәрігер болсын, мұғалім болсын, журналист болсын, 

уақыттың тапшылығын желеу етіп, селқостық танытады. 

Ашығын айтқанда, мұндай жағдайдың соңы (кіндіріп жата-

тынына дер кезінде мән бермейміз. Мемлекет қатерлі ісікке 

шалдыққандарға тегін к(мек беретінін, әр емделушіге орташа 

есеппен 10-12 миллион  теңгеге жуық қаражат б(лінетінін к(зі 

қарақты оқырман біледі. Мәселен, аталған мекемеде былтыр 

осы салаға 106 миллион теңге б(лінген екен. Айтпағымыз, 

қатерлі ісіктің негізгі 20 мың түрі бар екенін, шалғайдағы елді 

мекендердің онкологиялық орталықтарға қаралуға мүмкіндігі 

бола бермейтінін баса айтқымыз келеді. Бұл тұрғыда Алматы 

аймақтық к(псалалы клиникасының онкологтарынан арнайы 

Мониторинг және бағалау тобы құрылып, Алматы облысының 

оңтүстік б(лігіндегі ауылдарға жылына т(рт рет шығып, ар-

найы тексеруден (ткізіп тұратынын естіп, к(ңіл орнықты. 

Арнайы барып, жағдай жасалған күннің (зінде к(пшілігі тексе-

руге келуге уақыт таппай, немқұрайлылық танытатын к(рінеді. 

Бұған дейін адам папилломасының вирусына қарсы 

вакцина қоғамның наразылығын тудырған еді. 2013 жылы 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Атырау мен Павлодарда 11-12 жастағы 

қыз балаларға осы вакцина салынып, дау-дамайдан кейін 

тоқтатылған болатын. Ал мамандардың айтуынша, бұл жатыр 

мойны қатерлі ісігінен қорғанудың тиімді жолының бірі екен. 

Тоқетерін айтсақ, мемлекеттен арнайы б(лінген 

қаржыны  орнымен пайдаланып, профилактикалық тек-

серу мен цитологиялық скринингтен толыққанды (тіп, 

денсаулықты күтуді отбасынан бастауды қолға алсақ, 

ұтарымыз к(п болар еді. 

ласы туралы болатынынан хабардар 

етеді, – деп тамыршыдай тап басып 

айтады («Қазақ әдебиеті». 15 қаңтар, 

2010 ж.). Шегелеп айтылған биік 

баға. 

МҰХТАРДЫҢ МЕНІ

Рас.  Д(ңгеленген дүниенің 

сыртқы дидары да, ішкі сипаты да 

(згер ген. Бұлай деуіміздің (зіндік 

себебі  бар.  <лде,  (ркениеттің 

нышаны  ма екен? Болмаса жаһан-

д а н у д ы ң  ш а у ж а й ғ а  ж а б ы с ы п , 

шалғайдан шарпуы ма? Кім біліпті?! 

Кешегі мен бүгінгіні, (ткен мен 

қазірді салыстыра екшегенде  к(зің 

жете түсетіндей. Осыдан  барып, 

тағы да басқаша ой түйінін байлай-

сың-ау. «Заман да (згерді, адам да 

(згерді.  Керек десеңіз ниет-пиғыл 

да (згерді...». К(ңіліңді күпті қыл-

ған түйткілді пікірді осылайша кесіп 

жеткізудің негізі жоқ емес. 4зім 

бастан кешкен, (зім к(рген, (зім куә 

болған сүреңсіз жағдай еріксіз мыр-

сылдатып отыр. Сабырға жүгініп, 

п а р а с а т т ы л ы қ п е н  п а й ы м  д а п , 

қолды бір-ақ сілтей салу  керек еді. 

Неғыласыз, кезінде (йте алмадық. 

Тіпті эмоция ауанымен біраз тулап, 

кеңірдек жыртысқаныма іштей на-

лимын да. <йтпесе, еш (кін беймін. 

Жүрегі жарылып кетсе  де к( мейім-

дегіні ағытқанмын. Бәрі-бәрі есімде, 

күні кешегідей жаңғырады-ай.

қайрап, жалын-жігерін жанып, 

қаламдарын үздіксіз ұштап отырды. 

Бас редакторымыз Шер-ағаның (зі 

Елбасымен жүргізген сұхбатын «Мен 

– <білқайыр емеспін!» деп атап, 

газеттің бірінші бетіне жариялады. 

Бастықтың (негелі үлгісі журналис-

терге ерекше серпін бергені аян. 

Материалдарға жан бітті, қан жүгірді. 

Бір кездері «болмайды» дегеннің бәрі 

ақиқатқа айналған.

Жазушы Мұхтар Мағауиннің 

ғұмырбаяндық хамсасының алғашқы 

екі томы бірігіп «Мен» боп шыққан 

тұста осы екі оқиғаны еске түсіруім 

бекер емес. Тағы да қайталаймын, 

бұл мемуарды әуелде әркім әрқалай 

қабылдаған. Оның да түрлі себебі 

бар. Ең бастысы, Мағауиннің «Мені» 

айрықша  дабылды естілген. Бірақ, 

автордың қадап жазғанындай, 

«бастан-аяқ мақтанға құрылған» 

кітапты тұтас оқып шыққан кез 

келген адам тың туындының қадыр-

қасиетін, сапа-салмағын жүрек 

сүзгісінен екшеп (ткізері анық. 

С(з жоқ! Мемлекеттік сыйлықтың 

 лауреаты, к(рнекті қаламгер, әр 

пікірін ж(н-жосықсыз білдірмейтін 

Оразбек Сәрсенбай соны еңбек 

хақында былайша ой түйіпті:  «...

Біздің замандастарымыз, біздің с(з 

(неріне алғаш аяқ басқан уақытымыз 

т у р а л ы  т ұ ң ғ ы ш  р е т  а й т ы л ғ а н 

шындық хикая осы болуы керек. 

Алпысыншы жылдары  әдебиет ауы-

жұмсалған уақыт – бір емес, бірнеше 

жыл, ал соларды (ткеруге, жаладан, 

пәледен арашалауға кеткен уақыт 

– бұдан да к(п...» (87-88-беттер) 

дегеніне, осы жолда (з басының да 

күдікке қалып, шығармашылығына 

тосқауыл болғанын қоссақ, қандай 

батылдыққа барып,  батырлық 

жасағанын аңдаймыз. Ақысыз-

пұлсыз, атақ-абыройсыз, тек қана 

Азаматтық парыз үшін басты бәйгеге 

тігіп, тәуекелге тұру ғой бұл. К(мулі 

жатқан бұл қазыналарды алтындай 

жарқыратып, айбарлатып шығару 

ол заманда оңай болып па! Дәм-

тұзы таусылмай, бірдеңеден аман 

қалған мал-жанға қазекең «Құдай 

сақтаған қойды қасқыр жемейді» 

деуші еді, Мұхтарды шакалдар да, 

б(рілер де талай таламақ, реті келсе 

қылғытпақ та болған екен, әйтеуір 

аман құтылып жүріпті. Қалай да (зін 

аруақ қолдап, тәңірі сақтаған...». 

Сабыржан к(кемнің мақаласы-

нан соң «Менді» сабылып іздеушілер 

легі тіптен к(бейген. Алматының 

к і т а п  д ү к е н д е р і н  а д а қ т а ғ а н 

талайларды  к(з к(рді. Редакциядағы 

жігіттер бір-бірінен сұрап жүріп 

оқыған. Қолымдағы жалғыз кітапты 

ешкімге ұстатпағам. 

Иә, Мұхтар Мағауиннің бұл туын-

дысының тәрбиелік, тағылымдылық, 

танымдық, тарихтық қасиет-қыр-

лары мол.  Бұрын-соңды қазақ 

әдебиетінде ұшыраспаған кемел 

кінә тақтық. «Мұхтар болмаса, басқа 

Мұхтарлар табар еді, басқа аспи-

ранттар к(рер еді» дедік бетіміз бүлк 

етпестен. Бұдан асқан ішмерездік 

болмас, сірә... Қайсар Мағауин, 

семсер Мағауин, ғұлама Мағауин 

жанкешті еңбектің арқасында бәрін 

жеңді. Махамбетше селдетіп с(йледі. 

Еш түрпілігі жоқ, жүрек түкпірінен 

шыққан лағыл с(з, сәулелі сыр. 

К ә н е ,  т ы ң д а й ы қ ш ы :  « А л т ы н 

дәптердің» алғашқы бетінде: «Маған 

қарсы адам – қазақ халқының жауы» 

деген жазу тұр. Таңбаланған уақыты 

– дәптердің бір мүшелінде, 1972, 

май. «Алдаспанның» ойраны (тіп, 

«К(к мұнардың» дауы қызған кезде 

жазылыпты. Мен дегенім – 4зім, 

Мұхтар Мағауин, осылай деп сендім. 

Қазақ деген – мына Мен дедім. Сол 

сенімнің күшімен бар шырғалаңнан 

(тіп, бүгінгі күнге жеттім. Қазір бұл 

с(зді бұрынғыдан кеңірек мағынада 

ұғамын. Мен – ұлттық мұрат. Мен 

– Алаштың жолы. Алаш жолына, 

ұлттық мұратқа қарсы адам, әлбетте, 

ЖЫЛАЙДЫ?
« – Несі ерсі. Ешқандай оғашы 

жоқ. «Мен» дегенді (зіне-(зі сенімді 

адам ғана айта  алады.   Демек, 

Мағауинге жарасып тұр. «Мен»  деуге 

әбден лайық. Хақысы бар! Ол – 

 сондай жазушы!..». 

Қаламдас әріптесім екеуміз  талай 

жерге бардық. Қасымыздағы үш-

т(рт жігіт үн-түнсіз. Не оны, не 

мені қоштамаған. <рқайсысының 

пікірлері іштерінде. Дауды ушық-

тырмағаны ж(н болған сықылды...

Атақты жазушының «Мен» атты 

ғұмырбаяндық романы жарыққа 

шыққандағы естен кетпес әлгі эпи-

зод ешқашан ұмытылмас, орайына 

қарай, әрегідік жаңғырып тұрмақ. 

Заманында бестселлерге айналған 

М ұ х т а р  М а ғ а у и н н і ң  « М е н і н » 

қаламгердің бүкіл шығармашылық 

л а б о р а т о р и я с ы н а н  т ы с  қ а р а й 

алмайсың. Жазушының жан азабын 

шертетін, ғұмырбақи ала қағазбен 

айқасындағы жүрек толғанысын 

жеткізетін бұл туындыны айналып 

кетіп, оқшау қалдыра алмасың және 

анық. Ордалы ойымызды қазіргі 

уақыттың (зі дәлелдегендей.

«Мен» жарыққа шыққандағы 

(зіме тірелер екі жайға тоқталайын. 

<п дегенде қаршадайдан жаттап 

(скен жыр-семсері, дауылпаз ақын 

Махамбеттің (р тұлғасы жанарыма 

елестеп, (ршіл (леңдері жадымда 

жаңғырған еді. «Мен... Мен едім...». 

4зекті (ртеген от-(рім жыр жол-

дары бірінен соң бірі тіл ұшына 

тасқындап, селдетіп үйіріле бер-

ген, үйіріле берген. Тек жаужүрек 

Махамбет қана айтпаушы ма еді. 

Кәне, құлақ түрелік: «Мен – тауда 

ойнаған қарт марал», «Менің атым 

– Махамбет», «Мен – ақсұңқардан 

туған құмаймын», «Мен – кескекті 

ердің сойымын», «Мен – мен едім, 

мен едім! Мен  Нарында жүргенде, 

Еңіреген ер едім...». Осыдан жарты 

ғасыр бұрын мектеп қабырғасында 

ж ү р г е н д е  с а н а м ы з ғ а  с і ң і р і п , 

жүрег імізге  ұялатқан ұстазым 

Т(леген Саусақбаевтың лапылдап 

тұрып шегелеп түсіндіргенін енді 

ғана жете ұққандаймын. О кезде 

«Меннің» астарына үңілер шама 

боз(кпелерде қайдан болсын...

Екінші жағдайдың мәні (зге-

шерек. Күні кешегідей десек те 

т(рт ондық аралапты-ау. «СҚ»-ның 

лездемесі сайын «шалдар» жағы 

жас журналистерді тұқыртып сы-

найтын. Сондағы ескертпелерін 

қазір еске түсірудің (зі ерсілеу. 

Күлкің келетін нәрсе. «...Бүйтіп 

жазуға болмайды. Кейбір жігіттер 

материалдарына (здерін қыстырып, 

«мен» деп жазып жүр. Бұл дұрыс 

емес.  Суреттеме, мақалаларды 

бірінші жақпен жазуға әуестенбеу 

керек...». Несін жасырайық, к(п 

ретте үндемей құтыламыз. Іштегі 

қыжылды сыртқа шығару – артық 

с(з.  Ересектер тұқыртып тастайды. 

Міне, сондықтан болар, «шалдар» 

жазған материалдардың дені қасаң, 

сықиып шыға келетін.  Осынау 

сүрепетсіздік пен сүреңсіздік сеңін 

с(ккен сәт те туған. Газет тізгінін 

қолға ұстаған  реформатор редактор 

Шерхан Мұртаза жазу еркіндігіне 

жол ашып, талғам мен талапты 

күшейтті. «4зіндік ойы жоқ, (зіндік 

пікірі жоқ, (зіндік мені жоқ жур-

налистен ештеңе күтуге болмай-

ды» деп шығармашылық ұжымды 

лына келген біздің буынның тағдыры 

ж(нінде тиіп-қашып болса да жақсы 

айтылған екен. Ал толық шындықты 

айта алатын (зге замандастарымыз 

әзірге жұмған аузын ашқан жоқ. 

Бәлкім, оның уақыты тумаған шығар. 

16 қараша, 1998 жыл.» («4мірнама», 

«Қайнар» баспасы,  2005 жыл.).

Тектіні текті таныса керек. 

Орекеңнің «Тұңғыш рет айтылған 

шындық хикаясы» деген әділ бағасы 

талай бұлыңғырдың бетін ашып, 

талай күмәннің бұлтын сейілткені 

с(зсіз. Ал сыншылар мен әдебиетші 

ағайындар әрі-сәрі күйде жүргенде 

белгілі қаламгер, толғауы тоқсан 

қызыл с(здің хас  сарапшысы 

Сабыржан Шүкірұлы «Ана тілі» 

апталығында (20 қаңтар, 2000 жыл.) 

«Мұхтардың Мені» деп айғайлатып 

жазғаны бар. Қосар бетте к(сіле 

кітаптың ұсынар үлгісі мен (негесі 

к(п-ақ. С(з жоқ, осы мемуармен 

танысқан жеткін де, жас та, жаса-

мыс та (зіне қажетін табады. 4неге 

(рнектерін, (мір сабақтарын жан-

дарына тоқиды. Танымдық қыруар 

деректерді  с імір іп,  мазмұнды 

мәліметтерге мелдектейді. Қаламға 

т а б ы н ғ а н  ж а н н ы ң  ж а н к е ш т і 

 ең бегінің сырт к(з біле бермейтін 

қалтарысты құпиялары мен бей-

мәлім жұмбақтарын бүкпесіз ашып 

салады. 4мір-бақи ізденісті талап 

етер қасиетті кәсіптің киесі мен 

киепетінен сыр ақтаратын роман-

естеліктен бәр-бәрін табасың. <р 

шығарманың жазушы зердесінде 

қалай сұлбаланып, қиял қоймасында 

қалай пісіп-жетілгені, ала қағаз бетіне 

қалай түзілгені, баспа мен баспаха-

нада қалай әзірленгені, ең ақырында 

қазақ халқының жауы болса керек. 

Сол жаудың беті қайтқан, ежелгі 

түріктің К(к Туы қайта к(терілген 

 заман.  Қиындығы к(п,  игіліг і 

молырақ. 4зіміз (ткен шытыр-

манды еске алып, еркін с(йлеуіміз 

– сол игіліктің бір к(рінісі ғана. 

Бізден кейінгілер бұдан батылырақ 

т о л ғ а й т ы н  б о л а д ы .  Ж е р і н е 

жеткізеді...» (165-166-беттер).

Отыз-отыз бес жыл үміт шырағын 

маздатқан қуанышты сәтін еске алған 

Мұхтар ағамен бірге тебіренгенім 

күмәнсіз. Себебі Ақтамбердіден 

қалған жәдігердің жұрнағын Мұхаңа 

шертіп берген Сердалы ақсақал 

тұратын Шұбартаудың Алғабас, 

Семейдің Таскескені мен Шал 

ақынның ұрпақтары мекен еткен 

Солтүстік Қазақстан облысының 

Алқа-Ағаш ауылдарында менің де 

журналистік сапармен болғаным бар. 

Еріксіз толғанасың-ау. 

«...Ежіктеп отырып, елбіреп оты-

рып қалай жазып алғаным есіме 

түседі. Қазтуғанның «Қайран Еділі», 

Доспамбеттің «Ерлік жыры» қобызға 

қосылып күңіренген кезде... к(зіме 

жас келеді. Ірке алмаймын, тоқтай 

алмаймын. Мен... Мен едім... 4ткен, 

(ткенде тым ұзап кеткен қадым ғасыр 

– қаз-қалпында бүгінгі күнге к(шкен 

жоқ – бүгінгі Мен сол заманға (тіп 

кеткен сияқтымын, Қазтуған деген 

– Мен, Доспамбет деген – Мен, 

құдіретті С(здің сиқырлы күшімен 

бес ғасырды бір-ақ аттап, бүгінгі 

болмысымды тауыппын...» (384-385 

беттер). 

« . . .Арқаның қоңыр самалы 

к(кірегіме күш құйған. Ақтамберді. 

Шын ұрпағы жаңағы сүйкімсіз шал 

емес, мына Мен...» (381-бет). 

«...Не керек, шежіреші Қошан 

ақсақалдың (бүгінгі атақты ғалым, 

экономика ғылымының докторы,  

профессор,  акдемик Аманжол 

Қошановтың әкесі. Ж.Е.) үйінде 

Р ы м ғ а л и  Н ұ р ғ а л и е в  ( о  к е з д е  

«Лениншіл жас» газетінің Тың 

(лкесіндегі меншікті тілшісі. Ж.Е.) 

екеуміз екі күн жатып, қарияны 

сарқа тауыспасам да, Шал ақынға 

қатысты қажетімді түгел тауып, 

қаншама дерек, (лең-жыр жазып 

алып едім...» (387-бет).

«Мен жазудан бұрын ғылымда 

танылдым...» (315-бет). «Мен кейін, 

ескіше сауат ашқан, тіпті еңбек-

терінің әуелгі нұсқаларын араб 

әліпбиімен қағазға түсіретін, жазуға 

да, сызуға да жүйрік ақсақалдардың 

(зінің ескі мәтіндерді (мәселен, 

Б ұ қ а р  ж ы р а у д ы )  ж а ң а  ж а з у ғ а 

к(шіргенде жіберген қаншама 

қатесін айғақтап, түзеттім» (324-бет).

М і н е ,  м ұ н д а й  м ы с а л д а р д ы 

түйдек-түйдегімен жалғастыруға 

болады. Бірақ, (йтпедік. Қажеті 

шамалы. Қалың оқырман, дүйім 

халық мойындаған Мағауиннің 

шығармашылығынан хабар берер 

бірен-саран дерек-мағлұматтарға 

ғана назар аудардық. «К(рмес 

түйені де к(рмес» дегендей, санаулы  

сыңарезулер үшін күйіп-пісіп 

 шырылдау да орынсыз. Ал ізашар 

тұңғыштардың әрдайым Мен деп 

еркін ой б(лісуге хақысы бар. Зәуімде 

екіұдай ұшқары пікірдің жетегінде 

жүргендерге шегелеп жеткізеріміз 

де осы. Бұл ойды әдебиетке үш 

қайнаса қатысы жоқ зиялылардан, 

(зге мамандық (кілдерінен есту 

Былтыр Алматы облысында 2835 адам қатерлі дертке 
шалдығып, оның ішінде 1108 адам онкологиялық ауру-
дан көз жұмған. Статистикалық деректерге жүгінсек, сүт 
безі,  жатыр мойыны, өкпе, тері, асқазан, тоқ ішек обыр-
лары алдыңғы орында. Қатерлі ісіктің үлес салмағының 
артуы науқастың өз денсаулығына салғырт қарап, жұрттың 
арасында  «аты жаман ауру» атанып кеткендіктен бойын 
қорқыныш билеп, күйзеліске түсуінен екені белгілі.

толғаған ол зерттемесінде «Меннің» 

қатпар-қатпарын аршып жазады, 

қазып талдайды, бұтарлап баян-

дайды.

«Ұлт танымында Меннің екі мәні 

бар.

Мен – тәкаппарлық, менмендік, 

(ңмеңдеген (зімшілдік, (рк(кіректік. 

Бұлар Меннің кесапатты, кесірлі, 

т(рттағандап жатқан жаман жағы. 

Бұл – Мен! Мен! – деген Менмін 

Мен. Мен! Менмін! Мен менмен! – 

деп тұрған озбырлық. Тәңірім бетін 

аулақ қылсын, Мұхтардың Мені бұл 

емес. Оны түсінгің келсе, «Менін» 

оқы («Мен». Ғұмырбаяндық хамса. 

«Гаухар» баспасы. – Алматы, 1998 

ж.). Алдағы барлық сілтемелер осы 

кітаптан).

«Иә, «Алдаспанды» Мен шығар-

дым! Мен болмасам, кім шығарар 

еді? Менің арқамда, мен сияқты 

азаматтардың арқасында қазақ 

халық болды, ел болды!» дейді ол. 

«...1978 жылы Ленинградта «Поэты 

Казахстана» деген атпен алты ғасыр 

антологиясы жарияланды: «Алдас-

пан» түгелімен, оған қоса Мұраттың 

«Үш қияны», Шортанбайдың зары, 

Дулаттың толғаулары, Алаш-Орда-

шыл Ғұмар мен Нармамбет, керта-

рапта Мәшһүр-Жүсіп, ең соңында – 

атын атаудың (зіне тыйым салынған 

Шәкәрім. Бұл кітап та (зінен-(зі 

келе қалған жоқ. Дайындық – ауыр 

еңбек болса. 4ткізу – қып-қызыл 

бейнет  болды».  «Алдаспан» – 

 «Поэты Казахстана» – «Бес ғасыр 

жырлайды» жинақтарын дайындауға 

(з оқырмандарының қолына қалай 

жеткені жайындағы (мір шын-

дықтары кестеленеді. <рине, тізіп 

шығу оңай. Шындығында, «Менді» 

оқып отырып, қаламгермен бірге 

тыныстайсың, шамырқанасың, 

күйзелесің, қиналасың, ренжисің, 

қ ұ л а з и с ы ң ,  т ү ң і л е с і ң ,  қ у а н а -

сың, рахаттанасың, желпінесің, 

жігерле несің... жеңесің! Мінеки, 

адам  туралы, адам танығыштық 

хақындағы мамандықты меңгерген 

жазушының жан азабын енді ғана 

сезінген шығарсыз. Мың-миллион 

толқыған к(ңіл күйінің сырлы 

пернесін д(п басу һәм дәл ажы-

рату қаламгер құдіретін әйгілесе 

керек. Қиын-қыстау осынау жау-

апты тұста Мұхтар Мені б(лекше 

естілетіні анық. Мағауиннің мақсат-

мүддесін, нысаналы к(з қарасын 

ашық дәлелдей түседі. Атақты Гете: 

«Мінез үлкен істе де, кішкене істе 

де (зің қабілетім жетеді деп сезінген 

нәрсені  дәйектіл ікпен жүзеге 

асырудан тұрады» дейді. Неткен 

к(регенділікпен айтылған лепес. 

Ұлы ұстазы М.<уезов айтқандай 

– «Іздесең – табасың, алыссаң – 

аласың». Түртінектеп толассыз 

тер т(кті. Табандылық танытып, 

тәулікті тәулікке жалғады. Тастүнек 

қапаста шаң басып, тұншыққан 

асыл мұраларымызды іздеп тапты. 

4шкенімізді жағып, (лгенімізді 

тірілтті. Ол үшін қалайша Мағауинді 

к і н ә л а м а қ п ы з ! ?  4 к і н і н і ш т і с і 

сол,   аузы-басымыз қисаймай, 

ұятымызды түйіп қойып, ауыр-ауыр 

ДЕНСАУЛЫҚ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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ANA TILIТ А Ғ З Ы М

Тек қана күш-қуат құрылымдары 
арасында ғана емес, жалпы 
қоғамымызда үлкен беделге 
ие болған Рүстем Есімханұлы 
Қайдаровтың  есімі оқырман 
қауымға жақсы та-
ныс. Өткен желтоқсан 
айының жиырма жетінші 
жұлдызы күні Алматы-
дан  Нұр-Сұлтан қаласына 
ұшып шыққан «Бек-Эйр» 
әуе компаниясының 
ұшағында «Генералдар 
кеңесі» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің 
алқа төрағасы генерал-
майор Рүстем Қайдаров 
та болатын. Өмірдің талай 
шырғалаңынан өтіп, 
әбден ысылып, тісқаққан 
ұлтжанды генералдың 
ғұмыры тап сол күні әлгі 
ұшақтың ішінде үзіледі деп 
ешкім ойлаған жоқ. Рүстем 
Қайдаров кім? Тәуелсіз 
Қазақстанның құқық қорғау 
саласында оның орны қандай? 
Енді міне, осы сауалдарға жауап 
іздеп көрелік. 

БАСҚОСУ ЗАМАНДАС

О
л бүгінгі  Павлодар облысы , 

Бесқарағай ауданының аума-

ғындағы Сосновка ауылында  

1940 жылдың 18 мамырында қарапайым 

орманшы Есімхан мен үй шаруасындағы 

Күлшімнің отбасында дүниеге келіпті. <кесі 

Есімхан соғысқа 1941 жылдың шілдесінде 

аттанып, 1946 жылдың желтоқсанында орал-

са керек. Украинаны азат етуге қатысқан 

ол, кейіннен  Кенигс берг  қаласындағы 

кескілескен шайқастың ортасында да 

болған. Соғыс аяқталып, енді елге орала-

мыз деп тұрғанда жапон самурайларымен 

соғысқа ж(нелтіледі. «Ауыл-елдің арасында 

Қайдар атамның абыройы зор еді. Атамның 

ағаштан түйін түйген шеберлігін ағайын-

тума әлі күнге дейін жыр қылып  айтады. 

Қайыңнан табақ тостаған, тегене  жасап, 

к(рші-қолаңның барлығына үлестіріп 

беретін. Соғыс кезінде атамыздың қолынан 

шыққан ожау, астау, қырған  тегене, табақ, 

арбаның д(ңгелек күпшегін құртқа ауысты-

рып, жанымыз аман қалды» деп отыратын 

Рүстем Қайдаров. Азамат ұлы Есімхан қан 

майданнан кешеуілдетіп оралған кезінде 

100-ге келіп (мірден озған атасының алғаш 

рет жылағанын к(ріп, оның етегіне оратыла  

қосылып еңірегеніне дейін ауық-ауық 

еске алатын. Балалық шағы қамк(ңілдеу 

кезеңге тап болғасын ба, әйтеуір құлаған-

сүрінгеннің к(пшілігі Рүстем Есімханұлын 

жағалап жүретін. Қиналғанға әрқашан 

к(мек қолын созуға даяр тұратын еді.

Алғашқы еңбек жолын жүк тиеуші 

болып бастаған ол,  кейіннен орман 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ
 КЕЛЕЛІ КЕҢЕСІ

ЖАРҚЫН 
жолдар

шаруашылығында электрмен аралаушы, 

ауылшаруашылығы механикаландыру  

училищесін бітірген соң тракторшы, 

(ндірістік оқыту шебері болып еңбек еткен 

екен. Алпысыншы жылдардың соңында 

С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 

университеті заң факультетінің сырттай 

б(лімін ойдағыдай бітіреді. 1966 жылдан  

бастап Рүстем Есімханұлының ішкі істер 

органындағы қызметі басталады.   Жауапты 

салада 33 жыл бойы табан аудармастан 

қызмет атқарған ол осы кезеңде қатардағы 

жедел (кілетті қызметкерден, Қазақстан 

 Республикасы Ішкі істер министрінің 

тергеу ісі бойынша орынбасары  және 

кезінде қоғамда үлкен ықпалға ие болған 

Мемлекеттік Тергеу комитеті т(рағасының 

бір інші  орынбасары лауазымдарын 

 абыроймен атқара білді. Бірақ Рекеңнің 

ішкі істер органында жауапты қызмет 

атқарып жүргенінің (зінде қызмет бабы 

бойынша кейбір кедергілерге де тап 

болғанын жасырмайтын. Бұл әсіресе, 

Жезқазған облыстық ішкі істер басқармасы 

бастығы болған кезеңге сәйкес келіпті. 

1986 жылдың желтоқсан оқиғасы кезінде 

қаладағы оқу орындарының студенттері 

орталық алаңға жиналып, әрі кеткенде 

бір сағаттай бейбіт шеру (ткізіп, (здерінің 

талап-тілектерін жеткізеді. Облыстық ішкі 

істер басқармасының бастығы қызметіндегі 

Р.Қайдаров оқу орындарының басшыла-

рымен қосылып, әлгі жастарды сабырға 

шақырып, үйлеріне қайтарады. Жоқ 

жерден жау іздеген  облыстық партия 

комитетінің бірінші хатшысы Н.Давыдов 

барлық деңгейдегі басшыларға алаңға 

шыққан жастарды жазалап, олардың 

оқудан шығарылғандығы туралы ақпарды 

дереу беруді талап етеді. Тіпті кезекті 

бір жиналыс үстінде «Қайдаров жолдас, 

қаламыздың кей мектептерінде жоғарғы 

сыныпта оқитын қазақ балалары қарама-

қарсы екі сапқа тұрып, саптың бір басынан 

орыс балаларын жіберіп, саптың соңына 

дейін аяусыз тепкілейді екен. Осы ж(нінде 

не айтасыз?» деп, зілдене сауал қояды. 

Облыстың бірінші басшысының қитұрқы 

ойын бірден түсінген Рекең әлгі ақпаратты 

жеткізген адамның аты-ж(нін атауды әрі 

әлгіндей оқиғаның болуы мүмкін еместігін 

тікесінен айтады. «Осындай лас әдістер 

болып тағайындалып, (ңірдегі қылмыс 

атаулының алдын алу бағытында да 

қыруар жұмыстарды жүзеге асыра білді. 

Ал енді ҚР ІІМ орынбасары лауазымын 

атқарған кезі Тәуелсіз Қазақстанның 

Ішкі істер органдарының енді-енді 

құрылып жатқан мезгілі болатын. Қоғамда 

сынға к(бірек ұшырайтын бұл саланың 

отымен кіріп, күлімен шыққан Рүстем 

Есімханұлы  керек кезінде ішкі істер 

 органын қаттырақ  сынап, қажет жерінде 

қызғыштай қорғай білетін. 2003 жылы 

республикалық басылымға берген бір 

сұхбатында «Ішкі істер органдарының 

беделін (сіру олардың жалақысын (сірумен 

есептелмейтін болар?» деген сауалға ол: 

«<рине. Қоғам қандай сырқатпен ауырса, 

ол барлық саланы қамтымай қоймайды. 

Милицияның жұмысы халықпен қоян-

қолтық араласудан тұрған соң, жақсылығы 

да, жаманшылығы да олардың к(з алдында.  

Қателеспейтін адам бола ма. Егерде, бір 

милиция қызметкері сүрініп кетсе, жер-

ден жеті қоян тапқандай шулаймыз кеп. 

Ал енді, (мірлеріне, отбасыларына қауіп 

т(ніп тұрғанына қарамай аса қауіпті 

қылмыскерлердің қолдарына кісен салып 

жүрген қатардағы милицияның жақсы 

істері к(п айтыла да, жазыла да бермейді» 

деп жауап қайтарып еді. 

Ол талай мәрте алыс-жақын шетел-

дерде заңдылық пен құқық тәртібін 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша (ткен 

халықаралық комиссиялардың жұмысына 

қатысып, с(з с(йлеп, аталған сала бойынша  

еліміздегі атқарылып жатқан жұмыстар 

 туралы баяндады. 2001 жылдың қаңтарында 

Қорғаныс және Ішкі істер министрлігі, 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Бас 

прокуратураның ардагер-генералдарының 

басын қосқан Құрылтай жиналыста 

 «Генералдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің 

алқа т(рағасы лауазымына Р.Қайдаров 

бірауыздан сайланды. Осы кезең ішінде 

«Генералдар кеңесі» қоғамдық бірлестігі 

к(птеген шаруаларды оңынан жүзеге асыр-

ды. <сіресе, бірнеше жыл бойы даяр-

лап, арғы-бергі тарихымызды қамтып, 

«Қазақстан генералдары»  анықтамалық-

танымдық мәні зор энциклопедияны 

шығарды. Тарихымызда аттары ұмытыла 

бастаған талай генералдардың есімін 

қайта тірілту жолында Рүстем Есімханұлы 

басқаратын қоғамдық бірлестік осылайша 

сауабы мол шараны дер кезінде орындай 

білді. 

К(неден келе жатқан «заңнан жоғары 

– махаб баттың, құқықтан жоғары – 

мейірімді ліктің, әділеттіліктен жоғары 

– кешірімнің» болатындығына Рүстем 

Қайдаровтың ғибратты ғұмыры үлгі болады. 

Туған жұртының бір пайдасына жарасам 

деп шапқылаған генерал Рүстем Қайдаров 

қалай болғанда да қазақ қоғамына керек 

адам еді. Амал қанша…

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

Еліміздің егемендігі жариялан-

ғанына к(п уақыт (ткен жоқ. Ұжымшар-

кеңшарлар таратылып, (ндірістік 

 кооперативтер құрыла бастады. Кешегі 

(ріс толы мал мен қыруар техника 

ұстағанның қолында, тістегеннің 

 аузында кетіп жатты. Соған қарамастан, 

Шалқардың патша к(ңілді үлкен-

кішісі (ңірде тірлік кешкен батыр-

би бабаларды  еске алып, Ас  беруде 

ұйымшылдық танытты. Мұндайда киіз 

үйлер тігіліп, жан-жақтан қонақтар 

шақырылмай ма? Жасыратын не бар, 

к(пшілігіміз түсетін үй таңдап, қарын 

тойдырудың қамын ойлап жүргенімізде 

біздің кейіпкеріміз Жұманазар басқаша 

қырынан к(рінді. Диктофоны мен 

фотоаппаратын қолынан түсірмей 

шежірені, (лке тарихын жақсы біледі-ау 

деген қарттарды тауып алып, әңгімесін 

 жазып, суретке түсіріп алуға құштар. 

Қайсыбір адамдар сұхбат беруден қашса 

да соңынан қалмай, әйтеуір с(йлетеді. 

4зінің шай-судан сыртқары қалғанына  

қынжылған түрін к(рмейсің.

Кейін Қазақ КСР Ғылым ака-

демиясында, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінде ғылыми 

қызметкер, аға ғылыми қызметкер 

 болып жұмыс істеп, зиялы қауым 

үлгілерін бойға сіңірді.

К(п ұзамай Ақт(беге, Құдайберген 

Жұбанов атындағы мемлекеттік уни-

верситетке аға оқытушы қызме тіне 

қ а б ы л д а н а д ы .  Ж о ғ а р ы д а  а й т қ а -

ны мыздай, ел арасындағы ауызекі 

 әң гімелерді, архивтер мен музейлер 

деректерін жалықпай жиып-теруі 

нәтижесінде Түркістан қаласында 

Ахмет Ясауи атындағы халықаралық 

Қазақ-түрік университеті жанындағы 

ғылыми кеңесте «Ырғыз, Шалқар (ңірі 

ақындарының әдеби мұрасы» деген 

тақырыпта филология ғылымының 

кандидаты дәрежесіне диссертация 

қорғады. Арада сегіз жыл (ткізіп, 

нақтырақ айтқанда, 2010 жылы «Едіге» 

жыры – тарихи-қаһармандық эпос» 

тақырыбында ғылым докторлығына 

диссертациясын сәтті аяқтады. 

Жұманазар – екі жүзге таяу ғылыми 

еңбектің авторы. Оның ізденістерімен, 

зерттеушілігімен ХVIII-ХХ ғасырларда 

(мір сүрген М(ңке Тілеуұлы, Сарышолақ 

Боранбайұлы, Ж(кей Шаңғытбайұлы, 

Ақпан <йтбекұлы сияқты ақындар 

халқымен қайта қауышты. 4зі қызмет 

атқарған Ақт(бе мемлекеттік педаго-

гика институтында ректор, академик 

Ғалымжан Нұрышевтің жетекшілігімен 

мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдар-

ла масы аясында Ақт(бе (ңірі ақын-

дарының бес томдығын шығаруы, 2006 

жылы Алматы қаласындағы «Арыс» 

баспасынан Нұрпейіс Байғаниннің 

таңдамалы шығармалар жинағын 

құрастырудың басы-қасында болғаны, 

текстологиясын қарауы да – сүйсінерлік 

жай. 

Ғылым адамына керек қасиет – 

тынымсыздық. Бұл ретте Ж.Асановтың 

ж а н к е ш т і  е ң б е г і  ( з г е л е р г е  ү л г і 

б о л а р л ы қ т а й .  Б і р  ғ а н а  « Е д і г е » 

эпосының басты кейіпкері, әлемдік 

деңгейдегі тарихи тұлға Ер Едігені зерт-

теу мақсатында жеке қаражатына Қазан, 

Уфа, Ташкент, Черкесск, Н(кіс тағы 

басқа қалаларға сапар шегіп, архивтерді, 

кітапханаларды, музейлерді сүзгіден 

(ткізді. Алпыстан астам нұсқасы бар 

ғажайып жәдігердің түркі халқына 

ортақ мұра екенін пайымдап, енді оны 

Ақт(бе жұртшылығына кеңінен таныс-

тыру, облыс орталығында батырдың 

ескерткішін орнату, есімін ұлықтау 

шараларына шындап кірісті.  Осы 

мақсатта ел Президентіне, «Нұр Отан» 

партиясының басшылығына арнайы 

хат жазып, мәселе к(терді. Мерзімдік 

баспас(зде жарияланған мақалалар, 

облыс аудандарында жұрт шылық пен 

(ткізілген кездесулер, ғылыми-прак-

тикалық мәсли хаттар нәтижесін берді. 

«Ер Едіге» қоғамдық қайы рым дылық 

қоры ұйымдас ты рылып, Банкте  арнайы 

есепшоты ашылды, қор т(рағалығына 

м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т т е  ы с ы л ғ а н 

Қайырқожа Елеусізов, Ахат Мырзалин 

сияқты танымал тұлғалар тартылды. 

К(пшіліктің жұмыла қимылдауымен 

облыс орталығында Ақт(бе – Қобда тас 

жолына шығатын үлкен даңғылға Едіге 

есімі берілді, осы аптаның сейсенбісінде 

даңғыл бойында к(рнекі алаңда ұлы 

тұлғаның алып ескерткіші ашылуы 

салтанатына облыс әкімі Оңдасын 

Оразалин  қатысып,  с(з  с(йледі, 

 мейрамханада Ас берілді. Ескерткіш 

орнатылатын алаңды дайындау және 

тұғыртасын орнату жұмыстарын, ас беру 

шарасын Қобда ауданының әкімдігі 

сәтті ұйымдастырды. 

Мамандығы әдебиетші, Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі, про-

фессор, «Қазақстан Республикасы білім 

беру ісінің құрметті қызметкері», «Үздік 

(лкетанушы», «Шалқар ауданының 

Құрметті  азаматы» атақтарының 

и е г е р і  А с а н о в т ы ң  қ а л а м ы н а н 

туындаған әңгімелер республикалық, 

облыстық  басылымдарда жарияланып, 

оқырманнан жоғары баға алды. Ол 

– қазіргі күнде С.Бәйішев атындағы 

Ф о р у м  ж ұ м ы с ы  у н и в е р с и т е т 

 ректоры Гаухар Алдамбергенованың 

алғы с(зімен ашылды. Ректор шараны 

(ткізудегі мақсат – бүкіл педагогикалық 

қоғамдастықтың назарын білім беру 

мен оқытудың (зекті мәселелеріне 

аудару, білім беру кеңістігінің барлық 

(кілдерімен (зара іс-қимыл шекарасын 

кеңейту, ең жақсы, ең озық идеялар 

тәжірибесін біріктіру және білім мен 

ғылым интеграциясын нығайту екенін 

атап (тті. Ұлы ғалым әл-Фарабидің 1150 

және ақын, ойшыл, ағартушы Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдық мерей-

тойларымен тұспа-тұс келген басқосу 

аталған тұлғалардың мұраларын 

д ә р і п т е у д і  д е  к ( з д е й д і .  Г а у х а р 

Алдамбергенованың  пайымдауынша, 

форум алаңы ынтымақ тастық үшін 

жаңа идеялар пайда болатын, тәрбие 

мен білім беру саласындағы жаңа 

тәсілдер мен модельдер, сондай-ақ 

озық тәжірибе алмасу үшін кәсіби 

педагогикалық қауымдастық құратын 

дәстүрлі орын болады.

Жиын барысында ҚР Білім және 

ғылым министрлігі Болон процесі және 

академиялық ұтқырлық орталығының 

директоры Алмагүл Құлтуманова, 

Алматыдағы ЮНЕСКО-ның Кластерлік 

кеңсесінің директоры және аталған 

ұйымның Қазақстан, Қырғызстан, 

Тәжікстан және 4збекстандағы (кілі 

Кристина Товмасян, «Б(бек» ұлттық 

ғылыми-практикалық, оқу-сауықтыру 

орталығының бас директоры  Елена  

Сәкенова, Қазақстандағы Франция  

Е л ш і л і г і н і ң  у н и в е р с и т е т т е р 

ынтымақтастығы ж(ніндегі атташесі 

Жиль Маметц тақырып т(ңірегінде 

с(з с(йлеп, пайымды ұсыныстарын 

білдірді. 

Форумның пленарлық отырысынан  

кейін қатысушылар «Тұрақты даму 

мақсатындағы білім берудің р(лі», 

« Ғ а л а м д ы қ  а з а м а т т ы қ   р у х ы н 

қалыптастырудағы тәрбие мен білім 

беру», «Тәрбие беру машығы мен 

әдістемесінің эволюциясы, тұрақты 

қоғам құру жолындағы адам қызметін 

қ а м т а м а с ы з  е т у д е г і  о қ ы т у  м е н 

білім беру», «Жастардың Қазақстан 

қоғамының тұрақты дамуына  қосқан 

үлесі»,  «Заманауи білім берудегі 

жас ғалымдар платформасы: жаңа 

идеялар  мен мүмкіндіктер»,  «4К 

моделі жағдайындағы мектепке дейінгі 

тәрбие мен білім берудің мәселелері» 

тақырыбындағы панелдік сессиялар 

жұмыстарына қатысты. 

Аружан ТАНАБЕК

у н и в е р с и т е т т е  ғ ы л ы м и  о р т а л ы қ 

жетекшісінің орынбасары, «Қазақ 

хандығы дәуіріндегі әдебиет» курсы 

бойынша студенттерге дәріс береді, 

практикалық сабақтар жүргізеді. 

<лбетте, зерделі, дүниетанымы кең 

адаммен с(йлесіп-пікірлесудің (зі бір 

ғанибет. Мен де осы құрдасыммен кез-

дескенде сарайым ашылып, жақсарып 

қаламын, бір-бірімізден сыр жасыр-

маймыз. Жұманазардың әкесі Асанды 

к(зіміз к(рді, беріректе 87 жасында 

дүние салды. Ауызекі әңгіменің, арғы-

бергі шежіренің білгірі ретінде жұртына 

сыйлы ақсақал Екінші дүниежүзілік 

соғыста шайқастарға бірнеше мәрте 

кіріп, жарақат алған. «Қан-қасап 

қырғында сүйегім жат жерде қалар, 

аман-сау жетіп алайын»  деп елге 

 оралады. «Апыр-ай, қалай жеттіңіз?» 

 дегендерге «Аспанда  жұлдыз бар емес пе, 

соған қарап бағытымды дұрыстадым» 

дейді екен. Бұл қылығының зардабы  

болар, бір баласы Жанғалиды ал-

тыншы класта оқып жүргенінде мек-

тептен шығарып жіберіпті. Сұңғыла 

қарт осындай бәле-жаланы жолатпас 

үшін балаларының тегін аға-інілеріне 

жаздырған ғой. Солардың бірі Шұхат 

Жамансарин тарих ғылымының кан-

дидаттығына диссертация қорғады, 

р е с п у б л и к а л ы қ  « С о ц и а л и с т і к 

Қазақстан» газетінің  редакциясында, 

Қазақ КСР Министрлер  Кеңсесінде 

қызмет етті, Қазақ ауыл шаруашылығы 

институтының доценті дәрежесінде 

дүниеден озды. Физика-математика  

ғылымының докторы, профессор, элек-

троника саласының к(рнекті (кілі 

Алдан Сапарғалиев Алматы қаласында 

тұрады. 2011 жылы Америка Құрама 

Штаттарында НАСА ғылыми орталығы 

оны Нобель сыйлығына үміткерлер 

тізіміне енгізген. 

Е н д і  б і р  а ғ а м ы з  М а р к е н м е н 

 Ш а л  қ а р д ы ң  а у д а н д ы қ  г а з е т і н д е 

қызметтес болдық. 4кініштісі, шаңырақ 

к(терген жоқ, соңында ұрпақ қалмады. 

Ауылшаруашылығы құрылымдарында 

еңбек еткен Мәліктен тараған ұл-

қыздар баршылық. 

Даусыз шындық – кім-кім де  абырой 

алып жатса,  берекелі  отбасының 

септігі тигені. Жұманазар да бұл ретте 

Қаламқастай есті жанға кезігіп, несібесі 

молайғанын жасырмайды. Шүкір, екі 

қыз бен бір ұлдан немерелер (сіп келеді. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі

ТАЗА ГЕНЕРАЛ…
МУНДИРІ 

арқылы адамдардың арасына ши жүгіртіп, 

жүйкелерін жұқартты. Қасыңдағы күнде 

к(ріп жүрген сырлас адамыңа ақтарыла 

әңгіме айтудан қалдық. Саналарын үрей 

билеп, сарсылған жандарды к(ргенде баяғы 

37-нің зұлматы қайта келді ме екен деген 

ойда болдық» деп еді сол кездерді еске алып. 

Жоғарғы басшы не айтса, «ләббай тақсыр» 

деп к(зді жұмып орындауға бейім тұратын 

біреу болса, бірінші хатшының тапсырма-

сын жүзеге асырамын деп талай бейкүнә 

жастың обалына қалған болар ма еді. Ал 

Рүстем Қайдаров ондай безбүйректікке 

барған жоқ. Керісінше, ашуға булығып, 

алаңға жиналған жастарға ағалық ақылын 

айтты. Бүгін бар, ертең жоқ лауазымы 

мен жалған беделін ойлап, жастардың 

қолын қайырып, темір тордың арғы жағына 

сүйрелей ж(нелген жоқ.  Айналасындағы 

адамдардың амандығын, сосын (зінің 

 абыройына кір жұқтырмауды ойлады. 

Кеңес Одағы күйрей бастаған тоқса-

ныншы жылдардың аяғында қылмыс 

атаулының (рши түскендігі және белгілі. 

Міне, тап осы кезеңде Рүстем Қайдаров 

КСРО Ішкі істер министрлігінің Қазақ КСР 

және Қырғыз КСР бойынша ұйымдасқан 

қылмыс пен коррупцияға қарсы күрес 

ж(ніндегі 6-шы басқармасының бастығы 

Филология ғылымының докторы, профессор Жұманазар Асановты көрген сайын есіме ұлы 
Абайдың: «Болмасаң да ұқсап бақ, Бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, Айтпа 
ғылым сүйсеңіз» деген ғибратты сөздері оралады. 
Сырт көзге қарапайым болып көрінер, өзін-өзі қамшылап, үнемі ізденісте жүрер осы 
 азаматпен танысуым да қызық. Шалқар қаласының іргесіндегі Көкжиде деп аталатын 
шағын ауылда туып-өскен біз қаладағы жұмыстан қолымыз босай қалса әке-шешеміз 
тұратын мекенге асығамыз. Бірде сегізжылдық мектепке жаңа директор келгенін естігенбіз. 
Байқағанымыз – қолындағы былғары қоңыр сөмкесін тастамай, аудан орталығынан жаяу 
қатынап жұмыс істейді екен. Мектептегі шаруасына да үлгереді,  арасында уақыт тауып,  
той-садақалардан қалмай, көнекөз қарттармен әңгімелесуге жаны құмар.

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде «Білім беру мен тәрбиеге 
жаңа көзқарас» тақырыбындағы республикалық форум өтті. Халықаралық 
білім күніне арналған алқалы басқосуға отандық жоғары оқу орындары мен 
ғылыми-зерттеу мекемелерінің қызметкерлері, білім беру саласының маман-
дары және шетелдік ұйым өкілдері қатысты.

ҒЫЛЫМҒА 
ЕҢБЕК СІҢІРГЕН 

Кешке ғалымның замандастары, достары, шәкірттері, 

ағайын-туыстары мен ұжым мүшелері, оқушылар қатысты. 

Мектеп басшысы Тоғжан Бисекенова кіріспе с(зімен 

ашты. Білім ордасының тарихы мен бүгінгі жетістігі 

 жайында баяндама оқыды. 

М.Атымовтың құрдасы, ғалым, экономика ғылымының 

докторы, профессор К(ркембай Алданазаров пен мектептің 

алғашқы басшысы, ҚР Білім беру ісінің үздігі, ардагер 

ұстаз Ұранбек Сарбалаев құттықтау с(з с(йледі. «Мен 

1992 жылы осы мектептің іргетасын қаладым, алғашқы 

мектеп басшысы да болдым. 1997 жылы М.Атымов 

есімі мектепке берілуіне бір адамдай үлесімді қостым. 

 Мекерия Маңғыстаудың мақтанышы. Ол ағамыздың тіл 

ғылымы үшін жасаған еңбегі ұшан-теңіз» деді Ұранбек 

Берішбайұлы. 

Шара мектеп оқушыларының әдеби поэтикалық 

к(ріністері мен мектеп жанындағы шағын домбырашылар 

үйірмесінің концертімен жалғасты. Шетпеден шыққан 

тұңғыш ғалым М.Атымовтың есімі Маңғыстаудың жалын-

ды жастарының жүрегінде мәңгілік сақталары с(зсіз.

Айта кетейік, Мекерия Атымов 1935 жылы 12 қаңтарда 

Маңғыстау облысы, Шетпе ауылында дүниеге келген. Фи-

лология ғылымында кәзіргі қазақ романдарының стилі мен 

поэтикасы саласында зерттеулер жүргізген. «С(з зергерлері», 

«Шеберлік  проблемасы», «Қазақ әдебиетіндегі жанр про-

блемасы», «<дебиеттану»,  «Жазушы және қаламгер», 

«Стиль проблемасы», «Дәстүр мен жаңашылдық» тәрізді 

ұжымдық зерттеу еңбектеріне атсалысқан. Ол бірқатар 

ғылыми еңбектер мен педагогикалық оқу орындары  

студенттеріне арналған оқу құралдарының авторы атанды. 

М.<уезов атындағы <дебиет және (нер институтында 

жетекші ғылыми қызметкер болып қызмет еткен. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ
Маңғыстау облысы

Маңғыстау ауданы

Маңғыстау ауданының орталығы Шетпеде филология  
ғылымының докторы, профессор Мекерия Атымовтың 
85 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Аталған 
шара ғалымның есімімен аталатын мектепте 
ұйымдастырылды. 
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Жазушы қазақша пәнін баспаға бере 

отырып, орысша аударылып жатқан 

нұсқасына елеулі (згерістер жасады. 

Осыны  да сылтау етіп, роман екі тілде бір 

нұсқамен шығуы керек деген шешім болды.  

Романның жаңа ж(нделген нұсқасы 1952 

жылы ғана жарық к(рді. Бұл кезде мен 

баспадан басқа қызметке ауысып кеткем. 

Бірақ роман түгелдей (зіме таныс-ты. 

Сондықтан «Қарағанды» туралы арнайы сын 

мақала жаздым. Ол сол жылы «Лениншіл 

жаста» басылды. Бұл – менің Ғабиден 

шығармашылығына арнап алғашқы қалам 

тартуым еді. К(п кешікпей менің Ғабиден 

шығармашылығын тұтастай зерттеуіме 

жол ашылды. Сол жылдардан басталған 

менің жазушымен қарым-қатынасым ол 

к(з жұмғанша үзілген жоқ. 50-60-жыл-

дары Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 

№2  демалыс үйінен аға жазушыларға – 

Сәбитке, Мұхтарға, Ғабитке, Ғабиденге 

арнаулы саяжай берілетін. Олардан басқа 

екі үлкен фин үйінде (әрқайсысында екі 

жақтан кіретін т(рт б(лмеден – екі үйде 16 

б(лме) жазда жазушылар тұратын. Демалыс 

үйінің корпусынан (нер қызметкерлері к(п 

орын алатын. Бәріміз жаз бойы улап- шулап, 

араласып жүруші едік. Бұл ағалар мен 

жастардың табысуына, отбасылық араласу-

ына к(п жол ашты. <дебиет пен (нердің к(п 

ағаларын сол кезде біз жақсы таныдық. Олар 

да бізді жақсы к(ріп, бауырына тартты.  Сол 

жылдар Ғабиден екеуміздің арамызды тым 

жақындастырды. Зейнел екеуі курортқа 

кеткен кездерінде біздің оның саяжайына 

тұрып қалған кездеріміз де болды. Біздің 

арамызды жақындастырған тағы бір жағдай 

болды. «Қазақ әдебиеті» газетінің бір әзіл-

анкетасының «Құмар машығыңыз қандай?» 

деген сұрағына Ғабекеңнің: «Тек жақсыны 

к(ру. Бірер жаман да машығым бар, оны 

айтуға ұялам» деп жауап бергені бар. Бүгін 

оны құпия етудің қажеті болмас.  Ол машығы 

– карта еді. Бір кездерде қазақ зиялылары 

ішінде карта ойнау (әсіресе, проферанс) кең 

тарады.  Оған, әсіресе, Ғабит пен Ғабиден 

құмар еді. Жоғарыда аталған демалыс 

үйіндегі жазғы уақыттың к(бі соған кететін. 

Кейінгі ұрпақ (кілдерінен екі шал (оларды 

«Қара шал», «Сары шал» деуші едік) Жұбан 

Молдағалиев екеумізді к(бірек тартатын. 

Ойын үстінде бізбен құрдасындай әзілдесіп, 

бізді де еркін с(йлеуге үйретті. Ғабиден 

бір с(зді, айтқанынан жалтармайтын, 

біреудің нұсқауын емес, ар-ұжданының 

айт деген с(зін ғана айтатын табанды еді. 

Оның жеке адам ж(нінде  немесе белгілі бір 

мәселе жайлы  (з түсінігі, пікірі болатын. 

Егер ол пікірін шындық деп ұғынса, оның 

дұрыстығына к(зі жетсе,  одан еш уақытта 

қайтпайтын. Оны мен алғаш рет 1950-1952 

жылдардың қайғылы уақиғалары тұсында 

к(рдім. Қазақ  зиялылары ортасынан, соның 

ішінде  жазушылар қатарынан ұлтшылдық 

іздеп сапы рылысқан кездерімізде, Ғабиден 

Жазушылар одағы жанындағы партия 

ұйымы ның хатшысы еді .  Осы кезде 

«Ұлтшылдық қателері» үшін талқыға түскен 

талантты ақындарымыз <.Тәжібаевқа, 

Х.Бекхожинге, Қ.Аманжоловқа ол қамқор 

болып, олардың партиялығы талқыға 

түскен кезде Ғабиден аталған ақындарды 

партиядан шығару ж(ніндегі нұсқауға 

қарамастан КОКП қатарында сақтап қалды. 

Сондай жиналыстардың біріне менің де 

қатысқаным бар (Онда мен партия есебінде 

басқа ұйымда тұратынмын). Ол 1951 жылы 

желтоқсанда Қасым Аманжоловқа арналған 

жиналыс болатын. Сол жиналыста мен 

баяндамашы болдым. Соның алдында ғана 

«Қасым Аманжолов шығармашылығындағы 

жат пікірлер» деген мақала жазып, ол 

«<дебиет пен искусство» журналының 

№10 санында басылған. Сол мақала сылтау 
болды да, «сенің дайындығың бар» деп, 

одақ басшылары мені күштеп баяндамашы 
етіп бекітті. Мақаланы жазуын жазсам да, 

баяндама жасау тұсында қатты толқыдым. 
Қасым – менің жасымнан жақсы к(ріп 

оқыған, к(п (леңдерін, тіпті поэмаларына 
(«Жамбыл тойында», «Құпия қыз») дейін 

жатқа білетін ақыным еді. Соған қарамастан 

сол кездегі жағдай менің ол туралы сын 
мақала жазуыма мәжбүр етті. 1946 жылғы 

ОК-ның «Ленинград» және «Звезда» жур-
налдары туралы қаулысы мен Қазақстан 

Компартиясы Орталық комитетінің «Қазақ 
КСР Ғылым академиясының тіл және 

әдебиет институтының жұмысындағы 

 саяси (рескел қателер туралы» 1947 жылғы 
қаулысы бізді тым «сыншылдыққа» үйретіп 

те тастаған-ды. Оның үстіне әдебиетке 
жаңа келген бір топ жас сыншыларды 

жинап, аталған ақындар жайлы «әшкере» 
мақалалар жазу қажеттігін дәлелдеген одақ 

басшысының «ұйытып» айтқан с(здері 

 жекелеген (лең жолдарының (зінен қайшы-
лықты, қателікті іздеп табудың жолдарын 

нұсқап та берген сияқты еді. Енді баяндама 
тұсында мен мақалада жіберген кейбір 

пікірлерімді қайта қарап, жұмсарттым. 
Қасым шығармаларындағы кейбір қайшы-

лықты деген жолдарға тоқталғанмен, оны 
«ұлтшылдық» деп кесіп-пішіп айтуға бара 

қоймадым. Ақынмен бетпе-бет отырып 

с(йлесуден жасқанған да сияқтымын. 
 С о д а н  б а ,  б а я н д а м а м  ( т к і р  е м е с , 

екіұштылау, жалтақтау болып шыққанын 
түсіндім. Бірақ оған (кінгем жоқ. Оны 

Қасым да түсінген сияқты. Ол с(зінде 
маған да, менің баяндамама да соқпады. 

4зі дайындап жазып әкелген (леңін 

оқыды. «Партияның жабық жиналысында 
1951 жылдың желтоқсан  айында оқылған 

(лең» деген атпен ол ақынның барлық 
кітаптарында жүр. Қасымның маған риза 

болғанын кейін Есмағамбет  Ысмайыловтан 
естідім. Ол Қасымның сол уақиғалар 

жайлы (зіне айтқан сырын «Қасымның 
а қ ы н д ы қ  ( м і р і н е н »  а т т ы  м а қ а л а -

естелігінде (Қ.Аманжолов. Т(рт томдық 

шығармаларының IV томы. 1980, 220-бет, 
үш томдық шығармаларының III томы. 

1957, 441-бет) келтірген. Сол жиналыста 
с(йлеген және мәжілісті қорытқан Ғабиден: 

«Қасым Аманжолов шығармашылығында 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты
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қызы кірді. – <й, – деді жазушы маған 

бұрылып, атымды атап. – Анау келген 

– менің балам. Менің сондай үш балам 

бар. Сен айтып отырған адам – осы үйдің 

т(ртінші баласы. Осы арқылы Ғабиден 

маған баласын жаманатқа бермейтінін 

сездірді. Мен түсіндім де кетіп қалдым». 

Ғабиденнің (з ұғым-түсінігіне қайшы 

нәрселерге ырық бермейтіні қазіргі Жазу-

шылар одағы үйі туралы таласта тіпті айқын 

к(рінді. Бір кезде министрліктер тарап, 

Халық шаруашылық кеңесі құрылған тұста 
Қазақ КСР Ет және Сүт министрлігінің 

үйін үкімет басшыларымен келісіп, Ғабит 
Мүсірепов Жазушылар одағына алған 

болатын. Ғабит кетіп, Ғабиден екінші рет 

одаққа оралған кезде Халықтық бақылау 
комитеті күшейіп, қайта құрылды. Оның 

т(рағасы әрі Орталық комитеттің хатшысы,  
әрі Министрлер  Кеңесі т(рағасының 

орынбасары болып белгіленді .  Осы 
кезде   комитетке жаңа үй іздеп, елдің к(зі 

 жазушылар үйіне түседі. Ғабиден Орталық 

комитетке шақырылады. Бірақ ол ешбір 
зорлыққа к(нбей, үйді бермей қайтады. Осы 

мәселемен Ғабиденнің үлкен басшыларға 
бірнеше рет шақырылғанын білем. Соңғы 

шақырылғанда мен оның кабинетінде 
отыр едім, телефон шылдыр ете қалды. 

Ғабиден к(терді де, тыңдап тұрып, «Қандай 

мәселемен? Егер үй мәселесі болса, бар-
маймын. Мені жұмыстан босатыңдар да, 

үйлеріңді ала беріңдер!» деп тұтқаны 
 орнына қоя салды. Одан кейін оны ешкім 

мазалаған жоқ. Үй Жазушылар одағында 
қала берді. Ғабиден Жазушылар одағы 

басшылығына екі рет сайланды. Бұл 
тұс Жазушылар одағында әділдік үшін, 

шығармашылық үшін, жақсы кітап, адал 

еңбек үшін, шығармашылық адамының 
моральдық тазалығы үшін күрестің 

(рістеген кезі еді. Осы күресті Ғабиден 
табандылықпен жүргізді. <дебиеттің шын 

жанашырлары,  таланттар тобы басшысын 
қорғап, оның позициясын жақтады. Ал 

әлсіз авторлар Ғабиден күресіне қарсы 

шықты, түрлі сылтау, кінәлар іздеп, үстінен 
арыздар жазды. Ақыры арызқойлардан 

мазасы кетіп, жоғарыдан қолдау таппаған 
жазушы  (з еркімен қызметтен кетуге  

мәжбүр болды.  Ғабиденнің Жазушы-
лар одағында істеген кездерінде жасы 

мен беделіне қарамастан к(птеген үлкен 

жазушылардың шығармалары кең талқыға 
түсті. Олардың қатарында С.Мұқановтың 

«Есею жылдары», З.Шашкиннің  «Доктор 
Дарханов» атты романдары бар еді. Ғабиден 

бұларды талқылатуда авторларын мұқату 
емес, әдебиетке биік, к(ркемдік талап 

қою мақсатын к(здеді. Оның Жазушылар 
одағының кеңейтілген президиумында 

(з туындысын («К(з к(рген») да талқыға 

салғаны есімде.  Жазушылар одағын 
басқарған жылдары Ғабиден қазақ жазу-

шылары шығармаларын оқуға к(п уақытын 
арнады. Оның к(зі ауырып, ылғи қызарып 

ой-тұжырымының анықтығын және 

сезгіштігін танитын едік. Мұның бәрі 

одақ басқару үшін ең алдымен жазушы-

лар еңбегін бағалау керектігін, оны ылғи 

оқып, әділ т(реші болу қажеттігін ұғынған 

адамның жауапкершілігінен туған еді. 

Ғабиден жазып жүрген кезінде де жұмыс 

тәртібін қатты ұстайтын, оны бұзбайтын 

адамдардың бірі болатын. 50-жылдардың 

орта тұсында «Дауылдан кейін» рома-

нын жазып жүрген күндерінде менің біраз 

уақыт жазушының қасында болғаным бар. 

Ол ерте тұрып, жазуға отыратын. Содан 

таңертеңгі тамақ болмаса, басқа ешнәрсеге 

алаңдамай, түскі екіге дейін жұмыс істейтін. 

Ал түстен кейінгі уақытын қыдыруға, газет-

журнал, кітап оқуға, басқа да ермектеріне 

жұмсайтын. Жұмыс істейтін кезінде кісі 

қабылдауға, не бір жиналыстарға баруға 

да уақытын қия бермейтін. Кейінгі жыл-

дары жасы ұлғайып, одақтың ішкі істеріне 

араласудан (зін сырт ұстаған кездерінің 

(зінде Ғабиден Ақсақалдар алқасының 

құрылуын ықыласпен қабылдады. Онда 

одақ жұмысын жақсарту, жазушы еңбегін 

бағалау және оған талап қою мәселелері 

ж(нінде ақыл-кеңесін айтып жүрді, оның 

жазушылар жиналыстарында әдеби тіл, 

к(ркемдік шеберлік жайында с(йлеген 

с(здері к(пке белгілі. Нақты шығарма оқуға 

жарамай қалған кездің (зінде, к(ңіл к(зі 

қырағы адам жазушыны толғандыратын 

мәселелерді, бүгінгі шығармашылық 

ізденістің жетіспей жүрген жақтарын тап 

басып айтып, жұрт к(ңілдегісін дәл тауып  
жүретін. 60-жылдардың аяқ кезінен  бастап 

Ғабиден денсаулығына байланысты қаладан 

к(шіп, Қарғалыға қоныс аударды. Бұл кезде 
ол күнделікті тұрмыстың ұсақ-түйегінен 

(зін жоғары ұстап, Одақ жұмыстарына к(п 
араласпай, денсаулығын күтті. Жазуды 

да азайтты, кейін тіпті қойып кетті. «К(з 
к(ргеннің» жоспарланған үш кітабының 

алғашқысы ғана жарық к(рді де, қалған 

екеуі жазылмай қалды. Сол тұстың (зінде 
Ғабиденнің үйі жазушылардан босамай-

тын. Оны сыйлайтын, жақсы к(ріп, аға 
тұтатындар жиі барып, оның халін біліп, 

әңгімелесіп қайтатын. Кейбіреулер к(рген 
зәбірін, әділетсіздігін б(лісетін. Жазушы 

солардың бәрін паналата білді. Талантқа 

қамқор болды. <бдіжәміл Нұрпейісов 
шығармалары жайлы әрқилы пікір туып, 

оның (з басы жайлы әңгімелер к(терілген 
тұстарда Ғабиденнің әдейі барып, әділетсіз 

жаланы басуға белсенді араласқанын 
білем. Ол <бдіжәмілдің жазушылық 

 талантын жоғары бағалайтын, бірақ кейбір 
мінездеріне сын к(зімен қарайтын. Ғабиден 

табиғатында кішіпейіл, қарапайым адам еді. 

Не нәрсені болсын, дабырлатып, шулатып 
жүруді ұнатпайтын. <сіресе, жазушының 

(зіне жасалған құрметті де шусыз, айғайсыз, 
жұпыны (ткізуді ұнататын. Менің онымен 

сапарлас болған кездерім де болды. Ондайда  
к(бінесе Ғабиден елге салмақ салмауға 

тырысатын, к(п адам жиналып, мадақтау 

тостылар к(теріліп, дабырласып жатпауын 
ескертетін. Ел адамдарымен әңгімелесуді, 

ән-күй тыңдауды жақсы к(ретін. Сәкен 
Сейфуллиннің 90 жылдығын тойлау 

күндерінде Жаңаарқа ауданында екеуміз 
бірге болдық. Қонақтарды аудан совхоз-

дары б(ліп алып күткенде, екеуміз бірге 
«Дружба» совхозының еншісіне тиген едік, 

Сәкен тойына қатысты бағдарламадан 

бос кездерімізді Ғабиден к(бінесе (зен 
жағасына тігілген киіз үйде шусыз шағын 

топ ортасында елдің с(з білетін адамда-
рымен әңгімелесумен (ткізді. <сіресе, ел 

азаматтарының әзіл-қалжыңдарына к(ңіл 
б(лді. Тапқыр, ұтымды с(здермен бірін-

бірі қағытып, қажап, әзілдесіп отыратын 

мінездерді к(рді. – Осындай әзілдер – 
қазақтың тіл, с(з байлығының бір бай 

 саласы. Қазір азайып барады. Жаңаарқада 
бұл жақсы сақталған екен, – деп, оған (зінің 

ризалығын сездірді. Ел ішінде аты әйгілі 

бата тілеп қалғанда: – Бата дегеннің (зі 

тілек қой. Тілекті бағанадан бері айтып 

жатырмыз, сол тілектер қабыл болсын! 

– деген сияқты жай с(здерге айналды-

рып, бітіре салатын. 4зі қол жаймайтын. 

Мен оны кезінде «қажы баласы» деген 

с(зге ұшырап, маңында әртүрлі әңгімелер 

к(терілген, әрқилы ауыр заманды бастан 

кешкен адамның қалыптасқан сақтығы 

шығар деп ойлайтын едім. Қонақ үстінде 

жазушының (з басына әртүрлі тілектер 

айтылады. Оның ақсақалдығына, беделіне 

құрметтер жасалады. Ұзақ (мір тілеген 

пікірлер болады. Сонда Ғабең: – Ұзақ жасау 

мұрат емес. Адам қанша жасаса да, алжымай 

(луі керек. Елге күлкі болып жүргеннің несі 

қызық? – дегенді к(п айтушы  еді. Тағдыр 

сол тілегін қабылдағандай болды.  Жасының 

едәуір ұлғайғандығына қарамастан, Ғабең 

әлі тың, с(зінен, ісінен, жүріс-тұрысынан 

жаңылмаған қалпында (мірден (тті. Жай 

(мірінде аңдап с(йлейтін, с(зге сараң 

адам (мірінің соңғы кездерінде с(з 

салмағына ерекше мән берді. Ғабиден 

киімді де жұпыны киетін. Үйде к(бінесе 

байкадан тігілген жылы к(йлек, сырты-

нан жүн салып сырылған жилет киетін. 

Пиджактарының жағасы болмайтын. Сыр-

тынан к(бінесе жүрісіне жеңіл (Ғабең жаяу 

к(п жүретін, әсіресе, таңертеңгі қыдырыста 

қаттырақ аяңдауды жақсы к(ретін: «Дене 

жыртылады»  дейтін) шолақ пальто, барқыт 

куртка сияқты киім киюді ұнататын. 

Табиғатында қарапайым, тіршілікке 

жұпыны түсінікпен қарайтын Ғабиден 
киім киюді ғана емес, үй тұрмысында 

да дүние жинауға, жылтырақтыққа жоқ 

адам еді. Оның кабинетінде ертерек кезде  
(зі жасатқан ескі шкаф-стена болатын. 

Оны қаладағы үйінен саяжайына к(шірді. 
Күнделікті пайдалануға жарайтын жиһазды 

қанағат тұтатын. Саяжайға к(шкеннен 
кейін үлкен б(лмесіне (з тапсырысы-

мен тұтас қабырғаға лайық шкаф қана 

жасатты. Қолы іске икемді болатын. 
Үй тіршілігінде қажет үстел, орындық 

сияқты нәрселерді (зі де жасап ала сала-
тын. Қаладағы үйінде (Чайковский-Абай 

к(шелерінің қиылысында) ерте кезде (зі 
жасаған жиналмалы бір  диваны болды. Ол 

кабинетіне орнатылған еді. Керек болса 

түсіріп, үстіне кісі отыратын да, кісі жоқта 
жоғары к(теріп, жинап қоятын. Ондай 

іскерлігін айтып кейде мақтанып отыра-
тын. С(зге сараң, қарапайым адамның 

ондай мінезін қызық к(ріп, біз кейде қоса 
мақтасатынбыз немесе қасақана сынап 

с(йлейтінбіз. Ғабең мақтана бергенде, мен 
с(зін б(ліп: – Осыны  айтып мен мақтайын 

деп келе жатыр едім, (зіңіз айтып қойдыңыз 

ғой! – деп әзілдегенімде: – Шіркін, кісінің 
(зіндей ғып қайдан мақтасын! 4зімдей ғып 

ешкім айта алмайды ғой, – деп күлетін. 
Мұндай с(здерді ол к(біне күлкі үшін айта-

тын. 4зі мақтаншақ адам емес-ті. Мадаққа 
шашыла да бермейтін. Шеберхана сында 

о н ы - м ұ н ы  ж а с а п  а л а р л ы қ  с а й м а н -

мүліктері толық болатын. Саяжайының 
кіре берісіндегі есік алдында (зі жасаған 

үстелі, орындықтары, креслолары тұратын. 
Таяқтың неше түрлісін жасайтын. Бірақ (зі 

таяққа сүйеніп жүрмейтін. Таяқты қысқа 
етіп, бүлдіргі салып жасайтын, ойнатып 

қолына ұстап жүретін, «Ұзын таяққа адам 
сүйеніп жүруге үйреніп кетеді» дейтін. 

Табиғатында ұқыпты, жинақы адамның 

үйінде де, қорасында да шашылып, бей-
сауат жатқан нәрсе болмайтын. Үстелінің 

үстінде қағазы да шашылып жатпайтын. <р 
нәрсенің (з орны болатын. Іздеген нәрсесін 

орнынан табатын еді. Бағын да (зі күтіп 
баптайтын. Одан алынған алмаларды да 

сақтауға сорт-сортымен аттарын жазып ор-

наластыратын. Ол үйдің былтырғы алмасын 
биыл жаз шыққанша жеуші едік, жеген сай-

ын жақсы сақталғанына таңырқап, қызығып 
әңгіме қылушы едік. Жайшылықта с(зге 

сараң адам (зімсінген достарымен ылғи 

кетуін (тінеді. Біздің үйдегі келіні <лия 

осыны айтқанда, мен қасақана: – Ой, үлкен 

кісі түйіншек ұстап жүре ме, ұят болады ғой, 

– дейтінмін. Маған қарсы Ғабекең де дүрсе 

қоя беретін: – Ой, сенің нең бар әйелдердің 

шаруасына араласып?

– Кейде сондай әкелген сыбағаны екеу-

леп жеп отырып, «осы сенің бармағаныңнан 

ұтылған жоқпыз-ау» деп күлетін еді, – дейді 

Зекең. Сыйласқан ағамызбен солай әзілдесіп 

жүретін кездеріміз к(п болатын. <сіресе 

ол карта ойыны үстінде тым с(йлегіш еді. 

Жайшылықта к(п с(йлемейтін адам біздерді 

қағытып, қажап отыратын. Кейде ойын 

жүрмей жалығып, шаршап отыратын кездер 

болады. Сондайда ол: – <й, сен бірдеңені 

күтіп отырсың-ау! <дейі бізді арандатып 

алып, артынан ойнайын деп отырсың-ау! 

– деп, онсыз да титықтап отырған адамды 

әзілмен сергітетін. <зілді мақтанға да айнал-

дырып жіберетін. Егер ойыншыны құлата 

алсақ: – Бәсе... Серік екеуміздің арамызға 

түскен соң... – деп к(теріліп қалатын. Бұл 

с(зіне кейде Жұбанды қосып айтатын. 

Карта үстінде к(п әзілдесіп, қажасатын 

адамы – Ғабит болатын. Бірде Ғабит «мизер 

ойнаймын» десе, Ғабиден «тоғыз ойнаймын» 

деп, ойынын басып алыпты. Бірақ жерден 

карта шықпайды. Соған қарамастан Ғабиден 

онға ойнайды. Ғабит қорқып, картасын 

тастай береді. С(йтсе, Ғабиден қолындағы 

сегіз картамен он ойнап, Ғабитті алдап 

кетеді. Картасын ашып к(рсетіп, Ғабитті 

мазақ қылады. Бірде Жұбан екеумізге осы 

мінезін қайталамақ болғаны бар. Оны сезіп 
қойып, біз ұстап алдық. Сонда: – Екеуіңді 

де Ғабитке ұқсатайын деп едім, – деп 

күлген. Ғабит пен Ғабиденнің құрдастығы, 
жарастықты әзіл-қалжыңы жұрттың бәріне 

мәлім. Біз соның бірқатарының куәсі де 
болдық. Бұл – қазақтың құрдастық әзілдерін 

этнографиялық зерттеуге к(п материал 
 берер еді. Ол ылғи Ғабиттің бойынан, ісінен 

бір кемшілік тауып отыруға құмар болатын, 

соны күлкіге айналдыратын. 60-жылдардың 
бас кезінде Ғабиттің үйінде отырғанымыз 

есімде. Құсни қайтыс болып, Ғабеңнің 
Рая Мұхамедияроваға үйленген кезі. Жаңа 

түскен келіншек сірестіріп тұрып үстел 
 жасапты. Арақ-шараптың түр-түрі тұр. 

Ғабекең үстел жанына келіп, оның үстіндегі 

жасауға қарап тұрды. Оның бірдеңе іздеп 
тұрғаны ондайда бірден белгілі еді. Бір кезде 

кіріп келе жатқан Раяның алдын б(гей: – 
Лимонад бар ма? – деді. Рая сасып қалды. 

– Ағай, лимонад алған жоқ едік. – Бұл 
иттің үйінде ең аяғы лимонад та жоқ! – деді 

Ғабекең. Бір жолы Қарғалыдағы Ғабиден 
саяжайында бір с(здің ретін келтіріп, Ғабит 

Ғабиденге: ...нетейін! – деп қалды. – <й, 

қолыңнан келмейтін істі несіне ауызға 
аласың? – деді қарсы дау айта Ғабиден. 

– Неге қолымнан келмейді? Қолымнан 
келмесе, анау не? – деп Ғабит Раяға қарады. 

Сірә, Раядан туған қыздарын да еске алды-ау 
деймін. – Ой, ол – жас адам. Үстіне шыбын 

қонса да, бала к(тереді. Ал, сен қолыңнан 

келсе... Жұрттың бәрі ду күлді. 60-жылдары 
екі құрдас  демалыс күндері тау арасы биіктік 
жасайды деп, қырға, далаға қарай шығып 
демалып қайтуды әдетке айналдырып жүрді. 

К(біне Талдықорған жолымен барып, 
бір кездегі Дмитриевка, қазіргі Байсерке 

селосының арғы жағындағы (зен (лкесіне 
(қазір ол жер су қоймасына айналып кетті) 

тоқтайтын. Ылғалы мол, ш(бі қалың, (зені 

қасында ағып жатқан, ағашты осы бір алқап 
жаздың ыстық күндерінде демалуға әбден 

қолайлы жер болатын. <йелдер ас қамдап, 
еркектер ойын-әзілді кәсіп қылып, далада 

бой жазып қайтатынбыз. Бір жолы Жазу-
шылар одағының ЗИМ-і және бір машина-

мен солай қарай бет алдық. <йелдер екінші 

к(лікте. Еркектер ЗИМ-де. Машина іші кең, 
жол едәуір ұзақ болған соң, жігіттер кар-

таны ермек етуге кірісті. Ғабиттің аяғында 
жаңа сатып алған туфлиі бар екен, аяғын 

аздап қысқан соң шешіп отырды. Ғабиден 

білдірмей оның біреуін аяғымен сырғытып 

(зіне тартып алды да, машина есігін ақырын 

ашып, түсіріп кетті. Ғабит оны машина 

тоқтаған жерде бір-ақ жоқтап, ш(птесін 

үстінде жалаңаяқ жүре алмай, отырды да 

қалды. Ғабиденді боқтап жүр, бірақ құрдасы 

ештеңе мойындаған жоқ. Ақыры жүргізушіні 

жіберіп, Дмитриевка селосынан аяққа 

ілуге жарарлық басқа бір аяқ киім алдырып 

қайттық. Келесі жексенбіде тағы да сол араға 

бардық. Ұзақ отырып қалып, бой жазып, 

суға түсуге барып ек, Ғабит асығыс-үсігіс 

киініп тұра ж(нелді. – Ал, анау бірдеңе 

бүлдіруге кетті, – деді Ғабиден. Артынан біз 

де қайттық. Келсек, Ғабиденнің пиджагын 

тығып тастапты. Ғабиден Ғабиттің жерде 

жатқан к(зілдіріктерін жинап, салып алды. 

Анау к(зілдірігін сұраса, мынау пиджа-

гын тауып беруін тілейді. Бірақ Ғабит қай 

ағаштың түбіне тыққанынан адасып қалып, 

пиджагты таба алмады. Бәріміз да қарадық, 

ақыры пиджагты тастап қайттық. Екі 

құрдастың осындай әзілдері к(п болушы еді. 

Ғабиден к(бінесе ұтымды қалжыңдайтын. 

Ғабиденнің ағалық, адамгершілік сипат-

тарын оның отбасы, ондағы жарастық 

(мірі, жолдасы Зейнелмен ұзақ жылдар 

қалыптасқан сыйластық, татулығы әрқашан 

толықтырып тұратын. Зейнел де аралас 

ағайын-туысқа, қаламгер құрбы-құрдасқа, 

інілеріне мейірімді, қадірлі ана бола білді. 

Ғабиден екеуі (зара әзілдесіп, күлісіп оты-

ратын. Осы мінездері бұл отбасын жұртқа 

жарастықты етіп к(рсетті.

Ғабиден – шығармашылығын (леңмен, 

газетке ұсақ хат-хабарламалар, әңгімелер 

жазудан бастаған жазушы. Қазіргі ресми 

мәліметтерде, (зі жазған (мірбаянында 

(лең жазғаны айтылмайды да, хат-хабарлар, 

әңгіме, очерктер жазғаны с(з болады. 

 Ертерек жазылған нашарлау (леңдерге автор 

болғанын ол мойындай да бермейтін. Менің 

ескі газеттерді қарап жүріп, Ғабиденнің 

бір-екі (леңіне тап болғаным бар. К(шіріп 

әкеліп, (зіне к(рсеткенімде: – Сен де 

қайдағы бірдеңені тауып алғыш екенсің, – 

деп күліп, теріс айналған. Асылы, Ғабиден 

қолынан келмеске ұмтылмайтын, ал келген 

нәрсені ұқыпты жасайтын, (мірге шындық 

шеңберінен шықпай қарайтын нағыз реа-

лист адам болатын. Ол (леңнің биік (нер 

екенін білетін де, (зінің ертерек жазған 

(леңдеріне к(ңілі толмайтын. Сондықтан 

оны жасыратын. Ал кейін соғыс кезінде 

«Жас қазақ» әнінің мәтінін  майданда басқа 

(лең жазар ақын жоқтықтан, уақыттың 

қажет етуімен жазғанын айтатын.  Содан 

ба, кейінгі жастар Ғабиденді (лең жазбаған 

адам деп түсінеді. Дүкенбай Досжанов осы-

лай деп жазды да. Ғабиден есімі соғыстан 

кейінгі дәуірде, әсіресе, «Шығанақ» пен 

«Миллионер» шыққан кездерден  бастап 

қазақ әдебиеті  шеңберінен шығып, 

одақтық к(лемде кең тарады. «Шығанақ» 

та,  «Миллионер» де,  олардан кейін 

жазылған «Қарағанды» да шет тілдерге 

к(п  аударылды. А.Фадеев Ғабиден роман-

дарын шетелдерде мақтады. Сол бір тұста 

орыс оқушылары үшін Ғабиден Мұхтар 

<уезовтен кейінгі есімі кең жайылған қазақ 

жазушысы болды. Бірақ ол сол кездегі 

Қазақстан басшылығы тарапынан қолдау 

к(рмеді. КСРО Жазушылар одағының 

Ғабиден романдарына КСРО мемлекеттік 

сыйлығын беру ж(ніндегі екі ұсынысын да 

біздің Орталық комитет қолдамай алды-

рып тастады. «<уезові жаман, Мұқановы 

жаман, Мұстафині жаман, мен Шаяхметов 

жолдасқа түсінбеймін» депті Фадеев жазу-

шымен әңгімесінде. Ғабиденнің жұлдызы 

1954 жылы П.К.Пономаренко келгеннен 

кейін ғана жанды. Сол жылы ол Қазақстан 

Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы  б а с қ а р м а с ы н ы ң 

т(рағасы болып сайланды, депутаттыққа, 

Орталық комитетке мүшелікке (тті . 

Ғабиденнің одақтық к(лемде табысқа ие 
болуы оның кейбір тұстастары, әсіресе, 

орыс оқушыларына таныла алмай жүрген 
жазушылар тарапынан қызғаншақтық, 

к(реалмаушылық сияқты мінездер туғызды. 
Оның «қажы баласы» екені еске алынып, 

шығармаларынан оны-мұны іздеп жазылған 
арыздар к(бейді. «Қарағанды» мен «К(з 

к(ргеннің» маңындағы әңгімелер мен арыз-

дар елдің к(біне мәлім. Осындай жалаларды 
ұйымдастыруға, оған дем беруге (зінің 

ұзақ жылдар сырласы болған, бірге (скен 
«достары» да қатысты. Сол «досының» 

Қазақ КСР Ғылым академиясына толық 
мүшелікке (тейін деп тұрған жерінде б(гет 

жасағанын (зі маған сыр қылып айтып еді. 

Кейін мұны сол кезде Ғылым академиясы 
басшыларының бірі болған адам да рас-

тады. Ғабиден академияға корреспондент-
мүше боп сайланды. Оған М.<уезов күш 

салды.  – «К(з к(ргеннің» маңында әділетсіз 
жала сындар к(бейген кезде, – дейтін еді 

Ғабиден, – сол «досыма»: «Беделің бар 

үлкен жазушысың, мені жала сындардан 
қорғап, араша түспеймісің?» дедім. Ол 

романға қатысты материалдарды жинап 
беруді сұрады. Бірақ созып жүріп, аяқсытып 

мақала жазбады. Мінезі кең, ұстамды 
Ғабиден сол «досына» (ле-(лгенше сыр 

бермеген күйінде (тті. Ешкімге шағынған 
жоқ. 4мірдің күрделілігін жақсы түсінетін, 

оның ойы-қырын к(рген жазушы (зіне тән 

к(реген, дана мінезімен басына түскен жай-
ларды сабырмен қабылдады. Болған кезінде 

аспады, болмаған кезінде саспады. Жай 
(мірінің (зінде күйіп-пісу, асығыс с(йлеу 

немесе шапшаң шешім қабылдау дегенге ол 
бармайтын еді. Ернін жымырып, ыңыранып 

қойып, ойланып отырып қалатын. Бір-екі 

ауыз с(збен ғана шешімін айтатын. К(п 
с(зге жоқ-ты. Оның кеңдігі мен мінезділігіне 

қайран қалушы едік. Жарықтық-ай, карта 
ойнап жүрген кездерімізде күні бойы қолы 

жүрмей титықтаған тұстарының (зінде 
сыр бермей ойыны – ойын, әзілі – әзіл, 

күлкісі – күлкі боп отыра беретін. Қара шал 
 ондайда күйіп-пісіп қалатын. Бұл оны әзілге 

айналдыратын. Ғабиденді біз, сүйген халқы, 

қаламдас дос-бауырлары әдеби еңбектеріне 
қоса, осы мінездері үшін жақсы к(руші 

едік. Ел де оның еңбегін зор бағалады. Ол 
– ұлттық мәдениетіміздегі қайталанбайтын 

дара да дана тұлға еді.
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кемшіліктер, кейбір екіұшты жолдар бар, 

бірақ олар – жат пиғылдан, ұлтшылдық 

ойдан туған қате емес, ақынның іздену 

жо лын дағы олқылықтары. Ол үшін шығар-

машылық адамын партиядан шығаруға 

негіз жоқ» деп үзілді-кесілді түйіп айтты.  

О л  н ұ с қ а у ғ а  с ү й е н г е н  а д а м д а р д ы ң 

ешқайсысының айтқанына к(нбей, 

 жиналыста (з пікірін (ткізді. Қасым қатаң 

с(гіспен құтылды. Жазушылар ортасы жікке 

б(лінбей жүре ме, Ғабиденмен сыйлас 

(скен, онымен жақын жүретін бір ақынның 

маңында с(з к(терілгені де есімде. Бұл 

60-жылдардың іші еді. Ғабиден – Жазу-

шылар одағы басқармасының І-хатшысы. 

С(з к(терушілер оның Ғабиденмен арасын 

ажырату мақсатын к(здеп, одақ басшысына 

бірнеше рет кісі барды. Ғабиден сыйлас 

інісіндей, талантты ақынды жамандыққа 

бермеді,  оны жамандаған с(здердің 

ешқайсысына к(нген жоқ. – Мен ақынды 

білгенімше жамандап, оны қорғауға алудың 

қажетсіздігін дәлелдеуге тырыстым, – дейді 

Ғабиденге соңғы барған адамдардың бірі. 

– Сол тұста үйге Ғабиденнің Жанар деген 

жүретінін, сондықтан жазушының қара 

к(зілдірік киетінін онымен таныс адамдар 

жақсы біледі. Сол себептен де ол кітаптарды 

жас жігіттерге, қолжазба болса, автордың 

(зіне оқытатын, тыңдайтын. Жұмысы к(п 

бола тұра, оқуға арнаған уақытын Ғабиден 

басқа іспен б(лмей, уақыт режимін қатты 

сақтайтын. Алғашқы жылдары ол оқу ісіне 

сол кезде Жазушылар одағында консуль-

тант боп істейтін Сафуан Шаймерденовті 

пайдаланып жүрді. Құрбылары Сафуанды  

«Ғабиденнің к(зі» деп әзілдейтін. Оның 

уақытты тәртіппен пайдалана білетінін 

 Д и х а н  < б і л е в т і ң  « А қ ы н  а р м а н ы » 

романының қолжазбасын оқу кезінде де 

к(рдік. Бұрын ылғи (лең жазған ақын 

прозаға ауысарда, әсіресе, Сұлтанмахмұт 

сияқты үлкен адам жайлы к(лемді роман 

жазарда қатты толғанды. Сондықтан ол 

алғашқы кітаптың қолжазбасын түгелдей 

Ғабиденге оқып беріп, тыңдатты. Бұл 

– жаз күні, Министрлер Кеңесінің №2 

демалыс үйінде (Ғабиденнің саяжайында)  

болған еді .  Кейбір оқуларда мен де 

қатысып тыңдағаным бар. <лдеқалай киіп 

кететін, уақыт режимін 

бұзатын жағдайлардың 

біріне ырық бермей, Ғабиден 

Дихан келетін уақытты бос сақтайтын. 

Сырт қарағанда қалғып-мүлгіп, кейде  

к(зін жұмып отыратын жазушының 

пікірлесуге келгенде, байқағыштығын, 

жазушыны к(ріп, онымен дастарқандас 

болып, әңгіме тыңдағысы келетіндер әдетте 

к(п болады. Ғабиден ондай жиындардың 

ұзаққа созылып, даурықпа қошеметке 

айналуынан сақтандыратын. – Осы елдің 

жұмысы жоқ па? Ел жиын қуып, жұмыстан 

қалып қоймасын. Еңбектің қызу кезі, – деп 

ескертіп отыратын. «<р нәрсенің мерасы 

бар» дегенді к(п айтатын («мера» деген 

с(зге салмақ түсіре). 

Ғабиден онша қонақшыл да болмай-

тын. Қонақтың да к(ңілді әңгімемен, 

жұпыны (ткенін дұрыс к(ретін. 

Тамақты талғап, там-тұмдап қана 

жейтін. Арақ-шарап ішпейтін. 

Аздап шампанға су қосып 

ішетіні бар. Оны «күшейтіп 

ішемін» деп әзілдейтін. 

Бас ұстау,  бата  беру 

с и я қ  т ы  ә д е т т е р г е 

мән бермейтін. Бас 

ұ с т а у  д а н  к ( б і н е с е 

қашатын,  ырымын  

жасап, біреуге (ткізіп 

жіберуге тырысатын.  

А л  б а т а  ж а с а у ғ а 

ықылассыз  болушы 

еді. Қонақ үстінде, 

әсіресе, ел арасында  

жас  жіг іттердің 

бірі «<умин!» деп 

қ о л ы н  ж а й ы п ,  

әзілдесіп, қалжыңдасып отыруды жақсы 

к(руші еді. Кейде бір ұзағырақ хабарласпай 

кетсек, ол кісі телефон соғар еді. – <й, сен 

ана Жұбанның  айтып жүргенін естідің бе? – 

Не депті? – Сені сараң боп кетті, үйінен су 

ауыз тигізбейтін болды деп жүр ғой. Бұдан 

біз оның келгісі, к(ргісі келетінін сезуші 

ек. Кейде Жұбанға солай телефон соғады. – 

Сен ж(нінде Серік пен <лия жағымсыз бір 

әңгімелер айтып жүр ғой, – деп  бастайды 

оған с(зін. Үйі алыс және жалғызілікті 

болғандықтан, Зейнел келе алмай, 

Ғабекең нің қонаққа жалғыз 

келетін кездері болады. 

Ондайда қонақжай үй 

иелері  Зекеңнің 

сыбағасын ала 
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Ө Ш П Е С  Д А Ң Қ

Ол мектепте оқып  жүргенде-ақ  

ерлік  істерге  құмартқан.  <сіресе, 

 че люс киншілердің, оларды құтқарған 

ұшқыштардың әрекеттері ерекше әсер 

қалдырған. Челюскиншілер деген кімдер 

еді? Аз-кем анықтама бере кетейік. 1934 

жылдың 13 ақпанында Чукот теңізіне 

кеңестік «Челюскин» кораблі мұз ойы-

лып, батып кетті. Бортта 111 жолаушы 

болатын. Оларды құтқару оңай болмайды. 

Осы кезде (з кәсібін шебер меңгерген 

майталман ұшқыштар к(мекке келді. 

Ақырында кемедегілер түгелдей ажал 

аузынан қалды. Құтқару жұмысына 

қатысқан жеті ұшқыштың ерен 

ісі ел ішінде аңыз боп тарады. 

<сіресе, бұл оқиға балалардың, 

ж а с т а р д ы ң  с а н а с ы н а 

айрықша әсер етті. 4згеше 

к(ңіл күйді Хиуаз да  бастан 

кешкен. Бұдан қала берді 

Гризодубова, Осипенко,  

Раскова секілді әйел 

ұ ш  қ ы ш т а р д ы ң 

 М ә с  к е у  д е н  Қ и ы р 

 Ш ы  ғ ы с қ а  д е й і н 

ешбір аялдамай ұшып 

 баруы дүниежүзін дүр 

сілкіндірген. Бұл ғажап 

сапар Хиуаздың арман-

қиялын одан әрі қанаттандыра 

түсті. Онда бір-ақ ой болды. Мақсат 

– ұшқыш болу. 

Ұшқыш болу о бастағы арманы 

болған нан кейін қалалардың ішінде 

Мәскеуді таңдаған. Сол уақыттағы 

одақтың ордасы саналатын шаһарға жет-

кеннен кейін еш б(гелместен Жуковский 

атындағы әскери-әуе академиясын бетке 

алды. Құжаттарын тапсырғаны сол еді, 

«Сізге болмайды» деген с(зді естіді. Неге 

болмайтынын (здері де түсіндіріп бере 

алмады. 

Ол кезде жете мән бере қойған жоқ 

еді. Кейін ойланса, мұның бар кінәсі – 

«азиялық» болғаны сияқты. Бұл нағыз 

қорлау ғой. <йтпесе мектептегі бағала-

ры ның бәрі жақсы, одан қала берді аэро-

клубта оқығандығын айғақтайтын құжат 

та бар.

Орналасқан жеріне салы суға кетіп 

оралды. Мұндайды күтпеген. Арманының 

қанаты қиылғандай қатты күйзелді. 

Батып бара жатқан ми батпақтан 

 суырып алып, басын к(терткен жанын-

дағы достары болды. <лі жас екенін 

алға тартты. 4мірде сын-қатердің к(п 

болатындығын, сондықтан еңсені түсіріп, 

мойымау қажеттігін айтты. Бір с(збен 

айтқанда, бойына жігер, тың күш-қайрат 

қосты. Қалада оқу орындары к(птігін, 

солардың біріне түсуге кеңес берді. 

Ойланды, толғанды, ең соңында 

құрбыларының с(зіне құлақ асты. Мек-

тепте жүргенде жақсы оқығанының әсері 

шығар, ұстаздарының (здері «болашақта 

педагог не инженер, яки тарихшы 

болғаның ж(н» деп, алдағы (міріне 

ж(н сілтейтін. Хиуаз болса олардың 

айтқанын үнсіз тыңдап, «к(рерміз» дейтін 

де қоятын. Міне, енді тоғыз жолдың 

торабында тұр. Бар арманы ұшқыш болу 

еді. Ол к(зден бұлбұл ұшқандай. Енді 

қайсысы қолайлы? Мамандықтарды са-

раптай келе дәрігерлікке қол созғанын 

ж(н к(рді. Адам (міріне араша болудан, 

оған қуаныш сыйлаудан артық зор міндет 

бола ма екен?..

Қасына Таня атты құрбысын ертіп, 

дәрігерлік институтқа құжаттарын тап-

сырды. Аттестаттағы бағалары кілең «бес» 

еді. Сол себепті оқуға түсу емтихандары-

нан босатылды. 

Демалысқа толы жаз да (тті. Оқу 

 жылына әзірлік басталды. 

К(ңіл шіркінге қайтып тұзақ құрар. 

Ұшақ, әуежай естен шығар емес. Қанша 

ойламайын десе де болмайды. Бірақ 

оқуға баса к(ңіл б(лу керек. Бұл мектеп 

емес, жоғары оқу орны. Тапсырма к(п. 

Соларды  уақытылы орындамаса – үлкен 

сын. 

С о ң ғ ы  с ы н а қ т а р д ы  т а п с ы р ы п 

жатқанда гитлершіл жендеттердің Кеңес 

Одағына тұтқиылдан шабуыл жасағаны 

ж(нінде жаманат хабар жетті. 

Суық с(з жан түршіктірді. Ешкім 

де мұны күтпеген. Бір жағы қорқыныш 

болғанымен, екінші жағынан басқыншы 

жауға деген кек, (шпенділік оянды. 

<сіресе екіншісінің салмағы басымырақ 

болды. «Елімізді жаудан қорғаймыз. 

Майданға жіберіңіздер» деген топтың 

бел ортасында Хиуаз да бар еді. 4кінішке 

қарай, бірден майданға жол түспеді. 

Сабаққа қатыса жүріп, қаладағы метро-

политен құрылысында еңбек етуіне тура 

келді. Бұдан басқа, қорғаныс бекіністерін 

тұрғызуға қатысты.

скери ұшқыш, ел басына ауыр күндер тудырған 1941-1945 жылдардағы 
соғыстың ержүрек жауынгері, қазақтың қаһарман қызы Хиуаз 
Доспанованың өміріне тереңірек қанығуға белгілі қаламгер Жақау 
Дәуренбеков ағамыз басқаратын «Ана тілі» баспасының ұсынысы себеп 
болып еді. Баспа ерлігі елге өнеге апамыздың 90 жылдығына орай жинақ 
шығаруды жоспарлаған екен. «Сол кітапты құрастыруды сізге жүктесек» 
дегенді айтты. Ешқандай қарсылық болмады. Өйткені «қанатты қыздың» 
өткен жолдарынан біршама хабарымыз бар болатын. 
Ол кітап 2012 жылы «Қаһарман қыз» деген атпен Алматыда жарық 
көрді. Оған батыр қыздың жазбалары, естеліктер, очерктер, мақалалар, 
сұхбаттар, өлең-жырлар енгізілді. Оқырман қауым аталған жинақ 
жөнінде жылы лебіз білдірді. 
Соғыс басталғанда қаршадай қыздың «Мен де қолыма қару алып, туған 
Отанымды қорғаймын» деуі таңдандырмай да, таңдай қақтырмай да 
қоймайды. Соғыс деген де ажалмен арпалысу ғой. Содан қорықпай, 
үрікпей, керісінше, қасқайып қарсы ұмтылғаны бір жағы сүйсіндірсе, 
екіншіден «Бұл неткен жүрекжұтқандық?!» дегізетіні тағы белгілі.

Бейбіт (мірге араласқаннан кейін 

түрлі жауапты қызметтердің тізгінін 

ұстады. Қазақстан комсомолы орталық 

комитетінің бірінші хатшысы болды, 

республика жастарына жетекшілік 

е т т і .  Қ а з К С Р  Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с і н і ң 

депутаттығына сайланды. Республика  

Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с і  п р е з и д и у м ы н ы ң 

хатшылығына жоғарылатылды. Қазақстан 

Компартиясы Орталық комитетінің 

 аппаратында жұмыс істеп, Алматы 

қалалық партия комитетінің екінші 

 хатшысы қызметіне дейін к(терілді. 

Ерлік  жасалғаннан кейін оның 

б а ғ а л а н ғ а н ы  м а ң ы з д ы .  Х и у а з д ы ң 

соғыстағы қимыл-әрекеті нағыз ерліктің 

(негесі. Қадыр Мырза-<лінің с(зімен 

айтқанда, ол «дыбыстан ұшқыр реактивті 

ұшақ емес, күндіз к(зге түссе винтовка-

мен де атып түсіретін кәдуілгі дарылдақ 

бомба тиелген ұшақтың штурманы» 

болды.  Сондықтан Хиуаздар тек түнде 

ғана аспанға к(терілді. Жаужүрек қыздың 

әрбір ұшуын бір ерлікке бағалауға әбден 

болар еді. Бірақ мұны ойлайтын жан 

болмады. 

<рине, марапатсыз қалды деп аузы-

мызды қу ш(ппен сүрте алмаспыз. 1945 

жылдың қаңтар айының соңғы күндерінің 

бірінде маршал К.Рокоссовский Шығыс 

Пруссиядағы Тухаль атты шағын қалаға 

келгенде Хиуаздың кеудесіне ІІ дәрежелі 

Отан соғысы орденін таққан. Мұның 

 алдында «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

және «Ерлігі үшін» медалімен марапаттал-

ды. Соғыс уақытында және одан кейінгі 

кезеңдерде Хиуазбен бірге шайқасқан 

қыздар ең жоғары марапат – Кеңес 

Одағының Батыры атағын иемденген еді. 

Мәселен, Наташа Меклин, Ира Себрова,  

Катя Пискарева, Марина Чечнева,  Раиса 

Аронова және басқалар. Бұл атақты 

Хиуазға да беруге болатын еді ғой. Бұған 

да «(зге», «азиялық» болғаны кедергі 

келтірді ме екен. <йтпесе, елемейтіндей 

басқа кемшілігі жоқ еді ғой. 

Осы мәселені,  Хиуаздың ерлігі 

 Батыр атағын беруге әбден лайық екенін 

мыңболғыр қазақстандық  ардагер 

 Павел Батлук к(терді. Ұлы Жеңіске елу 

жыл толғаннан кейін, 1995 жылдың 8 

 наурызында республикалық «Советы 

Казахстана» газетінде оның «Гвардиялық 

полктың штурманы» атты мақаласы 

жарияланды. Мақаланы жазуға сол 

уақытта 46-шы гвардиялық әйелдердің 

авиациялық Таман полкінің штур-

маны Александр Акимоваға  Ресей 

Ф е д е р а ц и я с ы н ы ң  Б а т ы р ы  а т а ғ ы 

берілгендігі түрткі болған. Ал аталған 

 полкта оның ұйымдастырылуынан 

 бастап, яғни 1941 жылдың күзінен 

1945 жылдың жеңісті мамырына дейін 

 жаумен күрескен, алғашқыда штурман, 

содан соң полктың байланыс бастығы 

қызметін атқарған Хиуаз да болған еді. 

Мақала авторы Хиуаздың ерлік жол-

дарын баяндай келе ол туралы Ресейде 

жарық к(рген кітаптарда да кеңінен 

с(з болғанын алға тартады. Мысал 

ретінде Марина Чечневаның «Небо 

остается нашим», «Боевые подруги мои», 

 Раиса Аронованың «Ночные ведьмы», 

алғыс(зін Кеңес Одағының Батыры 

А.Маресьев жазған «В небе фронтовом» 

атты кітаптарды келтіреді. П.Батлук 

мақаласының соңында «Мүмкін бізге де 

Хиуаз Доспановаға «Халық қаһарманы» 

атағы берілгендігін тойлайтын күн де 

 келер» дейді. Осы жерде Павел Батлуктың 

да кезінде әскери ұшқыш болғанын 

ескерте  кетейік. Демек, ұшқыштың кім 

екенін, оның орнын жақсы біледі деген 

с(з. 

Батлуктың мақаласы шығу бойына 

к(п адамға ой салды. Алдымен ұсынысты 

қолдап, «Казахстанская правда» газетінде 

белгілі мемлекет қайраткері Михаил Есе-

налиев үн қатты. Қазақ басылымдарында 

<зілхан Нұршайықовтың, Қадыр Мырза-

<лінің, Қанапия Ахметовтың мақалалары 

бірінен соң бірі жарық к(рді. Ақырында 

олардың пікірімен мемлекет басындағылар 

санасты. С(йтіп, ҚР Президентінің 2004 

жылғы 7 желтоқсандағы Жарлығы бойын-

ша Хиуаз Доспановаға мемлекетіміздің ең 

жоғары марапаты – «Халық қаһарманы» 

атағы берілді. 

Не болады бір ғұмырың,

Бір жасың?

<ділдікке асықпайды Мырза сын.

Мойындалып жатса шындық,

Үш емес,

Он ғасырдың (зіне де ырзасың – 

деген ақын Қадыр Мырза-<лінің (лең 

жолдары бар еді. Ақын айтқандай, арада 

біршама жыл (ткенімен әділдік ақыры 

тұғырына к(теріліп, қазақтың отаншыл, 

патриот қызына Батыр атағы берілді. Бір 

сүйіншісі, елі ұсынған мәртебелі атаққа 

Хиуаз к(зінің тірісінде ие болды. 

Рас,  Хиуаз батыр болуды, атын 

шығаруды ниет еткен жоқ. Алайда 

ел басына ауыр күн туғандағы оның 

қимыл-әрекеті, бойындағы жауға деген 

кекшілдігі, мақсатына жетпей тынбайтын  

қайсарлығы қаршадай қызды Батыр 

етіп шығарды. Соғыстағы ерен ерлігін 

жанында  жүрген құрбы-құрдастары 

да мойындады. Бұған жоғарыда тілге 

тиек болған қарулас құрбыларының 

жазбаларындағы ыстық лебіздер дәлел. 

2 0 0 8  ж ы л д ы ң  2 0  м а м ы р ы н д а 

Халық қаһар маны Хиуаз Қайырқызы 

 Доспа нованың жүрегі соғуын тоқтатты. 

Аты аңызға айналған ержүрек қыз туған 

хал қымен бірге мәңгі жасай бермек. 

Оның есімі (зі кезінде ерекше құрметтеп, 

қадір леген Кеңес Одағының Батырлары 

Мәншүк Мәметовамен, <лия Молда-

ғұловамен, (зге де ұлтымыздың аяулы 

қыздарымен қатар атала беретін болады. 

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»
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нақпа-нақ айтып берулері керек екен. 

Солай істелді де. Штаб бастығының орын-

басары болған жайды бұлардың к(зінше 

дивизия штабына хабарлап жатты. 

Бұл бір ғана сапардың хикаясы. 

 Со ғыста мұндай сапардың үш жүзден 

астамы болды. Олардың қай-қайсысы да 

қауіпті еді. Ұшқыштар әр сапарға аттанар-

да «осыдан аман-есен ораламыз ба, қалай 

болар екен?» деген оймен жолға шығады. 

Бұл ой Хиуазды да айналып кеткен емес. 

Дегенмен де «Тәуекел. Біздің ісіміз адал. 

Сондықтан бәрі де ойдағыдай болуы тиіс» 

деген жігер-күшінің салмағы басымдау 

түсіп жататын. 

Жаудың шебіне ұшып жүріп, түрлі 

жайттардың кездесетіні бар. Бірде ойда-

жоқта әбден састырған бір оқиға болды.

Жаудың дәл үстінде жүр. Кезек жарық 

қылатын бомбаға келген. <деттегіше бар 

пәрменімен лақтырды. Қырсық дегенді 

қойсаңшы, жанатын зат жанбай қалды. 

Осындай «ауруы» барынан хабардар-тын. 

Қайта оралып кеп, тағы да лақтырды. 

Не керек, бұл жолы ұятқа қалдырмады. 

Нысана айқын к(рінді. Олай болса, 

бомбалаудың реті келді. Енді кезекте 

тұрғаны термиттік авиабомбалар. Бірінен 

соң бірін т(мен қарай зулатты. Соңғысын 

лақтырам дегенде қолынан шығып 

ауырғанын, жарақатын емес, алдағы 

күндерін ойлады. «Енді ұша алам ба 

екен?» деп күрсінді. Мұны түсінген, бұған 

жиі соғып тұратын Наташа күлген болады. 

– Ұшу не, құрбым-ау. Алдымен 

денсау лығыңды ойламайсың ба? Ұшу 

ешқайда кетпейді ғой, – дейді. 

Госпитальда бір айдан аса уақыт 

жатты.  Жарақат жай болмады. <рең 

 дегенде бойын түзеді. 

Апаттың жағдайын Наташа айтып 

берді. Тапсырмаға сәйкес аэродромдар 

жиі к(шіріліп отыратын. Бұл жолы да 

солай болған. Бірақ асығыс таңдалған 

аэродром еді. Ұшу белгісі ретінде таудай 

боп үйілген бір мая ш(п алынған. Ұшақ 

к(теріле бергенде әлгі к(лемі ауқымды 

маяға бар пәрменімен соғылған. 

Хиуаз ұзамай қолындағы таяғын 

 тастап, кезекті ұшуға дайындықты бастап 

кетті. 

Мына оқиғаны да еш ұмыта алмайды. 

Құдай сақтап, осы жолы да бір (лімнен 

аман қалған сонда. 

1943 жылдың к(ктемі. Күн бұлтты. 

Бірақ, соған қарамастан, Юля Пашкова 

екеуі тапсырманы талаптағыдай орын-

дап, кері қарай қайтып келе жатты. Міне, 

(здерінің аэродромдары да к(рінді. Ұшақ 

қонуға бет алып келеді. 

Ұшақ ұшуға дайын болды. Мұны звено 

технигі мен эскадрилья технигі жеткізді. 

Полк комсоргі Саша: «Жолдарың болсын, 

қыздар» деп, аялы алақанымен қолдарын 

қысты.

Ұшу алаңына жедел басып келе жатқан 

полк парторгі Мария Рунт к(рінді. Ол да 

қыздарға «жол болсын» айтуға асыққан 

екен. Мария ұшаққа к(терілгенде  Хиуаз 

оның қолына жүрекжарды (тініші 

жазылған қағазды ұстатты. Онда  былай 

делінген: «Бірінші рет (з бетіммен 

жауынгерлік тапсырмаға ұшып барамын. 

Мені коммунистік партия қатарына мүше 

етіп алуларыңызды (тінемін. Егер орал-

масам мені коммунист деп есептеңіздер».

Ол уақытта елде бір ғана партия – ком-

партия үстемдік құрды. Коммунист болу 

үлкен мәртебе еді. Нағыз адал жандар, 

патриоттар, Отанға шын берілгендер ком-

мунист саналды. Хиуаздың (тініш жазу 

себебі осыдан.

<лгі (тінішті қолына алған  Мария 

б і р  ж а ғ ы н а н  т а ң д а н ы с  б і л д і р д і . 

<рі ризашылығын жасыра алмады. 

Таңданғаны – мына ойдың Хиуазға 

аяқ-астынан қалай келіп қалғандығы. 

Ризалығы – қайсар қыздың жүрегінің 

ақтығы.

– Сендей жауынгер қыздың аман-есен 

«Мен запастағы ұшқышпын ғой. Неге 

майданға бармасқа?» деген ой Хиуазға 

тыныштық бермеді. Алайда алдынан «Сен 

тылда да керексің» деген жауап кесе-

к(лденең тұра қалатын. 

Бірде Орталық комсомол комитеті 

жақтан «<йелдердің әуе полкі ұйымдасты-

рылып жатыр екен» деген сыбыс естілді. 

Комитетте Мичунова атты таныс келіншек 

бар еді. Дереу соған хабарласты. Рас 

с(з екен. Ол полкті жасақтап жатқан, 

(зі «шіркін, бір кездесіп әңгімелессем, 

сырымды б(ліссем» деп қиялдайтын 

әйгілі ұшқыш, кезінде Мәскеуден Қиыр 

Шығысқа дейін еш жерге қонбай ұшып 

барған ұшақтың ұшқышы Марина  Раскова 

болып шықты. 

Ертеңіне комиссия отырысы (тетін 

жерге құстай ұшып жетті. Расында да 

қыздармен әңгіме жүргізетін талай рет су-

реттен к(рген Раскованың (зі екен. 

Жылы қарсы алды. Қайдан екенін, 

ұлтын, қосымша алған мамандығын, 

ата-анасын сұрады. Сауалдардың бәріне 

іркілмей жауап берді.

Комиссиядан шығып, қабылдау 

б(лмесінде қорытындысын күтіп отырған. 

Жарты сағат (тер-(тпестен «Полкке 

қабылдандыңыз» деген хабар алды. 

Хиуаз, басқа да қабылданған қыздар 

Ж у к о в с к и й  а т ы н д а ғ ы  ә с к е р и - ә у е 

академиясының жатақханасына келді. 

Осы жерде оларға әскери киім берді. 

Қызық бір жағдай болды. Хиуазға 

берілген киім шақ келгенімен, етігі үлкен 

болып шықты. Мұны к(рген қыздар күліп 

жатыр. Тек Рая есімді қыз ғана ештеңе бол-

мағандай, аяғындағы етігін шешіп Хиуаз ға 

ұсынды. Осы сәттен бастап Рая Аронова 

екеуі бұрыннан таныс-біліс адамдар дай 

бір-бірін жақын тартып,  достасып кетті.

Хиуаздар осыдан кейін Саратовқа 

келіп, қаладағы әскери училищеде ар-

найы курстан (тті. Рая екеуі штурман 

б( лі мінде білімдерін жетілдірді. Алғаш-

қыда шағын, жай жүретін ПО-2 ұшақта-

ры мен жаттығулар жасады. Зенит оғына 

қарсы тұру, т(мен келе жатып бомбалау 

тә сілдерін үйренді. Тәулігіне бес-алты 

са ғаттан артық ұйқы болмады. Қыздарда 

бір ғана мақсат болды – тезірек майданға 

жету. 

Оқып жүріп, мақсат-тілектері бір (зі 

секілді қыздармен танысты. Емтихан 

тапсырарда қобалжығанымен, нәтижесі 

сәтті болды. Теориялық та, практикалық 

та сынақтардан еш мүдірмеді. Училищені 

бітірерде сержант атағын алды. <скери 

киімдермен қамтамасыз етті. Бұған қоса 

пистолет, планшет, карта бар. Енді тек 

жаумен айқасу қалды. 

Соғыс кезінде Хиуаз жау шебіне үш 

жүзден аса ұшып шығып, жауынгерлік 

тапсырмаларды орындады. Солардың 

ішінде с(з жоқ, алғашқы сапар ешқашан 

ұмытылмасы анық. 

Орыс жеріндегі Майндорф атала-

тын ескі де сәулетті ғимарат к(пшілікке 

жақсы белгілі. Тапсырма – осы маңдағы 

елді мекендерге шоғырланған жауды 

техникаларымен қоса бомбалау. Звено 

командирі Катя Пискарева болды да, 

штурман ретінде Хиуаз бекітілді.

оралатынына сенім мол. Кездескенше, 

Хиуаз. Жолдарың болсын! – деді полк 

парторгі т(менге түсіп бара жатып. 

Бомбалаушы ПО-2 шағын ұшақ. Ал 

штурман отыратын жер мүлде тар. Бірақ, 

соған қарамастан, бұл жердегі «құрал-

саймандар» жеткілікті. Парашют, проти-

вогаз, пулемет, нысананы жарқырататын 

– САБ, планшет... дейсіз бе. Бұларға 

қосымша ұшқыштың үстіндегі киімі 

де, теріден жасалған аяқ киім де жеңіл 

деп айта алмас. Белбеуге қыстырылған 

пистолеттің де (зінше салмағы бар. 

<рине, барлығы да қажет болғаннан кейін 

ауырсына алмайсың.

Ұшақ к(кке к(теріліп келеді. Т(ңірек 

тас түнек. <р жерде от ұшқындары 

байқалады. 

Міне, дұшпан орын тепкен шепке 

де келіп жеткендей. Дұрыс келе жатқан 

сияқты. Бұл да, Катя да үнсіз. Катяға да 

оңай емес. Ұшақтағы бомбалар салмақты. 

Күш рульге түседі. Сол себепті тұтқаға 

мықты болу керек. 

– Келдік, – деді Хиуаз трубка арқылы.

– Жақсы, – деді Катя нысананы бетке 

алып. 

Жау зеңбіректері байқап қалыпты. 

Т(меннен оқ жаудырып жатыр. Мұны 

қыздар елей қойған жоқ. Алған беттерінен 

танбады. Мақсат нысаналы жерге жетіп, 

тапсырманы орындау. 

Хиуаз белгіленген жерге келгенде 

алдындағы тұтқаны тартып қалып «Отан 

үшін!» деп айқайлап жіберді. Дауысының 

қалай шыққанын (зі де байқамай қалды. 

Сол сәтте бойын жауға деген ашу-ыза, кек 

кернеп кетіп еді.

Бомбалар тасталғаннан кейін Катя 

ұшақты кейін бұрды. Жау зеңбіректері 

атуын тоқтатар емес. Т(менгі жақ от-

жалынға оранған. Хиуаз т(мен қарағанда 

сезді, нысана дәл к(зделіпті. Жалынның 

к(лемі орасан.

Осы кезде екеуінің бойын мақтаныш 

сезімі кернеді. Бәрі ойдағыдай болды. 

Бойдағы қуаныштың әсері ме, т(мендегі 

зеңбірек даусын да елеген жоқ. 4здерінің 

ұшу алаңына қарай үлкен бір шаруаны 

тындырғандай жайдары қалыпта келеді. 

Үлкен іс деуге әбден лайық. Жау шебіне 

барып, бомба тастау, одан аман-есен 

шығу, шынын айтқанда, ауыз толтырып 

айтарлық зор да маңызды іс.

Аэродромға жеткенде техникалық 

қызметкерлер екеуін де босатар емес. 

Алғашқы сапар ғой. «Қалай болды?», «Не 

істедіңдер?», «Фашистерді к(рдіңдер ме?» 

деп, топан сұрақтың астына алды. Қыздар 

емес пе, бәрін білгілері келеді. Оларға бәрі 

де қызық. 

Сапардан оралғаннан кейін коман-

дирге  рапорт беру – міндет.  Ойлағандай-ақ 

Бершанская екеуін де күтіп отыр екен. 

– Жауынгерлік тапсырма орындалды. 

Ұшақ та, (зіміз де аман-есен жеттік деді 

алма-кезек үн қатып. 

– Жарайсыңдар! Сәтті оралуларыңмен 

құттықтаймын! – деді полк командирі екі 

қызды да құшағына алып. 

Мұнан соң екеуінің полк штабына  

баруына тура келді. Тәртіп бойынша 

тапсырманың қалай орындалғанын 

кетіп, кабина ішінде домалай ж(нелсін. 

Зәресі ұшып кетті. Ол жарылса бітті. 

Күл-талқандары шығады. Бұл бомбаның 

ерекшелігін түсіндіре кетейік. Ауыр бом-

балар тасталғаннан кейін, олардың артын 

ала термиттік бомбалар ж(нелтіледі. Бұл 

бомбалар күшімен жау нысандары (рт 

құшады. Енді к(рмейсің бе – (ртке (здері 

оранбақшы. Беті аулақ жамандықтың.

Қолымен сипалап, бомбаны іздей 

бастады. Табылар түрі жоқ. Ана жақта 

рульдегі Полина айқайлап жатыр. «Не 

істеп жатырсың! Аманымызда кетейік. 

Бол, тез!» дейді. Бұл болған жайды айтқан 

жоқ. К(ңіл күйін бұзғысы келмеді. 

 «Листовкаларды лақтырып жатырмын. 

Сәл шыда» деді даусын (згертпестен. 

Кейін қарай ұшып келеді. Ақыры 

іздеген заты табылмады. Одан сайын 

мазасы кетті. Ұшақ қалыпты жүрісінен 

танбаса жақсы, оқыс қимылдай қалса, 

біткендері ғой. Полина шебер ұшқыш 

болатын. <зірге к(ңілден шығып келеді.

Аэродромға таяған сәтте ұшақты жай-

лап қондыруын (тінді. Бұған Полина 

таңырқап жатыр. Талай бірге ұшып жүр 

ғой, Хиуаздан дәл осындай ескерту естіген 

емес. «Жараланғаннан саумысың?» 

дейді. «Жоқ, аманмын, сонда да ақырын 

қондыр» деп жауап берді. 

Ұшақ қонған кезде жоғалған затын 

тағы іздей бастады. <йтеуір табылды-ау. 

Орындықтың ең түкпірінде жатыр. Сол 

кезде ғана Полинаға жағдайды айтты. Ол 

да басын шайқап, «Құдай сақтаған екен» 

дейді. 

<лгі оқиғаның әсері болар, Хиуаз 

жау нысаны кезіккенде к(біне алдымен 

термиттік бомбалардан құтылудың ама-

лын жасайды. 

Апатты жағдайлар тек жау тұрақтаған 

жерде ғана емес, (з шебіңде де кездесіп 

ж а т а д ы .  Б ұ л  ә д е й і  ж а с а л м а й д ы . 

Кездейсоқтық, әрине. Хиуаз сондай екі 

оқиғаны бастан кешірді. Екеуінде де 

қатты жараланып, (лім аузынан аман 

қалды. 

...Түн іші. Кезекті сапарға аттанбақ. 

Ұшақ к(терілмекші болып, жылжып келе 

жатқанда ауыр затқа соққандай болды. 

Аржағы есінде жоқ. Талып қалыпты. 

Бір к(зін ашқанда полк командирі 

Евдокия Давыдовна үстіне т(ніп тұр екен. 

– Сәл шыда. Бәрі жақсы болады, – 

деді. Ептеп тұрғызып, (зінің ұшағына 

отырғызды. Енді бір к(зін ашқанда каби-

нада жалғыз. Полк командирі к(рінбеді. 

Жанына техник Тося келді. Таңдайы кеуіп 

ш(лдеп жатыр екен. 

– Су берші, Тося, – деді даусы болар-

болмас естіліп. 

– Кішкене шыда. Бұл жерде су жоқ. 

Евдокия Давыдовна дәрігерге кетті. Қазір 

келеді, – деп жатыр ол. 

Тағы да есінен адасып, талықсып 

кетті. К(зін ашса жанында ақ халатты 

дәрігер тұр. Мән-жайды дәрігер айтты. 

Миы шайқалған, жіліншегінің сіңірі 

созылған.

Жан-жағына қарап, ұшқыш серігі 

Полинаны сұрады. Жеңіл жараланған, 

жағдайы жақсы екен.

Ойы сан-саққа жүгірді. Басының 

Аржағын білмейді. Бір қараса, ұшақ 

сынықтарының арасында жатыр. Юляның 

әлсіз даусы шығады. «Біз қайдамыз?» 

дейді. «Білмеймін» дейді бұл. Жалма-

жан пистолетін іздеді. Ойы немістердің 

қолына түссе (зін-(зі атып (лтіру. Юляда 

да сондай ой болса керек. «Пистолетімді 

ала аласың ба?» деді шамалыдан кейін. Бұл 

жауап беруге үлгермеді. К(зін ашқанда 

қыздардың таныс дауысы естілді. 

Кейін біліп жатыр. Мұны госпитальға 

әкеліпті. Аяқтарының сүйектері сынған. 

Нендей жағдай болған? Қонуға келе 

жатқанда (здерінің полкіндегі бір эки-

пажбен соқтығады. Екі ұшақтағы т(рт 

адамнан тірі қалғаны (зі ғана екен. Қалай 

тірі қалды? Тәртіп бойынша ұшқан кезде 

белдікті орындыққа бекітіп қою керек. 

Хиуаз болса мұны орындай бермейтін. 

Қимылдауға кедергі  келтіретіндей 

к(рінетін. Бұл жолы да сол әдетінен 

танбаған. Ұшақ құлаған кезде тосын 

күш мұны кабинадан сыртқа лақтырып 

жібереді. Аман қалуының сыры осы екен. 

Майдандық та, тылдағы госпитальда 

да жатып Юляның жағдайын сұраған. 

«Жеңіл жарақаттанған сияқты» деген с(з 

естиді. Құрбылары Хиуаздың к(ңіліне 

қараған екен. Юля майдан госпиталінде 

ауыр жарақаты салдарынан к(з жұмыпты. 

Юлямен бірге ұшқаны кейінгі сәттерде 

ғана. К(ңілі баладай пәк, таза. 4зі 

 бауырмал. Тек Хиуаз ғана емес, полктағы 

қыздардың бәрі оны жақсы к(рді. Апаттың 

алдындағы сапар әлі есінде. Славянская 

станицасында орналасқан жау б(лімін 

бомбалауға тапсырма алған. Станицаға 

жақындағанда Юляның жыламсыраған 

даусы естілді. С(йтсе, бұл елді мекен-

де Юляның әке-шешесі тұрады екен. 

Бұл шынында да жүрек толқытатын 

жайт еді. Кім (зінің ауасын жұтып, суын 

ішкен, балалық шағы (ткен мекеніне, 

оның үстіне ол жерде әке-шешең тұрып 

жатса,  қайтып қана оқ жаудырар... 4мірде 

мұндай да болады екен-ау. Алайда әскери 

тапсырманың аты – тапсырма. Оны 

бұлжытпай орындау керек. Бұдан (зге елді 

мекен жау қолында. Шегінер жол жоқ. 

Екеуі ақылдаса келе Юляның әке-шешесі 

тұрған үйге жақындамауға  тырысты. Үйдің 

амандығын білу үшін екі рет айналып та 

шықты. 4кінішке қарай, к(з жеткізу қиын 

еді. Сол Юля енді жоқ. Оның аспан түстес 

м(лдір к(гілдір к(зін енді к(ре алмайды, 

сыңғырлаған күлкісін де ести алмайды...

Хиуаз күз аяғында ғана сауығып, 

б(ліміне қайта оралды. Ол осылай шешті. 

Майданда болуым керек деп ұйғарды. 

Б(лімге келгенде қыздар (з к(зіне 

(здері сенер емес. «Жазылдың ба?», «Бәрі 

жақсы ма?» деп сұрақтың астына алып 

жатыр. Бұл болса «К(ріп тұрсыңдар ғой» 

дегендей бәріне қарап күлім қақты.

Бір апта (ткен жоқ,  ұшу қайта 

жалғасты. 

Хиуаз соғысты Германия жерінде 

аяқтады. Бұған дейін к(птеген қалалар 

мен селоларды артта қалдырды. Закав-

казье, Солтүстік Кавказ, Украина, Бело-

руссия, Польша жерлеріндегі шайқастарға 

қатысты. Майданнан елге екінші топтағы 

мүгедек болып оралды. 
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толқынға жазған...

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

Шығарма «Жетіге жеткенше», «Оқушы 

Сәуле», «Класс старостасы» деген үш 

б(лімнен тұрады. Туындының «Жетіге 

жет кенше» деген бірінші б(лімінің атауы 

да оқырманын бір ойлантып тастайтыны 

с(зсіз. 

Апыр-ай, кім жетіге жеткенге дейін 

(мірін жақсы біледі дейсің. Алаңсыз 

балалықпен (ткен, тіршіліктің парқын 

біле бермейтін бір кезең емес пе еді? 

 Сирек те болса, кейбір ерекше жайлар есте 

қалуы мүмкін. Ал одан бергі ғұмырдың әр 

алуан қызығы мен қиындығы, күресі мен 

тартысы, жігіттік не бойжеткен шақтың 

қайталанбас романтикасы қайта есте 

айқын сақталмай ма?! Алғашқы жеңісің 

мен жеңілісіңді де ұмытпауың мүмкін. 

Тұрақсыздығың мен (кінішің, жаныңды 

жегідей жеген мұң-шерің болуы мүмкін. 

Алайда шығарманы оқи отырып, 

автордың негізгі ойын к(ңілге түйгендей 

боласың. Туындының бас кейіпкерінің 

балалық шағынан басталған бір сәбилік 

қайғы мен мұң шығарманың тұтас желісін 

ұстап тұр екен. Ол – әкесі мен қос бірдей 

бауырынан машина апатынан тосыннан 

айырылуымен байланысты. Б(лімге, 

тақырыпшаларға б(лінген шығарма 

«тірі адам тіршілігін жасайды» деген-

дей, балалық шақтың әр алуан кезеңін, 

қуанышы мен жарқын беттерін қамтып, 

бейнелеп жатқанмен, туындының негізгі 

пафосы мен ішкі әуенін, басты тінін 

қапыда айырылған әке мен туған қос 

 бауырына деген мәңгілік сағыныш, іздеу, 

орнын жоқтау сарыны ұстап тұрған тәрізді.

Егерде осы күтпеген қайғы, ең жақын 

адамыңды жоғалту болмаса, бұл шығарма 

жазылмас па еді деп те ой түйесің. Автор 

беймезгіл (мірден озған қымбатты жанда-

рына әдеби белгі қоюға бекінгендей, үлкен 

тәуекелмен қаламды қолға алған екен 

дейсің. Біздіңше, шындығы да сондай. 

Уақыт озғанмен, адамның адамдығы да, 

асқақтығы да, жаратылысының (згешелігі 

Осы салада еңбек етіп, Қазақ телерадио 

басшылығында қызмет жасаған алдыңғы буын 

ардагер  ағаларымыз, Сағат <шімбаев, Камал 

Смаилов,  Шерхан Мұртаза, Ілия  Жақановтардың 

еңбегі айтарлықтай. Ал Қазақ  радиосы бүгінгі 

күнге дейін ұлттық құндылықтарды  насихат-

тауда   (з міндетін адал атқаруда. Елбасымыз 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 2000 жылдардың басында 

белгілеп берген «Мәдени мұра» бағдарламасынан 

 бастау алып, кешегі «Ұлы даланың жеті қырына» 

дейінгі тұжырымдамалық бағдарламасын іске 

асыруда да, бүгінгі президентіміз Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Ұлытау сапарындағы тарихымыз жайлы 

айтқан толымды ойларын, халықтың мүддесіне 

арналған бағдарламаларын жүзеге асыруда қазақ 

радиосы журналистерінің тынымсыз еңбегін 

атап айтқанымыз ж(н. Мысалы,  (ткен жылы 

Қошан Мұстафаұлының Ақмола облысы  сотының 

т(рағасы Досжан <міров мырзадан сұхбат ала 

отырып, ІІ ғасырда ғұмыр кешіп, Түркі ұлыстары 

мемлекеттілігінің алғышарттарын жасаған Майқы 

би, Елсау би, Нәнді би, VІ-VІІ ғасырлардағы 

Күлтегін, Тонык(ктердің халқына жасаған 

қызметтерін, тарихи тұлғаларымыз Т(ле, Қазыбек, 

<йтеке билердің еңбектерін бүгінгі билерімізбен 

байланыстыра отырып жасалған «Даланың 

Дара Ділмарлары»  атты хабары ұлтымыз үшін, 

болашақ ұрпаққа рухани азық екені, ана тіліміздің 

құдіреттілігін к(рсете білгендігі  даусыз. VІ-VІІ 

ғасырлардағы Бұмын қаған дәуірі, Алпамыс  батыр, 

ХІІ ғасырдағы Шыңғыс ханды хан сайлуға қатысқан, 

Майқыби, Саңғылбилерден тарата отырып, ХVІІ 

ғасыр тұлғасы Алатау  батырмен сабақтастыра, ХХ 

ғасырдың ірі ақыны  Құлыншақ Кемелұлымен бай-

ланыстырып,  «Батыр да, ақын да (ткен Қоңыраттан» 

деп жасалған хабары қалың тыңдарманнан тиісті 

бағасын ала алды. Қазақстанның халық артисі, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жырау Сәбит 

Оразбайдың орындауындағы «Айман-Шолпан» 

лиро эпостық жырының толық нұсқасын қазақ 

радиосынан к(ркемдеп беруі, қазақтың салт-

сана, ұлы дәстүрінен тыңдарман қауымға к(п 

дүниелерді ұғындырғаны хақ. Осындай тарихи 

танымдық хабардың  жарты мыңнан астамын 

радиодан тынымсыз насихаттаған, (зім; «журналис-

тика мен мәдениеттану қайраткері» деп бағасын 

беріп отырған, отбасындағы  осындай  халықтық-

педагогикалық, эстетикалық тәлім-тәрбие  ықпалы 

әсерімен қалыптасып (скен Қойшығұл (Қошан) 

Мұстафаұлымен неге мақтанбасқа.  <кесі Мұстафа 

атсейіс, қолдан ер-тұрман, домбыра шабатын ұста, 

шебер де, анасы Тұрған қолдан текемет, сырмақтар 

тоқитын ісмер, тігінші кісілер болыпты.  Мұстафа 

кария Ел басына зауал түсірген Екінші дүниежүзілік 

соғыс соғыс ардагері. Украина майданында бір 

аяғын майдан даласына қалдырып, елге аман 

оралыпты. Анасы 50 жасында, әкесі 65 жасында 

Алланың аманатын (зіне тапсырған к(рінеді. 

Қошан Жамбыл облысының Байзақ ауданын-

дағы Шахан ауылында дүниеге келген. Ол бесік 

де осында. Күрделі (мірдің қайталанбас 

болмысы да, бәлкім, осында болар. 

4йткені ол тағдыр, жазмыш. Оны (згерту 

адамның қолынан келмейді. Дегенмен, ақ 

парақтай басталған тап-таза к(ңілге, жас 

жүрекке түскен ауыр салмақты, (кініш 

пен сағынышты ешкім де жоққа шығара, 

не (шіріп тастай алмайды  екен. Ол тіпті 

Құдіреттің де қолынан келмейді екен. 

<лбетте, кім-кімге де әкесі, ет-бауыры 

қымбат. Автор әкесінің балаларына деген 

шексіз қамқорлығын, (нерпаз жанның 

 балаларын (нерге баулуын, ыстық 

ықыласы мен к(ңілін, ақжарқын бейнесін 

әдемі де әсерлі суреттейді.

«Үйде арқа-басы кеңіп, уақыты болып, 

к(ңілденген кездерінде әкем бізге әлгі 

Радж Капурдың әндерін айтып береді. 

Айтып бергеніңіз не, әкемнің жеке (з 

басы-ақ бүтін бір концерт. Қолы (мірі 

босамайтын анамызды ине-жібімен қоса 

отырғызып қойып, уілдеп, домаланған 

Мұрат-Муркамызға дейін бәрімізді т(рге 

к(рермен ғып, қаздай тізіп жайғастырған 

әкем түкпірдегі б(лменің пердесін сахна 

шымылдығына айналдырады. 4зі конфе-

рансье. 4зі әртіс. 4зі әнші. «Концерттің» 

басталғанын хабарлаған «жүргізушінің» 

с(зінен кейін қолшапалақтанып бола бер-

генде «сахнаға» басында мыж-мыж шля-

пасы бар, костюм-шалбары да жұпыны, 

мұрын астында қылтиған қысқа қияқ 

мұрты жүзін мүсәпір кейіпке түсіріп 

тұрған Радж Капур шыға келеді! Иә, 

кәдімгі «Қаңғыбас» пен «420-шы мырза» 

киносындағы, сүйіктісі, бай қызы Рита-

сына қолы қысқалық етіп, (мір бойы жете 

алмай жүретін Раджа. Атақты киножұлдыз 

Радж Капурдың ең ұтымды сомдаған 

р(ліндегі кейіпкер. Ұшына оралған 

түйіншегі бар таяғын иығына асып алған 

Раджа б(лмеміздің ашық жерін айнала 

билей, әндетіп жүр».

<уелі үндіс тілінде ойнақы басталған ән 

кейін орысшасына, одан соң қазақшасына 

ауысады.  Шағын үй мен б(лменің 

шаңырағы қуаныштан, балалардың 

к(ңілді күлкісінен желп-желп еткендей. 

Бұл (ткен ғасырдың 60-жылдарындағы 

к(ңілді балалық шақтың бір к(рінісі. 

Бүгінгідей емін-еркін телевизор да жоқ. 

Бірақ балалық кездің қуанышы мен шат 

күлкісі қай кезде де бір басынан асып- 

тасып т(гіліп жататын кез. <кесінің әнін 

– Қарағым-ай, шырағым-ай,

Сендерді ойлап, (кпе-бауыр езілді 

ғой... иккігай, иккігай... – дей берген 

әкеме қосылып жылап жібердім!

Қорқып, бізден шошып кеткен Таня 

тәтемізді елемей, папам мені құшақтай 

а л ы п ,  ш а ш ы м н а н  и і с к е й  қ ы с т ы ғ а 

(ксіді. Марат пен Самат ағама деген 

сағынышымыз ба, Кенен ақынның шешек 

ауруынан шетінеген Базар-Назар екі ұлына 

деген аянышымыз ба... білмедім, бізді 

 тежеп, тоқтатуға бата алмай, жалтақтаған 

тетя Таняға ұяла күлімсіреген мамамның 

мұрны да пышылдап қалыпты. К(зінде – 

жас. Бар болғаны «О несі-ей, жамандық 

шақырғандай... елдің бәрін жылатып» дей 

берді күйеуіне қысыла күбірлеп». 

Оқырманын бейжай қалдырмайтын 

осындай эпизодтар «Жетіге жеткенше» 

б(лімінің шынайылығын арттыра түскен. 

4йткені (нерпаз әке, отбасын шаттыққа 

б(леп, балаларына мейірім-шапағатын 

Қарапайым отбасындағы тәрбие, 

бауырмалдық тағылым шығармада 

тұрақты желі болып (рілген. Мектепке 

барған Сәуле бейнесі кластас достарымен 

қарым-қатынаста, жаңа ортада толыға 

түседі. Мемуарлық туынды Сәуле аты-

мен баяндалатындықтан, шығарманың 

композициялық тұтастығында бұл 

образдың атқаратын қызметі ерекше деп 

білеміз. Ал Сәуле қоғамдық жұмысқа 

белсенді қатысатын, жалаңқат озат 

оқушы ғана емес, оның жаратылысында  

сезімталдық, талант ұшқыны бар. Осы 

қасиет кейіпкердің біршама терең 

 ашылуына мүмкіндік берген. 4йткені ол не 

нәрсеге болсын, бейтарап қарай алмайды. 

Қайбір тұста болмасын, сезім толқыны, 

елгезектік алдыға шығып отырады. Ол 

бірде (лең жазуға ұмтылысымен к(рініс 

берсе, енді бірде (з-(зімен ойға кетуге 

бейім, келесі мезетте сезім толқынымен 

(зімен-(зі арпалысып, қиял дүниесімен 

автордың сол уақыттағы еңбек адамдарын, 

мектеп мұғалімдерін, жақсы араласқан 

к(рші-к(лемдерін, оқушы достарын 

суреттеуімен кең к(рініс береді. Сол 

кездегі қарапайым адамдардың бір-біріне 

деген бауырмашылдығы, ұстаздардың 

шәкірттері алдындағы беделі мен білім-

тәрбие жұмысындағы жауапкершілігі, 

мықты талабы, бүгінде тарихқа айналған 

кешегі кеңестік жүйенің мектеп (міріндегі 

к(рінісі бейнеленеді. Кеңестік кезеңдегі 

білім жүйесін сол уақытты басымыз-

дан (ткерген біздер жоққа шығара 

 ал май мыз. <рине, идеология, сенім б(лек 

болғанмен, жас жеткіншектің қалыпта-

суын да артықшылықтары болғаны с(зсіз. 

Октябрят,  пионер, комсомол буында ры-

ның мектептегі орны Сәуленің тікелей 

араласуымен біршама суреттеледі. Сол 

кездегі қара тақта мен ақ борға жүгінген 

мектеп мұғалімдерінің де аяулы бейнелері 

к(рініс берген. Сол бір кездері алақандай 

Үшаралда (зге ұлт (кілдері, оның ішінде 

орыстар к(п болатын. Олардың бір-бірімен 

қарым-қатынастарынан достық к(ңіл 

аңғарылатын. 4йткені олар түрлі қиын-

шы лық кезеңде қазақ жеріне келіп, қазақ 

ұлты ның қамқорлығын, қара нанды б(ліп 

жеген бауырмалдығын, кішіпейілділігін 

к(рген. Солардың ұрпақтары қазақты жат-

сын байтын, бауырындай к(ретін. Уақыт 

қалыптастырған осы бір ізгі сезім де шы ғар-

мада орнымен к(рініс берген деп білеміз.

Мемуарлық шығарма да әдеби туынды  

болғандықтан, к(ркем, әсерлі болуы 

талап етіледі. Шығарманы тұтасымен 

алғанда, біздіңше, композициялық босаң-

дық байқалатын тәрізді. Бір арнадағы 

 ши рыққан тартыс жетісе бермейді. Туын-

ды, әрине, (мірбаяндық, деректік негізге 

құ рыл ғандықтан, бұған мүмкіндік аз да 

шығар. Дегенмен, к(ркем шығармадағы 

жи нақтау деген шартты негізге алып, 

сурет телетін оқиғаларды ірілендіру, 

тұтас тандыру қажет пе еді деп ойлай-

мыз. Мемуарлық туындыдағы атала-

тын к(п теген есімдер, бәлкім, (здері, 

таныс тары үшін қажет болар, ал жалпы 

оқыр манға қызықты болмайтын тәрізді 

және осы баяндаулардағы қайталаулар да 

композициялық босаңдыққа сеп болған 

сияқты. Тіл к(ркемдігі де автордың 

 басты назарында болуы қажет. Орыс тілі 

с(здерінің орынды-орынсыз қолданылуы 

байқалады. Бұл ескертпелерді біз алдағы 

шығармаларында ескерер деген жақсы 

ниетпен айтып отырмыз. 

Тұтастай алғанда, туынды (зіндік 

 айтары бар, 60-80-жылдардағы ауыл тұр-

мы  сын, мектеп (мірін, балалық, оқу шы   лық 

кезеңді қызықты бейнелеген шығарма.

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының докторы, 

профессор, М.Х.Дулати атындағы 
университеттің «Дулатитану»

ғылыми-зерттеу орталығының 
директоры

жырының  әлди  әуендерін  тыңдаған  б(бектік 

кезеңнен кейін  бүлдіршін кезінде отбасындағы 

атасы мен әжесінің, әкесі мен анасының, (ңірдегі, 

ауылдағы <мізе Айтбаевтай жыршы-ақындардың 

жырларын, әншілердің шырқаған ән-әуендерін 

тыңдап, рухани әсемдік әлемі кеңістігінде самғап 

қанат қаққан. Ежелгі сақ, ғұн, түркі (ркениеті 

дәуірлері белестерінде әлемдік (ркениеттер 

тоғысуының, құрлықтар байланыстарының  басты 

орталықтарының бірі киелі Тараз (ңіріндегі 

бұрынғы-соңғы әулие аталардың – абыздардың, 

ел ағаларының, халық батырла рының (Тектұрмас 

әулие, (Қарахан батыр) <улиеата, Айша бибі, 

Бәйдібек батыр, Домалақ ана, Қызай ана, Қойгелді, 

Мәмбет батыр, Б(лтірік, Ноғайбай шешен, 

 Сыпатай батыр, Байзақ датқа, Кенен <зірбаев, 

Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза және 

т.б.) атамекенінде туып-(скен бала Қойшығұл сұлу 

Таластың сыңғырына, тіршілік әлеміндегі гүл-

бәйшешекке, жеміс-жидекке толы кербез келбетіне 

ғашық ұстаныммен ержетті. Ол тіршіліктің сан 

алуан бояулы, к(псарынды әуенді болмысы-

нан шабыттанатын, асқақ арман қанатта рымен 

халық тарихындағы ақындардың, жыраулардың, 

композиторлардың, әншілердің (нері ар қауындағы 

Ұлы Дала тарихнамасындағы бұрынғы-соңғы 

тұлғалар ұлағатынан рухтанып әсерленетін. 

Ауылындағы онжылдықты бітіргеннен кейін 

Семейдегі Курчатов ядролық жарылыс сынағы 

 полигонында әскери борышын (теген 1975-1977 

жылдар айрықша қасіретті сазымен мәңгілік мұң-

шерге түсіргендігі анық. 

<скерден соң Алматы ауылшаруашылығы 

и н с т и т у т ы н ы ң  ж е м і с - ж и д е к  ф а к у л ь т е т і н 

бітіргеннен кейін еңбек жолы әуелде шаруашылық 

бригадирі, бас маман, кәсіпорын директоры, одан 

кейін ҚР Сыртқы істер министрлігі дипломатиялық 

академиясында б(лім бастығы қызметтерін атқарды. 

(1984-1998 жж). 

Қошанның журналистика мен мәдениеттану 

салалары тұтастығы орайласқан қызметтері де 

Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы жаңа буын 

(кілдеріне ортақ – дәуірнамалық жаңашыл 

ұстаным жемісі. Ол «Қазақтелефильм» «Жаңа 

ғасыр» студия сында деректі және к(ркемсуретті 

фильмдердің продюсері (1999-2001 жж.), әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің тәрбие 

б(лімінде б(лім бастығы, журналистика факультеті 

деканының тәрбие жұмысы ж(ніндегі орынбасары, 

аға оқытушысы (2001-2009 жж.) қызметтері бары-

сында халық (нері мұраларын журналистикадағы 

қызметі арқылы насихаттаудың педагогикалық-

эстетикалық маңыздылығын терең пайымымен 

сезінді. Ол – (зінің табиғи қабілетінің жемісі 

термешілік-жыршылық, әншілік орындаушылық 

(нерін шыңдап, ұстазы Қазақстанның халық 

артисі Қайрат Байбосыновтан тәлім алды. Қошан 

орындаушылық (нерімен ақын-жыраулардың 

толғау-термелерін, халық композиторларының 

ән-(леңдерін дәстүрлі орындаушылық (нерімен 

насихаттады, соның нәтижесінде облыстық, 

республикалық байқауларда бірнеше рет жүлдегер 

атанды. Оның ХХ ғасырдың 80-90-жылдары 

орындаған әндері Қазақ радиосының алтын 

қорында сақталды. Ол қазақтың дәстүрлі ән-

(леңдері мен халық композиторларының туынды-

ларын орындаушылық (нерімен насихаттаудағы 

үздік еңбегі үшін КСРО Композиторлар Одағының 

т(рағасы Т.Н.Хренниковтың дипломымен 

марапатталған еді. 

Қошан – Тәуелсіз Қазақстан Республикасының 

мемлекет құрушы халқы қазақтың ру-тайпаларын 

к(птомдықтарға жинақтап жүйелеп жазуды 

жүзеге асырып жатқан «Алаш» тарихи-зерттеу 

орталығын құруға, қалыптастыруға және кешенді 

жұмыстарының жалғастырылуына белсенді 

атсалысқан азамат. Осы к(птомдықтардың 

қазірге дейін жарық к(рген 25 томының сапалы 

шығуына, халыққа таралуына (зінің азаматтық-

отаншылдық к(мегін жасады.  Қазақ кино(нері 

саласына да (зіндік үлесін қосып жүрген 

шығармашылық тұлға. Ол кинодраматургия сала-

сында «Жамбылдың жастық шағы» фильміндегі 

Сарбас ақынның,  «Бауыржан Момышұлы» 

фильмінде Момыштың, сонымен бірге «Күлпаш», 

«К(шпенділер», «Мұстафа Шоқай» к(ркем 

фильмдерінде сюжеттік-композициялық мәні бар 

кейіпкерлерді бейнеледі. Режисерлік-авторлық 

шығармашылығы мен «<ке даңқын әуелеткен 

әулетте», «Екі Кенен тумайды», «Байзақ датқа» 

және бірқатар деректі фильмдердің экранға 

шығуын жүзеге асырды. 

Қошан Мұстафаұлы – қазіргі Тәуелсіз Қазақстан 

Республикасы журналистикасы саласындағы 

еңбектері арқылы Отанымыздағы және алыс-жақын 

шетелдердегі қазақ халқы ұрпақтарына айрықша 

танымал тұлға. «Журналистика (франц. journal; 

нем. journalistic; ағылш. journalist) – 1) баспас(з, 

радио, теледидар, кино, интернет сияқты ақпарат 

құралдары арқылы елдегі және әлемдегі жаңалықтар 

мен оқиғалар, саяси, әлеуметтік, экономикалық, 

мәдени, рухани және табиғи құбылыстар ж(нінде 

жұртшылыққа мағлұмат беріп, қоғамдық пікір 

қалыптастыратын әдеби-шығармашылық қызмет 

түрі; 2) белгілі бір халықтың нақты бір кезеңде 

шыққан газет-журналдарының жүйесі, оларда 

жарияланған материалдар жиынтығы; 3) баспас(з 

тарихын, теориясы мен практикасын зерттейтін 

ғылым саласы» (Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.  

– Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редак-

циясы. – 4-том: Ж-К. – 2002. – 720 б.; 51-бет). 

Қазіргі кезде отандық журналистикадағы 

мәдени рухани құндылықтарды насихаттай-

тын әдеби-шығармашылық қызмет сала-

сында Қошан Мұстафаұлының әрі автор, әрі 

жүргізуші болып эфирден тұрақты беріліп келе 

жатқан арнайы радио хабарлары миллиондаған 

тыңдаушылардың ризашылық ықыласын 

иеленді. Қазақ радиосының бағдарламасындағы 

оның ұлтымыздың тарихындағы жыраулар 

 поэзиясына, жыршылардың-термешілердің 

орындаушылық (неріне, билердің, шешендердің 

даналық-қайраткерлік қызметіне,  халық 

батырларының қаһармандық ғұмырнамасына 

арналған «Інжу-маржан», тәлім-тәрбиелік 

мәнге ие «Терме», «Толғау» атты радиохабар-

лары – тыңдаушылардың сүйсіне тыңдайтын 

туындылары.  

Журналистикадағы радиохабар – бұқаралық 

а қ п а р а т т ы қ ,  с а я с и - қ о ғ а м д ы қ ,  м ә д е н и -

насихаттық бағдарлы, әдеби-публицистикалық 

және музыкалық тұтастықпен (рілетін кешенді 

мазмұнды туынды. Қошанның с(з арқауындағы 

радиохабарлары к(ркем публицистикалық радио-

очерк, к(ркем шығармалық – радиоқойылым 

түрлерінде берілуімен ерекшеленеді.  Қазақ 

тарихындағы к(рнекті ақын-жыраулар, билер, 

шешендер, батырлар, к(ркем(нер салаларының 

қайраткерлері туралы Қошан авторлығымен 

дайындалған, (зі жүргізуші болып эфирге берілген 

жарты мыңнан аса к(ркем публицистикалық 

радиоочерктері, к(ркем радиоқойылымдары Қазақ 

радиосының алтын қорына (ткізілді. Бұл – Тәуелсіз 

Қазақстанның  радио журналистикасы саласының 

үздік к(рсеткіштері қатарындағы рухани құндылық 

қазынамыз. 

Зарлы  Қойшығұл (Қошан) Мұстафаұлы – 

 тынымсыз ізденістегі шығармашылық тұлға. 

Жасаған еңбектері де ескерілуде. Журналистер 

күніне орай, Қазақстан Республикасы  Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігі «Еңбек ардагері» 

медалімен марапаттаса,  Мемлекет және қоғам 

қайраткері  Марат  Тоқашбаев  басқаратын 

Қоғамдық марапаттар ж(ніндегі Республикалық 

кеңестің шешімімен «Қазақ журналистикасының 

қайраткері» атағы берілді. Жамбыл облысы,  

 А р д а г е р л е р  к е ң е с і н і ң  т ( р а ғ а с ы  Е р к і н б е к 

Солтыбаевтың ұсынысымен  Облыс әкімінің 2019 

жылғы 11 желтоқсандағы №372 (кімі бойынша 

«Облысқа сіңірген еңбегі үшін» т(сбелгісімен 

марапатталды. Ол – сонау жылдары Семейдегі 

Курчатов атом ядролық сынақ алаңында әскери 

қызметте болған қатерлі тағдырына орай Екінші 

дүниежүзілік соғысы ардагерлеріне теңестірілген 

қаһарман. 

Тәуелсіз мемлекеттілігіміз салтанат құрып келе 

жатқан рухани жаңғырудағы жаңа тарихымызда ол 

т(рт перзент (сіріп – тәрбиелеп отырған (негелі 

отағасы. Халқымыздың к(пғасырлық тарихындағы 

рухани құндылықтарымызды насихаттап, бабалар  

рухын әуе толқынында тербеткен Қойшығұл 

бауырымыздың Отанымыздың гүлденуіне әлі талай 

мол үлес қоса берері ақиқат.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
 профессор, Жамбыл 

атындағы сыйлықтың лауреаты

Балалық 
шақтың баяны

Кезекті бір жиынында кездесіп 
қалған автор: «Жақында романым 
шықты» деді. Оны ақын ретінде 
білетін мен іштей таңданып қалдым. 
«Мемуарлық роман. Бірінші кітабым» 
деді ол одан сайын таңдандырып. 
Роман – жүгі ауыр дүние. Әлбетте, 
Жазушылар одағының мүшесі ол 
қандай жанрда шығарма тербегісі 
келсе де, өз еркі. «Дегенмен...» деген 
бір ой көңілге келген. Мемуарлық 
романның да өз жауапкершілігі бар. 
Мемуарлық шығарма автор өміріне 
негізделгенмен, бас кейіпкер өмірі 
тұтас бір дәуірдің шындығын ашып 
жататындай, бай, әрі тартысты  болуы 
қажет болса керек-ті. Осындай 
ойлармен ақын Үміт Битенованың 
«Балабақшадан басталған...» атты 
романын (Мемуарлық роман/Бірінші 
кітап. – Алматы: «Нұрлы Әлем», 2019. 
– 320 б.) қолға алғанбыз. 

лем өркениетінің көпғасырлық тарихындағы  ұлттық  және  жалпыадамзаттық рухани  
құндылық тарды насихаттау дәстүрі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді. Халықтың 
материалдық және рухани мәдениеті  салаларындағы қазіргі және болашақ ұрпақтарға ұлағат 
мектебі тұрғысында  тәлім-тәрбиелік ықпал ететін құндылықтарды насихаттау – біздің ата- 
бабаларымыздың отбасылық тұрмыс мәдениетінен бастау алатын дәстүр. Тыңдаушылық 
ақыл-ой санасы жетіле бастағаннан-ақ  қазақ  отбасыларындағы аталар мен әжелер де, әкелер 
мен шешелер де – ұл, қыз бөбектерді  адамгершілік-имандылық қасиеттерге баулитын өнегелі 
адамдар туралы  аңыздарды, ертегілерді, батырлық жырларды айту дәстүрін  ғасырлар бойы 
жалғастырды. Қазақ отбасыларының бұл дәстүрі – жас ұрпаққа  адамгершілік-имандылық 
қасиеттерін дарытудағы қуатты халықтық-педагогикалық насихат негізі. 

автор бала к(ңілмен (рбітеді. 4йткені 

әкесі балаларын жақсы к(реді. Оның 

ішінде (зі «<ллә» деп атап кеткен сүйікті 

қызын айрықша еркелетеді.

Шығармадағы «Кененнің «Ақ ешкісі» 

деген тақырыбындағы суреттеулер де әке 

образын аша түскен. Кішкентай <лләнің 

Марат ағасы бесінші сыныпқа, Самат ағасы 

үшінші сыныпқа к(шіп, жазғы демалысқа 

шыққан екеуі  Құлан ауданындағы 

Қ ұ м а р ы қ  а у ы л ы  м е н  М а л д ы б а й  

стансасындағы әкесінің екі бауырының 

үйіне қыдырып кеткен.  Кішкентай 

<ллә да, үй іші де, тіпті әкесі де оларды 

сағынып қалыпты. <кесінің шешесіне 

есік алдындағы талдың к(леңкесіне 

алаша  т(сетіп, к(рпе салғызып, жайғаса 

 отырып алып, домбыра мен т(гілткен әні 

бұл жолы Кененнің әйгілі «Ақ ешкісі» 

 болады. Зарлы ән кім-кімге жеңіл тимеген. 

 Базар-Назарынан қоса қабат айырылған 

Кенен ақынның жүрек жарған қайғысы 

ақ ешкіге арналып зар т(геді. Осы бір 

мұңды да  зарлы саз мектепке енді баратын 

кішкентай <лләнің де жүрегін жаулап 

алған.

« – Базарым-ай, Назарым-ай,

Қу шешектен болды-ау сенің ажалың-

ай, ақ ешкі.

«Е-ее, бә-се-ее-е, Базар мен Назар 

екеуі бірдей (ліп кеткен екен-ау. «Ажал» 

деген с(з сондай жағдайды меңземей ме.

т(ккен әке тұлғасы, бәлкім, суреттеуде 

бала к(ңілімен (рістетілсе, (рістетіліп-ақ 

берілген болар, бірақ әлі мектеп жасына 

жетпеген бала к(ңілдің шындығымен, 

шынайы түйсінуімен суреттелген. Оның 

әке мен ана арасындағы үлкендерге тән 

қарым-қатынасты, (мірдің қайшылықты 

сәттерін түсінбеуі де мүмкін еді. 

Жалпы шығармада қарапайым отбасы-

ның тірлігі бейнеленген. Күйеуінен, қос 

бірдей баласынан айырылған Тұрсын 

ананың ендігі жердегі шаңырақты шай-

қалт паудағы қажырлылығы, балаларын 

тәрбиелеп жетілдірудегі, оларды әрдайым 

аналық шапағатына б(леудегі тыным-

сыз әрекеті, шексіз мейірімі шынайы 

суреттеледі. Жалғызбасты анаға мұның 

бәрі жеңіл тимеген. Қазақ жұрты мұндай 

қиын сәтте отбасын жалғыз қалдыр-

маған. Шығармада нағашы жұртының 

 қам қорлығы, қарапайым ауыл адамда-

рының демеуі мен қайғыны б(лісе к(теруі, 

алдағы (мірге бірге қадам басуы – қазақ 

халқы ның игі, жақсы дәстүр-салты к(рініс 

береді. 

Тіршілік, (мір бәрібір бір орнында 

тұрып қалмайтын еді. Уақыт (зінің жаңа 

сәтін, кезеңін алдыға тосады. <кесінің 

еркелетіп айтқан <лләсі мектепке барып, 

Сәуле атанады, мектеп бітірерде (зінің 

құжат бойынша қойылған есімі Үміт 

екенін біледі.

тым алысқа, биікке шарықтайды. Ол 

мектеп оқулықтарындағы (леңдерді 

(згелерден бұрын жаттап алады. Ол әкесі 

тәрізді суретші болуды, ән айтуды жаны 

қалайды. <нді жаңғыртып, толықтырып 

отыруға ұмтылады. Ол мектептің қандай 

тірлігінде болмасын, алда жүруді ұнатады. 

Осы жайлар кейіпкердің балаң к(ңіл 

толқынысымен, бірде (ршіл қиялымен, 

бірде мұңды күйді, толассыз сағынышты 

басынан (ткеруімен (ріліп, шығармаға 

лирикалық, психологиялық реңк береді.

Шығарманың (н бойын к(ктеп оты-

ратын осы психологиялық реңк ең соңғы 

парақта да мектеп бітіру кезіндегі әсер-

шіл к(ңіл кейіпкердің әкесіне арнаған 

(леңімен түйінделеді.

Сенен қалған (нерім – қылқаламым,

<ке, мұным (зіңе ұқсағаным.

Арманым ол – (зіңдей әнші болу,

Кешір бірақ, домбыра ұстамадым.

Қалам алып, қолыма (лең жазам,

Мендегі сол ұстаған күй-домбырам.

Жұбатамын (зімді бұл да болса

<кетайым, (зіңнен қалған мұрам, – 

деп келетін (лең жолдары кейіпкердің 

алдағы арман-мұратымен шектесіп жатыр.

Туындыда 60-80-жылдардағы Үшарал 

ауылының тыныс-тірлігі мен келбеті 

Ә
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«Адамзаттың 
алыбы – хәкім Абай»

«Сырғалым» – 
қолөнерге баулиды

ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР – 
КӨРКЕМ ЖЫР

лу жыл. Иә, бір шаңырақтың шаттыққа толы жылдарының куәсі қос ақын – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайырбек Асанов 
пен Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Күләш Ахметованың отау құрғандарына елу жыл толыпты. Қазақ мұндайда «Алтын той» деп 
қуаныш иелерін құттықтап жатады. Бүгінде ақын Күләш Ахметова жырлағандай құт қонған мекен Әулиеата өңірінде, «Тақ Тараздың» 
төрінде ғұмыр кешіп жатқан ақындар әне бір жылы Алматыдан осында біржолата қоныс аударғанда, сол әсем Алматыдан әдебиет 
көші көшіп келгендей әсерде болдық. Өйткені Қайырбек аға мен Күләш әпкенің шаңырағында қашан болмаңыз – қонақ үзілмейді. Бірі 
ақындарға сәлем бере келсе, енді бірі немере-шөбересінің тұсауын кескізіп, ақ батасын алуға ниеттеніп кеседі. Ал әдебиетке, өлеңге 
ғашық жастар қарлығаш жырларын жатқа оқып, бал жүздері алаулап тұрғаны... Мұндай сәт, балауса бал күй қос ақынға бейтаныс емес. 
Бозбала Қайырбек те, тұлымы желбіреген Күләш та өлеңге бала кезден ғашық болды... Өткен күндер, жалынды жастық шақ, поэзия 
әлеміндегі екі ақынның жүрек үндестігі – бір адамның ғұмырына келетін уақытпен теңесті.

Е

Қадірлі айтыссүйер ағайын!
Нұр-Сұлтан қаласында 8 ақпан күні ұлы Абайдың 175 жылығына 

орай «Адамзаттың алыбы – хәкім Абай» атты республикалық ақындар 

айтысы (теді. «Nur Otan» партиясының қолдауымен, Мәдениет 

және спорт министрлігі мен Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 

ұйымдастыруымен (тетін дүбірлі додаға Еркебұлан Қайназар, Мұхтар 

Ниязов, Мейірбек Сұлтанхан, Рүстем Қайыртай, Дидар Қамиев, 

<сем Ереже, Болатбек Оразбаев, Тілеген <ділов, Қалижан Білдәшев, 

Нұрлан Есенқұлов, Шалқарбай Ізбасаров, Ершат Қайболдин, Марат 

Ахметов, Рауан Қайдаров, Серік Қуанған, Нұрзат Қару қатарлы он 

алты ақын қатысады. Жыр жәрмеңкесін Жүрсін Ерман жүргізеді. 

Ақпараттық қолдау к(рсетуші «Қазақстан» телерадио-

корпорациясы. 

Айтыс «Астана» концерт залында сағат: 14.00 де басталады.
Билеттер: «Астана» концерт залының кассасында және 

Тикетон сайтында сатылуда.

Ақт9бе қаласындағы С.Жиенбаев атындағы облыстық 
жас9спірімдер кітапханасында қыз баланың тәрбиесі мен ас үй 
ептілігіне баулитын, іс тігу мен қол9нер шеберлік сағаттарын 
жүргізетін арнайы «Сырғалым» қыздар клубы жұмыс істейді. 

Клуб мүшелері қол(нер, кесте тоқу, ас әзірлеу тәрізді дүние-

лерге машықтанады. Жуырда тағам түрлерін дәмді етіп дайындауды  

үйрету мақсатында кезекті шеберлік сағатын кітапханамыздың 

ас үйінде (ткіздік. Шеберлік сағатымызға «Сырғалым» қыздар 

клубының мүшелерімен қоса кітапхананың жастары да қатысты. 

Бастапқыда жастар сүйіп жейтін Италияның ұлттық тағамы пицца 

мен үлкендерге күлше нан пісіруді ж(н к(рдік. Ашыған қамырдан 

дайындалатын, ашық бетіне күрделі салма салынған таба нан. 

Бұл тағамның жасалу жолын шәкіртім Мейрамгүл Есенгелдинова  

бірден үйіріп әкетті. Салма ретінде шұжық, зәйтүн майы, қызанақ 

тұздығы мен қызанақ, үстіне ірімшік салып 25-30 минутта 

 дайындап шығарды. Қазақта «Ас атасы – нан» деген с(з бар, яғни 

астың, дәмнің үлкені – нан. Нан – қасиетті. Қамырды ашытып, 

нан пісірудің техникасын түсіндірдім. Клубтағы шәкірттерімнің 

бірі – Дамира Еришева жылы тұзды сумен қамыр илеп, қант пен 

мейізден күлше нан пісірді. «Ас адамның арқауы» деген, әрбір 

отбасындағы қыз бала асты дәмді етіп дайындай білумен қатар, 

жылышыраймен қонаққа, үлкендерге ұсыну, дастарқанға қою 

әдебін де білуі тиіс. Мұның барлығы ұлттық тәрбие мектебіміздің 

бір к(рінісі іспетті. 

Бибігүл Ш@МЕДЕНОВА,
С.Жиенбаев атындағы облыстық жас9спірімдер   

кітапханасының қызметкері

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 57-2-бабы 1-тарма-

ғы ның 6) тармақшасына сәйкес 2020 жылдың ақпан айының 29 күні сағат 
 11.00-де Алматы қ., Ақбұлақ ы/ауд., 1 к(ше, 3 үй. мекенжайында «Алматы 

қаласы, Алатау ауданы, Алғабас-1 ы/ауданы, 55 в учаск мекенжайы бойынша 

орналас қан меди циналық мекеменің құрылысы» жұмыс жобасына жасалған 

«Қоршаған ортаны қорғау» б(лімі бойынша ашық отырыс түрінде қоғамдық 

тыңдау (теді.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Максатнарлен» ЖК m.abdikadyr@

mail.ru 87073282398

Бас жобалаушы: ЖШС «Проект «Аида». m.abdikadyr@mail.ru

ҚО<Б б(лімнің әзірлеушісі – «Суинбеков Ж.К.» ЖК тел: 8(702)230-90-90

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-2 бабы 3 тармағына 

сәйкес жоба құжатымен Алматы қ., Ақбұлақ ы/ауд., 1 к(ше, 3 үй 1 қабат 

 мекенжайында танысуға болады.

Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды 

m.abdikadyr@mail.ru электрондық мекенжайға жіберуге болады.

Бірі Сыр (ңірі – Сырдариядан, бірі 

Жамбылдың Үшаралы – Таластың 

 бойынан арман қуып Алматы асты. <сем 

қала қиялы қияға қанат қақтырған,  поэзия 

әлеміне жаңа ғана аяқ басқан екеуінің 

махаббаттарының куәсі болды. Расында, 

ҚазМУ-дың журналистика факультетіне 

емтихан тапсыруға келген екі жас дәл сол 

қас-қағым сәтте ғұмырлық махаббатын 

кездестіреді деп кім ойлады екен?! 

1968 жылдың тамылжыған тамыз айы.  

Толқынды шаштарын артқа қайырған 

к(ркем жігіт Қайырбек кіммен бол-

сын емен-жарқын с(йлесіп, жараса 

кететін мінезімен, ақжарқын к(ңілімен 

к(пке бірден ұнады. Ал Күләш бұл 

кезде (лең (лкесінде (ресін танытып 

үлгерген  инабатты да ойлы бойжеткен 

еді. Алматыға келгенге дейін жамбылдық 

а қ ы н  4 к і м  Ж а й л а у о в  а ғ а с ы н ы ң 

қамқорлығын к(рген Күләштің (леңдері 

республикалық бірнеше басылымдар-

да басылып та үлгерген-ді. Қайырбек 

қыздардың арасынан аққұба ақын қызды 

бірден ұнатты. Емтиханның нәтижесі 

АТАДӘСТҮР

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

сын сағаттарда да,  шаттыққа толы 

бақытты күндерде де бірін-бірі сүйді, 

түсінді, кешірді. 4мірдің жолы тақтайдай 

тегіс болмаса да, Қайырбек пен Күләш 

ақынның отбасылық (мірі түсіністік 

пен келісімнің, дәстүрдің шаңырағына 

 айналды.

Жүргенің де әдемі шай қайнатып, 
Жыр оқисың, �мірді, елді ойлантып, 
Басқа байлық, мансаптың керегі жоқ, 
Менің сені тапқаным қандай бақыт?! – деп 

жырлады Қайырбек. Күләш ақынның да 

гүлдей нәзік шумақтары жазыла береді. 

Қандай бақыт тағы да таң атқаны. 
Тамылжытып құс әнін таратқаны. 
Қандай бақыт жанымда сен тұрғаның, 
Б�лмемізді махаббат толтырғаны. 

Қандай бақыт �ріктер гүлдегені, 
Қамығуды, ойлауды білмегені. 
Қандай бақыт жылда жаз келетіні, 
Қандай бақыт �зіңе сенетінім. 
Қандай бақыт жапырақ билегені, 
Қандай бақыт басқаны сүймегенім. 
Елу жыл бұрын тамылжыған  тамыз 

айында табысқан жас жүректердің 

лүпілі қателеспеген екен. Ақынға жар 

болу да оңай емес. Ал екі ақынның бір 

шаңырақтың астында осынша жыл 

тату-тәтті ғұмыр кешіп, ұл-қыз (сіріп, 

т(ңірекке түгел сыйлы болуы – Тәңірдің 

сыйы болар! Қайырбек аға Күләшті жар 

деп, ақын деп құрметтеді. 

Бүгінде бұл отбасы мемлекетіміздің 

мерейлі шаңырағына айналды. Жыр-

дан шырақ жаққан шаңыраққа барған 

сайын самайын ақ шалған қос ақынның 

к(здерінен әлі де албырт, әлі де тым 

балаң әдемі сезімді байқайсың. Ол Күләш 

ақынның нұрлы жанарында, Қайырбек 

ағаның жарқын күлкісінде жасырынып 

тұрғандай. Түн к(зінде күллі әлемнің 

к үдігі мен үмітін тарқатып отырып, 

(лең тербейтін ақындардың бірін-бірі 

толықтырып тұратын нұрлы жүзі ғана 

емес, үйлесімін тапқан сұхбатынан да 

әңгімесі таусылмаған, таусылмайтын 

ж ұп екенін аңғарасың. Титтей жақ-

сылыққа баладай қуанады, болмашы 

(кінішке данадай қайғырады. Қайырбек 

аға Күләш ақынды алақанына салып 

еркелетіп отырғаны.

Ақындар Таразға келгелі Қайырбек 

ағам зиялы қауымның қатарында, 

қоғамдық шаралардың бел ортасында 

жүр. Күләш ақын жырға қосқан Тараздың 

күннен-күнге тотыдай таранып, ажарла-

нып келе жатқанына жас баладай қуанады. 

Қайырбек ақынның да Таразға арнаған 

жырлары жастардың жүрегінде жаттаулы. 

Ақын ағаның жүзіндегі жылы күлкі жүректі 

жылытып тұрады. Ал Күләш ақын жарын 

жақсы к(ру арқылы Қайырбек ағаның 

елін, Қызылорда жерін, дариясын, туған-

туысын жақсы к(рсе, Қайырбек те ақын 

Күләшты сүю арқылы – Тараз, Талас елін 

құрмет тұтатынын мақтанышпен айтады. 

Қос ақын тағдырға риза пейілдерімен сыр 

ашады. Тыңдаған сайын біз де марқайып, 

масаттанамыз. Қанша әңгіме естісең де, 

жалықпайтының тағы анық. Қайырбек 

ақын Талас елінде, Күләштің туған 

 ауылы Үшаралда, қайын жұртында  талай 

болды.  Алаш ардақтысына айналған 

 аяулы ақынның кіндік қаны тамған Талас 

топырағының киесі Қайырбекті шабыт-

тандырмай қойсын ба. Балдыздарына 

еркелеген ерке ақын «Қайын жұртқа 

барғанда» деп, былай жыр т(гіпті.

Қайын жұртым, қызығы мол к�ктемім,
Ол ауылға орны болмас �кпенің.
С�з дегенде ұстарадай тілі �ткір,
Үшаралда балдыздарым к�п менің.

Ақын жүрек бір соғады халқымен,
Балдыздарым, неткен сұлу жарқын ең!
Ойнап қалам орайын бір келтіріп,
7зілдесіп ата-дәстүр салтымен.

Кейде олар да жібермейді есесін,
Айтылады �зіме де неше сын.
Жездеке деп еркелеген кезінде,
Бір керемет сезімдерді кешесің.

Жезде менен балыздардың арасын,
Жарастырған, дәстүр қандай данасың!
Жастығыңды аңсағанда кей шақта,
Балдыздармен шер тарқатып қаласың.

Кей балдызым тіл қатуға ерінер,
Кей балдызым ашық-жарқын к�рінер.
Қайын жұрттан қайтқың келмей қалады-ау,
Назданып бір күлгенде сол перілер.
Еркелей келген күйеуді т(ріне озды-

рып, құрметіне б(леген жұртына арнаған 

арнауда Қайырбек ақынның алғысы да 

бар. Ал Күләш ше? Сыр еліне, жыр еліне 

келін болған ақын қыздың да қайын 

жұртына мәңгілік махаббаты да жырмен 

т(гіледі.

...Неше жыл жүрсем-дағы жерді басып,
Жайнайды сайын дала сан гүл ашып.
Жыр сүйдім, жігіт сүйдім, ұрпақ сүйдім,
Келінімін Сыр Еліне мәңгі ғашық, – дейді 

сырдың келіні ақын Күләш!

Иә, ақындар отбасында жиі  болып 

тұрамын. Қазаны оттан түспейтін берекелі 

үйге еркін кіріп, емен-жарқын отырып, 

әдебиет, қоғам туралы әңгіме айту бір 

ғанибет! Қас-қабағыңды бағып, с(зіңді 

қағып алады. <ңгіме үзілмейді.  Тараз 

шаһарына қоныс аударғанға  дейін 

 Алматы т(рінде қазақтың талай жақсы-

жайсаңдары, әдебиеттің марғасқаларымен 

сырласып, сыйласып, жарасқан, жарты 

ғасырдың шежіресін кеудесіне жиған 

ақындардың айтары да, байқары да к(п. 

Айтарына айызың қанып мақұлдайсың, 

б а й қ а р ы н а ,  б а й қ а м п а з д ы ғ ы н а  б а с 

шайқайсың. Ал жыр оқығанда жүрегің 

мейірімге б(ленеді. Бұл шаңырақтың 

әр кірпіші (леңмен қаланып, (леңмен 

(рілгенін сезінесің. <ртүрлі ауыр оймен 

келіп, Күләш әпкенің бір кесе шайына 

ерін тигізсең болғаны, күйбең тірліктің 

к(леңкесіндегі кірбіңнің бәрі ұмытылып, 

к(ңіл кірің тазарып, жансарайың ашылады.  

Ал Қайырбек ағаның жарқын күлкісі 

жаныңды жадыратып, шабыттандырып 

жібереді. «Қайырбегім!», «Күләшім!» деп 

жар қадірін асырып, жарты ғасыр махаббат  

бесігінде тербеліп келе жатқан сері сезімнің 

қоңырауына құлағыңды тоса бергің келеді, 

тоса бергің келеді... С(йтіп, үйге жеткенше  

асығасың. Жарыңа жылы с(з айтқың 

келеді, жақыныңа (мірге ғашық етер жыр 

жаттатқың келеді...

Танытса да тағдыры қаталдықты, 
7йел үшін отбасы – Отан құтты. 
Қазан менен қаламның қолыңызға, 
Күйесі мен сиясы қатар жұқты, 

– деп дарынды ақын Қалқаман Сарин 

жырлағандай Күләш ақын отбасы құнды-

лы ғының құнын жар сыйлаумен биіктетіп 

келеді. Қайырбек – ақын әйелдің жүрек 

жылуын, жауқазын жырларын, жан 

тебіренісін жүрек к(зінен (ткізіп, к(ңіл 

желкенін еш түсірген емес. Бұл отбасының 

(з заңы бар. Ол заң – әдеп заңы. Артық 

с(з, ерсі қылық бұл үйге жат. <семдік қана 

салтанат құрып, ұят пен ардың ғана т(рге 

озуға құқы бар мұнда. 

Қазақтың маңдайына біткен қос ақын 

– Қайырбек Асанов пен Күләш Ахметова 

атақ, құрметтен кенде емес. Қара (леңінің 

қадірі – қос ақынның даңқын аспандатып 

жібергелі қашан. Қарапайымдылықтары 

аңыз болған ақындарын елі де еркелетіп 

келеді. Қос жақсы, қос ақынның т(бесі 

к(рінсе т(ңірек түгел қадірлеп, т(ріне 

шығарады, құрметтейді. Ал асып-тасуды  

білмейтін ақындардың елге алғысы 

(леңмен (ріліп, жыр болып тарап жатыр.

–  Күләштің біреуді жамандап, сыр-

тынан ғайбат с(з айтқанын, біреудің 

к(ңілін қалдырғанын халық білмейді. 

Жақсы адамдар сирек қосылады деп 

 жатады. Бір тәмсілде «Жаратқан Иеміз 

бір жақсы, бір жаманнан қосып оты-

рады» деп айтылады. Құдіреттің к(зі 

қалғып кеткенде екі жақсы қосылатын 

болса керек. Күләш пен Қайырбек те сол 

соңғылардың қатарынан. К(з тимесін, 

бір-біріне сай қосылған. Жазира мен 

Жарқындай алтын перзенттерінен  немере 

сүйіп отыр. Менің бір күнделігімде: «Жұрт 

немере тәтті дейді. Иә, немере тәтті, 

бірақ ол ш(бере сүймегендердің с(зі. 

Ш(бере одан да тәтті» деп жазғаным 

бар еді. Күләш пен Қайырбекке жақсы 

қартайыңдар, елдің алдында қол ұстасып, 

жұптарыңды  жазбай, баянды ғұмыр кеше 

беріңдер деген тілек айтпақшымын, – 

депті ақын Күләш Ахметова 70 жасқа 

толғанда тілеуқор ағасы, мемлекет және 

қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков.

Бүгін ақындардың шаңырағында тағы 

болдым. Шабыт алдым, (мірдің шаттыққа, 

ғибратқа толы сәттерін тағы к(рдім. 4мір 

осындай ізгі ниетті ақындармен, отбасына 

жылылық ұялаған шат к(ңілмен сүйкімді!

Ерман @БДИЕВ
Жамбыл облысы

ілінген күні де оқуға түскендердің тізімі 

арасынан Қайырбек Күләшті іздесе, 

Күләш та іштей «ел мақтаған жігіттің» 

оқуға түсіп кетуін тіледі. Екі жастың 

мұндай ойда жүруі, екі жүректің бір-

біріне  деген ыстық ықыласын білдірсе 

керек. С(йтіп, Қайырбек пен Күләш ем-

тиханнан мүдірмей (тіп, журналистика 

факультетіне оқуға түсті. 

Бұған дейін екі жыл қатарынан келіп, 

емтиханнан (те алмай қалған Қайырбек 

үшінші жылы Күләшпен бірге оқуға 

түскенін жақсылыққа жорыды. Жігіт 

Күләшті қатты ұнатып қалған болатын. 

Дегенмен, жас жігіттен ыстық ықыласты 

бірден аңғарған қыз сымбатты жігітті 

іштей ұнатса да, (зін алшақ ұстады. Ішкі 

әлемінен сыр алдырмай, дала қызына 

тән қаталдығы мен ұяңдығын қатар 

ұстанған Күләш әжесі Молшаның (негелі 

тәрбиесін к(рген еді. Ауылда (скен еркін 

жігіт Қайырбек те қыз жүрегіне жол табу 

үшін бірде жыр оқып, бірде гүл сый-

лап, тектілігін танытуға тырысып бақты. 

Тіпті қалампыр гүлін Күләшқа сыйлауды 

әдетке айналдырды. 

Екі жылдан соң, 1970 жылы қаңтардың 

25 күні Күләш Қайырбекке тұрмысқа 

шықты. Құдалар бар салт-дәстүрімен 

Үшаралға барып, Ділдә тұңғышы Күләшті 

ұзатты. Терең(зекке келін болып түскен 

Күләш та қайын жұртының к(ңілінен 

шығып бағуға тырысты. С(йтіп, ауылда 

аунап-қунап, біраз болған жас жұбайлар 

Алматыға аттанады. Қызылорданың 

әуежайында поэзия әлемінің ақтаңгері 

Мұқағали Мақатаевқа жолығып қалады. 

Ел қоршап, ақын (лең оқып тұр екен. 

Ұ ш а қ қ а  о т ы р ғ а н  с о ң ,  К ү л ә ш  п е н 

Қайырбектің отау тіккенін естіген ақын 

айрықша тебіреніп: «Қайырбек! Сен 

қарағым, к(п қыздың бірін алып отырған 

жоқсың. Күләш – ақын. Ендеше, оның 

тағдыры, жыр тағдыры саған аманат. 

Ақынды сақта, бауырым!» деген еді. Сонда  

Мұқағали Күләш ақынды Қайырбекке, 

(леңді Күләшқа аманаттағандай ма, 

қалай? 1976 жылы Мұқағали (мірден 

қайтқан күні Күләш түс к(реді. «Сағымды 

сайын далада бір сырлы бесік тұр екен. 

Мұқағали маған қарап: «Бұл бесікті енді 

сен тербет» деп аманат арқалатқандай 

болды» деп еске алады Күләш ақын. 

Ақындықты Алланың берген сыйы деп 

қабылдаған ақындар арасында к(пшілік 

біле бермейтін рухани байланыс болады 

дегенге осыдан кейін қалай иланбассың. 

Бұл рухани байланыс Қайырбек аға 

мен Күләш әпкенің шығармаларынан 

б(лек, отбасылық бақытты ғұмырының 

бағдарына айналғаны тағы анық.

Қ а л а м  ұ с т а ғ а н  қ о с  а қ ы н н ы ң 

шаңырағында (лең мен (мірдің шырағы 

осылай қатар жанды. <лі де жанып келеді. 

«Сыңғырлап (ңкей келісім» демекші, 

ХАБАРЛАНДЫРУ


