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ЗАҢ ЖОБАСЫН 
ТАЛҚЫЛАДЫ

Алматы қаласындағы «Жаңа ғасыр» №175 
гимназиясының ұжымы «Мұғалім мәр тебесі 
туралы» Заң жобасын талқылады. 

Гимназия директоры Г.Мәнекеева заң жоба-

сының ерекшелігі мен маңызына тоқталды. 

Заңда ұстаз мәртебесін арттыру мен оның 

қызметіне қойылатын талаптарды күшейту 

мәселелері қарастырылған. «Мұғалім мәртебесі 

– мемлекеттің мәртебесі» деп бекіткен бұл 

жаңалықты ұжым зор қуанышпен қабылдады.

Директордың оқу ісі ж%ніндегі орынбасары 

Ж.Батырбекова мұғалімдерді 19 баптан тұратын 

заң жобасының мазмұнымен таныстырды. 

Сондай-ақ жалақыны %сіру, еңбек  демалысын 

56 күнге ұзарту, педагогикалық шеберлік, 

тәлімгерлік үшін қосымша ақы т%леу, баспана 

мәселесін шешу – осының бәріне  мұғалімдер 

дән риза екендігін айтты. Сонымен қатар 

 жиында ұстаздар М.Камзина, С.Самсалиева  %з 

пікірлерін ортаға салды. 

Бір атап %терлігі, аталған заңда мұғалім 

құқығы нақты к%рсетілген. 

«Мұғалім – білім берудегі ең маңызды 

адам. Ең озық педагогикалық оқу құралдары, 

үкімет қаулылары, %те қатал инспекторлық 

бақылау маңызы жағынан мұғалім дәрежесі мен 

теңесе алмайды. Сондықтан мен үшін мұғалім 

әлемдегі барлық асыл заттардан қымбат» деп 

Ы.Алтынсарин айтқандай,  біз, яғни мұғалімдер 

қауымы оқушыны %мірге дайындау, білімге 

ынталандыру, %з бетінше ізденіске және 

шығармашылық іс-әрекеттерге баулу үшін 

қызмет жасауымыз керек. Мемлекет болашақта 

мұғалімдерге мұнан да к%п қолдау к%рсетеді 

деген ойдамыз. Қабылданған заң педагогтар 

игілігіне қызмет жасайтынына сеніміміз мол.

Ж.ҚАРАТАЕВА,
директордың оқу ісі 

ж&ніндегі орынбасары

ҰЛЫ ДАЛА ТІЛІ
ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Елбасы Н.Назарбаевтың соңғы 
жылдары жарық көрген 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы Тәуелсіз 
Қазақстан тарихындағы  
үшінші ұлттық рухани 
жаңғыруға жол ашты. Ұлттық    
жаңғыру бодандық заманда 
бордай тозған болмысымызды, 
ұлтанға түскен рухымызды  
тірілтуге бет алған  
жалпыхалықтық қозғалыс 
тудырды. Соның арқасында 
осы соңғы жылдарда ұлттық 
мәдениетіміз әлемдік  
аренада белсенділік танытты,  
әдеби жауһарларымыз 
әлемнің 6 тіліне аударылды,  
тарихымызды түгендеген 
толыққанды киножобалар 
шықты, шет тілдерден     
ЖОО-на  арналған 100 оқулық  
аударыла бастады. Биыл 
бұл қозғалысты Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаев жариялаған 
Абайдың 175 жылдық, әл-
Фарабидің 1150 жылдық, 
Алтын Орданың 750 жылдық 
мерейтойлары іліп әкетіп жаңа 
белеске көтерді.  
Бүгін біз бұл мақаламызда 
осынау алып бәйтерек ұлт 
руханиятының алтын діңгегі 
ана тіліміздің тағдыр-талайы  
кеше, бүгін және ертең деген 
тақырыпта сөз қозғадық. 

Бір күні Мәдениет үйінің қызметкері Гүлайна Сұлтановадан кездейсоқ жағымды 
ақпарат естідім. Әнші туып-өскен жері жайлы сөз арасында «Алқакөлде ойнаушы 
едік» деді. Бұл сөзді ести сала мен «не дедің, қай жерде   де дің, қайталап айтшы» 
дедім. Гүлайна үшін жай сөз ретінде аталған «Алқакөл» мен үшін қымбат мәлімет 
еді. Себебі Ақтөбе қаласының орны сияқты, Алқакөл ауылы да Шардара су 
қоймасының астында қалды-ау деген күдігім бар еді. Гүлай на айтқан «Алқакөл 
ауылы» осыдан үш ғасыр бұрынғы  «Ақтабан   шұбы рын  ды, Алқакөл сұламадағы» 
Алқакөлге апаратындығына сенімімді арттыра түсті.

БҮГІНГІ САНДА:
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Дәстүр 
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ұмытпасақ...
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АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР АТАМЕКЕН ЖИЫН

деп жоқтау айтқызған 1723 жылғы 

«Ақтабан шұбырынды, Алқак%л сұлама» 

қырғыны кезінде Шығыс, Сарыарқа, 

Алатау, Қаратаудан жан сауғалап босқан 

ағайындардың біразын бауырына 

алған Келес алқабының Сырдариямен 

 шектес аймағында ғұмыр кешкен біздің 

 ата-бабаларымыз еді. Кейінгі замандар 

орыс билігі «Жаушықұм болыстығы» 

деп атаған әкімшілік б%лініске қараған, 

беріде іріленген Келес болыстығының 

қарамағына %ткен Алқак%лдің («Алқак%л 

ауылы») аты қазақ тарихында %шпестей 

боп %рнектелген. Осынау тарихи орын 

Шардара ГЭС-інің құрылысы бастал-

ғанда дарияның суы тартылып, Алқак%л-

дің табаны кеуіп, заты кетіп, аты қалды. 

Осы жерде «Алқак%л» деген аты айтып 

тұрғандай, арудың мойнындағы алқадай 

д%ңгеленіп, ортасы к%корай шалғынды 

түбек болып жатқан шағын аумақты к%л 

болған. Одан берідегі к%п жылдарда адам 

сенбестей %згерістер орын алған. Тағы 

үш жылдан кейін «Ақтабан шұбырынды, 

Алқак%л сұлама» оқиғасына 300 жыл 

 толатын уақыт %з дегенін істеген.

Бұл к%лдің орны Бозай аймағы на 

апаратын жолдағы, Жамбыл ауылдық 

округінің орталығы Бек бота ауылынан 

ары қарай, он шақы рымға жетпейтіндей 

қашықтықта, Сырдарияның шығыс 

бетінде, яғни қазіргі Келес ауданы құзы-

рында. Аудан орталығынан есептегенде 

жүз шақырымдай жерде.

Үш жүз жылдай бұрын, жан сау ға лап 

жаудан қашқан қа лың қазақ Шыршық, 

Зарапшан, Жызақ, Самарқанға жетуді 

к%здеп, Сыр дария бойындағы ақта бан 

боп тұзданып жатқан жолмен шұбыра 

жыл жып, Алқак%лге зорға жетіп сұлап 

жатты дамыл тауып. Осы жағдайды к%зі-

мен к%рген Қожаберген жырау  «Елім-ай» 

атал ған ән де, күй де шығарған, жыр да 

жазған. Осы жырда айтылған «Ақтабан 

 шұбы рынды, Алқак%л сұлама» с%з тіркесі 

бүкіл қайғы-қасіретті  ұрпақтан- ұрпақ қа 

жеткізді. Бірақ осы фразеологиялық 

тіркестің мағынасын табуға талпынғандар 

тұйыққа т ірелді .  Олардың к%з іне 

М.Тынышбаев жазған «Қазақ халқының 

тарихына қатысты материалдар» деп 

аталған, 1925 жылы Ташкентте жарық 

к%рген кітап түспеген болса керек. Біреуі 

«Алак%лді Алқак%л деп жаңылысқан» 

десе, екіншісі «қазақ жерінде Алқак%л 

деген үлкен к%л болмаған» деп  жазды. 

Соңғы пікір дұрыс еді. Ол к%лдер шағын 

болғанымен босқындар уақытша  болса 

да паналайтын, шаршағанын басатын 

дарияның жағасындағы қауіпсіздеу 

орын еді. Біз де түйіні күрделі түйткілді 

шешіп тастадық демейміз. Бірақ %мірде 

«Алқак%л» деген жер болмаған дейтін-

дермен келіспейтінімізді де жасырмай-

мыз. Оған дәлеліміз жеткілікті.

(Жалғасы 2-бетте)

Бір жолы, болашақ «Келесім – 

 атаме кенім» кітабы үшін, туған жер 

 туралы %леңдер жазуға  жергілікті 

ақындарды шақырғам. Солардың ішінде 

Бозсу ауылындағы бала бақ ша ның 

меңгерушісі, ақын Зағира Жүсіпқызының 

электронды пошта арқылы жолдаған 

%леңдері ішінен:

– Найманк%л Ащык%лден 

құлаш ары,

Алқак%л К%здік%лмен ұласады.

Жағасы сұлу Сырдың тарих тұнған,

Бойласаң бағзы к%лдер сыр  ашады, 

– деген жолдарды оқыдым да, сол 

сәтте автормен телефон арқылы хабар-

ластым. Білгенім, ол қыз да Гүлайна 

Сұлтанова сияқты Ащык%лде туып, 

екеуі бір  мектепте оқыпты. Алқак%л 

мен Ащык%лдің арасы 2-3 шақырым 

екен. Т абаны әлдеқашан кеуіп қалған 

Алқак%лге олар оқушы кездерінде  талай 

барып ойын ойнап, мал жайыпты. 

Білетіндері сол ғана. Сырдарияның 

жағасында болса да, суы сарқылып, тұзы 

шығып жатқан бұл жердің құпия сыры 

мол екенін олар тұрмақ, үлкендер де 

білмей келген. Fнерлі қос қарлығаш мені 

Алқак%лге алып баратын болды. 

Бүкіл Қазақ елін зарлатып,  «Елім-ай» 

«АЛҚАКӨЛ» 
КЕЛЕС ЖЕРІНДЕ МЕ?

Оның үстіне 30-жылдардағы 

ақсүйек ашаршылық қосылып, 

бұл апат Қазақстанда қазақтың 

 санын ғана емес, тіліміздің қолдану 

 а я с ы н  д а  о й с ы р а т а  к е м і т і п т і . 

Сондықтан сол апаттың орнын 

толтыруға бағытталған кез келген 

демографиялық шара – қазақ тілін 

құтқаруға аздап та болса себі тимек. 

Мысалы, %ткен ғасырларда шетел 

асқан отандастарымызды елге қайтару 

тәрізді ел мен тілді түгендейтін үдеріс 

тоқтамауға тиіс. Осы тұрғыдан, бала 

тууды к%бейту, к%п балалы аналарға 

қамқорлық, қазақ %кіметінің, әрине, 

күн құрғатпай айналысар қасиетті 

борышы болуға тиіс. Осы орайда, 

бір келеңсіз құбылыс пайда болды. 

Ол – елімізде орын ала бастаған кері 

эмиграция. Жастар арасында барған 

сайын белең ала бастаған жұмыс 

іздеп шетел асу үдерісі. Бұл халқы аз 

Қазақстан үшін қатерлі үдеріс болуы 

мүмкін. Бұл үдеріс тоқтамаса түптің-

түбінде демографиялық проблемаға 

айналып, ұлттық қауіпсіздігімізге 

қатер т%ндірмек. Сондықтан бұл 

құбылыстың пайда болу себептері 

зерттелсе, оны тоқтату жолдары 

анықталса, с%йтіп, жедел шара қолға 

алынса дейміз.

Кешегі Кеңес %кіметіне тағы 

 айналып соғар болсақ, ол Қызыл 

%кімет Қазақстанда қазақ тілін 

тұншықтыру, қазақтілді балабақша, 

мектептерді тұншықтыру саясаты-

нан %ле-%лгенше бас тартпай кетті. 

Тың игеру жылдарынан  бастап 

Қазақстанда 700 қазақ мектебі 

 жабылды. Сол кездегі  астанамызда 

жалғыз ғана қазақ мектебі  болды. 

О н ы ң  % з і н д е  с ы р т т а н  к е л г е н 

 малшы балалары оқитын. Біз сол 

балалардың бірі болдық. Ол мектепке 

алматылықтар баласын бермейтін. 

Баламыз «орыс тілін білмесе адам 

болмай қалады» деп. 

Hлі есте, 80-жылдары зиялы 

қауым ның айқай-шуымен әрең 

дегенде Алматыда қазақтілді бір 

бала бақша ашылды. Қазақтілді 

бұл балабақшаның ашылуын ком-

мунистік идеология Қазақстан дағы 

интернационализмге берілген соққы 

деп бағалады. Ұлт тілін қорлағандар 

интернационалист, қорғағандар 

ұлтшыл атанды.  Ол   отаршыл 

 машина осылайша қазақ тың ұлттық 

иммунитетін  таптады. Қала қазақ-

тары ана тілінен  айырылып, жаппай 

орыстана  бастады. Қазақтың сағы 

сынуға айналды. Ұлт %зін-%зі қорғау 

иммунитетін жоғалта  бастады. 

Үйде де, түзде де ұлттық құнды лық-

тарға сатқындық жасау ұят емес, 

 үй реншікті әдетке айнала бастады.

(Жалғасы 4-бетте)

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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– Сот бізді 4 жылға бас 
бостандығы мыздан айырғанын жоғарыда 

айттым ғой. Міне, сол үкімді Зейнолла да, мен де жыл, 
ай, күніне дейін толық өтеп шықтық. Тұтқынға 1962 жылдың 

желтоқсанында алынсақ, лагерьден 1966 жылдың желтоқ санында 
босап шықтық. Азаптың көкесін ауылға келген соң көрдік. Саяси 

жағынан сенімсіз деп ел бізге жоламайды. Ешкім жұмысқа алмайды. 
Алса да өткелектен өткізіп барып қабылдайды. Бірақ соның өзінде көп 

тұрақтатпайды. «Басқа жерге  барғаның жөн шығар, шырақ» дейді 
мекеме басшысы үш-төрт айдан кейін. Жұрт басқаша  ойламас 

үшін мен өзімді айтпай-ақ қояйын, сол кездегі 
Зейнолланың басынан өткен жағдайын 

мысалға келтірейін... 

ДИССИДЕНТ

КЕШЕ

Тіл мәселесі қазақ қауымын 

Қ а з а қ с т а н д а  а в т о н о м и я л ы қ 

 рес публика құрылған 1920 жылдан 

бастап алаңдата бастапты. Fйткені 

советтік Қазақстанды сол 1920 жыл-

дан 1960 жылға дейін қырық жыл 

қатарынан 15 басшы басқарып, 

соның 14-і қазақ тілін білмейтін, 

Кремль жіберген қызыл комис-

сарлар болыпты. Олар орыстілді 

болғандықтан Қазақстанда іс-

қағаздары орыс тілінде жүріпті. 

Қазақ қоғамында содан «орыс тілін 

білмесең %спейсің» деген қағида 

қалыптасыпты. 

Азаматтың суреті
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ANA TILIЖ А Ң А Л Ы Қ Т А Р

АТАМЕКЕНДЕНСАУЛЫҚ

Мемлекеттік хатшы кіріспе с%зінде 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

 бастамасымен «Рухани жаңғыру» 

 бағ дар ламасының іске асырылып 

жат қанына биыл үш жыл толатынын 

атап %тті. Үш жылға жуық уақытта 

елеулі жұмыстар атқарылғанын, нақты 

 жобалар жүзеге асқанын тілге тиек етті. 

Сонымен қатар Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың жақында 

жарық к%рген  «Абай және  ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан» мақаласындағы 

ойшылдың еңбектері арқылы таралған 

рухани бағыттары осы бағдарламамен 

табиғи сабақтастық тауып отырғанын 

қоғамдық пікір қолдап отырғанын 

жеткізді. 

 – «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

%зінің %лшемдері бойынша нақты 

жобаларды іске асыруға бағыттал-

ған кешенді  бағдарлама.  Соның 

нәтижесінде бүгін де бағдарлама 

 заманауи қазақстандық мәдениет, 

озық білім, ғылыми зерттеу,  археология 

және басқа да түрлі бағыттардың 

 дамуына едәуір серпіліс беруде. Қазіргі 

таңда 6 бағыт бойынша 13 арнайы жоба 

іске асырылуда. Жасыратыны жоқ, 

бірқатар жоба нәтижелі жүргізілсе, 

кейбірі к%здеген межеден шыға алмай 

отыр. «Туған жер» жобасы аясында 

меценаттардың арқасында демеушілік 

қаражат есебінен 2019 жылы 60 млрд 

теңгеге жуық қаражат тартылды. Оның 

Кеше Ақордада Қазақстан Рес пуб ли касының Мемлекеттік хатшысы Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасының үш жылдық 
жұмысы қорытындыланды. Жиында 2019 жылы бағдарламаны іске асырудың 
 нәти желері мен алда атқарылатын жұмыстың жаңа басым бағыттары да қаралды. 

Жыл сайын 4 ақпанда Халықаралық обырға қарсы одақтың (UICC) бастамасымен Дүниежүзілік 
обырға қарсы күрес күні кең көлемде аталып өтіледі. Қазақ онкология және  радиология 
ғылыми-зерттеу институтында халықтың өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, 
онкологиялық аурулардың алдын алу, бастапқы сатысында анықтау жұмыстарын арттырып, 
қолжетімді скринингтік тексерулердің маңыздылығын насихаттайтын басқосу болды.

кейінгі ұрпаққа там-тұмдап болса 

да жетті. Солардан да Алқак%лдің 

қайда болға нын шамалайтын-

дай дерек-дәйек ұшқындарын 

ұшырату қиын емес.

Соңғы айтарымыз, «Ақтабан 

шұбырынды, Алқак%л сұламадағы» 

Алқак%л Келес  топырағында 

 дегенге илану не иланбау %з еркіңіз. 

Бірақ, (бәлкім, қателесерміз) оған 

тарынсаңыз, «Ақтабан шұбы рынды, 

Алқак%л сұлама» зұлматын зерттеп-

зерделеп, мәңгі есте қалдырардай іс-

шаралар қажет  дегенге үн қосыңыз! 

Онда бәрекелді! Сол замандағы бар 

қазақтың үштен екісінің «Ақтабан 

шұбырынды, Алқак%л сұлама» 

құрбаны болғаны анық.  «Елім-ай» 

әнін ананың  зарлы даусымен 

естігенде жүрегіміз елжіреп, %ксік 

қысқанда к%зімізге м%лтілдеп келіп 

қалған жасты байқамай қалған 

кездеріміз аз  болды ма? Ендеше, 

сол  заманда шейіт кеткендерге 

үлкен бір ескерткіш қою егеменді 

ел азаматтарының борышы. Оның 

орны табылды. Ол жерге кешенді 

топогеодезиялық зерттеулерді 

тегін жүргізуге әзірлігін білдірген 

келестік ғалым жігіттер хабар-

ласты. Еліміздің әр түкпірінен 

ағылып келетін туристер к%ретін 

 тарихи орынды, қалпына толық 

келтіре алмасақ та,  қосымша 

 панорама суретін салдырып, киіз 

үйге ұқсас музейге қою қиын бола 

қоймас. Бұл жұмыстар басталса, 

бар қазақ  атсалысатынына күмән 

жоқ. «Алқак%л» – бүкіл қазақтың 

тағдыры. Сондықтан Келестегі 

 тарихи туристік маршруттардың 

бірі болуы тиіс. 

Оңғар ИСАЕВ, 
журналист

Түркістан облысы

Келес ауданы

Суретте: «Достық» каналының 
басталған тұсындағы Алқак�лдің 
бір шеті.

Бесінші, Оңтүстік Қазақстан 

 та рихынан энциклопедиялық білі-

мі бар тарихшы Fмір Шыныбекұлы 

ұсынған карта дер едік. Ол кар-

тада «Алқак%л құмы» деген аумақ 

анық к%рсетілген. Бұның бәрі 

Сырдария бойындағы Келеске 

қатысты жердегі «Алқак%л» туралы 

айтылғандары еді.

Сырдария бойында Алқак%л 

аталған к%лдің тағы екеуі бар. 

Олар Шыршық %зенінің Сыр-

дарияға құятын жеріне жақын 

Достық  аталатын каналды қазу 

(бұрынғы атаулары жиі %згеріп 

«Орынбайарық»,  «Романовский», 

 «Николаевский», «Кировский» 

болған) басталған тұста дарияның 

екі жағында болған. Олардың  орнын 

«Карта голодной степи» аталған 

ескі   картадан к%руге  болады. 

 Фотограф  Прокудин-Горский 

1905 жылы түсірген Алқак%лдің 

бір суреті  АҚШ-та сақталған. Бұл 

(Басы 1-бетте)

Біріншіден, ортасында ашық 

алаңы бар к%лдер к%ктемде арна-

дан асып, бұрқ-сарқ тасып ағатын 

Сырдария суы азайып, сабасына 

түскен соң жер жағдайына орай 

пайда болатын. Ортадағы ашық 

алаңқай қыз мойнындағы алқадай 

болып қоршап жататын к%лдерді 

ат қойғыш аталарымыз Алқак%л 

деп атаған. Мұндай к%лдер Сыр 

жағасында бұрын да, кейін де 

болған. Жылда болатын к%ктемгі 

су тасқынынан қалатын к%л 

суы келесі жылға жететін. Бұл 

Сырдарияға қатысты жайлар.

Екіншіден, «Елім-айлаған» 

қаралы жылдарда күллі қазақтың 

үштен екісі шейіт болды. Қалған 

қазақ әупірімдеп %сіп-%ніп, 

сан ұрпақ ауысты. Шамамен, 

он бес атадан асқан. Аталмыш 

к%лді қоныс еткен немесе айнала 

т%ңірегінде тіршілік еткен түрлі 

рудан құралатын ағайындардың 

ұ р п а қ т а р ы  е с т і г е н  А л қ а к % л 

 туралы әңгімелер к%п. Сол ру 

%кілдері Келес ауданындағы 12 

округтің әрқайсысынан табы-

лады. Келестегі «Алқак%лдің» 

осы уақытқа дейін белгісіз  болып 

келгеніне компартия билеген 

кеңестік дәуірдегі тарихымызды 

қасақана ұмыттыру қысастығы 

екені даусыз.

Үшінші,  Келес   ауданына 

қарасты 150 мың гектар  Бозай 

а й м а ғ ы н ы ң  ж а р т ы  ғ а с ы р ғ а 

жуық %збектерге жалға беріліп, 

«Алқак%лдің» сыртта қалуы дер 

едік.

Т%ртінші,  «Қожатоғайда» 

қырық жыл ұстаздық еткен, 

ше жіреші, Келес даласындағы 

ағайындардың %мірінен кітаптар 

жазған Еркебай Бүрлібаевтың 

«Шанышқылы Бердіқожа батыр» 

аталған мақаласында «Алқак%л» 

туралы келтірген мәліметтерді 

айтамыз..

ҚазОжРҒЗИ басқармасының т%райымы, 

Қазақстанның денсаулық сақтау министр-

лігінің бас онкологы Диляра Қайдарова 

институттың тыныс-тіршілігімен таныс-

тырып, атқарылып жатқан жұмыстарға 

тоқталды. Бас онкологтың айтуынша, елімізде 

онкология саласына баса назар аудары-

лып отыр. Бізде науқасқа диагностика да, 

ем де тегін жүргізіледі. Бұл %зге елдермен 

салыстырғанда бізге берілген мол мүмкіндік 

екенін атап %тіп, аталған институтта обырға 

қарсы жаңа препараттарды клиникалық 

зерттеу басталғанын, емдеу хаттамаларына 

иммунотерапия енгізілгенін баяндады. Қазір 

Қазақстанда тегін онкоскринингтердің үш 

түрі: 40 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдерге 

сүт безі обырына, 50 жастан 70 жасқа дейінгі 

ерлер мен әйелдерге колоректалды обырға, 

 сондай-ақ 30 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдерге 

арналған жатыр мойны обырына емханада 

тегін скрининг жасалатынын еске салды. 

О л  « Е л і м і з д е  Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н , 

Қ а р а ғ а н д ы ,  Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы  ж ә н е 

 Алматы қаласында онкологиялық ауруға 

шалдыққандардың саны %зге %ңірлермен 

салыстырғанда әлдеқайда к%п. Fкінішке 

қарай, әлемде ең к%п таралғаны – %кпе 

 обыры. Елімізде %кпе обырына шалдыққандар 

науқастардың арасында ең к%п к%з жұмады. 

Екінші орында  асқазан обыры, үшінші 

орында сүт безі обыры тұр. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының ұсынысымен 

%кпе обырына скрининг жүргізіле бастады. 

Павлодар, Қостанай, Fскемен қалаларында 

%кпе обыры к%п таралғандықтан сол жақтың 

тұрғындарына тексеру жүргізіп жатырмыз» 

дей келе, %кпе обыры ең алдымен темекі тарту-

дан пайда болатынын, сондай-ақ аурудың кең 

таралуына тұрғындардың газбен қамтылмай, 

қыста от жағуының да әсер ететінін, к%мірдің 

түтіні %кпе обырына шалдықтыратынына 

қынжылыс білдірді. 

Басқарма т%райымының клиникалық 

жұмыс ж%ніндегі  орынбасары Нұрлан 

 Балтабеков әсіресе біздің қазекемнің  ауруын 

әбден асқындырып, кешігіп келетінін, оның 

басты себебі дәрігерге сенбейтінін, «аты 

 жаман ауру ғой, ештеңе к%мектеспейді, бәрібір 

%лемін» деп күйзеліске түсетінін меңзеп, 3-4 

сатысында бір адамға 30-40 миллион теңге 

б%лінетінін, бір екпенің %зі 600 мың теңге 

тұратынын атап %тіп, неғұрлым ертерек тексе-

руден %ту қажеттігіне басымдық берді.

Қатерлі ісіктің соңғы сатыларын жеңіп, 

%мірмен қайта қауышқан жандар басы-

нан %ткен жағдаймен б%лісіп, ештеңеден 

қорықпауға шақырды. Мәселен, 49 жастағы 

Шолпан Валиева іш құрылысы обырының 

4 сатысынан, 59 жастағы Майра Аманбаева 

меланома, тері рагынан, 17 жастағы  Аружан 

Тоқан 2 сатыдағы мойын безінің қатерлі 

ісігінен емделіп, жүз пайыз сауығып шыққан. 

Бүгінде Авиациялық колледждің 2 курсында 

оқитын, ұшқыш болуды армандаған Аружанға 

алғашында емханада туберкулез деп диагноз 

қойып, ота жасағаннан кейін ғана қатерлі 

ісік екені анықталған. Тоғыз жасынан бері 

8 жыл түрлі терапиядан %ткен қаршадай 

қыздың ең алдымен ата-анасына, қолдау 

білдірген дәрігерлер мен психолог маманға 

алғысы шексіз. Сонымен қатар спортпен 

шұғылданатынын, ауруын жеңуіне спорттың 

к%п к%мегі тигеніне сенімді екенін жеткізді. 

Қазақстанда  онкологиялық ауруға 

шалдыққандар саны жыл сайын артып келеді. 

Статистикалық деректерге жүгінсек, 2019 

жылы елімізде 36 345 адам қатерлі ісікке 

шалдыққан.

«Елімізде онкологиялық аурулардың ерте 

диагностикасы да жақсарып келеді. 36 345 

науқастың 27%-ы 0-1 сатыдағы науқастар. Бұл 

– халық  аурудан қорықпай, алдын ала тексе-

руден %туге келеді деген с%з.  Ал диспансерлік 

онкологиялық есепте 186 мыңнан аса адам 

тұр. Ал %ткен жылы тіркелгендер саны – 181 

мың. Жыл сайын науқастың саны да, 5 жыл 

және одан да к%п %мірін ұзартқан науқастың 

саны да артуда. Орта есеппен әрбір екінші 

науқас ауруға шалдыққанына қарамастан, ем 

алу арқылы 5 жылдан аса %мір сүреді» деді бас 

онколог. 

Халықаралық обырға қарсы одақтың 

бастамасымен Қазақстанда #IamAndIWill 

ұранымен кең ауқымды ақпараттық-

ағартушылық шаралар %тіп жатыр. Шара 

 аясында дәрігерлер темекі тартудан бас тар-

тып, %згелерге үлгі-%неге болуы тиіс деген 

пікір де айтылды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«Алқакөл» Келес жерінде ме?

ДЕР КЕЗІНДЕ 
ЕМДЕЛГЕН ДҰРЫС

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

«ТІЛ КЕРУЕНІ» ЖОБАСЫ ЖАЛҒАСУДА
Бүгінде елімізде қазақ тілінің аясын кеңейтуге бағытталған әртүрлі жобалар бар. Солардың бірі – 
«Тіл керуені» жобасы. Жоба «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында мемлекеттік тілді дамыту 
мақсатында қолға алынған. Курстың  басты мақсаты – тіл-мәдениет-туризм арқылы шынайы тілдік 
ортаға ену және меңгеруге жағдай туғызу, тілдік қарым-қатынастың жағдайға қарай үрдісін жасау. 
Сондай-ақ курстар қазақ әліпбиін латын кестесіне көшірумен таныстыру үшін ұйымдастырылды. Яғни 
бірнеше бағытты қамтитын жоба болып отыр. 

«Тіл-мәдениет-туризм» үштағаны бұған 

дейін %з тиімділігін к%рсетті. Мәселен, 

мемлекеттік тілді үйренуге ден қойған адам тілді 

мәдениет арқылы, туристік орындарды аралау 

арқылы меңгереді. Қазақтың салт-дәстүрін 

жақсы білетін, әдет-ғұрыпты ұстанатын  ортада 

жүріп, тілдің қыр-сырына қанық болады. 

Жаңа с%здерді үйреніп, қазақ тілінде с%йлеуге 

машықтана бастайды. 

Жуырда Павлодар қаласында аталған жоба 

бойынша курстар жалғасын тапты. Аталмыш 

Айта кетейік, «Тіл ке руені» жобасы Павлодар 

%ңірінде  бір неше жыл қатарынан %ткізіліп 

келеді.

Диана ІЗБАСАР

курстардың тыңдау шы лары қазақ халқының 

тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, 

мәдениетін, мақал-мәтелдері мен шешен-

дік шиырларын қазіргі заманға сай рухани 

сабақтастықта ойын элементтері арқылы 

үйренеді. Сонымен қатар қатысушылар  облыс 

орталығының к%рікті жерлерін аралайды. 

Курсқа  облыс, қала аудандарынан жалпы саны 

елуге жететін балабақша меңгерушілері мен 

әдіскерлері қамтылатын болады.  Сондай-ақ 

оқытудың ұзақтығы екі аптаға созылмақ. 

ішінде 889 нысан жаңадан салынды. 

631 нысан күрделі ж%ндеуден %тті. 

Атап %ту керек, қаржыландырудың 

ең к%п к%лемі Маңғыстау, Алматы, 

Атырау, Қызылорда және Ақмола 

облыстарының үлесінде. Бұл к%рсет-

кіштер Қазақстандағы бизнес %кіл-

дердің әлеуметтік жауапкершілігін 

к%рсететінін  байқатады,  – деді 

Қырымбек Елеуұлы. 

Мемлекеттік хатшы %з с%зінде «Ауыл 

– ел бесігі» жобасы  бойынша алдағы үш 

жылдағы іс-шараларды іске асыруға 

Үкімет  тарапынан республикалық бюд-

жеттен 90 млрд теңге қарастырылғанына 

тоқталды. Оның ішінде 2019 жылы 

30 млрд теңге б%лініп, 711 жобадан 

тұратын 53 ауылдық елді мекен-

де 452 инфрақұрылымдық жоба іске 

асырылмақ. Қалған жобалар еліміздің 

руханияты мен тарихын, әдебиеті 

мен мәдениетін, білімі мен ғылымын 

тереңдету, таныту, зерттеу бағыттары 

бойынша жалғаспақ. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

іске  асырудағы түйткілдерге  де 

тоқталып %ткен Қырымбек К%шербаев 

кейбір %ңірлерде бағдарламамен 

мазмұндық жағынан сәйкес келмейтін 

шараларды «Рухани жаңғырудың» 

е с е б і н е  е н г і з і п  ж і б е р у  ф а к т і с і 

кездесетінін де тілге тиек етті. Бұл 

– бағдарламаның құнын түсіретінін 

түсінуіміз керектігін алға тартты. 

Алқалы жиында Қазақстан Рес -

публикасы Ақпарат және қоғамдық 

даму министрі Дәурен Абаев «Рухани 

жаң ғыру» бағдарламасының жаңа 

 жобаларын таныстырды. 

– Алдағы жылда мемлекеттік 

тапсырыс аясында жаңа  жобаларды 

жүзеге асыру к%зделіп отыр. Атап 

айтқанда, отбасылық құндылықтарды 

дәріптейтін дәстүрлі   музыканы 

 н а с и х а т т а у  б о й ы н ш а   ж о б а л а р , 

кәсіпкерлік сала мен ұлттық %нер 

түрлері бойынша, әлемдегі жаңа тех-

нологиялар тұрғысында,  сонымен 

бірге балаларға арналған анимациялық 

жобалар баршылық. Дәстүрлі музыка 

мен күйлердің, Абай Құнанбайұлының 

шығармалары мен қазақстандық 

автор лардың 100 жаңа оқулығын алға 

жылжыту бойынша аудиоподкасттар 

әзірленеді, – деді Дәурен Абаев. 

Отырыста с%з алған ҚР Президенті 

Hкімшілігі басшысының орынбасары 

Мәулен Hшімбаев «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыруға байла-

нысты бірқатар мәселелерге тоқталды. 

Атап айтқанда, бағдарламаны жүзеге 

асыру барысында науқаншылдықтың 

кездесіп қалатыны жасырын емес 

екенін, %ңірлердегі рухани  шараларды 

бағдарлама аясында жасай беру де 

шарт емес екеніне назар аударды. ҚР 

Президенті Hкімшілігі басшысының 

орынбасарының айтуынша,  «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

 асыруда жастар тәрбиесіне басымдық 

берілуі тиіс. 

– Жастарға дұрыс болыңдар дей 

бергеннен нәтиже шыға ма  деген 

сұрақ бар. Т%лен ағамыз дұрыс  айтты: 

жастарды тәрбиелеу үшін дұрыс 

құндылықтарды қалыптастыру  керек. 

Сол себепті осы бағдарлама  аясында 

дұрыс құнды лықтар мәселесін жиі 

к%терсек, осыған басымдық  берсек 

– Елбасының стратегиялық бағ-

дарламасының жүзеге  асыры луына 

үлкен бір үлес  болады деп қабыл-

д а й м ы н .  О с ы  т ұ р ғ ы д а н   к е л г е н 

кезде дұрыс құндылықтарды не 

қалыптастырады? Ең біріншіден, 

к%ркем туындылар,  телесериалдар, 

фильмдер,  к ітаптар мен жақсы 

 лекциялар керек. Сондықтан биыл 

д а ,  к е л е р  ж ы л д а р д а  д а  к % р к е м 

туындылардың сапасына к%бірек 

к%ңіл б%лу керек секілді. Мысалы, алда 

әл-Фараби туралы да, Абай  жайлы 

да фильмдер түсіріледі. Осындай 

туындылардың бәрін пысықтап, керек 

болса комиссияда талқылап алуымыз 

керек, – деді Мәулен Hшімбаев. 

Жиын соңында Мемлекеттік  хатшы 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

 аясында Үкіметке бірқатар тапсырма-

лар жүктеді.

– Біз алдағы жұмыс жоспарымызды 

%те жинақы, мақсатты әрі нысаналы 

түрде жүргізуіміз керек. Ол үшін жұмыс 

жоспарын үш бағытқа жіктеп отырмыз. 

Бірінші бағыт – тұлғалық даму бағыты. 

Бұл бағыттың ішіне білімнің салтанат 

құруы, прагматикалық құндылықтарды 

сіңіру, бәсекеге қабілеттілік сынды 

құндылықтарды жинақтап, адами 

капиталды арттыруға бағыттаймыз. 

Hсіресе, жастар мәселесіне ерекше 

к%ңіл б%лінуі керек. Екінші бағыт 

– ұлттық бірегейлікті сақтау. Бұл 

бағыт ұлттық құндылықтарды сақтау, 

ұлттық бірегейлікті халықаралық 

деңгейде к%рсету сынды кешенді 

 шараларды қамтиды. Үшінші бағыт – 

мемлекет пен қоғамның дамуы. Бұл 

бағыт елімізде революциялық даму 

емес, эволюциялық даму, сананың 

ашықтығы, «Халық үніне құлақ 

 асатын мемлекет» тұжырымдамасы 

аясында жүзеге асады. Бағдарламаны 

жүзеге асыруда науқаншылдыққа жол 

бермеуіміз керек, – деді Мемлекеттік 

хатшы. 

Қырымбек К%шербаев аталған 

міндеттерді сапалы орындау үшін 

комиссия атынан бірқатар нақты 

 т а п с ы р м а  б е р і л е т і н і н  ж е т к і з д і . 

О с ы  о р а й д а  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

бағдарламасын іске асыру ж%ніндегі 

2020 жылға арналған іс-шаралар 

 жос парын бекітуді тапсырды. 

Д.ЖҰМАЖАН

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»: 
үш жылдың қорытындысы қандай?

суретті 1948 жылы Конгрестің 

д ү н и е ж ү з і л і к  к і т а п х а н а с ы 

фотографтың  отбасынан сатып 

алған және «Озеро Алкакуль и 

мост через  магистральный  канал. 

Голодная  степь»  деп   жазып, 

ғаламторға орналастырған.  Суретте 

қыз мойнындағы алқадай айна-

лып жатқан судың жартысына 

жуығы к%рінеді. Ортасындағы 

ашық алаң, сол маңға қоныстанған 

ел мен олардың т%рт түлік малына 

арналғандай. Осынау к%рініс осы 

к%лдердің неге Алқак%л аталғанына 

тағы бір дәлел дер едік.

Жалпы қалмақпен соғыс 200 

жылға созылды. Соның ішінде 

1723 жылғы соғыста олар  орыстан 

алған от қарумен қазақтың  басым 

б%лігін жойып жіберді. Бұл соғыс 

«Елім-ай» атты ән, күй, жырға 

арқау болды дедік. Олардың  авторы 

жаужүрек  батыр, қолбасшы, ақын, 

 жырау Қожабергеннен қалған мұра 



3№5 (1522)
6 – 12 ақпан

2020 жыл

ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
Кеңестік кезеңдегі қатал цен-

зура халықты қосүрей етіп қойған. 

Бірақ айтпаса с%здің атасы %летінін 

ел түсініп еді. Сондықтан ұлттық 

мүддені алдыңғы кезекке шығарып, 

халықтың %зін %зіне танытуды  қолға 

алған «Ана тілі» газетіне оқыр ман-

ның %зі-ақ тартылды деп айтқан ж%н 

шығар. Осы басылым жарық к%рген 

кезден бастап %зім де үзбей оқитын 

оқырманының біріне айналғанмын. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы мен 

оның жергі лікті ұйымдары, ұлтшыл 

қоғамдық белсенділер газеттің тара-

лымын %сіруге құлшына атсалысты. 

Редак цияның ұстанған бағытын 

тап басып таныған оқырман қауым 

%з с%зін с%йлейтін басылымның 

авторы болуға ұмтылды. Тұңғыш 

н%мірі 25 000 данамен жарық к%рген 

«Ана тілі» газетінің таралымы келесі 

жылы 110 000 данадан асып кетті. Бұл 

үгіт-насихаттың ғана емес, ең әуелі 

оқырман ықыласының к%рсеткіші 

еді. 

Hрине, жұрттың бәрі журна-

лист емес. Оқырман қауымнан 

түскен сан қилы тақырыптағы хат-

тар газет қызметкерлері тарапы-

нан қорытылатын еді. Жылт еткен 

ойды жерде қалдырған жоқпыз. 

Ойлау жүйесі %згеше, %зіндік ой-

пікірі бар авторлардың тосын ойла-

рын да тосырқаған жоқпыз. Пікір 

қайшылығы қалыпты жағдай сана-

латын. 

Газет авторларының құрамы 

да әр алуан-тұғын. Hсіресе, қазақ 

тілін ғылым тіліне айналдыруды 

мұрат тұтып, салалық терминдермен 

шұғыл данып жүрген ғалымдардың 

бәрі дерлік «Ана тілі» газетіне бас 

сұқпай кетпейтін.

–  Ғ ы л ы м ,  к & р к е м  ә д е б и е т , 
 журналистика... Үшеуі де үш б&лек 
биік болғанымен, үш сала да сізге жат 
емес. Сонда да қайсысына тереңдей 
алмадым-ау деген &кініш бар?

– Пенде болған соң %кінішсіз 

болмайды ғой. Бірақ мен қаламгерлік 

қызметіме %кінбеймін. Мен үшін 

бұл үш саланың бір-бірінен аса 

алшақтығы жоқ. 

Мен әуелі ақынмын. Бала кезім-

нен %лең жаза бастадым.  Поэзия, 

балалар әдебиеті, аударма сала-

ларында %німді жұмыс істедім. 

Университетті бітіргеннен кейін 

бас пагерлік жұмыспен шұғылданып, 

кітап шығару %нерін игердім. Одан 

кейін газеттер мен журналдарда 

қызмет істей жүріп, журналистикаға 

т % с е л д і м .  К і т а п қ ұ м а р л ы ғ ы м 

 ғы лымға бейімдеді. 

«Ана тілі» газетіне қызметке кел-

мей тұрып-ақ «Тіл ұшындағы тарих» 

атты кітабымды жазуға кіріскенмін. 

Бұл %зі ғылыми-танымдық еңбек. 

Қызметке алу ж%нінде бұйрыққа 

қол қойылған бетте бас редакторға 

к%не топонимдердің этимологиясын 

талдауға арналған ««Нақ» тек қана 

жұрнақ па?» және «Садағаң кетейін 

Сапыраным» атты екі мақаламды 

ұ с ы н д ы м .  М а қ а л а л а р ы м м е н 

 танысып шыққан Жақаң оның 

алғашқысын н%мірге ұсынып, 

мені ұжымға «Нағыз «Ана тілінің» 

қызметкерін жұмысқа алдық» деп 

таныстырды. Қызметке кіріскен соң 

жур на листиканың әртүрлі жанрла-

рының ешқайсысын жатсынған 

жоқпын. Тіпті сұхбат жасап, хабар 

жазуға да намыстанған емеспін. 

– «С&з түзелді, тыңдаушы сен де 
түзел» дейді Абай. С&з түзелді ме, 
тыңдаушы ше? Оның себебін немен 
түсіндіресіз?

– Абайдың тұсынан бастап с%здің 

түзелгені рас қой! Ұлы ақынымыздың 

%зін %лшем етіп алсақ, қазақ %леңі сол 

тұста-ақ әлемдік деңгейге к%терілді. 

Данышпан %зінің ғақлияларымен 

қазақ к%семс%зінің негізін қалады. 

Абай %мірден %ткен соң, он шақты 

жылдың жүзінде қазақ әдебиетінің 

алғашқы хикаяттары, романдары 

дүниеге келді. К%ркем әңгімелер 

 жазыла бастады. Одан бергі ғасырдан 

астам уақытта қазақ к%ркемс%зі 

әлем әдебиетінің к%птеген жетіс-

тіктерін игеріп, бірнеше дилогия, 

трилогия, роман-эпопеяларымен 

мақтана алатын халге жетті. Қазақ 

оқырманының талғамы қалыптасты. 

Бұл тыңдаушының да түзелгенін 

к%рсетпей ме?

– >зіңіздің қолтаңбаңыз қалған 
«Ана т іл інен» қандай жаңалық 
күтесіз? 

– Редакцияның лайықты кадр-

лармен толығып, жаңа идеяларға 

жол ашуы табиғи нәрсе ғой. Ал газет 

– ұжымдық еңбектің жемісі. Ұжым-

дық еңбекті үйлестіре білу білікті 

басшының  абыройын  асырады. 

М е р з і м д і  б а с ы л ы м  ә р қ а ш а н 

уақытпен үндестік тауып отыру ке-

рек. Жаңалықты да уақыт тудырады. 

Ресми жылдың басында «Ана тілі» 

газетін жазылып алатын оқырман 

саны 15 000-ға жеткенін біліп отыр-

мын. Бұл бүгінгі күннің талабымен 

қарасақ, жаман к%рсеткіш емес. 

«Ана тілі» газеті бүгін де, бұдан кейін 

де дәстүр сабақтастығын ұмытпаса 

екен деймін. Ұлтын сүйетін ұрпақ 

%сіруге септігін тигізе берсін.

– @ңгімеңізге рақмет!

Сұхбатты жүргізген 
Қараг&з СІМ@ДІЛ

ДӘСТҮР
САБАҚТАСТЫҒЫН 
ҰМЫТПАСАҚ... 

– Бағзыдан жеткен әңгімелерді, 
бұрынғының &сиет-мұрасын ұмытып 
бара жатырмыз-ау деген ой сізді маза-
лай ма? Жаңа заманның ыңғайы десек 
те, тамырымыздан ажырау қанша-
лықты қауіпті?

– Қазақтың әлемдегі к%птеген 

аз  санды халықтардан %зіндік 

артықшылығы бар. Ол артықшылық 

– осы %зің айтып отырған «бағзыдан 

жеткен әңгімелерді, бұрынғының 

%сиет мұрасын» қағазға қаттап 

 үл гергеніміз. Hрине, ұмытылған, 

жа дымызда қалмаған қыруар қазы-

намыз болғанын жоққа шығар-

маймын. Бұндай %кініш ілгері басуды 

к%ксейтін барлық ұлтқа тән. Ал осы 

сақталған мұраны қалай пайдалану 

керек екені, оның %негесін жас ұрпақ 

бойына сіңіру жайындағы әңгіме 

қазақтың %з арасынан шыққан 

ғалымдарға, оқымыстыларға аманат. 

«Тамырдан ажырау» деген фра-

зеологизм де образды айтылған 

тұрақты с%з тіркесі деп білемін. 

Мәңгілік ештеңе жоқ. Бір топырақта 

%сіп тұрған %сімдік те бойына нәр 

алып тұрған тамыры семгенше ғана 

%мір сүреді. Бірақ ол тіршілігінде 

ұрық шашып үлгереді де, ол ұрық 

қайтадан %ніп, к%ктеп-к%геріп, 

арғы тегінің үзілген тіршілігін 

жалғастырады. «Дарақ бір орында  

тұрып к%ктейді» деген мәтелге 

илансақ та, оның желмен ұшып та-

ралған немесе құстың б%тегесінде 

кеткен ұрығынан құнарлы топырақта 

орман %сіп шығады. Егер осы тіркесті 

адамдарға қатысты  айтар болсақ та, 

«адам ұрпағымен мың жасайды» деп 

ақтап аламыз. 

Күнбағыс деген техникалық 

дақылды кім білмейді? Бәріміз 

білеміз. Бұл %сімдік қазір жер-

жаһанның барлық түкпірінде %сіп-

%неді.  Оның әу бастағы  отаны 

 Америка құрлығы екен. Еуропаға 

1510 жылы әкелініп,  ботаника 

б а ғ ы н д а  % с і р і л г е н .  О р ы с т ы ң 

 патшасы І Петр оны Голланди-

яда тұңғыш рет к%ріп, тұқымын 

Ресейге әкелген. Қазір күнбағыс 

қазақтың әр ауылында-ақ %сіріледі. 

Тіпті селекция жұмысы арқылы 

к ү н б а ғ ы с т ы ң  ж а ң а  с о р т т а р ы 

пайда  болған. Hу бастағы тамыры 

әлдеқашан шіріп, %з топырағынан 

алысқа кеткен күнбағыс жер бетінен 

жойылып кеткен жоқ қой. К%птеген 

%сімдіктердің шығу тегіне тән осы 

секілді әңгімелерді жеке адамдарға 

да, ұлтқа да, халыққа да, тіпті импе-

риялар мен қағанаттарға да қатысты 

айтуға болады. Осындай ойларды 

ертеректе тарихшы Лев Гумилев 

та айтқан. Біздің түпкі тамыры-

мыз бұдан сан ғасыр бұрын дәурен 

сүрген скифтер, сақтар, ғұндар, 

түркілерде жатқанымен, біз скиф те, 

сақ та, ғұн менен түркі де емеспіз, 

қазақпыз. Скифтер, сақтар, ғұндар, 

түркілер бізден басқа да к%птеген 

халықтардың түпкі тамыры. Ал 

қазақтың қанша жылдық ғұмыры 

бар екені біздің басқа туыстары-

мыздан дараланып шыққаннан 

кейінгі ұлттық ерекшеліктерімізді, 

әсіресе тілімізді, қай кезге дейін 

с а қ т а й  а л а т ы н ы м ы з ғ а  б а й л а -

нысты. Шүкір, біздің аумақтық 

тұтастығымыз бар, әдеби тіліміз 

ортақ, кейбір ұлттардың бас  ауруы 

секілді Қазақстан аумағындағы 

қазақ тілінде диалекті жоқ. Ұлттық 

дәстүрімізде де аздаған ала-құлалық 

болғанмен, аса к%п айырмашылық 

байқалмайды. Ұлт болып ұйысып 

келе жатырмыз. Бірақ қазақ үшін 

қамсыз болуға әлі ерте. 

F й т к е н і  қ а з а қ  ұ л т ы  т ү р л і 

 саяси қуғын-сүргінге, қилы-қилы 

жағдайларға байланысты туған 

топырағынан айырылып, ассими-

ляцияға к%п ұшырады. Үстем ұлттарға 

жұтылды. Антропология лық кескіні 

бұзылып, тілін ұмытты. Бірқатары 

орыстанды, %збекке айналды, түрік 

және қытай халықтарына сіңді. 

Бұл «үрдіс» әлі жалғасып жатыр. 

Орыс отаршылығының, одан кейінгі 

Кеңес %кіметінің қазаққа тигізген 

зардабынан %з Отанымыздағы 

қазақтардың %зі қос тілді халыққа 

айналғанын к%ріп отырмыз. Кейінгі 

кездері %з ішімізден үш тұғырлы 

тіл деген сұрқия саясатты ойлап 

тапқандар да бар. Қазір мемлекеттік 

тілімізді білмейтін қазақтардың 

саны бұрынғы кезбен салыстырғанда 

біршама қатерлі деңгейге дейін 

%скен. Мен тегімізден, тамырымыз-

дан ажыраудың қаншалықты қауіпті 

екенін осы жерге үңілгенде к%ремін. 

Мемлекеттік тілімізді білмейтін 

қазақтардың арасынан орыстілді 

зиялылардың – ғалымдардың, %нер 

адамдарының, ақын-жазушылардың 

үлкен тобы пайда болды. Олардың 

қоғамда елеулі орны бар. Бұл қатердің 

алдын алмаса,  к%з алдымызда  

қазақтілді қазақ, орыстілді қазақ 

деген екі ұлтқа айналып бара жатқан 

сықылдымыз. Hлбетте, орыстілді 

қазақтар да біздің қандастарымыз, 

бауырларымыз. Бауырларымызды  

бауырымызға тартуымыз керек. 

Оларды жат санап, к%кірегінен 

итере  беруге болмайды. Мемлекеттік 

деңгейде біртұтас ұлттық идеология  

жасайтын шақ келді. Талантты, 

жалғастырды. Басылымның тізгіні 

Сейдахмет Бердіқұлов ағамыздың 

тәрбиесін к%ріп, «Лениншіл жас» 

газетінде әдеби қызметкер, б%лім 

м е ң г е р у ш і с і ,  ж а у а п т ы  х а т ш ы 

 болып әбден ысылған Жарылқап 

Б е й с е н б а й ұ л ы н ы ң  қ о л ы н д а 

болды.  Бұған дейін Жақаңның 

«Шоқан ізімен»,  «Буырқанған 

 бояулар», «Hдеп әлемі», «Жасын-

тағдыр жарқылы» секілді танымдық 

кітаптары жарық к%ріп, қаламы-

ның қарымы танылып  қалған-ды.  

«Ана тілі» газетінде оның ұйым-

дастырушылық қабілеті ашыла 

түсті. Hу баста «Ана тілі» газетінің 

бас редакторлығына лайықты адам 

«Маса», «Біздің сұхбат», «Жазылған 

жайдың жалғасы», «Атақты адамдар 

%мірінен», «Қаз-қалпында» тәрізді 

к%птеген айдар бар-тын. Бәрін түгел 

еске түсіре алмаспын, бірақ осы 

айдарлардың атауынан-ақ «Ана тілі» 

газеті қамтыған тақырыптардың 

бірқатарын байқауға болады.

Hрбір н%мірдің мазмұн байлы-

ғына, жанр әр алуандығына ғана 

емес, сауаттылығына да аса мән 

берілетін. Ол кезде қорғасынға 

құйыл ған қаріптерден офсеттік басы-

лымға, одан компьютерге жаңадан 

к%шіп жатқандықтан ара-тұра 

техникалық, корректуралық қате 

кетіп қалатын. Еске түсіп отырған 

соң айта салайын, соншалықты 

елеусіз болса да, қатар шыққан үш 

н%мірде әртүрлі қате кетіп, н%мір 

сайын түзету бергеніміз бар. Жақаң 

лездеме %ткізіп жатып: «Сендер не-

мене, «Түзету» деген айдар ашып 

алғансыңдар ма?» деп ескерту 

жасағаны да есімнен кетпейді. Абы-

рой болғанда, содан кейін газетте 

%рескел қателер кеткен емес. 

«Ана тілі» қазақ тілінің к%кейкесті 

мәселелерін ғана емес, шетелдердегі 

қазақ диаспорасының мұқтажына 

да к%ңіл б%лді,  туысқан түркі 

халықтарының тұтасуы жолында 

да қызмет етті. Сондықтан оның 

оқырманы Қазақстан аумағынан 

тыс Ресейдің бірнеше аймағынан, 

Қ а р а қ а л п а қ с т а н ,  F з б е к с т а н , 

Моңғолия, Түркия сияқты елдерден 

де табылатын. Тіпті Германияда 

докторлық дәреже қорғағалы жүрген 

түрік азаматының редакциямызға 

арнайы келіп газеттің бірнеше 

жылдық тігіндісіне қолқа салып, 

алып кеткенін де білемін. Жарық 

к%ре бастағанына бірнеше жыл 

%ткеннен соң «Тіл және елтану 

апталығы» деген «шәпкі» киген «Ана 

тілі» газеті соңыра «Ұлттық апталық» 

аталды. Шын мәнінде ол ұлттық 

апталық қана емес, халықаралық 

газет ретінде де қызмет атқарды. 

– Басылымда сізбен қатар қызмет 
еткен әріптестеріңіз туралы да білгіміз 
келеді. Қазақ баспас&зінің азуын 
айға білеп тұрған жылдарында ол 
әріптестеріңіз к&терген нендей мәселе 
к&бірек есте қалып еді. 

– Сталин 1935 жылы Кеңес 

Одағының кезекті бір мәжілісінде 

жасаған баяндамасында «Кадр 

бәрін шешеді» деген с%з  айтыпты. 

Д и к т а т о р д ы ң  % з і  ә л д е қ а ш а н 

мансұқталғанмен, осы с%зі ескірген 

жоқ. Мұны «Ана тілі» газетіне 

қатысты да айтуға болады. Жарылқап 

Бейсенбайұлы қолына қалам ұстап 

әртүрлі салада жүрген сайдың тасын-

дай жігіттерді іріктеп алды. Олардың 

қызметкерлерінің мүмкіндігін 

ашқан «Ана тілі» газетіне к%рсетілген 

құрмет деп түсіндік. 

Газетке күніге дерлік түсіп жата-

тын хаттар легі бір толастамай-

т ы н .  Қ о р ж ы н ы м ы з д а  ж а т қ а н 

мақалаларды оқып, жарамдыларын 

таңдап алуға да к%п уақыт кетуші еді. 

Бір күні %зіме дейін қызмет істеген 

жігіттерден қалған «мұраны» түгел 

ақтарып шықтым. Қолмен торк%з 

дәптердің парақтарына мұн таздай 

етіп к%шірілген бір қолжазба мені 

қатты қызықтырды. «Сақтар қай 

тілде с%йлеген?  Немесе қазаққа үнді-

иран жат па?» деп аталатын мақала 

екен. Авторы ҚазМУ-дың студенті 

С ә к е н  С ы б а н б а й .  М а қ а л а н ы 

ұнатып, 1993 жылғы маусымның 

10-ы күнгі н%мірге  дайындадым. Бас 

редактор Жарылқап Бейсенбайұлы 

жазбаның авторын қалайда тауып 

маған жолықтыр деді. Іздестіріп, 

ә р к і м н е н  с ұ р а с т ы р ы п  ж ү р і п 

тапқан студентім журналистика 

факультетін «менсінбей» тастап 

кетіп, шығыстану факультетіне қайта 

оқуға түскен жігіт болып шықты. 

Бірақ жазу қабілетін, қаламгерлік 

қарымын байқаған бас редактор 

оны қызметке қабылдауға тәуекел 

жасады. С%йтіп журналистиканы 

«менсінбей» жүрген жігітімізден 

қазақ журналистикасының дарынды 

бір %кілі %сіп жетілді.

«Ана тілі» газетінде қызмет  еткен 

жігіттердің бәрі де үнемі ізденіс 

үст інде  жүретін  еді .  Олардың 

 бойында қалыптасқан мұндай 

игі қасиет жігіттердің бірқатарын 

ғылымға қарай жетеледі. Ғарифолла 

Hнес, Аманқос Мектептегі, Сағатбек 

Медеубек, Амантай Шәріп, Мақсат 

Тәж-Мұрат, Диқан Қамзабекұлы 

секілді жігіттердің диссертация  

қорғап, ғылымның сара жолына  

түсуіне «Ана тілі» газетінде қызмет 

і с т е й  ж ү р і п ,  з е р т т е у ш і л і к к е 

бейімделгені себепкер болған шығар 

деп ойлаймын. Қазір олардың бәрі 

де ғылым докторлары.

– Ол уақытта оқырманмен бай-
ланысты қалай орнаттыңыздар? 
Редакцияның қоржынына ағылған 
хаттардың мазмұны к&біне қандай 
сипатта болатын еді?

– Ол кездегі мерзімді  басылым 

оқырманы мен қазіргі оқырманның 

арасында елеулі айырмашылық бар. 

Компьютердің елімізге жаңа ғана 

келіп жатқан шағы... Ғаламтордан 

қазақ т іл і  түг іл,  орыс т іл інде 

де мардымды ештеңе табылмай-

тын. Hлеуметтік желі деген аты-

мен жоқ. Ақпараттың бәрі ресми 

мерзімді басылымдардан, радио-

телевидениеден  таратылатын кез. 

Байбота ҚОШЫМ-НОҒАЙ, ақын:

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б
қатарында әдебиет сыншысы Бақыт 

Сарбалаұлы, Алаш арыстарының 

%мірі мен шығармашылығын зерт-

теп жүрген жас ғалым Ғарифолла 

Hнес, журналистиканың қыр-сырын 

жақсы меңгерген Ертай Айғали мен 

Қонысбек Қожамжарұлы секілді 

сайыпқырандар болды. Бұлардың 

қатары Аманқос Мектептегі, Болат 

Шарахымбай, Бақтияр Тайжан, 

Мақсат Тәж-Мұрат, Амантай Шәріп 

тәрізді қаламы жүйрік жастармен 

толықтырылды. Осы жігіттерден сәл 

кейін, 1992 жылы «Ана тілі» газетіне 

қ ы з м е т к е  м е н  ш а қ ы р ы л д ы м . 

Біз Раушан Т%ленқызы, Диқан 

Қамзабекұлы, Сағатбек Медеубек, 

Мақсот Ізімұлы, Абай Мауқараұлы 

– бәріміз қатар қызмет істедік. 

Кейінірек ұжымға Марат Қабанбай, 

Жұматай Сабыржанұлы,  Сабыржан 

Шүкірұлы сияқты тәжірибелі әрі 

%німді еңбек еткен кексе қаламгерлер 

келіп қосылды. 

Кеңсеміз Пушкин к%шесіндегі 

118-үйден Қазыбек би мен Желтоқсан 

к%шесінің қиылысындағы ғимаратқа 

к%шіп келген кез еді. Кабинетте 

Марат Қабанбай екеуміз отыратын-

быз. Таңертең қызметіне кетіп бара 

жатқан әдебиет сыншысы, ғалым 

Зейнолла Серікқалиұлы ағамыз 

біздің табалдырығымыздан аттады. 

Марат екеуіміз бірдей  орнымыздан 

тұрып, аяулы ағамызбен амандасып 

жаттық. «Мен «Ана тілі» газетінің 

оқырманымын, – деді Зейнолла 

ағамыз. – Екеуіңе сәлем бере кетейін 

деп әдейі бұрылдым. Басқа шаруам  

жоқ. Біріңді талантты  жазушы, 

біріңді дарынды ақын ретінде білуші 

едім. «Ана тілі» газеті сендердің 

басқа да қырларың бар екенін 

к%рсетті. Енді біріңді  керемет публи-

цист, біріңді  лингвист ғалым ретінде 

де танимын. Осыны айта кетейін 

деп едім». Ағамыз к%п аялдаған 

жоқ, жымиған қалпында қоштасып 

шығып кетті.  Біз бұл с%здерді 

Отыз жыл 
бұрын оқырманына 

жол тартқан «Ана тілі» 
газетінің мерейтойы аясында 

кезінде басылымда қызмет еткен 
әріптестерімізге сөз беру қолға 

алынуда. Бүгінгі кейіпкер қазақ сөз 
өнеріне салған зері ерекшеленген 
ақын, қаламгер Байбота Қошым-
Ноғай. «Ана тілінің» оқырманға 

берген серті мен қоғам дертін 
жазған кезеңін әріптесіміз 

төмендегідей сипаттап 
берді. 

Азаматтың суреті

дарынды бауырларымызды ұлт 

мүддесіне қызмет етуге тартудың 

түрлі жолдары іздестірілуі керек. 

Бәрінің бірдей бетін бері қарату үшін 

үкімет тарапынан қыруар жұмыс 

жасалуы қажет екенін байқаймын... 

Fз басым Жарылқап Бейсенбайұлы 

басқарған кездердегі «Ана тілі» газеті 

осы біртұтас ұлттық идеологияның 

тұжырымдамасын жасауға негіз бола 

алады деп есептеймін. 

– «Ана тілі» ұлттық апталығында 
қызмет еткен уақыттың естелігіне 
орал сақ. С&зіміздің басында айтқан 
тек пен тамырға қаншалықты үңіл-
діңіздер?

– Мен «Ана тілі» газетінің шығу 

тарихына тоқталып  жатпай-ақ 

қояйын. Газет ә деп жарық к%ре 

бастағаннан-ақ %зінің беті мен 

бағдарын тез  арада айқындап 

үлгерген басылымға айналғанын 

айтайын. Газет апталық басылым, 

оның үстіне к%лемі шағын болғанына 

қарамастан, еліміз тәуелсіздік 

 алмай тұрып-ақ қазақтың барлық 

ұлттық мұң-мұқтажын қозғады. 

Желтоқсан к%терілісі кезінде к%зін 

бір ашып, қайтадан ұйқыға кетіп 

бара жатқан рухты оятты. Ахмет 

Байтұрсынұлы бастаған Алаш 

арыстарының үзіліп қалған жолын 

іздегенде %те дұрыс таңдау жасалған. 

Газеттің шығуына ұйытқы болған 

академик Fмірзақ Айтбайұлы 

ағамыздың басылым басшылығына 

Жарылқап Бейсенбайұлын таңдауы 

к%регендік пе әлде талғампаздық 

па – әйтеуір бекер болмағанына 

жұрттың бәрі де к%з жеткізді.

Апталық бетінде ол кезде не 

жарияланып жатқанын тұрақты 

айдарларынан-ақ аңғаруға  болады. 

«Елең еткізер»,  «Ойтамы зық»,  

« С е р к е с % з » ,  « А қ ы л д а с а й ы қ , 

ағайын!», «Айтылмаса с%з %леді», 

«Қазақшаң қалай?», «Тіл және 

з а ң » ,  « Х а л ы қ а р а л ы қ  « Қ а з а қ 

тілі»  қоғамында»,  «Жергілікті 

ұ й ы м д а р д а » ,  « А л т ы  а л а ш т ы ң 

ардағы», «Қарға тамырлы ел едік 

қашаннан-ақ», «Қандастардан не 

хабар?», «Бір бәйтерек бұтағымыз», 

« Ұ л т т ы қ  б о л м ы с  ұ ғ ы м д а р ы » , 

«Т%рт құбыламызды түгелдейік», 

«Алтынның сынығы», «С%з т%ркіні», 

«Жердің тілі – елдің тілі», «Қырық 

қатпарлы түркітану», «Тәржімелік 

тәжірибелер», «Толғауы тоқсан 

туған тіл», «Білгенге –  маржан», 

« Е л  а у з ы н а н » ,  « К % ң і л д е н 

шыққан к%рікті с%з», «К%зіңнің 

қ а р а ш ы ғ ы н д а й » ,  « Ж ы р а қ т а 

түтін түтеткен», «Сүйінші дана», 

Кеңестік кезеңдегі қатал цензура халықты қосүрей етіп 
қойған. Бірақ айтпаса сөздің атасы өлетінін ел түсініп еді. 
Сондықтан ұлттық мүддені алдыңғы кезекке шығарып, 
халықтың өзін өзіне танытуды қолға алған «Ана тілі» 
газетіне оқырманның өзі-ақ тартылды деп айтқан жөн 
шығар. Осы басылым жарық көрген кезден бастап өзім 
де үзбей оқитын оқырманының біріне айналғанмын. 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы мен оның жергілікті 
ұйымдары, ұлтшыл қоғамдық белсенділер газеттің 
таралымын өсіруге құлшына атсалысты. Редакцияның 
ұстанған бағытын тап басып таныған оқырман қауым өз 
сөзін сөйлейтін басылымның авторы болуға ұмтылды. 
Тұңғыш нөмірі 25 000 данамен жарық көрген «Ана тілі» 
газетінің таралымы келесі жылы 110 000 данадан асып 
кетті. Бұл үгіт-насихаттың ғана емес, ең әуелі оқырман 
ықыласының көрсеткіші еді. 
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Бұл жерде біз %ткенге түгел топырақ 

шашқалы отырған жоқпыз. Заманауи 

Қазақстанның қалыптасуына Кеңес 

%кіметі қосқан үлес те аз емес. Жаппай 

сауатсыздық жойылды. Қазақтар орыс тілі 

арқылы әлемдік %ркениетке  терезе ашты. 

Мәдениет, ғылым дамыды. Қазақстан 

индустриалды республикаға  айналды. 

Ұлы орыс әдебиетінің ықпалымен қазақ 

жазба әдебиеті қалыптасты, %зінің  «алтын 

ғасырын» бастан кешті. Біз, сынасақ, 

советтік идеологияның  орыстандыру 

саясатын сынаймыз. Бұл саясат ақыры 

Қызыл империяның да %з түбіне жетіп 

тынғаны белгілі. 

1989 жылы қырқүйектің 22-сінде аса 

күрделі тартыста Қазақ КСР-і Жоғарғы 

Кеңесінің сессиясында сол кездегі 

Қазақстан басшысы Н.Назарбаевтың 

және зиялы қауымның жанайқай, 

маңдай терімен қазақ тіліне мемлекеттік 

мәртебе берілді. Тіл жанашырлары сол 

санадағы «орысша білмесең %спейсің» 

деген жазылмаған заң күшті болып 

шықты. Қараңыз, бүгінгі  лауазым 

иелері 100 пайыз орысша сайрайды. 

 Орысшасы, тіпті орысты жаңылдырады. 

Олардың арасында %з ойын қазақша 

шебер жеткізе алатын шешендер 

жоқтың қасы. Сонда, бұл шенеуніктер 

%скелең ұрпаққа қандай %неге береді?! 

Hлімсақтан қазақ с%зге тоқтаған халық. 

Бұ халық – қашанда %з тізгінін с%з 

тізгінін ұстағандарға берген. Fз тізгінін 

с%з тізгінін ұстаған шешен-билерге бер-

ген. Соларды т%беге к%терген. Fйткені 

тіл халық жүрегінің кілті болса, сол 

кілтпен билер жұрт жүрегіне жол тапты. 

Содан халық: «Fнер алды – қызыл тіл» 

дейді. Бұл қағиданы бүгінгі шенеуніктер 

ұмытпауы керек еді, Құрандай жаттап 

алуы керек еді. Fйткені халық сенің 

қашанда түріңе қарап емес, с%зіңе қарап 

бағалайды. С%зден басталған ісіңе қарап 

бағалайды. 

Бүгінде біз кешегі с%з сүлейлері 

Майқы би, Махамбет, Абай, Жамбыл, 

Мұхтар, Hбіштер әспеттеген толғауы 

тоқсан қызыл тіліміздің қадірін кетірдік. 

Оған немқұрайды қарадық. Нәтижесінде 

жұрт алдында жайдақ с%йлейтін болдық. 

Ал қала қазақтары болса, қазақ тілін 

қойыртпақтаудан, тіптен, алдына жан 

салмайды. Бұлар бүгінде не қазақша емес, 

не орысша емес, лингвистика  тарихында 

б о л м а ғ а н  б і р  г и б р и д  « ш а л а қ а з а қ 

тілінде» с%йлейді. Тіл майданындағы 

бұл келеңсіздіктен т%бемізге к%терген 

Тәуелсіздік құтқаруға тиіс еді. Құтқара 

алмады. Ащы шындық. Fкініштісі, 

бұл шындық Тәуелсіздікке дақ түсірді. 

К%ршілерімізге күлкі етті. Бірақ бұл 

Тәуелсіздік тудырған келеңсіздік емес еді. 

Кешегі қызыл саясаттан қалған келеңсіздік 

еді. Сол келеңсіздіктен ана тілімізді арылту 

Тәуелсіздіктің тарихи міндеті еді. 

ЕРТЕҢ

Тіл майданындағы бүгінгі ісіміз – 

ертеңіміздің кепілі. Яғни бүгінгі тіл 

тағдыры – ертеңгі ел тағдыры. «Қазақ 

тілі!» деп қақылдап отыруымыз содан. 

Fйткені Қазақстан – қазақ тілінің жер 

бетіндегі жалғыз Отаны. Ол деген с%з, 

қазақ тілі Қазақстанда %спесе, еш жерде 

білеміз. Ол үшін, ең алдымен,  басшы 

мемлекеттік қызметкерлер түгел екі 

тілден: мемлекеттік және ресми тілден 

емтихан-тест тапсыруы керек. Тілдік 

тұрғыдан сауатсыз шенеуніктер орында-

рын білікті мамандарға босатуы керек. 

Тіл білмейтіндерге сауат ашуға отыз жыл 

мерзім берілді емес пе?! Бұл аз мерзім бе?! 

Қазақстан Конституциясы  Қазақ стан 

азаматтарын тілдік  тұрғы дан кемсітуге 

жол бермейді. Және Қазақстанда тұратын 

этнос %кілдерінің ана тілін дамытуына 

жағдай жасады. Бүгінге дейін іс жүзінде 

ұлтаралық тіл қызметін орыс тілі атқарып 

келді. Ендігі жерде мемлекеттік тілді де 

іс жүзінде ұлтаралық тілге айналдыратын 

мезгіл жетті. Бұ жайлы %з Жолдауында 

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев ашық айтты. «Қазақстанда қазақ 

тілінің ұлтаралық тілге айналар кезеңі 

де алыс емес» деді. Ендеше, сол межеге 

қалай жетеміз, қашан жетеміз?

Идеалында мемлекеттік тіліміз 

осы отыз жыл ішінде ұлтаралық тілге 

 айналуы керек еді. Бірақ бұл  арман 

 а р м а н  к ү й і н д е  қ а л у м е н  к е л е д і . 

Сондықтан да тіл жанашырларының 

 дабылы отыз жыл ұдай бір күн де 

толастаған емес. Ендеше, ендігі жерде 

бұл арманды ақиқатқа айналдыру керек! 

Бұл майданда батыл қадамдар  жасалуы 

түгел мемлекеттік тілге к%шуге тиіс. 

Бұл  идеяны кезінде И.Тасмағамбетов 

%кіметте жүргенде ұсынған. Бірақ қолдау 

таппады. Алдымен балабақшада бірыңғай 

мемлекеттік тілде тәрбие алған балалар 

ары қарай мемлекеттік мектептерде де 

бірыңғай білім алуы керек. Мемлекеттік 

мектептер жас ұрпаққа ұлтына қара-

мастан бірыңғай бағдарламамен білім 

беруге к%шуі керек. Сонда мемлекеттік 

мектепті бітіріп шыққан балалар ұлтына 

қарамастан мемлекеттік тілді толық 

меңгеріп шықпақ. Ол үшін бұл бірыңғай 

мектептерде пәндердің 70 пайызы қазақ 

тілінде қазақ латыншасымен берілуі 

керек. 30 пайызы орыс тілінде орыс 

кириллицасымен берілуі керек. Кирил-

лица неге керек? Кириллица алдағы 

жас ұрпақтың осы әріппен 70 жыл ұдай 

халқымыз жасаған бай әдеби, мәдени 

мұрадан қол үзіп қалмауы үшін керек. 

Ал ағылшын тілі тек жоғары  сыныптарда 

ғана жүрсе дейміз. Бұл мемлекеттік 

мектепті бітірушілер сонда ұлтына 

қарамастан қазақ, орыс тілдерін толық 

меңгеріп шығар еді. Ағылшынша да 

хабардар болып шығар еді. Сонда, бұл 

 интернационалды ұрпақтың алдағы %мір 

жолында тілдік проблема болмас еді. 

Олар біздер тәрізді бір-бірін түсінбейтін 

екі параллель кеңістікте %мір сүрмес еді. 

Олар балабақшадан бастап бірыңғай 

білім ордасында бір-бірінің тілін түсініп, 

бір тәрбие, бір тілдік ортада қалыптасар 

еді .  Сонда мемлекеттік т ілді  білу 

мемлекеттік органдарда қатаң талап етіле 

бастаған кезде бұл балалар болашақ %мір 

жолында тілдік тұрғыдан еш қиындық 

к%рмес еді. Ол деген с%з, олар сондай-ақ 

ұлтына қарамастан, еңбек нарығында 

тең құқылы болады деген с%з. Ол деген 

с%з, мемлекеттік тілді еркін меңгерген 

олар қаласа, болашақта Қазақстанның 

ең жоғарғы билігі президенттік билікке 

де үміткер бола алады деген с%з. Қазақ 

тілін меңгерген %зге ұлт %кілдері де 

қазақтардай Қазақстанды шынайы 

сүйіп хас патриот болып шығар еді. 

Рухани бірлігі үйлескен Қазақстанның 

болашағын біз осылай елестетеміз.

Ендеше, ел табалдырығын аттаған 

осынау 2020 жылды неге «Мемлекеттік 

тіл жылы» деп жарияламасқа?!

Күллі қазақстандықтар үшін қазақ 

тілін білу – біріншіден біздің ұлттық 

бірлігіміздің кепілі. Ұлы Дала жаны – 

алтын сандық, қазақ тілі сол сандықтың 

кілті. Сол кілтке ие болғандар Ұлы 

Даланың рухани қазынасын ашады. Ұлы 

Даланың %зіне тән болмысын ашады. 

Ол әлемді ашқан жан оны еріксіз сүйеді. 

Fйткені Ұлы Дала рухы – тұнып тұрған 

тазалық. Ұлы Дала тілінде с%йлеген %зге 

ұлт %кілдерін Ұлы Дала да %з құшағына 

алар еді. Fзінің риясыз махаббатына 

б%лер еді. Бұл құпияны Ұлы Дала тілін 

білгендер біледі. Қазақ елінің тілін білу 

қазақ жерінде тұрып жатқан кім-кімдер 

үшін де баламасыз байлық. Бұл мақала 

осы рухани байлықтан Елімізде ешкім 

де тыс қалмаса екен деген тілектен туды. 

Қазақстан тек қазақтар үшін ғана емес, 

қазақ жерінде тұрып жатқан барлық ұлт 

%кілдері үшін де Жерұйық мекен болса 

екен деген тілектен туды.

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 &ткізудің мақсаты:
– ақпарат айдынында 30 жылдан 

бері мемлекеттік тілдің дамуы мен 

ұлттық тіл қорының жасақталуын 

 насихаттап келе жатқан «Ana tili» 

газетін қолдау;

– басылымның Тәуелсіздік 

жария лан ғаннан бергі елдік тұрғы-

дағы асқан асулары мен рухты 

 қа лаулы істерін к%рсету; 

– Қазақстанда тұратын барлық 

этностардың тілдерін сақтай  отырып, 

қазақстандық біртектілік пен бірлікті 

нығайтудың аса маңызды факторы  

ретінде мемлекеттік тілдің кең 

ауқымды қолданысын арттыру;

– қазақ тілі  әліпбиін  латын 

 гра фикасына к%шірудің маңыз ды-

лығы мен %міршеңдігін жұртшы-

лыққа 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.

Hр автордың шығармасы компью-

Баспа %кілдерінің  айтуынша, 

кітапты қазақ тіліне аударуға бұл 

әлемдік  бестселлердің үлкен-

кішіге бірдей қызық болатыны, 

Қазақстанда к%пшілікке кеңінен 

танымал екені себеп болған. «Бүкіл 

әлем білетін, 80 тілде жарық к%рген 

серияның әлі күнге қазақшаға 

аударылмағанына,  20 жылдың 

ішінде бұл істі қолға алатын ешкім 

шықпағанына алғаш таңғалғаным 

рас. Біздің  баспа тәр жімаланатын 

кітаптарды %з қалауына, мақсат-

жоспарына, тәжіри бесіне сүйене 

отырып таң дайды. Сондықтан 

кезекті жобамыз ретінде осы «Хәрри 

Поттер» топтамасын қолға алып, 

аударуға кірісіп кеттік» дейді «Steppe 

& WORLD Publishing» баспасының 

негізін қалаушы және басшысы 

Райса  Сайранқызы Қадыр. 

Ол қазір екінші роман бойынша 

жұмыс жүріп жатқанын, ал негізгі 

топтамаға кіретін жеті кітаптың 

2020-2021 жылдары толық ауда-

рылып, оқырманға жол тартаты-

нын хабарлады.  «Хәрри Поттерді» 

аудару – қандай да бір сыртқы 

қаржыландырусыз жүзеге асыры-

лып жатқан баспаның жеке жобасы. 

Hлеуметтік бағыттағы бизнес ретінде 

біз «Хәрри Поттер мен пәлсапа 

тасты» сатудан түскен қаражатты 

әлемдік деңгейдегі дүниелерді қазақ 

тіліне аударуға жұмсаймыз» деп атап 

%тті Райса Қадыр. 

«Хәрри Поттер мен пәлсапа 

тас» кітабын Динара Мәзен, Саят 

Мұхамедияр және Нәркез Берікқазы 

а у д а р ғ а н .  Ж о б а н ы ң  ж а у а п т ы 

 редакторы – Назгүл Қожабек %з 

пікірін былай деп жеткізді: «Кітап 

т у р а л ы  а л ғ а ш  а қ п а р а т  б е р і п , 

мұқабасын әлеуметтік желілерде 

жариялағалы бері «Неге «Гарри» 

емес, «Хәрри»?,  «Неге «Роулинг» 

емес, «Роулиң»?» деген сұрақ к%бейді, 

сынға да ұшырап жатырмыз. Hрине, 

«Гарри»  мен «Роулингке» үйреніп 

 кеткен к%пшіліктің біздің нұсқаны 

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

қабылдай алмай жатқанын түсінеміз. 

Алайда біз тікелей ағылшын тілінен 

аудардық. Ағылшын тілінде «Harry» 

| | болып транскрипцияланады. 

Ал «ә» дыбысы ағылшын тілінде 

де, қазақ тілінде де бар. Сол секілді 

жазушының тегі «Rowling»| | 

деп оқылады, яғни «ң» дыбысымен 

аяқталып тұр. Бұл да қазақ тілінде 

бар. Сондықтан біздің нұсқада 

«Гарри»  емес, «Хәрри», «Роулинг» 

емес, «Роулиң» болды». 

Аударма авторлары тәржіма 

бары  сында адам аттарының, жер-су 

атауларының к%пшілігін түпнұс-

қадан ауытқымай беру туралы шешім 

қабылданғанын айтып %тті. «Басты 

мақсатымыз қандай да бір с%зге 

қазақ тіліндегі дәл, нақты, сайма-

сай балама табу болды.  Аударманы 

оқыған адам түпнұсқаны оқығандай 

әсер алса, аудармашы %з мақсатына 

жеткені. Жақсы аударма к%ркем 

шығарманың бар бояуын, стилін 

с а қ т а й  о т ы р ы п ,  а у д а р ы л а т ы н 

тілде жазылғандай жатық оқылуы 

 керек.  Біз сол мақсатымызға жете 

алдық деп ойлаймын» деді «Хәрри 

Поттер  мен пәлсапа тас» кітабының 

аудармашыларының бірі Динара 

Мәзен. 

Нұрлан ҚҰМАР

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

БӘРЕКЕЛДІ!

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – 
АЙБЫНЫМ МЕНІҢ!» 

ӘЛЕМДІК ТУЫНДЫ – 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУЫН 
ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ

күндері «тіліміз мемлекеттік мәртебеге 

ие болды, тіл проблемасы енді %зінен-

%зі шешіледі» деп мәз болды. С%йтсек, 

бұнымыз балалық екен. Тіл кеселі тым 

асқынып кеткен екен. Оны одан бері 

 зымырап %те шыққан отыз жыл к%рсетті. 

БҮГІН

 Тіл заңы қабылданған соңғы отыз 

жыл ішінде, әрине, атқарылған жұмыс 

та аз емес. Қазақ мектептерінің саны 

кеңестік кезбен салыстырғанда екі есе 

%сті. 2 мыңнан асты. 2018 жылы бірінші 

сыныпқа барған бүлдіршіндердің 89 

пайызы қазақ мектебінің табалдырығын 

аттады. Балабақшалардың дені мемле-

кеттік тілге к%шті. Эфирде қазақша 

хабарлардың үлес-салмағы артты. 

 Ат қарушы органдарда мемлекеттік тілді 

үйрететін курстар ашылды. Тілді үйрену 

мен дамыту бағдарламаларына бюджет-

тен қыруар қаржы б%лінді. Жыл сайын 

тіл конкурстары %тіп жатыр. 

Е н д е ш е ,  н е  ж е т п е й д і ?  Т і л д і 

 үйрене мін деушілерге қыруар уақыт, 

қаржы б%лінді. Осылайша отыз жыл 

%тті. Ендеше, отыз жыл бойы орыс 

тілінен шыға алмай отырған тілдік 

мешеулікке не себеп?! Шалақазақтарға 

ана тілін үйренуге отыз жыл неге аздық 

етті?! Алматы мен астанамызда ана тілін 

білмейтін қазақтардан неге әлі аяқ алып 

жүргісіз?! Сонда, %ткен отыз жылдың 

нәтижесі қайда!? Жер шетінде тұратын 

жапон студенті ана тілімізді он айда 

үйреніп алды! Ал Қазақстанда тұратын 

қазаққа %з тілін үйренуге отыз жыл неге 

жетпеді? 

Демек, мәселе уақыт пен қаржыда 

емес екен. Мәселе, ниетте екен. Онда 

тағы да сұрақ туады, «Қала қазақтарында 

қазақ тілін үйренуге деген ниет неге 

жоқ?» деген. Оның табаны күректей екі 

үлкен себебі бар. Бірі – санаға советтік 

идеология сіңірген «қазақ тілі – кем 

тіл» деген шовинизмнен. Екіншісі; 

Қазақстанда ешкім, еш жерде сенен 

мемлекеттік тілді талап етпейтіндіктен. 

Талап етілмеген тілді үйренуге деген 

ниет те болмайды. Миллионға жуық 

шала тілді қазақтың ана тіліне  мойын 

бұрмауының басты себебі осында. 

Орыстілді қазақтар үшін күнделікті 

%мірде де, қызметте де алдынан шығып 

жатқан қазақ тіліне деген қажеттілік 

жоқ. Қажеттілік жоқ жерде отыз жыл 

тұрмақ, отыз ғасыр %тсе де тіл үйренуге 

деген ниет туындамақ емес. Орыстілді 

қазақтар «орыс тілі мемлекеттік тілмен 

қатар қолданылады» деген Конституция 

бабын алға тартып бет бақтырмайды. 

Қол с ілтейді .  Олардың жетесіне 

«Қазақстанның болашағы – қазақ 

тілінде» деген Елбасы ұраны да жетпей 

қойды. Қысқасы, шалақазақтар қазақ 

болудан қашады. Орыстілді болып қала 

бергісі келеді. Қазақстан орыстілді мем-

лекет болса дейді. Қазақ тілі %лсе дейді. 

Бір шалақазақ ғалым қазақ тілі туралы; 

«Дайте спокойно умереть этому языку!» 

деп ұрандағаны да есте, тоқсаныншы 

жылдары.

Нәтижесінде қала қазақтары тілдік 

тұрғыдан совет заманында қалай болса, 

әлі де сол күйінде. Бұл ұлтсыздықтан 

қалай, қашан құтыламыз? Белгісіз. 

 Сонда бүгінгі күннің ұраны болған 

бірлігіміз қайда, бір қазақтың %зі %з 

елінде екіге б%лініп отырса, екі тілде 

с%йлеп отырса?! Бұл ұлттық кеселден 

«Хәрри Поттер» топтамасының бірінші кітабы «Хәрри Поттер мен пәлсапа тас» 
романы тұңғыш рет қазақ тілінде ресми түрде жарық көрді. Британ жазушысы  
Жоан Роулиң ойлап тапқан сиқыршы бала Хәрри Поттер және оның әлемі 
туралы еңбектерді қазақ тілінде шығару құқығы «Steppe & WORLD Publishing» 
баспасына тиесілі. 

ҰЛЫ ДАЛА ТІЛІ

айығуға билік неге асықпайды? Hлде, 

бір қазақтың екіге б%лінгенін қасірет 

деп білмейміз бе? Ми жетпейді. Hлемдік 

тәжірибеде қай елде де мемлекеттік 

тіл ішкі бірлік кепілі. Дамыған  елдер 

осы қағидамен %мір сүріп жатыр. 

Ал Қазақстан халқы болса бір-бірін 

ұққысы келмейтін екі тілдік ортада %мір 

сүруде. Бұл екіге б%ліну бір күн  болмаса 

бір күні қопарылуы мүмкін бомба 

үстінде отырғанмен бірдей емес пе?! 

 Идеалында тіл бірлігі ел бірлігі болуға 

тиіс еді. Мемлекеттік тіл Қазақстан 

халық бірлігінің кепілі болуға тиіс 

еді. Бұ арманға қашан жетеміз? Оған 

кім кедергі? С%йтсек, кедергі – %зіміз 

екен. Мемлекеттік тіл саясатымыз-

дың солқылдақтығы, жалтақтығы 

екен.  Мысалы, ағымдағы Тіл заңы 

мемлекеттік тілді ешкімнен  талап  етпей 

қалғып-мүлгіп ойдай отыз  жылды 

%ткізді. Бұл  шалажансар жазылған 

заңнан санамыздағы жазылмаған 

заң күшті болып шықты. Советтік 

Қазақстан Парламенті бұған дейін 

%з заңдарын %зге тілде – орыс тілінде 

қабылдап келді. Бұл масқара прак-

тиканы доғаратын кез жетті. Fйткені 

бұл үрдіс Қазақстанда қазақ тілінің 

беделін оңбай түсірді. Қазақ тілі заң 

қабылдауға жарамсыз тіл екен деген 

жаңсақ пікір тудырды. Тіл білмейтін 

басшылар барлық кінәні қазақ тіліне 

аудара бастады. Ақиқатында олай емес. 

Бұл қазақ тілінің кемшілігі емес. Бұл 

осы салаға жауапты шенеуніктердің 

кемшілігі. Шарасыздығы, шалалығы. Бұл 

қазақ тілін кемсіткен советтік  отаршыл 

саясаттың жалғасы. Бұл практика 

Тәуелсіздік беделіне дақ түсірді. Біз ұлт 

жанашырлары атынан «Осы, отыз жыл 

орысша шүлдірлегеніміз жетер! Отаршыл 

жүйеден қалған бұл практиканы доғару 

керек!!!» дейміз! 

Биылғы жылдан бастап %кімет 

барлық заңдарды мемлекеттік тілде 

дайындап, парламент ол заңдарды 

мемлекеттік тілде қабылдауы керек деп 

Мемлекеттік тілге деген ендігі жердегі 

немқұрайдылық, бұдан әрі біз мәпелеген 

сол тұрақтылықтың %зіне қауіп т%ндіруі 

мүмкін. Сондықтан да ендігі жерде 

елдегі тұрақтылық пен татулық үшін 

де мемлекеттік тіл мәселесін шешуіміз 

 керек. Мемлекеттік тілді %зінің мәртебелі 

т%ріне шығаруымыз керек. Басқа жол 

жоқ. Fйткені мемлекеттік тіл мерейі – 

Тәуелсіздік мерейі. Мемлекет басшысы 

тілімен айтқанда: «Қазақ тілі – қазақтың 

жаны». Ал ана тіліміз үшін жанымыз 

ауырумен келеді! Ендеше, к%п созбай тіл 

реформасын бастайтын мезгіл жетті. Ол 

мектептен басталуға тиіс. ҚР Президенті 

Қ.Тоқаев «Қазақ тілін реформалау ке-

рек!» деді. Ендеше, бұл реформаны неден 

бастау керек? 

 Қазақстанда бұған дейін мектеп-

тер қазақтілді және орыстілді болып 

екіге б%лініп келді. Біздіңше, бұдан 

әрі мектептер екіге б%лінуді тоқтатуы 

керек. Олар бірігуге тиіс. Ол үшін, ең 

 алдымен, мемлекеттік балабақшалар 

Смағұл ЕЛУБАЕВ

Мемлекеттік тіл Қазақстан халқы бірлігінің кепілі болуға тиіс еді. Бұ 
арманға қашан жетеміз? Оған кім кедергі? Сөйтсек, кедергі – өзіміз 
екен. Мемлекеттік тіл саясатымыздың солқылдақтығы, жалтақтығы 
екен. Мысалы, ағымдағы Тіл заңы мемлекеттік тілді ешкімнен талап 
етпей қалғып-мүлгіп ойдай отыз жылды өткізді. Бұл шалажансар 
жазылған заңнан санамыздағы жазылмаған заң күшті болып шықты. 
Советтік санадағы «орысша білмесең өспейсің» деген жазылмаған 
заң күшті болып шықты. Қараңыз, бүгінгі лауазым иелері 100 пайыз 
орысша сайрайды. Орысшасы, тіпті орысты жаңылдырады. Олардың 
арасында өз ойын қазақша шебер жеткізе алатын шешендер жоқтың 
қасы. Сонда, бұл шенеуніктер өскелең ұрпаққа қандай өнеге береді?! 

%спейді деген с%з. Сондықтан да оны заң 

жүзінде қорғау Қазақстан мемлекетінің 

міндеті. 

Орыс тіліне келсек, ол –  Ресей 

заңымен қорғалған,  БҰҰ-ның бір 

жұмыс тілі. Сондықтан да орыстар, орыс 

тілінің болашағына сенеді. Оған т%ніп 

тұрған қауіп те жоқ, қатер де жоқ. Бұл 

тіл Қазақстанның қорғауына мұқтаж 

емес. Керісінше, бұл тіл Қазақстан 

т%рінде  табаны күректей жүз жыл 

ұдай тайраңдаумен келеді. Тәуелсіз 

Қазақстанның ресми т%рін тіптен үй 

иесі қазақ тіліне де  берер емес. Қараңыз, 

Қазақстанға келген  шетел елшілері, 

сондықтан да Қазақстан басшылығымен 

орысша с%йлеседі. Бұл дәстүр айдай әлем 

алдында біздің мемлекеттік тіліміздің 

%з елінде %гей, мүшкіл халын білдіреді. 

Қазақ тілі Қазақстанда ресми түрде 

жұмыс істеп тұрғанда ғана оған деген 

сенім артар еді, сұраныс артар еді. Ен-

деше, Қазақстан басшылығы ресми 

кездесулерді %з жерімізде %з тілімізде 

жүргізуге тиіс. Елшілер түсінбесе оларға 

түсіндіретін аудармашылар бар емес 

пе?! Fз үйімізде %зімізге керек болмаған 

тіл %зге жұртқа қалай керек болмақ?! 

 Ендеше, %зге жұрт бізді құрметтесін де-

сек, алдымен %зімізді %зіміз құрметтеуіміз 

керек! 

керек! Hрине, бұ тұста қазақ тілін 

менсінбейтіндер бас к%теруі заңдылық. 

Бірақ %з к%леңкемізден қорқып жалтақ-

таумен отыз жыл %тті емес пе?? Қашанғы 

жалтақтаймыз?? Мәңгілік ұлт мүддесі 

қайда? Жүз жыл империялық езгі 

к%рген қазақ тілінің еңсесін к%теретін 

мезгіл жетті. «Мемлекеттік тіл туралы» 

заң қабылдайтын мезгіл жетті. Бұл 

Тәуелсіздік логикасы. Мемлекеттік 

тілді білуді Ата Заңымыз Қазақстанның 

барлық азаматтарына міндеттейтін 

мезгіл жетті. 

Құрметті оқырман! Байқасаңыздар 

бүгін біз бұ мақаламызда «мемле-

кет»  деген терминді жиі айтып отыр-

мыз. Оның сыры мынада: қазақ тілін 

жетпіс жыл ұдай езгілеген отаршыл 

мемлекеттік машина еді. Ендігі жерде 

бұл тілдің еңсесін к%теріп қатарға қосу 

да, тек, тәуелсіз мемлекеттік машинаның 

қолынан келеді. Онсыз құр ұрандардан 

нәтиже шықпайды. 

Бұған дейін біз Қазақстандағы тұрақ-

тылықты ойлап тіл саясатында тым сақ 

болдық. Отыз жыл ұдай тіл жанашыр-

ларын сабырға шақырумен болдық. 

Алайда т%зімнің де шегі бар екені белгілі. 

Ақсақал академик М.Жолдасбеков, 

сондықтан да: «Қазақтың үміті ақталмаса, 

елде тыныштық сақталмайды» дейді. 

Азаматтың суреті
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Fнер, әрі ойын. 

Ләкин, ережесі бар және оны сақтау 

талап етілетін ойын. 

Ережесі бар.

А л а й д а  к е ш е г і  К е ң е с т е р 

дейтін құдайсыз қоғамнан шыққан 

 кей біреулердің мұны түйсінуі қиын. 

Хакім Абай «Тәннен жан артық еді, 

тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, 

біз олай қылмадық... К%кіректе сәуле 

жоқ, к%ңілде сенім жоқ» деп қапалы 

(Шығармаларының екі томдық толық 

жинағы, 2-том, 96-бет). Соның салда-

рынан «ойын» дегенге ой жүгіртпестен 

%мірді  ойыншыққа айналдырып, 

қақпақылға салатындарды да к%ріп 

жүрміз. Ондай опырғандар мен соңынан 

опынғандар жайлы с%з %з алдына б%лек 

әңгіме. 

Ал %мір сүрудің – %нер екенін де 

білмеген күйі жалғаннан ұйқылы-ояу %те 

шығатындар ше? Сол сияқты тірліктің 

табиғи тәртібін қатаң сақтай 

отырып-ақ %мір сахнасында 

ойын ережесін меңгере білудің 

қажеттігін түйсіну де екінің 

бірінің маңдайына жазылмаған.

К%кіректе сәуле жоқ.

Hркімнің %з пешенесіне 

бұйырған сыбағасы бар, әрине. 

Бірақ бес күндік дүние есігін ашқан 

соң, қоршаған ортамен үйлесімді де 

сыйласымды %мір сүру, тірлікті мәнді де 

сәнді %ткізу, айналаңа, тіпті к%леңкеңді 

де түсірмеу тектілікті талап етеді. Fйткені 

%мір сүру %нері – бір немесе бірнеше 

буынның к%рген-білгенінің, оқып-

тоқыған тәжірибесінің жемісі емес. 

Fмір сүру %нері түп-тұқияннан тұтанып, 

ата-баба к%кірегін нұрға б%леген жарық 

сәуленің ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, 

тектілік жарығының шалқи таралуы.

Жарық сәуле.

Тег і  жарық тект і  ұрпақ,  т іпт і 

қателессе де бұдан оның %зінен басқа 

ешкімге зәредей зиян тимейді. Hдемі 

қартайған, кеудесі де, жүзі де нұрға толы 

қариялар қаншама! Айналаңызға бір 

сәтке болса да зер салыңызшы, олардың 

мейірімді жүзі жаныңды шуаққа б%лейді. 

Мұны, бірақ кім аңғарып, кім білген? 

Күнделікті  күйбеңмен салпақтап, 

айналамызды к%руден, бір-бірімізді 

естуден қалады екенбіз. К%зіміз қарап 

тұрғанымен, к%ңіліміз – алаң, бас 

шұлғығанымыз болмаса, құлағымыз – 

керең.

Олай болса, %мірді ойынға теңеу де 

кейбіреу үшін жауапсыздық боп к%рінер 

еді. Сонда қалай, %мірдің сан сауалына 

жауап іздеп, қоғам тынысына зер салып, 

оның қат-қабат оқиғасына білек түре 

араласпай, сырттай бақылаушы ғана 

боламыз ба? Шындығында тірлік талабы 

мен тәртібіне адал бола отырып, %нер 

сахнасында ойнай білгенге де не жетсін! 

Бұл, әлбетте ақыл мен қайратты қажет 

етеді, «...сонда билеуші, әмірші жүрек 

болса жарайды» (Абай, сонда, 2-том, 

104-б.).

Осы арада сәл тағат қылып, әуелгі 

әңгімені %мір-%нер, %мір-%зен ағысымен 

тербеп к%релік. Бұл жерде %мірді ойынға 

теңегеннен әл деқайда түсінікті. «Fмір 

сүру – %нер» деген с%збен баршамыз 

бірден келісіп, жапа-тармағай жіктеп ала 

ж%нелетініміз де шындық. Алайда, жаңа 

айтқандай, ұйқылы-ояу күйі %мірдің 

%нер екенін байқамай қала тындар да 

толып жатыр.

К%п, тіпті.

Fкінішті, ләкин шындық солай. 

Жаңағылар, күйбең тірліктің құйрығына 

маталып, етекбасты күйде бақидан 

озады. Осыны к%ре тұра іші толған у 

мен %рт, «сырты дүрдей» Ұлы ақын жан 

қапасын жайып салады: «Ерте оян-

дым, ойландым, жете алмадым, Етек-

басты к%п к%рдім елден бірақ» (сонда, 

2 том, 22-б.). Шіркін, әрбір жан %зінің 

алашапқын қалпына бір сәтке ғана ой 

жіберіп, тірлік қарбаласында сәл ғана 

үзіліс жасай алса... ақиқатқа к%кірегі 

аз да болса ашылады. Ол енді тірлікті 

қайта бастамағанымен, оны лайықты 

аяқтаудың мүмкін екенін де пайымдай 

алар еді. 

Амал қайсы?

Бізде үнемі уақыт тапшы. Тіпті 

адамзаттың қазынасы – Абай мұра-

сына бір мезгіл ден қоюға демдері 

жетпейтіндерге не дауа!? Hйтпесе, ұлы 

хакім «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 

деп, Және сүй хақ жолы деп ғәділетті», 

«Адам баласына адам баласының бәрі – 

дос» дей отырып та, «Біріңді, қазақ, бірің 

дос, К%рмесең істің бәрі бос» деп, ең 

алдымен қарындастарына ауызбірлікті 

аманат ететінін қалайша ұмытпақпыз?! 

(сонда, 2-том, 57,120-беттер, 1-том, 89-

бет).

Адамды сүю.

Бұл – іс жүзінде %мірді сүю де-

ген с%з. Тірліктің, қанша жалған де-

оларға да болса игі еді демек, бұлар 

– жүрек ісі» (сонда, 2-том, 102-бет).

Аянбайды.

Hлгілер бәрібір тоқтамайды: 

«%зім дегенде %гіз қара күшім 

бар». Fзінің, %з баласының, %з 

дүниесінің құлы. Fзге адамның 

ол  үшін мүлде  құны жоқ. 

Бірқатарымыздың, %мір-%нер 

туралы түсінігіміз «%нерді үйрен 

де жиреннен» аспайды.Тіпті %нер киесін 

естен шығарып, оны ойыншыққа айнал-

дыратындар қаншама? Нарық кезінде 

жасы бар, шал-кемпірі бар, әншілердің 

к%бейгенін к%зіміз к%ріп жүр. «Ұйықтап 

жатқан жүректі ән оятар/ Үннің тәтті 

оралған мәні оятар. Hннің де естісі 

бар, есері бар, Тыңдаушының құлағын 

кесері бар.../ Жақсы әнді тыңдасаң ой 

к%зіңмен, Fмір сәуле к%рсетер судай 

тұнық. Құр айқай бақырған/ Құлаққа 

ән бе екен? Fнерсіз шатылған/ Кісіге 

сән бе екен?..Құлағынан %теді/ Құр 

айғай салған әндері ... Құлағын басып 

жалынды,  Қойғыза к%р деп құрғырды» 

(сонда, 2-том, 5,6,14,37).

Fнер.

Біз Абайды тыңдасақ қой, ертерек: 

«Құлақтан кіріп, бойды алар/ Жақсы 

ән мен тәтті күй./ К%ңілге түрлі ой 

 салар,/ Hнді сүйсең, менше сүй» (сонда, 

2-том, 15-бет). Hркімнің %зіндік дауысы 

бар. Бірақ оны да тәрбиелеу, шыңдау 

керектігі кәміл. Ең бастысы, талапкердің 

жүрегі аса сезімтал болса, құба-құп. 

Hйтпесе, дауысым бар деп, сахнаға 

таласу  обал-ақ. Кейбіреудің, тіпті %з 

жандарына жап-жақсы әншіні қосақтап 

алып, %нерді қор қылатынын қайтерсің! 

Абайдың с%з %нері.

Ұлы ақынды %лең-%нер %лкесіне 

қырыққа келгенде мойын бұрды деп 

кесіп айту келіспес. Бұл ж%нінде Мұхтар 

Омарханұлының ақынның жас кезіндегі 

%леңдері бізге жетпегені, сақталмағаны 

туралы пікіріне тоқтаған ж%н. Яғни олар 

туралы бізге жетпеген немесе хакімнің %з 

к%ңіліне қонбаған деген ләзім. К%кбай 

«Жаз» %леңі туралы: «Ауыл Бақанастың 

бойындағы К%пбейіт деген жерге қонып 

жатыр екен... сол күні, «Жазды күні 

шілде болғанданы» жазған екен. Оқып 

берді. Fзі жазған с%зіне ең алғаш рет 

аз да болса қанағат қылғанын к%ргенім 

осы» деп еске алады. 

Абай Құнанбайұлы алғашқы %лең-

дерінен бастап, %мірдің %нер екенін 

жырлайды. «Fлең – с%здің патшасы, с%з 

сарасы, Қиыннан қиыстырар ер данасы.

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, Теп-

тегіс, жұмыр келсін айналасы». Тіпті 

1855 жылы, яғни м%лшермен он  жасын да  

жазған «Кім екен деп келіп ем түйе 

қуған» %леңінде ұзатылған қызға «жауыр  

айғыр» берген бауырды сынға алады 

(сонда, 1-том, 34-бет). Жат жұрттық 

қарындас тұрмыс құрғанда оны лайықты 

шығарып сала білу де – к%ргендік пен 

білгендіктің белгісі, яғни %нер.

 Жол басы.

Кез келген жастың есею, азамат-

тық жолының бір баспалдағы – жар 

таңдау. Fмірлік серігіңді дұрыс таңдап, 

(сонда,  1-том, 53,54,55-бб). 

Хакім Абай осылайша толғана 

келе «Ғылым таппай мақтанба» 

%леңінде %мір сүру %нерін меңгеруді 

былайша түйіндейді: «Fсек, %тірік, 

мақтаншақ,/ Еріншек, бекер мал 

шашпақ – / Бес дұшпаның, білсеңіз./ 

Талап, еңбек, терең ой,/ Қанағат, рақым, 

ойлап қой – / Бес асыл іс, к%нсеңіз 

(сонда,  1-том, 60-бет).

Ал %нер де – ойын. Fз толқыны, 

тебіренісі, ережесі, талабы, әуені, бояуы, 

нақышы, машығы бар ойын. Ұлы ақын 

айтпақшы, «С%з түзелді, тыңдаушы, 

сен де түзел, Сендерге де келейін енді 

аяңдап». Абайды бір оқи бастасаң, 

айырылғың келмейді.  Fлең с%зді 

қара с%збен баяндау обал: «Білімдіден 

шыққан с%з/ Талаптыға болсын кез.

Нұрын, сырын к%руге/ К%кірегінде 

болсын к%з» (сонда, 1-том, 73,86 бет-

тер). Тыңдайтын құлақ болса, ұлы ақын 

ұлағаты мәңгілік мұра. 

Hрине, бұл %мірге келген соң білім 

мен %нерді меңгеріп, еңбектен ерінбей, 

«алға ұмтылу – адами қасиет, ал жанта-

ласу – қасірет». Ұлы Абай отыз бесінші 

с%зінде: «Дүниеде ғиззат үшін, сый-

құрмет алмақ үшін қажы болғанды, мол-

да болған, сопы болған, жомарт болған, 

шейіт болғандарды» және «Ахиретке  

б о л а ,  б і р  ғ а н а  қ ұ д а й  т а ғ а л а н ы ң 

разылығын таппақ үшін болғандарды» 

екіге б%ліп, ара-жігін ажыратады. Ақын 

дүние үшін болғандар мен құдайдың 

разылығы үшін %нер қылғандардың ара-

сы жер мен к%ктей екенін атап к%рсетеді 

(сонда, 2-том, 120, 121-бб).

Атақ пен құрмет.

Сондықтан есеппен емес, адам дық 

талабымен ештеңеден тайсалмай алға 

басып, «ойнай» білу керек. Біліктілікпен 

шаруа жасап, адам гершілікті, ар-ұятты 

ұмытпау – борыш. Кейбір бастықтардың 

белден басып, шикі кадрларды жоғары 

орындарда шіренту практикасы да 

ойын ережесіне пысқырмаудың сал-

дары. Жаңағы шикібастың жұр тында 

қалған қоқсықты жинап, «бір қайнауы 

ішіндегі дүниенің» иін қандырудың 

%зі азап. «Hкесінің баласы – адамның 

дұшпаны. Адамның баласы – бауырың» 

немесе «Адамның адамшылығы істі 

бастағандығынан білінеді, қалайша 

бітіргендігінен емес» (сонда, 2-том, 123, 

122 беттер). 

Иә, кейбіреу секілді «адамның адам-

шы лығы... қалайша бітіргендігінен де 

білінеді» деп, фәлсафа соғу мүлде қате. 

Бұл жұмсақтап айтқанда, ал турасына 

к%шсек, Абайдың «%кшесіне де жеткем 

жоқ» деп мойындайтын ғұлама Hуезовтің 

табанының ізінен садаға кеткірлердің 

жаңағыдай ділмарсып, Хакім Абай 

ұлағатын дамытпақ  болуы еш ақтауға 

келмейді: «Адамның адамшылығы істі 

бастағандығынан білінеді, қалайша 

бітіргендігінен емес». Ұлы ақынның 

игілікті істі асықпай, иін қандырып 

 барып қолға алсаң табысқа жетесің деген 

ұлағатын «тасыр ұқпас». Fйткені «Hуелі 

адамның адамдығы ақыл, ғылым деген 

нәрселерменен» (сонда, 2 том, 124-бет). 

нен %тіп кетіппіз ғой» деген сыңайда 

астамшылық жасаудан қысылмайды. 

Ал соңғылары «терін сатпай, телміріп, 

к%зін сатып, теп-тегіс жұрттың бәрі 

болды аларманның» жолын құшты 

(Абай, шығармаларының екі томдық 

толық жинағы, 2-том, 47-бет немесе 

2/47-бұдан әрі осылай к%рсетіледі). 

«Коммунизм құрылысшыларының» 

нарықтың «былғаныш» жақтарына 

осқырына қарауы түсінікті.  Бірақ 

олардың талайды зарлатқан және «адам 

бақытты болу үшін келген %мірді» (әл-

Фараби) тозаққа айналдырған Сталинді 

ақтамақ былай тұрсын, мақтамақ тала-

бы қисынсыз-ақ. Ал турасына к%шсек 

«қызыл қырғынның» бас қасапшысына 

табыну мүлде ұят, тіпті еш кешірілмес 

күнә. 

Р а с ,  И о с и ф  ж а р а т ы л ы с ы н а н 

 дарынды тұлға. Алайда оның мақ сатқа 

жету жолындағы ештеңеден тайынбаған 

қанды із і  тарих жолында сайрап 

жатқанын ұмыту мүмкін бе!? Ешбір 

басшының, ешқандай «ізгі мақсатпен» 

ешбір адамның %мірін қию түгілі, оған 

қол сұғуға қақысы жоқ. Басқаны қайдам, 

«мұртты к%семнің» кезінде қазаққа 

жасалған қасақана ашаршылық пен 

саяси қырғын зардабы аса ауыр болды. 

Алты алаштың айбынды ұлдарын, елді 

бастар Ерлерін қырып салып, «қайран 

қазақтың» %зіміз күлетін кейбір сібір 

халықтары секілді Борис пен Николайға 

айналар күні таяп-ақ қалған. Сол Петр 

мен Павелдің бұғауының әлі де босатар 

түрі к%рінбейді.. 

Ал ана сүтінен ажырамай  жатып 

тоқсаныншы жылдардың ащы дәмін 

татқандар  мен сәресін  ақша деп 

ашқандарға келсек: «Ендігі жұрт тың с%зі 

– ұрлық-қарлық, Сапалы жан к%рмедім 

с%зді ұғарлық»(1/51), ««Пайда деп, мал 

деп туар ендігі жас, Еңбекпен терін сатып 

түзден жимас» (1/56). Осы соңғылары, 

%кінішке қарай, ұлттық мүдденің ең 

әлжуаз, дүбәрә буынына айналғандай. 

Жаңағы «заманы илегендер» (Абай) 

 туралы алғаш осыдан он жыл бұрын 

қалам тартыппын: «Ұрланған ұрпақ» 

(«Ақиқат» журналы, 2009 ж.). Олар, 

жанарларын кітаптан емес, ғаламтордан 

суарғандар «Пайда ойлама, ар ойла, 

 Талап қыл артық білуге» (1/59) деген ұлы 

ақын %сиетін қайдан білсін. «Құдайдан 

қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын 

десең – оқыт, мал аяма! Hйтпесе... саған 

рахат к%рсете ме, %зі рахат к%ре ме, я 

жұртқа рахат к%рсете ме?» (2/110). 

Масқара сонда,  қазір  қоғамда 

«жең ұшынан жалғасқан жемқорлық» 

пен парақорлық қалыпты салтқа 

айналған сыңайлы. Ондай қылмыс 

үшін жемқорлар ұялмайтын болды: 

Үкімет мүшелері – министрлерді қойып, 

 Премьер-Министрлер құрықталып жат-

са, «Алғанның несі айып», «Қолыңнан 

келсе,  қонышыңнан бастың» айы 

оңынан туғандай. Тіпті «Алтын к%рсе, 

періште жолдан таяды» деп, ақталмақ 

болатындар бар. «Періштеден садаға 

кеткір-ай! Періште алтынды не қылсын, 

%зінің к%рсеқызар сұмдығын қостағалы 

туатыны, онда тылсым күш бары даусыз. 

«Құлақтан кіріп, бойды алар/ Жақсы ән 

мен тәтті күй» (2/15). Сонымен қатар ән 

мен күйдің жанға дауа екені %з алдына, 

бойға желік бітіретіні де рас. Сол сияқты 

біреудің бейнесіне кіріп, образын сомдау 

да нағыз %нерпаздың ғана маңдайына 

жазылған. Бірақ қоғамда дағдарыс 

мойынға мінгенде нағыз дарындарды  

кимелеп, жалған «%нерпаздардың» 

алақандарын ысқылап, жарысқа түсетіні 

де шындық. «Hсемпаз болма әрнеге,/ 

Fнерпаз болсаң арқалан « (1/149). 

 Ондайлар адамзат ғұламаларының 

«бұл %мірдің мәні ойын-күлкі емес» 

деген тағылымына да пысқырмайды. 

Таяз зерттеушілер, тұқыл қаламгерлер, 

тағысын тағылардан к%з сүрінеді. «Құр 

айқай бақырған/ Құлаққа ән бе екен! 

Fнерсіз шатылған/ Кісіге сән бе екен?» 

(2/14). 

Ал «...надан ел қуанбас нәрсеге 

қуанады... һәм ұялғандары ұялмас 

нәрседен ұялады, ұяларлық нәрседен 

ұялмайды. Мұның бәрі – надандық, 

ақымақтықтың әсері» (2/111). Олай 

болса, ұятты ұмытқан ұрпақты ұрланған 

демеске лажымыз жоқ. Ал надандық 

пен қараңғылықтың зарын хакім аямай 

тартты: «Үлгісіз жұртты үйретіп, қалдық 

кейін, К%п надандар %зіне тартар бейім» 

(1/65), «Fзгеге, к%ңілім, тоярсың, / 

Fлеңді қайтіп қоярсың?/ Оны айтқанда 

толғанып, Іштегі дертті жоярсың... 

 Жыласын, к%зден жас ақсын, Омырауым  

боялсын. Қара басқан, қаңғыған/ Хас 

надан нені ұға алсын» (1/119), «Қайғы 

шығар ілімнен, Ыза шығар білімнен. 

Қайғы мен ыза қысқан соң, Зар шығады 

тілімнен» (1/135). 

Қазақтың дана да дара перзенті-

н і ң  п о э з и я  к % г і м е н  е м і н - е р к і н 

 ша рық  тауына  қараңғылық қыспағы 

қанатын қақтырмады. Құнанбайдың 

 Ибраһи мінің  надандықтан жаны аяусыз  

күйзелді, с%йтіп, ол «ер сынарлық бес 

күндік майданда» жауһар жырымен 

қараңғылық к%гінен сәуле түсіріп, 

қайраткер-ақынға айналды. Тіпті «қаңқ 

етер, түкті байқамас» т%ңірегін билік 

күшімен тәрбиелеуден үмітті болды. 

Тарих Абайдың т%рт мәрте болыс, екі 

мәрте би болып сайланғанына куәлік 

етеді. 

Ал қазіргі қолы аз-маз билікке 

жеткен миниәкімдерден бастап 

 министрге шейін ел үстінен күн к%руге 

ұялмайды. «Олардың жоқ  ойында 

 малын бақпақ, Адал еңбек, мал таппақ, 

жұртқа жақпақ» (1/52). Тіпті тексеруші 

 органдарда жұмыс істей жүріп, әртүрлі 

шараларға демеушілік к%рсетуді 

әдетке айналдырғандарды к%ргенде 

таңданбасқа шараң жоқ. Сол сияқты 

қарамағындағы жұмысшыларға қол 

ұшын бермек түгілі, оларды құлша 

жұмсап, 14-16 сағат жұмыс істейтін 

кейбір кәсіпкерсымақтардың %з атын 

шығару үшін демеушілік жасауы 

 ар-ұяттан жұрдай екендерін к%рсетеді. 

Абай «атақ үшін жомарттық жасай-

тындарды» ұяты жоқ имансыздар деп, 

пердесін сыпырады. 

Қазір қалталылар үшін бәрі мүмкін 

болып кетті: байлыққа белшесінен бата 

тұрып, билігін пайдаланып жер сататын-

дар да еш қызармайды. Тіпті тарихты 

зерттеген боп, том-том кітап шығарады. 

Байлығын к%рсетуден қымсынбайды, 

бірде әнші, енді бірде сазгер болып 

шыға келеді. Бұған қысылу қайда, қайта 

қымбат к%лік пен салтанатты сарайдан, 

шалқыған той жасап, аста-т%к ас беру-

ден еш қысылмайды. Яғни ондайлар 

ұрлықпен тапқан табысына мақтанудан 

ұялмайды, %зіндей сұғанақтан кем 

қалудан ұялады. Жоқ, бұл ұлы ақын айта-

тын «Т%ркініңнің бергені жауыр айғыр, 

Бауырыңды ұрайын бірге туғанның» 

(1/34) кебі емес. Хакім қарындасты 

лайықты ұзатып сал десе, бұлардың 

тойды к%кала ақша  шашып, ысырапқа 

айналдыратынын к%ріп жүрміз. Осыған 

жақында Fзбекстанда заңдық тұрғы дан 

тосқауыл қойылды: ақыл азған кезде 

«таяққа» жүгініп, тәртіпке шақыру 

керек-ақ. 

Ал құран оқуға ниет қылып, бірақ 

тілін кәлимаға келтіруді ойланбайтын-

дар ше? «Алла деген с%з жеңіл,/ Аллаға 

ауыз қол емес. Сонда да қоймайды 

жазғандар «Қираәтін (құран оқу) 

оқытып/ К%ріп едім, шатылды. Ниет 

қыла білмейді, Не қылады нәпілді 

(міндетті бес уақыт оқылатын намазға 

қосымша оқылатын намаз).  Осы 

оқумен намаздың/ Қай жерінде сауап 

бар? Тегін ойлап байқасаң, Мұнда 

ми жоқ, құлақ бар (1/39). Рас, бірден 

нақышын тауып, сауатты оқып кету 

қиын. Алайда кейбіреулер сияқты 

алғашқы сақау қалпын қанағат қылып 

жүре берудің ж%ні  қайсы? Бұған 

«әркімнің %з ұяты білсін» дейтіндер 

да табылады. Солайы солай, әркім 

%зі жауап береді. Алайда Алланың 

с%зін дұрыстап айта алмасаң, қасиетті 

Құранда нең бар? Шиқылдағанша 

 немесе мыңқылдағанша тыныш қана 

тыңдасаң да қанағат емес пе?! 

Дегенмен, жекелеген шіңкілдек 

немесе тұтықпа молдаларға республи-

каның Діни басқармасы тоқтау салуы 

қажет деп білеміз. Сол секілді қасиетті 

Меккеге қажылыққа барып келген соң 

да қанағатты білгісі келмейтіндерді 

к%ргенде бұл не үшін киелі жерге  сапар 

шекті екен деп ойлайсың. Кейбір 

таңдайларына бұлбұл қонақтаған, кон-

ференциялар мен басқа да к%пшілік 

шараларда %згені ұмытып жалғыз сай-

райтын шешен мен ділмардың Абайдың 

мына с%зін есте ұстағандары ж%н: «К%п 

топта с%з танырлық кісі де аз-ақ, Ондай 

жерде с%з айтып болма мазақ. Біреуі 

олай, біреуі бұлай қарап, Түгел с%зді 

тыңдауға жоқ қой қазақ» (1/76). Осыған 

%з тарапымыздан «Білгеніңнің бәрін 

айту да білгендік емес» деп қосылар едік.

Біле білгенге, ең масқара нәрсе – 

рушылдық пен жершілдік сырқатына 

шалдыққандар. «Алашқа іші жау боп, 

сырты күлмек, Жақынын тіріде аңдып, 

%лсе %кірмек» (1/47). Бағзы замандарда, 

тұрағымыз үңгір болған кезде топта-

лып %мір сүру жан сақтаудың амалы 

еді. Туған-туысыңмен, руласыңмен 

білектесіп, азық табасың, жабайы 

 хайуандардан қорғанасың. Қазір бір 

уыс қазақтың «әрбір қазақ – жалғызым» 

(Сабыр Адай) деп, ұлт бақытын ту етудің 

орнына руға немесе жүзге жалтақтауы, 

оның баяғы сол үңгірдің аузынан  аттап 

шыға алмай, т%рт аяқты қалпында 

қалғанын к%рсетеді. 

Қазір %з басым уақытты аяймын. 

Мұны %зімді аяғандық десе де болады. 

Қазір қарап отырсам, достықтың қадірін 

түсінбейтін %зімшілдермен бірге жүрген 

күндер босқа %ткен уақыт екен. Обал-ақ: 

«жарым сырласуға жарамайды» деп, т%рт 

баласымен отбасын тастаған мүнафықты 

да к%зіміз к%рді. Қимадық, сендік с%зіне. 

С%йтсек, отбасын аямаған кісәпір үшін 

ештеңенің қадірі болмайды екен. Сол 

секілді жалғыз қыз ғана таптың деп, 

жарын қорлаған әумесерді де к%зіміз 

к%рді. Оның басқа жанға да жақсылық 

жасамасын сезетінбіз. Тағы да қимадық, 

сендік. Ақыры алданғанымызды білдік, 

жаңағы пендеңіз пайдамыз болмағанда 

айналып жүре берген. Бірақ тағы да 

ұятты ұмытты: алпысқа келгенінде, 

бізді қойшы, қырық жыл хабарласпаған 

студенттік жолдастарын іздеп, қайран 

қалдырды. Hйтеуір, оның қадірін енді 

біліп қалған едік. Ал жаңа «достары» 

%здерінің күні ертең, жо-жоқ тойдан 

кейін-ақ ұмытылатындарын қайдан 

білсін?! 

Тіпті жолдас-жораға айтар %тініштің 

де ж%ні барын ұқпай, үнемі алақанын 

жайып, к%мек сұрап жүретін «Ұялмас 

бетке талмас жақ береді» екен(2/116), 

ал «бастан жыға қисайғанда» тайқып 

кететін «к%леңке досты» да к%рдік. 

Бір емес, бірнеше алдаса да қимадық, 

сендік. «Күн жауғанда қойныңда, Күн 

ашықта мойныңда» (1/70)  немесе 

«Басыңа жұмыс түскен күн... Ашып 

берер жауыңа/ Fзі к%рген қоймасын» 

( 1 / 6 8 ) .  Ш і р к і н ,  % з а р а  ш ы н а й ы , 

«тұрғандай  бейне қорқып, жаның 

 шошып» сыйласатын достыққа не 

жетсін! Соған қарағанда, кейбіреуде 

беттің орнын жамбас майы жып-

жылмағай жасырады-ау деймін. Бұл 

айтылғандар Абай сәулесі мегзеген, 

к%ңілде жүрген ойларымыздың бір 

 саласы ғана. Fмір сүру %нерін меңгеріп, 

айналаңа адал болғанға не жетсін.

Болат ЖҮНІСБЕКОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

сек те, қадірін білген пендең %зінің 

айналасының да қадірін біледі. Ол, 

тіпті жандыға жаны ашыса, жансызды 

текке   шашып, ысырап  жасамайды. 

Олар үшін кейбіреулер секілді «қолынан 

келсе, қонышынан басу» мүлде жат. 

Бірақ жаңағы  кей бі реулердің, әсіресе, 

бәрі  сатылатын және сатып алына-

тын  жабайы нарықта кекірігі азды. Бір 

қарасаң, жап-жақсы кісі, «Алашқа іші 

жау боп, сырты күлмек, Жақынын тіріде 

аңдып, %лсе %кірмек» (сонда, 1-том, 

47-бет). Жаңағыны жақын тани кел-

генде оның ар-ұят қиясында тұрғанын 

к%ріп, қашан құтылғанша асығасың. 

«Сырын түзер біреу жоқ, сыртын түзеп,..

Сәлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ» 

(сонда, 1-том, 52-бет).

Пендеміз.

Алайда %зіңді-%зің басқара алмау-

дың түбі аранға жығады. Осыны есі 

кіресілі-шығасылы сезе тұра жаңағылар 

арандарын бәрібір тыймайды. Бұ 

дүниедегі жақсының бәрі солардың 

меншігі болуы керек сияқты. Тіпті күні 

кеше %зі ғашық жүрекпен таңдап алған 

жарын да отбасының бақшасына күз 

түскенде басқа бір гүлге айырбастап 

жүре беретіндер де сондайлар. Олар үшін 

%з жаны желбіресе, жетіп жатыр. Ал жан 

жарының қадірін білмейтіндер үшін 

%зге замандастың құны бес тиын. 

Шындығында «Рақымдылық, 

мейірбандылық, әртүрлі істе 

адам баласын %з бауырым 

деп,  %з іне  ойла  ғандай 

таба білгенге не жетсін: «К%ріп алсаң 

к%ріктіні, Таңдап алсаң тектіні, Сонда 

к%ңіл толмай ма?!» (сонда, 1-том, 41-б). 

Сол сияқты саятшылықта – «Жақсы ат 

пен тату жолдас – бір ғанибет», «Қыран 

бүркіт не алмайды, салса баптап» немесе 

әдемілікте – «Бір жаңа ұқсатамын туған 

айды», тіпті «Күлкісі бейне бұлбұл құс 

сайрайды» (сонда, 1-том, 42,44,49-бб). 

Hрине, әдемілікті танып, оған қорған 

болудың, саятшылық құрып, %мірді 

қызықтай білудің және ғылымның пай-

дасын дер кезінде түйсінудің де %мір 

сүру %нерін меңгерудің баспалдақтары 

екені анық. 

Ұлы Абайдың әрбір с%зі %мір сүрудің 

%негелі қағидаты «Бірлік жоқ, береке 

жоқ, шын пейіл жоқ,/ Сапырылды 

байлығың, баққан жылқың», бұл аздай 

«Жаны аяулы жақсыға қоса мын деп, 

Hркім бір ит сақтап жүр ырылдатып», 

«Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, 

Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда» 

(сонда, 1-том, 49, 50, беттер). Тіпті жай-

лауын, күзеуі мен қыстауын да ондайлар 

алтыбақан алауыздықтың салдарынан 

дұрыс пайдалана алмаған.

Сондықтан «Hуелі %нер ізделік, 

қолдан келсе,/ Ең болмаса еңбекпен 

мал табалық»,  немесе  «Керек іс 

бозбалаға – талаптылық,/ Hртүрлі 

%нер, мінез, жақсы қылық», «Біріңді 

бірің ғиззәт, құрмет етіс,/ Тұрғандай 

б е й н е  қ о р қ ы п ,  ж а н ы ң  ш о ш ы п . / 

Жолдастық, сұхбаттастық – бір үлкен 

іс,/ Оның қадірін жетесіз адам білмес» 

Олай болса, тірлік талабын, %мір сүру 

%нерін меңгеру және %мір-ойынның 

ережесін» мүлтіксіз сақтау әрқайсымыз 

үшін адамдық парыз.

 

ҰЯТТЫҢ 
ЕКІНШІ БЕТІ

 «... ұялмас нәрседен ұялады, 
 ұяларлық нәрседен ұялмайды»

(Абай, 2/11)

Пенде болған соң, ешкім де кемші-

ліктен сау емес. Дегенмен, %згелерге 

қарағанда, бәрі сатылатын заманға 

кеңес дәуірінен топ ете түскен аға 

буын %кілдерінің және к%зін «сату – 

 сатып алумен» ашқан сексенінші жыл-

дары туғандардың олқылығы к%зге 

ұрып тұр. Алғашқылары «коммунизм-

айтқаны» (2/116). Ондайлар баспана 

емес, сарай салып, сайрандаудан немесе 

небір қымбат к%лік мініп, тайраңдаудан 

ұялмайды. Тіпті соның бәріне %здерінің 

«іскерлігі мен білімінің» арқасында 

қолдары жеткендей шалқаюдан, күпініп 

сайраудан еш қысылмайды: «Кейбір 

жігіт жүреді мақтан күйлеп, Сыртқа 

пысық келеді, к%зге сынық» (1/54). 

Сондықтан «С%зіне қарай кісіні 

ал, Кісіге қарап с%з алма» (1/62). 

Бұқаралық ақпарат құралдары немесе 

әлеуметтік желілер арқылы байлығын, 

тіпті табағындағы ас-дәмін к%рсетіп 

мақтанатындар шықты. Бұл жерде, 

әсіресе жұлдызы сахнада жанғандар 

белсенділік к%рсетуде. Демек, ертедегі 

«біздің тұқымда сал-сері болмаған»  деген 

мақтан с%здердің тегін айтыл мағаны 

ғой. Жақсы ән-күйдің табиғи дарыннан 
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Қ а б д ы к ә р і м  к а б и н е т і н д е  к ү т і п 

отыр екен. Мұқағали онымен  жылап 

к%ріст і .  Құшағынан босатар  емес. 

Қабдыкәрім бұны қайта-қайта арқасынан 

қағып, жұбатып, орындыққа күштеп 

отырғызғандай болды. Мұқағали есін 

 жинай алмай, есеңгіреп, ұзақ отырды.

– Қабдыкеш, не болды бұл, не болды? 

– деп, басын шайқай береді.

– Мұқа, сабыр қыл, енді. Түсінемін, 

Т%леген жан жолдасың болды ғой. 

Бәрімізге ортақ қайғы. «Fлі артынан 

%лмек жоқ» деген. Тірі адам тіршілік 

 жасауы керек қой. Марқұмды ақтық 

сапарға шығарып салуымыз керек...

– Апыр-ай, ә, сонда не жағдай болған 

%зі? Қабдыкеш, түсіндіріп айтшы құдай 

үшін...

–  М ұ қ а ,  м е н і ң  б а р  б і л е т і н і м 

 мынау. Одақтың әдебиетті насихаттау  

бюросы  Дихан Hбілев,  Сағынғали 

Сейітов, Нұтфолла Шәкенов үшеуін 

Қарақалпақстанға іссапарға жіберуге 

ұйғарған. Содан олардың қарақалпақ 

жұртшылығымен кездесуін ұйымдастыру 

үшін бюроның жаңа қызметкері Т%леген 

Айбергенов алдын-ала Н%кіс қаласына 

ертерек барады. С%йтіп, делегациямыз 

Н%кіске жеткен күннің ертеңіне Шымбай  

ауданына жүріп кетеді  де,  Т%леген 

аяқ астынан сырқаттанып, Н%кісте 

қалып қояды. Сол күні ақын %мірмен 

қоштасады... Неден қайтыс болғанын 

білмеймін, Мұқа. Н%кістен телеграмма 

түнде алдық. Бүгін жерлейді... 

Мұқағали кабинеттен шыққасын к%з 

жасына қайта ерік берді. «Обал-дағы-ай, 

артында шиеттей бес баласы қалды! Не 

болар екен олардың күні?..».

Фойеде ерсілі-қарсылы жүріп алды. 

Екі самайының тамыры солқ-солқ етеді.

Шай қайнатым уақыт %ткенде т%менгі 

қабаттан абыр-дабыр дауыс естілді. 

 Артынша әлдекімнің екінші қабатқа 

жүгіре басып к%теріліп келе жатқанын 

байқады. Саттар Сейітқазин екен.

Мұқағали оған қарсы жүріп, құшағын 

жайып, ботадай боздай ж%нелді.

Саттар мұндайды күтпесе керек, 

сасқалақтап, не істерін білмей қалды. 

Мұқағалидың алып құшағында тұрып, 

ентігін баса алмай, мең-зең қалыпқа түсті. 

«Мұқа, сабыр, сабыр» деп қояды. Сосын 

құрсаудан сытылып шыққандай: «Мұқа, 

күте тұр» деп, Қабдыкәрімнің кабинетіне 

кіріп кетті.

Сәлден соң қайта шығып: «Мұқа, 

 б а р ы н ш а  с а б ы р  с а қ т а й ы қ .  Қ а з і р 

...Жаңбыр төпелеп тұр...

...Айнала тас қараңғы...

...Жүрейін десе, аяғын қозғалта алар 
емес. Зілдей ауыр. Қорғасын құйып 
қойған ба дерсің...
...Алдында біреудің кетіп бара жат-
қаны анық. Сұлбасы қарауытып 
көрінеді, әйтеуір. Етене жақын еке нін 
жүрегі сезеді. Кім болды екен? Мына 
нөсердің астында қайда барады 
бұлар?.. Жұмбақ...
– Мұқаш!..
...Біреу шақырғандай болады... 
Қалың тұманның ішінде адасып 
жүргендей...
...Кенет жарқ етіп, айнала самаладай 
жарқырап сала берді...
– Мұқаш деймін!..
...Тәйірі, түс көріп жатыр екен 
ғой  манадан бері. Лашын екен 
шақырған. Бөлменің шамын 
жарқырата жағып қойыпты. Көз 
қариды.
– Біреу звандап жатыр. Сені сұрайды. 
Одақтан дейді...
Мұқағали көзін әрең ашып, оған 
аңырып қарады.
– Кім дейсің?..
– Е, қайдан білейін?.. Түн ішінде 
неғылған «одақ»? Қалжыңбас 
достарың ның бірі шығар... 
Мұқағали мәйкішең дәлізге шығып, 
орындық үстінде шалқа сынан 
жатқан телефон тұтқасын құлағына 
тосты.
– Әлөу, бұ кім?..
Қабдыкәрімнің даусын әзер айырды.
– Мұқа, Одаққа тез жетші!.. Нөкісте 
Төлеген қайтыс бопты. Айбергенов...
– А-а, не дейсің?.. Төлеген!?..
Біреу миына ыстық біз сұғып алған-
дай болды. Жүрегі зырқ ете қалды...
«Құдай-ау, не дейді?.. Төлеген... 
Қалайша? Мүмкін емес. Жап-жас 
қой әлі...».
Тұтқадағы дауысты ести тұра, 
сөздерін ажырата алар емес. Біресе 
басын, біресе кеудесін сипалай берді. 
Көзінен жас парлап барады...
– Мұқаш, не болды?..
Нағиман анасы екен үн қатқан. 
 Лашын екеуі состиып тұр.
– Төлеш... Төлегеннен айырылып 
қалдық қой, Нақа...
– Алда, байғұс-ай!..
Лашын иығына көнетоз кәстөмін 
әкеп жауып еді, кемсеңдеп 
отырған Мұқағали еңіреп қоя 
берді. Жұбатпақ болған Лашынның 
да сөйлеуге шамасы келмей, 
Мұқағалидың алдына тізерлей кетті. 
Иығы селкілдеп барады.
– Сабыр етіңдер, қарақтарым... 
 Балалар оянып кетпесін...
Нағиман екеуіне жақындап, 
 бастарынан сипады. Олардың дірілі 
бұған да ауысты. Енді үшеуі қосыла 
жылады.

Т%легеннің  үйіне  барып,  жұбайы 

Үрнисаны ертеміз де, аэропортқа тар-

тамыз. Оған еш сез дірмейік. Н%кіске 

жеткесін бір-ақ естіртеміз» деді с%зін 

салмақтап. Мұқағали үнсіз басын изеп, 

келіскендей болды. 

* * *

АН-2 қарақалпақ аспанын қақ тіліп, 

қалықтап келеді. Мұқағали терезеге 

қадалып отыр. 

«Қызталақ, жете де алмай келесің, 

сені де «ұш қыр кілем» дейді-ау. Құдды 

есек- арба дерсің... Қанатым болса, шіркін, 

алдыңа түсіп алып, зулар едім... 

Е, бірақ, осыған да шүкір. Қайта 

мына Саттар еті тірі, әбжіл екен. Само-

летке «жоқ» билетті тауып, Тәшкенге 

жеткізді. Ол жерден қалай екенін 

қайдам, %збек комсомолын тауып 

ала қойды. С%йтіп, оларың %бектеп 

шығарып салды. Енді н%кістіктер 

«ке шіккен %здерінен к%рсін» деп, 

Т%легеннің жүзін топырақпен жауып, 

жасырып қоймаса болғаны... 

Неге асығыс жерлейін деп жатыр екен? 

Мұнда бір гәп бар-ау...».

Қызық. Т%легеннің %зі де ылғи асығып 

жүретін. 

Асығыс ылғи жортып жүруші еді,

Бетпақтан су іздеген жайраңдайын...

Fмір сүруге асқан құштарлық адамды  

шапшаң дыққа бейімдейді, білем. Ол 

тіптен космостық жылдамдықты қалаған 

жоқ па?.. 

Т%легенмен алғаш танысқан сәті к%з 

алдына келді. 

...Тоқаш екеуі Одақтың алдында  

әңгімелесіп тұрған-ды. Анадайдан 

ат жақты, орта бойлыдан биіктеу, 

сылыңғыр, әдеміше келген жігіт бұларға 

қарап күлімсіреп келеді екен. Бұйралау 

қалың қара шашын артқа бір қайырып 

қойып, тез-ақ жақындады. 

– Ассалаумағалейкүм, ағалар! – 

деп, әуелете амандасып, %лең оқыған-

дай екпіндете с%йлей берді. – Ай, 

айналайын дарым-ай, %зім де біліп ем, 

жүрегім де сезіп еді, кездестірем-ау деп 

%здеріңізді, асыл ағаларымды!..

Hй-шәй жоқ, к%птен к%ріспеген 

жандарша құшақтаса кетті. 

– Hй, мынауың жүдә іші-бауырға 

кіріп барады ғой, – деді Тоқаш, күліп. 

Танымайтын адамның аса бауы р  мал-

дығын ұнатып қалса керек. Мұқағали 

да аузын ашса к%мейі к%рі нетін ақк%ңіл 

жігітке сүйсінгенін жасыра алмады. 

«Қай баласың?» деп т%тесінен сұрақ 

қойды жас жігіттің иығынан қапсыра 

құшақтап. С%зге шапшаң екен: 

– Алдарыңызда Айбергенов Т%леген 

  тұрыпты,

Ақын ағаларын сыйлауға жоспар 

құрыпты, – деп, лып ете қалды. 

– Ой, пәлі-ай, мынау менің мәснәуи 

үлгісінде жазылған жырымның екі 

жолы ғой, – деп, Мұқағали жадырай 

түсті. Тоқаш та мұртынан күліп тұр.

Т%легенде тыным жоқ екен. «Ал, 

ағалар, не тұрыс? Айқындайық бетбұрыс! 

Тарттық біздің үйге, Қаскелеңге, 

 дастарқаннан дәм  татып, кезекті берейік 

ән-%леңге» деп, ұйқастыра с%йлеп, екі 

ағасын қолтықтап алып, дедектете, 

сүйрей ж%нелді. Екеуінде айтар уәж 

қалмады, дегеніне к%ніп, жүре берді. 

Т%леген сол дегеннен бұларды бастап 

отырып, Қаскелеңдегі үйінің т%рінен 

 бір-ақ шығарды. Кішкентай қоржын 

үйдің бір қабырғасындағы «ул. Кирова, 

д. 57» деген жазу есінде қалып қойды 

Мұқаңның.

– Ал, ағалар, Т%легеннің қосы – «%з 

үйім, %лең т%сегім» осы. Мынау Үрниса 

деген келіндеріңіз, үш баланың үр анасы. 

Бұйырса, дүниеге келер тағы бір ұл баласы.  

Үрниса, сәлем бер ақын ағаларыңа, 

келісті, кең жайлаудай жағаларыңа. 

Мұртты ағаң – Тоқаш  Бердияров, алпамса  

ағаң – Мұқағали Мақатаев, аз десең, тағы 

да кісі шақыртайық, – деп, ұйқасы мен 

әзілін араластырып, таныстырып жатыр. 

Т%легеннің %зі қандай келбетті болса, 

келіншегі де сондай сүйкімді, үріп ауызға 

салғандай екен. Ашық-жарқын мінезі, 

 сы  пайы лығы бірден к%зге түсті. Балалары  

да ешкімді жатырқамай, бұлаң %скен 

тәрізді.

Кішігірім тойға айналған сол кеште  Мұ-

қағали ойлы отырды. Тоқаш пен  Т% ле ген 

аттың басын қоя берді. Жарыса жыр оқыды, 

одан қалды, қалжыңдасып бақты. 

Бір уақта Т%леген Ілиястың «Дала» 

 поэмасын жатқа айтатыны ж%нінде 

Тоқаш пен бәстесті. «Fй, аға, оны қойшы, 

мен соңғы шумағынан басына қарай 

зуылдатам» деді, қызды-қыздымен. Бой 

бермеген Тоқаштың қолына кітап ұстатып 

қойды. Бәсі қызық. «Жеңсем, ән салам, 

мүлт кетсем, оқимын %з жырымды» дейді. 

«Ал, кеттік!..» .

H ж е п т ә у і р  д а у ы с ы  б а р  е к е н . 

 Естай  дың «Қорла нын» нәшіне келтіре бір 

құйқылжытты дерсің!..

Т%легеннің «сізден» «сенге» ауысуы да 

тез болды. Оның «сені» соншалықты жара-

сымды естіледі екен. «Жаса, аға!» десе, бір 

жасап-ақ қаласың. «Fй, аға, соқ %тірікті!» 

деп қойып қалса, турашылдығына разы 

боласың. Fзі де т%гілтіп жыр оқиды.

Бұл қазақта жігіттер бар нар қасқа, 

Жарқылдаған алмас па 

Дейсің-ау, дейсің сен оны, 

Айырып кетсе жол басқа. 

Орны тіпті толмас та. 

Тулатар тек от денені. 

Бұл қазақта жігіттер бар қонаққа 

Маңдайындағы бір атын 

Жайратып салып, 

жарқылдап күліп тұратын. 

К%кірегінен күн с%нбей, 

Осы бір шақтан, білсең ғой, 

Тұратын тауып мұратын. 

Бұл қазақта жігіттер бар мәрт-батыр. 

Жалаңаш батыр к%бі оның. 

Аударып тастар сен үшін 

Алтын бар десең, 

астында мынау т%бенің. 

Солардың аппақ ниетімен, 

Ақ қарға жаққан отымен 

Лапылдап мен де келемін. 

Бұл қазақта жігіттер бар шың тектес 

Тұра да алмас шың бұлай. 

Қасқайып олар тұрғанда 

Биіктер сенің тұлғаң да, 

Миллион мәрте, құрбым-ай.

Аралықта Үрниса үн қатты.

– Т%леш, сен бір уақ қонақтарға с%з 

берсеңші. Мұқағали ағамыз терең бір 

ойға шомып кетті ғой, – деді наздана. 

Т%леген сасқан жоқ. «Ойбүу, расында да 

мен «түрікпен т%рін бермейді» дегенге 

салып жіберіппін. Ал, аға, айналайын, 

ардақты %зіңнен жыр сұраймыз, сиясы 

кеуіп үлгермеген» деп, қолқа салды.

Мұқаң әлі жарияланып үлгермеген 

%леңін оқыды.

 Hйелдер-ай!

Hйелдер-ай!

Қандайсың?!

Hдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың.

Біреу жеріп тұрса-дағы қалмайсың,

Біреу сүйіп тұрса-дағы бармайсың.

Hйелдер-ай!

Hйелдер-ай, қандайсың?!

Hйелдер-ай!

Hйелдер-ай, қулар-ай,

Жанарлардың жауын алып тұрғаны-ай!

Біле тұра бүйректерің бүлк етіп,

Кетесіңдер тыңдай тұра, тыңдамай.

Hйелдер-ай!

Hйелдер-ай, қулар-ай!

...Hйелдерді еркектерден к%п дейді.

Ойбай,

Ойбай!..

Бола берсін к%п мейлі!

Hйел деген әдемі ғой, әдемі,

Hдемілік бізге к%птік етпейді...

Жыр аяқталысымен жұрттан бұрын 

шапалақ ұрған Т%леген: «Ай, түріңнен 

айналдым, асыл ағам, мынауың нағыз 

гимн екен әйелдерге арналған» деді 

шын қуанып. Үрниса: «Рақмет, аға» деді 

 сыпайы ғана.

Бұлар сол отырғаннан таңды атырды. 

Т%легеннің балалары мұндай отырыстарға 

әбден үйреніп кеткен сыңайлы. Аядай 

жатын б%лмеде пысылдап ұйықтап жатыр.

Мұқағали қоштасарда Т%легенге: 

«Ақынсың, қызталақ!» деп, құшақтап, 

арқасынан қақты.

Үй иелері: «Ал, үй осы, кеп тұрыңыздар, 

кез келген уақытта есігіміз ашық» деп, 

ақжарқын к%ңілмен шығарып салды. 

Үрниса: «Қуыс үйден құр шықпа дейді 

салтымыз» деп, Тоқаш екеуіне бір-бір 

түйіншектен ұсынып, қоярда-қоймай 

ұстатып жіберді... 

* * *

Ұшақ Н%кіс әуежайына келіп қонғанша 

Мұқағали терезеден к%з алмады. К%з 

 алдында %ткен күндер елестері к%лбеңдеп 

тұрып алды...

Ауыр тыныс алған ұшақ жерге табан 

тіреді-ау деген шақта ғана байқады: анадай 

жерде біркелкі қара костюм киген адам-

дар қатар түзіп тұр екен. Қарақалпақтың 

ығайы мен сығайы жиналған болар...

Қасында отырған Саттар бұның 

білегінен ұстап қысып қойды. «Үрнисаға 

ештеңе сездірмейік» дегені. Сезбеуші ме 

еді?.. Hйел жүрегі сезімтал ғой...

Hуежайдан шыққан ондаған мәшине 

тізбектеліп келіп, бір к%шеге бұрылғанда, 

жол бойында қаңтарулы тұрған мәшине 

мен қаралы жиынның к%птігінен %тер жер 

таппай қалды. Ардақты ақынды ақтық 

сапарға шығарып салуға бүкіл Н%кіс халқы 

жиналып келген бе дерсің...

К%ліктер легі қаралы үйдің ауласына 

әрең жетті... 

Үрниса бетін жауып алыпты. Иықтары 

селкілдеп отыр...

«Ей, Т%леш, ендігі мекенің осы. 

Fміріңнің дастаны шорт үзілді, шолақ 

 тамамдалды. Hлгі Маяковскийде қалай 

еді, Есенин %лгенде жазғаны: «Вы ушли, 

как говорится, в мир иной. Пустота... 

 Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе 

аванса,  ни пивной. Трезвость...».

Бұ дүние мен о дүниені б%ліп тұрған 

қақпаның ар жағында қалдың. Енді саған 

асығудың қажеті жоқ. Ештеңеге басыңды 

қатырмайсың. Ешкім сенен ештеңе 

де талап ете алмайды. Береріңді беріп 

кеттің. Ажал дейтін сұрапыл сені алса да, 

жырыңды алған жоқ. Торғай-%леңің мәңгі 

тірі қалды. Артыңда қалған мұраға ие 

болсақ, жарар еді... 

Бақұл бол, бауырым! Иманың саламат 

болсын!».

Маржан жырдың м%п-м%лдір бір түйірі

Құмға түсіп кетті де, уатылды...

* * *

Мұқағали Саттарды шығарып салды.

– Сәке, мен қарақалпақ жерінде бір-

екі апта бола тұрсам деймін. Түсінесің ғой, 

шығармашылық толғаққа түстім. Коман-

дировка есебін %зің жайғастырарсың. 

– Жақсы, Мұқа, мен Ыбырайым 

Юсу пов пен с%йлесіп к%рейін. Осындағы 

одақ ты басқарады,  мықты басшы. 

К%мектесер...

– Біздің одақ Т%легеннің отбасына 

к%мек беретін шығар, ә? Артында шиеттей 

бала-шағасы қалды ғой...

– Материалдық к%мек беріледі, әрине.

– Жақсы, Сәке, жолың болсын! 

Жігіттерге сәлем айт.

«Бұл қазақта жігіттер бар нар қасқа» 

деп, күбірледі асыға аяқ басқан Саттардың 

сыртынан сүйсіне қарап... 

* * *

Қоңыраттың кешкі қоңыр салқын желі 

еседі... 

«Ей, Т%леш, шыққан топырағыңды 

иіскеп, құмарым қанды. Қасиетті жерде 

туған екенсің... 

К%зіңді к%ргендер білгенін жайып  

с а л д ы .  Е л і ң  е р к е л е т е  д е  б і л і п т і , 

еркелігіңді к%тере де біліпті. Күншілдер 

де табылыпты,  күн к%рсетпеуге тырысып 

бағыпты. Қоңырат жері де, елі де қазаққа 

жат емес. Сені бұл елден кетірген к%ре 

алмайтын к%рсоқыр, к%рк%кіректердің 

екпіні ме дедім. Олар қай елде де бар ғой, 

Т%леш...

Сен %зіңді іздеп шарқ ұрдың. Таптың 

ба екен? Hй, таппадың-ау. Жұрт қой солай 

ойлайтын. «Тапты» деп. Ойлай берсін...

Шын ақын %мір бойы ізденіс үстінде 

болады. Fзін-%зі тапқан ақын – %лген 

ақын...».

«Ақындық деген – азап. Кейде ақын 

осы адам айтқысыз азаптан құтылу үшін 

%лгісі келеді. Шын ақындар %лмейді. 

Ажал олардың жанын алса да, %леңін ала 

алмайды... 

Сен %лген жоқсың, Т%леш. Сенің 

екінші %мірің басталды. Ыбырайымның 

айтуы рас, шын ақынның екінші %мірі ұзақ 

болады. Сен мәңгілікке жол тарттың...».

* * *

Ыбырайымның адамгершілігі мол, 

мәрт жігіт екен. Жұмысының бәрін жиып 

қойып, бұған бір күнін б%лді. 

Екеуі ұзақ сырласты. Қазақша ағып 

тұр. Мұқағали оның қарақалпақша жыр-

қосықтарын да тыңдады. Қарақалпақ 

тілі мұншалықты түсінікті болар деп 

ойламаған еді. 

Ыбырайымның ертеректе жазған 

«Пошша торғай» («Бозторғай») деген %леңі 

шағын оқиғаға құрылыпты: зеңгір к%к 

аспанға %з жүрегін шегелеп, туған жерін 

есі кеткенше шырылдап жырлап, сайрап 

тұрған торғайды аспаннан жауған бұршақ 

қағып құлатады.

– Fлді ол. Бірақ та, %леңінің

Күшін

К%з жетпес биікке шығарып

%лді, – деп аяқтағанда, к%з алдына 

Т%леген келді.

«Ақын екенсің, ағатай» деді, асыра 

мақтауға жоқтығын байқатып. Ыбырайым 

жымиды да, қойды. Екі жас үлкендігі болса 

да, үлкен-кішіге бірдей «сіз» деп с%йлейтін 

әдеті екен. 

– Паспортыңыз бар ма? – деп сұрады. 

Мұқағали «ол не үшін қажет?» дегенді 

сұраулы жүзбен байқатса да, үндеместен 

қалтасынан шығарып берді. Ыбырайым 

хатшы қызды шақырып, оған паспорт 

пен тілдей қағазды ұстатты. Хатшы қыз 

ештеңе сұрамастан б%лмеден шығып кетті. 

 Шамасы, әлгі тілдей қағазда тапсырма 

тап-тұйнақтай жазылған болса керек. 

– Мұқа, сіз %з досыңызды ақтық 

сапарға шығарып салуға келсеңіз де, 

күйректікке салынбай, оның соңын 

шығармашылық жолсапарға айналды-

руды ниет еткеніңізді түсіндім. Саттар 

досыңыз да шет-жағасын ұғындырды, 

– деді Ыбырайым байыптап. – Сіздей 

ақынның бауырлас елге алғаш келгенінде 

тек мұң арқалап кетпеуін біз де ойладық. 

Қарақалпақ әсерлерін қағазға түсіреді деп 

үміттенеміз. Сондай-ақ сізден %тінеріміз 

– жаңа жырларыңызды бізбен б%ліссеңіз. 

Мархабат етіңіз. «Қонақкәде» дей ме бұны 

қазақ?

– Иә, солай. Ағатай, бірақ пәлен жыр 

шығарып берем деп уәде алмаймын. Fлең 

деген жайшылықта тумайды ғой...

– Hлбетте, Мұқа, әлбетте...

Осы кезде хатшы қыз рұқсат сұрап, 

б%лмеге кірді де, қолындағы пәпкісін 

Ыбырайымның алдына қойып, иіліп, 

қайта шығып кетті. Ыбырайым пәпкіні 

ашып, ішіндегілерді шығарды.  

 – Мұқа, мархабат, мынау сіздің 

паспортыңыз. Ал мынау алдын ала беріліп 

отырған қаламақыңыз...

– Fй, ағатай-ай, күтпеген жерден 

мойныма міндет жүктеп алатын болдым 

ғой мен енді...

– Ағайын арасындағы сый-сияпат деп 

түсініңіз мұны, Мұқа... Енді, кешіріңіз, 

Мұқа, сізбен қош айтысуға тура келеді. 

Қызмет қой.  Сізге қосшы болатын 

жігітті шақыртып қойдым. Сол жігіт 

мейманханаға орналастырып, одан арғы 

%тініштеріңіздің әммәсін орындайтын 

болады. Сәт сапар тілеймін сізге!.. 

Мұқағали Ыбырайымға алғысын 

білдіріп, қимастықпен қоштасты...

* * *

Қария қобызды аңыратып отыр... 

Мұқағалидың к%зі жұмулы. Жүректі 

тырнаған зарлы үннің әсерінен к%з 

алдында  түрлі суреттер бірін-бірі алмас-

тыруда. Тура кинодағыдай. Күмбездер, 

қорғандар, сарайлар, керуендер, қару 

асынған аттылы адамдар, тұтқындар, 

босқындар, шапқыншылықтар, қан кешу-

лер, шабуылдар, майдандар, к%терілістер, 

соғыстар, бейбіт күндердегі тіршілік...

Қарақалпақ әсерлері күшті болды.  

«Сырт к%з – сыншы» деген рас-ау, к%пшілік 

елей бермейтін %згешеліктер к%зге іліге 

берді. К%зі жетпеген дүниеге к%ңіл к%зімен 

қарады. С%зі жетпеген дүниені астарлады...  

«Hмударияны т%ңкеріліп аққаны үшін 

жойқын (жейхун) дария деп мақтайды. 

Оның құмға сіңіп, құрып кетпей жатқанын 

айтсайшы. Мұрапшылар Сыр мен Hмудің 

басын тізгін тартқандай тартуда. Келе-

шекте құдайдың құтты суы үшін үлкен дау 

тумаса, қайтсін?!.».

«Бұл жердің Бозатау аталуы не себеп? 

Боза тау ма, боз отау ма, қалай %зі? Тура 

мағынасындағы тау жоқ мұнда. «Құтты 

мекен» деген мағынасында айтылатын 

тәрізді. Қалай да, жұмбақ атау...». 

Боза тау ма?

Боз отау ма?

Кім білсін...

Ал, ақсақал, бір күрсін.

Боза таудан боздап шыққан сол бір үн

Алатаумен бірге жатып, бір жүрсін...

Қобызшы ақсақал жаңа күйді бастады.  

Мұны мүлгіп кетті деп ойлады ма, қобыз-

дың ішегін басың қырап, даусын қырыл да-

тып жіберді. Мұқағали к%зін әнтек ашып, 

оған жақтырмай қарап еді, күйді %з қал-

пына түсірді. Бұл да к%зін қайта жұмды... 

Боза тау ма?

Боз отау ма?

Білмеймін.

Боза тау деп, боз отау деп біл, мейлің.

Боздап тұрған боза тауың, кәрия,

Біздердегі «Елім-аймен» бірдей мұң...

* * *

Н%кіс әуежайы ығы-жығы. 

Қосшы жігіт Мұқағалимен құшақтаса 

қоштасып тұрып: «Айдын жол  болсын, 

аға!» деп тіледі.  «Рақмет, бауырым, 

Ыбырайымға сәлем айт» деді бұл... 

Ұшаққа отырарда тағы да терезе жақтан 

орын тигеніне қуанды...

Сәлден соң ұшақ астында мидай дала 

сағым болып самғай ж%нелді. Керуеннің ізі 

шимайлағандай тарам-тарам сызықтарға 

к%з сала отырып, Мұқағали: «Осыншама 

сахараны иеленген, беу, бабаларым-ай, 

әне, сендердің қолтаңбаларың сайрап 

жатқан жоқ па?!.» деп тамсанды. 

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма?

Бәрі %теді ғасырлар, замандар да.

Менің жаным ашиды, мына %мірді,

Fтпейтіндей к%ретін адамдарға...

БОЗАТАУДАН 

Мәйітті аулаға шығарып қойыпты...

Мәшинеден түсісімен Мұқағали 

мәйітке қарай жүгіре басты.

«Ой, бауырым-ай, ой, ақыным-ай, 

серігім-ай, егізім-ай, не болдың, не 

болдың!?.».

* * *

Шорша әулиенің зираты к%рінеді бұл... 

Қаралы митингтен кейін зират басы 

күңіреніп кетті...

Ақынын қимаған халық жылап-сықтап 

жатыр...

Мұқағали шеткерірек шығып тұрды. 

Іштегі запыраны таусылғандай. Бос 

ш%лмек сияқты...

Бір кезде жиналғандар тізе бүге 

бастады.  Молда құран оқуға кірісіпті...

Дұғасын іштей оқып болып, бетін 

сипады. Тұра бергенінде, байқады: күн 

қызарып батып барады екен...

«Ей, Т%леш, әне жалқын күн де 

сенімен қош айтысуда... Енді сұңқар т%сің 

томпиып, қасқая қарсы қарарсың ба? Енді 

қаршығадай қылшылдап тұрарсың ба?!.».

...Енді жоқ азаматым, аймаңдайым,

Жоқ болды құмға сіңген айрандайын...

Біреу жеңінен тартты. Саттар екен. 

«Мұқа, қазір асқа апарады. Одан кейін 

Т%ле геннің туған жеріне жүреміз» деді. 

Үнсіз бас изеп, к%рсеткен жағына бұрылып 

жүре берді... 

Тұңғыш к%рдім %лгенін шын ақынның,

Қызарып батты ертеңгі шығатын күн...

Қаралы лек %лім мекенінен асыға кері 

қайтты. Артынан бозғыл шаң шұбатылып 

барады...

Жақыпжан НҰРҒОЖА
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ANA TILI АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
лдымен, құрметті оқырман, мен сіздерге өмірі өзгеге ұқсай бермейтін осы бір жанмен кездейсоқ, мүлдем күтпеген жерде  
танысқанымды айтайын. Осыдан бірер жыл бұрын баспасөзге жазылу науқанына байланысты Қарағанды облысының Шет 
ауданына барған едік. Сондағы оқырманмен кездесуде ортаға дембелше бойлы, қараторы өңді жігіт ағасы шығып сөз 
сөйледі. Айтқан ойының орнықтылығына назар аударған біздің сол сәтте жанымыздағы әкімдік қызметкерлерінен: «Бұл 
кісі кім?» деп сұрағанымыз бар. «Жазушы Кемел Жүнісов, – деген олар. – Көп жыл осы Ақсу-Аюлыда мұғалім, одан кейін 
мұражай қызметкері болып жұмыс істеді. Қазір аудандық «Заман» газетінің редакторы». 
Өмір бойы ауылда тұрып еңбектенген қаламгердің аты-жөнін естігенде ойымызға сарт етіп екі нәрсе оралды. Оның 
біріншісі, бұл кісінің әр жылдары «Жазушы», «Жалын» баспаларынан шыққан «Дос көңілі», «Көне хикая», «Көксеу» атты 
кітаптары мен Қазақ теледидарында көрсетіліп жүрген «Тасқа тұнған құпия», «Шортанбай жырау», «Кенесары жұртында», 
«Дойбы тас» телефильмдері сценарийінің авторы екендігі де, ал екіншісі… Иә, екіншісі... Кәмел Жүнісов атты жігерлі де 
 жалынды бозбаланың сонау 1960-1962 жылдары Қарағандыда жасырын құрылған ЕСЕП /елін сүйген ерлер партиясы/ 
«Жас қазақ» атты ұйым жетекшілерінің бірі болғандығы еді.

…Содан не керек, баспас%зге жазылуға 

байланысты кездесу аяқталған соң, Кәмел 

ағамызға барып сәлем бердік. Таныстық. 

Hңгіме барысында ол кісінің %ткен %мірі 

мен творчествосынан хабардар екенімізді 

айтып, мүмкін болса «ЕСЕП» партиясы  

 туралы, оның мүшелерінің кейінгі тағдыры 

жайлы баяндап беруді %тіндік.

– Hңгіме түсінікті әрі сенімді болу 

үшін, – деді бізді редакция кеңсесіндегі 

кабинетіне ертіп келген Кәмекең, – 

мен сізге бір құжатты к%рсетейін. Соны 

асықпай отырып оқып шығыңыз. Себебі 

%зіңіздің білгіңіз келген жайттың бәрі онда 

жіпке тізгендей етіп баяндалған. Қалған 

сұрақта рыңызға, міне, осы ресми құжаттан 

кейін жауап беруіме болады.

Осылай деген кейіпкеріміз қасындағы 

сейфтен жұқа ақ папканы алды да к%лемі 

он шақты беттік мәшіңкемен басылған 

қағазды қолыма берді. К%з тоқтатып 

қарасам, бұл Қазақ КСР Министрлер  

К е ң е с і  ж а н ы н д а ғ ы  М е м л е к е т т і к 

қ а у і п с і з д і к  к о м и т е т і  Қ а р а ғ а н д ы 

облыстық басқармасының 1963 жылы 

жазған  Айыптау қорытындысы екен. 

Оқи  бастадым. Онда 1960 жылдан ба-

стап Орталық Қазақстандағы жоғары оқу 

 орындарында «Жас қазақ» немесе «ЕСЕП» 

атты жасырын ұйым бар деген сыбыстың 

таралғаны, қауіпсіздік комитетінің 

қызметкерлері алғашында оның ұясының 

қайда екенін таба алмағандығы айтылады. 

 Орган адамдары ақыры екі жылдан соң 

 барып қана олардың ізін шалған. Белгілі 

болған сол уақыттан кейінгі бақылау 

мен қадағалаудан соң, 1962 жылғы 10 

желтоқсанда ұйым жетекшісі Зейнолла 

Игіліков, ал 14 желтоқсанда оның тағы 

бір басшысы Кәмел Жүнісов ұсталған. 

Содан бастап оларға тергеу жүргізілген. 

Нәтижесінде т%мендегідей жайттар 

анықталған.

« А й ы п т а л у ш ы л а р д ы ң  ә р е к е т і , 

– делінген қолымыздағы құжатта, 

–  бы лай  ша жіктеледі. Кеңес үкіметіне 

қарсы к%зқарастағы Зейнолла Игіліков 

1961 жылдың қаңтарында дәл  осындай 

пиғылдағы Кәмел Жүнісовпен қоғамға 

қауіпті қылмыстық байланыс орнатып, 

онымен әңгіме барысында СОКП-ның 

лениндік ұлт саясатына  жала жауып, 

Қазақстанда орысша  газет-журналдар 

мен кітаптардың к%п тиражбен басылуы 

түптің түбінде қазақ тілі мен мәдениетінің 

жоғалуына әкеп соғады деген.  Сол 

жолғы әңгімеде ол республикада орыс 

коммунистерінің бел алып тұрғанын, 

ұлттық кадрларды  басшылыққа тарту 

принциптерінің бұрмаланып жүргенін 

айта келіп, мысал ретінде Қазақ КСР Ми-

нистрлер Кеңесінің Т%рағасы Жұмабай 

Т ә ш е н о в т і ң  о р н ы н а н  а л ы н ғ а н ы н 

келтірген.  Осыдан кейін  Игіл іков 

Қазақстанда Тың %лкесін құру қазақтарға 

тиімді емес екенін, уақыт %те келе солтүстік 

облыстардың республика құрамынан 

б%лініп, Ресей Федерациясына  қосылатын 

қаупін айтқан. Игіліковтің кеңеске қарсы 

к%зқарасын пікірлесі Жүнісов толығымен 

құптаған.

Сол жылы бұл екеуі осы тұрғыдағы 

Кеңес үкіметіне қарсы пікірін Рымкеш 

Нұртазина, Саят Сәтбеков және Құрал 

Қаппаровтармен әңгімесі кезінде де 

 айтып қалған. Осыдан соң, 1961 жылдың 

 наурызында Игіліков пен Жүнісов 

%здерінің жоғарыдағы қауіпті идеяларын  

жазбаша түрде білдіруге күш салып, 

 республика жоғары оқу орындарында 

білім алып жүрген қазақ жастарына тара-

туды к%здеген. Мұндағы мақсат олардың 

 арасында социалистік қоғамымызға 

 наразы пиғылдағы %здерін қолдайтын 

 жекелеген студенттер табылады деген ой 

 болатын. Осы пікір жетегімен 1961 жылдың 

сәуір айының екінші жартысында %зінің 

дем берушісі Жүнісовпен келіскен уәде 

 бойынша Игіліков «Жас қазақ» /«ЕСЕП»/ 

ұйымының атынан Кеңес үкіметіне 

қарсы ұлтшылдық пиғылдағы жасырын 

құжатты жазған. Оны редакциялаған 

А

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

ДИССИДЕНТ

«Қанжар» деген бүркеншік есімдер 

қол қойған. Соның ішінде «Намыс» – 

Игіліковтің, ал «Самал» – Жүнісовтің 

жасырын аттары болып отыр. 

1961 жылдың 22 сәуірінде бұлар 

Шет аудандық тұтынушылар одағында 

хатшы болып жұмыс істейтін  Рымкеш 

Н ұ р т а з и н а м е н  ж а қ ы н д ы қ т а р ы н 

 пайдаланып, жоғарыдағы құжатты жазу 

мәшіңкесіне 14 данамен к%бейткен. Ал 1 

мамырда оның 10-ын Ақшатау кентіндегі 

поштамен Қазақстанның түрлі жоғары 

оқу орындарына жолдаған. Мұны олар 

%здері тұратын Ақсу-Аюлыға күдік келтір-

мейтіндей етіп із адастыру үшін жасаған. 

1961  жылдың жазында Жүнісов 

жазған ұлтшылдық мазмұндағы Кеңес 

үкіметіне қарсы %леңді Игіліков оқып 

шығып, қуаттаған. Мәшіңкеге басы-

лып, к%бейтілген оның астына  «Самал» 

 деген бүркеншік қол қойылған. Жүнісов 

жазған бұл %лең содан к%п кешікпей 

республиканың түрлі  %ңір іне  жол 

тартқан.  С%йтіп,  Игіліков жасаған 

құжат,  Жүнісов жазған %леңдердің 

мазмұнымен Орал, Қызылорда педаго-

ги калық институттарының, Алматы  

ауылшаруашылығы институты мен 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

уни верситетінің к%птеген студенттері 

танысқан.

О с ы н д а й  и д е о л о г и я л ы қ  ж ұ м ы с 

қазір айыпталушы болып отырған бұл 

екеудің тарапынан 1962 жылдың %не 

бойында да жалғасын тапқан. Тұтқынға 

алынудан сәл бұрын –1962 жылдың 

қарашасында Жүнісов %зінің пікірлестері 

мен жақтастарының жігерін қайрауға 

кодексінің 56-бабының 1-тармағы мен 

58-бабы бойынша тағылған айыпқа байла-

нысты %здерінің кінәларын толық мойын-

дады. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 

Қарағанды облыстық басқармасындағы 

тергеу б%лімінің аға тергеушісі, капитан 

Мұқанов, 8 наурыз, 1963 жыл».

№12 іс деп аталатын айыптау қоры-

тын дысы, міне, осылай дейді. Оның 

соңғы бетінде жоғарыдағы аға тергеушіден 

басқа: «Келісемін» деген ескертпе-

мен Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті 

 Қа ра ғанды облыстық басқармасының бас-

тығы, полковник Забабуровтың қолы тұр.

– Мұндағы Зейнолла Игіліков кім? Ол 

кісі қазір бар ма? – дедім құжатты оқып 

болған мен Кәмекеңе барлай қарап.

– Ол 1937 жылы Қарағанды қаласында 

туған азамат еді, – деді кейіпкерім менің 

бұл сұрағыма. – Балалық, бозбалалық 

шағымыз осы Шет ауданында бірге 

%тті. 1959 жылдан бастап Ақсу-Аюлы 

селосындағы №1 қазақ орта мектебінде 

мұғалім болған. 1960-1962 жылдары 

«ЕСЕП» партиясы құрамында бірлесіп 

қимыл жасағаннан кейін қолға түсіп 

қалдық емес пе. Міне, содан соң 4 жылға 

сотталып, жазамызды РСФСР-дің Орал 

тауындағы саяси тұтқындар лагерінде 

бірге %тедік. Елге оралған соң ол да, мен 

де жергілікті бишігештер тарапынан к%п 

қағажу к%рдік. С%йтіп жүріп ол жүрек 

ауруына шалдықты да, 1988 жылы қайтыс 

болды. Керемет қабілетті жігіт еді марқұм.

– Fзіміз с%з етіп отырған жасырын 

ұйымды құрғанда сіздер қанша жаста 

едіңіздер?

Ол кезде Зейнолла 23-те, ал мен 21-ден 

жаңа асқан болатынмын.

– Ұйымға Қарағандыдағы қай жоғары 

оқу орнының студенттері к%бірек тартылды  

деп ойлайсыз? «Жас қазақ» ұйымының 

қалада емес, алыстағы Ақсу-Аюлыда 

 орналасуын қалай түсінуге  болады?

–  Б і з г е  о б л ы с  о р т а л ы ғ ы н д а ғ ы 

политехникалық институттың студенттері 

ерекше іш тартып, айтарлықтай қолдау 

к%рсетті. Ал жасырын ұйым ошағының 

 ауылда орын тебуі із жасырудың,  орган 

адамдарын адастырудың амалы еді. 

С%з ретіне қарай ескерте кетейін, бұл 

тәсіл %зін-%зі ақтады деп қазір ешбір 

бүкпесіз айта аламын. Fйткені қауіпсіздік 

комитетінің қызметкерлері бізді 1962 

жылдың күзіне дейін ауылда деп ойлаған 

жоқ, қаладан іздеумен әлек болып жатты.

– Үкіметке қарсы үндеулер мен ұран-

парақшаларды елге кімдер арқылы қалай 

тараттыңыздар?

– Біз дайындаған хаттарды облыс 

орталығындағы студенттер вокзалдағы 

т ү р л і  б а ғ ы т п е н  қ о з ғ а л ы п  ж а т қ а н 

пойыздарға алып шығатын. С%йтетін 

де оларды вагон тамбурларына іліп не 

қалдырып, %здері келесі станса, разъезден 

түсіп қалатын. Конверт сыртына адресі 

толтырылған үндеулер Алматыға %з шаруа-

сымен кетіп бара жатқан жолаушылардан 

да беріліп жіберілетін. Fтініш бойынша 

олар оны пойыздан, ұшақтан түскен бойда  

вокзал, әуежайдағы кез келген пошта 

жәшігіне тастай салатын. Содан бұл хат-

тар кәдімгі Алматыдан жіберілген сияқты 

болып, астаналық пошта штемпелімен 

Семей, Орал, Қызылорда, Шымкент 

қалаларының жоғары оқу орындарына жол 

тартатын. Осындай әдісті Қарағандыға 

жақын облыс орталығы Целиноградқа да 

келіп пайдаланғанымыз бар.

– Ал қолға қалай түсіп қалдыңыздар? 

Ұйымның әшкере болу себебі неде деп 

ойлайсыз?

– Жас болдық. Hдіс-тәжірибеміз 

аз-кем ғой… К%п нәрсені ескермеппіз. 

Соның бірі, мәселен, жазу мәшіңкесі дер 

едім. Барлық мекемедегі бұл кеңсе құралы 

ол кезде КГБ-ның тіркеуінде тұрады екен. 

Орган адамдары «ЕСЕП» – «Жас қазақ» 

партиясы таратқан үндеулерді 1962 жыл-

дан бастап ондағы мәшіңке қарпіне қарап 

іздестіруді қолға алған. С%йткен де күзге 

қарай оның қайдан бастау алып жатқанын 

тапқан. Кейін тергеудегі жауап алу кезінде 

олар бәрін алдымызға жайып салды емес 

пе? Тырп еткізбейтін дәлелдер еді. Біз, 

міне, осылай ұсталып, қолға түскенбіз.

– Құқық қорғау органдары сонда 

сіздердің әрекеттеріңізді қылмыстың 

 қан дай түріне жатқызып үкім шығарған 

еді?

– Атақты 58-бап қой. Оған қосымша 

ретінде мойнымызға 56-баптың І-тарма-

ғын қоса  іл іп  жібергені  тағы бар. 

 Осы  лайша,  1963 жылғы мамырдың бас 

кезінде 4 жылға бас бостандығымыздан 

айы рыл дық та, солтүстікке  этаппен ж%-

нел тіліп кете бардық. Алғашқы тоқтаған 

жеріміз Петропавл қаласындағы ақ 

түрме болды. Бұл кезінде Абылай хан 

салдыр ған ғимарат екен дейді білетіндер. 

Кеңес үкіметі тұсында ол қамбаға, сосын 

абақтыға айналыпты. Біз, міне, сонда 

айға жуық жаттық. Содан кейін Челябіге 

әкелді.

– Ол Горький қаласындағы сияқты 

саяси тұтқындар лагері ғой, шамасы…

– Жо-жоқ. Үкіметке қарсы адамдардың 

мекені бұл емес, Орал тауының түкпі ріндегі 

Потьма деген жер екен. К%п ұзамай оның 

да дәмін таттық. Осы  жерде мен сізге бір 

қызық оқиға айтайын. Зейнолла  екеуміз 

қорыс батпақ үстіне т%селген солқылдақ 

ағаш жолды жатырқай  басып, лагерьге 

келіп кіргенімізде  аулада кездескендердің 

қойған алғашқы сұрағы: «Қай жақтан 

келдіңдер?» болды.  Ж%н-жосығымызды 

білген соң: Е-е…  солай де… Айтпақшы 

сендердің мұнда бабайларың бар, – деді. 

Бабайы кім  десек, ол Құнанбай Бейсенұлы 

деген қазақ шалы болып шықты. Ақмола 

%ңіріндегі дәулетті адамдардың бірі санала-

тын Құнекең Алашорда үкіметі құрылғанда 

оны қуана қарсы алып, сондағы ұлттық 

әскери жасақты мініс к%лігі – үйір-үйір 

жылқымен қамтамасыз етеді. Кейін боль-

шевиктер үкіметі бел алған отызыншы 

жылдардың басында ұлтшылдарға қарсы 

алғашқы репрессия толқыны жүрмей ме? 

Сонда ауылдағы қызылк%здер: «Алашқа 

ат берген Құнанбай» деп, бұл кісіні сыр-

тынан к%рсетіп жібермей ме? Содан есіл 

азамат 10 жылды арқалап Сібірге кет-

пей ме? Кесімді мерзімін %теген соң, 

елдегі соғыс жағдайына байланысты 

босатылмайсың деп, үкімет бұл кісіні тағы 

10 жыл ұстайды. Одан кейін де жібермей, 

ол саяси тұтқындар лагерінің орын 

 босатпас иесі атанады. Содан қойшы, 

біз келгенде Құнекең 33 жыл бойы Гулаг 

архипелагының ең стажы к%п тұрғыны 

болып отыр екен. Шошқа етін жемейтін, 

намазын қалт жібермейтін, қолтоқпақтай 

ғана қарт %те ширақ та жігерлі адам еді. 

Қанша қиындық к%рсе де оның %мірі 

таңғалдырмай қоймайтын.

– Сонда ол кісінің елде біреулері бар 

ма еді? К%ңілі қаяу қарт туған жерінен хат 

алып тұрды ма? Кейінгі тағдырынан не 

хабарыңыз бар?

–  Қ ұ н а н б а й  а қ с а қ а л :  « А у ы л ы м 

 Жолымбет руднигінің маңайы» деп 

 отыратын. Лагерьдегі жылына бір рет 

рұқсат етілетін сәлемдемеге балалары  

ж ы л қ ы н ы ң  қ а з ы с ы н  с а л ы п ,  о н ы ң 

ортасындағы қуысқа екі жиырма бес 

сомдықты тығып жіберуші еді. Оны 

аман-есен алған қарт сонда: «Үмбетім, 

Кәрібайым!» деп тебіренетін. Ұлдарының 

аттары-ау шамасы. Fстіп жүргенде 1964 

жылдың жазы да шықты. Ақсақалдың ла-

герьден босануына бір жарым ай қалған. 

Бізді к%ршілес лагерьге әкететін болды 

да Құнекеңмен қимай қоштастық. Кейін 

ол кісі бостандыққа шығыпты деп естідік. 

Сонда оны танитын түрлі ұлт %кілдерінің 

бәрі бір кісідей қуанған дейді. Еліне аман 

жеткен болар, жарықтық.

– Потьмадағы сол саяси тұтқындар 

лагерінде тағы кімдермен жолықтыңыз? 

Онда к%зқарастары коммунистік идеоло-

гиямен үндеспеген қазақ ұлтының адам-

дары болды ма?

– Антон Олейник деген азамат есімде 

ерекше сақталып қалды. Киевтен айдалып 

келген ол «Украин ұлтшылдар ұйымы» 

к%шбастаушыларының бірі еді. «Осы 

темір тордан шықсам, шетелге кетемін» 

дейтін. С%йтіп, лагерьден т%рт рет қашты. 

Бесіншісінде ақыры қуғыншыларды к%з 

жаздырып кетті. Ал қазақтарға келсек… 

Сол Потьмада Құлмағамбетов деген жігітті 

кездестірдім. Балалар үйінде тәрбиеленген 

жан екен. Саяси к%зқарасы үшін 6 жылға 

кесіліпті. Ол да жоғарыдағы украин жігіті 

сияқты: «Кесімді мерзімімді %теп болсам, 

СССР-де бір күн де тоқтамаймын. Шетелге  

кетемін» дейтін. Кейін ол  солай етіпті де. 

Бостандыққа шыққан соң Мәскеуде хат 

жазысып тұратын еврей қызымен уақытша 

некеге тұрған да  Израильге рұқсат берген 

онымен Варшаваға барған соң ажырасып, 

Кеңес үкіметінің құрған торынан аман 

құтылып кеткен. Ол %те т%зімді, бірбеткей 

азамат еді. К%рші лагерьде сондай-ақ 

Тоқтар атты қазақ жігітінің бар екенін 

еститінбіз. Бірақ бұл қандасымызбен 

кездесіп, с%йлесе алмадық. Білетінім – 

осы.

– Елге қашан қайттыңыздар? Ауылға 

келген соң сіздерге деген к%зқарас қандай 

болды?

– Сот бізді 4 жылға бас бостандығы-

мыздан айырғанын жоғарыда айттым 

ғой. Міне, сол үкімді Зейнолла да, мен де 

жыл, ай, күніне дейін толық %теп шықтық. 

Тұтқынға 1962 жылдың желтоқсанында 

алынсақ, лагерьден 1966 жылдың желтоқ-

санында босап шықтық. Азаптың к%кесін 

ауылға келген соң к%рдік. Саяси жағынан 

сенімсіз деп ел бізге жоламайды. Ешкім 

жұмысқа алмайды. Алса да %ткелектен 

%ткізіп барып қабылдайды. Бірақ соның 

%зінде к%п тұрақтатпайды. «Басқа жерге  

барғаның ж%н шығар, шырақ» дейді ме-

кеме басшысы үш-т%рт айдан кейін. Жұрт 

басқаша ойламас үшін мен %зімді айтпай-

ақ қояйын, сол кездегі Зейнолланың басы-

нан %ткен жағдайын мысалға келтірейін. 

Оның әрең дегенде мектептегі әскери 

дайындық сабағын жүргізетін мұғалім 

болып орналасқаны есімде. К%п ұзамай 

аудандық оқу б%лімі тарапынан: «Ой-

бай, ондай адамды қару-жарағы бар 

жерге жолатуға болмайды. Себебі ол 

сотталған» деген с%з шықты да, бейшара-

ны әлгі жұмыстан айдап шықты. Олардың 

сондағы қару-жарақ деп отырғаны затворы  

жоқ жалғыз мылтық. Онымен %зіңді 

атсаң да атылмайды.  Содан ол жүріп-

жүріп, аудандық мәдениет үйіне тырнақ 

іліктіргені бар. Сол сол-ақ екен, тағы 

бір пысықай бишігеш: «Саяси жағынан 

сенімсіз мұндай адам сахнасы, микро-

фоны бар жерде жұмыс істеуге тиіс емес. 

Fйткені ол клубқа жиналған халықтың 

алдында теріс насихат жүргізіп, бірдеңе 

айтып қоюы мүмкін» деп, «қырағылық» 

танытып шыға келді. Сонымен қойшы, 

қайран Зейнолла 20 жыл ішінде 12 рет 

жұмыс ауыстырып жүріп, %мірден %тті ғой.

…Кәмекең осы с%здерді айтты да, терең 

күрсінді. Мен бұдан әрі кейіпкеріммен бұл 

тақырыпқа байланысты сұрақ қойып, оны 

қазбалай беруге ыңғайсыздандым. Себебі 

%ткен %мірді, әсіресе жоғарыдағыдай 

ауыр %мірді еске алу кімге оңай дейсіз. 

Біздің әу бастағы мақсатымыз – темір 

құрсаулы тоталитарлық жүйе тұсында 

да оған қарсы шыққан, жасырын ұйым 

құрған, сол үшін ғұмырының к%п б%лігін 

азаппен %ткізген қазақ жігіттерінің 

болғанын ел білсін деген ой еді. Fйткені 

қазір жалған ақсақал «күрескерлер» мен 

жалған қарт «қаһармандар» к%бейіп кетті 

ғой. Олардың с%зіне сенсеңіз, %здері «рай-

ком», «райисполком» болып-ақ жүріп, 

бүгінгі тәуелсіздігіміз үшін шайқасты 

бұл кісілер сонау жетпісінші жылдары-

ақ бастап жіберген сияқты. Бос с%з. 

Себебі %тірік айту бір басқа да, шындық 

бір басқа ғой. Fмірде болған «ЕСЕП», 

«Жас қазақ», «Жас тұлпар», Жас ұлан» – 

қазіргі тәуелсіздігіміздің қарлығаштары. 

Мақаланы, біз, міне, жұрт осыны білсін 

деген оймен жазып отырмыз.

АВТОРЛЫҚ АНЫҚТАМА: 
Жазушы Кәмел Жүнісов �ңірдегі сыйлы 

ел ағасы. Соңғы 15 жылдан бері жазып келе 
жатқан к�лемді туындысы – «Құба белдер» 
трилогиясын аяқтап, Меккеге қажылыққа 
барып келді. Қазір сол ауылда, Қарағанды 
облысындағы Шет ауданының орталығы 
Ақсу-Аюлыда тұрып жатыр.

Жүнісов хаттағы қамтылған мәселелерді 

толығымен құптаған. 

Бұл құжатта СОКП-ны, оның ұлт саяса-

тын айыптайтын қауіпті ұрандардан басқа 

мыналар бар еді. Олар онда «Жас қазақ» 

/«ЕСЕП»/ атты Кеңес үкіметіне қарсы 

құрылған ұйым жұмысының жанданып 

келе жатқанын, оның жеке жарғысы мен 

бағдарламасы барын, осының негізінде 

жоғары оқу орындарындағы студенттерді 

кеңестік жүйеге наразы топтар құруға, 

революциялық мерекелер күндерінде 

қоғамға қарсы пиғылдағы парақшалар 

таратуға шақырғанын жазған. Құжатқа 

Орталық комитет атынан құрамында, 

«Кек», «Намыс», «Самал», «Сәуле», 

бағытталған Кеңес үкіметіне қатты 

қарсылық тұрғысындағы «Жолдастарға 

ашық хат» деп аталатын үндеуін жазады. 

Онда ол ауыздарына қақпақ қоя алмай, 

антикеңестік топтың қызметін қауіп %тінде 

қалдыратындармен тәрбие жұмысын 

жүргізудің қажет екенін ескертеді.

…Жасырын құрылған ұйым жұмы-

сының бұдан былайғы уақытта бел алып 

кетпеуі мақсатында оның жетекшілері 

Игіліков пен Жүнісов 1962 жылдың 10 және 

14 желтоқсанында құқық қорғау  органдары 

тарапынан сақталынатын заңдық талап-

тар ескеріле отырып, тұтқынға алынды.  

Үш жарым айға созылған жауап алу 

кезінде олар Қазақ КСР Қылмыстық істер 

Алматыдағы Сүйінбай атындағы №143 мектеп-
лицейінде «>зін-&зі тану» пәнінен қалалық 
әдістемелік семинар ұйымдастырылды. Бұл шара 
Білім және ғылым министрлігінің «>зін-&зі тану: 
махаббат пен шығармашылық педагогикасы» атты 
дәстүрлі онкүндігінің аясында жүзеге асты. 

Қазіргі кезде %скелең ұрпақты тәрбиелеу ісінде алға 

қойылып отырған негізгі мақсаттың бірі – қоғамға 

пайдасын тигізетін, үлкенге құрмет к%рсетіп, кішіге 

қамқор болатын, адами қасиеттері жан-жақты дамыған 

тұлғаны қалыптастыру. Адам жүрегі махаббат пен 

сүйіспеншілікке толы болса ғана мейірімділік, адалдық 

сияқты асыл қасиеттер %не бойынан к%рініс табатыны 

хақ. Демек, оқушыларды патриоттыққа тәрбиелей оты-

рып, білімге құштарлығын, сүйіспеншілігін арттыру, 

сондай-ақ оқушылардың тұлғалық рухани-адамгершілік 

әлеуетінің дамуына, олардың жалпыадамзаттық құнды-

лықтардың маңыздылығын ұғынып %мірде қолдануға, 

қоғамға қызмет ету дағдыларын дамытуға, %зін-%зі 

дамытуға бағыттау – маңызды мәселе. Осы айтылған 

құндылықтар семинар тақырыбына арқау болды. 

Жиынға Білім берудегі жаңа технологиялардың 

ғылыми-әдістемелік орталығының «Fзін-%зі тану» 

пәні бойынша әдіскері Зульфира Бибалиновамен 

бірге «Б%бек» ұлттық ғылыми-практикалық, білім беру 

және сауықтыру орталығы Адамның үйлесімді дамуы 

институтының ғылыми қызметкерлері, қала мектеп-

терінде аталған пәнді оқытатын мұғалімдер қатысты. 

Мектеп директоры Ш.Иманбекованың кіріспе 

с%зінде оқу орнының тарихымен, ұжымның білім 

берудегі  жетістіктерімен таныстырып, барлық 

қатысушыларға алғысын жеткізді. Hрі қарай жұмыстар 

семинарлық бағдарлама бойынша жалғасын тапты. 

«Fзін-%зі» тану пәнінің мұғалімдері сабақтар 

жүргізді. Атап айтқанда, Р.Сейдахметова  «Салауатты 

отбасы», Қ.Hтшібай «Отбасы – бақыт мекені», 

Л.Қаймолдина «Махаббат – %мір нәрі» тақырыбында 

сабақ %ткізді. «Абайтану» үйірмесінің жетекшілері – 

А.Мустафаева, Г.Сейілбекова және Г.Рысымбетова 

Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай «Қазақ 

поэзиясының күншуағы» атты сыныптан тыс 

шараға қатысты. Семинарға қатысушылар пән 

мұғалімі М.Hділбайдың коучинг-сабағын тыңдады. 

Hдіскер З.Бибалинова семинар барысында 

ұстаз дармен кері байланыс орнатты. Шара мектеп 

директоры  оқу ісі ж%ніндегі орынбасарларының 

түйін с%зімен қорытындыланды. 

Шолпан ҚАПСАЛАНОВА, 
директордың оқу ісі ж&ніндегі орынбасары

БІЛІМ

Өзіңді-өзің тану – керек іс
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Ақындар айтысы десе тайпал-
мас  талай дүлдүлдің тарихы көз 
алдымызға елестейді. Сүйінбай мен 
Қатағанның, Біржан мен Сараның, 
Жамбыл мен Шашубайдың, 
сондай-ақ Тезек төре, Құлманбет, 
Майлықожа, Ұлбикеннің  ажарлы 
 айтыс үлгілері жадымызға таңбалы 
тастай  бедерленген. Кеңес өкіметі 
халқымыздың қанына сіңген осы 
бір үкілі өнерді қапаста ұстап қамап 
тастаса да қап түбіндегі біз секілді 
тесіп шығып жатты. Кешегі қанды 
қырғын соғыста ата жауға ататын 
оқ сияқты таптырмайтын қару – 
ақындар айтысы екенін айтқан кім? 
Батыр атамыз Бауыржан Момышұлы. 
Баукең 1943 жылы 18 сәуірде Қазақ 
КСР Халық  Комиссарлары Кеңесінің 
төрағасы Нұртас Оңдасыновқа май-
даннан хат жазды. Онда «Жеңіске 
тек рухтың күштілігімен ғана жетуге 
болмайтынын», елдің рухын көтеру 
үшін ақындар айтысын өткізіп, ұлттық 
 ойындар мен дәстүрді жаңғырту 
керектігін қадап айтады. Осыны на-
зарда ұстаған Нұртас Дәндібайұлы 
сол жылдың 11 желтоқсанында 
республикалық ақындар айты-
сын Алматыда өткізіп, халықтың 
рухын көтерген. Оған сол кезде 
Жамбыл Жабаев,  Кенен Әзірбаев, 
 Нартай Бекежанов, Мұхтар Әуезов, 
Қаныш Сәтбаев, Күләш Байсейітова, 
Әбділда Тәжібаев қатысып, ақындар 
айтысының қанат жаюына  қамқорлық 
танытқан. Бірақ жалғасын таппады. 

С Ы Р - П Е Р Н Е

ЙТЫСТАҒЫ
АРҒЫМАҚ

Отыз жылдан аса үзілістен соң Ғылым 

а к а д е м и я с ы н ы ң  қ ы з м е т к е р і  К % б е й 

 Сейдаханов пен Мардан Байділдаев ақындар 

айтысын ұйымдастыруға барынша әрекет 

жасады.  Қылышынан қан тамған қызыл 

империяның қит етсе қиып түсетін кезеңі 

ғой, биліктегілер тұншықтырып тастады. 

«Қазақстан» телеарнасының бас редакторы 

Сұлтан Оразалинов «Айтыс», «Терме» атты 

арнайы хабар ашып, тоқтап қалған тоғанның 

суын ағытты. Аталмыш екі хабарды ақын 

Темірше Сарыбаев жүргізгенін білеміз. Дәл 

осы тұста айтыстың теленұсқасын к%пшілік 

к%рерменнің к%зайымына айналдырып, 

алғаш рет сахнаға саңлақ ақындарды алып 

шыққан Жүрсін Ерман. Кіл дүлдүлдер мен 

бұлбұлдар: Манап К%кенов, К%кен Шәкеев, 

Тәушен Hбуова, Қалихан Алтынбаев,  

Hселхан Қалыбекова, К%пбай Омаров, 

Hлия Беркенова, Айтақын Бұлғақов, 

Дәмеш, Жәнипа... Кейінірек Шорабек, 

Hзімбек, Құдайберді, Мэлс, Ерік, Аманжол,  

Бекарыс, Оразалы, Балғынбек, Серік, 

Ақмарал,  Карима, Маржан, Hбілқайырлар 

толықтырды. Hрқайсысы бір-бір бұлақ 

болса, бұлаққа бұлақ қосылып, тау суындай 

тасқындап ақты.

...Бұлғақ шалдың бұлағынан бастау 

алған Айтақын да алқым жүні ағарып 

ақсақал болыпты-ау! Кеше ғана жем жеген 

тайдай топырақтап шауып жүрген Айтақын 

ауыздықпен алысқан арғымаққа қалай 

айналды?

Fзі әнші, %зі облыс к%лемінде белгілі 

айтыскер ақын Hсет Керімбаев сегізінші 

сыныпта оқып жүрген Айтақын балаға әй-

шәй жоқ:

– Сен айтысқа дайындал! – деді. 

Балақай басын сипап, ат-тонын ала қашты.

– Ағай, ондай %нерім жоқ...

– Байқаймын, сенде батылдық бар, 

батырлық бар, еркіндік бар. ең бастысы – 

табиғатың таза! – деді ұстазы.

– Кіммен айтысам?

– Сенің жасың он бесте ме? Он 

бесте!  Fзіңнен бір жас кіші Жайлаухан 

 деген оқушы қызбен сахнаға шығасың. 

 Дайындал! Нар тәуекел! С%зін екеуіңе де 

%зім жазып берем, жаттап ал.

Тұңғыш рет тұсауы кесілді .  Ауыл 

 арасында «Ақын бала!» атанса да оқ бойы 

озып шаба қоймады. Hсіресе, 1987 жылы 

Қызылорда қаласында %ткен республикалық 

ақындар айтысында семейлік Дәмеш 

 О м а р б а е в а д а н  о ң б а й  ж е ң і л д і .  Т а у ы 

шағылды. Мұңын шақты. Кімге? Жетісудағы 

жеті ақынның бірегейі Hбікен Сарыбаевқа 

хат жолдады. Кезінде Алматыда %ткен 

ақындар айтысында Мұхтар Hуезов үлкен 

баға берген абыройлы аға-тын. Халық 

ақыны  Қалқа Жапсарбаевтың шәкірті 

болған. «Hбікен аға, – деді Айтақын. – Енді 

айтысқа қатыспаймын. Неге? Hрбір айтыс-

кер ақындардың қасында бір-бір баптау-

шысы мен ақыл-кеңесшісі жүр. Мен болсам 

домбырамды құшақтап жалғыз бардым».

Бұл хатқа Hбікен ағасы жауап қайырды: 

«...18 жыл ұстаз болған Қалқа Жапсарбаевтың 

маған айтқан ақылын саған да қайталаймын. 

Есіңе сақта.  Қарсыласты бірден бассалмай, 

мадақтай отырып ішіне кір де іштен шал. 

Тәжірибең аз. Сен жеңілген жоқсың, сені 

дұрыс баптамаған халқың жеңілді. Fйткені 

сен бір облыстың  атынан барып тұрсың ғой. 

«Битке %кпелеп тоныңды отқа тастама». Сен 

қайда барсаң да қасыңда жүруге дайынмын. 

Маған айтпай неге жалғыз кетіп қалдың? 

Fмірде сүрінбейтін тұяқ жоқ. Т%бемізге 

к%теріп жүрген Жамбыл атаң да с%зден 

сүрінген. Осы ойыңда болсын. Мұқалма. 

Жасыма. Хабарласып тұр...».

Жігерленді. Қанжардай қайралды. Отқа 

оранған ормандай лаулады. Сол жылы жаз 

 айында Қазақ радиосы республикалық 

ақындар айтысын %ткізді. Тікелей эфир. 

Алматының атынан студент Табылды 

Досымов  шықты. Айтақын Талдықорғанның 

жыртысын жыртты. Қазылар алқасының 

т%рағасы профессор Тұрсынбек Кәкішев. Бір 

сағатқа созылған айтыста Айтақынның мерейі 

үстем болды. «Жүрсіннің жүйріктеріне» 

қосылып, талай тұлпарды шаң қаптырып 

оза шапты. Мәдениет жылына байланысты 

2000 жылы Жезқазған қаласында Бекарыс 

Шойбеков пен айтыстағы айшықты %леңі 

ауыздан ауызға тарады.

Тоғыз тарау ақынның толғау жыры,

Күңіренген қобыздың тозды-ау қылы.

Бір-ақ жылдық науқанға айналмасын,

Мәдениетті биылғы қолдау жылы.

Игі дәстүр болды бұл,

Аш қалып ек рухани.

«Миллениум Пати» деп,

Салтымда жоқ сайрады

Т%ріме шығып кукари.

«Журга, журга, журга» деп

Иван мен жүр Витали.

Домбыра қалып жайына,

Қаптап кетті гитари.

Мәдениетім %шпесін,

Hдебиетім %лмесін,

Жесек жейік сухари.

Бұдан бір жыл бұрын Елорда т%рінде 

%ткен аламан айтыста айтқандары да бар 

қауымды баурап алған.

Fркендеуге келгенде мешелдеуміз,

Еліктеуге келгенде есерлеуміз.

Сирақ жасап бүйректен шығаратын,

Шетімізден шатақ тіл шешендерміз.

Астанаң да – Еуразия,

Баспанаң да – Еуразия,

Ажарың да – Еуразия,

Базарың да – Еуразия

Университетің де – Еуразия.

«Шаш ал десе, бас алған»,

Бұ не деген безобразия?!

Сол сол-ақ екен күллі залды күлкі кер-

неп, мың кептер қатар ұшқандай дүркіретіп 

соғылған шапалақтан құлақ тұнды. Жұрт 

залда отырған Шерхан Мұртазаға қарады. 

Сірә, бет-жүзінен қандай әсерде екенін 

аңғар ғысы келсе керек, ол кісі де мәз. 

Шерағаң ның шерін қозғап жіберді-ау. Риза 

кейіпте.

Fлеңдері %рнекті, к%кейкесті ойлары 

к%рнекті ақын ештеңеден ыққан жоқ. 

Шындық үшін шырылдады. Ақиқатын 

 айтып салып жүрді. «Мынаның басында бақ 

бар екен, астында тақ бар екен» деп шекесі 

жылтыр шенеуніктерден тайсалмады.  

Бір заманда Алматы қаласының әкімі 

 Храпунов алқалы жиында әуелі «Ассалау...» 

деп қазақша амандасады да, әрі қарай 

 ресми тілде жорғалайтын. Жұрт «Храпунов  

қазақша с%йлейді!» деп мақтан тұтып, 

желпініп жүрді. Сондай тұстағы бір айтыста 

Айтақынның айтқаны ел есінде:

...Қазаққа күйеу бала Храпунов,

Қазақтан бұрын қазақша бастады-ау кеп.

Екі ауыз с%з с%йлесе мәз боламыз,

«Осы біздің күйеуде бас бар-ау?!» деп.

«Аңқау елге арамза молда» болып,

Аузымызды ысып жүр «Ассалау!..» деп.

Түйінді ойын «Қазақстандық ұлт болам 

деп ұйып жүріп, «Ассалауға!» зар болып 

қап жүрмейік» деп, кекесін тілмен келте 

қайырды.

Ұмытпасам, 2007 жылы Елордада 

Қайрат Сатыбалды бауырымыз демеушілік 

жасап, ақындар айтысын ұйымдастырды. 

Қазақтың қанатты жануары жылқыны 

%ркендету мәселесін к%терген Айтақынның 

арқасы қозып толғағаны-ай!

Ер қанаты – ат еді,

Салтымды кімдер бояды?

Желісі мен жорғасы

К%рсең к%ңіл тояды.

Ішсең – қымыз, жесең – ет,

Дертің болса жояды.

Қадіріңді білмейді

Қазақтың ноқат-нояны.

Тұлпар тікпей тұмарлы

Айтысқа да, бәйгеге

Машина тігіп қояды.

Қасқырға бермес үйірін,

Айғыры алғыр ойқастап.

Кең алатын құлашын

Жануарын жай тастап.

Тебінгісін тер басқан

Текті малды жүрміз-ау

Машинаға айырбастап?..

Міне, мәселе қайда? Жыр додасының 

соңында «Бәйгеде де бұл қазақ бал жинаған 

арадай. К%ңілі кетер к%мбеге шанышқы 

к%зі шарадай. Мыңғыртып мыңды айдаған 

қажет боп тұр қазаққа қара шалым Қарабай» 

деп тұжырымдады. Қоғамды қозғап ой 

 тастады. Мемлекет басшысы «Ұлы даланың 

жеті қыры» атты мақаласында «Атқа міну 

мәдениеті мен жылқы жер жүзіне Ұлы дала-

дан тарағанын» айғақтай келіп, оны әрі қарай 

әспеттеуге назар аударғаны әмбеге аян.

Айтыс ақындарының ішінде киноға түсіп 

актер болғандар бар ма? Бар. Үшеу. Бірі – 

Мұхамеджан Тазабеков, бала Жамбылдың 

бейнесін сомдады. Екіншісі – Жүрсін 

Ерман. «Аңшы бала» атты фильмінде 

түйе мініп түлігін іздеп жүретін шалдың 

р%лінде ойнады. Үшіншісі кім? Айтақын 

Бұлғақов. Ол халық артисі Асанәлі Hшімов 

қойған «Қозы К%рпеш – Баян сұлу» атты 

екі  сериялы фильмдегі бақсының р%лін 

35 жасында жанын шығарып ойнады. Екі 

иығын жұлып жеп, селкілдеп, қалшылдап, 

от басып, шоқ шайнап, аузы-басы к%піріп, 

к%зі ақшиып, %зі қақшиып бақсының р%лін 

сомдау оңай ма? Жаркентте Тоқан деген 

бала бақсы бар еді, соның емшілік %нерін 

ерінбей-жалықпай к%ріп жүріп, от үстінде 

ойнақтаған тәсілін қайталады. Ал Асекең 

бақсының р%ліне неге Айтақынды таңдады? 

Сахнада саптама етігімен «хайләйлім, 

хайлім, хайләйлім» деп жер тепкілеп, иығын 

қиқаңдатқаны баяғының бақсыларына 

ұқсайтынын байқаған болса керек.

Қазір %зі де ұлағатты ұстазға айналды.  

Шәкірттері қаншама! Бір Балғынбек 

Имашевтің %зі неге тұрады. Кіндігінен 

тараған кіші баласы Жандарбек ше? Он 

үш жасынан айтысқа баулыған алмас 

қылыштай ұлы бес жүзге жуық ақындар 

айтысын жатқа біледі. Міне, тәлім! Міне, 

тәрбие! Атаның қаны, ананың сүтімен 

 даритын дара қасиет. 

Елу сегіз жасында дүниеден озған әкесі 

Мұхамеди мен аяулы анасы Күлшария 

Дінисламқызы жас шағында қара %лең 

үлгісімен ауыл-аймақтағы айтысқа қатысқан. 

Құдай қосқан қосағы Жәмила да сауда-

саттық саласының маманы болғанымен, бір 

қағары бар, текті әулеттің қызы.

С % з і м і з д і ң  б а с ы н д а  « Ж ү р с і н н і ң 

жүйріктері» дедік. Жүйріктің де атауы 

бар: арғымақ, сәйгүлік, пырақ, тұлпар. 

Айтақын қайсысы? Ауыздықпен алысып, 

жер тарпып тұратын арғымақтан аумайды. 

Сол арғымағымыз алты асудан асқан күні 

қажылық парызын %теп жүрген шәкірті 

Балғынбек Мекке-Мединадан құттықтау 

жолдапты. Құдды айтыста отырғандай.

Туған Жаркенттегі жазирада,

Алпысың құтты болсын, ақиық аға!

Арқаңда мына сенің мені халық

«Хайләйлім Балғынбек» деп таниды, аға.

Fйткені сен сияқты домбыра ұстап,

Қызықпадым скрипка, пианиноға.

Бақсы болып киноға түскен едің,

Ислами келмесе де қағидаға.

Hйтеуір оны тастап қажы болдың,

Келтіріп тіліңізді кәлимаға.

Шарт та шұрт қызуқанды мінезіңмен,

Сыймаушы ең қала түгіл, долинаға.

Сабырлы, салиқалы деген сипат

Жарасқан жеңешеміз Жәмилаға.

Сен болсаң %мір бойы ғашық болдың,

Ақмарал, Айнұр менен Каримаға.

Мен болсам махаббатқа адал болып,

Серік қоспай келемін Жазираға.

Мерейтоймен құттықтап бара алмаған

Шәкіртті бұйырмаңыз обидаға.

Астыңа «Джип» мінгізсем жарасар ед,

Бере алмадым «Лада Калина» да.

Бұйыртса 70 жаста мінгізермін

«Камри» ма, «Королла», «Карина» ма.

Сыйлық заказ беріп ем кешіктірді

Қытайдағы экспресс «Алибаба».

Амалсыз тақияға заказ бердім,

Тастақтағы тігінші Сәлимаға.

Қарабет боп сыртыңнан дұға жасап,

Жатырмын Мекке менен Мединада.

Алладан тілегенім: келіндердің

Бойлары тұнып тұрсын ар, ибаға.

Арман мен Жандар деген қос құлының

Кезек-кезек тудырсын сәби бала.

Немерелер толтырсын шаңырақты

Шетінен ақын, батыр, қари, дана.

Жеңешем екеуіңді жылда апарсын,

Түркия, Мысыр, Хайнянь, Манилаға.

Жағың түспей жамандық к%рмеңіздер,

Кіргенше мүмин болып могилаға.

Мекендеп жер жәннаты Жетісуды,

Хаққа құл боп, ергенің Нәби ғана.

Ақыреттің жәннаты Фирдауыста

Алланың дидарын к%р, әмин, аға!

Ғажап! Hкесінің орнына бел баласы, 

белгілі айтыскер Жандарбек жақсы тілегін 

жаңбырдай жаудырып жауап қайырды.

Дұғаңыз қабыл болсын, әмин, аға,

Шәкіртсіз бақсыға да, қариға да.

Дегенмен туған күнді к%п айтпаңыз.

Жақын жүрсіз Ислам-уль-Жамиғаға.

Hкеміз 40 жыл тер т%ккен екен,

Бұлғақов деген бренд фамилияға.

Содан кейін тізгінді бізге берді,

Нұрекеңдей үміт артқан Дариғаға.

Hкесі тренер боп мықты болды

Біз түгіл, дағыстандық Хабиб аға.

«Джип» мінгізе алмадым деп налымаңыз,

Қызықпайды ол су жаңа кабинаға.

60 жас құрметіне к%ктем келсе

6 %збек атасыз ғой ана үйге, аға.

Меккеге құр %зіміз бара бермей,

Батяны апарайық ради Бога.

Намаз сайын қосайық ата-ананы

Раббир хәмәһумә кәмә роббәяни сағироға.

. . .Батыр Баукең пайымдағандай 

халық тың рухын к%теру үшін «Нұр Отан» 

партиясы  мен ҚР Мәдениет және спорт 

министр лігі ақындар айтысына қолдау 

білдіріп, жүйрікке жүйрік қосылуда. Қазір 

қазақтың қанына сіңген айтыс %нері жолға 

түскен жорғадай...

К&пен @МІРБЕК,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

«БІЗ – ЖЕҢІС 
МҰРАГЕРЛЕРІМІЗ!»

МҰҒАЛІМ – 
мектептің жүрегі...

Бұл шара Екінші дүниежүзілік соғыс пен тыл ардагерлерінің 

және %ңір жастарының бастамасымен ұйымдастырылуда. 

Алғаш боп с%з алған М.Fтемісов атындағы БҚМУ ректоры 

Нұрлан Серғалиев аталған шараға қатысушыларға алғысын 

білдіріп, бүгінгі ұрпаққа бейбіт күн сыйлаған батырларымыздың 

ерен  ерліктері ешқашан ұмытылмайтынын, %шпес ерлік пен 

%лшеусіз даңққа тағзым ету  отаншыл да ұлтжанды ұрпақтың 

парызы екенін жеткізді. Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері 

Иван Гапич те аталған шараның маңыздылығын айтып %тіп, 

жас буынға тілегін жолдаса, университетіміздің студенттері де 

с%з алып, Ұлы жеңіске арналған %лең жолдарын оқыды. 

Шара соңында барлық қатысушылар Екінші дүниежүзілік 

соғы ста қаза тапқан ардагерлерге арналған «Жеңіс алаңына» 

гүл шоғын қойды. Биыл Ұлы жеңіске 75 жыл. Бұл – Отан 

қорғаудағы %шпес ерлік пен %лшеусіз даңқтың, шексіз 

қаһармандық пен  қажыр-қайраттың айтулы мерекесі. 

Арын байрақ, намысын найза еткен аға буынның жеңіс 

туын желбіреткен қаһармандығын кейінгі ұрпақ әркез 

мақтан етеді. Бүгін де адалдық пен Отанына деген қайтпас 

қай сарлықтың үлгісін к%рсеткен қаһармандардың рухы 

алдында  кейінгі ұрпақтың бас иіп, қашан да тағзым ететінін 

бүгінгі шара дәлелдегендей.

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА
Cуретті түсірген
 Рафхат Халелов

Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың 

 айтуынша, Заңда к%рсетілген кешенді шараларды жүзеге 

асыру үшін 2024 жылға дейін 5,3 триллион теңге қаржы 

б%лінбек. Педагогтардың талқысына түсіп, қордаланған 

мәселелерді  шешуге бағытталған заң жобасының 

қабылдануы білім саласының дамуына септігін тигізеді деп 

ойлаймын. 

Заңда бекітілген бірінші мәселе – педагогтардың 

нормативтік оқу жүктемесінің 18 сағаттан 16 сағатқа 

түсірілуі болды. Hрине, ұстаздардың жүктемесін азайту 

арқылы әр сабаққа ықтиятты ізденіспен дайындалула-

рына мүмкіндік жасалады. Сонымен қатар педагог бос 

уақытында инновациялық-ақпараттық технологияларды 

меңгеріп, сабағын к%рнекті-тартымды әрі қызықты етіп 

%ткізуге тырысатыны белгілі. Оқушы білікті, шебер ұстаздың 

дәрісінен қалмауға тырысады, тіпті қосымша сабағына 

баруға ұмтылады. Бұл жерде қазіргі нарықтың талабына сай, 

мұғалім бәсекеге қабілетті болуға құлшынады.

Екінші бекітілген мәселе – халықаралық олимпиада,  

әртүрлі  байқаулар мен жарыстарын дайындағаны 

үшін мұғалімдерге үш еңбекақы м%лшерінде сыйақы 

тағайындалатын болады. Қазақта «Шәкіртсіз ұстаз тұл» 

деген тәлім бар. Hр шәкірттің қарым-қабілетін бағамдап, 

бейімін анықтап, ол балаға бағыт беріп, баптап, бәйгеге 

қосу, шын ұстаздың, жанашыр, кәсіби ұстаздың ісі. Бұл 

игілікті еңбек бағаланып жатса, нұр үстіне нұр. 

Келесі мүмкіндік – ауыл мұғалімдеріне жер телімдерін 

беру. Бұл игілікті іс. Қазақтың тамыры ауылда, ауылдық 

 мектептерде сабақ беріп жүрген ұстаздардың жағдайын 

 жасау, ұрпаққа ғана емес, қазаққа жасалған құрмет. 

Заңда қарастырылған тағы бір мүмкіндік – жоғары оқу 

орындарынан басқа білім беру мекемелерінде қызмет етіп 

жүрген мұғалімдерді әскерге шақыруды кейінге қалдыру. 

Бұл дегеніміз, ер балаларды мектепке мұғалімдікке тарту 

мәселесінің оң шешімін табуына ықпал етеді деген с%з. 

Алайда мұғалімдік мамандыққа ер балалар к%п бармайтыны, 

грант үшін барғаны болса да мамандығы бойынша жұмыс 

істемей жүрген жастар к%п. Hрине, әскерге барудан қашу емес, 

ұстаздық қызметтің әскерде борышын %теумен теңгерілгені де 

к%ңілге қуаныш ұялатады. Соңғы кезде мұғалімдердің сенбілік, 

сайлау секілді қоғамдық жұмыстарға орынсыз тартылатыны 

жайлы әртүрлі пікірлер туындағанын білеміз. Мұғалімдердің 

к%ше тазалауы, сайлауда үй-үйді аралап тізімдеме жасауы, 

әрине оған мұғалімге деген құрметке қатысты оқушыларда да 

кері пікір қалыптасады. Осы мәселенің де шешімін табатыны 

педагогтардың еңсесін к%теріп тастады.

Жаңа заңда мұғалім сынып жетекшілігі және дәптер 

тексергені үшін қосымша ақы алады. Сонымен қатар 

магистр дәрежесі бар мұғалімдерге 10 АЕК м%лшерінде 

қосымша ақы т%ленеді. Мектепке дейінгі педагогтардың 

жалақысы 25 пайызға %сетін болды. Жалпы «Педагог 

мәртебесі туралы» заңда қазіргі мұғалімдерді толғандырған 

бірқатар мәселелер қарасты рылғын. 

Сәуле МАХАНОВА, 
Жамбыл Жабаев атындағы

мектеп-гимназияның ұстазы

Жамбыл облысы

Мойынқұм ауданы

1941-1945 жылдардағы Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
жеңістің 75 жылдығына орай ұйымдастырылған «Біз – 
жеңіс мұра герлеріміз!» акциясы бүгін М.Өтемісов атын дағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінен бастау алды.  

Елімізде «Мұғалім мәртебесі туралы» заңның қабылдануы 
ұстаздар қауымын бір серпілтіп, өз мамандықтарына 
деген құрметі мен қызығушылықтарын арттырып, оған 
қоса жас мамандардың мектепте мұғалім болуға деген 
көзқарастарының өзгеруіне оң ықпал ететіні сөзсіз. 

ӨШПЕС ДАҢҚ

ПІКІР
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ANA TILI Т А Ғ З Ы М
«Жолаушы-ей, атың-ң-ң семіз о-и-и-ай-ай, же-ле-е-тұғы-н-н...»
Зар-запыранға толы бір қоңыр дауысты ызың алыстан талып естілгендей болды. Қоңыр даланың жусан тербелген қоңырқай қыратына қоныс теп-
кен жұпынылау қараша үйдің ішінде, екі көзі су қараңғы бейбақ қыз күңіреніп ән салып отырғандай ма, әлдебір уақытта, әлдебір кезеңде жоғалтып 
алған ең жақын адамымды соншалықты аңсап, аңырай жоқтағым келетіндей ме, кеудемді бір өксік кернеп бара жатқандай ма,  жаным байыз 
табар емес. Далаға шықтым, үйге қайта кірдім. Әлгі екі көзі су қараңғы соқыр қыздың әуені құлағымда күңіреніп тұрып алып, кетпей қойғаны.
«Көз бар ма, мен бай-ғұс-та  а-и-и-ай-а, кө-ре-е-тұғы-н-н ай-и-а...»
Сол бір мұңды әуен тағы-тағы талып естілгендей ойыма қайта-қайта оралып, сонау өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының ортасында Жетісуға 
Оралдан келген Бақтығалидың жадымда жатталып қалған асыл бейнесі де көз алдымда қайта-қайта көлденеңдей бергені несі. Әлде, аруағы 
 налып жатыр ма? «Мені ұмыттың ғой, Рәш! Тым болмаса, жасым жетпіске толғанда бір еске алмағаның қалай?» дейтіндей ме. Қайран, Бақтығали! 

Орал облысы, Жаңақала ауданының «Киров» колхозында 1949 жылы 
ақпанның 20-сында Бисалиевтер әулетіндегі Садық пен Әзиманың отба-
сында дүниеге келген Бақтығали Садықов 2005 жылы қарашаның 12-сінде 
қайтыс болды. Асыл сүйегі Алматы облысы, Іле ауданына қарасты Ақши 
ауылының солтүстігіндегі көпшілік зиратта жатыр.

Рәтбек  ТЕРЛІКБАЕВ, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

Алматы облысы

P.S. 

***

Дәл қай күні екені енді есіме түспейтіні 

%кінішті. Hйтеуір, Алла Тағала маған 

шын мейірімін т%ккен ақжарылқап сәтте 

жолығып еді бұл азамат. Алдында ол 

 туралы аудандық газеттегі менің ақылшы 

әрі  жанашыр ағаларым – Сейітхан 

 Молдахметов пен Талғат Сүйінбаев, 

Есенқұл Жақыпбеков айтып жүретін. 

«Бақыт деген бір тамаша жігіт бар. Fзі 

Батыс жақтан келген. Біздің ортаға жақсы 

сіңісті. Мен үй салған кезде к%п к%мегі 

тиді. Құрылысқа бекем. Fнерлі, домбыра 

тартады» деген Сейітхан. «Е-е, ол кім бол-

ды екен-ай?» деп қойғанбыз.

Кейін редакцияда кездестік. Бойы 

сұңғақ, ұйыса біткен ұяңдау шашы сонша-

лықты қалың деуге келмейді. Жұқалап 

қойған самай сақалы %зіне жарасымды, 

қалқан құлақтылау, тостағаны шығыңқы 

бадана к%зді, сәл қоңқақтау қыр мұрыны 

да атжақты келбетінің ажарын аша түсетін 

сылаңбоз, денесінде арам еттен бір кесім 

таптырмайтын сылыңғыр сыпа жігіт екен. 

Жасы да отыздан еркін асқанын жазық 

біткен кең маңдайындағы бірер сызығы 

жасырмай айтып тұрды. «Бақыт» деді оң 

қолын ұсынып. Біз де атымызды атадық-

ау деймін, содан кейін ортақ дәм үстінде 

ашылып с%йлесіп, әрнәрсені әңгімелеп 

кетсек керек. Таныса келе білістік. Білісе 

келе жақын араласа бастадық.

Журналистің үнемі жол үстінде жүретін 

әдеті емес пе, бірде екеумізді ортақ дәм 

тартып Отар стансасына бардық. Суық 

күз еді. Бақыттың осындағы редакцияда 

біраз уақыт қызмет істегенінен хабардар 

едік. Сағыныш жетеледі ме, әлде қазіргі 

жағдайының тіпті жаман емес екенін 

бұрынғы әріптестеріне аңғартайын деді 

ме (сол кезде Күрті аудандық «Шұғыла» 

газетіне ауысқанына біраз болған), бұл 

сапарға жол бастаған Бәкең. Hйтпесе, 

іргелес жатса да басқа облыс, басқа 

 аудан саналатын Отарда менің қайбір 

жұмысым тіреліп тұрыпты. Соңынан 

салпақтаған атқосшысы тәріздімін. 

Екеуміз екі  газетте – «Екпінді еңбек» 

пен «Шұғылада» фототілшіміз. Fзі маған 

қарағанда  әжеп тәуір %мір к%рген сақа жігіт 

қой, арасында ананы с%йт, мынаны бүйт 

деп ақылын айтып қояды. «Иә» деймін 

басымды шұлғып. 

Бақытқа бұл редакциядағылардың бәрі 

әу бастан таныс, Жамбыл облысы, Красно-

гор аудандық «Коммунизм жолы» – «Путь 

к коммунизму» деп аталатын, қазақша-

орысша екі тілде шығатын газеттегі 

жігіттермен бара сала шүйіркелесіп, мені 

де таныстырып жатыр. Тілектестік үстінде 

бірер стақан шарап та %ңешімізден ары 

%тіп кетті. Fзіміз бір к%рсек деп үміттеніп 

барған Fмірәлі ағамыз болса басқа 

жұмысқа ауысыпты. Дегенмен, «Сырт к%з 

сыншы», газетінің де, баспаханасының да 

жағдайы біздің ауданмен салыстырғанда 

әлдеқайда жұпыны сияқты к%рінді. 

К%ңілім қоңылтақсып, тезірек қайтып 

кетсек екен деймін. Бақыт болса, қонып 

қалуға да ғайыл, тіпті асықпайды. Қойшы 

әйтеуір, сол күні екеуміз Ұзынағашқа 

әбден кештетіп қайттық. Жол-ж%некей 

де талай әңгіме айтылды, талай сыр 

шертілді. Сыйластығымыз тіпті бекемдене 

түскендей болды. Бір қызығы, мына тұрған 

Отарға содан кейін тіпті жолым түспепті. 

Мүмкін сол жылы (әлде 1982, әлде 1983) 

Бақыт ілестіріп бір рет апармаса, әлі де 

к%рмегендей екенмін.

***

Отар сапарынан кейін екеуміз тіпті 

жақын араласып кеттік. Бір пұт болмаса 

да, талай қадақ тұзды бірге таттық. Hр 

кездегі, әртүрлі ащы-тұщы дәмі %з алдына.  

Ғажап жігіт еді ғой, Бақтығали! Күн демей, 

түн демей менің әупірімдеп жүріп әрең 

қалқайтқан, %зі сыртының ауыр сылағына 

білегін сыбанып тастап аянбай араласқан, 

үш құдықты пешін де оймақтай етіп салып 

берген Ұзынағаштағы қоржын тамыма 

кез келген уақытта еркін кіріп келетін 

де, коперін (%зі «боқшам» дейтін) ашып 

жіберіп, әкелген «базарлығын» ортаға 

дік еткізіп қоя салатын. Содан кейін 

түннің бір уағына дейін әңгіменің тиегі 

ағытылады дерсің. Қоғамның да небір 

қоясын қазып, қатпар-қатпарын ұлтабар 

(Эссе)
бір шайып тастап, сақалын қырып, аяқ 

киімін тазалап алған күйі айналасы он 

бес-жиырма минутта шу деп шығып кетуге 

тап-тұйнақтай дайын болады да тұрады. 

Үнемі салт жүргенде бойын сарбаздай сер-

гек ұстауға әбден дағдыланған. Кейін осы 

үлгісі бізге де ептеп жұғысты болды. 

Екеуміз кездескен сайын әңгіме 

мазмұны одан сайын байи түсетін. 

Fзімше бір тың мәліметке кездессем, «Hй, 

осыны Бақыт енді бір келгенде айтып, 

таңдайын қақтырмасам ба» деп, сары 

майдай сақтап жүретінмін. Ол да оқыған-

тоқығанынан, к%рген-білгенінен мен әлі 

назар аудармаған ерекше бір тақырыпқа 

түрен салуға құмартатынын с%з ауанынан 

аңдайтынмын. «Ол енді былай ғой, Рәш» 

деп қоңыр дауысын бір кенеп алып, бипаз-

дата ж%нелетін. Бір-біріміздің білімімізді 

байытқан қаншама тың дерек ортаға 

салынды екен десеңізші, сол жылдары. 

Сонда бейне бір екеуара емтихан тапсы-

рып отырғандай күй кешер едік. Қазақи 

әуестікпен әсірелей ж%неліп, әңгіме 

әуезесінен әнтек ауытқи бастасақ, қылмыс 

жасағандай қысылып-ақ қалатынымыз да 

қызық еді-ау!

Ойы ұшқыр, не нәрсені болсын жеріне 

жеткізе, тұздықтап с%йлеуге шебер, тосын 

тіркестер мен одағай оралымдарды орны-

мен астарлап қолданатын Бақтығалимен ә 

дегенде ж%н сұрасудың %зі оның мәнерін 

білмейтін адамға мүлдем тосын естілетін. 

«Иә, хал-жағдай қалай, Бәке?» десеңіз, 

«И-и-й, несін айтасың, тіршіліктің ит 

шанасын қара жермен дырылдата сүйретіп 

жүріп жатырмыз дағы» деп бір жымиып 

алатын да, іле-шала, «Мына сұм дүниеңде 

қандай-қандай сұмдықтар болып жатыр, 

Рәш?» дейтін еді. Қазір КТК мен 31-ші 

арнаның жан түршіктірер жаңалықтарын 

к%ріп отырып, Бәкеңнің сол с%зі еріксіз 

ойыма оралатыны бар. Hулие екен-ау, 

Бақтығали деп қоямын ішімнен.

Біздің аға ұрпақ әлі ұмыта қоймаған 

болар, Кеңес %кіметі саясаткерлерінің 

сыңаржақ пайымы бойынша, орайы 

келмеген немесе %здерінің олақ тығынан 

сәтсіздікке ұшыраған оқиғаның бәріне 

Америка кінәлі-мыс делініп, айыпты  

мұхиттың арғы жағынан іздеу әдеті 

әсіребасым еді. «Бұл жерде Американың 

қолы бар» деген тіркес Мәскеу идеологта-

рының аузынан түспейтін. Тракторы 

батпаққа батып жатса да оған құдды бір 

Америка кінәлідей, бар бақытсыздықты 

басқадан к%ру белең алған заман басымыз-

дан %тті сонау жылдары. Соны мысқыл-

дайтын Бақтығали да бір нәрсенің орны 

ойсырап немесе екеуара ортақ ісімізде 

әлдененің ыңғайы мен қисыны келмей 

жатса, «Бұл жерде енді Американың қолы 

бар екені с%зсіз, Рәш» деп әңгімені әзілге 

бұра ж%нелуші еді. Қайран, Бақтығали!

***

Бұл %мірде біреудің тағдырына біреу 

себепші болып жатады. Біздің Ұзын-

үзіп, тамағына талғажау боларлықтай 

там-тұмдаған тиын-тебені бар аудандық 

газеттің тәртесіне жегіліп, қамытына %з 

мойынын %з еркімен ұсыныпты. С%йтіп, 

оның да біз сияқты газеттің мәңгілік 

құлына айналып, Отардағы редакцияға 

қызметке алынуына біздің «Екпінді ең-

бектегі» әріптестеріміздің біршама ықпалы 

болғанын алдында құлағымыз шалған. 

1974 жылы Қордай ауданынан енші 

алып, жаңа аудан болып құрылған Крас-

ногордың газетінде біздің елдің бір қатар 

жігіттері қызмет істеді. Мәселен, бүгінде 

есімі алты алашқа танымал жазушы 

Жұмабай Шаштайұлы, табиғи дарыны-

мен талайды тамсандырып %ткен марқұм 

Fмірәлі Смайылов, белгілі журналист 

Қарабай Hбуұлы, орыс редакциясында 

қалам тербеген марқұм Жақан Кіркеев 

сынды жерлестеріміз «Коммунизм жолы-

ның» алғашқы «қарын» бірлесе жүріп 

күреді. Солардан кейінгі кезекте мұндай 

мін детті Бақыт та біраз уақыт мүлтіксіз 

атқар ғанын айттық. Журналис ти каның 

әліп песімен ол Отарда жүріп танысса, 

Күрті ауданына фототілші болып ауыс қа-

нын да газет ісінен әжептәуір тәжірибесі 

болды. 

Редакция тынысына, %зі келе-келе 

жетік меңгерген фототілші мамандығына 

шексіз құштар еді Бәкең. Газетке түрлі 

жанрда сурет түсірудің қыры мен сыры 

туралы екеуміз %зара талқылаған, бір-

бірімізден тәжірибе үйренген кездеріміз 

қаншама. Осы жолда ол талмай ізденді, 

талай-талай игілікті іс тындырды. Күрті 

%ңірінің жомарт табиғатынан жаралған 

жарқын жүзді еңбек адамдарының асыл 

бейнесін сомдауға айтарлықтай үлес 

қосты. Осы аудандағы жылт еткен жаңалық 

пен жақсылық оның фотообъективінің 

нысанасынан қағаберіс қалған емес. Бірде 

бақташының, бірде балықшының қосында 

солармен бірге тыныстады. Құмдауыт 

даланың топшысы тегеурінді қағілез 

қыранындай күй кешіп, тұтас бір кезеңнің 

фотошежіресін жасады.

«Жаманшылық %зі де жасала береді, 

ал жақсылықты күнде жаңартып отыру 

керек» деген қағиданы берік ұстанған 

адамның бірі еді ол. Hрдайым біреуге 

жақсылық жасауға құмартып тұратын 

Бақтығали айналасындағы адамдарды да 

тек жақсы қырынан к%рсетуге ұмтылды. 

Қай ортада жүрсе де %те жұғымды, кез кел-

ген жанмен тез тіл табысатын және кіммен 

қалай с%йлесу керек екенін де жақсы 

білетін ойы сұңғыла, аса зерделі жігіт еді. 

Hсіресе, Алматыда, «С.Қ-дағы» Сиез 

аға Бәсібековпен туған інісіндей етене 

араласты. Бақтығалидың арқасында біз 

де «Социалистік Қазақстанның» Сиез аға 

меншіктеп алған құрқылтайдың ұясындай 

қуыс б%лмесіне еркін кіріп, еркін шықтық. 

Аудандық газет фототілшісінің ол кездегі 

пұшайман жағдайы «С.Қ-дағы» Сәкеңнің 

жағдайымен салыс тыруға келе ме, тәйірі! 

Барған сайын ағадан к%мек дәметіп, фото-

таспа сұраймыз ғой баяғы. «Жатыр ғой ана 

бұрышта. Fздерің де жақсы білесіңдер, қай 

жерде екенін. Сұрамай-ақ ала бермейсің-

дер ме. Енді сендерге мен орап берейін 

бе?!» дейтін, кәдімгідей ренжіген кейіп 

таны тып. Fзімсініп айтқаны. Бізге одан 

артық қандай бақыт керек, жарықты дереу 

с%ндіріп жіберіп, екеуміз екі жақтап таспа 

ораймыз. Тіпті оны да місе тұтпай, енді 

наға шы мызға келгендей еркелеп, қайтарда 

үш-т%рт бума фотоқағазын да қыстыра 

кетеміз ғой. Қайран күндер, қайда сол 

жақсы ағалар! 

***

Айхай, біздің кешегі Ұзынағаш пен 

Ақшидің арасында %ткен жастық дәуре-

німіз-ай десеңізші! Сол жылдардың бір 

сәтіне дәл бүгінгі бір жылымызды қинал-

май-ақ қиып жіберер едік, амал қайсы, 

енді қайтып ол к%ктем оралмайды-ау!

Fзге редакциядағылар да дәл біздей 

етене жақын жүрген болар, ол жағын 

білмеймін, ал біз – «Екпінді еңбек» 

пен «Шұғыланың» журналистері тым 

бауырлас болғанымыз рас енді. Fзара 

сыйластық пен құрметіміз, достық қарым-

қатынасымыз %згеше еді. Бақтығали мен 

Нүсіпбайдың, Жолболдының арқасында 

Ақшидегі әріптестерімізбен бірге %ткізген 

бақытты шақтарды қалай ұмытайық. 

Бүгінде солардың біразы марқұм. Иманы  

серік, жатқан жерлері жарық болсын 

дейміз. Сәдуақас аға Бигел диевтің, Болат 

аға Елеусіновтің, Айтуған аға Шәйімовтің, 

Абай Бигелдиев сынды курстасымыздың 

к%з алдымыздағы жарқын бейнесі күні 

кешегідей үнемі жаңғырып тұрады. 

Ал, енді, Құбиев Fтесін аға, Ысқақов 

Жолбол ды, Мырзабеков Қажымұқан, 

Қашқынбаев Марат, Қамбаров Исатай 

сынды азаматтарға к%рген-білген  таныстар 

арқылы дұғай-дұғай сәлемімізді жеткізіп 

жатамыз. Жастық шақтың  жалынды 

күндерін бірге %ткізген аға досымыз  

Нүсіпбай Hбдірахимов пен жеңгеміз 

Мәкеннің, Бақтығали мен Күмістің 

Ақшидегі  шаңырағында шаттанған 

сәттердің естелігі тіпті ерекше ыстық. 

***

Тағдырының бұйрығы солай болды 

ма, Бақыт салт басты бойдақ күйінде 

біраз жүріп алды. Жасы қырыққа таяғанда 

барып жеке түтінін түтетті. Дегенмен, 

мейірімді Алла адал пейіліне қарай Күміс 

екеуіне шекесі торсықтай бір ұл, маңдайы 

Айдай жарқыраған бір қыз сыйлады. 

Ниязы дүниеге келген 1991 жылы жазда 

қуанғанын суреттеуге біздің қарапайым 

т і л і м і з  ж е т е  б е р м е й т і н і н  б і л е м і з . 

Дегенмен...  

Алып-ұшып жетті маған. Сүйін шісіне 

қалағаныңды ал дедік. «Қалауым сол, 

екеуміз Сейітханға барайықшы. Мен осы 

%лкеде ең алғаш тізгін тартқанда, жан 

дүниесімен жадырап қарсы алған азамат 

сол Ақ Сақаң еді. Мына қуанышымды 

онымен б%ліспей байыз таба алар емеспін. 

Бір жағы %зін де сағындым» деді Бәкең. 

Сейітханды шексіз жақсы к%ретінін еш 

жасырмай айтып жүретін. 

Соншама жыл аңсай күткен атұстар 

перзенті дүниеге келіп жатқанда атойлама-

ғанда қашан шарықтаймыз, мұндай 

қуанышты Сақаңмен б%лісіп масштабын 

ұлғайтпасақ бола ма! Екеуара осындай 

шешімге келдік те, екінті шақта Сейітхан 

тұратын менің туған ауылым Аққайнарға 

тартып кеттік. Арғы жағы белгілі. Сейітхан 

досы да елбірей қарсы алып, елжіреген 

жүрегін алдымызға жайып салды. Қырық-

тан асқанда бір-бірінің бақытына жан-

тәнімен арқа-жарқа болып шын қуанған 

екі достың кіршіксіз к%ңіліне куә болған 

біз де шексіз бақытты едік сол күні. 

***

Жас кезінде Оралда жүргенінде түрлі 

себептермен оқи алмады ма, оның кәсіби 

жоғары білімі болмады. Hйтсе де, оқыған 

азаматтардан әлдеқайда %релі екенін айна-

ласы түгел мойындайтын. Hр с%зі астарлы, 

к%кейге түйіп тоқығаны мол, %зіндік пара-

сат биігіне к%терілген азамат айналасына 

білгенінен, пайымдағанынан нұр шашып 

жүрер еді. Fзі қалжыңдап «боқшам» деп 

атайтын фотоаппарат қоржынынан небір 

классикалық кітаптар үзілмейтін. Орысша  

к%п с%йлемесе де, әдебиетті к%бінесе 

орысша оқитын. О.Генриді, Кобе Абэні, 

Эдгар По мен Ги де Мопассанды, Кнут 

Гамсунды, Стефан Цвейгті, Иван Бунинді, 

Варлам Шаламовты, Лев Шейниннің 

«Записки следователя» атты кітабын, 

т.б. әлем дік кеңістікке аты мәлім талай-

талай жазушылардың шығармаларын 

біз осы Бақыттың қоржынынан алғаш 

к%ргеннен кейін барып оқығанымызды 

несіне  жасырамыз.

Ауызекі с%зде ерекше тапқыр, әзілге 

тіпті ұста еді Бәкең. «Мен %зім Кіші жүзбін, 

әйелім Ұлы жүздің қызы, ал балам Орта 

жүз» дейтін. Күлмей айтатын. Қапелімде 

онысын шыны екен деп қалып: «Оу, сонда 

қалай? Fзің Кіші жүз болсаң, балаң қайтіп 

Орта жүз болады?» деп аңтарыла қарайтын 

аңқауларға: «Енді Кіші жүз бен Ұлы жүздің 

арасынан туған бала Орта жүз болмағанда 

қайтеді» деп іркілмей жауап қайтаратын. 

Қарға тамырлы қазақтың, бүкіл елдің 

ынтымағын біріктіре с%йлеген адамға бұл 

да бір таптырмайтын тәсіл екен ғой, енді 

ойлап қарасақ. 

***

Hлдебір кезде, шабыттанған сәтінде 

қолына домбыра алатын. Дәулескер 

күйші еді деп %тірік айтып керегі не, 

Ғарифолладай әнші болмаса да, жағымды 

қоңыр дауысы бар еді. Қос ішекті қағы-

сы нан-ақ Батыстың %зіндік дәстүрі 

қалыптасқан әншілік мектебінің үлгісі 

аңдалып, «Ақ к%йлек, қызыл бешпет-ау, 

әдемі қыз...» деген әуеннің сарыны әуелей 

есіп ж%нелуші еді-ау б%лмеде. Енді бірде 

к%ңілін лезде мұң кіреукелей қалып, 

әуелі «Ақбала-Боздақтан» бірер шумағын 

жіберіп алатын да, халық әні «Соқыр 

қызды» ыңылдай бастап: 

«Шамшырақ екі к%зден а-и-й-ай 

айрылған соң-и-и-и,

Құрбы жоқ, шақырсам да а-и-ай-а, 

 ке-ле-тұғы-н-н-н...» деп, соза әуендетіп 

барып, кілт үзетін. С%йтетін де: «Жоқ, Рәш, 

дауысым жетпейді екен» деп, домбыраны  

қабырғаға сүйей салатын. 

Кейін ойлаймын, дауысы жетпе ген-

діктен де емес-ау, к%ңілі бұзылып барып-

барып қайтатын сияқты ма, қалай? Одан 

әрі тереңдей түссе, к%зінен жас ыр шып 

кете тіндей бола ма екен... Анау-мы науға 

жа нарын суламайтын елдің дәті берік 

баласы емес пе, әуенді кілт доғаруы ның 

бір себебі жасығанын к%рсеткісі келме -

гендіктен болар деп пайымдаймын қазір 

%зімше. Және бұл әуенді Бәкең біздің ал-

дымызда бір емес, бірнеше рет айтқан. Со-

зып-созып баратын да үнемі бір шу мағынан 

кейін іркілетін. Одан әрі жалғаған да емес. 

Содан кейін де кілт доғаруы ның бір себебі 

бардай, тіпті оның себебі тым тереңде, 

сонау шыңырауда жатқан дай к%рінетін. 

Біз де оны «ары қарай айта түсші» деп 

тақымдамайтынбыз. Бірер сәт үнсіздіктен 

соң %зі жадырап сала беретін де, мүлдем 

басқа тақырыптағы әңгімеге к%шетін. 

*** 

Иә, екеуміз де фототілші болдық. 

 Қыз мет  барысында қаншама еңбек озаты-

ның суретін газетке басып шығарып, к%ңі-

лін марқайтқанымыз %з алдына, қасы мызда 

жүрген қаншама жақын адамдардың енді 

қайталанбас қас-қағым дық сәттерін тап 

басып ұстап қалғанымыз тағы бар. С%йте 

тұра, енді бүгін Бақыт екеуміз бір кездері 

жарыса түсірген суреттерді сапырып 

отырып, бірге түскен бір бейнеміздің жоқ 

екеніне қайран қаламын. «Етікші етікке 

жарымайдының» бір  мысалы осындай-ақ 

болатын шығар. Бірақ, есесіне Бақыт бір 

кезде түсіріп алып, шығарып берген менің 

ұлым Алмастың сәби кезіндегі бірнеше 

суретіне елжірей қарап отырып, қайран 

азаматты тағы да соншалық сағына еске 

алып, оның үнемі %зімсіне айтатын «Рәш!» 

деген дауысын естігендей боламын.

Аптасының бір күні Құйғанда, келесі 

күні Ақши мен Ұзынағашта және бір 

күні Алматыда %тетін оның т%бесін 

он күн сайын  бір к%рмесек кәдімгідей 

тағатсыздана күтетін жылдар да келмеске 

кетті. Адал еді. Нағыз азамат еді. Амал 

қайсы, %мірінің соңғы жылдарында бір 

дерт иектеп алды да, еңсесін к%тертпеді. 

Жасы алпысқа да ілінбеді. Осы %кініш. 

***

Жасымыз болса, міне, алпыстан асты. 

Біз пақырыңыз да, әрине, дәл бүгінгі 

дәрежемізге %здігімізден оп-оңай келе 

салмағанымызды білеміз. Hуелі Жаратқан 

Жаппар Иеміз алқалады,  содан кейін 

тілеулес дос-жаран, ағайын-туыс, пікірлес, 

жанашыр жігіттер жан жүрегімізді аялады, 

тебірентіп, тербетіп сезімімізді шыңдады, 

жасыған сәтімізде жұбатты, сүрінген 

кезімізде қолтықтан демеді, ширықтырып 

шыңдады, талыққанда ернімізге су 

 тамызды, жабыққанда жанымызға жалау 

болды. Еліктірді, желіктірді, жетілдірді. 

С о л а р д ы ң  е ң  ж а қ с ы  қ а с и е т т е р і н 

 шамамыз келгенше бойымызға сіңіруге 

ұмтылдық, бәріне шексіз қарыздар 

 еке німізді ұмытқан емеспіз, ұмытпаймыз 

да. Солардың арасында Бақтығалидың 

да %зіндік орны, үлесі болғанын неге 

айтпасқа. Fзімізге деген шын ниеттес 

жар қын пейілі, ел алдында сіңірген еңбегі 

мен ерекше болмысы, ерен есімі мәңгі 

есімізде қалды. Жақсының жалғасындай 

ұлы мен қызы – Ниязы мен Назеркесі, 

жан жары, %зіміз бек құрметтейтін әпкеміз 

Күміс ендігі жерде әрдайым жақсылыққа 

жо лық сын, %зінің жаны жаннатта болсын 

дейміз.

З Ы М

а қоныс теп-
ңде жоғалтып 
м байыз 
ойғаны.

да Жетісуға 
аруағы

Бақтығали! 

БАҚТЫҒАЛИ

тазалағандай қопара бұрқыратамыз-ай 

келіп. Тарихыңыз бен саясатыңызды, 

әдебиетіңіз  бен әдет-ғұрпыңызды, 

аспанның үсті мен жердің астын тіліміз 

жеткенше тінтіп, жүз мамандықтың 

 сырын жүзіктің арасынан %ткізе сынай-

мыз, әлемнің әр қиырындағы абориген-

дерден тартып, ең ақыр аяғы Горбачевтың 

Раисасына дейінгі әңгімеге жеткенше 

қозғалмайтын тақырып қалмайтын.

Таңертең жұмысқа бару міндет. Ол 

да Ақшиге кетуге қамданады. Асыға-

аптыға жиналамыз. Сондағы Бәкеңнің 

әбжілдігіне әлі қайранмын. Біз беті-

қолымызды енді жуа бастағанда ол шал-

бары мен жейдесін үтіктеп, алдын ала 

шәугімге жылытып қойған суға басын 

ағаштағы жігіттермен танысып, редак-

цияны жағалап жүрген кезінде газеттің 

тынысын сезініп, тылсымын ұққан 

оралдық Бақтығали Садықұлының 

тағдыр компасы да 180 градусқа күрт 

бұрылыпты. Қорғасыннан құйылатын 

жолдың ұяшығына сытыр-сытыр етіп 

түсіп жататын линотип матрицаларының 

сиқырлы дауысы, газет қағазына жаңа 

ғана жағылған қара  бояудың адам 

 санасын жадылап тастайтын жағымды 

иісі, с%з %неріне, газетке, ақпарат ісіне 

деген алғаусыз махаббат біздің бәрімізді 

м а г н и т ш е   т а р т ы п  а л ғ а н ы  с и я қ т ы 

Бақтығалиды да тұзағынан құтқармапты. 

Ол енді уыстап-уыстап ақша табатын 

құрылысшылық кәсібінен ада-күде қол 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Қазақ мәдениетінде ежелден келе жатқан дәстүрдің бүгінгі бір көрінісі бұл – еріктілер қоғамы. Биылғы 
жылды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы «Еріктілер жылы» деп жариялағаны мәлім. 
Халқымыз: «Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, Батырмын деп мақтанба, барып қайтпай» деген 
ұстанымды тұтқа еткен еріктілердің абзал істері үлкен құрметке ие. Қазақ мәдениеті салт-дәстүр мен 
ислам дінінің сабақтастығының түп-тамырын ұйыстырған рухани мінбер деп білемін.

Ерікті болу – ізгіліктің белгісі

Қайырымдылық қасиеті қазақ хал қының 

болмысының ажырағысыз құ рамдас б%лігі болса 

керек. Мысалы, бұрын ауыл-аймақта к%рші-

қолаң жиналып, мұқтаж жанға қолдарынан 

келгенше к%мек к%рсетіп, асар ұйымдастырған. 

Сондықтан да  бүг інгі  еріктілер дәстүр 

сабақтастығының бір к%рінісі деп білемін.

Қазақ халқында үлкен кісіге, ақ са қалды 

қарияларға, ата мен анаға иіліп сәлем етіп, есік 

ашу, кебісін кигізу, жол беру, атқа отырғызу 

әдептері қанымызға сіңген ізгі, ізетті қасиеттер. 

Соның ішіндегі ең бір риясыз қызметтің түрі – 

асарлату дәстүрі. Халқымыздың этнографиялық 

терең танымындағы «Асар» дәстүрінің бүгінгі 

заманауи к%рінісі еріктілік деп түсінуге болады.  

Т%л әдебиетіміздегі тұңғыш роман-эпопея 

«Абай жолында» ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы 

қазақ халқының %мірі, тіршілігі, тарихы, әдет-

ғұрпы жан-жақты суреттеледі. Романның 

«Қияда» атты тарауында  дана Абай жерінен 

айырылған, малынан ажыраған, жұтқа ұшыраған 

аш-арық халыққа жанашырлық, қайырымды 

әрекеттері баяндалады. «Ағайынға қайырым 

етіңдер» деген ұранды халыққа насихаттаған 

Абайға бүріскен мал мен жүдеген жандар үлкен 

ой салған еді. Жұт деген жоқшылық, қысталаң, 

апат деген осындай боп кақ қасына келгенде, 

Абай ел тірлігінің барлық қайғылы сорын к%рді. 

Малдары мен жандарының амандығы үшін ұлы 

ақынға алғыста рын жаудырған ел қариялары 

енді біржолата жұттан құтылғандай к%теріліп 

қалғаны бар. Ұлы Абай дың %зі риясыз, ерікті 

түрде қоянның кеуегіндей оптың ішін паналаған 

жандарға жаны ашып, қазақ тарихының 

бедеріндегі еріктілердің ата дәстүрінің үлгісі 

ретінде к%рінеді.  

Тарихқа к%з жүгіртсек, әлем ойшылдары 

үнемi сұлулық, береке, қайырымдылық сынды 

түсiнiктердiң мәнiн ұғынуға ұмтылды, кейiнiрек 

мұның бәрi «құндылық» ұғымына бiрiктiрiлдi.

Hлем ойшылы әл-Фарабидің философиялық 

тұжырымдарында да қайырымды адамдардың 

қоғамы талданады. Еріктілердің қайырымдылық, 

%зара к%мек қолын созу сынды қасиеттері 

философиялық тұрғыда түсіндіріледі. «Ерік пен 

еркін таңдау арасындағы айырмашылық туралы»   

түсініктерді келтіреді. Мұнда:  «Пайымдала-

тын нәрсеге талпыну дегеніміз, тұтас алғанда, 

ерікке еркіндік беру деген с%з. Түйсіктен не-

месе қиялдан туатын болса, онда бұл еркін 

ерік к%рінісі деп бағаланады. Ал егер бұл 

толғанудан немесе пайымдаудан туатын болса,  

онда мұны нақ адамға тән, еркін таңдау деген 

жалпылама терминмен атайды.   Бақытқа жетуге 

к%мектесетін еркін әрекет – тамаша әрекет. 

Мұны туғызатын әдет-ғұрып – қайырымдылық. 

Hл-Фараби  бабамыз қайырымдылық оның %зі 

белгіленген, бірақ бақытқа жету мақсатынан 

туған жақсылық» дегені айтылады. 

Еріктілік – риясыз қызмет, қайырымды 

жандардың ізгілік жолындағы ізетті істері деп 

санаймын. Ұлы бабаларымыздың %мір сүру 

дәстүріндегі игілікті қызметтерді жалғастыру 

қай-қайсысымызға болса да аманат деп түсінер 

едім. 

Ақнұр ОРАЛОВА,
тарих ғылымының магистрі
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Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

О Й - Т О Л Ғ А М

 Мінез біреудің к%зінен, біреудің 

с%зінен к%рінеді.

Айтқандайын, осы орайда Шерағаң-

ның былай деп жазғаны бар екен.

«Кейде б%лімге айтып, поштаны 

%зім шолып шығамын. «О.Б%кеев» деген 

қолы бар семіздеу конвертті б%лек алып, 

ішіндегіні оқып шықтым.

 Қолы қисықтау, қияңқылау к%рінді. 

Жазуын айтамын. Адамның жазуында 

да мінез бар. Жазуына қарап, с%зіне, 

с%йлеміне қарап бұл хаттың авторын к%з 

алдыма келтірмекші болдым» депті.

Адамның жазуында мінезі жататы-

нын Шерағаң қалай дәл айтқан десеңші?!

***

Мінез – жүректің ісі, жүректің с%зі.

***

Академик Серік Қирабаев ұлы 

 Мұқаң ды  – Мұхтар Hуезовті бала мінезді 

депті. Fзінің к%рген-түйгені мен куә 

болған жайымен айтады. Дерекпен 

с%йлеп, дәйекпен сипаттайды. Оны 

әрине %зіндік пайымы, шындықтың 

куәгері десек те болады. Енді академиктің 

айтқанын тыңдайық:

–Мұқаң жазушылық ұлылығына 

қарамастан, тіршілікте қарапайым, 

к і ш і  п е й і л  а д а м  е д і .  М е н м е н д і г і , 

астамшылығы болмайтын. Кейде алды 

тар, әңгімені еркін айтуға мүмкіндік 

бермей, адамды жасқап отыратын бір 

пенделер болады. Мұқаң олай емес-ті. 

Онымен еркін, қысылмай әңгімелесуге 

болатын еді. Ол кім болса да %зімен тең 

санап, тең с%йлесетін. Тек қытығына 

тиіп алмасаң болғаны. Қытығына тисе, 

мұрнын жұлқып, ашуланып, қап-қара 

боп түнеріп кететін, кейде қатты с%здер 

айтып тастауға да баратын. Елуінші 

жылдардың айтыс-тартыстарында оның 

мұндай мінезін де к%рдік. Fзін сыйлай  

білгенге құшағы кең, мейірімі мол еді. 

Үйіне барғанда, есігін қиналмай ашып, 

«бәрекелді, жақсы келдің» деп қарсы 

алатын. С%зге сенгіштігі сондай – кейде  

бала мінезді болатын, – деп акаде-

мик Мұқаңмен бірге болған күндердің 

сағынышты сырын әсерлене әңгімелеген 

еді. («Ана тілі», 26 қыркүйек – 2 қазан 

2019 ж.).

Иә, ұлы Мұқаңның бала мінезінің 

дана мінезіне бастау бұлағы болғаны 

қайран қалдырып, қызықтыра баурап 

к%ңілге ұлылықтың қасиетін ұялатады.

Міне, бала мінезді Мұқаңның қызық 

бір қыры осындай екен.

***

Қазақтың мақтан ететін қаһар-

манының бірі – Hбілсейіт Айханов. Тау 

тұлғалы, тура с%йлейтін, %з принципінен 

айнымайтын, тайсақтауды білмейтін 

нағыз нар казақ.

Мүсіні  мен мінезі  қандай дара 

десейші?! Академик Оразалы Сәбден: 

«Hбілсейіт ағамыз %зі қандай биік болса  

мінезі де сондай биік еді» депті. («Сәуле 

– ғұмырда» 19 қазан 2019 ж.).

Биік мінез дегені – асқақ айбарлы 

дегені емес пе?!

Қапысыз дәл айтылған қағидалы с%з.

***

Ғылымда бір институттың жұмысын 

бір %зі атқаратын жандар болады. Соның 

сайыпқыраны – Рәбиға Сыздықова апай.

С%здің сыры мен жырын зерделеуге  

б а р  ғ ұ м ы р ы н  а р н а ғ а н  ғ а л ы м н ы ң 

жанкештілігі қайталанбайтын қасиет. Ол 

– ғылымдағы сирек кездесетін құбылыс, 

оның үкісі б%лек үлгісі.

Үлгі ғана емес, бұл ғылымда %зін 

мойындатқан мінез.

Бұл мінездің тәнті етер әсері қандай 

десеңші. Сұлулықтың сырбаз үлгісіндей 

емес пе? Сыпайылығы мен сымбаты  

сүйіндіріп, сыңғырлы с%зі, сәулелі 

сезімге б%лер еді.

Бойынан да, ойынан да тазалық 

пен талғампаздықтың салтанаты есіп 

тұрар еді .  «Құрметті  Жақаңа,  ана 

тілімізге  жасап жатқан қызметіңізге зор 

ризашылық к%ңілмен, әрі қарай да табыс 

тілеп, – автор Рәбиға Сыздықова» деген 

қолтаңбасында да (1994 жыл, «Санат» 

баспасы) мәдениетті жанның – сұлу 

мінездің сыпайы сыңғыры жатқандай еді. 

Тіпті сымбатты суреті елестеп, с%зінің 

сыңғыры құлаққа келгендей, жанның 

сұлулығы мен с%здің сұлулығының сим-

волындай боп елестеп, к%ңілді к%рікті 

ойға, шуақты сезімге б%лейді. 

Бұл сұлу мінезді Рәбиға апайдың біз 

білетін болмысы еді.

***

Fз мінезін – %зі мойындау да ерек 

қасиет. Қасиет емес-ау, бұл да Мінез. 

Міне, осындай мінез иесі ақын Ізтай 

Мамбетов ағамыздың мынадай мойын-

дау %леңі бар екен:

Мен туыппын ақпандатқан боранда,

Кім біледі бәлкім әлде содан ба,

Ала құйын мінезім бар ашулы,

Қапелімде басылам ба, болам ба?! – 

деп бір қайырса, енді бірде:

Сабырсыз санап жұрт мені,

Қызбалау жігіт бұл дейді.

Ж%н шығар мүмкін, үйткені,

Fз мінін кей жан білмейді.

Шабытым бірақ келгенде,

Білемін, басқа мінезім:

Қызуды беріп %леңге,

Сабырлы болам мен %зім, – дейді 

ағынан жарылып.

Шалқар жырлы, шалт мінезді ақын 

ақиқаты бұл. Бәрін жүрегімен жайып 

салады.

Fз мінезін %зі жазып кету де – мінез. 

Сирек кездесетін – сері мінез.

***

Мінез саған емес,  сен Мінезге 

бағынасың.

***

Журналист Гүлзина Бектас «ұлттық 

мінезді» тауыпты. Hдемі – әсерлі жазады 

ол жайында. Оны Қалихан Ысқақтың 

«Қоңыр күзінен» к%ріпті. «Қалихан 

Ысқақтың к%ркем тілді ерекше кестелей 

білуінің де сыры осында болса керек» 

деп түйеді, – яғни оның ұлттық мінезге 

бай болуында жатыр. Ұлттық мінез 

дегеннен шығады, к%ркем әдебиеттегі 

кейіпкерлердің дені Мінезден тұрады. 

Қалай десек те, қоғамның ащы к%рінісін, 

келеңсіздігін к%рсету бар повестің %не 

бойында. Дәл осылай жазбаса, Қалихан 

Ысқақтың шығармаларынан «Ұлттық 

мінезді» байқай алар ма едік?! («Қоңыр 

күз ,  қоңыр әуен,  қоңыр әлем. . .» 

мақаласынан).

Б а й қ а й  б і л г е н ,  б а ғ а л а й  а л ғ а н 

Гүлзинаға рақмет. Бұлай жазу да ұлттық 

мінезге деген жұғыстылық.

***

Қазақтың сүйікті актері, бүгінгі 

ар дақты ардагеріміз Сәбит Оразбаев 

теледи дардағы әңгімесінде:

–Мен 80 жылдығымды %ткізуге 

 б%  л інген қаржыға аудан әкіміне, 

 «Рақмет, Алла риза болсын. Мына мен 

оқыған Ыбырай Алтынсарин атындағы 

ауылымдағы мектептің орнына, әбден 

тозып біткен екен, жаңадан мектеп 

салып бер деп %тіндім. Біреулер неге 

%йтесіз, 80 жасқа күнде келіп жатқан 

жоқсыз, %ткізейік – мерекелейік деп 

қоймаса да, мен болмадым. Сол тойға 

кететін қаржыға мектеп салып бер дедім. 

азаматтардың ешкімге ұқсамайтын 

намысы болады, асқақтығы болады. 

Аласаруға к%нбейді. Міне, сондай мінез 

бақұлдасып қалуға мүмкіндік бермеді.

Шерхан қазақтың рухы, мінезі еді. 

Міне, осы мінезінен, рухынан айыры-

лып отырған қазаққа к%ңіл айтам» деп 

жазыпты.

***

Бірде редакцияға («Лен.жас», 1975 

жыл, 5 маусым) Осекең келді.

«Сүзеген с%здің» тренері Оспанхан 

атақты сатирик қой. Жұрт Оспанхан 

деген есімді естігенде жымың етіп, 

күлімдей бастайтыны және мәлім. Бірақ 

сол Оспанхан бетпе-бет отырып әңгіме 

айтқанда онша күлдіре алмайды. Ал 

кейде күлдіргі ситуация айтады, соны 

қағазға түсіре алмайтыны және қызық.

 – Бірде, – деп бастады Осекең, – 

Адамды алдау деген оп-оңай екеніне 

к%зім жетті. Аялдамада тұрғам. Бір кезде 

троллейбус келе қалды. Мініп отыра  

бергенімде біреу жеңімнен түртеді. 

Қарасам мектептен келе жатқан балам:

 – Папа! – деп арсалаңдайды. 

 Ой келді, қулана қалдым.

 – Қай баласың? – дедім жайбарақат.

 – Ой, папа мен ғой!

 – Кет, ары, мен сенің папаң емеспін, 

– дедім жүзімді суытып, – Fзің кімнің 

баласысың?

 Балам састы. Сосын:

 – Оспанханның, – деді күмілжіп.

 –  И - ә ,  ә л г і . . .  О с п а н х а н н ы ң 

баласысың ба? Беу, сығыр-ай оның да 

Біздің түйгеніміз: журналистік мінез 

дегеннің бары рас екен.

***

«Тегінде адам баласы адам бала-

сынан ақыл, ғылым, ар, Мінез  деген 

н ә р с е л е р м е н  о з б а қ .  О н а н  б а с қ а 

нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі 

 де ақымақтық» дейді ұлы Абай («Он 

сегізінші с%з»).

***

Жазушы Орысбай Hбділдаұлы 

ұстазы, барша қазақтың Бейсекеңі – 

белгілі ғалым Бейсенбай Кенжебаев 

жайлы былай деп еске алады:

«Бейсенбай ағайдың аудиторияға 

бас сұққанының %зі елден ерекше. 

 Бипаз, биязы, біртоға жүріс-тұрысы кісі 

қызыққандай. Бәрімізге нақ %з  баласына 

с%йлеп тұрғандай жылы жүрекпен, 

жұмсақ  жымиыспен,  м%лдіреген 

мейіріммен к%зінен шоқ шашып 

қарайды. Қаншама ашуланып, ренжіп 

қалатындай жағдай болса да туабітті бол-

мысы шығар, сабырға жеңгізіп, қабағын 

қатты шытпай, дауысын к%термей, 

тілін беземей, жайдарылық аясына 

түсе қояды. Соншама ғұмыр болса да 

студенттерді %зімен тең санап, жайма-

шуақ әңгімеге тартуы курстағыларға 

қатты ұнайтын. Зекуді, айбарымен 

ықтыруды  ойына да алмайтындығы 

қандай қарапайымдылық десеңізші! 

Қай сұраққа да ерінбей-жалықпай  жауап 

беріп, жалпақ тілмен түсіндіріп, құлаққа 

құйып тастайтындығы  керемет еді. 

Сабақ кестесінің т%ркіні он тоғызыншы 

%зін ылғи шыңдап, озық әдебиетті іздеп 

оқып, үнемі үйренумен болды. Таланты 

толысып, талғамы арта келе айнала-

сына, %зін қоршаған ортаға, қызыл 

жалаулы қоғамға, жарық дүниеге терең 

үңіліп, к%здегенін қалт жібермейтін 

мірдің оғына айналған. Шона десең – 

мірдің оғы, мірдің оғы десең – Шона 

еске түсетіні, міне, содан».

Ш%кеңнің, мінезі осынау жолдардың 

%зінде к%рініп-ақ тұрған жоқ па?!

***

Қайрат күште білінеді, мінез істе 

білінеді.

***

Мінезді адамда кек болмайды, тек 

болады.

***

«Аз ба, к%п пе, адам баласы бір түрлі 

мақтаннан аман болмағы – қиын іс. Сол 

мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін 

байқадым: біреуінің атын үлкендік 

деп атаймын, біреуін мақтаншақтық 

деймін. Үлкендік – адам ішінен %зін-%зі 

бағалы есеп қылмақ. Мысалы, надан 

атанбастығын, жеңіл атанбастығын, 

мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, 

деген сүйіспеншілікпен әңгімелеуі 

әрі таңғалдырады, әрі %зімен бірге 

толқытып тебірентеді. Сондай сырлы  

ә ң г і м е - д ү к е н н і ң  б і р і н д е  Қ а с ы м 

Жәкібаев туралы  айтқаны бар еді.

– Қасекеңді сендер білмейсіңдер, 

ғажап актер болатын, – деді жадырай  

жайылып, – Кітабымда да жаздым, 

толық емес. Hлі де тереңдей жазу 

 ойымда бар.

– Қандай қасиеті ерекше еді?

– Айрықша жаратылыс иесі еді. 

Сахнаны пір тұтты. Жарты ғасырдан 

астам тер т%кті. Fмір болғасын сүрінді, 

т%гілген теріне сүйенді. Мінезсіз кісіден 

үлкен %нер шығу-шықпауы неғайып. 

Сол %нерді ірі мінез ғана ұстап тұра алса 

керек. Қасекеңді осы мінез %згелерден 

ерек етті. Мойындатты. Сахна мен 

экраннан соны бірден к%руге болады. 

Fйткені ол ұлтымыздың пешенесіне 

біткен атақты үш Қасымның білдей 

біреуі ғой, – дегені есте қалыпты.

Біліп айтудың білгірі, тауып айтудың 

ақтаңгері Hшекеңнің осынау %ресі биік 

с%з қайырымына қарасайшы! Түйіп 

айтқаны қандай десеңші. Түйін с%з емес, 

тұйғын с%з дерлік. Қорғасындай құйыла 

салған к%рікті ойға қарасайшы!

Осы пайым-парасатынан Қасекеңнің 

бойынан ір і  мінезді  тани білген 

Hшекеңнің кең пейіл ақжайлау мінезі 

де к%рініп тұрғандай-ау,  па-шіркін!

***

Берік Шаханов есімі бәрімізге 

белгілі. Қазақтың қарымды қаламгері 

сабыр лы мінезімен тәнті етеді. Оның 

шығармаларынан да осы сырбаз сабыр-

лылық еседі, қоңыр биязы үні жанға 

жағымды естіледі. Fзі бір қалыпты 

адал дықтың эталоны боп елестейді. 

Кез келген қаламгер Бәкең жайлы 

жақсы с%зін айтады. «Қаламгерлігіне 

қарапайымдылығы, биязы мінезі 

 жарасып тұрады» деп к%ңілінен к%ркем 

тілегін т%гілтіп айтады.

Адамдар %згеріп жатыр. Ал Бәкең – 

баяғы биязы Бәкең, байсалды ақсақал. 

Бұл %згермейтін қалып – тумысынан 

жара тылған қасиет. Айтып жүрген мәде-

ниет тілікке тән мінез дегеніміз осы ғой.

Кәдімгі қарапайым кемел мінез.

***

Елдің мінезі бар, ердің мінезі бар. 

Екеуі де ерек, екеуі де керек.

***

Ұлы Абайдың %зі бұрынғы ата-

бабаларымыздың екі мінезіне мән бер-

ген екен. Түйін тіні тереңнен тартылып 

қазаққа қарата айтылған уәлі уәжі мен 

таразы талқысынан санаға түсер сәулелі 

ой астары аңғарылады. Куәға тартары 

к%п осы бір отыз тоғызыншы қара с%зін 

оқыған жанның к%ңілінің к%зі ашылып 

«Япыр-ай, ә!» демесі кемде-кем шығар.

Ендеше, тағы да ұлы ақынның 

ұлағатты уәжін – ғақлия с%зін қайталап 

оқып к%релік:

«Рас, бұрынғы біздің ата-бабалары-

мыздың бұл замандағылардан білімі, 

күтімі, сыпайылығы, тазалығы т%мен 

болған. Бірақ бұл замандағылардан 

артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт 

ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-

бірлеп тастап келеміз, әлгі екі ғана 

тәуір ісін біржола жоғалтып алдық. 

О с ы  к ү н г і л е р  % з г е  м і н е з г е  о с ы 

%рмелеп ілгері бара жатқанына қарай 

сол аталарымыздың екі ғана мінезін 

жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына 

кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған 

соң, әлгі үйренген %неріміздің бәрі де 

адамшылыққа ұқсамайды, сайтандыққа 

тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара 

жатқанымыздың бір үлкен себебі сол 

к%рінеді.

Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі 

– ол заманда ел басы, топ басы  деген 

кісілер болады екен. К%ш-қонды 

болса,  дау-жанжалды болса, билік 

 соларда болады екен. Fзге қара жұрт 

жақсы-жаман %здерінің шаруасымен 

жүре береді екен. Ол ел басы, топ 

 басылары қалай қылса, қалай бітірсе, 

халық та оны сынамақ, бірден-бірге 

жүгірмек болмайды екен. «Қой асығын 

қолыңа ал, қолайыңа жақса, сақа 

қой», «Бас-басыңа би болсаң, манар 

тауға сыймассың, басалқаңыз бар 

болса, жанған отқа күймессің» деп, 

мал айтып тілеу қылып, екі тізгін, бір 

шылбырды бердік саған, берген соң, 

қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді 

жетілтемін деп, жамандығын жасырып, 

жақсылығын асырамын деп тырысады 

екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, 

онан соң жақсылары да к%п азбайды 

екен. Бәрі %з бауыры, бәрі %з малы 

болған соң, шыныменен жетесінде 

жоқ болмаса, солардың қамын жемей 

қайтеді?

 Екіншісі – намысқор келеді екен. 

Аты аталып, аруақ шақырылған жерде 

ағайынға %кпе, араздыққа қарамайды 

екен, жанын салысады екен, «Fзіне 

ар тұтқан жаттан зар тұтады» деп, 

«аз араздықты қуған к%п пайдасын 

кетірер» деп, «Ағайынның азары болса  

да, безері болмайды» деп, «Алтау ала 

болса, ауыздағы кетеді, т%ртеу түгел 

болса, т%бедегі келеді» десіп, «Жол 

қуған қазынаға жолығар, дау қуған 

бәлеге жолығар» десіп. Кәніки, енді 

осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, 

намыстылық, табандылықтан келеді. 

Бұлардан айырылдық. Ендігілердің 

достығы – бейіл емес, алдау, дұш-

пандығы – кейіс емес, не күндестік, не 

тыныш отыра алмағандық».

Астарлы с%здің ақиқатына не дауа?

Біле білсек елдің мінезі де бәрімізге 

сын екен...

Ақыры солай болды. Қатты риза болдым, 

– деді.

 Ақсақал Сәбеңнің осы с%зіне, енді 

тебіренбей к%р. Мінез ғой бұл. Жай мінез 

емес – дархан Мінез деп осыны айтады.

Иә, Сәбеңнің ешкімге ұқсамайтын 

дархан мінезі – дара мінезі.

***

Fнер де мінезден туады, %мір де 

мінезден тұрады.

***

Ақын Fтежан Нұрғалиевтің бар 

мінезі тілінің ұшында тұр. Ол барды-

жоқ, жақсыны-жаман, %тірікті-шын 

деп айтады. Hдейі айтады, сондағысы 

сенің %реңді білу, шамаңды байқау, 

қарымыңды к%ру, сілкіп алу... Мұндай 

мінез – талантты адамның %зіндік қыры, 

«құпиясы».

Ғалым інісі,  шығармашылығын 

терең зерттеген Аманқос Мектептегі 

былай деп («Ана тілі», 2018 ж.)сипат-

тайды: «Байғанин мен үшін Скифия, 

мен – Еврипидпін!» дейді ол... Тектік 

құнары мықты, ен даланы еркін жайлап, 

сауық-сайран құрған сері де мәрт халық 

тағдырдың тәлкегімен небір зобалаңды, 

мемлекеттік дағдарыс пен жойқын 

зұлматтарды басынан кешірсе де рухы 

асқақ талант иелеріне ешқашан кенде 

болған емес. Сондай бойына %лең с%здің 

киесі қонған қазақтың ғаламат ақыны, 

биыл туғанына 80 жыл толып отырған – 

Fтежан Нұрғалиев. Қоғамдық %мірдегі 

келеңсіздік пен әділетсіздікке т%збей, 

әманда к%зқарас пікірін ашық айтатын 

ақын «Ұлы болу үшін %лу керек» дегенін 

естігеніміз бар. Бұл қазақтың ұлттық 

мінез-құлқын, ділін терең зерделеген 

жанның ақиқатты тануы» депті.

Алып-қосары жоқ ақиқат с%з!

***

Шерағаң дүниеден %тті. Елі оның 

бар болмыс мінезін ағыл-тегіл ақжарыла 

айтты. 

Шәкірті Қали Сәрсенбай %з түйгенін 

қалтқысыз жеткізіпті:

« . . . Б а с п а с % з і м і з д і ң  б і р н е ш е 

буынын  тәрбиелеп %сірген тұлғаны 

«редакторлардың редакторы» деп бекер 

атаған жоқ. Бұл кісінің ғажаптығы – 

%зінің айтқанын істеген адам. Қаламы 

тиген қағаздың, қолы тиген газеттің 

бәрі к%ркейіп шыға келетін. Тіпті 

телевидениенің %зіне барған кезде де 

қалай құлпыртып жіберді! Таланттың 

аты, дарынның заты қандай! Бұл – мінез. 

Білім %з алдында, Құдай тағала берген 

дарынды, білімді іске асыру үшін мінез 

қажет».

Ал Шерағанда болған мінез ерекше, 

қайталанбайтын, %зіне ғана тән еді.

Оны Жұмабай Шаштайұлы: «Арыс-

тандық мінезбен арыстандық тұғырында 

отырды да, қайтты» десе, ақын інісі 

Бақыт Беделхан: «Шерағаң ауырып 

жатқанда ұлымды апарып, маңдайынан 

сипатқым келіп еді, оған мүмкіндік 

болмады. Fйткені баруға болмайды, 

кездесуге болмайды деген шектеулер 

қойып  тастады. Жазылар деп жүргенде 

к%з  жазып қалдық. Заманында арқырап 

жүрген, гүрілдеп с%йлеген арыстан 

адам %зі де ендігі қалпын ешкімге 

к%рсеткісі келмеген сияқты. Рухы биік 

сендей жігіт болған баласы бар екен 

ғой...

 С%йдедім де орнымнан тұра бердім. 

Шығуға бет алдым троллейбустан. 

 Үйге баратын екі жол бар. Бірі осы 

троллейбуспен барады. Екіншісі жолдағы 

аялдамадан түсіп қалып, үйлердің 

арасындағы жалғыз сүрлеумен тіке асып 

түсетін жол. Hрі тез – әрі т%те.

 Түстім де үйге жеттім. Келсем балам 

әлі келмепті.

 – Шешесі, – дедім әйеліме, – қазір 

балаң келеді. Папам үйде ме деп сұраса 

ертелі жатыр ғой дей сал.

 Диванға барып шешініп, газет оқыған 

болып жата қалғаным.

 Салдыр-гүлдір етіп балам да жетті. 

Тура «сценарийдегідей» шықты.

 Сұрады, шешесі әлгі жауапты айтты.

 – Қойшы, – деп балам б%лмеге келді. 

Бетіме бажырая қарап тұрды-тұрды да:

 – Папа, – деді таңданыс аралас 

қобалжуын тежей алмай, – Жаңа бар 

ғой, троллейбуста тура точна-точ сенен 

айнымайтын бір адамды к%рдім?

 – H-ә, – дедім мән бермегенсіп, – 

ондай-ондай болады ғой.

 Балам сенді.

 Қызық-ақ! Бірақ осыны әңгіме етіп 

жаза алмай-ақ қойдым!.. – деп Осекеңің 

кеңкілдей күлгені-ай...

 Аңқылдаған Осекеңнің осы қылы-

ғынан ақжүрек ақжарқын бала мінезі 

к%рініп тұрған жоқ па?!

 Жарықтық, Осекең-ай!

 Осы естелік әңгіме күнделігімде 

 жататын. Жария етуге реті келмей 

жүрген. Сәті келіп, 2019 жылдың 10 

сәуірінде, Үкеңнін үйінде, осы әңгіменің 

растығын Осекеңнің жары Нұрсұлу (80 

жастағы) апайдың %з аузынан естіп, мәз 

бола күлгенімізді айта кетейін енді.

Қайран, бала мінезді Осекең-ай!

***

«Мен егер закон қуаты қолымда бар 

кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды 

деген кісінің тілін кесер едім» депті ұлы 

Абай («Отыз жетінші с%з»).

***

Сырбаз ұстаз, сырлы с%здің сүйрігі 

Зейнолла Қабдолов ағамыздың әр 

пайымы, әр сыпаттамасы тап басар 

табиғилығымен тәнті етіп жатады. Кім 

жайында айтса да артық кетіп, кем 

түспейді, дәйекті с%зі д%п түсіп жатады. 

Соның бірі Қали Сәр сен байды мінездеуі: 

«Қали университетті бітіргеннен кейінгі 

22 жыл %мірі түп-түгел %зі қалаған жур-

налистика саласында %тіп келеді. Жүрген 

жерінің бәрінде %зінің %згеге ұқсамайтын 

нұсқалы қаламгерлік  қолтаңбасы 

қалып жатыр. Сол арқылы біз оның тіл 

ерекшелігін, жазу мәнері мен машығын, 

сайып келгенде, журналистік мінезін 

таныдық.

Қандай мінез?

Батылдық, адалдық, әділдік!

Осы үш қасиет  оның адамдық 

бітіміне, азаматтық болмысына айналған.

Журналистикада осылай қалыптасқан 

мінез енді к%ркем әдебиетке к%шкенде 

тағы да %згеше %рнек т%геді, %німді 

нәтиже береді». 

Журналистік мінез дегенді ұстаздан 

асырып айту мүмкін болмас.

ғасырдың аяғы мен жиырмасын-

шы ғасырдың басындағы халықтық, 

қоғамдық, ағартушылық  жолында 

қалам тартқан демократ ақындар, 

шығармашылық адамдары т%ңірегінде 

болғанымен ол кісі арғы заманға да, бергі 

заманға да әредік шолу жасап кететін. 

Құлағымыздың құрышы қанады-ақ. 

Мейлінше жұпыны, майдақоңыр үнді, 

%мірде мақтануды білмейтін «бетегеден 

биік, жусаннан аласа» жазушы, сыншы, 

ғалым, бар болмысы мейірімді мінезден 

тұратын адамды аудиторияға тезірек 

кіріп, телегей-теңіз лекциясын тезірек 

бастаса екен деп асыға күтетінбіз...».

Бәрекелді, қаз-қалпында қағазға 

түсіріліпті. Еш қоспасыз, шәкірттік 

к%ңілмен жазылған шағын портреттік 

сипаттамада Бейсекеңнің туабітті таныс 

мінезі к%зге оттай басылыпты.

К%ңілге құяр шуағын айтсайшы?! 

Жақсы адамның мінезі де шуақ 

 шашып тұрады екен ғой...

***

М і н е з д і  а д а м  « М і н е з д е м е г е » 

 сыймайды.

***

Шоқ тілді Шонаның мінезіне бүкіл 

қазақ қанық. 

Ш%кеңнің мінезі жайлы қатарлас-

тары да к%п айтады. Солардың бірі 

Үмбетбай Уайдиннің естелігі Ш%кеңнің 

болмыс-мінезін аша түседі екен:

«...Біздіңше, Ш%кең әлі де %мір 

сүретін еді, егер біреулердей жақсылыққа 

да, жамандыққа да мыңқ етпей, ішкен-

жегеніне мәз боп, пеш түбінде қорылдап 

ұйықтай бергенінде... Ол әлі де %мір 

сүруге тиісті еді, егер біреулердей неше 

түрлі бәле-мәтерлерді іштеріне жинап, 

халқын ойламай, қақайған қара басын 

ойлағанда. Желтоқсан к%терілісі кезінде 

біреулер тырқылдап ойнап-күліп жүрсе, 

Ш%кең ұрпақтарын аяп, қанша уақыт 

қайғырып жүрді.

Fлімге қимағандықтан ба, әлде 

халықтың Ш%кеңдей мінездері %луге 

тиісті емес деп ойлағандықтан ба, к%п 

адам оның суық хабары құлақтарына 

 тигенде нанбай,  шошып, біразға 

шейін жаман атты хабарды жандарына 

 жолатпай қойды. Жамандықтың да %з 

шындығы бар ғой, жолатпағанмен ол 

шіркін, мойындатпай қоя ма? Мойын-

датты. Мойындадық».

Ақын Рафаэль Ниязбековтің мұның 

бәрін растап-нықтай, отты с%зімен 

түйіндеуі ерекше:

«Қоғам кемістігін сынаған Ш%кең 

секілді сатира сардары ылғи қағажу 

к%ріп, шер-шеменде ғұмыр кешті. 

Аспаннан шұға жауса да бұларға ұлтарақ 

та тимей, к%к б%рідей «ұлыған» сәттері аз 

болған жоқ-ты. Бірақ бұлардың %ксігі – 

%жет толқынға, күрсінісі – күн күркіріне 

ұласып жатты. Ашынған ақын жүрегінен 

адырнасын ала %гіздей м%ңіреткен 

уытты, улы жыр жолдары үсті-үстіне 

толқын ата туындап, сардалаға сапар 

шегіп, туған елдің жігерін жанумен 

болды. Fжет мінезді ақындардың бірі 

әрі бірегейі к%зі тірісінде сатираның 

сардары атанған Шона Смаханұлы 

 болатын. Алғашқы күннен бастап 

жебесін алысқа атуды ойлаған ақын 

 арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, 

%секші, %тірікші, алдамшы, кеселді 

– осындай жарамсыз қылықтардан 

сақтанып, сол мінездерді бойына 

қорлық біліп, %зін ондайлардан зор 

есептемек. Бұл мінез – ақылдылардың, 

арлылардың, артықтардың мінезі» депті 

ұлы Абай

(«Жиырма бірінші с%з»).

Ұлы данышпанды жиі-жиі қайталап 

оқып тұрайықшы, ағайын!

***

Жұматай Сабыржанұлы мықты 

с а т и р и к ,   е ш к і м г е  ұ қ с а м а й т ы н , 

 жаратылысы б%лек жан еді. Ол жайында,  

сатирадағы серіктес інісі хақында 

Үмбетбай Уайдин ағамыз  былай деп 

әңгімелейді: «Hр адам – мінез. «Мінез 

– айна, одан әркім %зінің шын сыйқын 

к%реді» депті ұлы В.Гете. Жұматайдың 

«Fкпелесең %зің біл» атты кітабының 

тұлабойы тұнған оның %з мінезі. Қыңыр-

қисыққа жатпайтын, оңайлықпен 

адам түсініп болмайтын, оңайлықпен 

ымыраға келмейтін біртүрлі мінез. Ол 

сыбырлап с%йлемейді. Адам бағалауы 

да %згелерден %згеше. Жаратылысы 

жасандылыққа жат. Күлкісі – тосын. 

Біртүрлі мінезін – ғажап мінезін деп 

те ауыстырғым келеді. Біртүрлі мінез 

 талантты адамдарға тән ғой...».

М ұ н ы с ы  қ а з а қ  с а т и р а с ы н ы ң 

үркердей тобының үмбеті Үкеңнің сати-

рик інісінің с%з саптауына сүйініп, оны 

шабысынан танып, біртүрлі мінезіне 

бар бейілімен ырза болған соң айтқан 

ықыласты баталы байламы болар. Hсте, 

онысына рақмет.

Жұматай да сол біртүрлі мінезімен 

дара ғой!

***

Жылқы мінезді халықпыз дейміз. 

Осы қасиетті кірлетпеу үшін де Мінез 

керек-ақ.

***

Махамбет ақын «Атқан оғы Еділ-

Жайық тең %ткен» Исатайды былай деп 

мінездепті:

«... Құландай ащы дауыстым!

Құлжадай айбар мүйіздім!

Қырмызыдай ажарлым!

Хиуадай базарлым!

Теңіздей терең ақылдым!

Тебіренбес ауыр Мінездім!

... Арыстан еді-ау, Исатай!

Бұл фәнидің жүзінде!

Арыстан одан кім %ткен?!»

Н%сер ойдың н%пірі ғой бұл! Жетені 

сілкінтер жебе с%з!

Мінездеудің қайталанбас хас үлгісі 

осындай-ақ болар!

***

Баспамыздан 2014-2015 жылдары  

Hшірбек Сығайдың ілелетін екі шығар-

масын шығардық. Бірі – «Таңғажайып 

театр», екіншісі – «Жансарай»  кітабы. 

Қазақстандағы барлық театрдың 

 т а р и х н а м а с ы  м е н  с а х н а  т а р л а н -

дары жайлы «Таңғажайып театр» 

кітабы ерекше  шабытпен жазылған. 

Hшекең т%г іле  толғап,  ақтарыла 

әңгімелейді.  Hшекеңнің не айтса 

да, не жазса да тек тәнті болғанын, 

к%збен к%ргенін, құлағымен естігенін 

соншалықты сыршылдықпен, театрға 
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...Таңда бар да, кеш те жоқ,
Ажал бары есте жоқ –
Eзің үрлеп тұтатқан,
Eшпепті әлі пештегі от...

Жанып кетті жас ғұмыр,
Қызыл к�зін ашты іңір.
Байғыз қонған қорымда,
Тұнжырайды тас тұғыр...

Нұрлан Мәукенұлы
***

Қоңыраулатып %ткен қоңыр күзде 

Гүлмира (марқұм Нұрланның жары) тосын 

%тініш білдірген: жо-жоқ, мүлдем олай 

емес, турасына к%шсем құлаққағыс қылып, 

елеусіз түрде ескерткен. 

– Ұмытпаған шығарсың, алдағы жылы 

Нұрланымның туғанына алпыс жыл  толады 

ғой. Араларыңнан қыл %тпеген тату дос 

едіңдер, бірге талай жүрдіңдер жазған 

бастарыңды тау-тасқа соғып. Сол туралы 

жазшы бір, Жаңабек, – деген қараторы 

жүзінде жан шыдатпайтын ішкі қиналыс, 

аза мен мұң, ілкі  сағыныштың м%рі 

 сызаттанып. Hредік қана құлағына ілетін 

к%зілдірігін ыңғайсыздана сәл қозғап, ернін 

тістелеген. К%мейіне еркінен тыс %ксік 

тығылып, Нұрлан ылғи да мойылға теңеп 

%ткен, арнап талай жыр жазған жанарына 

т%гіліп келіп, кірпігіне іркіліп қалған бір 

тамшы жасты саусақ ұшымен елеусіздеу 

ғана сүртіп алды. – Ол %мірден қыршын 

кеткелі де он жеті жыл болыпты. 

Қаск%й әлдекім т%бемнен мұздай су 

құйып жібергендей тұла бойым дір етіп, 

жүрегім еркімнен тыс суылдады. 

Дәп қазір, осы мәурітте не айтарымды 

біле алмай тілімді тістеп тұрмын. Мігірсіз 

тірліктің бұлаңдаған қыл құйрығына жар-

масып, жалған ұсақ-түйекке жас баладай 

алданып жүргенімде арада бақандай он 

жеті жылдың %тіп кеткенін аңғармаппын 

ғой. Абзал азамат, арқалы ақынның жарық 

жалғанмен қоштасқанын қарабасып 

ұмытқандаймын. Ұмытпаса, асыл жары 

Гүлмира, аяулы қыздары Гүлрең мен 

Гүлден, арыстың артында қалған жалғыз 

алтын тұяқ – Наздан ұмытпаған шығар. 

Немерелері тым жас емес пе, ақын аталары 

болғанын әл-әзір біле де қоймаған шығар. 

Hкри (Нұрлан жиі айтатын с%зі еді), 

%т кенді жылдам ұмыту, жадынан жоғалту 

тірілерге ғана тән қасиет емес пе?! Hр күнін 

б%тенге қырық бір құмалақ ашқандай қам-

сыз, мұңсыз %ткізетін пенде байғұс ненің 

парқын білгендей. Hйтпесе, Нұрланның 

2000 жылы шыққан «Хұснихат» жыр жи  на-

ғындағы сол %леңіне ойланар едік, сақ танар 

ек. Досты аман сақтауға күш салар ма едік?

Жүрегімді қысқан, әлдене,

Жақсылық жаса пендеңе.

«Күніңнен бұрын %л» деме,

Сілем де қатты сенделе.

Жүрегімді қысқан, әлдене,

Қасық қаныма ш%лдеме.

К%зімде тұнды к%л неге? –

«К%ліңді к%сіп бер» деме...

...Жүрегімді қысқан, әлдене,

Жарық дүнием тар неге?

Омырылып түсер ме екенмін

Ойымды б%ліп әрнеге...

Жүрегімді қысқан, әлдене,

Ертерек келдің сен неге? –

Салауат айтып шығайын,

Сабырың сақта әлде де...

Hттең тәңір, түк ойланбаппыз-ау сол 

шақта. 

– Ығытына қарай к%рермін. – Жауапты 

шолақ қайырдым да, кілт теріс бұры лып, 

шығар есікке қарай қабырға жағалап кете 

бардым. Ұзын, алак%леңке дәлізде жапа-

жалғыз состиып тұрып қал ған Гүлмира 

ізім нен үн-түнсіз к%з алмай қарап тұрғанын 

жауырыныммен, бар жұлын-жүйкеммен 

сезіп келемін. 

Fзіме ызалымын. «Жаназа күйін  жазшы 

бір, Моцарт!»1. Арада жылыстап %ткен 

жылдарға, арқалы ақынның арда бейнесін, 

бойында қызу қан, %мір ойнаған жырла-

рын к%мескілендіріп, ойымнан шығара 

бастаған уақытқа %кпелімін. Сынаптай 

сырғыған уақыттың сусымалылығына, тым 

қатыгездігіне наразымын. 43 жасында пәни 

жалғанмен қош айтысқан Нұрлан арамыз-

дан кеткелі бері де %мірдің ақ пен қарасы 

айқасып жатыр. Бұл айқас мәңгі тоқтай 

қоймас, ақырзаман болғанша, әсілі. 

Басым салбырап, Абай даңғылының 

жиек жолымен баяу ілбіп келемін. Hлденеге 

жүрегім уылжып, алыста қалған жылдарға 

деген сағыныштан ба, әлде мына жалғанның 

дерексіз кеткен к%п жылдарына деген 

%кініштен бе, тамағыма ыстық түйін тіреліп, 

күйдіріп %тсін. К%зімнің алды  буалдыр 

 тартты бір сәтте. Бұлдыр-бұлдыр елес... 

Алатаудың әйгілі биігі – Найзақараны 

шуда-шуда бұлт қамап, тұнжырай түскен. 

Жабағыдай жалбыраған қара бұлттар сәт 

сайын етекке қарай сырғып, Алматыны 

да тұмшалап, қараңғылықпен қымтамақ. 

Қара бұлттардың құрсағында күзгі суық 

жаңбырдың тамшылары қалаға т%ніп келеді. 

«Мына қала тура тажал, нағыз апан ғой: әлі 

талайдың тағдырын талқандап, түбіне жетер» 

деп күбірледім %з-%зімнен. Манадан %кпемді 

ыс қаптырып, үсті-үстіне сорғыштап келе 

жатқан сарытіс темекі де табан асты у таты-

сын. «Тфу! Қара құрдым ғой бұл қала!».

Жиек жолда алға озыңқырай берген 

еліктің лағындай сүйкімді, талдырмаш екі 

бойжеткеннің бірі кілт тоқтай қалып, үш-

т%рт қадам кейіндеу келе жатқан мені тосып 

алды да, қабағын қатулана түйіп: 

– Ағай, к%шеге неге түкіресіз! – деп 

тақыл дады әлдеқандай жек к%ру, %шпен-

ділікпен миыма майда-майда %ткір шеге 

қаққандай болып. – Үп-үлкен басыңызбен 

ұялмайсыз ба? Hркім к%шеде түкіре берсе, 

қала күлсалғышқа айналмай ма?

екен қоғамға, заманға, адамға. Hсілі, ақи 

жындылардың ғана жүрегі  ауырмайды 

бұл пәниде. Сұрқай тірлік, сұм қаланың 

зіл салмағын титтей жүрек к%тере  алмас 

қайтсе де. Мен бірге жүрген күндер 

 жайында, қолымыз жетпей кеткен арман 

туралы жазғанмын. «Жотада жанған от» 

деп  жаздым. Талант пен торығу, арын 

мен ашыну туралы с%з қозғағым келген. 

Fйткені... иә, %йткені сен:

Жүрегім тозар, жүйкем де,

Тіршілік, мені икемде.

Fле алмай жүрген, ей, %лең,

Fлетін жанға сүйкенбе! – деп жазған-

сың жүрегіңнен мұң т%гіле торығып. 

С%йтіп, ей, Нұрлан, екеуміз жотада от 

жаққанбыз. Сол есіңде ме!?

«... – Япыр-ай, сен де %лең жаттайсың, 

ә?! – деді әлгіде ғана жерден іліп алған 

екі-үш малтамен шекемтас ойнап отырған 

Нұрлан қабағын кілт түйіп, уысындағы ұсақ 

тастарды шашып жіберді. – Мына қорқау 

заманда %лең жазғандар да, %лең оқитын 

адамдар да кемақыл ғой. Адамдар %лең 

түгілі, %зін құрметтеуден де қалды қазір.

– Жақсы жыр %зінен-%зі жатталып 

 қа лады. Оның үстіне жұрттың бәрінің 

кеудесі к%р, жүрегі к%н болып кетпеген 

шығар...

– Сонда да, сонда да... Тыңдашы, 

есіктің алдына, анау қақпаға дейін  раушан 

гүлдерін отырғызсам деймін. – С%зін кілт 

үзіп, Найзақараға жалт қараған Нұрланның 

қиықша қара к%здерінің аясы кішірейіп, 

сұлу бидай %ңінде мазасыздық табы білінді. 

Сосын с%зін қайта жалғаған. – Гүлдестесі 

сұлу болады ғой шіркіндердің. Қып-қызыл, 

сап-сары, күлгін бутондар... келген бетте 

егемін. Дұрысы, қоңыр күзде отырғызамын.

– Шаруакештігіңнің шамасы белгілі 

болды, – деп күлдім сарытіс темекіні 

құмыға сорған қалпы. – Қазір жұрт 

 ауласына  раушан гүл емес, шемішке 

егеді. Шықылдатып шаққанға да, к%шеде 

сатқанға да жақсы.

Мырс етіп күліп, қолын иығыма артты: 

алақаны ауыр бейнет, баспана салудан 

мүйізгек-мүйізгек болып апты.

– Осы биіктерден қорқамын, – деді 

тағы да тауларға аса мажығып, к%ңілсіздене 

к%з салып. – Биыл к%кбеттеніп, тұман ба, 

әлде бұлт па, ылғи мұнар жамылып жата 

беретін болды ғой. Ылғи сұс, мұңға толы 

азалы кейіп... К%кірегімде жырлар к%п, 

іссапардан кейін қаламды шындап қолға 

алмақшымын...

– Hй, қос мұңлық, тамақ ішіңдер, – 

деп күле дауыстады Гүлмира жаңа  салына 

бастаған, әлі толық аяқталмаған үш 

б%лмелі үйдің ашық есігінен басын сыртқа 

шығарып. – Fсекші әйелдердей күбір-

сыбырларың таусылмайды екен екеуіңнің.

– H-ә, раушан гүлдерін отырғызаты-

нымды айтып, мақтанып тұрмын. – Нұрлан 

тағы да тауларға назар салған. Найзақара 

бума-бума бұлттардың арғы жағынан 

к%рінбей тұр. Ол терең күрсінді.

– Найзақараға к%п қарадың ғой, 

Нұрлан. – Ілкіде әлгі күрсініс жүрегімді 

суылдатсын. – Жайшылық па?

Жүрек тұсын ақырын, білдірмей уқалап 

тұрған ол бетіме жалт қарады да:

– Тау суық тартып жүр, – деді ақы-

р ы н  ғ а н а  с ы б ы р л а ғ а н д а й  б о л ы п . 

 –  Табан асты қар жауып қалса, бала-

шағам қатты әбіржиді-ау. Айтқандай, мен 

иығынан аялай құшақтады. – Hйтпесе, 

 жылуы жоқ сұм дүние кімге қымбат?

– Hй, әй... – Hлгіден есік алдында вело-

сипед айдап, %з бетімен ойнап жүрген ай-

дарлы ерке ұл – Наздан кісіге ұстатпайтын 

к%лігін тастай салып, тапырақтап кеп 

жүгірсін. Жеткен бойда екеуін екі шетке 

итере ж%нелген. – Hй, мамамды құшақтама! 

Ұят болады, – деп былдырлады шолжаң 

тілмен әрі жыламсырап.

– Тауларыңа кетіңдерші %зі. Hуелі 

балам да жылайын деді ғой, – деп күлген 

Гүлмира аққұба %ңді, %те нәзік, қас пен 

шашы қап-қара Назданды әйелге тән аса бір 

ептілікпен әуелете к%терді. – Тентектер-ау, 

таудың ауасы %ткір ғой, %кпелеріңе суық 

тигізіп алмаңдар. Hй, тіптен боркемік, 

жан-жүректеріңмен жылауықсыңдар ғой 

тегінде. Ал әйдік сендерді кім жұбатпақшы? 

– деп жымиды қараторы жүзіне қызыл арай 

жүгіріп.

«Хм... м... Қазақ әдебиеті баяғыдан 

 солай ғой: жазушысы – жылауық, ақындары 

– ойбайлауық!».

Мінеки, жотаның ұшарлығына таяу, 

түнгі желден ықтасын бетте жанған алау 

тылсым жұлдыздарды тү-у биіктетіп жіберді. 

Қараңғылық әп-сәтте қоюланып, әлгінде 

алыста жалбыраған қарағайлар қол созымға 

анталасып, тіпті жақындай түскен сияқты. 

Ауада хош иіс, тамыз айында тауда ғана 

болатын ғажайып жұпар бар. Жеңіл түтін, 

жанған бұтақтардың күлінен ғана аңғарылар 

мұрын қытықтайтын иіс ауаны одан әрі 

аңқытып, саумал ете түскен іспетті.

Жалын қызуымен шырт етіп отын 

жарылған ілкіде әуеге заулай ұшқан шоқтар 

титімдей-титімдей жұлдыздардан аумай 

қалады. Hлдеқайдан пәруана к%белектер 

ұшып жетті желкен қанаттары желбіреп: 

бәрі жайнаған алауға жансала ұмтылады 

жан-жақтан.

Табиғаттың %здерін %лімге байлаған 

таусылмайтын камикадзелері.

– Hкри, – деп таңғала бас шайқады 

Нұрлан отқа ұмтылған түнгі к%белектерді 

қолының сыртымен жасқап. – Кереғар-

лықты қойсаңшы, пенде шіркін %мірге 

құштар, ал мыналар – %лімге. Зады, бай ғұс-

тарға жаның да ашиды... Ал былай ойласаң 

– бір сәтте жанып кету... ең таза, ақ %лім 

шығар...

Тау аңғарынан үркектеп, жасқанып 

жеткен ұялшақ самал етек жақтағы бұта-

ларды сусылдай аралап %тті: сүті қатқан 

ш%птер де тезбе-тез сыбдырласып үлгер ген. 

Сүрегі қатқан ш%птер бір-біріне со ғылса, 

сыңғырлаған нәзік үн шыға ма, қалай-

қалай...

– Түнгі эфирде %лім туралы айтпас 

 керек. Жаман ырым деседі.

– Иә, жаман ырым. Бірақ  рухани 

қажыдым, мына қала құр сүлдерімді 

қалдырды, – деді ол әлденеге кіжініп. – 

Безбүйрек заманымыз шаршатты.

Ана-оу табан астында Алматының 

үзілмей жалғасқан жаһұт моншақтай 

 от  тары тізбектеле жалтырайды. Бар 

 қы зық,   барша салтанат сол жұмбақ 

 си қыр лы қала ның қойнауында жатқандай. 

 Hрі  рек тегі,  Боралдай беттің сирек шам-

дары жалтырауық қоңыздай ғана к%мескі 

сәулеленіп тұр.

Ол қолындағы шыбығымен жанған 

отты к%сеп-к%сеп жіберіп, етектегі қалаға 

%шпенділікпен к%з тастап: 

– Сенікі де дұрыс-ей, – деп күліп 

жіберді ол аппақ тістеріне от сәулесі 

шағылып. – Орыс ақыны Иннокентий 

Анненский «Скажите: «Царьское село» и 

улыбнемся мы сквозь слезы» деген ғой. 

«КазГУ» дегенде талайдың жүрегі елжіреп 

сала береді емес пе?!

Тағы да үнсіздік. Hркім %з жүрек 

түкпірі, кеудесінде тығулы асылдарын 

безбендеген ілкі пәс. С%з деген не – құр 

дыбыс, толқыған ауа ғана. «Үп» еткен леп. 

Ал тылсым түн тыныштығының тәтті әрі 

кілегейдей қою дәмін тамсап, тамсана 

толғаған хұсни сәт сондай ғажап...

–  М е н д е  б і р  қ о р қ ы н ы ш  б а р . 

Жүрегімнен қорқамын. Ойларымды түгел 

аяқтай  алмайтын сияқтымын... – Нұрлан 

әлі де торығулы к%рінді. – Шіркін-ай, 

 жазып үлгере алсамшы жырларымды.

– Кетші-ей... – Тұла бойым тітіркеніп 

кетсе де, қинала күлдім. О, %тірік күлдім! – 

Балпанақтай жігітсің. Балтыры діңгектей 

палуан. Бала-шағаң алдыңда. Саған не 

жорық. Ал әлгі үрей... әттесіне... ойыңа 

алма!

– Есіңде ме, Алтайға, біздің елге, %зің 

биік санайтын Орағаң – Оралханның 

Шыңғыстайына бірге барып, армансыз 

аралатамын дегенмін. Біздің тауларды 

к%рсең... Охо-хой... Жан сарайың %з-%зінен 

жасаңғырайды бір. Hттең, иінін келтіріп, 

бара алмай да қойдық-ау. «Қысқа жіп 

күрмеуге келмейді».

Жұмсақ, барқын даусы мұңға кілкіп тұр. 

Ауыр ойға баттым: «Жақсы ақын мен жемір 

мұң егіз бе осы?!».

Сергу керек, мынау торығу, ауыр 

 мұң нан тез серпілмеске болмайды. Бірақ... 

ауыр мұңды алдайтын с%з қайда? С%йлем 

қане?..

– Hттесіне нәлет, қияндағы Алтайың-

ның аюы ма, диюы ма, бір албастысы жеп 

қояр әуелі бізді.

– Қылжаққа айналдырма!  Біздің 

 Зай сан ның жұлдыздарын к%рсең ғой. 

Hрбіреуі тай тұяқ алтындай. Бәрі т%беңе 

т%ніп кеп, шү пірлесіп ойнақ салады, әлде-

қайда, тым-тым жыраққа шақырады. Hкри, 

айкезбедей соңына ілесіп, еріп кеткің 

келеді сәуле ле ріне. Ғажап, сол жұлдыздар 

баяғыда, біз жоқта да с%йтіп жарқырады 

ғой. Бізден кейін де... 

– Тфу! – Ұртымдағы таран балықтың 

жартысын жотаның табанына қарай 

лақтырдым құлаштап. – «Бізден бұрын...», 

«Бізден кейін.. .» .  Қойқапты қозғай 

бермеші, к%кетай! Бір мәнісі болар да. 

Одан г%рі жаңа %леңдеріңді оқы. «Ұзын тілі 

ұзын», ұрандатып оқы!

Ол шынтақтай бір жамбастап жата 

кетіп, еркінен тыс күліп жіберді. Сосын: 

– Hкри, ақымақ желбуаздарға ылғи 

ұран керек. Шыли ұраншыл ғой сондайлар. 

Fлеңім түгілі, титімдей мақалаларымды 

жарыққа шығармайтын «жендеттерді» %зің 

де білесің, – деді тістене с%йлеп. – Ал мен 

сондай лардың ызасына былай десем не 

дейсің, а?..

Қараңғы түнде қойын дәптерін жанған 

отқа т%сей, мұң тұнған қара к%здерін лып-

лып еткен жалынға қарықтырып оқыды 

%лең ді. Расымен де жанарымен, жоқ әлде 

жыр тұнған жүрегімен оқып отыр ма, бұл 

ғазалшы?!

Fлгеннен сұра %леңді,

Тірінің к%зі – тірлікте.

жасап, айтулы к%мегімізді тигізе қоймасақ 

та, әйтеуір, әлі толық аяқтала қоймаған 

шаңырағыңа жиі бас сұғып шығуды салтқа 

айналдырдық.

Бірде, маусым айының бір күнінде 

үйлеріңе келдім. Ол кезде бір-біріміздің 

үйімізге бара салу түк те емес: түс пе, кеш 

пе, түн бе, қарамаймыз. Кешірім сұрау ойда 

да жоқ. 

Күн сәскеге жетпей  қыздырып-ақ 

т ұ р .  Ұ с а қ  м а л т а  т а с  т % г і л г е н  е с і к 

 алдында кішкентай Наздан %з бетінше 

ойнап, құнжың-құнжың етеді. Екі беті 

қызылшырайлана бал-бұл жайнап, ұлдан 

г%рі қызға бітсе ғой дерлік қарлығаштың 

қанатындай қиылған қара қасы жұлдыздай 

жайнаған қарақат к%здерін тұңғиық етіп 

к%рсетеді. Аппақ маңдайы шып-шып тершіп 

алған. Нәп-нәзік, сүйкімді Назданның 

маңдайынан ақырын сипадым: к%мірдей 

қап-қара шашы жібектей жұмсақ екен. Сол 

сәтте бір бүйірлей соғылған  жасыл түсті 

сарайдың ішінен қолына әлдебір қалта 

ұстаған Нұрлан шыға келді.

– Оу, бірің құнжың-құнжың етіп, 

бірің салбыратып шүберек дорба ұстап, 

не істемек ойларың бар? – дедім күліп. 

 –  Темуджин сияқты Назданның т%бесіне 

тұлым қойыпсың...

– Тарихтан түк хабарың жоқ. Тұлымды 

Темуджин емес, байырғы ата-бабаларымыз 

– к%к түріктер қойған, – деп ақсия күлді 

Нұрлан к%зінен мейір т%гіліп. – Назданым 

асық ойнаймын деп, тас теріп әуре боп 

жүр әлгіден. Талайдан бері балама арнап 

жинаған асықтарым бар еді, соны шұрым-

бұрымның арасынан әрең тапқаным... Hй, 

Наздан, кел, шын асықпен ойнашы енді.

Нұрланның жүзіне аңдатпай к%з 

т а с т а ғ а н м ы н :  қ а б а ғ ы  ж а д ы р а п , 

к%здерінен жылы шуақ т%гіліп тұр 

екен. Hншейінде онша-мұншаға елең 

ете бермейтін оның жүрегі мүлдем нәзік, 

шынымен  балажан екенін ұқтым. К%біне 

базардан грек жаңғағын қапшықтап 

сатып алып, Назданға арнайы шағып 

беретінін де түсіндім. Нәзік балақай күш-

қуат алсын, мықты боп %ссін дейді 

екен ғой. Ол ол ма, үйі әлі толық 

бітпесе де, әлдеқайдан немістің су 

тазартқышын сатып алып, ішер 

суды сонымен тазалайтыны да 

сол екен. «Балаларымның дені сау 

болып ержетсін!»

Түскі ас ішіп болған соң, есік 

 алдына шықтық. Маусымның күні 

тым ащы, шекені шағып  барады. 

Жаңа  салынып жатқан кейбір үйлердің 

жанындағы шарбақтарда  бастарын 

бір-бірінің к%леңкесіне тыққан қойлар 

 ы р с ы л д а п  т ұ р .  К е й б і р і н і ң  ж а б а ғ ы 

жүндері әлі қырқылмапты. К%з алдыма 

құм жиегіндегі туған ауылым, сәскеде әр 

бұтаның түбіне осылай бастарын тығып, 

к%леңкелейтін отар-отар қой түсті.

– Қалаға қазақтар келсе, құйрығы 

керсеңдей қойлар да ілесіп келеді екен, 

– деп әзілдеді Нұрлан күлімсіреп тұрып. – 

Таңғалма, бәрі де болашақ баспаналардың 

%теуі ғой. Қой сатып, одан түскен ақшаға 

іргетас тұрғызып, қабырға қалаймыз да. 

Осылайша, түптің-түбінде қалалық болып 

кетерміз біз де.

– Бәсе, ауыл қалаға түбегейлі к%шіп 

келген шығар деп тұрсам. – Кейбір үйлердің 

алдында к%к түтіні бұрқырап, екі иінінен бу 

атып тұрған самаурындарды нұсқадым. – 

Түбі Алматы қазақы қоңыр ауылға айналар. 

Оған дейін мен Жандосов к%шесіне мына 

тұстан шыға аламын ба?

– Ол дақта дол доқ! – Ұртын томпайта 

еркелеп с%йлеген Наздан нәзік екі білегін 

к%кірегіне айқастырып, «Х» белгісін салды.

– Апыр-ай, мына бала Тибет тілінде 

с%йлей ме, қалай-қалай?!

– Hкри, Тибет тілін түсінетіндей болып 

елеңдеп, танауың қусырыла қалғаны несі? 

– деп күлді Нұрлан кіршіксіз тістерінде күн 

сәулесі ойнақшып. – Тибетше емес, тап-

таза қазақ тілінде сайрап тұр менің балам. 

Саған жаны ашып, ол жақта жол жоқ екенін 

айтқаны ғой.

– H-ә, «дол доқ» – жол жоқ екен-ау. 

Аталарымыз к%ре берсең, к%не бересің, 

ести берсең, есің кіре береді дейді екен. «Ол 

дақта дол доқ» екенін бұдан былай біліп 

жүреміз...

Қаңтардың алғашқы күні қыршын 

Наздан бұл %мірден ауырмай-сырқамай 

%тіп кеткенін алғаш естігенде тілім байла-

нып қалды. «Қалай, – деймін есім ауып, 

теңселіп тұрып. – Fмірден тым ерте кеткен 

Нұрланның жарты жасына енді-енді ғана 

жетті емес пе? Соғыс жоқ, ойран жоқ, 26 

жасында жігіт адам %лер ме?! Енді аңырап 

қалған Гүлмираны, інісін іздеп, егіліп %тер 

Гүлрең мен Гүлденді қалай жұбатармыз? 

Қайсы с%з, қандай лепес қайғысына, жан 

жарасына ем болмақшы?».

Сан ойлансам да түк амал таппадым. 

Тек... балдырған Назданның «Ол дақта дол 

доқ!» деп мені адасудан сақтаған нәзік үні 

құлағымда шыңылдайды әлі күнге.

Діндарлар жеті қат к%кте бір кітап 

– Лаухыл-маһпұз – Fмір кітабы бар 

деседі. Сол кітапта әр адамның тағдыры, 

 таланына түсетін ауыртпалық пен түрлі 

сынақтар жазулы к%рінеді. Мүмкін... бәрі 

де мүмкін, бірақ %ндірдей жас жігіт алдағы 

күннен күткені к%п Назданның маңдайына 

осындай тағдыр жазылуы әділдік пе?! 

Білмеймін...

Нұрлан қайтыс болғанда, түнге қарай сұп-суық жауын тоқтамай құйды. 
Еңіреп, бұрын-соңды болмағандай езіліп жауды. Терістіктен түйіліп келген 
қап-қара бұлттардың бауырын найзағай тілді шартылдап. Ал Наздан өмірден 
өткенде айнала сәл мұнартып тұрғанмен, Найзақараны жапқан аппақ қар 
қиялай түскен күннің сәулесіне шағылысып, ұшқындап жатқан. Ерекше 
жылтылдайды көзді қарықтырып. Назданның қысқа ғұмырының мәңгілік 
белгісіндей еді алыстағы аппақ әлем.

Жаңабек ШАҒАТАЙ,
жазушы, М.Мақатаев атындағы 

сыйлықтың иегері
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тазатазартқыр шы

судыды сонсонымы

солол екенекен. «Б. «Баа

болыболып ерп ержетсжет

ТүскТүскі асі ас ішіш

алдыалдына шна шықтыықты

тытым ащы,ащы, шекшеке

ЖаңаЖаңа салысалынып нып жатжат

жаныжанындағнд ы шаы шарбарба

бір-бір-бірібіріннің к%лелеңкесңке

ы р с ыы р с ы л д а пп т ұ рт ұ р .  К е й

жүжүндерірі әлі әлі қырққырқылм

құмұм жиегжиегіндеіндегі туған а

бұтабұтаныңның бі

ДЕГЕНІҢ ОСЫ МА ЕДІ?!.

Табан асты тосын сауалға к%ңілге 

қонымды жауап таппай состиып тұрып 

қалдым. Не айтамын? Мына бойжеткеннің 

с%зінде де жан бар. Бірақ бұл сұлуға арманда 

кеткен ақынның жайын қалай айтармын? 

43 жаста %мірден озу, ойға алған арманда-

рын орындай алмай кету шексіз %кініш, 

ауыр қайғы екенін қайтіп түсіндірмекпін?

– Қалқам-ай, к%шеге түкірген түк 

етпейді, – дедім ызақорлана бір езулей 

 ыржиып. – Мынау тойымсыз аждаһа, қапас 

қаланың бетіне түкіру керек-дүр.

Сұлу бойжеткеннің ботадай к%здері д%ң-

геленіп кетсін: ағы мол қара к%здің түбінен 

түсініксіз үрей, белгісіз қорқыныш қашты. 

– Fлә, мына кісі жынды шығар, – деді 

табан асты бойы қалтырап. – Сау емес қой 

деймін...

– Жүр, – деп құрбысының білегінен 

тартқылаған екінші қыз дігерледі. – Сүйікті 

қаламызды осындай кісілер сұмпайы етеді. 

« М ы н а  п ә л е к е т т е р д і ң  % т к і р і н -

ай, – деп ойладым мажығып тұрып.  – 

 Шын-ау, Алматы бұдан былай осылардың 

қаласы. Ал мен расымен жындымын! 

Е ң  б а с т ы с ы ,  б і з ,  ж ы н д ы л а р ,  т ы м 

к%ппіз, қатарымыз қарақұрым. Fткен 

күндерін ұмытқан,  албырт достарын 

жадынан шығарғандардың бәрі  жынды 

емей,  немене?! Бір күндік жылтқа, %тер 

де  кетер сәулеге алданып, қызығуар 

тірлікті малданып қана жүргендердің 

бәрі де жындылардың қара тізімінде... 

Ей, Нұрлан, қалай ғана аңдамағанбыз, 

%зің жатқа оқитын жырларыңда сыздаған 

жүрек  туралы тым к%п жазған екенсің 

ғой енді  ойласам. Жүрегің шын ауырған 

 ісса пардан келген соң жотаға шығып, алау 

жағайықшы...

Ол осыдан біраз уақыт бұрын %ткен 

жайтты еске алып тұрған еді.

–  Ж о т а ғ а  ш ы ғ ы п ,  о т  ж а ғ ы п 

 қайтайық шы, – деді Нұрлан жылыстап 

%ткен тамыз дың күні талықси құлап, баюға 

құрық бойы қалғанда. Құбылада тізбектеле 

томпиған жоталарға қамығып әрі үзіле 

қарасын. – Биіктерде от жақпағанымызға 

біраз уақыт боп қалыпты. Үй салу да 

қажытты әбден.

– Алатауды %ртеп алмасақ, алаулатып 

от жағуға да болады... тек пысық келіншегің 

қыртиып жүрмесін әуелі.

– Осындайда тілін тістеп қалар әйбат 

әйелді қайдан к%ріп ең? – Нұрланның 

жанары жылы шуаққа шүпілдесін. – 

Қара келіншегіммен тіл табысармын 

%йтіп-бүйтіп.

– Папа, айтқандарыңызды дайын-

дап қойдық, – деді жүгіре басып кел-

ген Гүлрең мен Гүлден жарыса с%йлеп. 

Жотаға алып шығар ж%ргемдерді тап-

тұйнақтай етіп түйгендеріне мәз.

– Сендер жанған отқа неге құмар-

сыңдар? – Гүлмира сүйретпесіне түскен 

титтей тасты ауырсына алып, аулаққа 

лақтырды. Күйеуінің жүзіне қадаған 

 мойыл к%здерінде кілегейдей жұқа реніш, 

әлде ерке бір наз м%лтең дейді. – Несіне 

құмарсыңдар, ә! Fз жүректеріңді құр сыз-

датып, бекер ауыр тасыңдар ғой. 

– Hкелері %лген жарты жетімдер 

жалынға  қарап жүрег імізге 

жылу аламыз да, – деп ақсия 

күлген Нұрлан келіншегінің 

– Қарашы, «Ер Т%стіктегі» Сорқұдық 

сияқты ғой бұл қала. Аранын аяусыз ашқан 

апан. Сұлу да сұрқия, – деді әлденеге қатты 

торығып. – Бұл қала ма?! Бұл – талайдың 

бақытын ұрлап, үмітін кескен алдамшы. 

Сайқал!

– Ей... шаршамайықшы-ы... – Үзіп-үзіп 

айттым. Тамағымда қырғыш тұрғандай. – 

Біздің ұрпаққа торығуға тым ерте. Оның 

үстіне бұл қалада КазГУ-ың бар емес пе?! 

Ол да кәкай ма?

алар емеспін. – Қойсаңшы-ы... Тірлік 

тілейік. Бар Алашқа Мұқаң – Мұқағалидың 

«Реквиемі» жетер...

Hне... %з қолыңмен еге алмаған раушан 

гүлдері қалды, Нұрлан! Hнеугүні от жақтым 

жотада жалғыз. Қып-қызыл шоқтар тағы да 

жоғары әуелеп ұшқан. Зайсанның тайтұяқ 

жұлдыздарына ұқсаттым соны беймезгіл 

уақта. Осылай, осылай екен бейопа жалған. 

Беу, жанған от пен аққан суда тылсым сыр 

бар бүгіліп жатқан. К%з алмай к%п үңілсең, 

беймәлім жаққа қол бұлғап шақырады, 

еркіңнен тыс жетелейді сиқыр болып. 

Hні... қызыл жалын арасынан сенің бейнең 

бұлың-бұлың... бұлыңғыр боп к%рінгендей. 

Қол бұлғап, белгісіз қиырға шақырған 

сынды.

Шынымен шошынып, жайнаған отты 

с%ндірдім... Құдайым-ау, сол алаудай 

сағыныш та ақырындап с%нер ме? Сонда 

не қалады... Ыза... торығу... түңілу... бәр-

бәрінен баз кешу...

«Ж.Ж-ға» деген жырыңды кімге арнап 

жаздың, ой, Нұрлан?! Дарынды қаламның 

данышпандық танытар тұсы сол ма еді. Беу, 

бекерін-ай...

Жүректен алған тәтті %лім, 

Жүзімде қалды қиналыс. 

Hліптің артын бақты елім – 

Заманасынан жиған іш.

Жүректен алдың, – жоқ еттің. 

Жарымды қайғы %лтірді. 

Біз қашан бақытты етіп ек, – 

Кеш сәби күндердің қауысы. 

Алыста анам аңырады, 

Құдайға жетіп дауысы. 

Жазмышын әкем танымады – 

Жеткені тірлік қауысы… 

Hкелер мен шешелер, 

Ойланбап едім кетем деп, 

Кешіңдер мені, кеше г%р – 

Кеңсайды қалдым мекендеп... 

Ажал ауылыңа салды ізін 

Шараң жоқ бұған к%нбеске, 

Шараң жоқ бұған сенбеске... 

Уай, Кеңсайға келерін білуге асқан 

кемеңгерлік қажет емес еді ғой, қайран 

Ақын! Суық жердің қойнына неге асықтың, 

Дегдар азамат?! Бәрі де бекер...

А л м а т ы д а  ж ұ л д ы з д а р  т ы м - т ы м 

 к% мескі... Ал жотада жанған от к%рінсе 

 қа сын да кімдер отыр деп үрейленемін».

Бүгінде «Таугүл» атанып, атағы дүрілдеп 

тұрған м%лтек ауданда ол жылдары жаңа 

үйлер енді ғана бой к%теріп, құжыраларының 

қасында к%біне қазақтар тырбаңдап жата-

тын. Ондай үйлер де тіптен сирек. Сендер 

жаңа сала бастаған үш б%лмелі үйге ылғи 

достар жиналуға құмар болатынбыз. Асар 

1(«Жаназа күйін жазшы бір, Моцарт!») 
М.Мақатаев. «Моцарт. Жан азасы»

Бір діріл жайлап денемді,

Қойылмай қойды бір нүкте.

Fлгендер айтсын %леңді,

Тірінің с%зі – жалған ғой.

Бұл ой да мүмкін к%нерді,

Жүректе жатып қалған ғой... 

Fлгендер с%йтіп к%бейсін,

Fлең сұрасып %нерміз.

Жан аға, бұған не дейсің,

Болмаса шындап %лерміз.

«Апыр-ай, мынау аспан мүлдем түпсіз, 

қорыс ұйықтай қап-қара ғой. Тым қорқау, 

шынымен шыңырау. Он бесінен толықсып 

туар аппақ ай қайда? Жарық жұлдыздар 

ше...».

– Ал не дейсің? – деді Нұрлан әлі де 

кі жіне түсіп. Елегзіді ме, айналаға жалт-

жалт қарады. – Менде азалы %леңдер 

аз емес.

– «Құл кетемімен, күң кетемімен 

қорқытады» деп...  – Даусым ащы 

шықты. Қарадай жыным келген. Қолда-

рым нан икем кетіп, бықсыған отты к%сей 
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К Ө Ң І Л А Ш А Р
ҚҰРАҚ КӨРПЕ

@зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Дұрыс тамақтану, денеңізді шынықтыру 
және басқа да &мір сүру салтын жақсарту 
сүйектің саулығы үшін нағыз к&мекші құрал. 
Сүйек ағза мүшелерін қорғап, бұлшық 
еттерді түзеп, кальций жинайды.

Балалық және жас%спірімдік кезеңде 

күшті әрі мығым сүйек бекіту үшін қалай 

тырыссаңыз, есейген кезде де сүйек 

беріктігі мен саулығын сақтауға солай мән 

беруіңіз керек. 

Адам ағзасы жасы ұлғайған сайын 

%згеріп отырады. Жас кезіңізде ескі сүйек кеміп, орнына жаңа 

сүйек бітіп отырады, сүйек массасының к%лем бірлігі артады.  

К%птеген адамның сүйек массасының беріктігі 30 жасына  

қарай болады. Одан кейін, сүйектің жаңадан қалыптасу кезеңі 

 басталады. Алайда бұл кезде к%бірек сүйек алуыңыз мүмкін. Осы 

себептен остеопороз ауруының (ағзаның сүйек жүйесінің қартаю 

белгілері болып саналатын ауру) асқынуы 30 жасқа келгенге 

дейін қаншалықты сүйек массасының болғанына және одан 

кейін де қаншалықты сүйек жоғалтқанына байланысты.  

Жасымыз келіп, бетімізде әжімнің 
іздері байқала бастағаннан бойымызды бір 
қорқыныш билейтіні анық. Бұл мәселе, 
әсіресе, қыз-келіншектерді алаңдататыны 
с&зсіз. Ал әжімді болдырмау үшін, одан 
құтылу үшін не істеу керек? 

Ең бірінші, әжімнің түсуіне себеп  

күннің к%зі екенін білген ж%н. Яғни күннің 

астында к%п жүрген адам тез қартаяды. Ол 

үшін күннің астына шыққанда міндетті 

түрде күннен қорғайтын арнайы май 

жағып жүру қажет. Бұл әжімнің түсуіне кедергі болады. 

Сондықтан оны күнделікті жағып жүруді ұмытпаңыз. Қолданбас 

бұрын бетті жақсылап жуып алу керек. Және боянар алдында  

оның бетке жақсылап сіңуін күтіңіз. Күннен қорғайтын 

майды  бетіңіздің түсіне қарай таңдаңыз. Егер теріңіз ақшыл 

болса  күннен қорғайтын факторлары бар 30, ал егер қараторы 

болсаңыз, қорғаныс факторы 15 деген майды алсаңыз болады.

Құрметті жамағат, ағайын-туыс, бауырлар, құда-жекжат, 

дос-жарандар, Нұр-Мүбарак университетінің ұжымы, 

басымызға түскен ауыр қайғыға ортақтасып, %мірден ерте, 

қыршын кеткен балам Мәукен Наздан Нұрланұлына к%ңіл 

айтқан баршаңызға үлкен рақмет айтамын.

Алла разы болсын.

Жатқан жері мамық, топырағы торқа, иманы саламат боп, 

жұмақтың т%рінде нұры шалқысын!

Анасы Гүлмира Амангелдіқызы

Туберкулез – әлемде ең к&п таралған жұқпалы аурулардың бірі. 
Ол тегіне де, жасына да қарамай к&птеген адамдарды зақымдауда. 
Жыл сайын әлемде шамамен 8-10 миллион адам туберкулезбен 
 ауырып, оның 3 миллионы осы аурудан к&з жұмады. Аурудың 
негізгі таратушы к&зі – туберкулездің ашық түрімен ауыратын 
науқас. 

Бұл ауруды қабылдауға балалар, жас%спірімдер, ішімдік 

ішетін, жүкті әйелдер және шылым шегетін адамдар бейім 

келеді. Егер әрбір адам туберкулез туралы жетік білсе және бұл 

тұрғыда %зінің білімін күнделікті %мірде қолданса, аталмыш 

дерттің %ршуіне және таралуына тосқауыл қоюға болады. 

Туберкулез – адам ағзасына туберкулез таяқшаларының 

енуінен пайда болатын инфекциялы жұқпалы ауру. Тыныс 

ағзасы – %кпе жиі шалдығады. Сондай-ақ сирек болса туберку-

лезге ми, ми қабықшасы, сүйек, буын, лимфабездері, бүйрек, 

к%з, ішек және басқа да ағзалар мен мүшелер шалдығады. Тубер-

кулезбен ауырғандардың 75 пайызы (20-40 жас) аралығындағы 

еңбекке жарамды және балалы болатын жастағылар. 

Терең тұңғиықтан жылтырап жарықтар 
к&ріне бастады. Бұл жарықтар қайдан пайда 
болады? Су тұңғиығында шам жағып жүрген 
кімдер болды екен?

«Қармақшы» балық деп аталатын  

б а л ы қ т ы ң  ү с т і ң г і  ж а ғ ы  с о з ы л ы п 

жіңішкере келе, ең ұшы жұмырланып 

біткен. Hлгі «жіптің» ұшындағы түйіннен 

от жарқырайды. «Жібін» жан-жаққа 

сілтегенде су ішінде найзағай тәрізденіп 

жарқылдайды. Ол жарыққа ұмтылған 

шабақ балықтарды қармағымен ұстап қоректенеді. 

Кейбір жарық шығаратын балықтардың бүкіл денесі 

жарқырайды екен. Электрлі скат деп  аталатын балықты 

кішігірім электр станциясы деуге болады.  Электрлі скаттар 

Тынық, Атлант және Үнді мұхиттарының тұңғиығында мекен 

етеді. Ұзындығы – 2 метр, салмағы – 100 келі осы бір балықтың 

электрлі мүшесі ара ұясына ұқсайды. Ол ток жүретін сымға 

арналған бағана тәріздес. Ток кернеуі 80 вольтқа жеткенде 

 секундына 150 разрядтан береді. Бұл қуат %зіне шабуыл жасаған 

жыртқыштан қорғануға жетіп жатыр.  

Денсаулық кепілі

Бетке қалай әжім түсірмеуге болады?

Құрт ауруы туралы не білеміз?

Балықтар әлемі

Адам құпиясы

Сіз білесіз бе?

Білгенге – маржан 

Балықтан түсетін жарық

Берік САДЫР

— Hкей, ертеңгі шығармада «к%кейкесті» деген 

с%зді қай тақырыпта жазсам да жиі қолданатын 

сияқтымын. К%кейтесті деп те, к%кейкесті деп те 

жазылып жүр, осының қайсысы ж%н екенін айт-

паймысыз?

— ... Ойпыр-ай-ә, отыз жыл тіл-әдебиеттен 

дәріс беріп келе жатып, тура осының байыбына 

бармаппын... Кейінгі ғылым дәлелдеген шығар, бір 

ыңғайға к%ндірген болар. Hлгі Hмсе мырза биыл 

сол филологияның аспирантурасын бітіреді емес 

пе, сол періге хабарласып к%рейін...

— Hллеу, Hмсемісің, ой айналайын. Бір 

к%мегің керек боп тұрғаны. Hлгі тұңғыш биыл аби-

туриент еді, ертең шығарма жазбақ. Сонда мына 

бір с%зді  — к% кейтесті ме, әлде к%кейкесті ме — 

деп тіреліп отыр.

— Иә, Hлеке, балаңыз балақтан ұстапты. Бұл 

пәлекетті мына менің %зім біраз мыжғылағанмын. 

Соның к%кейтесті екенін дәлелдеп біраз мақала да 

жаздым, к%п адамға мойындаттым да... Бірақ ана 

Қалекең бастаған кәрі қасқырлар аттап бастырт-

пайды, ауыз аштыртпайды. Не ол кісілердікі, не біз 

секілді жас перілердікі тасқа қашалып жазылған 

ж%н с%з болмай, сол пәлекет, бірде олай, бірде 

былай, ойнақши береді. Тәуекел етіп кәрі қасқыр 

Қалекеңнен сұрап к%ріңіз.

* * *

—  Hллеу, Қалекең бе? Бір шаруа, доцент  деген 

атыңыз бар, кандидаттық атағыңыз тағы бар, 

сұрайын дегенім — осы мына бір с%з к%кейтесті ме, 

әлде к%кейкесті ме?

— Е, оны мына басымыз к%кейкесті күйінде 

сүйреп келе жатқанымызға да ширек ғасырдан 

Байлықтың атасы кітап екенін к%кейіме 

түйіп %скен басым, кәзір кітапқа деген талғам 

%сіп – кей-кейлерде бедел-қасиет – үйіңдегі 

кітап атаулының сый-сапасына қарай таразыла-

натын болып жүр емес пе. 

Hйел жарықтықтар да кітап жинауды 

бәсекенің үлкені деп білген  болу керек, оған 

 деген ілтипаттары %згеше. Бір күні үйдегі 

Ұлбике бір қабырғамызға қақырап орнай қалған 

кітап с%ремізге сүзіле қарап тұрып: «Енді бізге 

жарым шаршы метр қызыл түсті, бір шаршы 

метр аспан к%к бояулы қалың кітаптар қажет...» 

деп бүйірін таяна с%йлегені бар. К%зі ашық аза-

мат болғандықтан бұның мұнысына сәл кейіп, 

ал мына бір «игілікті ісіне» сүйсініп, ішімнен 

«керемет!...» деп күбірлеп риза болғаным тағы 

бар. Ондағысы не дейсіз ғой. Керемет! Керемет 

болғанда қарапайым ғана нәрсе. Қалтаға салып 

жүруге боларлық тобылғыдай торы кәнденді 

Бозым асырай бастағанда жақтырмай танау 

к%теріп торсылдап едім. С%йтсем, ондағым 

артық кеткендігім екен. Тобылғы торы кәнден 

ақылды боп %сіпті. Оның «керемет ойынын» 

үйімізге Пышыр құрдас кеп қонғанда байқадық 

емес пе. Ертеңінде Пышыр кетейін деп киім 

ілгіштегі сырт киіміне қол соза беріп еді, қарсы 

алдына қасқайып тұрып алған кәнденіміз 

үріп-шәуілдеп болар емес. Пышекеңнің қол 

ұшы киіміне жете берді – кәнден азар да безер  

шәңкілдеп, тісін ақсита арс етіп, шамасына 

қарамай балағына жармасқаны. Қарап тұрмай 

ілгіштегі киімін әпере беріп едім, кәнденім оны 

тастай сала менің қолымдағы қоңыр тонды  

жұлмалай ж%нелгені бар. Сол мезет қоңыр 

тонның іш қалтасынан бір пәле жерге топ ете 

қалғандай болды. Қарап едім, кәнденім топ ете 

қалған Хэмингуэйдің топтамасының жиегінен 

сүйрелеп түпкі үйге қарай зымырап барады 

екен... Онысымен қоймай, қайта қайырылып 

Пышекеңе айбат шеге шәуілдеп, алдыңғы аяғын 

к%теріп алыстан тепсіне шауып болмаған соң, 

Пышекең де «ер жігіт емес пе, т%с қалтасына 

«түсіп кеткен» Мұқағалидың «Fмір-%зенін» 

суырып лақтырып, тұтығып-түнеріп қоштаспай 

шығып кетті. Тек есікті серпи жабарында 

«итіңнің иттігін %мірі ұмытпаспын...» деп 

қалды. Менде кәнденнің «кәкір-шүкірлігіне» 

сәл-пәл кейіп, одан оның бұл әрекетін 

ойға салып саралап к%рген соң, бұның бұл 

әрекетінің керемет екеніне к%з жетіп, оны бұл 

іске баулыған кербез келіншегімді алғаш рет 

тапа-тал түсте кеудеме қысып, бетінен сүйдім. 

Осы күннен бастап кәнденге деген пиғылым 

түбірінен %згеріп, ол менің алдымда әркез 

еркелейтін халге жетті...

Мұнан кейін, үйімізге емін-еркін қонақ 

шақыра беретін болдық...

Мұнан кейін, келіп-кеткен ел-жұрттан еш 

қауіп-қатерсіз-ақ отыра беретін болдық...

Кәнденнің Пышырдан кейінгі екі әрекеті 

ойымнан кетер емес...

Бірі, сол Пышырдың масқара болатын 

күнінен кейін іле-шала шақырған қонақтар 

болған күнгі әрекеті. Той-томалағымыз тәп-

тәуір %тіп, ел-жұрт тарар шақта кәнденім 

«концертін» бастап берсін... «Тілін білетін 

Пышыр пысықтығын жасап, ішкен ішімдіктің 

қызуымен әркімнің қалта-қалтасын ақтарып, 

ұрлаған «дүниелерімен» менің құшағымды 

толтырғаны бар...

Сол күні кәнденімнің әрекеті мен 

 Пышыр құрдасымның оқыс қимылына қатты 

қысылдым.

Екіншісі, күндердің бір күнінде үйге ғылыми 

жетекшім — Ілдебай Құлықовичті жеңгеймен 

шақыра қалдым. Басекеңді барымызды салып 

күттік. Ілдекең үйдегі келінінің іскерлігіне риза 

боп тос к%терді. Ал жеңгей мына менің қабілет-

қасиетімді асыра мақтап әупірім етті. Бәрі де 

ойдағыдай болып, ол кісілер отырған орнынан 

к%теріле берген еді, түпте тым-тырыс жатқан 

кәнден атып тұрып аласапыран жасағаны... 

Оның бұл әрекетінен  жеңгей ыршып-шоршып, 

басекең кейін шегініп к%ңіліне кірбің алғаны 

бар. Қарап тұрмай, әбүйір т%гіп масқараламай 

тұрғанда деп, алғаш рет табалдырықта ызғар 

шаша талтайып тұрған кәнденнің мойнынан 

бүре ұстап түпкі үйге атып жібердік...

Біз басекең мен асыл жеңгейді шығарып 

сап келгенше, одан түннің бір уағына дейін 

кәнденімізде бір мезет тоқтау болмай зар 

еңірегені...

Күндердің бір күнінде, ғылыми атағым 

жоғарылаған шақта – осы Ілдекең бізді үйіне 

шақыра қалды. Басекеңдікіне топ етіп бара 

қалдық. Сыйлы қонағы болдық. Мен осы атақ-

құрметке жетуіме Ілдекеңнің еңбегі қанша 

болса, үйдегі асыл жеңгейдің еңбегі де сонша 

екенін айтып, ризашылығымды білдірдім. 

Бір таңғалғаным – біз отырған б%лме 

тап-тұйнақтай, кітап атаулы к%зге түспейді. 

Шағын үзіліс кезінде түпкі б%лмеге бас сұғып 

едім, іздегенім осында – кітаптан қабырға 

атаулы  к%рінбей қалған екен. Жақындап барып 

сығырая сығалап едім, %зімнің қолды болған 

құнды кітабым к%зіме оттай басылғаны... 

Сұғылған қолымды жарты жолда тоқтата тұрып, 

ащы ырыл шыққан тұсқа мойын бұрып едім 

– қақ т%рдегі қалың к%рпе үстінде нән т%бет 

жайғасқан екен. Аласы мол аумақты к%зін 

менен алмай, тісін ақсита атылуға әзірленген 

ала т%беттен қаймығып, қолымды тартып ала 

қойдым...

...Таныс кітап к%зге оттай басылғанымен: 

жан тәтті, қимай-қимай жылыстай бердім...

асыпты-ау. Hлгі, кейінгі кері кеткендер бірнәрсе 

айтып-жазып шатып-пұтып жүрген... е, біз 

тұрғанда олары бола қоймас. Кейінгі кезде 

кейбір газет-журнал, ба сылым атаулы солардың 

ыңғайымен кетіп те жүр...

* * *

— Ассалаумағалейкум, Ілдеке!... Fзіңізге 

дейін бір-екеуден ж%нін сұрап едім, әркім 

%зінше іліп-қашып маңдытпады. Доктор 

десе докторсыз, профессорлығыңыз, одан 

әрі тіл атаулыны түйіп ұстаған білдей білікті 

маман  даярлайтын институттың кафедра 

меңгерушісісіз, к%кейкесті мен к%кейтестінің 

ара-жігін ажыратып беріңізші.

— Бұл мәселе әлі бір ыңғайға жығылып бол-

мады. Бала-шағалардың айтып жүргенін алайық 

десек, әлі шикі, к%п дәлел, анықтама-тұжырымды 

қажет етеді. Кәрі-құртаңдардың айтқанында 

қалдыруға тағы болмайды. Бұл ғылым, ғылымда 

даңғыл жол қайсы... даму керек, таралу керек, 

тармақтану керек...

* * *

— Hкей, телефоннан құлағыңыз тұнған 

шығар... тартыс-таластағы нәрсеге бола 

шығармамда қатені к%бейтіп қайтемін, соның ор-

нына басқа бір мағынасын айнытпай басатын с%з 

тауып қолдансам қайтеді..?

 — Сабыр, сабыр, соңғы секіріс... Тәуекел, ака-

демик Бәкеңнен бір ауыз...

* * *

— Hллеу, Бәкең бе... Шаруа солай, к%мегіңіз 

керек боп тұр. 

— Оған бас қатыратын не бар. Ғылымда 

дәлелденбеген, бір ж%нін таппаған ж%нсіз с%зде 

несі бар. Оған керегі, қатесіз шығарма жазу ма? 

Онда, ойбай-ау, қазақта не к%п, с%з к%п... Онысын 

басқа с%збен, атам қазақтың байырғы бұлтартпас 

жалпақ с%зімен жалпита салсын. Соны да с%з 

етіп... бүйректен сирақ шығарып... ел-жұртты дау-

дамайға қалдырып...
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НҰР-СҰЛТАН

Басекеңді күтіп, қабылдау б%лмесінде тұрғанбыз.

К%п күттірмей келе қалды. 

Ізетпен сәлемімізді алды. К%пті к%рген к%реген емес пе:

– Кезектің  соңы кім екен, жігіттер! – деп, әзіл тастап, бір де бір 

кісідей «тауып кеткен қалжыңына» таңданып-тамсанып, пендеге тән 

сыпайылықпен бет-әлпетімізге шағын ғана маска кигізіп, қозғалақтап-

қопаңдап, әркім %зінің бар екенін білдіріп жатыр. 

– Бірде, осы %здерің сияқты бір топ кісі тұра қалыппыз, – деп айнала 

анталап тұрған біздерді барлай шолып, бар оң қанат, сол қанат, ем беруші, 

дем берушісі түп-түгел осында болғанына к%ңілдене күпсініп, (айтпақшы 

мұрнын тартпаса да, ышқырын бір к%теріп алып) с%йлеп кетті: 

– Менің жанымда Ілдебай Қулықов тұрған. Ол кісі к%п жыл-

дар  жауапты қызметте істеді. Бір-екі жылдай республикалық газеттің 

 редакторы болған. Онда да к%п тұрмай, бірер жылдан соң осы қазіргі 

қызметіне к%терілген. Бір кезде бірге істегендікі ме, әйтеуір, қазір де 

аралас-құраласпыз, – деп, сәл тыныстаған сәтінде алдымдағы неше алуан 

бастардың арасынан сығалап, ұрлана басекеңе к%з тастап едім, аузы с%йлеп 

«іс» тындырса, отты жанары алдыңғыларды аралап сараптай тастаған 

екен...

Не деген қабілет десеңізші. Fзекті әңгіме айтып елді аузына қаратқаны 

былай тұрсын, әркімнің %зіне деген пиғыл-ниетін сол с%зін тыңдаған бол-

мысынан ажыратып-анықтап алмақшы. 

– Ал қазір министр боп кекірейіп отырған мына Fздебай Қаржаубаев 

бәріміз құрдас болатынбыз. Ол жасынан жиналыстарда қолын сілтей 

с%йлеп тұратын. Ол да... деп, ол кісінің жүріп %ткен жолын тілге тиек ете 

бастаған...

– Ол кісі жақсы кісі еді... (марқұм болған біреуді нысанаға алғанын біле 

қойдым). Кімге жақсылық жасамады дейсің. Мені қазіргі академиктердің 

атасы Кемел Жасановпен сол кісі таныстырған. Ана вице-президент Т%ре 

Есқараевқа да ертіп апарып: «Мынау сенің жақын інілеріңнің бірі, оң 

қанатыңа ал» деп те қамқорлық жасап еді... Жақсы кісілер к%п тұрмайды 

екен ғой... Сол кісі бастап тобымызбен Үмбет Шілібаевтің үйіне бара 

қалдық. Үмбет Шілібаев онда осы жақын маңда тұратын. Ол кісі де біраз 

жауапты қызметтің белін басты-ау-ей!

... Жап-жас, мына сендерден де уыз шағында білдей бір газеттің 

жауапты  хатшысы, одан балалар журналын басқарғаны бар, к%п кідірмей 

%рлеп, жоғарыдан бір-ақ шықты. Енді, міне, біраз жылдан бері табан тіреп 

баспа басқарып келе жатқаны... – деп, сәл ойлана кідіріп тұрып: 

– Осы мен не айтайын деп едім? – деп қойып қалғаны. Үнсіз тұрған 

біздер қатты састық...

– Ойпыр-ай-ә! Не айтайын деп едім-ей! ..

 Сол сәт іштегі жұп-жұмыр қара телефон шырылдап қоя беріп, басекең 

лып етіп ішке кіріп кеткені...

 Жанарыма жанарын қадауға мұрша бермеген қара телефонға риза 

болғаныммен, к%птің к%з алдындағы «осы мен не айтайын деп едім?» деген 

с%йлем к%кейіме кептеліп тұрып алды.


