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ЕРІКТІЛЕРДІҢ
көмегі мол

Қытымыр аяздың келуі 
мен ауа райының 
нашар лауына байла-
нысты  жастар мен 
белсенділерден  құрал ған 
еріктілер тобы Шетпе 
 ауылында ауқымды акция ұйымдастырды. 
Жастардан құрал ған еріктілер тобы 
ауылды аралап, Шетпе ауылындағы 
коммуналдық сала қызмет керлеріне ыстық 
шай мен бәліш таратты. 

Қар түскелі бері еріктілер зейнеткерлерге, 
жалғызбасты қарияларға к�мектесіп келеді. 
Аяз күндері адамдар к�п жиналатын жер-
лерде – базарларда, аялдамаларда тазалық 
жұмыстарын атқаруға атсалысты. Таңғы сағат 
10:00-ден 12:00-ге дейін, сондай-ақ кешкі 
сағат 15:00-18.00-ге дейін орталықтың 10-нан 
астам еріктісі ауылды аралап, жұмысшыларға 
кофе берді. Жастар 20-дан астам жұмысшылар 
мен ауыл тұрғындарына ыстық сусын ұсынды. 

«Шетпе ерікті жастарының» жетекшісі 
 Эленора Бигелдіқызы шара ж�нінде �з ойын 
былай деп жеткізді: «Соңғы күндері  ауылымызда 
аяз күшейе түскен еді.  Осындай мейірімді іс-
әрекеттермен біз айналаға жылылық, достық 
ахуалын  жасаймыз,  жастарды адамдарға 
жәрдемдесуге, к�мектесуге үгіттейміз. Осы 
шара к�ктемге дейін жалғаспақ. Сондықтан 
біз баршаңызды акцияға қосылуға және 
мұқтаж жандарға к�мек к�рсетуге шақырамыз. 
3леуметтік желілерде шараларымызды жақсы 
істеріңізбен б�лісуіңізді сұраймыз» деді. 

Гүлсім $ДІЛЕТҚЫЗЫ,
«Жастар орталығының» маманы

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы 

ДҮНГЕН АУЫЛЫНДА
СЫР-ПЕРНЕ

Жалпақтөбе деген ауыл Тараз 
қаласына тиіп тұр. Бұрынғы аты 
– Дунгановка. Ал Дунгановка 
деген сөз ол кезде «бұл маңайда 
негізінен дүнгендер тұрады» 
дегенді білдіретін анықтауыштың 
да рөлін атқаратын.
Еліміз КСРО құрсауынан 
құтылғаннан кейін осы 
Дунгановкаға Жалпақтөбе 
деген ежелгі атауы қайтарылды. 
Айтайын дегенім, «Қазақ 
вальсінің королі» атанған ұлы 
композитор Шәмші Қалдаяқов, 
міне, осы ауылда 1980 
жылдардың екінші жартысында 
тұрып, шығармашылық еңбегін 
жалғастырды. Соңғы әндерінің 
бірі – «Дүнген қызы» да осы 
ауылда, дүнгендердің ортасында 
дүниеге келді.

Отырар десе елең етпес қазақ кемде-кем.
Кіндік қанымыз Отырардай жерде тамғандікі болар, тарих десе елеңдеп тұрамыз. 
Отырар – қазақ тарихының оймауыт бір беті. Отырар – өмірдің күнде той емесін 
сезіндіріп тұрар, оның да өркендеу мен күйреуден тұратынын көзге көрсетіп 
елестетіп отырар ойрандалған тарихи қара орын. Отырар – өшкеніңді жандырар, 
өлгеніңді тірілтер – мәңгілік өмір ағысы барын көңіліңе өшпестей етіп құяр тарихи 
өңір. Ауданды сұлу Сырдария жағалап өтеді. Қарт Қаратау «ел аман ба, жұрт 
тыныш па?» дегендей ақырын алыстан күнгейлеп көз салып қояды. Ал сұлу  Арыс 
өзені халықтың қан тамырына нәр бергендей бұрала еркелей ағып келіп, аудан 
жерін қақ бөліп Сырдарияға ентелей ағып кете барады. 

БҮГІНГІ САНДА:

Екібаста 
бір тіл...

Мұстафа 
Шоқай һәм 
Тәуелсіздік

4-бет

9-бет

Журналистиканың 
жауы – 
жауапсыздық 

Қайнар ОЛЖАЙ:

3-бет

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН БӘРЕКЕЛДІ!

Жәнібек, соның бірі – тіл қайраткері – 
6мірзақ Айтбайұлы! Осы екі  азаматты 
�міріме �неге, тіршілігіме рухани 
тірек, �неріме бағдар тұтып �тіп келем 
�мір �ткелдерінен. Екеуі екі саланың 
 сардары. Ал мен болсам сол екі саланың 
да бар болғаны сарбазы! 

Мен ғана емес шығар, есімі мен ісі 
иісі қазаққа кең тараған қос аза матты 
қосқатар үлгі тұтар жан дар. Ал менің бір 
ерекшелігім – «Бойы – пілдей, ойы – 
Нілдей» (С.Мұ қанұлы) осы бір �мірлері 
кісілік пен кіші ліктен, �рлік пен �нерден 
�рілген жандардың әрдәйім-әрдәйім 
қасынан табылғаным. Айтқан ақылын 
бірде тыңдап, бірде тыңдамаған болуым 
бек мүмкін. 6йткені жастай кетіле �скен 
жетім баланың �мірге �зіндік к�зқарасы 
ерте қалыптасады. Ондай бала тілазар 
болып �суі әбден мүмкін.

Бізді ауылда аналарымыз осы екі 
атпалдай ағаның �негелі істерін алға 
тарта тәрбиелер еді. Кейін келе �зіміз 
де ағаларымызбен араласа бастадық. 
Ағалардың алдымен еңбектерін 
оқыдық. 3р еңбегінен әртүрлі әсер 
алдық.

ҚазМУ-дың Тіл және әдебиет 
(филология) мамандығы бойынша 
бітіріп жатқан 1975 жылы 6мірзақ 
Айтбайұлы ағамның «Аудармадағы 
фразеологиялық құбылыс» (Ғылым., 
1975) аталатын кітабы жарық к�рді.

Небір танымал ғалым ұстаздардан 
білім алып, түгел болмаса да, аз-аздап 
әдебиет әлемінен хабардармыз, оң-
солымызды тани бастағанбыз. 6мірзақ 
ағаның аты айтып тұрғандай, аударма 
туралы еңбегін қиналып оқыдым, оқи 
келе қызығып, бір тың әлемге ендім.

Расында, әдеби ортада к�п әңгіме 
бола қоймауына қарамастан, 6мекең 
ағаның аталмыш еңбегі аударма 
�нерінің бары мен  нарын, мән-
маңызын теориялық тұрғыдан жан-
жақты қарап, тыңнан қарастырар 
соны еңбек еді сол  кезде. К�біне 
біз  аударма – әдебиет еншісі деп 
қараймыз. Ал Айтбайұлы  аударма 
мәселесіне һәм әдебиетші, һәм тілші 
ғалым райында келіпті.  Аударманы 
бірыңғай әдебиет қанжығасына 
байлап қоя берушілерге де ермепті, 
бірыңғай тілдік тұрғыдан тексе-
рушілерге де к�нбепті. 3деби-тілдік 
тұрғыдан келген ғалым аударма 
жайында �з ойын сабақтапты, оның 
ішінде қарадай аударылуы қиын, 
тіпті кейбір ділмарлар аударуға мүлде 
к�нбейді, тәржімаға тіпті т�збейді 
деп кесіп-пішкен фразеологияны 
с�йлету мәселесіне дендеп �зінің 
теориядағы сара жолын  салыпты. 

(Жалғасы 5-бетте)

Қарт Қаратау Баурайын паналап, 
ғажайып Сырдарияны аналап �мір 
сүріп жатқан тарихи елді мекеннен 
«Елім», «Жерім» дейтін тұлғалы аза-
маттар к�п шыққан. 3детте түгін тарт-
саң майы шығады демей ме, шүйгін 
жер жайында. Отырардың то пырағын 
қозғап қалсаң тарих қоздап қоя береді. 
Отырар қақпасы – Темір стансасы, 
теміржол к�піріне «Отырар – ұлылар 
Отаны» деп, бәлкім орынды жазылған. 
Облыс әкімінің орынбасары сол жазуды 
оқып, «Отырардан �зге жерден ұлылар 
шықпап па, алып тастаңдар!» депті 
бірде. Онысы несі екен? Қайта мақтану 
орнына, ой пақыр-ай!

Ағынға қарсы жүзуге болар шамаң 
жетсе, Жер-Ананың атынан с�йлейтін 
тарихқа қарсы қол к�теруге  болар ма 
екен, сірә?!

Орта ғасыр ренессансы  басында 
тұрған ұлы әл-Фарабиден тартып 
(бір әл-Фараби атымен анықталған 
ғұламаның �зі әзірге отызға тарта), 
айтсаң ауыз толатын небір ғажайып 
оқымыстылар шыққан бұл �ңірден. 
Соның бірі – діл қайраткері – 6з бекәлі 

ЕЙ, ТАҒДЫР
(Өмірзақ Айтбайұлы туралы сыр)

қараңыз, дәрігерлер Шәкеңді 
ары-бері қараған бопты да: «орын 
жоқ, үйіне алып кетіңдер» депті. 
Мен дереу ініме Шәкеңнің досы 
Тұйғынбектің телефон н�мірін беріп, 
дәрігерлердің Шәкеңнің  жанына 
араша түсуін  айтуын �тініңдер деп 
ақыл-кеңес бердім. Міне,  осыдан 
кейін Тұйғынбек Темірбеков 
дәрігерлермен с�йлесіп, Шәкеңді 
әуелі коридорға, одан кейін палатаға 
«к�шірді» деген композитордың 
дүнген досы Илья к�зіне жас алып.

– Ілеке, – деймін менің де к�ңілім 
босап, – Шәкеңнің туған інісіндей 
боп кетіпсіз. Анаңыз да Шәкеңді 
туған баласындай к�ріп, «�мір-бақи 

тату боп жүріңдер, айналайын-
дар» деп батасын беріпті. Шәкең 
ағаңыздың мінезі қандай еді? Қандай 
қасиеттері есіңізде қалды?

– Е, несін сұрайсың. «Қолда 
 барда алтынның қадірі жоқ»  деген 
рас екен. Қадірін білмедік қой. 
Шәкең жарықтық, «Илья, сенің үйіңе 
мені іздеп әлі талай адам келеді» 
деуші еді. Осы күні қайран қалам, 
айтқаны  айдай ақиқатқа айналды. 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
Шәкең туралы білгісі кеп іздеп кеп 
жатқан адамдар к�п. Бәрі «Шәмші 
қандай еді?» деп сұрайды. «Тұтынған 
заттары бар ма?» дейді. Тіпті, к�зіндей 
к�ріп жүреміз деп, «Жигулиінің» ескі 

темір б�лшектеріне дейін алып кет-
кендер де болды.

Илья аға қатты күрсінді. Шәмші 
екеуі танысқан кезді есіне алды 
жыламсырап. Ілекең ол кезде 
Талдықорған облысындағы Пан-
филов ауданындағы ішкі әскер 
қызметінде жұмыста екен, әкесі қаза 
боп елге кепті. Елге келсе, үйінде 
Шәмші жүр дейді. Анасы к�п бала 
тапқан алтын құрсақты кеңпейіл 
кісі, сол балаларының біріндей ғып 
Шәмшіні де бауырына басқан.

– Шәкең қалап кеткен іргетас 
пен гаражды �зім-ақ сатып  алсам 
ба деп ойлағам о баста. Бірақ 
ақшам болмады. 6йткені бұл үй 

мен үшін �те ыстық. Оның үстіне 
Шәкең үйінің іргетасын қалауға, 
гаражын салуға Осман деген інім 
�те к�п к�мектесті. 3лі есімде, бірде 
Шәкең маған үйінің іргетасының 
күнбатыс жағын к�рсетіп, «мына 
жерде арақ бар» деді. С�йтсем, �зіне 
к�мектесіп жүрген 3уез деген жігітке 
екі б�телке арақ алдырып, «мен 
арақпен қоштастым» деп �з қолымен 
жазып, әлгі арақтарды іргетастың 
астына �з қолымен терең ғып к�міп 
 тастапты. 3зілқой еді ғой жарықтық, 
«арақпен біржола қоштасып, жерлеп 
 тастадым» деп күлетін. 

(Жалғасы 2-бетте)
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– Сен келмеген соң, мен 
келдім, – деді күліп Әйтекең. 

– Оны қайдан білдіңіз? – Жұмекең өзі 
 айтты. О кісіде жасырын ештеңе болмайды ғой. 

Қирабаевты шақырып ем келмеді, енді сен келсең қайтеді 
деді. Мәселені  шешуде ешкімге жалтақтамай,  кадрмен 

өзі шұғылданып отыр. Менімен сөйлескен соң,  орынбасары 
Асқар Закаринді менің көзімше шақырып алып: «Мәдениет 
бөліміне мына Тойғанбаев жолдасты қояйын деп отырмын, 

қалай қарайсың?» деп сұрады. Әрине, Асекең не айтады 
оған? Тек бірге шығып кетіп бара жатқанда: «Әйтікеш, мен 

сені білем ғой, тек бір-бірімізге адал болайық» деді, 
– деп жалғастырды Әйтекең. Осыдан соң мен 

Жұмекеңмен қызметтен босап қалғаннан 
кейін ғана кездестім.

Осы Жал пақ т�беден �ткен 
сайын ұзын жолдың Талас �зеніне 
қарай бұрылатын иініндегі тамға 
к�зім түседі. Атақты «Қара кемпір» 
за рының авторы Жақаңның, 
Жақсылық Сәтібековтің «Біздің 
Шәкең Дунгановкадан қатырып үй 
со ғып жатыр...» дейтін үйі осы. Бітіре 
алмай кеткесін, біреу сатып алыпты.

Осыдан біраз жыл бұрын сол үйді 
Шәкеңнің досы, дүнген азаматы 
Илья Гашизов екеуміз барып сырты-
нан к�рдік. Сонда... Шәкеңнің �зін 
к�ргендей сүйсініп ұзақ қарап тұрдық 
үйге.

– Бір жолы кешкілік үйіне барсам, 
гараждың қасындағы тапшанның 
үстіндегі масахананың ішінде Шәкең 
жатыр. Қазанның қара суығы білініп 
қалған кез. Оның үстіне қазақтар 
ырымдап «кешкі беймезгіл уақытта 
ұйықтамайды» дейді ғой. К�ңілім 
бірдеңеден секем ап, тіпті, шошып 
кеттім десем де болады, «Шәке, 
тұрыңыз, неғып жатсыз бейуақта?» 
десем, «жә, әшейін жатырмын» дейді. 
С�йтсем, ауырып қапты. 6ңі сынық. 
Дереу інім Османды шақырып 
 алдым. Бірақ кешке салым Шәкеңнің 
ауруының беті күшейіп, інім мен 
3уез деген досы екеуі ұлы сазгерді 
ауруханаға алып баруларына тура 
келді. С�йтсек, мына сорақылықты 

ТӘШЕНОВ
ҰМАБЕКЖ
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Ұлы даланы мекендеп,  тату-тәтті ғұмыр кешіп отырған 130-дан астам ұлт өкілдерінің Отаны 
– Қазақстан. Олардың ұлты басқа болғанымен, жүрегі бір, тілі басқа болғанымен, тілегі бір. 
Өңірімізде де бұл бағыттағы ғибратты істерді көп кездестіруге болады. Біз мұны Қазақстан 
халқы ассамблеясы хатшылығының ұйымдастыруымен «Достық» үйінде өткен «Ұлы 
даланың ұлтаралық тілі» атты форумына қатысқанымызда аңғардық. 

Жақсылық 
ҮШКЕМПІРОВ,
спорт ардагері, 
Қазақстанның 
Еңбек Ері:

СЫР-ПЕРНЕ

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 3ткізудің 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.

3р автордың шығармасы компью-

терге Times New Roman қарпімен,  1,5 
интервалымен, 14-кегльмен терілуі 
және үш беттен аспауы шарт.

Байқауға қатысушылардың жас 
ерекшеліктеріне шектеу қойыл-
майды.

Шығарманы бағалауда маз-
мұнына, идеясына, құрылымына, 
к�ркемдігіне және тақырыптың жан-
жақты ашылуына  мән беріледі.

Байқауға барлық шартқа сай (тех-
никалық, мазмұндық, т.б.) әзірлен-
ген шығармалар қабылданады. 

Шығармалар 2020 жылғы 20 
 қаң  тардан 10 наурызға дейін қабыл-
данады.  

Ш ы ғ а р м а н ы ң  э л е к т р о н д ы 
нұсқасы, қатысушының аты-ж�ні, 
тұрғы лықты мекенжайы, теле-
фон н�мірі, электронды адресі, 
�мірбаяны мен шығармашылығы 
туралы қысқаша ақпарат (жеке 
куәлігінің к�шірмесі) Басқармаға 
ұсынылады. 

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Байқауға келіп түскен шығарма-
ларды танымал қаламгерлерден 
 құ рылған қазылар алқасы сарап-
тайды. Қазылар алқасының шешімі 
қайта қарауға жатпайды.

Байқауға түскен барлық шығарма 
іріктеліп, үздік деп танылғаны «Ana 
tili» газетінде жарияланады.

Байқаудың жеңімпаздары 2020 
жылғы Ұлыстың ұлы күні – Наурыз  
мерекесі қарсаңында Басқарма мен 
«Ana tili» газеті редакциясының 
 ар найы дипломы және бекітілген 
жүлде қорының к�ле міндегі сыйлық-
тармен марапатталады. 

Біздің мекенжайымыз: 
Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров 

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

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

e-mail: onomastika_obltildamytu@bk.ru

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

«АНАМНЫҢ ТІЛІ – 
АЙБЫНЫМ МЕНІҢ!» 

ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР БАЙҚАУЫН 
ӨТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ

(Басы 1-бетте)

Сосын іргетастың басқа бір шетін 
нұсқап, «мына жерде менің суретім 
 салынып, аты-ж�нім жазылған мәрмәр 
тақтайша к�мулі жатыр» деді. Оны да 
Шәкеңнің жанкүйерлері жасатып  берген 
сияқты. «Қилы-қилы заман болар, қарағай 
басын шортан шалар» деген. Бір заман-
дарда жердің бетіне шығып, тауып алған 
адамдар болса «е, кезінде дүниеден осын-
дай азамат �ткен екен ғой десін» деп қояды 
тағы да қалжыңға бұрып. Міне, қазір солар 
мына үйдің іргетасының астында жатыр...

Илья ағаның жүзіне қарасам, сазгер 
қолы ның таңбасы қалған үйді қимаған дай 
к�ңілі қатты құлазып тұр екен.

Суыртпақтап сыр тарта берсең, 
 «инсульттен кейін память онша емес» деп, 
орысша-қазақша араластырып с�йлеп 
қоятын Илья ағаның да біразға жететін 
әңгімесі бар.

– Есімде қалғаны – Шәкең жастықты 
қолтығына қысып, к�рпешенің үстіне 
жамбастап жатып ап, қызылдап демде-
ген шайды шым-шым ыстық күйінде 
ішкенді �те жақсы к�ретін. Одан кейін... 
темекіні �те к�п шегетін. Кейін «қойды» 
деп  жазып жүр ғой. Ал мен к�рген  кезде... 
бір әңгіме үстінде бірнеше темекіні 
түтінін бұрқыратып шегіп тастайтын. 
Былайша айтқанда, аузынан сигарет 
түспейтін. О кездегі моды «Прима» 
деген сигарет  болатын. Егер «При-
ма» жоқ болса, «Қазақстан» сигаретін 
шегетін. Кейде «Шәке, осы темекімен де 
қоштассаңызшы» дейтінмін.

Білім – ХХІ ғасырда негізгі капиталға айналды. 
$лемнің дамыған елдері осы құндылыққа үлкен 
мән беріп, білім сапасына бұрынғыдан да жоғары 
деңгейде к3ңіл б3ле бастағанын байқаймыз. Себебі 
сапалы білім – экономиканың дұрыс қалыптасуына, 
қоғамның кемелденуіне, елдің дамуына кең жол 
 ашады. Бұл орайда біз еліміздің орта және жоғары 
білім беру жүйесін бәсекеге қабілетті етуіміз керек. 

Ол үшін орта білім мен жоғары білім арасындағы 
сабақтастықты қалыптастыру қажет деп білемін. 
Сабақтастық дегеніміз оқушыны алдын ала дайындау, 
яғни келешек мамандығының қандай болатынын ата-
анасымен, ұстаздарымен және �зімен бірге айқындау. 

Мәселен, Германия мемлекетінде мұндай жұмыстар 
5-6 сыныптан бастап жүргізіліп, оқушы қарым-
қабілетіне, қызығушылығына байланысты арнайы 
бағыттардағы сыныптарға б�лінеді екен. Ол – жара-
тылыстану немесе гуманитарлық болуы мүмкін. Бір 
с�збен айтқанда, әр баланың таланты ескеріледі. 

Оқушының даму траекториясы жеке түрде 
қарастырылады. 3рине, шетелдік жүйелерді бірден 
к�шіре салмай, �зіміздің білім жүйемізге қаншалықты 
сәйкес келетінін де зерттеп алуымыз керек. Дегенмен, 
толық күйінде болмаса да, үйренетін, тәжірибе алмаса-
тын тұстарын байқап к�руге болады. Финляндияның 
мектептік білім жүйесі де жақсы нәтижелерге қол 
жеткізіп жүргені белгілі. Мұның барлығы мемле-

кет тарапынан тиісті дәрежеде назар аударылаты-
нын аңғартады. Оның арғы жағында – білімге елді 
�ркендететін қуатты күш ретінде басымдық беру 
жағы да негізгі р�л ойнайды. Елімізде Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың пәрмен беруімен мұғалім 
мәртебесін к�теруге байланысты жұмыстар жасалып 
жатыр. Бұл �те дұрыс. Мұғалім мәртебесі к�терілсе, 
білім сапасына тікелей әсер етері с�зсіз. 3леуметтік 
тұрғыдан мәселесі болмаған мұғалім �з жұмысын еш 
алаңсыз атқарады. 

Болат АЙДАРОВ, 
Қ.Байғабылұлы атындағы 

орта мектептің мұғалімі

Қазақтың бағына біткен санаулы 
ақындарының бірі – Есенқұл Жақыпбек. 
Aлеңдерінен қазақылық аңқып тұратын ақын 
ұлтының болмыс-бітімін, тағдырын жырлап, 
қазақ болып 3мірден 3тті. 

Ұлтының мақтанышына айналған ақтаңгер 
айтыскер, құдіретті поэзияны серік еткен ақын-
ның туған күніне орай «Ақ орда» республи калық 
қозғалысының қолдауымен әрі Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық �нер академиясының 
ұйымдастыруымен «Алпысқа қарай асықтың 
неге, ғұмырым?!» атты әдеби-сазды еске алу 
кеші �тті.

«Арғы атамды сұрасаң – Абай, Жамбыл, 
6рт Махамбет �з ағам – абайлап жүр! 
Жолдас болдым б�рінің б�рісімен, 
Сырлас болдым серінің серісімен, 
Аруақтандым солардың перісімен...» 

деп жырлап, қарапайым ғана ғұмыр кеш-
кен ақынның �мір жолынан үзінді берілді. 
3сіресе, Қазақстанның халық ақыны 3сия 
Беркенова мен Есенқұл Жақыпбектің 
арасындағы қазақы әзіл-қалжыңға толы 
қайны-жеңге айтысы ақынның жарқын 
кезеңі іспетті. Бұған қарап отырып, ақынның 

Қазақтың  «К�ңілашар» күйімен басталған 
форумда Елбасының және  Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Мемлекеттік 
тілге құрметтері туралы»  бейнеролик 
к�рсетілді. Форум жұмысы «Қазақ тілін 
қалай үйрендім?» тақырыбында �зге ұлт 
�кілдерінің т�л тілдімізді қалай үйренгені 
туралы естеліктерімен жалғасты. Жуалы 
 ауданы, «Мехрибан» әзербайжан этномәдени 
бірлестігінің жетекшісі Эсмира  Мамедова, 
�збек этномәдени бірлестігінің және 
 Аналар кеңесінің мүшесі Лобара Гаюпова 
мемлекеттік тілді қалай үйренгенін, қазақ 
еліне деген құрметтерін әсерлі жеткізді. 

М.Қашқари атындағы ұйғыр  этномә дени 
бірлестігінің т�райымы Мұхаббат 

ДҮНГЕН АУЫЛЫНДА

Білімде сабақтастық маңызды

ЖҰРТЫМНЫҢ 
ТЫНЫШТЫҒЫ 
ҚЫМБАТ

Ұлы даланың ұлтаралық тілі

«АРҒЫ АТАМДЫ СҰРАСАҢ, 
АБАЙ, ЖАМБЫЛ...» 

айтыс �неріндегі мұрасы жан-жақты зерт-
телсе деген ой түйесің. Ақынның �леңдерін 
оқыған студент-жастарға, олардың актерлік 
шеберлігіне, жоғары мәдениеті мен 
алғырлығына, ақын �леңіне терең бойлай 
алуына ризашылық білдіріп, қошеметтеген 
жұрттың қолпаштауынан ақынға деген 

Тұрдиева Отанымыздың дамуы жолындағы 
 талай маңызды сәттерге куә болғанын, 
республикалық талай форумдарда қазақ 
тілінде с�з с�йлеп, халықтар бірлігін ту 
еткенін с�з етті. «Ақ желкен»  жастар лигасы 
және «Жаңғыру жолы»  жастар қозғалысының 
мүшелері �зге ұлт �кілі  жастар да мемлекетке 
деген құрметтерін білдіріп ағынан  жарылды. 
Мәселен, ұйғыр қызы Ругайя Вердиева мектеп 
оқушысы кезінде бір мұғалімінің бір аптада 
қазақ тілін үйреніп алған орыс қызы туралы 
 мысалынан соң, �зін қамшылап, мемлекеттік 
тілді үйренгенін атап �тсе, әзербайжан 
�кілі Русалина Пряхина мен орыс ұлтының 
�кілі Артур Лигостаев, түрік ұлтының �кілі 
Фируза Ибрагимова қазақ тілін үйрететін 

сағыныш сезілгендей. Сахна т�ріне «Ақорда» 
республикалық қозғалысы т�рағасының 
орынбасары Қанат Мұсақұлов шығып, 
т�рағаның құттықтауын жеткізді. Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлт тық �нер академиясының 
ректоры, ақын ның рухани інісі, шәкірті Ақан 
3бдуәлиев естелігімен б�лісіп, ақынның жа-

курстарға жиі барғандарын әңгімелеп, елге 
үлгі боларлық с�з айтты. Ол Ассамблея 
хатшылығының жанындағы  қазақтілді 
«Мәміле» клубының жетекшісі екен. 
Мұндайға қалай риза болмассың. Ал  «Вынхуа» 
дүнген этномәдени бірлестігінің мүшесі 
Д.Нұралиева Абайдың «Желсіз түнде жарық 
айды»,  түрік ұлтының �кілі Ф.Хусейноглы 
«Жетісуым – жерім» әнін шырқады. Осы іс-
шараны орыс ұлтының �кілдері: облыстық 
«77» телеарнасының жүргізуші-редакторы 
Виктория  Трегубова мен Байзақ ауданы 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектептің 
мұғалімі Евгений Кравчуктың қазақ тілінде 
еркін с�йлеп жүргізуі жиынның салмағын 
биіктете түсті. Тіпті Виктория алыс әрі қазақы 
аудан Мойынқұмда жүріп т�л тілімізді үйреніп 
алғанын үлгі ретінде жеткізсе, Евгений: «Мен 
неге мемлекеттік тілді үйренбейін. Қазақ тілі 
қанымда бар. 6йткені нағашыларым – қазақ» 
деп ізет  танытты. 

Жиын барысында «Барбанг» күрд 

рына қамзол кигізіп, сый-сияпат жасады.  
«6лең жазғанда жаным кіреді. 6йткені ол 
кезде мен жылаймын, күрсінемін, қуанамын, 
сағынамын, сүйемін, жек к�ремін, жақсы 
к�ремін, дауылды күні ашық теңізге шығып 
кеткен шап-шағын ағаш корабль сияқты 
әждаһа толқындармен арпалысып, әйтеуір 
 аударылып түспей шыбын жаным жаннан 
түңіліп барып барсакелмес бір аралға жете 
жығыламын. Ертесін қайтадан ел қатарлы 
нәпақа тауып, ел қатарлы с�йлеп, с�лпиіп 
жүре беремін» деп, к�зі тірісінде �зі айтып 
кеткен ақынның шығармашылығы бүгінде 
қазақ поэзиясының т�рінде тұр. 

«Біздің елдің жігіттері», «Жан  дауылы», 
«6мір �тті-ау, сырғып ағып», «6зіңді 
аңсап» және т.б. �леңіне жазылған әндерді 
Саят  Медеуов, Құдайберген Бекіш, Бағлан 
3бдірайымов, Бекжан Тұрыс, Роза 3лқожа, 
Мейрамбек Беспаев, Ербол Спанәлиев пен 
Гүлшат Тәкежанова сынды елімізге белгілі 
�нер иелері орындады. Бұл кеш �зге кештен 
�згерек, жүрек қылын шерткен, берері мол 
рухани кеш болды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

этномәдени бірлестігінің мүшесі  Сабри 
 Асанов, М.Х.Дулати атындағы Тараз 
мемлекеттік  университетінің профессоры, 
филология ғылымының докторы Сәмен 
Құлбарақ, ақын Үміт Битенова ұлттар 
татулығы, мемлекеттік тілдің құндылығы жай-
лы толғана с�з с�йледі. 3сіресе, М.Х.Дулати 
атындағы ТарМУ-дың доценті Темірбай 
Мұқашев кеңестік кезеңде де қазақстандық 
бірнеше �зге ұлт �кілі жазушылар қазақ 
тілін жетік білгенін, сол тілде шығарма 
жазғанын тебірене айтып, «Менің ана тілімді 
үйренгендерің үшін сіздерге басымды иемін» 
деді толғанып. Былтырғы жылы �ткен «Мың 
бала» жобасының жеңімпазы, �збек ұлтының 
�кілі, Тараздағы №24 гимназия оқушысы 
Индира Тұрабекова және бірнеше �зге мектеп 
оқушылары Абай Құнанбайұлының �леңдерін 
жатқа оқып, елдің ықыласына б�ленді. 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Егеменді елміз, тәуелсіз мемлекетпіз. Отыз жылдың 
ішінде к�п �згеріс болды. Қазақ халқы �зін дүниежүзіне 
танытты. Құдайға шүкір, к�п халықтың  алдында келе 
жатырмыз.

Біздің аңсаған, армандаған күніміз де осы еді ғой. Ата-
бабамыздың бізге аманаттап кеткен елін-жерін сақтап, 
жақсылығын ұмытпай, жақсы �мір сүруге, �зге халықтың 
алды болуға ұмтылуымыз керек. Қазақтың жеті атадан 
бері қарай қыз алыспайтынының �зінде тазалық жатыр. 
Сондықтан біз білімді әрі мықты болуымыз қажет. Бір-
бірімізге құрметпен қарап, бізде тұратын �зге ұлттармен 
тату-тәтті болсақ, кең болсақ ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Қордайдағы жағдай бәріміздің жүрегімізді ауыртты. 
Оны ауызбен айта салу оңай болғанымен, қордаланып 
жатқан мәселе бар екенін естіп-біліп жатырмыз. Демек, 
бұрыннан екі арада ауызбіршілік болмаған. Үлкендер жағы, 
ақсақалдары «біз қазақ елінде тұрып жатырмыз, сондықтан 
бір-бірімізді сыйлайық» деп, жастарға үнемі ақыл-кеңесін 
айтса, екі жақтың да үлкендері арасында бір-біріне құрмет 
к�рсетілсе, мұндай жағдай болмас еді. Біз еш уақытта �зіміз 
барып, ешкімге ұрынбаймыз, біреудің бірдеңесін тартып алу 
деген біздің ниетімізде жоқ халықпыз. Ассамблеяға да осы 
тақырыпты енгізу керек, �мір сүріп жатқан жеріне шексіз 
құрмет к�рсетілсе, бәріміз тату-тәтті тұрсақ, қандай  керемет. 

Мен қазақ боп тудым ба, елім үшін бәріне дайынмын. 
Бүкіл елге, бауырларыма бәрін ақылмен істейік, бір-
бірімізге демеу болайық дегім келеді. Бірінші жақ ұрсып 
жатса, екінші жақ сабыр сақтағаны ж�н. Бәрі де �теді, 
кетеді. Мен де Кеңес Одағы кезінде талай қиындық к�рдім. 
Соған қарамастан Олимпиада чемпионы атанып, қазақ 
халқын әлемге таныттым. Оның бәрі маған да оңай болған 
жоқ. Осының бәріне шыдамдылықтың арқасында жеттім. 

Бір-бірімізге ұрандап, біреуге жамандық жасағаннан 
еш пайда жоқ. 3рине, мен бір кемеңгер, не бір үлкен 
саясаткер емеспін. Жай ғана, ата-бабамның кәсібімен, 
мал шаруашылығын к�теруге �з үлесімді қосып жүрген 
адаммын. Қалай болғанда да, маған елімнің амандығы, 
жұртымның тыныштығы қымбат. 

Қазір бүкіл дүниежүзі бізге қарап, «бұлар не істейді екен» 
деп елеңдеп отыр. Сондықтан біз бәрін жеңіп шығуымыз 
керек. Бәріміз аман болайық, әрқашанда тату-тәтті �мір 
сүріп, тек жақсылықпен басқосуға жазсын деп тілеймін.  

– Ілеке, с�зіңізге қарасам Шәкең 
туған ағаңыздай боп кеткен сияқты...

– Туған ағамнан да артық боп кетті. 
1981 жылы әкем қаза болып, елге келдім 
дедім ғой. Сонда әкемді жерлеп, жетісін 
беріп апта бойы жүргенде Шәкең де 
бізбен бірге болды. Сонда анам �зімнен 
үлкен ағайым бар, одан кейін тағы екі 
інім бар, Шәкең бар, бәрімізге жерге қаз-
қатар т�сек сап беретін. Үлкен ағайым 
мен Шәкеңнің жастары қарайлас. Бірақ 
анам бізге «Шәмші бәріңнің ағаларың 
 болады» дейтін. Шәкең үй саламын 
 дегенде, Осман деген інімді қасына қосып 
берді. Шәкеңнің үйінің жанынан ол да үй 
салды. Осман екі үйдің құрылысын қатар 
жүргізді десе де болады. Бірақ, �кінішке 
қарай, Осман жастай қайтыс боп кетті. 
Осман мен Исмайл деген екі інім Рәзия 
мен 3сия Шаняевалар деген апалы-
сіңлілі қыздарға қатар үйленіп, қатар той 
�ткізгенде Шәкең той т�рінде отырды. 
Ұлы композиторды ортаға алып түскен 
суретіміз де бар.

– Ағаңыздай боп кеткен екен, «к�ке, 
жалғыздық құдайға ғана жарасқан, 
�зіңіз ән арнаған дүнген қыздарының 
біріне үйленіп алмайсыз ба?» деп айтқан 
жоқсыздар ма?

– Жоқ. – Илья күліп жіберді. – Біз 
ардақты ағамызға ондай с�зді айта 
алмайтынбыз. Бәріміз де «ренжітіп 
алмайық» деп, Шәкеңнің қас-
қабағына қарайтынбыз. Бірақ бірде 
үлкен ағайым ретінде еркелей с�йлеп: 
«Шәке, Алматыдағы жеңгей мен 
 бауырларымызды әкеп таныстырмайсыз 

ба?» деудің қисынын таптым. Шәкең 
«мақұл» деді. Мен мұны «Шәкең бала-
ларын әкелем деп айтты» деп шешеме 
қуана жеткіздім. Анашым «Жақсылап 
күтіп алайық онда» деп дайындалды. Бір 
күні жеңгеміз Жәмилә мен екі ұлын ертіп 
келді. Олар біздің үйде екі-үш күн қонақ 
болып қайтты.

Шәкеңнің тағы бір қасиеті –  шахматты 
жақсы ойнайтын. Бір жолы үйге дүкеннен 
шахмат тақтасын сатып алып келді де, 
«Илья, мен дүнген балаларының карта 
ойынына әуес боп бара жатқанын байқап 
жүрмін, ол жақсы �нер емес, келіңдер, 
одан да мен сендерге шахмат үйретейін» 
деді. Шәкеңнің арқасында  содан  бастап 
ауыл жастары шахмат ойнауға әуес 
боп алды. Кейін Шәкең сол шахматын 
«к�зіңдей к�ріп жүр» деп біздің үйге 
 тастап кетті. Шәкең, шіркін, �те ақк�ңіл 
азамат еді ғой, менің  анамды туған ана-
сындай жақсы к�рді. Бір жолы анамның 
к�к пальтосын Шымкент қаласына 

Менің ойымша, кез келген халықты сыйлап, құрметтеу үшін олардың тілін, 
ділін, тарихын, салт-дәстүрін, әдебиетін, өнерін жақсы білу керек. Білмесе, 
үйрету, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу қажет. Осы тұрғыдан алғанда, 
Жалпақтөбеде жақсы дәстүр бар. Бұл сөзіміздің дәлелі – дүнгендер тұратын 
Дунгановкаға оның тарихи атауының қайтарылуы, ал ауылдың ортасы-
нан Шәмші Қалдаяқовтың атына көше берілуі, онымен қоймай осы ауылға 
іргелес Солнечныйдағы  мектепке атақты композитордың атын сұрау, 
дүнгендердің қарияларына баласындай, жастарына ағасындай боп кеткен 
Шәмші өмірінен анық көрініп тұр.

К3семәлі С$ТТІБАЙҰЛЫ, 
жазушы

Жамбыл облысы

P.S.

алып кетті де, соған елтірі жаға тіккізіп 
алып келді. Анам Шәкеңнің перзенттік 
ілтипатына қатты риза боп, сол пальтоны 
мұндаға дейін киіп жүрді.

Жалпақт�бе аулының іргесіндегі 
Солнечный кентіндегі №34  мектепке 
Шәмшінің есімін беруді жалықпай сұрап 
жүрген тағы бір жақсы адам бар. Ол – Сара 
Манкизқызы Даузова деген дүнген қызы. 
Солнечныйдағы ұлттар мен ұлыстардың 
бір топ �кілдері қол қойып, қолдаған 
�тініш пен қажетті құжаттардың бәрін ол 
Тараз қаласының әкімдігіне  осыдан он 
шақты жыл бұрын тапсырыпты. «Шәмші 
аға кезінде біздің үйдің де қонағы болған. 
Отбасыма  батасын берген» дейді ол да 
Шәкеңді �те бір жылы сезіммен еске 
алып. Осының бәрі бүгін еске түсіп отыр. 
Бақсам, бәрі ортаға байланысты екен. 
Жалпақт�бенің дүнгендері жергілікті 
тұрғындардың тілін де, салт-дәстүрін де 
біледі. Қазақ-дүнген боп қыз алысып, қыз 
беріскен құда-жегжаттықтары да бар.

Азаматтың суреті
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– Сіздер қалам ұстаған уақыт пен бүгінгі күнді 
салыстыруға келмейтін шығар. Солай десек те 
бұрынғының бары мен жоғы қандай еді, бүгінгінің 
3кініші мен қуанышы ше?

– Дәл журналистика саласын ғана мысалға 
алайын. Бұрынғы қалам иелерінде жауап кер-
шілік бар еді. Қазір де жауапкершілік жоқ дей 
алмаймын. Алайда бүгінгі жауапкершілік сені 
сотқа сүйрейді. Ал бұрынғы журналистердің 
әрқай сысы ішкі жауапкершілігін жақсы білетін. 
Ол уақытта баспас�зді оқитын, басылым нан 
шындықты табатын, оның үстіне бұрынғы 
баспас�з әрбір үйге жететін. 3лі есімде, бала 
күнімде «Социалистік Қазақстан», «Ленин-
шіл жас», «Қазақсан пионері», «Қазақ 
әдебиеті», «Спорт» атты бес газетке бес бала 
жазыла тынбыз. 3ке-шешеміз «Қазақстан 
комму нисін», «Мәдениет және тұрмысты», 
«Қазақстан әйелдерін», «Жұлдызды» оқитын. 
Ол кездегі публицистер мықты болды. Жекен 
Жұмақанов тың деңгейіндегі ғажап публицисті 
тауып к�ріңіз қазір. Нұрмұхан Оразбековтің 
жазғанда рын талай тамсана оқыдық. «Лениншіл 
жасқа» шыққан Оралхан Б�кейдің әр дүниесін 
іздеп жүре тінбіз. Оның очерктері ғана емес, 
«Жылымық» секілді әңгімелері де «Лениншіл 
жасқа» басылды. 

Иә, сауалыңызға оралайын, ол уақытта жур-
на листердің халық алдындағы жауапкершілігі 
зор еді. Екіншіден, менің құрдастарым 
әртүрлі тақырыпқа жарысып жазды. Біреу бір 
тақырыпты жазған соң, екіншісі ол тақырыпты 
қаузамайтын. Біздің алдыңғы буын да солай еді. 
3дебиеттің �зінде сол дәстүр сақталған-тын. 
Мысалы, Роллан Сейсенбаев Талдықорғандағы 
аккумулятор зауытын жазды, Қалмұхан 
Исабаев Ертіс-Қарағанды каналын тақырып 
қылып алды. Журналистика сол дәстүрден 
ауытқымады. Біреу бір тақырыпты к�терген 
екен, ол тақырып соның еншісі болды. Қазір 
бір газеттің жазғанын екінші газеттен сол қалпы 
оқисың, тағы он сайт �згертпей басады. Демек, 
бүгінгі журналистикада ізденіс жоқ. Бұрынғы 
журналистикада ізденіс к�п болатын, бұл екінші 
айырмашылық. Үшіншіден, бұрынғы журна-
листика жалпы адамдарға арналатын. Қазіргі 
журналистика жеке адамдарды дәріптейді. 
Иманғалиды мақтау керек болса, жер-к�кке 
сыйғызбай мақтайды, Есімовті даттау керек 
болса, жер-жебіріне жетеді. Бұл жерде нақты 
адамдардың атын шартты түрде, мысал үшін 
ғана атап отырмын. Бұрынғы мақалада жалпы 
халыққа арналған дүниелер к�п қозғалатын. 
Қазір сын к�п, бірақ баспас�зде сынның 
жанры жоқ. Фельетонды ешкім жаза алмай-
ды. Кезінде қандай ғажап фельетоншыларды 
бас алмай оқыдық. Жақында Қызылордада 
қайтыс болған 6теген Жаппархановтың жанры 
фельетон еді. Балғабек Қыдырбекұлы, Нұри 
Муфтах, Қажытай Ілиясов, К�пен 3мірбектер 
фельетонды майын тамызып отырып жазды. 
Міне, осындай ғажайып жанр жоғалып кетті. 
Памфлет деген жанр болды. Иракты АҚШ 
бомбалап жатса, Сирияда соғыс басталса, тіпті 
Қытайдағы түрлі оқиғаларды памфлет қылып 
жазатын. Памфлеттің шебері Нұрмұхан аға 
Оразбеков болатын, бірлі-жарым памфлетті 
мен де жаздым. К�пен 3мірбектің Израильдің 
жаппай қарулануы туралы «Тал түсте жоғалған 
танкілер» деген памфлетінің тақырыбын 
К�пеннің �зі ұмытып қалған шығар, менің 
әлі есімде... Қазіргі қазақ журналистикасында 
жоғалған жанрлар �те к�п. Қазір, репортаж 
жаза алмайтын әріптестерім бар. Газеттің 
бірінші беті репортажбен басталуы керек қой. 
Осы күні 1-2 бетте есеп сіресіп тұрады: бас-
шылар кімді қабылдады, бас партия не істеді, 
�ңір басшылары не дейді. 6-8 беттік газеттің 
1-2 беті репортажбен басталуы керек еді. 3-4 
бетте ой  салатын, к�лемді мақалалар болғаны 
ж�н дейтін. Т�ртінші бетінде отбасымен бірге 
отырып оқитын, к�ңіл сергітетін, шабыт 
сыйлайтын, қысқа, әдемі �леңнен бастап, 
с�зжұмбақтарға дейін орналасатын. Біз сол 
стандарттан айырылып қалдық. Қай басылымға 
қарасақ та есеппен басталып, мақтаумен 
аяқталған мақалалар. Бір газеттер тек мақтап, 
екіншілері тек қана даттап әлек. 

– Аға буын журналистердің к3бі репортаж 
болсын, очерк болсын, жанрлардың жоғалғанын 
айтады. Бұл қазақ журналистикасының ғана 
3кініші ме, әлде әлемдік тенденция ма?

– Тұтас дүниенің журналистері түрлі 
жанрлардан айырылып қалып отыр дей алмас 
едім. Түрлі репортаждар, табиғат, экологияға 
қатысты очерктер шетел журналистикасында 
әлі де бар. 3лемдік баспас�зде жеке тұлғалардың 
портреттері, очерктері де к�п. Бізде портреттер 
жасалмайды. Портрет жазам деп, �зін сипаттап 
кеткен дүниелерді де к�п оқып жүрміз. Ал енді 
бұл жанрлардың бізде жоғалуына кім кінәлі? 
Бірден айтайын, заманды кінәлауға болмайды. 
Заманға салсаң, к�п с�з �тпейді. 

– Есесіне, ондай ұзақ-сонар дүниелер 
оқылмайды деген с3з бар...

– Оқылады. К�ркем, әдемі жазсаң бәрі 
оқиды. Жетектеп жазсаң к�п с�зді де �ткізуге 
болады. «Тазша баланың» қырық �тірігі сияқты, 
еуропалық Мюнхгаузеннің «бір жіптің басын 
майлап жерге тастап едім, оны бір үйрек жұтып 
алды, оның тамағынан �тіп, құйрығынан 
шыққан жіпті екінші үйрек жұтты, бір-ақ 
жіппен бірнеше үйректі алдым» деген сипатта 
бір оқиғасы бар еді ғой. Міне, очерк осындай 
болуы керек. Егер оқырман бірінші с�йлеміңді 
жұтып қойса, екінші, үшінші с�йлеміңді де 
жұтады. Ал бізде кейбір к�лемді дүниелер 
бірінші с�йлемінен-ақ баурай алмайды. 
«3уенді тап» деген бағдарламада үш нотадан, 
екі нотадан әуенді табады ғой. Мен де жақсы 
журналистерді екі-үш с�йлемінен ажырата ала-
тын едім. Қазіргі журналистердің ешқайсысын 
үш с�йлемі тұрмақ, мақаланы аяқтап, аты-ж�нін 
оқығанша ажырата алмаймын. Себебі бүгінгілер 
бір қалыптан шыққандай, бірінің жазғанын 
екіншісі қайталап жатқандай. Ал жанрлардың 
�тпей қалатын себебі, оның к�ркемдігі, 
қаңқасы жоқ. Бұл жанрлар қазақстандық �зге 
тілді журналистикада да �мір сүріп жатыр ғой. 
«Комсомолканы», «Казправданы». «Эскпрес 
К»-ны оқимын. Бұрын «Новое поколение» 
де жақсы шығатын еді. «Комсомолканың» 
очерктері, журналистік зерттеулері мықты. 
Қазіргі журналистиканың мүмкіндігі мол 
ғой. Графикамен берілетін ақпарат, яғни 
инфографикамен-ақ газеттегі мақаланың 
шырайын келтіріп жіберуге болады. Бұл біздің 
кезімізде болмаған құрал. Ең болмаса жаңа 
 заман жаңалығын пайдамызға асырайық.

– Жанрлардың жоғалуы оқырманның 
аздығынан немесе ол с3здің оқырманға түсініксіз 
болуынан емес пе?

– «Лениншіл жаста» жүрген кезімізде 
марқұм Сейдахмет Бердіқұлов былай дейтін. 
Ол кезде Алматыда жалғыз базар, редакция 

Қайнар ОЛЖАЙ,
журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

оны басқа басылым басты. Сонда газетті бас 
редактор қорғады. Сейдахмет Бердіқұлов 
бұл іске ешкімді араластырмай, �зі к�лемді 
мақала жазды: «... деген адам бар. Дорбасына 
бір уыс батпақ толтырып алады. Бәленбай 
деген құрметті адамымызға, сосын «Лениншіл 
жас» газетімізге әлгі батпақты әкеліп шашады» 
деп образды түрде бейнелеп, сынның ж�нсіз 
екенін дәлелді с�збен қорытты. Ол кезде оның 
қарамағында бір орынбасары, бір жауапты хат-
шысы, он б�лім меңгерушісі, жиырма тілшісі 
бар еді. Бірде-біреуін ол іске араластырмады. 
Қазір қалай? 6ткенде Думан Рамазан «Егемен 
Қазақстан» газетіне орынды ма, орынсыз ба, 
оның себебін анықтап отырғым келмейді – біраз 
ауыр сын айтты. Ақыры не болды дейсіз бе? 
«Егемен Қазақстан» меншікті тілшілеріне дейін 
жауап жазғызды. Журналистің жұмысы басқа, 
басшының жұмысы басқа. Газетті басшысы 
қорғауы керек. Журналистердікі – бал тасыған 
ара секілді, басылымға мақала тасу. 

– БАҚ-тың қай саласы болсын, тақырып 
қою дың 3з ерекшелігі бар. Қазір «іздеу» қызметін 
бас қанда к3п кездесетін с3з тақырыпқа енуі 
керек дейтіндердің қатары к3бейді. Бұл с3зге 
келі сесіз бе? Жалпы дұрыс тақырып қандай 
болуы керек еді? 

– Қазір газеттердің барлығының да  сайты 
бар, сонда да қандай да бір тақырып қою 
«іздеуге» қолайлы болады деу жаңсақ пікір. 
Шын мәнінде, қазақ интернеті қанша жерден 
дамыды дегенмен, контент толық қалыптаспай 
отыр. Қазақ газеттерінің мақалалары 
 интернетке әлі де толық енбегенін байқаймыз. 
Ал енді «іздеу» туралы әңгіме жеңіл жолды 
іздеуден, жан қинамаудан шыққан дүние. Себебі 
тақырыпты тауып қою – жан қинау деген с�з. 
Ал тақырыптың тап �зіне келсек, оны қоюдың 
бірнеше тәсілі, бірнеше �лшемі бар. Бірінші, 
тақырып қанша с�зден құралуы керек? Бір-ақ 
с�зді тақырыптар болады, оны ұлы тұлғаларға 
ғана қояды. Кезінде «Лениншіл жасқа» Күләш 
туралы мақала бергенде Сейдахмет Бердіқұлов 
оған «Бұлбұл» деген тақырып қойды. Күләшқа 
«Бұлбұл» деген тақырып жарасады, Қаныш 
Сәтпаев туралы к�лемді мақалаға «Ғұлама» 
деуге болады. Екі с�зден тұратын тақырыптар 
болады. Онда екі с�з бір-бірімен үйлескені ж�н. 
Үйлесімнің екі түрі бар. Не мағыналық жағынан 
немесе дыбыс үндестігі жағынан үйлессе тіптен 
жақсы. Кезінде Пәкістан туралы мақалаға: 
«Пәрәнжасыз Пәкістан» деп тақырып қойдым. 
Біріншіден, біз к�рген Пәкістанда әйелдер 
пәрәнжа кимейді екен, басына жаулық орай 
салады, мойны мен маңдайы жабық, бет-жүзі 
ашық қыздарын к�шесінен к�п байқадық. 
Екіншіден, ол жаққа барған журналистерге 
Пәкістанның тауы, құмына дейін, айлағынан 
зауытына дейін бүркемелемей к�рсетті. Демек, 
тақырып ретінде мазмұнын ашады, екінші 
«Пә-Пә» екі с�зі үйлесіп тұр. Бірақ бұл с�з 
қууға айналып кетпегені маңызды. Газеттерге 
ең қолайлысы – үш с�зді тақырып. Осы жерде 
бір мысал келтірейін. К�пшілік жолаушыларға 
арналған к�лік болады, жолаушылар сирек 
мінетін к�лік болады. Міне, журналистика 
тіліне к�шсек, үш с�зді тақырып жалпы 
к�пшілік жиі мінетін к�лік те, екі не т�рт с�зден 
құралған тақырып жолаушылары сирек мінетін 
арнайы к�лік іспетті. Үш с�зді тақырыпта, 
біріншіден, мағына болу керек, екінші ішкі 
иірім сақталғаны дұрыс. Иірім бірінші с�з 
бен үшінші с�здің ұйқасында болса, тіптен 
керемет. Нью-Йорк туралы мақала жазғанда 
«Тас орманның тасасында» деген тақырып 
қойдым. Иә, Нью-Йорк тас орман секілді, биік 
ғимараттардың к�леңкесінде қалған тіршілік 
тасада тұр. Бұл мағыналық үйлесім. Екінші 
бірінші с�здегі «тас» пен үшінші с�здегі «таса» 
тас-тас болып с�здің иірімін к�рсетіп тұр. Ал 
т�рт с�зден құралатын тақырыпта не ұйқас, не 
контраст сақталуы керек. Тағы да �зім жазған 
мақаладан мысал келтірейін. Ұлыбританияға 
барған сапарымнан жолжазбаны «Лондонның 
қаймағы мен қаспағы» деп бердім. Қаймақ 
сүттің бетінде, қаспақ та дәмді, бірақ ш�гінді 
ғой. Лондонның түнгі клубтары, к�шеде 
ұйықтай беретін қайыршылары біздің к�зге 
қаспақ болып к�рінді, ал дамыған жағы қаймақ 
секілді. «Егеменде» жүргенде Татарстанға 
бардым, татарлардың �мірін жазу керек еді. 

мақаланың соңына қарасаң «Жамбыл облысы» 
деп тұр. Үш бағанаға 150 жол мақала берген. 
«Биыл қасқыр к�бейіп тұр», аяғында Шығыс 
Қазақстан облысы дейді. «Ірі жол апаты болды» 
дейді де соңына Оңтүстік Қазақстан облысы 
деп жазып қояды. Оның несін оқимын? Бәрі 
жазы лып тұрған жоқ па? Қазір газеттер �здерін 
�здері оқытпауға жұмыс істеп жүр. Осыны 
ескеру керек. 

Тақырып – газеттің б�ркі. Адамның бас 
киіміне қарағанымыз сияқты, мақаланың 
тақырыбына мән береміз. Осы күні дәл �зіме 
«Алматы ақшамының» тақырыптары ұнайды. 
Онда тақырып қоюдың дәстүрі сақталған. 

Кейде дүниені т�ңкеріп жіберетін тақырып-
тар болады. Сейдахмет Бердіқұлов басшылық 
етіп тұрған кезде Қарағанды облысының Қар-
қа ралы ауданында Мақсұм Омарбеков деген 
журналист «Лениншіл жасқа» жазып тұрды. 
Қыңырлау кісі еді, қоғамға қарсылығы, наразы-
лығы басымдау мақалалар беретін. Сол кісіден 
тағы бір мақала келіпті. Шопанның қызы 
 бірін ші класқа баратын болады, қиырдағы 
қыстауда тұрғандықтан қызын Қарқаралы 
ауданының орталығындағы әжесіне әкеп 
береді. Бірнеше күннен кейін қыз бала мек-
тептен үйіне келе жатып, жоғалып кетеді. Ал 
Қарқаралы, барған жұрт біледі, жан-жағын 
тау-тас, қарағайлы орман қоршап тұрған  мекен. 
3жесі немересін түні бойы іздейді, күтеді. 
Ертесіне немерем жоғалып кетті деп аудандық 
радиоторапқа барады. Ол заманда аудандық 
газет  жанында аудандық радио торабы жұмыс 
істейтін. Қазақ радиосынан б�лек, таңертеңнен 
кешке дейін ауданның жаңалығымен таныс-
тырып, қаңғырлап тұрады. Міне, әже «радио 
торабынан немеремнің жоғалып кеткенін хабар-
лап, �згелерге айтсаңыздар, баланы к�ргендер 
к�мектесіп, үйге алып келер» деп, аудандық бай-
ланыс б�ліміне барады. С�йтсе, ондай хабарды 
айту үшін аудандық партия комитетінің рұқсаты 
керек екен, сол болмаса хабарлай алмаймыз 
дейді. Апамыз аудандық партия комитетіне 
барады. Рұқсатты бірінші хатшы береді екен. 
Ол жұмысында жоқ, жиналыста жүр дейтін 
к�рінеді. Немересін іздеген әже арлы-берлі 
шапқылап жүргенде екінші күн �теді. Үшінші 
күні қорқып �лді ме, аштан �лді ме, мұздап 
�лді ме – бір қарағайдың түбінен қыз баланың 
денесін іздеушілер тауып алған. Мақала сол 
туралы. 6те ауыр мақала. Тақырыбын «Орманда 
адасқан қыз» деп берген. Мақалада «хабар-
ландыру уақытылы берілсе, күздің кезі емес 
пе, қыз жоғалған бірінші-екінші күні орманға 
саңырауқұлақ тере барғандар, қызды к�ріп, 
үйге алып келер еді» дейді. Шынымен әлдебір 
орыстардың қыз баланы к�ргені туралы да 
дерек бар. Қыз бала орысша білмейді, үйімнен 
адасып кеттім деп айта алмаған. Орысты к�рсе 
қашқан. Аналар «ойнап жүрген бала екен» деп, 
мән бермеген. Ал радиоторабынан хабарлан-
дыру уақытылы берілсе, қыз баланың жоғалып 
кеткенінен барлық жұрт хабардар болар еді де, 
қыздың қашқанына қарамай, үйіне әкелер ме 
еді? Сейдағаң солақай еді. Мақаланың бір с�зін 
�згерткен жоқ. Сол қолымен «Орманда адас-
қан қыз» деген тақырыпты сызды да «Адасқан 
кім?» деп түзеді. Дүние т�ңкеріліп түсті. Бірінші 
хатшы жұмысқа келмей қойған, аудан дық 
радио торабы хабарландыру бермеген, мектеп 
іздемеген; қыз бала ғана емес, бүкіл қоғам 
адасқаны ғой...

Кейде тақырып мақаланың ішінде болады. 
К�п ретте журналистер �здері жазады, бірақ 
тақырыбын таппайды. Оған да бір әдемі  мысал 
бар. Мұзафар аға марқұмның алпыс жасқа 
толған мерейтойы болды. 3дебиет б�лімі 
жақсы мақала әкелді. Тақырыбы Сейдағаңа 
ұнамады. Тақырыбын қарайық деп еді, ешкім 
тақырып ұсына алмады. «Осы мақаланың �зін 
оқып к�рейік» деп мақаланы қарай бастадық. 
Мұзафар 3лімбаев ақын болған соң, мақалада 
�леңдері келтіріліпті. Бір �леңінің ішінде 
«Тәуекел танкісіне мініп едім» деген жол жүр 
екен. «Міне, тақырыбы тұр ғой» деп Сейдағаң 
қуанып кетті де, бірінші жақтағы с�йлемді 
екінші жаққа айналдыра салып: «Тәуекел тан-
кісіне мініп едің» деп қойды. Контраст келіп 
тұр. Мұзафар ағаның �мірі тәукелден тұрған 
ғой. Соғысқа қатысты, ең қиын жанрға тәуекел 
етіп, тер т�кті. Тақырыпты қоюдың осындай 

ерекшеліктері бар, оны ұмытпауымыз керек.
– Журналистиканы ақын-жазушылар 

басқарып кетті деген пікір болып еді. Қазір ол 
сала 3кілдерін былай қойғанда, басшылыққа 
саясаттану шылар, әлеуметтанушылар, 
қоғамтанушылар да келе бастады...

– Ақын-жазушылардың БАҚ-ты 
басқаруынан зиян к�рмедік. Бұрындағы 
халықтың с�зін айтатын жалғыз ұйым 
Жазушылар одағы болды да, Шерхан 
Мұртазаның,  Сейдахмет Бердіқұловтың,  Камал 
Смайыловтың БАҚ тұтқасында отырғаны сол 
ақпарат құралына әрі абырой, әрі пайдалы 
болды. Түрлі сыни мақала-сюжеттер сол 
басшылардың абыройымен �тіп кететін. Ал 
қазіргі жағдайда, �зіңіз айтқандай �зге сала 
�кіліне ақпарат құралын ұстату қате. Олар 
ақпарат құралының қалай шығып жатқанына 
араласпай, керісінше, нақты бір тақырыпта 
 сараптама, сұхбат беруі керек тұлға еді. Ал 
БАҚ-та жұмыс істеу журналистің маңдайына 
жазылған. Қазір тамақ пісірсем  болды деп, 
шикілі-күйген �німін қуыра салғандай, аспаз 
емес адамдардың жаппай тамақ істеп кет кені 
секілді бір күй бар. Қазір к�птеген �зге сала 
�кілдері ақпарат құралын басқа рамыз деп, 
�з абыройынан айырылып қалған жағ дайы 
бар. Жекелеген ақпарат құралда рында отыр-
ған басылымдардың қандай екенін, қандай 
 жағ дайға түскенін біліп отырмыз. С�з бен с�й-
лемнің қалай жазылатынын білмейтіндер БАҚ 
басқарды да, с�йлемнің мағынасыз, тақырып-
тардың түкке тұрғысыз болып қалуы ақпарат 
құралдарының жағдайын нашарлатып жіберді. 

Екінші, қазіргі ақпарат құралдары 
басшыларының арасында тәлім алмаған, 
ұстаз алдын к�рмегендер де бар. Бұрын 
тәлімгер деген с�з к�п айтылатын. Ұстаздан 
�неге алатын. Саттар Б�лдекбаевтан ұстаздық 
 Сейдахмет Бердіқұловқа берілді. Сейдағаңның 
қызметкерлері кейін жеке-жеке редактор 
 болды. «Ана тілін» алғаш басқарған Жарылқап 
 Бейсенбаев та Сейдағаңның шәкірті еді.  Шерхан 
ағадан үлгі алғандар тіптен к�п. Оралхан 
Б�кейден бастап, Шерағаның кезінде б�лім 
меңгерушісі болған Нұрт�ре Жүсіпке дейін 
сол кісінің шәкірттері еді. Телевизияда Камал 
Смайыловтың к�зін к�рген Сағаттар, Шалах-
меттер т�раға болды. Ал кейін осы институт 
жойылып кетті. Менің �зім Сейдағаңның 
да, Шерағаң ның да, Қалтайдың да, 3біштің 
де қазақтың т�рт үлкен қаламгерінің тәлімін 
к�рдім. Шәмшид дин Паттеев Қалтай ағаның 
тәлімін к�рді, кейінгі бірлі-жарым басшылар 
сол шәкірттердің шәкірті деп естимін, алайда, 
не десек те қазір журналистикада тәлім алу деген 
үрдіс тоқтап қалды.

Ал кейінгі уақытта шеттен оқып келсе болды 
деген бір түсінік пайда болды. Бізде ең боламаса 
орынбасар болып к�рмеген адамдардың к�ктен 
түскендей ақпарат құралдарын басқара кетуі 
тіпті қисынсыз. Тіл мәселесінде мүлде бағдарсыз 
адамдардың ақпарат құралдарын басқаруына 
жол бердік. Ұстаздың мектебінен тікелей �тудің 
де керегі жоқ, мысалы мен �зімді Мағауиннің 
шәкіртімін деп есептеймін. Бірақ Мағауин бізге 
дәріс оқыған емес. Студент кезімізде әдебиет 
теориясынан Зейнолла Қабдолов берді, Мұхаң 
ол кезде ҚазПИ-де ұстаз еді. Бірақ үнемі Мұхтар 
Мағауинді оқу арқылы шәкірт болдым. 3лі 
де к�штен қалмаған жақсы журналистер бар. 
Қалихан, Оралхан, Мағауин, тағы да жақсы 
жазушылардың кітаптары тұр ғой. Сырттай 
шәкірті болсын, оқысын. К�ркем әдебиеттің 
бетін ашып к�ргісі келмейтіндердің ақпарат 
құралына басшы болып келуі қасіретті жағдай.  

– Кез келген аға буын 3кілімен с3йлесе 
қалсақ, қандай да бір кітапты жастанып 3скенін 
айтады. Сіз де кітапты оқымаудың қасіретін 
айттыңыз. Кітап 3тпейді, оқылмайды деп айта 
алмай мыз, соңғы кездері жекелеген тұлғалардың 
кітаптары тіпті қымбат бағамен сатылып, «пышақ 
үстінде» таратылып жатыр. Ал сіздің оқы дегеніңіз 
қандай кітап? 

– Алдымен кітап оқу туралы. Отбасымның 
мысалынан айтайын, әйелім кітапты к�п 
оқиды, �зім қазақ әдебиетін тауысқан адам-
мын, ұлым мен қызым қазақ-орыс-ағылшын 
тіліндегі әдебиеттерді түпнұсқа тілден оқи 
береді. Үштілділікті заңмен бекітудің керегі 
жоқ. Жастар онсыз да үш тілде оқып жүр. 

Ал журналистерге кітап оқу не үшін керек? 
Біріншіден, ол с�з байлығы. Кітапты неғұрлым 
к�п оқысаң, жазу мәнерің соғұрлым жақсарады. 
Екінші, кітап стиліңді табуға к�мектеседі. 
Үшіншіден, кітаптағы кейіпкерлер, образдар 
�мірде кездеседі, сонда салыстыруға керек 
 болады. Мысалы, Дархан 3бдік деген журналист 
90-жылдардың аяғында, «Хабар» агенттігінде 
жаңалықтар б�лімін басқарып тұрғанымда бізде 
жұмыс істеді. Кез келген қоғамда экономикалық 
дағдарыс басталса, биліктің әртүрлі тармағы 
қылмыс әлемімен байланыс орнатып кетеді. 
Ол заманда да сондай бір мінездер байқалып 
жатыр еді. Бір күні Дарханды шақырып алдым 
да «милиция қызметкерлері мен қылмыс әлемі 
бірігіп алды, сол туралы журналистік зерттеу 
жаса» деп тапсырма бердім. Дархан үлкен 
сюжет дайындап келді. Соңын бір с�йлеммен 
түйіндеген. 3лі күнге сол с�йлем естен кетпейді. 
Портретті шегемен ілесің ғой. Кейбір мақала, 
сюжеттер неге есте сақталып қалады, себебі 
оның шегесі бар. Дарханның шегесі: «Бұлар осы 
заманның Құрымбайлары ғой» деген с�йлем. 
Ол Бейімбетті оқыған, милицияның әрекетін 
к�ркем әдебиеттегі бейнемен салыстыра алады. 
Т�ртінші, кітапта сол кезеңнің бейнесі, суреті 
болады. Ілияс Есенберлиннің «К�шпенділерін», 
Мұхтар Мағауиннің «Аласапыранын» оқыңыз. 
Біраз тарихи жайтты к�ркем бейнеде ұғасыз. 
Мопассанның «Пышкасын» оқысаңыз, 
пруссактардың Германияны қалай басып 
алғанын түсінесіз. Поэзия да жаныңызды жады-
ратады. Жеке басым 1976-77 жылға дейінгі қазақ 
поэзиясын жатқа білемін. Олардың �леңдері 
�з-�зінен қалам ұшына құйылып тұрады. 
Мақаламда бір-екі шумақ �лең жүреді. Онда 
екі мақсатты к�здеймін. Ең болмаса ақынның 
екі-үш шумағын оқырман қайталап оқыса, 
сол арқылы ұмытып бара жатқан шайырды 
есіне алса деймін. Тоқаш Бердияровтан мысал 
келтірдім. Қазір оның аты к�п аталмайды. Жүсіп 
Қыдыровтың �леңін мақалаға қостым, ол да 
кейінгі кездері ұмыт бола бастағандай. Екінші, 
қатты жақсы к�ретін ақындарым бар. Солардың 
с�зін халыққа жиірек жеткізгім келеді. Мысалы, 
екі мақаланың біреуінде Қадырға жүгінемін, 
6тежанды жақсы к�ремін. Кез келген к�лік 
жүргізушісі қыста бес минуттай, жазды күні бір 
минуттай машинасын дүрілдетіп қыздырады 
ғой. Жазуға кірісерден бұрын жақсы дүние оқу 
керек, ола да сені қыздырады. Үмбетбай Уайдин:

Сыпырып жүрдім-дағы есік алдын,
Сұмдық бір сұлу қызды есіме алдым, 

– дейді. Тіпті есік алдын сыпырып жүрген 
адамның санасында әдемі күй ойнап тұрғаны 
жақсы. Мен де әлдене жазардың алдында 
үстелімде Ғабеңнің күнделіктері, Қасымхан 
Бегманов шығарған Жағда Бабалықұлының 
«Этнографпен әңгімесі», Қадыр Мырза-3лінің 
«Иірімі», Үшкілтай Сұбханбердина апам 
құрастырған «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газетінің кітаптары жатады. Соның екі-үш бетін 
оқимын да жазуға отырамын. Аққу бірден ұша 
алмайды, ол к�лдің бетін сабалап барып к�кке 
к�теріледі. Аққудың к�лдің бетін сабалауы – 
журналистің кітап оқуы. Бізде бірде-бір кітап 
оқымаған адам жазуға отырады. 

Ақыры журналиске керек әдет жайлы әңгіме 
бастадық қой, осы орайда ойда жүрген бір-екі 
дүниеммен б�ліссем деймін. Бізде жоғалып 
кеткен бір мінез бар. Ол шығармашылық 
адамының �зімен-�зі отырып жұмыс істеуі. 
Кеңес заманында соған к�п к�ңіл б�летін. 
Жазушылардың шығармашылық үйі болған. 
КСРО-ның табиғаты таңғажайып жеріне 
шығармашылық демалысқа жіберетін. 
Шығармашылық адам ара-тұра оңаша қалуы 
керек. Жақсы ойлар оңашада келеді. Біздің 
журналистердегі кемшілік, оңаша отырып 
ойланбайды. Кешкілік Есілді бойлап жаяу 
жүріп келгенде үш-т�рт мақаланың желісін 
ойлап қоямын. Кейде тақырыбымды анықтап 
аламын. Жазылып қойған, әлі жарияланбаған 
мақалаларыма қатысты тың ойлар да сол кезде 
пайда болады. Ал біздің журналистерді ырду-
дырду құртады. Топпен жүріп классик болған 
ешкім жоқ. Иә, олар күнделікті �мірде топпен 
жүреді, бірақ жазған кезде оңаша қалады. 

Екінші, журналистер бір-бірін оқитын. 
Қазір біреудің мақаласын біреу оқымағаны, 
біреудің сюжетін біреу қарамағаны былай 

тұрсын, �зі жазған мақаланы қайталап 
оқымау деген қасірет пайда болды. Ең бол-
маса �зіңнің жазғаныңды қайталап оқысаң, 
нені қате жібергеніңді білер едің. Адам бір рет 
қателесуге құқылы. Бірақ сол қатесін екінші 
рет қайталауға болмайды ғой. Бізде осыны 
түсінбейді. Тұманбай Молдағалиев: 

Алдыма бірде келіп бала Тұман,
Мен оған осы сәтте аға туған.
Кішісінің �лең деп жазғандарын
Жасқанды үлкен Тұман жаратудан, – дейді. 

Тұманбай жас кезінде жазған �леңдеріне кейін 
сын к�збен қарап тұр. Себебі ол бұрынғы 
�леңдерін оқыған, қателіктерін біледі. Ал бізде 
журналист кеше не жазғанын білмейді, себебі 
�зінің мақаласын оқымайды. 

Екінші, әлеуметтік желі – әркімнің 
күнделігі. БАҚ-та шыққан мақала, сюжетің 
камералық концерт болса, әлеуметтік желідегі 
жазба той әндері секілді. Бұрынғы уақытта да 
той әндері бар еді. Ол кезде к�ше әндері деп 
аталатын. Он ән жарық к�рсе соның біреуі 
к�ше әні болатын. Ал осы күні он ән жарық 
к�рсе, соның тоғызы к�ше немесе той әні болып 
кеткеніндей, шын журналистің де тұщымды 
мақала жазудан әлеуметтік желіде отырып 
алып шимайлауы к�бейді. 3леуметтік желі мен 
ақпараттық құралды шатастырып алмау керек. 
Ақыры әндерге келген екенбіз. Бір ойды бір ой 
қозғайды деп, оның да жайын айта кетейін. 
Тамаша әндеріміз саясаттың құрбаны болып 
кетті. Бала күнімізде: 

Октябрьде қылыш қайрап,
Атқа мінген құрыш қайрат, – деп әндеттік. 

Иә, идеология, ол заманның әнін айтпай-ақ 
қоялық, алайда ғажап әуенді, тамаша ұйқасты 
неге жерге тастауымыз керек? Олар қазіргі той 
әндерінен әлдеқайда жақсы. Малшы, меха-
низатор туралы әннің керегі жоқ дейді. Неге 
керек болмасын? Қазір бүкіл ән бұлдыр тұманға 
оранғандай, қолмен ұстайтын ештемесі жоқ...

– Қазақта «$й дейтін ажа, қой дейтін қожа 
жоқ» деген с3з бар. С3зіңіздің басында айтқан 
қате жазу, тереңге бойламау, салғырттық деген 
мінез, сол журналистердің жазғанына ешкімнің 
«тәйт» демеуінен деп есептемейсіз бе? Бұрындары 
ж3н сілтеп отыратын аға буын функциясы бар 
еді. «Бас басылым» осылай жазды дейтінбіз деп 
үлкендер еске алып отыратын...

– Бұрын аға газет деген жақсы қоғамдық 
р�л болатын. Аға газет, �зіңіз білесіз,  «Егемен» 
еді. Шерхан Мұртаза Түркияға барып келгеннен 
кейін «ұшақ» деп жазды, ұшақ с�зі айналымға 
еніп кетті. «Егеменде» Ержұман Смайылов 
марқұм екеуміз пенсионер с�зін «зейнеткер» 
деп �згерттік. «Проспектіні» даңғыл дедік. 
Осындай мысалдар, айта берсем, к�п. Оның 
бәріне тоқталмай-ақ қояйын. Қазір аға 
газеттің р�лі жойылды. Ол, бәлкім дұрыс та 
шығар. Алайда үлгі алатын ешкім қалмады. 
Иә, бірінші қателікке к�з жұма, түсіністікпен 
қарауға болатын шығар. Он қатеге қалай бей-
жай қарайсың? Шыдамның да шегі болуы 
керек. Бізде жүздеген қате кете береді. Қазақ 
тілінің соры – сұрауы жоқтығында. Мыңдаған 
адам к�зі бақырайып қазақ тіліндегі қатені 
оқи береді. Қатемен күресу оп-оңай. Заңға 
қайта оралып, к�шедегі жарнамаларда, ресми 
тіркелген ақпарат құралдарында, дүкендердегі 
тауарлардың этикеткасында қате кетсе, айып 
салатын бап енгізейік. 3ріп қатесіне  мынанша, 
мағыналық қатеге мынанша деп айқындап 
қоялық. Оның қате екенін анықтайтын Тіл 
білімі институты ма, «Тіл-Қазына» орталығы 
ма, сондай арнайы ұйым бекітілсін. Бір-ақ 
айда тіл түзеледі. Алматыға «Сергекті» қойып 
еді, бір-ақ айда жүргізушілер дұрыс жүруді 
үйреніп алды ғой. Міндеттейтін заң болса, ол 
заң бес жыл бұлжымай қызмет етсе, бәрі сауатты 
жазып кетер еді. Авгийдің ат қорасына топан 
су жіберіп, тазалап шыққаны сияқты, ол заң да 
тілімізді тазалап �теді ғой. 

– С3з соңында тақырып қоюға қатысты бір 
с3зіңізге оралсам деймін. Тақырыпта с3здің, 
әріптің үйлесімі керек дедіңіз ғой. Қазір газет-
терде байқалмаса да, телевидениеде с3зді әсіре 
ұйқаспен айту, т3гіп с3йлеу сәнге айналып кет-
кендей. Мұны қайтеміз?

– Иә, мәселенің ол жағы да бар. С�зді 
парқына бармай, ұйқас қуалап тізбектей  беруге 
болмайды. Тақырыпта болсын, мақалада 
болсын, әр с�зде мән болуы керек. Қазір құр 
ұйқасқа құрылған к�бік с�з к�бейді. Оған 
қоса кейінгі уақытта с�зді бұрмалау деген әдет 
пайда болыпты. Басқаны былай қойғанда, 
Абайдың с�зін қағыс айта салатындар бар. 
«Адасқанның алды ж�н, арты соқпақ» деген 
Абайдың к�пке таныс с�зін бірде теледидардан 
«Асыққанның алды ж�н, арты соқпақ» деп тұр. 
Мұндай білімсіздік тіптен к�бейген. Бұл да 
жауапкершіліктің жоқтығы.

Жолбарыс аңшымен арпалысқанда, үлкен 
радиуспен айналып келіп, аңшының артынан 
шығады екен. Сұхбатымыздың басында айтқан 
с�зге қайта айналып келдік: қазір жауапкершілік 
жоқ. Жолбарыстың аңшыны аңдығаны 
журналистикадағы бір форма. Журналистикада 
мақала жазудың бірнеше формасы бар. Оның 
біріншісі – шеңбер. Бірінші с�зіңе мақалаңның 
ең соңында қайтып оралуың керек. Сонда сенің 
мақалаң шеңбер сызған секілді тақырыпқа қайта 
соғып тұрады. М.Мағауиннің Ораз Мұхаммед 
туралы «Аласапыран» роман-дилогиясында 
бір тарауында «қанды кісесін мойнына салды» 
дейді. Сол тараудың ең соңғы с�йлемінде әуел 
бастағы с�зіне қайта оралады. Бүкіл кітаптың 
бір б�лімі шеңбер түрінде жазылған. Мақаланың 
формасы әртүрлі болады. Формасын тауып 
алмай, мақала жазбаңыз. Үйді салған кезде 
алдымен каркасын құрып алады ғой. Міне, 
мақала да архитектура іспетті. Қазір не дайын 
материалы жоқ, не құрылымын жасап алмаған 
күйі мақала жазуға отырады. Ол мақала емес, 
пресс-релиздің сәтсіз к�шірмесі. Оның сәтсіз 
мысалы газет пен сайттарда толып тұр. 

Бізде шеңбер бойлап әуел бастағы 
пікірімізге келген екенбіз, жауапкершілік 
с�зімен әңгімемізді аяқтайық. Басылымның 
бас редакторының жауапкершілігі туралы с�з 
қылдым ғой, енді ортақ жауапкершілік туралы 
айтайын. Газеттің қатесіз шығуы бәріне ортақ. 
Жауапкершілік бүкіл редакцияда. Қате кетті 
ме, бас редактор корректорды кінәлі қыла 
салады. Корректор, кезекші, бас редактор ғана 
емес, газеттегі әрбір қатеге басылымның бүкіл 
қызметкері жауапты. Бізде, кешіріңіздер, жур-
налист мақаласын жазып береді де, алды-артына 
қарамай кетіп қалады. Газет жұмысына әркім 
үлес қосуы керек. Ортақ жауапкершілік – ортақ 
абырой. Бүгінгі журналист басылымның емес, 
�зінің ғана абыройын к�ксейтіндей. 

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Қараг3з СІМ$ДІЛ

Ң »  С Ұ ХХХХХХХХХХХХХ БББББББББ А Т Ы
сол жақта. Сейдағаң: «Жігіттер, қыздар, 
сендер базардың с�зімен жазбаңдар. К�ркем 
жазыңдар, ана базардағы адамдардың мәдениеті 
к�терілсін» дейтін. Міне, осы ұстаным ұмыт 
қалды. Халыққа түсінікті боламыз деп, 
базардың с�зіне жабысып алдық. Базардың 
с�зі БАҚ тіліне енбеуі керек еді. Бұл сіздің 
«оқырманға түсініксіз» деген с�зіңізден 
шығып отырған ой ғой. Оқырманға түсінікті 
тілде с�йлеймін деп, кез келген БАҚ базардың 
с�зімен с�йлей бастағанынан кім ұтады? Бізде 
Қабатов базардың с�зімен с�йлейді. Нұржан 
Мұхамед жанова басқарма т�рағасы, мен 
орынбасары  болып тұрған кезімде бейберекет 
с�зді пышақпен кес кендей қылатынбыз. Одан 
кейінгі басшы қалай келді, Қабатовтардың жолы 
ашылды. «Оқырманға сол жақынырақ» дейтін 
желеумен берекесі қашқан с�з эфирден айтыла 
бастады. Ондай әңгімені Қабатовтар тойда айта 
беруіне болады, жеке парақшасында жазсын. 
Алайда ақпарат құралындағы тіл базардың тілі 
болмасын. Ол к�ркем с�йлеуі керек, халық сол 
к�ркемдікпен к�терілуі керек. Біз, керісінше, 
халықтың лексиконына еріп, БАҚ-ты базардың 
с�зімен былғап жүрміз, халықты базардың 
с�зімен семіртіп жатырмыз. 

– «Лениншіл жастан» бастап бірнеше басы-
лымда, телеарналарда қызмет еттіңіз. Ол кездегі 
құрылым, әркімнің мойнындағы жауапкершілік 
әртүрлі еді. Қазір қалай?

– Жауапкершілікті б�лісу керек. Ең 
үлкен жауапкершілік басылымның басшы-
сына түсетін. Қазір бірінші басшылар мүлдем 
жауап кершілік алмайды. Бірде «Лениншіл 
жас» газетіне шыққан мақаланы біреу сынап, 

Бәрін к�рдім, тек тақырып таппаймын. Қазан 
ханының б�ркінің к�шірмесі Татарстанда бар 
екен, алайда түпнұсқа Мәскеуде. Баяғы заманда 
хандықты жеңіп, Сүйімбикемен қоса Қазан 
хандығы құрыды деген емеурінмен хан ның 
б�ркін алып кеткен. Қазір Мәскеудегі музейде 
тұр, «Қазан патшасының б�ркі» деп жазып 
қойған. Тақырыпқа осы жағынан ойландым, бір 
жағынан контарст, екінші жағынан ұйқасы да 
келісе кетті: «Б�ркі кеткенімен, к�ркі кетпеген» 
деп ат қойдым. Жеке халық ретінде к�ркі бар, 
бірақ егемендік б�ркі жоқ. Тағы бір мы салмен 
т�рт с�зді тақырыптың жайын аяқ тайын. 
1990-жылдардың басында қазақ тілін үйре тетін 
тіл үйірмелері, түрлі ұйымдар ашыла бастады. 
Редактор «Қаладағы қазақ тілін үйрену  жағ дайы 
қалай, анықтап кел» деп тапсырма берді. 
Вокзалға бардым, әуежайға бардым, екі тілде 
хабарлап жатыр. Дүңгіршектерге бардым, қазақ 
газеттерін сатады. ЖОО-ларды араладық, қазақ 
тілінен пәндер ашыла бастапты. Тек тіл үйрену 
ғана қалғандай. Байқап қарасақ, тілді үйрете-
тін әдіснама жазылмапты. Қазақ тілін қалай 
оқытамыз дегенде, оқулықтар табылмай қалған. 
Біраз жұрт қазақ тілінің үйірмесіне  жазылып 
қойған, үйірмені жүргізетін мұғалім жоқ. Сол 
мәсе лені жазған кезде контрастқа жүгіндім: 
«Қағазы бар, қаламы жоқ». Контрасты тақырып 
ұтымды шығады. Газет мақалаларының тақыры-
бын дағы ең шегі – т�рт с�з. «Қалада автобустар 
жүрмей тұр» – бұл тақырып емес. Т�рт с�з, бірақ 
тақырып емес. Бес с�зді тақырып тақырып емес. 
«Егеменді» сынап едім, басшылары ренжіді, 
алайда айтпасқа болмайды. «Жаңа су-электр 
стансасы ашылды» деген тақырып қояды, 

Суретті түсірген Айтжан Мұрзанов
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Абай ата аманаты

Билер сотындағы 
СӨЗ БИЛІГІ

ЕКІБАСТА БІР ТІЛ... Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына – 175 
жыл. Хәкім атамыздың даналық сөздері, 
ғибратты өлеңдерінен тағылым алушылар 
елімізде ғана емес, алыс-жақын шетелдерде 
де көп екені белгілі. Себебі Абайдың кез келген 
шығармасын оқыған адамның көкірек көзі ашыл-
мауы мүмкін емес. Дананың сол кездегі қозғаған 
проблемалары, қай заманда болса да өзекті. 
Қара сөздері – тұнып тұрған философия. Ондағы 
ой еркіндігі, қалыпты көзқарастан бөлек өрілген 
пайымдаулар шын мәнінде таңғалдырады.

Екібастұз қаласында мемлекеттік тіл 
саясатын жетілдіру ж�ніндегі жұмыс 
тобы бар. Т�рағасы қала әкімі болып 
табылатын осы топтың жұмысы соңғы 
жылдары тым ақсап қалды. 3сіресе, 
Нұржан 3шімбетов қала әкімі болған 
тұста топ жұмысы қараң қалып, жібі 
түзу отырыс та �тпеді. Тіл жайының 
шатқаяқтағаны сондай, жағдай 
мәслихаттың тұрақты комиссиясында 
қалалық мәслихат хатшысы Болат 
Құспековтің қала әкімдігі мәдениет 
және тілдерді дамыту б�лімінің бас-
шысы Айжан Жұмабаеваның қазақша 
баяндамасын тоқтатып, орысша 
жалғастыруын сұрауына дейін жетті...

Араға жылдар салып жұмыс 
тобының отырысы �тті. Бұл – жаңа әкім 
Ержан Иманзаиповтың қатысуымен 
�ткен алғашқы жиын. Сол жиында 
қозғалған мәселелер �ткір болып, біраз 
кемшіліктер су бетіне қалқып шықты. 
Соның бірі – жарнама мен к�рнекі 
ақпарат жайы.

Екібастұз қаласы әкімдігі мәдениет 
және тілдерді дамыту б�лімінің 
басшысы Айжан Жұмабаеваның 
айтуынша, әлеуметтік-тұрмыстық 
маңызы бар сауда нысандары мен 
басқа да кәсіпорындардың к�рнекі 
жарнамаларының мәтіні мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лімімен келісіледі. 
2019 жылы б�ліммен 20 жарнама 
келісіліпті. Былтыр к�рнекі ақпараттың 
заңнамаға сәйкестігін анықтау 
мақсатында 120 нысан тексеріліп, 20 
нысанға қатысты жасалған ескертулер 
түзетілген.

– Қателіктер анықталған жағдайда 
к�рнекі ақпарат иесіне ескерту хат 

жолданады. 15 күн ішінде қателіктер 
түзетілмесе, ескерту қайта беріледі. 
Түзетілмеген жағдайда ҚР «3кімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Заңының 
75-бабы 3-4-тармақшалары негізінде 
заңды тұлғаларға 5-25 айлық есептік 
к�рсеткіш м�лшерінде айыппұл салы-
нады, – дейді Айжан Хамзақызы.

Қазақ халқы кез келген жайтты 
бір-ақ ауыз с�збен түйіндеген емес пе?! 
Мемлекеттік тіл ойға оралғанда, «Балық 
басынан шіриді» деген нақыл еріксіз 
еске түседі. Мұны айтып отырғанымыз, 

Адамның түсінігі сыртқы ортаның 
�згерісіне сай �згеріп отырады. Субъек-
тивті идеяда табан тіреп тұра алмайтын 
дүниелердің к�п болатыны содан. 
Бұл жетіспеушіліктің орнын толтыру 
үшін М.Фуко мәдениет зерттеуде тілді 
зерттеуді – с�йлеу мен қалай с�йлеуді 
қамтыған «с�з билігін» зерттеуді басты 
орынға қою керек деп пайымдайды.

«С�йлей білу» батыстың ұзақтан 
ұзаққа созылып жатқан ой тарихы 
мен идеологиясының, сонымен қатар 
басқа да қоғамдық сипаттамасының 
іргетасын қалау барысы есептеледі. 
Батыстың ғылым, философия, дін, 
заңының бәрі уақыт ағысында толысқан, 
«қалай с�йлеу керек?» деген сауалға 
берген жауабы  немесе «с�з билігі» 
 деген мәселенің нақты бейнелеуі ғана. 
Ол үстемдікке болған таласта үздіксіз 
 шайылып, керексіз қалдығынан айыры-
лып, түрлі білім саласына сабақталады. 
Адам тіл мен с�йлеу арқылы білімді 
меңгеріп, билікке ұмтылады, содан 
барып «с�йлеу – білім – билік» сынды 
үш бәйтеректей берік одақ қалыптасады. 
Нақышына келтіріп с�йлей білудің 
�зі билікке бір табан жақындау деген 
с�з. С�здің қалыптасу барысында 
екшеленіп, ненің қалып, ненің жоға-
латынына да қайта айналып сол билік 
кесім жасайтын болады. Жұрттың біліп 
тұрса да к�зі бақырайып тұрып жалған 
с�зге мойынсұнатыны содан. 

«С�з билігі» пайымдамасында 
М.Фуко «Кім қандай с�здерді айтты, 
оны қалай айтып білім мен ақиқатқа 
айналдырып биліктің тұғырына шықты» 
деген бір ауыз с�зге тұрақтандыруға 
болады» дейді.

Тарихтың дерекке жүгінетіні белгілі. 
Шаң басқан архивтерден тауып жатқан 
деректердегі жазулардың �зі т�решіге 
айналғанын байқаймыз. Бұл т�реші 
біреуді мәдениетті десе, соған ілесіп «ол 
мәдениетті болатын» деп, мәдениетсіз 
десе, соған ілесіп «жабайы болатын» 
деген пікір айтылып жатады. Мысалы, 
үйсіндер мен ғұндар бір-біріне «ата жау 
болатын» деп жазылып кетті де, ғасырлар 
бойы бірге жасап келген халықты бір-
біріне қарсы дұшпан етіп тарихты 
 жазып тастадық. Сонда деректер жалған 
с�здерден тұрғанына қарамастан құнды 

әлеуметтік желі «сәнге» айналған бүгінгі 
таңда әкімдік б�лімдерінің басым 
б�лігі �здерінің әлеуметтік желілердегі 
ақпараттарын орыс тілінде таратып 
отыр. Кейбіреулері «гугл аудармашы»  
жасаған жарымжан тәржіманы 
қолданып, тілімізді мазақ етуде. Жұмыс 
тобы мүшелерінің ескертуінен соң 
мәдениет және тілдерді дамыту б�лімі 
мамандарының араласуымен бұл күнде 
парақшадағы жазбаларын түзеткендері 
де бар.

Тіл мәселесіне салғырт қараушылар 

Қазіргі қоғамда ғылыми таным айтарлықтай өзгерістердің жетегіне ілінуде. 
Ғылымның қоғамдағы орны өзгеріп, оның қоғамдық сананың басқа формаларымен 
өзара қатынасы да өзгеруде.  Қоғамдық болмыстың алға қарай өрістеуі қоғамдық 
сананың алдына жаңа мәселе қойды, не дәстүрлі, бұрынғы мәселені қайтадан ой 
елегінен өткізуді талап етуде. Әсіресе, адам өмірінің мағынасы, адамның жеке 
тағдырының әлеуметтік тарихпен байланысы, кеңістіктегі адам өмірі мен орны деген 
мәселелер маңызды.

Қазақ даласындағы билер соты.

Жалпы біздің Керекеу өңірінің 
жұрты Екібастұз қаласын ауызекі 
әңгімеде «Екібас» деп қолдана береді. 
Жергілікті халық үшін мұның еш 
сөкеттігі жоқ. Енді сол Екібасымыздағы 
тілдің жағдайын жарты әлемге жария 
қылсам... етектеріңіз жасқа толады... 
Кейін кеңейтіп арнайы мақала жазам, 
әзірше қысқа ғана қайырайын.

білім екенін к�рсетеді. Билігі бар қолдан 
шыққан білім аунап түсіп, тағы бір билігі 
бар қолға ауысқан тұста, кешегі биліктің 
қолымен жазылған сандырақтар да 
бір құбылып, «с�з билігіне» ие болып 
шығатыны, �кінішке қарай, уақыт 
заңдылығы. 

Ғалымдардың к�пшілігі билер соты 
к�шпелі мәдениеттің қойнауында 
қалыптасты деген пікірге келеді. Билер 
сотын �ркениетке жеткен халықтар 
мойындап, оған қызыға қараған. 3ділет 
соты, әділ би деп танылған  билер 
сотында  бостандық, шыншылдық, 
халықтық рух басым болған.

Ар-ождан, с�з бостандығы жоғары 
рухани мәдениеттің категориялары 
болып саналды. Қазақтың санасына бұл 
«малым жанымның садағасы, жаным 
арымның садағасы» деп енген. Осы 
түсінік негізінде адамдардың ерекше 
категориясы ретінде бұл мұраттарды 
жүзеге асыратын билердің әлеуметтік 
тобы туралы пайымдама жатыр.

«Би» ұғымы түріктің «бег» (бек, бей) 
с�зінен шыққан дәстүрлі титул. Қазақ 
қоғамында «би» титулы мәртебелі болды, 
ол мұрагерлікке берілген жоқ. Билерді 
тағайындаған жоқ, сайлады. Бұл дала 
демократиясының к�рінісі. Би болу, түрлі 
пікір-таласқа араласу, �зінің шешендігін, 
«Мен» деген тұлғасын бекемдеу, халық 
сотында жеңіске жету, сот болып, әділ 
түрде істі аяқтау игілікті іс болды және 
ол биді қоғамда даңққа б�леді. Би болу 
оңай іс болған жоқ. Оған үміткер адамды  
ақсақалдар, елдің басқа да данасы 
белгілеп, оған сүйеу болды. Ал халық 
мойындаған кезде би дәрежесіне жетті. 

Билерге мына талаптар қойылды: 
әдет құқық нормаларының бүге-шігесіне 
дейін білу, шешендік қабілетінің болуы, 
әділ болуы. 3ділетсіз адамға ешкім үміт 
артпаған, онымен ақылдаспаған.

Осындай талаптарға сай адам іс 
жүзінде �зінің біліктілігін к�рсетіп, 
қандай да бір дауға қатысуы керек. Сот 
ісін әділ жүргізіп, қара қылды қақ жарған 
т�релігін айтқан биді әлеуметтік тегіне, 
жасына қарамастан халық мойындаған.

Қазақтың «6нер алды – қызыл тіл» 
дегені с�з билігінің, с�з құдіретінің 
қасиетін білдіріп тұрғаны деп ойлай-
мыз. Жеке адамға баға бергенде «С�зді 

аттап �тпеген» деген. Қазақ с�зге тоқтай 
білген, с�з – қазақ үшін заң болған. 

Осы жерде тағы да Мишель Фукоға 
назар аударсақ, ол «Білім-Билік» 
 деген жаңа тіркесті жаңғыртқан. Ол 
 Сократ заманынан бергі жалғасқан ой 
 тарихына үңіле отырып, «с�з тізгінін 
қолға алу арқылы билікке жету» екенін 
 немесе с�йлеу кезінде білімді тұлғалар 
шығаратын ерекшелігін пайдаланып, 
білімді �з уыстарынан шығармау арқылы 
билікке жетіп, үстемдік құру екенін 
ашты. Фуконың с�з билігі ұстанымында 
билік те керек, ол билікті уысынан 
шығармайтын білім де керек. 

Енді Фуконың �зі туралы қысқаша 
мәлімет берейік.  Поль  
(фр. Michel Foucault, 1926 ж. Пуатьеде  
туған, 1984 ж. 25 маусымда Парижде  
қайтыс болған). Философ, Коллеж  
де Франста ойлау жүйесі тарихы  
кафедрасының меңгерушісі болған. 
Оның еңбектері гуманитарлық және 
қоғамдық ғылымдардың дамуына 
ұйытқы болды. 

Фуконың зерттеу нысанына 
 қа рағанда Франкфурт мектебіне жақын 
болғанын байқауға болады. Фуконың 
�зі бұл ж�нінде былай деп жазған: «Егер 
Франкфурт мектебі ж�нінде уақытында 
білсем, онда мен к�птеген жұмыстан 
құтылған болар едім. ...жолдың к�бін 
Франкфурт мектебі ашқан». Фуко 
�з еңбектерінде к�птеген қоғамдық 
 институттарды, әсіресе, психология, 
медицина, түрме жүйесін сынаған. Билік 
және билік пен білімнің �зара қатынасы 
туралы зерттеулері үлкен абыройға ие 
болып, іс жүзінде қолданылған.

ХХ ғасырдың 60-жылдары Фуконы  
структуралистер қатарына қосса, қазіргі 
сыншылар оны постмодернистер 
қатарына қосуда.

Қазақ даласында сот билігін  билер 
жүргізді десек, �зінің қоғамдағы 
жағдайына қарай билер ру басшысы, 
ханның не сұлтанның кеңесшісі, т.б. 
әкімшілік, дипломатия, әскери-саяси 
істермен айналысуға құқылы болды.

Қазақ билерінде билік қолда болды  
ма? Олардың қолында сот ісі болды. 
Қазақ қоғамы бір ғана қазақ тілді 
болғандықтан, с�з құдіретін білді, 
қазақ даналығы санасына, идеясына 
сіңген болатын, сондықтан билердің с�з 
билігіне бағынды, қатесін мойындады,  
қылмысын да мойындап, билердің 
шешіміне бас иді. Адамды қатесіне 
қарай жазалай да білу керек. Билер әділ 
жазалай отырып, қазақ  қоғамының 
кілтін ұстады.

Сонымен қатар қазақ қоғамында 

Құранға білім мен адамгершіліктің кәусар 
бұлағы жиналған кітап деп қараған. Ис-
лам діні пайғамбарларының к�пшілігі 
жай адам болған жоқ. Олар мемлекеттің 
саяси-экономикалық жағдайын түсінген, 
қоғам қайраткерлері еді. Сондықтан 
Құран алдында  ант беру әділдікті, 
имандылықты  жо ғары ұстанғандығын 
дәлелдесе,  Қа зақстанда мұндай соттардың 
шыншыл  болғанын дәлелдейді. Кезінде 
Шоқан Уәлихановтың �зі қазақ билері, 
жалпы  қазақтың халық сотында пара 
алу дегенді білмегенін парақорлық 
пен парықсыздық деген нәрсе орыс -
тық жүйемен келгенін тілге тиек еткен 
 болатын. 

Ант берудің нұсқалары �те к�п:  1) 
ант берушіні мазарды айнала жүргізген; 
2) т�бешікке шығып, қарсы жақты 
ант  беруге шақырған да, «мен сенің 
жаныңды аламын» деген с�зді айтқан, 
яғни ант берген және таяқпен ұра 
бастаған. 3) әр жақтан бір адамнан 
қару-жарағымен, найза, қылышымен 
шығатын. Егер біреу қашса, дұрыс деп 
есептемеген; 4) тіпті пышақты жалап, 
«Мені құдай ұрсын, нан немесе Құран 
ұрсын» деп айтқан. 3улиеата уезінде 
ант берушінің сотқа келуінің �зі және 
оның ауылдасы не туысы үшін ант  беруге 
дайын  екені ант қабылдау есебінде 
болған. 

 Небір қылмысы болса да, жан беруде 
әділдікті талап еткен. 3ділетсіз іс үшін 
ант бергеннің абыройын түсірген. 

Кейде билер де істі жан беруге дейін 
апармаған, екі жақтың �зара түсінісіп, 
келісімге келуіне икемденген. Егер 
 жауапкер арыз берушінің әділдігін 
теріске шығармаса, алайда �зі керек 
болса, онда би «бұл дауын кеш, екі жақ 
құшақтасып, дос бол» деген. 

Егер екі жақтың біреуінде ұл, екін-
шісінде қыз болса, онда «достықтың 
түбін құдай айырады» деп шешкен. К�п 
жағдайда екі жақтың мәмілеге келуі 
ұрлық ісіне байланысты болған. 

Билер сотының жариялылықпен 
�туі оның ерекшелігін дәлелдейді. Сот 

ашық түрде �тті. Екі жақ та биді сот деп 
қабылдағанның �зінде ол қоғамдағы 
сыйлы адамдарды, басқа билерді 
шақырған. Мұның �зі абырой әкелді. 
Қазақ әдет құқығында жабық мәжіліс 
деген болған жоқ. Ашық екен деп, кім 
не с�йлегісі келсе, соны с�йлеп, ұзақ 
айтыс-тартыс болмаған. Негізгі тізгінді 
сот жүргізіп отырған би ұстап, кеңесіп, 
әділ үкімін шығарған.

Мұхаммед Хайдардың мемлекет  
басқару ісіндегі мына шартты 
ұсынғанына назар аударайық.  «Патша 
халықты риза ету үшін кемінде әлсіздік 
байқатпауға және алдамауға тиіс. 
Кез келген адамды риза ету үшін хақ 
(шындық) және шариғатқа қарсы іс 
 жасамауы керек және мынаны білуі 
тиіс: билік етудің ерекшелігі ұдайы елдің 
жартысы әкіміне риза бола бермейді, 
�йткені жауласушы жақты хаққа риза 
ету де және жалпы халықтың әділ әкімге 
риза болуы да мүмкін емес. Сон дық тан 
патша риясыз да әділ үкім берер кезде 
халықтың ашу-ызасын ойламайды, хақ 
тағаланың ризалығын к�здейді» . 

Демек, үкім әлсіз болмауы керек, 
халықты алдамауы қажет. 3лсіз үкім 
патшаға разы еместерге де ұнамайды, 
олар одан басшының әлсіздігін к�реді.

Гуманистік принцип, білімді 
 гуманитарландыру қазіргі ғылыми 
ойлаудың маңызды нормативі болуда. 
Гуманитарлық білім қоғамда маңызды 
болуы үшін бұл тенденцияны алдыңғы 
қатарлы ғылыми мәселені шешкенде 
еске алу қажет. Ол адам іс-әрекетінің 
мақсаты, құралы, ұйымдасуы. Бұл 
ереженің маңызы бүгінгі жағдаймен 
күшейді. Гуманизм идеялары тарихы аз 
болмаса да, осы идеялар жүзеге асатын 
қоғам болашақтың ісі.

Тарихтан белгілі, мемлекет болу үшін 
туыстық қауымдастықтан азаматтық 
қауымдастыққа �ту қажет. Белгілі бір 
мемлекет болғанда сол мемлекеттің 
азаматы деген атқа ие болады. С�йтіп, 
туыстық санадан жоғары мемлекеттік 
сана, яғни азаматтық сана қалыптасады. 

Мемлекетте �мір сүріп жатқан халықты 
біріктіретін күш-қуат болу керек, жаңа 
пассионарлық энергия қажет болды, 
оның аты – азаматтық. 

Қазақтың сайын даласында  мемлекет 
құрып, билік басына келген топ 
азаматтық санамен  айналыс ты.  
Мемлекеттің күші оның ғылымы 
мен білімінде. Қазіргі кезде кейбір 
шетелдіктер дүниежүзіндегі мықты 
мемлекеттердің тарихын зерттегенде, 
бұл мемлекет қалай мықты болды деген 
сауалға жауапты оның ғылым деңгейінің 
жоғары болғандығынан екеніне к�з 
жеткізуде. 

Ұлы Абай «ғылымды үйренгенде 
ақиқат мақсатпен білмек үшін» екенін 
айта отырып, «білім-ғылымды к� бей туге 
екі қару адамның ішінде: бірі – мұлахаза 
(ойласу, пікір алысу), екінші – мұхафаза 
(сақтау, қорғау)». Осы екеуін күшейтуге 
барлық күшті жұмсау керектігін айтқан.

Жалпы қазақ қоғамында «с�з сүйек-
тен �теді» дегендей, с�зге тоқтаған. Бұл 
хал қымыздың даналығы деп түсінеміз. 
«С�йлейді де, қояды» деген ұғым бол-
маған. Кез келген тоқтамға жүгініп, 
одан қорытынды жасаған. 6зіне-�зі есеп 
бере білген. Кеудемсоққа салынбаған, 
 мақ танбаған. Бүкіл ел сыйлаған билердің 
�зі дарақыға салынбаған. Алдына келген 
адамды тыңдай білген.

Осылайша, қазақ қоғамында 
с�з билігі орын алып, билік дертке 
шалынбаған. Билік �з қамын ғана 
ойласа, басқаның мүддесі аяқ асты 
болып, билік �зіне ғана тиімді үкімді 
шығара береді. Сол кезде наразылықтар 
к�бейетіні белгілі. 

Қазақ қоғамында с�з билігі қазақ 
тілінде болды. Ал бүгінгі қазақ тілі 
«с�з билігі» ұстанымына сай ма? 6зіне 
тиісті билікті қолға алмай, с�з билігін 
�згеге ұстатып қоюдың аяғы неге әкеп 
соғатыны белгілі. Осы бағытта да билер 
сотының маңызы зор болған.

Факия ШАМШИДЕНОВА, 
тарих ғылымының кандидаты

қатарында «Nur Otan» партиясының 
Екібастұз қалалық филиалы да тұрғаны 
�кінішті. Ақпараттарын к�бінесе 
орысша  беретін партия �кілдері 
қазақша мәтінді жаза қалса, қате 
жібереді.

Қатесін к�рсетіп, ескерту жасасаң, 
түзету қажет деп санамайды да. Мәселен, 
филиалдың Фейсбук әлеуметтік желісінде 
2019 жылғы 25 желтоқсанда таратқан 
ақпаратындағы «Халық қалаулылары 
мараматталуда» деген тақырып әлі сол 
күйі тұр. Аталған отырыста «Болашақ+» 
сауда-сауық орталығында орналасқан 
«Люмьер» кинотеатрында қазақ тілінде 
фильм к�рсетілмей жүргені талқыға 
түсті. Мемлекеттік тілді жетілдіру 
ж�ніндегі жұмыс тобының отырысына 
қатысқан «Люмьер» кинотеатрының 
әкімгері Базаргүл ханым «Бізде қазақ 
тіліндегі фильмдер болып тұрады, бірақ 
келушілерде қазақша кино к�руге ниет 
жоқ» деді беті бүлк етпестен. «Ал сіз 
қазақ тіліндегі киноны насихаттап, 
к�рермен тарту үшін қандай әрекеттер 
жасадыңыз?» дегенімізге: «Газетке 
берейік десек, ақша сұрайды» деді қазақ 
редакциясының босағасынан ешқашан 
аттап к�рмеген орыстілді қандасымыз. 
Қазақша сәлемдесу де білмейтін әкімгер 
тұрғанда жағдай оңалмайтыны анық. 

Жалпы әр нәрсеге ниет, құлық, 
сүйіспеншілік қажет. Не нәрсені болма-
сын шын к�ңілмен атқарса ғана нәтиже 
болады емес пе? Аракідік мәдениет және 
тілдерді дамыту б�ліміндегі мемлекеттік 
тілге жауапты кей маманның әлеуметтік 
желідегі парақшаларын орыс тілінде 
жүргізетінін де аңғарып қаламыз.

Тілге жаны ашиды-ау деген жауапты 
тұлғаның �зі осылай «үлгі» к�рсетіп 
отырса, «Люмьер» қайдан оңсын?!

Қысқасы, Екібасымызда дәл қазір 
бір-ақ тіл үстемдік құрып тұр, ол – орыс 
тілі... Біз �зі қай елде тұрамыз? «Тіл 
туралы» Заң неге дәрменсіз?

Жанаргүл ҚАДЫРОВА

ЕКІБАСТҰЗ

6з заманының ығымен кет-
пей, ағысқа қарсы жүзіп, жаңаша 
тұжырымдар жасай білген. Тіпті 
қазақтың мақал-мәтелдеріне де сын 
к�збен қарап, олардың «іске татырлығы 
бар, іске татырлығы жоқ» екенін де 
дәлелдей білді. Бос мақтанға салынып 
кетуден сақтандырды. Күлкінің �зін 
бірнеше түрге б�ліп қарастырды. Қоғам 
жайында, дін мен заман жайында, 
білім мен ғылым туралы к�п ойларын 
ұсынды. 3р адамның �з-�зінен есеп 
алып отыруы маңызды екенін меңзеді. 

Қазақ әдебиетінің бірегей туынды-
сына айналған поэмалары, әңгімелері, 
шығармаларынан қай заманның 
ұрпағы болсын зор тәрбие алатыны 
с�зсіз. Бір қара с�зінде «бірлік» ұғымы 
жайында шебер талдайды. Қазақ 
психологиясындағы «бірліктің» мәні 
басқаша екенін жеткізеді. Сонда қалай 
болу керек деген мәселе туындағанда 
«бірліктің – ақылға бірлік» екенін 
дәлелдейді. Абайдың пайымдауынша, 
ағайынның татулығы дүние-байлық, 
малмен емес, ақыл және іспен 
�лшенбек. Мәселен, бір үйден тараған 
ағайынның бірі дәулетті болса, қалғаны 
соның дүниесін жағалап �мір сүрсе, осы 
қара с�зінде ондай ағайынның қамсыз-
қаперсіз әрекетінің соңы неге апара-
тынын білдіреді. Бұл кемшілігімізге: 
«Ағайын алмай бірлік қылса керек, 
сонда әркім несібесін Құдайдан 
тілейді, әйтпесе Құдайдан тілемейді, 
шаруа іздемейді» деп д�п басады. 
Яғни  шаруасыз отырған жалқаудың 
 «дайын асқа тіқ қасықтығын» сынайды. 

Қорыта айтқанда, ұлы хәкімнің әрбір 
с�зін оқыған сайын күнде жаңа ой 
табуға болады. 6мірімізде, атқарған 
жұмысымызда Абай даналығы жол 
нұсқап тұрады. 

Егерде Абай атамыз айтқан бес асыл 
іске жақын болсақ, бес жаман істен 
сақтансақ, орынсыз күлкі, орынсыз 
әрекеттен бойымызды аулақ ұстасақ, 
олардың орнын орынды харекет-
пен толтырсақ, �зіміздің ақылымыз 
бен қайратымызға сенсек, маңдай 
терімізді т�гіп адал еңбек қылсақ, 
бір-бірімізге бауырмал болсақ, шын 
достықтың қадірін білсек, бойы-
мыздан нұрлы ақыл, ыстық қайрат, 
жылы жүрек сезіліп тұрса, білім мен 
ғылымға ден қойсақ, �з-�зімізден 
күніне бір, болмаса  жұмасына, айына  
бір не істедік, не қойдық деп есеп 
алсақ – біз Абай атамыз армандаған 
адамдық қасиеттерді бойымызға жиып, 
мемлекетімізге мол пайда келтіреміз.

Сондықтан да биыл Абай шы-
ғармашылығын танып-білуге ерек-
ше к�ңіл б�луіміз керек. Ақынның 
ғибратты мұрасынан, тәлімді ойлары-
нан сабақ алып, оны бірлесе талқылап, 
бір-бірімізге жеткізіп, осы жылды 
тағылымды іс-шаралармен �ткізуіміз 
керек. Ең бастысы, Абай атамыздың 
аманатына адал болайық. 

Назерке МЫҢБАЙ, 
Мадина МАДЕНОВА,

ғылыми жетекші Н.АБДУЛЛАЕВ, 
ҚазҰУ-дың дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының аға оқытушысы 
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ЕЙ, ТАҒДЫР
(Өмірзақ Айтбайұлы туралы сыр)

(Басы 1-бетте)

Кейін, к�п кейін Б.А.Ларин секілді 
санкт-петербургтық тілмар-теорияшы 
ғалым еңбектерін, тіпті кейін Потебня 
ғылымын оқығанда барып 6мекеңдей 
аға кітабының қадіріне жетсем керек. 

Ал ол кезде балаң к�ңілмен оқыдым, 
қызықтым. 6мекең еңбегі әсерімен 
«Мастерство перевода» аталатын 
жылма-жылдық жинақтарға жүгіндім. 
Бауырлық бейілден мақала жазып, пікір 
білдірмек едім, шикіл бозбала шағым, 
шама келмеді. 

Бірде, әкемдей әзіз Бейсекең 
  (Б. Кен жебайұлы) шаңырағында 
6мірзақ Айтбайұлы жайында әңгіме 
маздады. 6мірзақ аты аталғанда 
жарықтық Бейсекең алдымен 
тұнжырады. «Тегінде ақындық бар. 
3кесі Айтбай ақын болған кісі. Жәй 
ақын емес, жақсы ақын. Кейіндеу 
колхоздың с�зін с�йлеңкіреген. 
6мірзақты әдебиетке тартқам. Ана 
Ісметке кетіп қалды. Ісмет менен 
беделді ғой. Кісі бедел қуып ғылым 
 жасай ма екен? Тіл-әдебиет құралы. 
Бірақ әдебиет қызық қой. К�не 
әдебиетке барса деп едім. 6лең теория-
сын қарастырса Зәкидей  (Ахметов. 
– Қ.Е.) зерттеуші болатын еді...» деп 
бастап екпіндеп барып басылды, 
жарықтық. 6кпелі. «Бойындағы бейімі 
жетелер бәлки» деді шамалыдан соң.

Мен 6мекең еңбегінің әдебиет 
ауылынан алыс кетпегенін айтып, 
қорғаштадым. Миына қан құйылу 
сырқатынан бойын жаңа тіктеген 
ғұлама «Е,е» деді де қойды. Менің 
түсінгенім – Бейсекең дипломдық 
жұмысын мақал-мәтелдер поэтика-
сынан қорғаған 6мірзақ Айтбайұлын 
дарынды, үмітті шәкірті санайды екен 
де, оның ғылымда маңында шәкірт 
болып жүрмей, тіл ғылымына ойысып 
кеткеніне алаңдаулы екен...

Мен 6мекеңнің «Аудармадағы 
фразеологиялық құбылыс» аталатын 
ғылыми еңбегінің жарық к�ргенін, 
редакциясын І.Кеңесбаев емес, 
М.Балақаев басқарғанын айта бастап 
едім, Бейсекең қолын бір сілтеді. 
К�ңілсіз...

6зім сүйіп оқыған кітабыма түйген 
пікірімді мақала етіп жаза алмай – бір, 
айтқанынан қайтпайтын, жығылған 
жағынан оңайшылықпен тұрмайтын 
қиқар шал (бағзысы «сал») сыны-
нан арашалай алмай – екі жеңіліп, 
пұшайман болдым сол жолы!

1987 жылы «Егемен Қазақстан» 
газетіне қызметке ауыстым. 1988 
жылы 6.Айтбайұлының «Қазақ 
терминологиясының дамуы мен 
қалыптасуы» (Ғылым.,1988) аталатын 
монографиясы жарық к�рді. Белгілі 
қаламгер Мамадияр Жақыптың жақсы 
мақаласы жарық к�рді. Байсалды 
кітапқа бапты мақала! 

Кітап шыққан қуанышты күндердің 
бірінде арнайы іздеп бардым ағамды. 
Нешеме жылдар үйде, түзде кездесіп, 
әңгімелесіп жүріп, тап бұлай түн бала-
сын табындырып сырласқанымыз осы 
шығар. Жайшылықта «т�рт құбыласы 
сай» аяғын маңғаз басатын сал, сері 
к�ңіл к�рінетін сырбаз ағамның «жүрегі 
қырық жамау» екеніне к�з жеткіздім сол 
жолы. Біз тағдырлас екенбіз.Ол ана-
сыз, мен әкесіз �сіппіз. Анасыз жетім, 
шын жетім әрине! Бізді де қойшы, 
екеуміз арақтың күшімен ауызға алуға 
болмайтын Америкада елді сағынып 
сарғайып жатқан Күнтуған к�кемізді 
жылап отырып еске алдық. Отан соғысы 
кезінде тұтқынға түсіп, қайта орала 
алмай, алман қатын алып, Америкаға 
қоныс тебуге мәжбүр болған ол бір 
мұңдық. Ағам орнынан тұрып шкафтың 
ішінен алтын сағат алып к�рсетті маған. 
«Америкаға барғанда Күнтуған к�кем 
қолынан шешіп алып, қолыма тағып 
еді... К�кемізге туған жерден топырақ 
бұйырмайды-ау...». К�кеміз тірі еді ол 
кезде. Заман тар еді ол кезде. Екеуміз 
Түркістандай туған жерде Күнтуған 
к�кеге музей де салып тастадық... Алтын 
сағатты экспозицияға ақырын апарып 
қойдық... Түн... Ауыз �зіміздікі... Ол 
да аманат бүгінде маған... Халық деп 
тіршілік кешкен 6збекәлі Жәнібекке, 
тіпті �зіне де музей ашып жіберіп едім 
сол түні Түркістаннан... Мәскеуде 
музейдің оқуын оқыған маман емеспін 
бе?!.. Ол – сырты бүтін қалпында 
қалды. Ал мені іштей �ксік қысып түн 
 жамылып оралдым үйге. Адамның басы 
Алланың добы!

Сексенінші жылдардың аяғына 
қарай «халықаралық Қазақ тілі» қоғамы 
дүрілдеп кеп берсін. Г.В.Колбин ал-
дында ана тілін арындай қорғап қоғам 
президенті, академик 3.Т.Қайдари 
тұрды. Басы-қасында вице-президент 
6.Айтбайұлы жүрді. 6мірде де, ғылымда 
да аға-інідей осы екі атпал азаматтың 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
жұмысын жолға қоюда да еңбегі ерен. Ау-
дан-аудан, облыс-облыста б�лімшелері 
құрылған қоғам билікті кәдімгідей 
ықтырды, қоғамдық ойды қозғауда ло-
комотив бола білді. Дәуірлей бастаған 
«халықаралық Қазақ тілі» қоғамына 
�зінің үні, яки т�л баспас�зі қажет болды. 
Журнал сұрап барған екі арысқа Орталық 
Комитеттің халықшыл хатшысы 
6збекәлі Жәнібек «Қоғам үдерісі қатты 
жүргелі тұр. Айына бір шығар журналмен 
қоғам үдерісіне ілесе алмайсыңдар. Одан 

да алдымен газет шығарыңдар» деп, атын 
«Ана тілі» атап, қолына ұстатқандай етіп 
жолға салып жіберіпті. Журналға да 
уәде берсе керек. Қоғам сауын айтып, 
«Ана тілі» газетіне редактор керек» деп 
хабар жіберді. 3кемдей сыйлайтын 
3бділда Тәжібайұлы мен қадірлі Қалтай 
Мұхамеджанов екі ағам екі жақтап, 
тіпті Мұзафар 3лімбайұлы да қиқулап 
үн қосқан ба, Бас редакторлыққа мені 
ұсынып кеп жібереді. Сыртымнан.  
 Дарынды бірсыпыра замандас, қаламдас 
жігіттермен бәсекеге түсіп берейін. 
Тізімнен аты-ж�німді к�рген 6мірзақ 
ағам ренжіді маған. 

– Сені кім ұсынды?
– 3бділда Тәжібайұлы мен Қалтай 

Мұхамеджанов!
– 6темін деп ойлайсың ба?
– Олар айтып, Сіз қолдасаңыз 

�теміз де кетеміз.
– Ағасы �ткізді демей ме?
– Десе несі бар?
 Жүзіміз жараспады.
Ағамның пікірін 3бекең, Қалекеңе 

С�йткен тіл ғылымының бір тар-
ланы Мәулен Балақаев қайтыс болды 
бір күні. Тірі жанға �лмек те парыз! 6з 
�тініші бойынша Түркістанға 6мекең 
бастаған шәкірттері ұстаз тәнін алып 
келіп жерлеп, халық алғысын алып 
қайтты. Авток�лік 6мекеңдікі еді. 
Жүргізушісі тағы да �зі! Жайшылықта 
кісілік жасауда тіпті астамдау к�рінетін 
6мекең сол жолы ұстазына балаша 
қызмет жасады. Және барлық жағынан. 
Қаралы рәсімнің бар ауыртпалығын 
к�терді-ау, 6мекең шәкірт.

Ана жылы Қ.А.Ясауи халықаралық 
қазақ-түрік универси тетінде басшы  
кезімде химик Президентімді 
(С.Ж.Пірәлиев) үгіттеп зорға 
к�ндіріп, университет баспаханасынан 
«Түркология – түріктану кітапханасы» 
атап, арнайы серия жасақтадым. 
6зім ерекше қастерлейтін Рәбиға 
Сыздықова, онан кейін 6мірзақ 
Айтбайұлының бір-бір томдық 
тіл білімі жинағын ( кітаптарын) 
шығардым. Ұмытпасам, 6мірзақ аға 

Қысылатын реті жоқ, тіпті. Есігін 
қағып барып оқуға түсір деппін 
бе? Сабытымды салып апталыққа 
басшылыққа сұраныппын ба? 6зекең, 
6мекең екі аға да жұрт құсап інілерін 
құлағынан к�теріп қызметке қоюды 
сірә да ойлаған емес. Бірақ, іштей 
түлеп �суімізді, қаламмен �суімізді 
жанжүрегімен қалар еді. Сонысымен де 
тұтас қазақ еліне аға, қазақ тіліне бала 
бола білді ғой екі ағатай да! Қазақ ұлтын 
�сіретін мінезге пендешілік жасап біз 
неге �кпелейік?! Бәрі де жол-ж�некейгі 
әңгімелер. Е,е, ең бастысы ағамыз 
бізді сырттай бақылап, жақсы ісімізге 
сүйініп, жаман ісімізге күйініп отырар 
еді-ау. Бейопа дүние!

3зіз ағаны еске енді алар бір сәтте 
форматын �зім ұната бермейтін 
«Дара жолдың» бір кешін 6мірзақ 
Айтбайұлына арнағаны үшін Дана 
Нұржігіттің қолын сүюге тура келеді... 
Жалпы 6мекеңді түрлі  ортада, 
түрлі жағдайда білдіріп, білдірмей 
телетаспаға талай рет тартып алғанымыз 
бар. Сақтаулы. Алайда Дана жетелеп 
отыратын «Дара жол» телехабарында 
6мірзақ Айтбайұлының бұрын-соңды 
жасалмаған адами һәм шығармашылық 
портреті жасалды. Жарын жоғалтқан, 
арыстай қос ұлынан айырылып аһ 
ұрған, еркек тана деп үмітін үкілеп 
отырғанда немереден тағы айырылып 
сарқылып отырған шерлі жүректі жур-
налист ағайындар сол жолы тәуір-ақ 
қолдады. Шемен боп қатқан шерлі 
жүрек жібіді сол жолы. К�гілдір экран 
алдында к�сілді. Ашылды. Деректі, 
керекті хабарды арамызды асқаралы 
Алатау ашып та, қосып та тұрған ақ 
қалпақты қырғыз туыстың атақты 
�нерпазы Болат Шәмшиевтің қатысуы 
тіпті аспандатып әкетті десе болады. Ол 
6мірзақ Айтбайұлының ғажап әншілігі 
жайында, шырқап салған әні арқылы 
кино �неріне қатысы жайында тебірене, 
қанатты режиссер теледидарда азуын 
айға білей с�йледі. К�п жылдық қазақ 
досына деген ерекше мейірім к�зімен 
қарап әсерлі с�йледі. 3ңгімеде бозбала 
шақтағы ортақ досы Асқар Сүлейменов 
те қамтылды. Хабар эфирге берілді. 
К�рермен к�зайым. 6мекең дән риза! 

Араға бірсыпыра уақыт салып Болат 
Шәмшиевтің к�з жұмғаны жайында 
әлеуметтік желіден жаманат та жетті 
�секші қатындай сусылдап. Шын 
жүйрік, шын шебер. Жанға батты. 
Жалма-жан әлеуметтік желіге мүнақып 
хабарын жарияладым: 

«Дүние шіркін...
Қырғыздың, қырғыздың ғана емес, 

күллі түріктің, кешегі КСРО-ның аса 
талантты режиссері Болат Шәмшиев 
қайтыпты. Дүние шіркін, дүркін-
дүркін, �теді бір күн дегеніміз осы! 
Болат  байкамен қырғыз жазушысы, 
қотормошы [менің «Шыңғыс шыңы» 
кітабымды қырғыз тіліне аударған] 
Құшубақ Омуралиев арқылы танысып 
едім. Ұлы Шыңғыстың қасында к�рдім. 
Ол жайында түрколог ағам 6мірзақ 
Айтбайұлы аузынан к�п естідім. «Ыстық 
к�лдің алқызыл гүлдері» фильміне қалай 
шақырып, қалай түсіргені, Біржанның 
«Теміртас» әніне қаншалық ынтықтығы 
жайында әрдәйім маздатып әңгіме айтар 
еді домбыра тартып, ән салып отырып.
Фильмдері �зі жайында да айтады. Қазақ 
киносы жайында «Қазақ киносының 
ұлттық беті қайда?» атап ащы мақала 
жазуға [«Социалистік Қазақстан» 
№124(18699) 29 мамыр 1987 ж.] тура 
келгенде критериіме қырғыз кинолары 
жүргені бар. Оның үстіне татар суретшісі 
Бақи Урманче секілді Болат Шәмшиевтің 
творчествосы толы «қазақстаника»... 
Болат қазақтардан, қазақтар Болат- 
режиссерден «құтыла» алмайды.

Ей, енді сол Болат байка жоқ. 
Т�леміш 6кеев қайтқанда 3біш 
Кекілбайұлының қайысып қоштасқаны 
да есте. Енді, Болат байка... Т.6кеев, 
Б.Шәмшиев әсіресе қырғыз киносын, 
ішінара қазақ киносын мәскеулік 
 Герасимов, Соловьев монополиясынан 
құтқарған, құтқарысқан тұлғалар еді. 
Қырғыз, қазақ руханиятына олжа салу-
мен келе жатқан шабандоз режиссердің 
рухы шат болсын дейміз. Даңқты 
 режиссермен достық қарымда жүретін 
6мірзақ к�кеме [Айтбайұлы] к�ңіл 
айтамын, 6мекеңе к�ңіл айту арқылы 
заманымыздың аса ірі суреткері рухы 
алдында басымды иіп тағзым жасаймын! 
Дүние шіркін, дүркін-дүркін, �теді бір 
күн! Қазаны қазақ газеттері к�рсетіп, 
жақсылап берсе игі... (Түрікстан. 
21. 12. 2019 ж). 

3леуметтік желіден жүйрік хабаршы 
қайда бар осы күні?! Зәмира жеңгей 
оқып беріпті. Телефондады. 

Қайысып тұр. Мұңды  дауыс 
мұнарлы. Жұрт қайғысын �з 
қайғысындай қабылдайтын қайран 
ағам! Мұңдасып алдық. «Т�леміш, 
Асқар үшеуі үйде болғанда сен қатыспап 
па едің?». «Жоқ. Ол кезде болған 
жоқпын.». Шүңкіл-шүңкіл жұбатыс.

Аз ғана күн алмасып Жаңа жыл да 
жетті. Не десек те жарты әлем тойлай-
тын Жаңа жыл! Ешкімді де құттықтаған 
жоқпын. Наурызға ден қойғаным. 
Ертеңіне 6мекең халін білмекке тәлпіш 
телефонды жүгіндірдім... Жасы келген 
қария ырымшыл бейілмен қауқылдай 
с�йлеп кетті. «20», «20» ә! Оған да 
жеттік. 3демі естіледі емес пе, а? 6мірі 
қысқарып, үміті ұзарып тұр екен дә! Ей, 
тағдыр! (28.01.2020 ж.).

ТҮРІКСТАН

айтып келдім. Олар «Немене саған 
 жазуды ағаң жазып беріп жүр ме еді?» 
деді бірауыздан. Арқасы қысқан 3бділда 
ақын д�рекілеу бір боқтықты жіберіп 
қалып бұлқан-талқан  ашуланды.

Қалам ұстаған бір шоғыр жарыса 
келе т�раға академик 3бдуәлі Қайдари 
алдына жүгіндік.

Ұстазы – Бейсембай  Кенжебайұлы на  
бала болғанымды білетін 3бекең 
Түрік халықтарының бірсыпыра 
газет- жорналын жаздырып алып, 
оқитынымды айтқанда іші сары майдай 
еріп қоя берді. Дауысын маған берді.

Бірақ, әдеп керек қой кісіге.
Жорналистік мүмкіндігі менен 

жоғары – Жарылқап Бейсенбайұлына 
жолымды бердім. Менің кішілігіме 
сүйсініп 6мірзақ ағам қолын берді. 

3бдуәлі Қайдари таңданды. «Бас 
редакторлықтан бас тартқан бірінші 
қазақты бірінші к�руім» деді ол, 
таңданысын жасырмай.

6мірзақ аға «дұрыс жасадың!» деп 
қолдады. «Кең ойлағаннан кемшін 
қалмассың. 6зімшілдік ешкімге опа 
бермейді» деді пәлсафалап 6мекең.

Ол Аға, мен іні солай да солай қатар 
жүріп келе жатыр едік қой.

Ағалап жақын тұта жүріп 6мекең 
бойында ерекше қастерлейтін бір 
мінез бар. Ол – ұстаздарына адалдығы! 
Асыл ұстаз деп алдына тұтары алдымен 
 академик Мәулен Балақаев!

Мәулен Балақаев демекші, осы 
бір мәйін мінез, пенделіктен тысқары 
тұруға тырысатын ұстаз ж�нінде де 
ретсіз бір іс істеп 6мекең ағадан ұрыс 
естіген жайым бар.

Бейсекең күнделігінен ана тілі 
 тағ дырына қатысты бір шоғыр 
 материалды іріктеп алып «Ана тілі» 
апталығына ұсынайын. Топтама 
ішінде Бейсекеңнің (Кенжебайұлы) 
замандасы Мәукең жайында  ащылау 
пікірі кетіп қалыпты. («Ана тілі» 
№15, 28 маусым 1990 ж.). Қолдан 
кетті. Жігіттер  жариялап жіберді. 
Оқырманға жетті. Бір �ңірден шыққан 
– жерлес, бір кезде �мір сүрген – 
 замандас ғалымдар �зара сырласып та 
жүре беретін, �зара  сынасып та қала 
беретін! Бір М.Балақаев қана емес, 
Бейсекеңнен сын естіген. Академик 
Ісмет Кеңесбаевты да оңдырмайды 
Бейсекең.( Қ.Ерг�бек «Сарас�з» 
Қазақстан 2013. 101-102 б.). Бірінің 
әйелі қазақ, екіншісінің әйелі татар, 
үшіншісінің әйелі еврей нәсілі… 6зара 
қазан-табағы аралас жүретін бір �ңірлік 
сыйлас үштік. Онда тұрған ештеңе жоқ 
деп ойласам керек. 3йтпесе, Мәулен 
Балақаев біздің де ұстазымыз. Алдынан 
сабақ алған, к�ңілде ұнамды бейнесі 
қалған қадірменді ұстаз!

«Ана тілі» апталығы жарыққа 
шыққан күні бірді-екілі қоңырау 
 шалынды. Кеңестік кезеңнің �зінде ана 
тілі арын – арлап, жоғын жоқтаумен 
�ткен Бейсекең рухани ерлігіне тәнті. 
Жариялатқаным үшін маған – алғыс. 
Телефон-тілектің дені – осындай!

Кенет жұмсақ дауысын ащылау 
к�терген үн ұрса ж�нелді. «Мұның не? 
Бейсекеңнің 3зге материалы құрып қалды 
ма? Менің ұстазымды жамандап… Оны 
қай бетіңмен ұсындың газетке? Aлмелі 
шалды 3лтіріп тыну ма мақсатың?».

Жер-жебіріме жетті-ау, 6мекең. 
Жер-жебіріме жетті. «Ішімнен мұндай 
ағасы бар болсын!?» деп пұшайман 
болып тұрмын, т�зіп телефон с�зін 
тыңдап...

Мұндай да болған аға, іні арасында…
Мұны кім, қалай түсінеді?
Бұл – ұстазына адалдық, ініге 

үстемдік.
Адалдық – асылс�з! Адалдық бүгінде 

қазақ қоғамынан қағажу к�ріп, тырапай 
асып кетпесе деңіз!

кітабы «Ділғұмырлар мен тілтұғырлар» 
(Түркістан – 2008. Тұран баспасы.) 
аталады. 6мекең еңбегі мемуаршалыс 
естеме кітабы. Естелік-мақала жосығы 
ұлы А.Байтұрсынұлынан тартып 
�з замандас, қанаттастарына жетіп 
жығылады. С�здің сүбелісі ұстаздары 
жайында. Сол кітапты тұтасымен 
ұстаздарына адалдық жаратындысы 
атап едім алғыс�зінде. 3лі күнге сол 
пікірдемін. Аға бойындағы ерекше 
қастерлейтінім азаматтық осы мінезі! 
«Шәкірт шал да болса шәкірт...» деп 
қылжақтағам кезінде. Жымиып қана 
қойған аға. Шамасы іші жек к�рмеген 
болуы керек с�зімді...

Түрік (түркі емес. Қ.Е.) дүниесіне 
кең танымал академик 6мірзақ 
Айтбайұлының – алдындағы ұлы 
ұстаздары, аяулы тұстастары жайындағы 
– асыл с�зі еді ол кітап!

 Ана тілімізді ардақтаушылар 
жайындағы ардақс�з де, Ана тілімізді 
құрметтеушілер жайындағы құрметс�з 
де осында! Ұстаздары жайында, 
олардың тіл ғылымына сіңірген еңбегі 
жайында еркін толғау, тілші ғалымдар 
тағдыры хақында әдеби әдемі толғау! 
Бәрі бар еді ол еңбекте! Кезінде 
қысқа қолды ұзартып тілші дос ағаға 
қолғабыс жасай алғаныма бүгін қуанып 
отырғаным. Серия 6.Айтбайұлы 
томдығымен тұйықталды. Бір сериядан 
екі перзент қана! Себеп? 

Біріншіден, түркиелік ағайын дар 
түркология түрік тілі мен  әде биеті 
деп түсінеді екен  (Қазақ станға 
қай бір түсінікті маманын жібере 
қ о й с ы н  Т ү р к и е ? ! ) .  Б а с  ж і б і 
 Түр киеде жататын бізге ол бір 
кедергі. Екіншіден, түріктануды 
(түркология) түсінбегенімен, түріктану 
(түркітану емес. Қ.Е.) жайында 
с�зіңді ұғып, жантілегіңді түсінетін 
химик (С.Пірәлиев) қызметінен кетіп, 
 орнына түркология былай тұрсын, �з 
мамандығын �лдім Алла түсінетін басқа 
басшы келген еді. Ол енді к�пе-к�рінеу 
түркология алдына тартылған керме! 
Тілтаным саласындағы жақсы идея 
жарамсыз �ліп еді с�йтіп. «6лгендер 
қайтып келмейді» (Б.Соқпақбаев)...

 Біздің аға-інілік қатысуымыз сәл 
«қызықтау» болып келетін әсте.  Кейде 

жеке �зім, кейде К�пен (3мірбек) 
екеуміз екеулеп, 6мекеңді, тіпті 
6зекеңді (Жәнібек) 6мірзақ ағаны ішке 
ала с�йлегенде, үшеулеп әзілмен шым-
шып алып, құрдастай қалжыңдасып 
біресе күлдіріп, біресе бүлдіріп (ашу-
ландырып) жүретін әдетіміз. Соның 
бірін есіме түсіргім келеді. 3кесі Айтбай 
ақынның (Айтмұханбет Белгібаев) 
туғанына 125 жыл толды ма, әйтеуір 
мен отыра қалып мақала жаздым. Аты 
«Мейірімсіз қара жер с�зіме менің 
қарашы...». Теріп жіберіп терім сіңген 
«Егемен Қазақстан» газетіне жіберем 
ғой, баяғы. Оқыған, газет президенті 
Сауытбек дос (Абдрахманов) телефон-
дап тұр. «Мақала ұнады. Береміз. Бірақ, 
6мірзақ ағаны оңдырмапсың. Ренжіп 
жүрмей ме? Сол жерін қысқартсақ 
қайтеді?» дейді талғампаз дос.  Жобамен 
ол мынадай жолдар: «Айтекең 
 атамыз елеусіз, ескерусіз қала беретін 
ақыннан емес еді. Қалам ұстап жүрген 
ұрпағының еренсіздігінен тасада қалып 
келеді....» деген секілді. Бір жағы шын, 

ойымды айттым. 6зінің де �мірінің 
бесін шағында Түркістанға келіп 
тұруы керектігін, �лген соң �зіне 
арнап қатырып тұрып музей жасайты-
нымды қаперіне салдым... 6лім деген 
суық с�з... Тіксініп қалды. Іле түсініп 
қабылдады. 6мірзақ ағамның іші 
с�зімді жек к�рмеді... Зәмира жеңгем 
күліп тұрды... Енді, мынау... Адамның 
басы Алланың добы!

Күнделігіме үңілемін. 11 наурыз 
2011 ж. «Егемен Қазақстан» газетінде 
«Қайран, қазақ қыздары!» (№70-80. 
03.2011 ж.) аталатын үштік толғанысым 
жарық к�рген. Сауытбек дос қой, 
үшеуін үш бетке сала-құлаш етіп  тастай 
салған. Шамасы, М.Хакімжанова, 
Ш.Жиенқұлова, А.Қыраубаеваны жұрт 
сағынған. К�п кісі телефондады. Бірі – 
6мірзақ к�кем. Ризашылығын айтты. 
«Алма маған қарындас қой, – дейді ол. 
– Соны Бейсекеңмен ұстаз-шәкірт қана 
емес, әке мен баладай етіп әдемі беріпсің. 
$лі күнге 3кіне еске аламын, Бейсекең 
мені 3зіне шақырды. $дебиетші етіп 
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тәрбиелегісі келді. Мен бара қоймадым. 
Енді ойлаймын: мені Орхон-Енисей ме, 
әйтеуір к3не әдебиетке салғысы келген 
екен ғой... Қайдан білейік, шалдың 
ішінде не жатқанын? Сені шалға құдай 
жеткізген екен... Сенің бір жақсы әдетің 
күнделік жүргізесің. Қарашы әне, 
Мәриям Хакімжанова туралы, Шара 
Жиенқұлова туралы күнін күндей, 
айын айдай дәлме-дәл беріп әңгіме 
сабақтайсың. Соншалық нанымды. 
Сосын әр тағдырдың бір драмалы сәтін 
буыннан әдемі ұстайсың. Соған байлап 
бересің. Соныңа сүйсінемін...». 

Тағы бір сәт. «Балғын б�бек деп деп 
соққан бауырмал жүрек» (Балалардың 
ғажап ақыны 3нуарбек Дүйсенбиев 
туралы толғаныс) («Ана тілі» №31-32 
(1079-1080) 5 тамыз, 2011 ж.). 6мірзақ 
Айтбайұлы телефондады. «Мақалаңды 
әр с3йлемінің астын сызып отырып 
оқыдым. Кісілік, адамгершілік туралы 
сорғалатыпсың. Солай с3йлеуіңе оның 
балалар әдебиеті 3кілі болғаны да оңтай 
беріп тұр. Оның үстіне сені оқуға түсіру 
опыр-ай, қызық факты. Aзің жастай 
осындай тәуір адамдардың – ақын-
жазушылардың ортасында жүріпсің. 
$нуарбек арқылы қазақ әдебиетінің 
қаншама 3кілдерімен танысқансың. 
Қабдікәрім Ыдырысов екеуінің сенің 
сыртыңнан кітабыңды жоспарға енгізіп 
қамқор болатыны қандай тамаша?! Сол 
кезде Қабдікәрім «Жалын» баспасының 
директоры. Оған сәлем берушілер к3п те, 
ол сәлем берушілер азайған уақыт емес 
пе? Соның 3зінде әрі Сәбит Мұқановты 
сыйлап, әрі $нуарбектің с3зін жерге 
 тастамай сенің кітабыңа қамқорлық 
жасауы қазіргі заман адамдары есте 
ұстайтын, 3неге тұтатын жәйт екен. Aзің 
к3рген қамқорлықты ұмытып кетпей сары 
майдан қыл суырғандай етіп к3зі кеткен 
соң әдемілеп әңгімелеп отыруың сенің 
азаматтығыңды к3рсетеді, айналайын. 
Сенде к3п кісіде жоқ адами кісілік те, 
к3п кісіде жоқ қалам ізгілігі де бар. Содан 
айырылып қалма. Мансабы (!) құрысын. 
Мансап та, абырой да сенің қаламыңда! 
Қаламыңды қадірле! Кеше сені іздегенде 
«Ана тілі» газеті қолымда еді. Астын 
сызып оқыған с3йлемдерді қайыра 3зіңе 
оқып беріп сүйсінісімді білдірейін деп 
ойлағам. Таба алмадым» дейді ол.

Тағы бірнеше кісі телефондады. 
Бір қызық бар. Телефондаушылар аға 
буын �кілдері. Бәлкім олар 3нуарбек 
Дүйсембиевті білетін болғандықтан 
телефондайды. Бәлкім аға буыннан 
�зге газет, кітап оқитын кісі қалмаған 
мына аламан-тасыр заманда. О, осы біз 
қайда ығып барамыз?».

9 ақпан 2012 ж. «Туған күн жайлы 
философия, немесе профессор Серік 
Пірәлиевке хат». «Ана тілі» 2 ақпан, 2012 
жыл («Құрдастарыма хат» циклынан) 
Бірнеше кісі телефондады. Соның бірі 
– 6мірзақ аға Айтбайұлы! «Астын сызып 
оқитын әдетім бар, – дейді ол. – Сенің 
мақалаңды да с3йттім. Астары қалың 
екен. Сұлу жазылыпты. Т3гіліп тұр. Тек 
бір айтарым $-нің мерейтойын тойлама-
уын қасиетке балапсың. $рі классиктер 
қатарына қосып с3йлепсің. Соныңа 
келіспеймін. Ол кісі сараң кісі. Оның 
үстіне белгілі жас м3лшері –  мерейтойды 
тойламауда  ол кісі 3лшем бола алмайды 
ғой. Ал қалғаны тамаша. Мына қоғамды 
да біраз жерге апарыпсың. Мынадай ме-
рейтой мақаласынан кейін сені Серік той-
ына шақырмайтын шығар...». Бәрі рас. 
Серік достың тойына шақырмағаны да 
рас. Дәл айтып тұр. Психолог. Мансап-
ты қызметті сүйеді ғой. 

Үш үзінді. Үзік-үзік ойлар. Маған 
оқуға түсерде к�мек бере алмағанына 
қымсынады. «Ана тілі» газетіне 
редакторлыққа ұмтылған сәтімде 
белімді буу орнына, жолымды 
тосқандай болғанына қысылады... 

бір жағы қалжың еді... Қаз-қалпында 
қалуын �тіндім. Бірер күн �тті ме, 
сырты маңғаз сал, серінің соңғы тұяғы 
дерлік (ішкі жан дүниесі шерлі) ағам 
телефондап тұр. «Ой, ұрсатын болды-
ау...». Ішім қылп ете қалды. «Құлбек...» 
әрі қарай үнсіз... қамығып тұрғаны 
байқалады... «Тіліңнен де айналайын 
т�гілген, діліңнен де айналайын жете 
танып, жеткізіп айта алған...». Тағы 
үнсіздік... Кемсеңдеп кетті ме «жақсы» 
деп телефонды тастай салды. Кезекті 
мақаламды мақтайын деп отырған мен 
жоқ. Шамасы, анадан жетім қалып, 
�гей ананың тәрбиесін к�рген баланың 
әкеге деген сағынышы билеп кеткен 
болуы керек. 3рі шерлі жүрек. С�йтіп, 
ағамызды жылатып та алғанбыз...
С�йтіп, ұрыс естір сәтте бір мақтау 
есітіп жырғап та қалғанбыз.

Түркістанға таң сыз бергеннен 
қоныс аудардым. Қазақ түркологиясы 
басында тұрған профессор  Бейсембай 
Кенжебайұлына арнап түріктану 
музейін аштым. Ол аз болса «Түрік 
тілдес халықтар кітапханасын» аштым. 
(24 түрік тілінде 46 мың кітабы бар). 
«Түрік халықтары �нер галереясын» 
жанына қостым. Құтты болсынға 
6мірзақ ағам бастап қазақ  зиялылары 
жетті. Түрік дүниесінен Бейсекең 
шәкірттері жетті ат сабылтып. Бейсекең 
музейінің тұсауын шәкірті Мырзатай 
Жолдасбеков пен татар түркологы 
Хатип Миңнеғұлов кесті. «Түрік 
тілдес халықтар кітапханасы» тұсауын 
6мірзақ Айтбайұлы мен екі мәрте 
6збекстан мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты  Насыр Фазылов кесті. 
«Түрік халықтары �нер галереясы» 
тұсауын «Егемен Қазақстан» газеті бас 
 редакторы Жанболат Аупбай мен Ресей 
Федерациясы Думасының депутаты 
Гульфия Юнусова кесті.

Іні ісіне аға баладай қуанды. Күллі 
кітапханасын мен ашқан «Түрік 
тілдес халықтар кітапханасына» 
аманаттады (Кітапхана жанынан 
«6мірзақ Айтбайұлы кітапханасын» 
жасақтадым.). Алматыға аттанып 
бара жатып сүйегі Америкада қалған 
мұңдық Күнтуған к�кемізді есіме сал-
ды... «Ұмытып кеткен жоқсың ба?...». 
Алдымен 6зекеңе музей жасамақ 
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ANA TILIБ Е З Б Е Н
Алланың �зі де рас, с�зі де рас. 

Абай
 

Құранның «Фатиха» сүресін 
 «Уммул-Куран» – Құранның 
анасы» дейді, сонымен бірге 

«Ең қасиетті сүре  Фатиха» (Хаким), 
«Құранның ең биік шыңы – Фати-
ха сүресі» деген де бар. Мұны айтып 
отырғандағы ойым, Абайдың қара 
с�здерінің шыңы, �зім оқып, білген 
мұсылман әлеміндегі Алладан бастап, 
Пайғамбарымыз және Иман, жалпы дінге 
қаратып айтылған әм жазылған пікір-
тұжырымдардың, түйін-түйсіктердің 
ең озығы «Отыз сегізінші с�зі» ме деп 
қалдым. Не деген тереңдік, не деген к�л-
к�сір парасат-пайым. Ғұламалық. Ол 
«Ей, жүрегімнің қуаттары, перзентлерім!» 
деп басталады. Бұл маған, қазақты былай 
қойғанда, бүкіл әлемге қаратып айтылған 
с�з секілді. Мұны, аталған қара с�зді 
қайта бір оқып шыққасын айтып отыр-
мын. 3йтсе де, ондағы ұшан-теңіз білім 
мен біліктілікке қол да, ой да жеткіздім, 
оған толық қанықтым десем кінәлі да 
күнәлі болып қаламын. Бірақ, жүрегім 
сезеді. Абайдың �зінен кейін, �зі және 
шығармасы туралы ұрпағына мәңгілік 
шешуге жұмбақ қалдырып, «Мен бір 
жұмбақ адаммын...» деуінің сыры сонда 
екен ғой... Достоевский Пушкин  туралы, 
ақын ескерткішінің басында тұрып, 
осы тақылеттес с�з айтқан еді. Пушкин 
жұмбақтығын сыр еткен.

Бір қызығы біз, �з-�зіне сүйсінген-
дерді, �зін-�зі жақсы к�ріп, атына шаң 
жуытпай, атына сын айтылса тулайтын-
дарды «Нарцисс (грек мифологиясында 
Наркисс) немесе Нарциссизммен дертті» 
дейміз, оны Абай, о с�зге қарағанда 
әлдеқайда терең де, кең пайым-пара-
сатпен «Айнаға табыну» (қара с�здегі 
с�йлем «Бұл айнаға табынғандар...» 
деп басталады)» депті. Ал, адам айнаға 
қарап тұрғанда, одан кімді к�ретінін 
білесіздер. Сондықтан, достарым, 
Абайдың «Отыз сегізінші с�зін», менің 
азды-к�пті, барлы-жоқты �з ойымды 
таратып айтқаныма қарағанда, �здеріңіз 
оған қайта-қайта оралғандарыңыз ж�н. 
Қорыта айтқанда, Абайды «қайта-қайта 
оқып, тіпті, жастанып жатуларың керек» 
деген ұстаздарыма мың алғыс.

***
Абай шындыққа, тіпті ақиқаттың 

�зіне тік қарап, оларды  айтты да, жазды. 
Ой түйді. 6лең  тудырып, қара с�здеріне 
арқау етті. Ақиқат – жалқы, шындық 
– к�п. Данышпан соны білді әрі сезді. 
Оның ақиқатқа жүгініп «Алланың 
�зі де рас, с�зі де рас», «Ажал – хақ» 
деуінің сыры сонда. Ал шындыққа иек 
артып И.Тургеневтің «Отцы и дети» 
шығармасындағыдай әкесі Құнанбаймен 
т�бе басында бетпе-бет қалып, әкесінің 
айтқан ақыл-кеңесі, айып с�зіне қарай 
 жауап берген бәтуәлі с�зі, ой-толғамы 
соның айғағы.  3ке  мен баланың 
арасындағы диалог әйгілі  романды 
оқығандарға жақсы таныс болуы керек. 
Құнанбай ұлына не деп мін тақты? 3ке 
с�зіне Абай қандай жауап қатты? Оқып 
к�рейік!

 – Сенің басыңнан үш түрлі  мін 
к"ремін. Соны тыңда! Ең әуелі, арзан 
мен қымбаттың парқын айырмайсың. 
/зіңдегі барыңды арзан ұстайсың. Бұлдай 
білмейсің. К"п күлкіге, болымсыз ермекке 
асылыңды шашасың. Жайдақсың! Жайдақ 
суды ит те, құс та жалайды. Екінші, 
дос пен қасты сараптамайсың. Досқа 
досша, қасқа қасша қырың жоқ. Жұрт 
бастайтын адам ондай болмайды. Басына 
ел үйрілмейді. Үшінші, орысшылсың. Солай 
қарай ден қойып барасың. Дін, мұсылман 
жат санайтынын ескермейсің! – деді. 

 – Осы үш айтқаныңыздың үшеуіне 
де дау айтам, әке. /зімдікі дұрыс деп 
 айтам. Ең әуелі, жайдақ суға теңгердіңіз. 
Қолында құралы бар жалғыз-жарымға 
ғана пайдасы тиетін шыңыраудағы 
су болғанша, құралды, құралсыз, кәрі, 
жасқа түгел пайдасы тиетін жайдақ 
су болғанды артық санаймын. Екінші, 
ел  алатын тәсілді  айттыңыз.  Ел 
билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің 
білуімше, ел бір заманда қой сияқты 
болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы 
«ай» десе "ргізіп, «шайт» десе жусата-
тын болған. Бертін келе, ел түйе сияқты 
болды. Алдына тас лақтырып «ш"к» 
десең, аңырап барып қана бұрылады. 
Ал қазіргі ел бұрынғы к"рбалалықтан, 
 нашар, момындықтан сейіліп, к"зін ашып 
келеді. Ендігі ел жылқы сияқты болды. 
Аяз бен боранда, жауын-шашында топ 
не к"рсе, соны к"руге шыдаған, жанын 
аямаған, қар т"сеніп, мұз жастанған, 
етегін т"сек, жеңін жастық қылған 
бақташы ғана баға алады... Жанашыры 
бар, жақсылық  пайдасы бар ғана кісі 
бағады... Үшінші, орысты айттыңыз. 
Халық үшін де, "зім үшін де дүниенің ең 
асылы – білім-"нер. Сол "нер орыста. Мен 
барлық тірліктен ала алмаған асылды 
содан алатын болсам, ондай жер  жатым 
бола ма? Жатырқап, қашықтауым 
надандық болса болар, бірақ қасиет 
 болмас... – деді. 

Міне,  бұл  ақиқатқа  қарағанда 
шындыққа келеді. Сонымен Абай, 
ақиқат пен шындықтың айырмасын 
білген,  сезген тұлға.

***
Абайға дейінгі Шалкиіз, Ақтамберді 

секілді ақын-жырауларымыз бен 
ауыз әдебиетімізден �рген, �нген, 
қаузалған шығармалардың қай-
қайсысында ұлтымыз жүріп �ткен 
сүрлеу, соқпаққа теңесек, солардың 
бәрі Абайға келіп тіреліп,  сонда 

Аманхан ӘЛІМҰЛЫ

со тұста. Не деген қолға түспес деталь. 
Абай тілінің уыттылығы мен тапқырлығы 
осында болса керек.

***
Абай – аудармашы.  Ұлы ақын 

 Пушкин, Лермонтов, Гете шығармаларын 
аудару арқылы �зі де байып, оларды 
туған халқының рухани дүниесіндей 
етті. Яғни, ұлтқа сіңісті етіп, �зге тілде 
айтқанда, ассимиляция жасап жіберді. 
Бүкіл елдік ортақ ырзыққа айналдырды. 
Демек,  аударма – интернационалдық 
 категория. Оған барғанда, ақындықты 
 былай қойғанда, азаматтық кескін-
келбет қажет. 

***
Абайды с�з еткенде ұлы ақын ғұмыр 

кешкен дәуірдің әлеуметтік-тұрмыстық, 
қоғамдық-саяси, оқу-білімдік, ағарту-
шылық жайын жата-жастанып зерт-
теп- зерделемесе болмайды. Оған қуат, 
уақыт, зор ізденіс керек-ақ. 3йтпесе, 
«таза �нерді» тілге тиек ету бар да, ұлттық 
мінез, оның образды ойлау үрдісіне 
лайық салт-сана, салт-дәстүрі тағы бар. 
Абай шығармалары соның бәрін бойына 
сіңірген. Ол біздің барымыз!

***
 Абай біздің барымыз. Ол қалдырып 

кеткен адами-азаматтық қадір-қасиет 
пен шығармашылық жұмбақты, одан 

Қазақ �леңіне, дәстүр жалғастыра 
отырып, �лшем, түр, пішін жаңалығын 
енгізген Абай аудармашыға таңсық бол-
маса керек еді ғой. Ұлы ақын  Пушкин, 
Лермонтов шығармаларын аудару 
арқылы �зі де байып, оларды туған 
халқының  рухани дүниесіндей етті. 
Бүкіл елдік ортақ ырзыққа айналдырды. 
Демек, аударма – интернационалдық 
 категория. Оған барғанда, ақындықты 
былай қойғанда, азаматтық кескін-
келбет қажет. Сонымен:

Жуковский «Қара с�здің аударма-
шысы – құл, поэзияның адармашысы – 
бәсекелес» дейді. Онда  поэзияны  аудару 
жарыс екен. Сосын, Абай үлгісіне 
ден қойсақ, аударманың үш тәсілін, 
яғни, үш үлгісін к�реміз. Бірінші – 
түпнұсқаны дәлме дәл, ауытқымай 
 аудару, Екінші – түпнұсқаның мән-
мәтіні (контекстің) мен с�зінің аста-
ры немесе бүкпе мәніне (подтекстің) 
сайма-сай балама іздеу, Үшінші  – 
аудармашының түпнұсқаны  аударып 
отырған тілінің топырағына  тарту. 
Сосын, аударма саласында Гогольдің 
«Аудармада тұпнұсқаға жақындау үшін, 
одан алшақтау  керек» деген де с�зі 
бар (оған үлгі Абай  аудармалары. Ол 
туралы «Абайды түсіну үшін де талант 
керек» деген ой б�лісімде айтқанмын). 

Тәкен мен  Мекемтас аға, одан да берісі 
Герағаң, Темірхан, Тұрсын,  сосын, 
мен бірін есіме түсіріп, бірін есіме 
түсіре алмай жатқан абайтанушыла-
рымыз қаншама. Олар түсінді.  Сосын, 
түсінгендерін қалың қазаққа жетсін 
деп қағазға тәптіштеп түсіріп  жазып 
та, айтып та жатыр. Сондықтан, біз әлі 
Абайды түсінген жоқпыз  демеу керек, 
түсініп үлгеріп бола алмай  жатырмыз 
деуге тиіспіз. О процесс бізге дейін 
де жүрген, біздің кезімізде де жүріп 
жатыр, болашақта да жүре береді де... 
 Абайды түсіну мен оның жұмбағын 
шешіп, құпиясын ашу ұзақ та, тынымсыз 
процесстің к�рінісі болса, оны түсінуге 
ұмтылу – бақытты процесс...

***
Абай Гёте, Пушкин, Лермонтовтың 

�леңдеріне қазақ «қанын» құйып, асси-
миляциялап жіберді. 6йткені, ұлттың 
ұлы ақыны олардың туындыларын, 
олардың �здерімен ақындық жарысты-
рып аударған еді.

***
Поэзияда шындыққа қарағанда, ақи-

қатқа қол жеткізу қиын. Абай соған қол 
жеткізіп, данышпан ақын атанды. Яғни, 
ақыл-ойды поэзияға к� терді, с�йтіп, 
о қасиеттерді сезім атты құбылыспен 
үндестіріп, ұлт ақыны атанды. 6йткені, 

түсірілген қара с�здер жиынтығы 
шабыттың емес, қара жұмыстың, яғни, 
отыра қалып «�лең» жазудың кәсіпқойға 
тән қасиеті ғана. Дыбыс, с�з бен с�йлем, 
тіл, образ, музыка (ТОМ) үндестігін 
сезінбеген адам солай демеске амалы 
жоқ. Бұндай ақынсымақтардың жақсы 
оқырман  болып қалғаны әдебиетке де, 
поэзияға да әлдеқайда пайдалы.

***
Абай ақылды поэзияға к�терген 

бірден-бір ақын. Ақыл мен сезімді 
үндестіру кез келген ақынның пеше-
несіне жазыла бермеген. Қадағаң, 
Қадыр-Мырза 3лі де, Жұмекен де  сондай 
ақындар санатына жатады.  Лирика мен 
философия үндескен тұстан даныш-
пандық басталады.

АБАЙДЫ 
ТҮСІНІП ОҚУДЫҢ 
ӨЗІ ТАЛАНТ

тоғысып ұлы ақын шығармашылығы 
а р қ ы л ы  э в о л ю ц и я л ы қ - д ә с т ү р л і 
үрдіспен дамып, әлем әдебиетінен 
ойып орын алуға беттеген үлкен жолға 
айналды. Жан-жақты дамыды. Тамыры 
құнарланды. Жапырақ жайды. Тың, 
жаңаның басы боларлық ұлттық нәр 
алды. Қуаттанды. Абайдың ұлт ақыны, 
данышпан аталуының бір сыры мен 

қыры сонда. С�йтіп, ол �зі айтқандай, 
жаңаның басы болды.

***
Бірінші:  Абай шығармаларымен 

бірге қазақтың әдеби тілі қалыптасты, 
екінші:  ол ұлттық шығармашылық 
дәстүр мен әлем шығармаларының 
озық үлгісін бойына сіңірген қазақ 
әдебиетінің классикалық стиль үлгісін 
жасады, үшінші: Абай болашақ, бүгінгі, 
тіпті ертеңгі десе де боларлық, қазақ 
әдебиетінің эволюциялық даму бағыт-
бағдарын белгілеп берді.  Логикасын 
нықтады, шымырлады, түзеді. Оның:

6лең – с�здің патшасы, с�з сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. –
дей келіп;
Б�тен с�збен былғанса с�з арасы,
Ол – ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы к�бі надан,
Бұл жұрттың с�з танымас бір парасы 

–
д е у і н і ң  с ы р ы  с о н д а .  С о с ы н ,  о л , 
 бү гінгі кейбір ақындардың аяқ алы-
сын байқағандай «Мақтау �лең ай-
тыпты әркімге арнап» дейді де, ойын 
«Кетірген с�з қадірін жұртты шарлап» 
деп түйіндейді. Осыдан кейін Абайды 
әулие демей к�р. Ал, оқырманға «С�з 
түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» дейді. 
Бұ �лең жолының қадір-қасиеті әлі де 
түскен жоқ.

***
Абай қазақ поэзиясының к�ркемдік 

және суреткерлік қадір-қасиетін �зі 
қалыптастырған әдеби тілі  стилистикасы 
мен оралымына бейімдеп, қазақтың 
 образды ойлау жүйесі және с�йлеу 
мәнеріне дәстүрлі түрде дамыған жаңа 
мазмұн-мән, әр берді. 6леңді қарабайыр 
да қарадүрсіндіктен, жалаң баяндаудан 
арылтып, к�пс�зділіктен ада етті.

***
Абай –ұлттық ұлы тұлға. Ал, ақын 

шығармалары – ұлт қазынасы. Оның 
т�ркінін танымай, тереңіне бойламай 
болмайды. Шығыс, Еуропа мәдениетін 
қапысыз, қалтқысыз қатар меңгерген 
ол, �зінің ұлттық ойлау жүйесіне, 
тіл құнарына, образды, суреткерлік- 
 к�ркемдік болмысына қылау түсірмей, �з 
тілімен айтқанда, жаңаның басы болды.

***
Абай – ақын.  Оның мына б ір 

шумағының �зі неге тұрады.
Бас-басына би болған �ңкей қиқым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын.
6здеріңді түзелер дей алмаймын,
6з қолыңнан кеткен соң енді �з 

ырқың, – деген Абай әулиелігі бүгінгі, 
жалпы адамзат қоғамындағы, оның 
ішінде, әсіресе, қазақ қоғамындағы 
айықпас дерттің  диагнозы емес пе? Ұлы 
Абай �зінің жағымсыз кейіпкерлерін 
сынап-мінегенде ш�пке де, ш�ңгеге де 
теңемейді, телімейді, оларды тамырсыз 
қиқымға ұқсатады. Оның ұлт ақыны 
болуының сыры сол «қиқымда», яғни, 
сонда. Бұнда ұлтқа, ұлттың қолдану 
лексиконына тән с�зді с�здің мән-
мағынасын, мазмұнын, оның қолдану 
болмысын �зге тілге аударудың қияметтігі 
де соған  саяды. Абай аудармашысының 
табылмай жүруінің бір сыры да, қыры да 

кейінгі әрбір толқын �зінше түсініп, 
қабылдап, қал-қадірінше шешіп келеді. 
Бізге дейін де солай болған. Біз де солай 
етудеміз. Бізден кейінгі келер ұрпақтың 
қай-қайсысы да, бізше, бізге дейінше 
�з заманының уақыт талғам-талабына 
қарап шешіп, зерттеп-зерделейтін 
 болады. 6йткені, Абай мәңгілік жұмбақ 
қалдырған тұлға. Ол жұмбақты әрбір 
келген ұрпақ �зінше түсініп, қабылдап 
заманына лайық шеше береді. Ол шешу 
ұзаққа, қазақ аман-сау болғаншаға 
 созыла беретін процесс. Ал, Абайды 
әлі түсінген жоқпыз, түсіне алмаймыз 
деген бос с�з. Оны әрбір келген ұрпақ 
�зінше түсініп, Абай жұмбағын  заманына 
лайықты шешіп келеді. Ол созыла да 
береді. Абай ұлылығы, ұлт ақындығының 
сыры сонда.  Орыстар да  Пушкин 
жұмбағын  (Достоевский)  солай, әр 
ұрпақ �зінше шешіп келеді. Абай сияқты 
Пушкин жұмбағы да шешілген  сайын, 
одан әрі сан қырлы-алуан  сырлы болып 
жұмбақтала түседі. Мәңгілік жұмбақ 
дейтініміз сондықтан. Мұны, Тәкен 
к�кем 3лімқұлов та айтқан. Жинағының 
«Жұмбақ жан» аталуының да сыры сонда. 
О кісі де Абайдың біраз жұмбағын �зінше 
шешіп, сыры мен қырын ашқан. Одан 
кейінгі бәріміз с�йтеміз. Ендеше, Абайы 
бар ел-жұрт аман болсын!

***
А б а й  ш ы ғ а р м а л а р ы н   а у д а р у 

ж�нінде аз айтып жүрген жоқпыз. 
3йтсе де, иі қанбай-ақ қойды. Соған 
қарағанда, ұрымтал тұсын таба алмаған 
 сыңайдамыз-ау, сірә. Болмаса грузиннің 
Шотасы орыс тілінде с�йлеудей-ақ 
с � й л е д і  е м е с  п е ?  А у д а р м а ш ы л а -
рын айтсаңызшы? Арысын қойғанда, 
берісі Н.Заболоцкий. Қандай тұлға! 
Біздің кеміс-кетігіміз аңғарғаным, 
 аудармашы іріктеуге келгенде іріген 
сүттейміз. Түпқазық кемшілігіміз – 
құнтсыздық, сосын, талғамсыздық. 
Аудармашы шақырғанда – «ол кім, 
мүмкіндігі қандай, Абай табиғатына келе 
ме, қалай аударуы ықтимал?» деп тара-
зылап жатпаймыз. «Соқыр тауыққа бәрі 
бидайдың» кері. К�рінгеннің шылауына 
оратыламыз. Мұны айтқанда, мен «Азия» 
газетінің 1993 жыл, 15 қазан, жұма күнгі 
санындағы жарық к�рген М.Дудиннің 
аударуындағы Абай �леңдерін меңзеп 
отырмын.

А у д а р м а  м е к т е б і н і ң  қ а ғ и д а с ы 
 бойынша ақын �зінің табиғатына сай, 
үндес, мүдделес, сарындас, айта берді 
ойлау жүйесі қабысып кететін әріптесін 
таңдайды. Ол ол ма, әсіресе, Абайды 
 ау дар ғанда ұлы ақын ғұмыр кешкен 
дәуірдің әлеуметтік, саяси, қоғамдық 
 жайын жата-жастанып зерттемесе бол-
майды. Оған қуат, уақыт, зор ізденіс 
керек-ақ. 3йтпесе, «таза �нерді» аудару 
бар да, ұлттық характер, образдық ойлау 
үрдісіне лайық салт-сананы жеткізу тағы 
бар. Екеуі бір-біріне кереғар құбылыс, 
о с ы  т ұ р ғ ы д а н  к е л г е н д е  М . Д у д и н 
 аудармасы тұтастай ақсап жатыр. Ол 
Абай �леңдерінің әлеуметтік мәнін, 
эстетикалық тәлімін, этикалық тәрбиесін 
түсініп, ой тереңіне бойламайды. Мұны 
айтатыным, аудармашы түпнұсқаның 
т�ркініне бармай, сыртқы тұрпатына 
ғана к�ңіл-к�зін жүгірткені байқалады.

Бірақ, о кісінің о с�зі  аудармадан 
ауытқып, ойдан шығарылған әлде 
бірдеңелерді айтып-жазып кет де-
ген с�з емес. Бұл Абайдан қалған 
үрдіс. Ұлы ақын �з  аудармаларында 
түпнұсқадан бір елі қалмайды, иық 
тірестіріп, тіпті, кей-кейде мойын озық 
отырады. Аударғандарын ұлттық т�л 
шығармаларына айналдырып жібереді. 
Бүгінде атақты:

«Қараңғы түнде тау қалғып,
Ұйқыға кетер балбырап», 
немесе:
«К�ңілім менің қараңғы: 

бол, бол ақын,
А л т ы н д ы  д о м б ы р а ң м е н  к е л ш і 

 жақын ды» білмейтін қазақ бар ма? 3й, 
қайдам.

Бұны тәптіштеп, жатқаным аударма-
шыны да «ұқсап баққа» шақыру.

***
6лең-жырмен қазақты сынайтындар 

к�бейді. Егер, Абай сынаса, онда оның 
�мір сүрген заманын, қоғамын, ортасын, 
со кездегі әлеуметтік-экономикалық, 
саяси-мәдени жағдайларды, �ркениеттің 
қ а н ш а л ы қ т ы  д е ң г е й д е  б о л ғ а н ы н 
елеп-ескергеніміз ж�н. Ол «мыңмен 
алысса», оның тағдыр-талқысы, та-
лас-тартысы, тіпті, араласып жүрген 
жандарының сана-сезімі де басқа еді 
ғой. Абай ерекшелігі, ол қолдан трагедия 
жасамаған.

Сондықтан, оның ой, интонация-
сын қайталап, тіпті,  �зін Абайша 
ұстап, �зін Абайша сезіну де ешкімге, 
ешқайсымызға да абырой әпермеген. 
Бұл – ұлы ақынның к�леңкесі ғана 
болып қалу. Абайға елікте, бірақ оның 
интонациясын, мұң-зарын, қайғы-
қасіретін, проблемасын қазіргі жағдайға 
икемдеме. Ол оған к�нбейді.

***
Абай – қазақтың поэтикалық және 

әдеби тілін қалыптастырды. 6з с�зімен 
айтқанда, жаңаның басы (жаңалық 
 ашушы емес) болды. Яғни, ол сезіну, 
сезу – құбылысын, білу, білімділік 
– қасие тімен үндестіріп, �зі ұлттық 
тұлғаға  айналды. С�йтіп,  гректер 
�здерін Гомерсіз, ағыл шындар �здерін 
 Шекс пир сіз,  не містер �здерін Гётесіз, 
орыстар �здерін Пушкинсіз к�з  алдына 
елестете алмайтынындай, Абай да 
қазақтардың �здерін, �зінсіз к�з алдына 
келтіре алмайтындай жағдайға жеткізді.

***
Абай – ғұмырымен де,  жырымен 

де, қара с�здерімен де жұмбақ та құпия 
ақын. Қазір біз  соны там-тұмдап 
 шешумен де, ашумен де келеміз. Бұл 
ұзақ процесс. Ұрпақтан-ұрпаққа кетеді. 
Ақын ұлылығының сыры мен қыры 
 сонда. Ал, біз Абайды әлі түсінген 
жоқпыз деу бос с�з. Біз бар түсінгенімізді 
жүйелеп, кезең-кезеңімен әр ұрпақ 
шама-шарқымызша айтып та, жазып 
та келеміз. Арысы Байтұрсынов, берісі 

ақыл-ес,  ой-сана философиялық 
категорияға жатады да, ал сезім, сезіну, 
таңғалу, тамсану ақындық категорияға 
ден қояды. Міне, Абай осы екеуінің 
басын біріктіріп, үндестіріп, үйлестіріп 
ұлттың ұлы ақыны әрі данышпаны, 
генииіне айналды.

***
Абай екі қызметті қатар атқарды. 

Бірінші  – жазба әдеби-поэтикалық 
тілді қалыптастырса, екінші – жазба 
әдебиеттің �зін қалыптастырды. Оған 
қосымша, нағыз ұлт ақынының ғұмырын 
кешті.

***
Сезіну,  сезу  – туабітт і  табиғи 

құбылыс, білу, білімділік – жүре келе 
қалыптасатын қасиет. Жүребітті қасиет 
келе-келе бұзылуы әбден мүмкін, ал, 
туабітті сезім, сезіну бұзылмайды. Білу 
– білімділіктің к�рсеткіші, сезім, сезіну 
– қандық-тектік категория. Бұны айтып 
отырғаным, білімділік пен сезімталдық-
сезіну үндескен тұстан интеллектуал-
ды поэзия �ріп, ақын топырағының 
құнарлылығын к�рсетеді. Мұнда ана 
тілінің, туабітті бойдағы ділдің алатын 
орны ерекше. Абайда соның екеуі де 
жетілген, кемелденген. Оның «толық 
адам» болатынының сыры сонда.

***
Абай қазақ тілінің поэтикалық 

з а ң  д ы л ы қ т а р ы н а  о р ы с  п о э з и я с ы 
арқылы еуропалық қан жүгіртіп, оны 
үндестік үрдісімен логикалық және 
к�ркемдік жағынан жетілдірді. С�йтіп, 
қазақ  поэзиясы ұлттық тіл, образ, 
 музыка (ТОМ) үндестігіне бой алды-
рып, ақындарымыз суреткерлік пен 
к�ркемдікке қол жеткізді. Яғни, қазақы 
қарабайырлық пен қарадүрсіндіктен 
әрі жалаң баяндаудан, к�пс�зділіктен 
 а р ы л д ы .  Қ а з і р г і  к е й б і р  а қ ы н с ы -
мақтар, сол үндестікті бұзып, �леңді 
хаосқа, ыстығы к�терілген баланың 
сандырағына, яғни, абстракциялық қолға 
да, сана-сезімге де тұрғысыз еткенді 
 былай қойғанда, прозаизмге айналды-
рып жіберді. Олардан белгілі бір ырғаққа 
түсірілген, басқасын былай қойғанда, 
тіпті, �леңге қояр басты талаптардың 
бірі  ұйқастан ада,  ақынсымақтың 
ойдан-қырдан құрастырған (шабытсыз 
шатпағы) қара с�здерінен ұлы Абайдың 
«/6лең – с�здің патшасы, с�з сарасы, /
Қиыннан қиыстырар ер данасы./ Тілге 
жеңіл, жүрекке жылы тиіп,/ Теп-тегіс 
жұмыр келсін айналасы/», сосын «/
Сылдырлап �ңкей келісім, Тас бұлақтың 
суындай/», дегенінің �зі түгілі, түр-түсін 
де, мазмұн-мәнін де таппайсың. Мен 
білемін, ондай ақынсымақтар, �леңнің 
ырғаққа түскенінен басқа қасиеті 
 бойына туа бітпегенін мойындамау үшін 
«Мен �лең жазып отырғанда ұйқасқа 
қарамаймын. Маған мазмұн, ой керек» 
дейді. Бұл ақталу ғана. 3йтпесе, ырғаққа 

***
«Жас жүрек жайып саусағын». Нағыз 

ақын к�ріп, сезінген құбылыс. Ал, оны 
поэзиялық к�ркем, сазды,  образды (бір-
бірін толқындай қуалап, дыбыстық 
хаос тан арылған «ж» әрпімен басталған 
с�здер мен с�йлемдер үндестігі соның 
к�рінісі)  деңгейге к�теру туабітті 
шабыттың шалқыған тұсы.

***
Абай поэзиясында да,  прозасында да 

стилист (еліктеуші емес) және к�ркемс�з 
(художник) иесі. Оның әрбір с�зі мен 
с�йлемі нақты, жинақы, айналасы 
жұп-жұмыр (�з с�зі), к�пс�зділік пен 
шашыраңқылықтан ада. Онда артық 
�лең, артық қара с�з жоқ. Тәкең к�кем, 
Тәкен 3лімқұлов сондай жазушы еді. 
Жақсы нәрсенің жұқпалы болғаны 
қандай жақсы.

***
Пушкин «Вот Муза, резвая  болтунья» 

десе, Абай «6лең шіркін �секші, жұртқа 
жаяр» дейді. Бұл ұлылар үндестігі. 
Поэзиядағы реминисценция деген осы.

***
Абай қазақ �леңінің к�кжиегін 

кеңейтіп, Ана тіліміздің мол мүмкіндігін 
поэтикалық-интеллектуалдық поэзияда 
толық пайдаланды.

***
Тілді меңгеру ұлттық ақындықтың 

к�рінісі емес. Ол ұлттық стихияны, әдет-
ғұрып, салт-дәстүр, сана-сезім, тұр мыс-
тіршілік к�ріністерін тіл,  образ, музыка-
мен (ТОМ) к�мкеріп, ұлттық нақышта 
оқырманға жеткізе білу.  Мысалы, 
еуропалық үрдіске тән «Жапырақтар 
қол соғып тұр»  деген сана-сезімде 
емес, «Жапырақтар  жамырап тұр» деп 
толғаған қазақы ойлау мен к�руден 
�рген сана-сезімнің к�рінісі болуы 
 керек. «Жапырақтың жамырауы» қазақ 
тұрмыс-салтындағы құбылыс. Қозы-
лақтың жамырағанын к�з алдыңызға 
келтіріңізші? Болмаса, сол Абайдағы 
«Лай суға май бітпес қой �ткенге», 
 сондай-ақ, «К�ңілдің  жайлауынан ел 
кеткен бе?»  немесе «Кәрі құдаң қыс 
келіп, әлек салды», «...бас изеймін шы-
бындап» деген  жолдарда Тәкен к�кем 
3лімқұлов айтқандай «ұлттық дәстүрден 
тысқары» ештеңе жоқ емес пе? Міне, 
ұлттық ақын мен ұлттық �леңнің үлгісі 
осыларда жатыр. Сол Тәкен к�кем 
«Тамырсыз �сімдік �спесе, тамырсыз 
пенденің кітаби білімі ұзаққа бармайды» 
дейді.

***
Абай қазақ поэзиясының к�ркемдік 

және суреткерлік қадір-қасиетін �зі 
қалыптастырған әдеби тілі  стилистикасы 
мен оралымына бейімдеп, қазақтың 
 образды ойлау жүйесі және с�йлеу 
мәнеріне дәстүрлі түрде дамыған жаңа 
мазмұн-мән, әр берді. 6леңді қарабайыр 
да қарадүрсіндіктен, жалаң баяндаудан 
арылтып, к�пс�зділіктен ада етті.
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ANA TILI АЛЫПТАР мен АРЫСТАР 
лттық намысы күшті, қаны бар азаматтардың кеңес басшылығына ұнамағаны бүгін елдің көбіне мәлім 
және олар жөнінде айтылып та, жазылып та жүр. Ұлтжанды азаматтар отаршылдық режимнің орыс 
емес ұлттарды тежеп ұстап, ұлт саясатын бұрмалауына көнбеді, оған ашық қарсылығымен көзге түсті. 
 Ертеректе, Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында Смағұл Садуақасов, Сұлтанбек Қожанов сияқты 
қайраткерлер Голощекин қуғындауына ұшырап, елден безіп кетті, сыртта жүріп белгісіз жағдайда қайтыс 
болды. Кейін біз көрген тұста осындай қуғынға түскен үлкен азаматтың бірі Жұмабек Тәшенов еді.  40-50 
 жылдарда республиканың басшы қайраткерлері санатында жүрген (облыстық партия комитетінің бірінші 
 хатшысы, Қазақ КСР Жоғарғы кеңесі төралқасының төрағасы, Қазақ КСР Министрлер кеңесінің төрағасы) 
ол 60-жылдардың басында Н.С.Хрущевтің озбырлық саясатына ашық қарсы шығып, қызметінен  босап 
қалды. Намысы бар адамға оған қарсы шықпау да мүмкін емес еді. Қазақстанды бөлшектеуге бел шешіп 
кіріскен Н.С.Хрущев тың және тыңайған жерлерді көтеру кезінде құрылған тың өлкесін (Қостанай, Солтүстік 
Қазақстан, Көкшетау, Ақмола, Павлодар облыстарын біріктірген) Ресейге қосу, Шымкент облысын 
Өзбекстанға беру (мақта өндіруді бір жерге жинақтау деген сылтаумен), Маңғыстауды Түрікменстанға өткізу 
сияқты адам ойына кірмейтін идеяларды көтерді. Алдымен осы сылтаумен ол тың өлкесі мәселесін қойды.

Оған ашық қарсылық айтқан бірден-
бір азамат Тәшенов еді. Ол ойы іске 
аспаған Хрущев 6збекстанға бүкіл 
облысты беруге бата алмай, мақта 
егетін үш (Мақтаарал, Киров, Жетісай) 
 ауданды беруді ұйымдастырды. Оның 
үстіне орталыққа жағымпаздана қарап, 
оның айтқанын екі етпейтін, Хрущев, 
Брежнев үлгісімен партия кадрларын 
іріктеу мен жоғарылатудың принципін 
бұзған республиканың кейбір бас-
шыларына да ол ұнамады. Табиғаты 
адал, бірбеткей, жершілдікке қарсы, 
айтқанын істемей қоймайтын, с�зіне 
берік адам үкімет басына келген соң, 
сондай қылықтармен де күресті. Үкімет 
аппаратын қолынан іс келмейтін, жеке 
адамдарға ғана қызмет ететін, соларға 
сүйеніп кресло күзетіп отырғандардан 
арылтуға тырысты. Қонаев Орталық 
партия комитетіне бірінші хатшы болып 
ауысып, орнына барған Тәшеновтің 
оның адамдарына жайсыз тиіп жатқаны 
жайлы �сек дүрілдеп кетті. Мінезі тік, 
талабы қатты басшының қылығын 
 жамандап, Қонаевқа барушылар 
к�бейді. Сол тұста сол үйде к�рші 
мекемеде қызмет істейтін біз оны 
естіп жаттық. Ақыры ішкі, сыртқы 
наразылықтар бірігіп, Тәшеновті 
құлатты. Шымкент облыстық Атқару 
комитеті т�рағасының орынбасары етіп 
жіберді. 3уелде т�раға қызметін беруге 
Мәскеу келісіпті деп естіп ек, артынан 
Ливенцов (обкомның бірінші хатшы-
сы) к�нбепті деп шықты.  Республика 
басшылығы айтса, Ливенцов қайда 
барады, соны сылтау еткен болар деп 
ойладық. Т�менгі қызмет болса да, ол 
Шымкентте абыройлы істеді. Ел оны 
�те жақсы к�рді, сыйлады, тіпті к�п 
мәселені облыс басшыларына бар-
май, Тәшенов арқылы шешкенін бүгін 
шымкенттіктер аңыз ғып айтады. 6зінің 
сүйетін ұлын әрқилы әңгімелердің 
қаһарманы етіп алуға үйренген халық 
оны түрліше қызметтерге қоймақ бо-
лып та �сектеді, бірақ ол сол орнынан 
қозғалмады. Сол жерден зейнеткерлікке 
шықты. Соңғы жылдары Карак�л 
�ндірісі ғылыми-зерттеу институ-
тына басшылық етті. Докторлық 
диссертация сын қорғауға (бұрын ғылым 
кандидаты болатын) да кедергілер 
к�бейді. Ақыры сол қызметте қайтыс 
болды. Шымкент халқы ардақтап 
шығарып салды, тұрған үйіне тақта 
орнатты, атына к�ше берді. Сорлы 
халықтың одан басқа қолынан не келеді? 
3лі де есінен шығармай, ұлт қаһарманы 
ғып әңгімелер таратады. Мен онымен 
1959 жылдың басында ол Министрлер 
кеңесінің т�рағасы болып келген кезде 
таныстым. Бұрын аты белгілі республи-
ка басшыларының бірі есебінде сырттай 
танитынбыз, үлкен жиналыстардың 
т�рінен к�ретінбіз. Жұмабектің біздің 
Алсай (Алтайдың үлкен ұлы) деген руға 
жиен екенін елде біздің әкелеріміз ай-
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тып отыратын. Туған нағашысы Имаш 
Жаңарқада тұратын. Білем. Сол жылы 
қаңтардың бас кезінде елден әкейдің 
қайтыс болғаны жайлы хабар алып, 
пойызбен жолға шықтық. 4 кісілік 
жұмсақ вагонға бізден басқа тағы екі 
адам – бір әйел, егделеу ер адам мінді. 
Олар Ақмолаға барады екен, біз Жарық 
станциясынан түсіп қалдық. 3ңгімелесе 
келе әлгі әйел Жұмабектің келіншегі 
Бәтеш болып шықты, қасындағы 
әкесі екен. Алматыға келіп қайтқан 
әкесін ертіп, Бәтеш Ақмолаға баруға 
шығыпты. Ж�н сұрасқаннан кейін 
бізге к�ңіл айтып, жаңарқалық Алсай 
екенімізді естіп, Имашты еске алды. 
«Біздің нағашыларымыз екенсіңдер 
ғой» деп, жылы ықылас танытты. 
Алматыға оралғаннан кейін, бір күні 
Орталық партия комитетінің партиялық 
ұйымдастыру б�лімі меңгерушісінің 
орынбасары Қапият Т�лекеев телефон 
соғып, жағдайымды сұрағаннан соң, 
тікелей телефонмен: «Мына Жұмекең 

Ол – ұлағатты ұстаз, аяулы ана. Ғибратты 
ғұмырының 40 жылға тарта уақытын болашақ 
буынды оқыту мен тәрбиелеу ісіне арнаған Анар 
Досанова 1944 жылы 2 мамырда қазіргі Түркістан 
облысы, Т�ле би ауданы қасиетті Қазығұрт 
жеріндегі 3ңгір Ата ауылында туған. К�п  балалы, 
қарапайым отбасында дүниеге келді. 1950 
жылы Абай атындағы орта мектепке барады. Он 
жылдық мектепті аяқтап, Шымкент қаласындағы 
тігін училищесінде екі жыл білім алып, тігінші 
мамандығы бойынша бітіреді. Ұстаздық жолы он 
алты жасында �зі оқыған Абай мектебінде еңбек 
пәнінің мұғалімі болудан басталады. 1964 жылы 
Алғабас (қазіргі Бәйдібек) ауданының Бірлік 
ауылына тұрмысқа шығып, ата-енесінің алдын-
да келіндік қызметін атқарып, сол ауылдағы 
А.Нысанов атындағы мектепте бастауыш пәнінің 
мұғалімі болып қызметін жалғастырды.

«Келін қайын ененің топырағынан» деген 
ұғым бізде кең таралған. 6ткен күндерін еске 
алып, естеліктерімен б�ліскен кейіпкеріміз 
ата-енесі жайында жылы лебізін білдіріп, �ткен 
шаққа к�з жүгіртіп �тті. «Енем �те таза, пысық 
адам еді. Атам Екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысқан, ауыл басшысы, еліне қадірлі азамат 
болғандықтан, отбасымыздан қонақ үзілмейтін. 
Сәлем салу, үлкеннің алдын кеспеу, үлкен кісіге 
қарсы с�з айтпау, отағасын сыйлау секілді ұлттық 
құндылықтарға негізделген тәрбиемен �стік. 

үкімет басына келіп жатыр ғой. Қызмет 
істейтін адамдарын іріктеуде. Сені 
мәдениет б�лімін басқаруға шақырады. 
Соған келсең қайтеді, к�мектеспейміз 
бе?» деп қойып қалды. Мұндай 
мәселелерді телефонмен шешуге бол-
майтынын, телефонның тыңдалатынын 
айтып бірден тоқтаттым да, «�зім кіріп 
шығайын» дедім. Баруын бардым, бірақ 
ұсынысын қабылдағам жоқ. Соның ал-
дында ғана Орталық комитеттен кеткен 
мен лауазымды қызметтің опасыздығын 
айтып, докторлық диссертация жазуға 
отырып қалғанымды сылтау еттім. 
Қапият ренжіп қалды. «6мір бойы 
мұғалім болып жүре бересің бе? Бұл жер-
ден біраздан кейін  ректор етіп жіберуге 
де болады ғой» деді. Мансапқорлығым 
жоқ мен оған желіге қоймадым. 

Сол күні кеш мезгілі еді. Шымкентте 
қызмет істейтін Едіге Жайсақов деген 
жерлес азамат келіп, шай-пай ішіп 
отыр едік. Телефон шылдыр ете қалды. 
К�тердім. Ар жақтағы дауыс: «Бұл 
Қирабаевтың үйі ме, Серік бар ма?» 
деп сұрады. – Менмін. – Мен Жұмабек 
Тәшенов қой. Халің қалай? 3кең қайтыс 
болыпты. Қайырын берсін! Менің 
нағашым еді, – деді даусы саңқылдап. 
Тіп-тік анық с�йледі. – Онда мен де 
б�тен болмаспын. – Сенімен Қапият 
с�йлесті ме? – деді одан кейін бірден 
әңгімеге к�шіп. – Сен маған қызмет 
істеуге кел. 3дейі �зім телефон соғып 
отырмын. Нұрымбекке «с�йлес» деп 
айтып едім. Ол: «Былтыр бізден кеткен-
нен бері хабарласқан емеспін. 6кпелі 
болуы керек» деп с�йлесуден жалтар-
ды. Сонсоң �зім шақырып отырмын, 
– деді тағы да �зінің тікелей с�йлесіп 
отырғанын ескертіп. – Жұмеке, 
рақмет үлкен басыңызбен телефон 
соққаныңызға! Мен �зім кіріп шығайын 
сізге, телефонның әңгімесі емес қой, – 
деп тоқтаттым. – Онда қашан келесің? 

Ертең Ақмолаға жүрем. Соның алдында 
с�йлесейік. Сағат 12-де менде бол, – 
деді. –  Жарайды, келістік. Бұл әңгімеге 
куә болған Едіге: «Неге бармайсың? 
Бар» деп мені үгіттеген болды. Қайран, 
менің ақк�ңіл, сенгіш, аңқау ағаларым-
ай! Телефон тыңдалатынын, айнала-
сында аңдушы, �сек жеткізушілердің 
к�птігін ескермей, бәрін с�йлескен, 
к�рген жерде лақ еткізіп айта салатын 
еді ғой. Сол аңқаулықтан кейін бәрі 
де опық жеді. Қарапайымдылық та 
оларда жетіп артылатын еді. Қазір кез 
келген кішкентай шенеунік сізге �зі 
телефон соқпайды, телефонды хатшы 
арқылы қостырады. Ал Жұмекең маған 
хатшысына, к�мекшісіне тапсырмай 
�зі тікелей телефондады. Ондай мінез 
ұмытыла ма? Мен уәделі уақытында 
барсам, қабылдау б�лмесінің алды 
толған кісі екен. Министрлер, басшы 
қызметкерлер к�п. Кейбірі танып, 
амандаса бастады. Осы кезде к�мекшісі 
шығып, ішке шақырды. Кешегі әңгіме 
қайта жалғасты. – Жұмеке, – дедім мен, 
– егер сіз шындап, зорлап, қайткенде 
кел десеңіз, мен келем. Бірақ бір тілегім 
– зорламаңыз. Мен Орталық коми-
теттен кеткенде, мансаптың құнын 
түсініп кеткен адаммын. Қолымнан 
келсе, доктор болсам деп, жұмысқа 
отырып қалдым. Оны үзіп тастағым 
келмейді. Егер үзілді-кесілді «кел» 
десеңіз,  амалым жоқ, к�нем. Ол сәл 
үнсіз  отырды да: – Жоқ, зорламаймын. 
6зің біл. Сенің Орталық комитеттен 
біреулерге ұнамай кеткеніңді әрі сенің 
орның керек болғанын естіп едім. Оның 
үстіне осындағы жігіттер қолыңнан іс 
келеді деген соң, «с�йлес» деп Қапиятқа 
тапсырып ем. 6з жағдайыңа қара, – 
деді. 

Тағы да сәл кідірді де: – Үй-жайың 
қалай? Біз бір тұрғын үй �ткізгелі 
 жатырмыз. Келсең, содан т�рт б�лмелі 

үй берем, – деді. Мен екі б�лмелі 
шағын, жаңа үйім барын, әзір қысылып 
тұрмағанымды айтып: – Егер сіз аман 
тұрсаңыз, арнайы үй сұрап барам ғой, 
– деп күлдім. – Жақсы, аман бол, егер 
ойлансаң, мен Ақмоладан келгенше ха-
бар берерсің, – деп ол орнынан к�терілді 
де, біреулермен телефондасып, «Са-
молет дайын ба?» деп сұрап жатты. 
Кейін қайта телефон соққан Қапият 
Т�лекеевке мен алғашқы шешімімнің 
�згермегенін айттым. Кейін ойлай-
мын, «Егер сіз аман тұрсаңыз» деген 
с�зді қалай айттым,  аузыма құдай 
 салды ма деп. Шынында, ол сол 
 орында аман тұра алмады.  Орнынан 
босап қалды. Оның орталықпен, 
республика басшылығымен қарым-
қатынасы ол кезде с�з болмайтын. 
Жұрт білсе де, айтудан жасқанатын. 
3уелде жұмысын жақсы істеп жүрген, 
абыройы үлкен кісінің босауын 
әркім әртүрлі  жорыды. Шындығы, 
енді еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейін айтыла  бастады. Д.А.Қонаев 
«Ақиқаттан аттауға болмайды» деген 
естелік кітабында (1994) Ж.Тәшеновті 
жұмыстан босатуға Н.С.Хрущевтің 
тікелей нұсқау бергенін жазыпты. 
Оның Жоғарғы кеңесте отырған 
қызметін жақсы бағалап, «�з орнында 
отырған кісі еді» депті. Ал  Министрлер 
кеңесінен кетуін  сыйымсыз мінезінен, 
ұстамсыздығынан, менмендігінен 
к�ріпті. Осы мінездемені мен 
бақталастау адамдардың дәлелсіз 
кінәлауы шығар деп ойлаймын. 
Оның орнына адал, ақк�ңіл, кісіге 
сенгіш, жұмысқа талап қойғыш, 
қатал, принципшіл, ұлтжанды деп 
айтса, шындыққа к�п жақын келер 
еді. Үкімет басына келген соң, сол 
аппараттағы, жалпы үкімет жүйесіндегі 
Қонаев жинаған адамдарға оның жай-
сыздау тигені рас та. Бабкин сияқты 

Қонаевтың отбасына ғана қызмет 
істеп үйренгендер де одан с�гіс естіді. 
Бірақ Қонаев оны босаттырмады. 
Осылар жиналып, екеуінің арасын 
шиеленістірді, жоғарыға арыздар 
 жазылды. Н.С.Хрущевтің: «Тәшеновтің 
үстінен түскен арыз-шағым  бастан 
асады» деуі де осы. Ауылдағы арыз-
шағымға, екі адамның қарым-
қатынасына Хрущев к�ңіл аудармаған 
да болар еді, егер тың �лкесін Ресейге 
қосу ж�ніндегі ұсынысқа Тәшеновтің 
ашық қарсылығы болмаса. С�йтіп, ол 
ұлтшыл, �рк�кірек адам боп к�рінді. 
Жұмекең қызметке алғыр, шешімді 
болғанын қызметтес болғандардың бәрі 
жақсы біледі және бүкпесі жоқ, аңғал, 
ойына келгенін айта салатын адам бола-
тын. Мен бармаған қызметке 3йтікеш 
Тойғанбаев деген қарағандылық жігіт 
барды. Бұрын К�кшетауда обком хат-
шысы, Мемлекеттік баспа комитетінде 
т�раға болып істеген. Мен естіген соң, 
құттықтап кіріп шықтым.

– Сен келмеген соң, мен келдім, 
– деді күліп 3йтекең. – Оны қайдан 
білдіңіз? – Жұмекең �зі айтты. О 
кісіде жасырын ештеңе болмайды ғой. 
Қирабаевты шақырып ем келмеді, 
енді сен келсең қайтеді деді. Мәселені 
 шешуде ешкімге жалтақтамай,  кадрмен 
�зі шұғылданып отыр. Менімен 
с�йлескен соң,  орынбасары Асқар 
Закаринді менің к�зімше шақырып 
алып: «Мәдениет б�ліміне мына 
Тойғанбаев жолдасты қояйын деп 
отырмын, қалай қарайсың?» деп 
сұрады. 3рине, Асекең не айтады оған? 
Тек бірге шығып кетіп бара жатқанда: 
«3йтікеш, мен сені білем ғой, тек бір-
бірімізге адал болайық» деді, – деп 
жалғастырды 3йтекең. Осыдан соң 
мен Жұмекеңмен қызметтен босап 
қалғаннан кейін ғана кездестім. Шым-
кентке кетті. Қызмет жайын с�з етіп, 
тағдырына шағынбайтын, ержүрек 
кісі еді. Алматыға  келгенде, Қонаевқа 
талай кіріп шыққанын білем. Бірақ 
алдарқатып шығарып салғаны  болмаса, 
қызмет жағдайын ж�ндеген жоқ. К�п 
ешкіммен  араласа да қоймады. 6зінің 
сыйлас інісі, бұрынғы к�ршісі Сағындық 
 Кенжебаевпен жиі хабарласатын. Кейін 
онымен құда  болды. Жұмабектің ағасы 
Манап деген кісі Ақмолада облыстық 
к�лемде  жауапты қызмет атқарған адам 
еді. Ертерек қайтыс болған. Соның 
 баласы Сағындықтың қызын алды. 
Құдалықты да, тойын да Жұмекең �зі 
басқарып �ткізді. К�бінесе, сол үйде 
кездесетінбіз. 

Жұмекең есімі �лмейді. Оның 
еліміз тәуелсіздік алғаннан бері қайта 
жаңғырып жатқаны да соның белгісі. 
Отаршылдық менмендіктің дегеніне 
к�нбей, пікірін ашық айтқан, содан 
таяқ жеген ұлын халқы қазір жиі еске 
алады. Оның Бостандық ауданын, 
кейінірек жоғарыда аталған үш  ауданды 
6збекстанға берген тұста да айтқан 
наразылығы, комиссияны басқарып, 
теріс шешім шығарғаны, бірақ Орта-
лық тың онымен есептеспегені қазір 
сол оқиғаларға куә болған адамдардың 
естеліктерінде айтылып та, жазылып 
та жүр. Осылар Ж.Тәшеновтің кім 
бол ға нын, ұлты, халқы үшін күйгенін 
дәлел дейді. Адам кімге баға берсе де, 
�з түсінігін, �з ұғымын айтады. Кезінде 
орталыққа бас шұлғып, оның ықтия-
рымен жүрмеген адамның қылығын 
ерсі к�ретіндер де бар. Менің істегеніме 
бас шұлғып отырмады деп айыптай-
тындар да болды. Олар Жұмабекті 
ұнатпады. Алайда Жұмабек Тәшеновтің 
халық ұлы боп қалатыны даусыз.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

ТӘШЕНОВ
ҰМАБЕКЖ

ШАҢЫРАҚ

атындағы орта мектепке бастауыш  сынып мұғалімі 
қызметіне ауысып, мектеп табалдырығын 
алғаш аттаған жеткіншекке қалам ұстатып, әріп 
үйретті. «Мектепте қаталдау мұғалім болған 
секілдімін. Барлығы баланың санасына жетсе, 
бір нәрсе ұғып кетсе, білім алса екен деген ниет 
қой. Қазір сол шәкірттерім кездесіп қалса алғыс 
білдіріп, �з жетістіктерімен қуантып жатады. 
Ұстаз үшін нағыз бақыт шәкірттерінің жетістігін 
к�ру» деп тебірене отырып, дүниедегі мамандық 
атаулының т�ресі – ұстаздық екенін, әсілі, 
мұғалім – барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, 
оқытып-үйрететін мейірімді абзал жан екенін, 
ұстаз берген тәрбие әрбір жанның �міріне жол 
сілтер шамшырақ секілді болатынын әңгімелеп, 
«Адамның адамшылығы – жақсы ұстаздан» 
деп ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен 
�негесі оқушының болашақ азығы» екенін 
жеткізді. 

 6мірлік жолдасы 3лібек Татубекұлы 
аймаққа қадірлі азамат, ағарту саласының 
озық қызметкері, к�птеген марапаттардың 
иегері болды. Ағарту саласында жүріп, 

 «Балаларым білімге �здері ұмтылып, жоғары 
оқу орнында оқыған кезде де бізге салмақ сал-
мады. Үздік шәкіртақы алып, �з күндерін к�рді. 
Үй шаруасында б�лінбей қолқабыс жасайтын. 
Ұлдарым әкелерімен бірге кірпішін құйып, 
есік, терезесін жасап, үйді �здері салды. Жаздық 
 демалыс кезінде қасыма отырып, кілем тоқитын, 
киіз басатын. Соларды сатып, жыл сайын 
балалардың қажеттілігін алып беретінбіз. 6ңірге 
еңбегімен, азаматтығымен абыройлы болған әке 
үмітін ақтаған балаларыма ризамын. Алдарынан 
ақ күн тусын деп, амандығын тілеп отырамын» 
дейді Анар әже. 

6негелі тәрбие к�рген балалары ата-
аналарының ізін жалғады. Бірі жоғары оқу 
орнының ректоры, енді бірі мектеп директоры, 
жоғары санаттағы мұғалім сияқты абыройлы 
қызметтер атқарса, немерелері оқу үздіктері, 
алды шет елде «Болашақ» бағдарламасымен 
білім алып, Назарбаев университетінде ұстаздық 
еңбек етеді.

Бүгінде еңбек демалысында бейнетінің 
зейнетін к�ріп отырған Анар Досанова Алла 

екендігінің дәлелі. Күнделікті жаңалықты теле-
дидардан, газет-журналдардан қарап, танысып 
отырамын. Бауыржан Момышұлының «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды» деген нақыл с�зін 
келешек ұрпақ біліп �суі тиіс. Тәртіп болмаған 
жерде кез келген істің берекесі қашып, кетеуі 
кететінін жастар түсінгені ж�н. Ал ұстаздық �те 
жауапты мамандық екені баршамызға белгілі. 
Ол – мектептің де, қоғамның да айнасы деуге 
 болады. Оқушының алдында жайдары мінез та-
ныту, әрдайым жинақы, ұстамды болу,  шешен 
с�йлей білу, т.б. асыл қасиеттер ұстазға тән десек 
артық айтқандық емес. Алдындағы шәкіртінің 
кез келген сауалына жан-жақты зерделі жауап 
беру де білімділікті, тереңдікті аңғартса керек. 
Ұстаздың адалдығы, батылдығы, с�зі мен ісінің 
бір-бірінен алшақ кетпей, біте қабысуы, жан 
сұлулығы мен тән тазалығы, жүріс-тұрысы, 
киім киісі, бәрі-бәрі оқушының бойына сіңетін 
ұлттық құндылықтармен астасып, қазақы 
тәрбиенің бастау к�зі болары с�зсіз. Мұғалімінің 
мінез-құлқын бақылап, бағдарлап отыратын 
шәкіртке барлық мейірімі мен сүйіспеншілігін, 
жан  жылуы мен махаббатын бере білген ұстаз 
ғана бала жүрегінен орын алары хақ. Ал ол үшін 
жас ұстаз білім деңгейін к�теріп,  заман талабы-
на сай үнемі ізденісте болу қажет. Сондықтан 
�з басым «Педагог мәртебесі»  туралы заңның 
қабылданғанына қуаныштымын. Себебі �зім 
ұстаздық  жолда қызмет еткен соң бұл кәсіптің 
үлкен жауапкершілікті, үнемі ізденісті талап 
ететін жұмыс екендігін жақсы білемін. Ұлт 
болашағын тәрбиелейтін ұстаздардың мәртебесін 
к�теріп, алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жа-
сап жатқан мемлекетіме ризашылығымды 
білдіремін» деп с�зін қорытындылады.

Иә, �мірде де, қоғамда да айналасына үлгі-
�неге к�рсетіп, елдің мақтанышына айналған 
ұстаз-аналарымыз аман болсын.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ғибратты ғұмыр

алдында құлшылығын жасап, қасиетті  Мекке 
 сапарына барып қажылығын �теп келді. 
3рдайым еліміздің амандығын, балалардың 
сапалы білім алуын, ел болашағының жарқын 
болуын тілейтін кейіпкеріміз ұстаздардың жай-
күйіне алаңдайтынын айтады. 

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
қол қойған «Педагог мәртебесі туралы» заң 
бүгінде қоғамның барлық мүшесіне айқын 
бағдар беретін мұраты биік мұғалімнің қадір-
қасиетін арттыруда �зекті мәселелердің шешімі 
болары анық. Бұл құқықтық құжат ұстаздың 
ұрпақ санасын білім нәрімен сусындатқан 
 маман ғана емес, ұлттың тағдырына әсер етуші, 
ел болашағын даярлайтын жауапты тұлға 

6зім отағасына сен деп с�йлеген емеспін. Ол 
сыйластық пен тәрбиенің белгісі деп білемін. 
Мұндай сыйластықты к�рген бала да жақсы 
азамат болып �седі. 6з басым келіндеріме де ри-
замын. Олар тәрбиелеп жатқан немерелерім де 
отбасында қалыптастырған құндылықтарға берік. 
Қазақтың келіндері – ұлттың ұяты, халықтың 
шырайы, отбасының тұтқасы» деп,  отбасы 
тірегінің бір ұшы ибалы келінге байланысты 
екенін меңзеді.

1972 жылы Шаян селосындағы М.3уезов 

мектеп-интернатының директоры, кәсіптік-
техникалық училище директоры қызметтерін 
атқарды. Қабілеті мен �з жұмысына деген 
сүйіспеншілігінің арқасында �мірінің соңына 
дейін ұстаздық қызмет жолында жүрді. 

Ұстаздар отбасы т�рт ұл, бір қыз тәрбиелеп, 
білімге баулып, �мір жолына жетеледі.  Балалары: 
Қалдыбек, Мұрат, Мэлс, Ерлан мен қызы 
Гүлнәр, бәрі де мектепті үздік бітіріп,  Алматы 
қаласындағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетін жоғары бағамен аяқтады. 

Қазақта нәрестесін әлдилеп, отағасына 
 ерекше құрмет көрсетіп, алған білімін келешек 
ұрпақтың тәлім-тәрбиесіне жұмсап, отбасының 
да, қоғамның да ырысының артуына өзіндік 
үлес қосып жүрген ұстаздар аз емес. Солардың 
бірі – ұзақ жылдар ұстаздықтың ұлы жолында 
өзінің айшықты еңбегімен дараланған Анар 
Досанова. Білім беру кеңістігінде тәжірибелі де 
білімді, өз мамандығының хас шебері атанған 
кәсіби ұстаз жайлы ерекше ілтипатпен айтуға 
болады. 
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Қазіргі әкімдердің бірден-бір міндеті: адамдарды еңбекке жұмылдыру, табыс 
көзі саналатын жаңалықтарды барынша насихаттау, жақсы істің жолын ашу, 
жер  байлығымызды экологиялық жағынан қауіпсіз, экономикалық жағынан 
 ысырапсыз игеруге ұмтылдыру, пайдалы іске үгіттеу. Бір сөзбен айтқанда, 
жарқын істердің жаршысы болу. 

Халқымыздың заңғар жазушысы, 
қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы 
Әуезов өзінің бір сөзінде:  «Театр – 
сымбатты өнердің ішіндегі ең зор 
өнердің бірі» деп айтып кеткен 
болатын. Расымен де, театр – хас 
сұлудың көз жасындай мөлдір өнер, 
ол өмірімізде болып жатқан сан 
алуан құбылысты сахналық қойылым 
арқылы көрсетуге негізделеді. 

Сырдария өзенінің ернеуінен асып, жағалаудағы елді қорқыныш билеп тұрған 
шақ. Сол жағалауға қоныс тепкен «Новый быт» колхозы көктем мен күз мезгілінде 
су қаупінен қатты қорғанатын. Дария жиегін қол күші жеткенше биіктетіп, аса 
қауіпті жерлерін мұқият бекітетін тұрғындар үйлерін биік төбешіктерге салса да 
 аулаларын су басып қала ма деген үрей билейтін. Бұл уақыт соғыстан кейінгі алты 
жыл өткен кезең еді.
Көктемнің қара суығы. Дария бетінде ағылып жатқан мұз легі таусылар түрі жоқ. 
Колхоз басқармасының төрағасы Тәтікей Тілеубергенов күн қасқарайған кезде 
ауыл тұрғындарына ескерту жасап, бүгінгі түн сақ болуға шақырды. Өзі бір 
топ азаматтарды ертіп дамбының үстін жағалауға кірісті. Ай қараңғылығы 
қолындағы жарық шамдары болса да көп нәрсені көруге мүмкіндік жасат-
пады. Таң қылаң бере арт жағында қалған бір топ азаматтар айқайға басты. 
Аумағы екі метрдей мұз дамбының үстіне шығып, топырақты қазып өтіп 
төменге қарай ысырылған кезде дария суы ағыспен төңкеріле құлаған. 
Ілезде сол жағалаудың біраз жерін ағынды су жайпап өтіп, ауылдарға 
бет алған. Басқарма Тәтікей «алдын ала дайындап қойған қайықтарды 
суға түсіріңдер», ауыл адамдарын, балаларды, малды төбеге қарай 
көшіріңдер деген тәртіп берді. Сөйтіп, өзі қайыққа отырды. 

ӘКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛТЕАТР

ЛҒЫСҚА 
БӨЛЕНГЕН АНА

Жарқын істердің 
жаршысы

КӨРЕРМЕНГЕ 
ОЙ САЛҒАН ҚОЙЫЛЫМ

Дарияға жақын үй салған азаматтың 
қайтыс болғанына екі жұма асқан күні еді. 
Сол үйдің әйелі босанып, үш баласымен 
қалғаны есіне түсіп, қайықты соған қарай 
бұра ж�нелді. Ауласына су кіріп, балала-
рын ертіп, кішентай сәбиін құшақтаған 
әйел қуанғаннан жылап жіберді. Тәтікей 
қайығынан түсіп балаларды және әйелді 
қайығына отырғызды. С�йткенше екінші 
қайықпен адамдар келе бастады. Тәтікей 
белуардан су кешіп, адамдарды шетінен 
құтқаруда үлкен ерлік к�рсетті.

Ауыл тұрғындары бір аптаға жуық далаға 
қонғаннан кейін үйлеріне қайта оралды. 
Қуаныштысы сол, адам  шығыны болмаған, 
малдары да түгел екендігіне к�здері жетті. 
Бұл колхозды бұрын Насонов деген қалмақ 
 азаматы басқарған кезде осы ауылдың 
 азаматы орыс тіліне жетік, шаруашылықты да 
жақсы білетін Тәтікейді �зіне орынбасар етіп 
алған-ды. Насонов басқа жаққа ауысқанда 
Тәтікей колхоз басқармасының т�рағасына 
ауыл тұрғындары түгелдей дауыс беріп, 
 сайлап алған-ды. Колхоз шаруашылығы 
бірте-бірте алға қарай жылжи түсті. Бірақ 
к�ктемгі тасыған судан  адамдарды құтқару 
кезінде �зінің денсаулығына сыр білдіртіп 
алды. Арада үш ай �ткенде �кпе ауруы-
нан зардап шеккен Тәтікей �мірден озды. 
 Артында әйелі және екі қызы қалды. Сол 
 кезде Бибіайшаның жасы небары алты жаста 
еді. 

Бибіайша әкесін �те жақсы к�ретін. 
Ауыл балалары күн ұзағына қарауыл т�бенің 
етегіндегі құмға ойнайтын-ды. Бұл жер 
жұмыстан қайтқан адамдардың ауылға 
келетін жолы. Кешкілік бірі атпен, енді бірі 

есекке жегілген арбамен жолдың шаңын 
бұрқыратып жұмыстан қайтқандар т�бенің 
баурайына жақындағанда ойнап жүрген 
балалар әкелері мен аналарының  алдынан 
жүгіре шығып күтіп алатын. Солардың 
ішінде Бибіайша да жүретін. 3кесі атпен 
келе жатқанда алдына мінгізіп жүгенінің 
тізгінін қолына ұстатып, бетінен мейірленіп 
қайта-қайта сүйетін. Сол күндер есінен 
еш кетер емес. 6ксігін тыйа алмай «әке» 
деп жылай береді. Анасы кіші қызының 
осындай сағынышқа толы жүзіне қайта-
қайта қарап, жұбатуға тырысады. К�п 
ұзамай анасы Бибіайшаны алып, Қазалы 
қаласында тұрмысқа шыққан үлкен қыздары 
Күлайшаның жанына қоныс аударды. 

Бибіайша сегізінші сыныпты бітіріп, 
Қызылорда қаласындағы педагогикалық 
училищеге оқуға түскенде анасы жүрегі 
 жарыла қуанған еді. Одан әрі училищені 
үздік бітіріп педагогикалық институттың шет 
тілдер факультетіне оқуға түсіп, ағылшын 
пәнінің мұғалімі деген дипломды 1967 жылы 
қолына алады. Басқа жаққа берілген жол-
дамадан бас тартып, �тініш жасап Қазалы 
қаласына жолдамамен келеді. Қаладағы №17 
қазақ орта мектебіне орналасады. 

Жас қыз �зінің пәнін жетік білетіндігімен, 
мектеп оқушыларына �зін сыйлата 
алатындығымен, қоғамдық жұмыстарды 

ұйымдастыра білетіндігімен мектеп 
ұжымының к�зіне түседі. 6з пәнінен тыс 
әдеби, тарихи кітаптарды к�п оқитын. 
Тәжірибелі ұстаздардың оқушыларға сабақ 
берудегі әдістерін к�бірек зерттеп, солардан 
үйренуге талпынатын. 

Бірде аудандық оқу б�лімінен білікті жас 
мұғалімнің аты-ж�нін сұрағанда, мектеп 
басшылығы алдымен Бибіайшаның атын 
атап, оған мінездеме беруді ұйғарады.

К�п ұзамай аудандық атқару комитеті 
т�рағасының орынбасарлығына сайланды. 
Жас қызға жауапкершілік одан әрі жүктелді. 
Ол бұл қызметінде ауданның әлеуметтік 
және мәдени-к�пшілік жұмыстарына 
басшылық жасау міндеттерін қолға алды. 
К�біне әйелдер арасындағы жұмыстарға 
белсене араласып, к�п балалы аналардың 
жағдайына ерекше назар аударды. Тұрмыс 
құрып,  отбасы болған жас жұбайлар 
 арасында тәрбиелік мәні зор жұмыстар 
жүргізді. Бұл жұмыстар облыстық атқару 
комитетінен қолдау тауып, жақсы жағынан 
бағаланды. 

Араға біршама уақыт салып �зінің 
сүйікті кәсібі мұғалімдікке қайта баруға 
�тініш жасайды. 6з мектебіне оқу ісінің 
меңгерушісі қызметіне барады. Бірақ  аудан 
басшылығы қайта шақырып, жауапты 
қызмет ұсынады. Сол қызметтерде жүргенде 

аудандық әйелдер кеңесінің жұмысын одан 
әрі жандандыра түсуге құлшына кіріседі. 
1991 жылы аудандық кеңестің т�райымы 
қызметіне дейін к�терілді. Одан әрі жаңа 
құрылым – аудандық мәслихаттың депутат-
тарын сайлауға қатысты. Осы кезде аудандық 
мәслихаттың хатшылығына сайланды. Бұл 
жауапты қызметке қатарынан үш мәрте 
сайланғанын айта кеткен ж�н.

Кіршіксіз қызметімен, іскерлігімен к�зге 
түскен Бибіайша жұмыссыз үйде отырған 
әйелдер қауымын қоғамдағы тіршілікке 
араластырып, олардың белгілі бір деңгейде 
�ңірдің дамуына �зіндік үлестерін қосуына 
септігін тигізді.  Сонымен қатар шетелдік 
қайырымдылық ұйымдарының Қазалыға 
келуіне ұйытқы болды. 1994 жылы мау-
сымда БҰҰ-ның қолдауымен Парижде 
�ткен донорлардың бүкіләлемдік саммитіне 
қатысты. Бұл басқосуда Арал теңізі ж�ніндегі 
мәселе талқыланып, кейін Бибіайша 
Тәтікейқызының ұсынысымен сол аймақта 
тұратын халыққа түрлі деңгейде к�мек 
к�рсету ж�нінде бағдарлама жасалды. Қазір 
сол бағдарламаның ізімен Арал, Қазалы 
аудандарының тұрғындары кіші теңізден 
балық аулап, табысқа қол жеткізуде. 

1995 жылы Пекин қаласында �ткен бүкіл 
әлем әйелдері қауымдастығының т�ртінші 
форумына қатысты. Осы форумда аудар-
машысыз ағылшын тілінде с�з с�йлеген 
Бибіайшаға АҚШ президенті Б.Клинтон 
қазақ қызының ағылшын тілін жетік 
меңгергеніне таңданысын білдіреді. 

Аудандық әйелдер кеңесінің жұмысы 
2001 жылдан кейін жандана түсті. Жұмыссыз 
отырған әйелдерге несие алып беруге және 
кәсіпкерлікпен айналысуына мүмкіндік 
туғызды. 3йелдер кеңесінің бизнес  жоспары 
жасалынып, шетелдерден грант алуға қол 
жеткізді. Бибіайша �зінің тікелей қызметімен 
бірге қоғамдық негіздегі аудандық әйелдер 
кеңесінің т�райымы қызметін 27 жыл бойы 
атқарған уақытта к�птеген іс-шаралар 
атқарылды. Алыс ауылдардағы әйелдердің 
ынта-жігерін жануда �зіндік қолтаңбасы 
қалды. Қазақстан  Республикасы Тұңғыш 
Президентінің Құрмет грамотасымен 
 марапатталды. 

Ол мадаққа лайықты жан.  Қазірге дейін 
қазалылық әйелдер Бибіайшаны құрметтеп, 
алғыс айтып келеді. Ауданның Құрметті 
 азаматы атағына ие болуының �зі к�п жылғы 
еңбегінің нәтижесі. 

Кейін елінің ардақты азаматына айналған 
Махат Жансейітовпен тұрмыс құрып, екі 
бала, бір қыз тәрбиелеп �сірді. Анасы �мірден 
�ткенше күйеубаласы Махат пен қызына 
ризашылығын білдірумен кетті.  Немерелер 
шетелдерде оқып, қызмет атқарып жүр. 

Қазір Бибіайша құрметті зейнеткер. 
Алматыға қоныс аударса да Қазалы жақтан 
кішкентай жаңалық естісе, елең етіп, 
қуанып отырады. Елдің аманшылығын 
тілейді. Кезінде әкесі басқарған «Новый 
быт» колхозының «Абай атындағы ауыл» деп 
аталғанына да жарты ғасырдан астам уақыт 
�тіпті. Сол ауылдың түлегі  Бибіайша бұл 
күнде бақытты ана, қадірлі әже. 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ,
дербес зейнеткер

Ендеше, елді артына ерткен 
әкімнің де, к�пті аузына қаратқан 
ақынның да бағасын халық береді. 
Бірақ мына бір ақиқаттан аттап �те ал-
маймыз. Ол не дейсіз ғой. «6згелердің 
�неріне, жасампаздығына құрметпен 
қарамау – барып тұрған іштарлық 
пен сана -сезімнің таяздығын 
аңғартады» депті бір дана кісі. Ендеше, 
жағымды ісімен, нанымды с�зімен, 
к�пке  танымал Жетісай ауданының 
әкімі Жамантай Бейсенбаев туралы 
мақтауды мақсат тұтпай, асыра сілтеп 
адаспай, ақиқатың айтсақ, бірінші 
кезекте әкімге емес, адамға деген 
құрметіміз болар еді. 

Жамантай Қанайұлы  1992  жылдан 
бері әкімдік қазанында қайнап 
піскен, қалың к�птің назары түскен 
қажырлы, қарапайым қызметкер. 
Ірілендірілген Мақтаарал ауданы қақ 
жарылып Жетісай ауданы жеке отау 
тіккенде Жамантай Қанайұлы әкім 
болып тағайындалған. Аудан әкімінің 
орынбасары, ауылшаруашылығы 
б�лімінің бастығы, қала әкімі,  облыс 
әкімінің кеңесшісі қызметтерін 
абыроймен атқарған, билік сатыла-
рынан сүрінбей �ткен Ж.Бейсенбаев 
аудан басшылығына келгенде 
қалың жұртшылық дұрыс таңдау 
жасалғанын қуанышпен қарсы алған. 
Сенім үдесінен шығатынына титтей 
де күмән келтірмеген. Жамантай 
Қанайұлы Жетісай топырағының 
түлегі. 3кімнің бүгінгі таңдағы 
қадамына баға беру үшін �ткен 
жылдың қорытынды нәтижесіне к�з 
тігіп, сандарды с�йлетіп к�рейік. 
2019 жылы Жетісай аудан бойынша 
жалпы �ңірлік �нім к�лемі 91,1 млрд 
теңгені құраған. Ауданның �неркәсіп 
кәсіпорындарымен �ндірілген �нім 

Заман жаңарған сайын, адам 
 баласы да сол талаптарға сәйкес икем-
деле бастайды. Алайда ғаламтор бізге 
 рухани байлық сыйлай алмайды, сол 
себепті білімімізді жетілдіру  барысында 
шытырман оқиғаға толы, отандық 
жазушыларымыздың қаламынан 
туындаған кітаптар мен к�ркем әдебиет 
шығармаларын жиі оқып отырған абзал. 
Ал сол кітапта жазылған шығарманы 
ойша елестетіп қана емес, к�збен к�ріп, 
оның мағынасын түсіну мүлдем б�лек 
сезім.

Алматы қаласы әсемдігімен к�здің 
жауын алатын, мәдениет пен �нердің 
ірі ошағы, қазіргі таңда дәл осы қалада 
сахналық шеберлігімен к�рерменнің 
ыстық ықыласына б�ленген к�птеген 
театрлар жұмыс жасауда, соның 
бірі қасиетті де киелі қара шаңырақ 
– Мұхтар 3уезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық драма 
 театры.                                           

Қаңтар айының жиырма т�ртінші 
жұлдызында аталмыш театр ұжымының 
шақыртуымен, біз әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Халықаралық қатынастар 
факультетінің отыз шақты студенттері 
және мұғалімдер қауымы Қазақстанның 
халық жазушысы, мемлекет қайраткері 
Шерхан Мұртазаның шоқтығы 
биік туындыларының бірі «Ай мен 
Айша» шығармасының желісімен 
жазылған жаңа сахналық қойылымның 
тұсауын кесіп, қонақ болып қайттық. 
 Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» 
кітабы қалың оқырманның сүйікті 
шығармасына айналған асыл қазына.  

к�лемі 7,6 млрд теңге. Шағын және 
орта кәсіпкерлік субьектілерінің 
саны 14 875 -ке жетіп, оларда 21,2 
мың адам жұмыспен қамтылып, 41 
657 млн теңгенің �німі �ндірілген. 
Ауылшаруашылығы жалпы �нім 
к�лемі 59 млрд теңгені құрап, 2018 
жылмен салыстырғанда 3,5 млрд 
теңгеге артқан. Ауданда 2019 жылы 
30 000 тонна дәнді және бұршақты 
дақыл, 125 000 тонна мақта, 556 
000 тонна к�к�ніс және бақша 
дақылдары, 8 000 тонна жеміс-жидек 
және жүзім жиналған. 70 гектар жерге 
тамшылатып суғару технологиясы 
енгізілген. 2.07 гектар жерге жылыжай 
 нысандары салынған. Ауызсу саласы 
бойынша 2019 жылы 3 нысанның 
құрылысын жүргізуге 823 млн теңге 
қаралған  болса, 2020 жылы оннан 
астам елді  мекен толықтай ауызсумен 
қамтылады. Ауданда 70 жалпы орта 
мектеп жұмыс істейді. Оның ішінде үш 
ауысымды және апаттық жағдайдағы 
мектептер жоқ. 2019 жылы сметалық 
құны 10 млрд астам теңгені құрайтын 
11 ныса нның (9 мектеп, 2 тұрғын үй) 
құры лысы жүргізілді. Қай саланы 
алсаңыз да �сіп-�ркендеу бар, �ткен 
жыл мен салыстырғанда әлдеқайда 
жоғары к�рсеткіштерге қол жеткізген. 
Байқа ғанымыздай, берекелі біткен іс 
к�п, ал алда атқарылатын шаруа шаш-
етектен. 

Елдің бірлігі мен татулығына, 
ынтымағы мен достығына сызат 
түсірмеу әкімнің бірінші кезектегі 
абыройлы міндеті. Аудан әкімі 
қашанда елді мазалайтын мәселелерді 
ұдайы к�теріп, жоғарыда отырған 
мәртебелі мырзалардың, қабырғалы 
қайраткерлердің құлағына құюмен-
ақ келеді. Айталық, аудандағы егістік 

жерлердің құнарлылығы кеміп, 
топырақтың тұздануы мен сорлануы 
апатты жағдайдың аз-ақ алдында тұр. 
Тұзданған топырақ мақта �німділігін 
тұралатып тастайды. Осының салда-
рынан мақташы диқандардың еңбегі 
еш, тұзы сор болып жатады. Одан 
құтылудың бір-ақ жолы бар: жерасты 
су деңгейін т�мен түсіретін  дренаждар 
үздіксіз жұмыс істеп тұруы керек. 
Тұрғындарды сапалы таза ауызсумен 
қамтамасыз ету жақын  жылдарда күн 
тәртібінен түсе қоймайтын тәрізді. 
«Жомарттың қолын жоқтық  байлайды» 
демекші, бәріне қолбайлау болатын 
қаржы мәселесін шешіп, жарғақ 
құлағы жастыққа тимей, шыр-пыр бо-
лып жүрген Жамантай Қанайұлының 
жанайқайын түсінуге болады. 

Альбер Камю: «Патша біткен нің 
пешенесіне жазылғаны – жақсылық 
жасау мен �з  атына айтылған 
ғайбаттауларға т�зу» депті. Сол 
айтпақшы, аудан әкімі, «Нұр Отан пар-
тиясы» Жетісай аудандық филиалының 
т�рағасы Жамантай Қанайұлы абырой-
лы міндетін адал атқарып, жеткен жер-
де жығылмай, толған кезде т�гілмей, 
«ақ  алтынды» аймақты алға сүйреп, 
әманда  жасампаз, жарқын, істердің 
жаршысы болып жүре беретініне сенім 
мол. 

Махамбет САПАРМҰРАТОВ, 
Мақтаарал ауданының Құрметті 

азаматы, Білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері 

Түркістан облысы
Жетісай ауданы

Қазақ журналистерін қанатының 
астына алып тәрбиелеген, ұлт рухания-
тына �лшеусіз үлес қосқан, халқының 
қастерлі Шерағасы, к�рнекті қазақ 
қаламгері Шерхан Мұртазаның 
 ке зекті романы �зінің туған анасы 
Айшаға арналған болатын. Сталиндік 
қуғын-сүргін кезінде Шерханның 
әкесі Мұртаза «халық жауы» атанып, 
жары Айшаға үш баласын аманат етіп 
қалдырады. Бұл шығармада ананың 
кешкен сол замандағы қиындығы 
мен қасіретін, қоғамның әділетсіз 
тұстарын к�ре аласыз. Солардың бел 
ортасында жүрген жесір әйел Айша 
шарасыздықпен қатар, бірін-бірі аш 
қасқырдай жалмаған қорқаулардың 
қорлығын да к�реді. Аймен сырласқан 
Айша адам т�згісіз қиындықтардан �тсе 
де, тағдырға налымай соңына дейін 
күресіп, �з балапандарын қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай 
адал әрі еңбекқор қылып �сіреді.

К�рерменге ой салатын, Шер-
хан Мұртазаның т�л туындысы 
жалғыз Айшаның ғана емес, бүкіл 

бір елдің тұтас тағдырын бейнелейді. 
Спектакльдің қоюшы режиссері, 
театр �нерінің шебер майталманы – 
Тұңғышбай әл-Тарази  «Ай мен Айша» 
романын сахналық жолмен астарлап, 
залда отырған  барша  к�рерменге 
жеткізе білді деп айта аламыз.  Сол 
жерде отырған барлық к�рермен  театр 
ұжымының әртістік шеберлігіне, �з 
кейіпкерлерінің тағдырын барша 
халыққа жеткізе білгеніне тамсана түсті. 
Сонымен қатар сахналық безендірудің 
�зі сол заманға сәйкестендіріліп 
жасалғаны ерекше әсер қалдырды. 
Біз әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Халықаралық қатынастар факультетінің 
ұстаздар және студенттер қауымы дәл 
осы шығарманың куәгері болғанымызға 
дән ризамыз және бізге естен кетпестей 
к�ңіл күй сыйлаған театр ұжымына 
үлкен алғысымызды білдіреміз.

Алма МҰРТАЗА, 
Диана СЕРІКҚАНОВА,

ҚазҰУ Халықаралық қатынастар 
факультетінің оқытушылары

Қазіргі таңда қазақ тілінің – мемлекеттік тілдің 
мәртебе сін арттыру, қолданылу аясын кеңейту 
ж3нінде жиі с3з болып жүр. Осындайда к3кейді маза-
лайтын сауалдар к3п. Солардың қатарында мыналар 
бар: бұл мәселе қашанғы к3теріле береді? Бұған нүкте 
қоятын кез бола ма? 

Бір нәрсе к�ңілге к�п үміт ұялатады. Ол Елбасы-
ның с�зі. «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» 
дейді Н.Назарбаев. Жалпы қай халықта да тілдің орны 
ерекше. Тілсіз халық болмайды. Тіл – халықтың жаны, 
демі, тынысы. Тілдің арқасында ұлт адамы, оның мінез-
құлқы, жан-жүрегі қалыптасатындай. Тілі жоғалған 
халықты ұлт, халық деп атау да артықтау.

Біздің халықтың тілге к�зқарасы, оған беретін бағасы 
ғажап. Оны �мірге перзент әкелуші, адам әкелуші, 
�мірдің нұры мен шуағы – Анаға теңейді. Бұл дүниеде 
Анадан құдіретті, Анадан қасиетті не бар екен? Ана 
қандай қымбат болса, қазақ үшін қазақ тілі де сондай 
қымбат. 

Кешегі кеңес уақытында бір ауыз қазақша білмейтін 
қандастарымыздан «Неге бұлай?» деп сұрасақ,  жауабы 
дайын тұратын. «Саясат солай болды ғой. Орысша 
білмесек нан тауып жей алмайтын халге жеттік» дейтін. 
Осы жерде бұл ағайынға ренжімеске шараң қалмайды. 
Сонда қалай, орысшаны үйрену үшін қазақ тілін мүлде 
ұмыту керек пе, қазақша с�йлемеу керек пе? Рас, 
саясаттың да салқыны тигені жасырын емес. Алайда 
саясатқа бола анамыздың сүтінен дарыған тілімізді 
– барымызды, арымызды аяқасты еткеніміз қалай? 
Орысшамен қоса қазақ тілінде де сайрап тұрсақ к�штен 
қалатын ба едік, айымыз оңынан тумайтын ба еді? 
Бұл қылығымызды – асыра еліктеушілігімізді, асыра 
қызығушылығымызды кешіруге болмайды. 

Қазақ тілінің к�сегесін к�гертетін бірден-бір күш 
– халықтың �зі. Сондықтан қазақ пен қазақ қазақша 
с�йлесуі қажет. Балаларын да қазақша оқытқандары 
абзал. Мемелекет тілі шын мәнінде �з тұғырына 
к�терілмей жатса, алдымен �зіміз кінәліміз. Сол 
жауапкершілікті баршамыз сезіне білуіміз керек деп 
ойлаймын. 

Қазақ тілінің бойы мейірімге, жылылыққа толы. 
Мұны �мірден к�ріп жүрміз. Қазақ мектебін бітірген 
баланың ата-ананы, үлкенді сыйлауы, жалпы тәрбиесі 
орыс мектебін тамамдаған құрбы-құрдасына қарағанда 
ішің жылитындай. Баласын орыс мектебіне оқытқан 
кейбір ата-аналардың �кінішін естіп жүрміз. «Қаталдау, 
тік, бірбеткей �седі екен. Бекер орыс мектебіне 
беріппін» дейді аһ ұрып. Бүгінгідей техниканың, 
технологияның дамыған заманында орыс тілін, басқа 
да тілдерді үйрену ешқандай қиын емес. Сондықтан 
қазақ ата-анасы баласының қазақ тілінде білім, тәрбие 
алуына, ана тілінде сусындауына к�ңіл б�лгені абзал 
болар еді. 

Шакизада ЕСЕНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы 

№204 орта мектептің мұғалімі
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арапайым көңілге сонау 1941 жылы Еуропа төрінде қайтыс болған Мұстафа 
Шоқайдың арада жарты ғасыр уақыт өткеннен кейін туған елі қол жеткізген 
тәуелсіздікке еш қатысы жоқ болып көрінуі мүмкін. Алайда әсте олай емес. 
Ұлы күрескердің өмірінің шынайы мұратын, оның саяси қызметінің мәнін, 
шығармашылық мол мұрасының басты идеясын «Тәуелсіздік» ұғымынсыз 
толық та айқын түсіне алмайсың. Өйткені Мұстафа мен Тәуелсіздік – егіз ұғым. 
Бірінсіз бірі кедей, шын жетім.
«Тәуелсіздік» ұғымын толық түсінген, оны азаттықтың асқақ туы деп алғаш 
көтерген Алаш жетекшілері болды. Олар мұны әуелі патшалық отаршылдықтан, 
сонан соң кеңестік қыспақтан құтылудың, бостандыққа жетудің бірден-бір 
жолы деп ұғынды. Бірақ олар армандарына жете алмады. Алайда олардың 
әркез халқым деп соққан жүректерінде тәуелсіздікке деген сенім оты еш өшкен 
емес. Арада жетпіс жыл өткенде ол қайта тұтанып, жалындап, елі азаттық алып, 
әлемдік адамзат қауымдастығында өзіне тиісті орынға ие болды. 

АЗАТ ОЙДЫҢ 
АЛҒАШҚЫ АСУЛАРЫ

1936 жылы Берлин  радиосынан 
Түркістан жастарына арнаған 
с�зіндеМұстафа Шоқай: «Түркістан 
үшін �лу, Түркістан үшін жан беру 
– бәрімізге бір мақсат, бір мухаббат 
уәзифа болмақ. Мұны ұмытпау  керек» 
деген еді. 6зінің бұрын да, кейін де 
�мір бойғы ұстанымы болған бұл 
 таным Мұстафа Шоқайды ерте тапты. 
Билік лауазымдары Сыр еліне танымал 
әулеттің отбасында ол кезде бүгінгідей 
жазба әдебиеттер �те сирек болғанымен 
атадан балаға мирас болып келе жатқан, 
талай ұрпақты рухани сусындатқан сан 
тақырыптағы аңыз дастандар аз айты-
лып, кем жырланбайтын. Ел билеген 

кеңейте түсті. Бұл кезеңнің тағы бір 
мәнді жағы Орта Азия кіндігі – қазақтар, 
қырғыз, �збек, түрікмен, қарақалпақ 
және басқа түркі халықтары �кілдерінің 
басы қосылған Түркістан аймағында-
ақ пайда болған Мұстафа санасындағы 
бостандық рухтың Ресейдің езгісіндегі 
басқа түркі халықтарын – Еділ, Қырым 
татарларын, Кавказ халықтарын, Орал 
башқұрттарын да біріктіру қажеттігін 
түсінумен толыға түскені болды. 

Мұстафа Шоқайдың еркін 
 ой-пікірінің алғашқы к�ріністерін 
бір топ студенттермен бірге 1913 
жылы Орынборда шықпақшы болып 
жатқан «Қазақ» газетіне жолданған 
құттықтау хатымен патшаға жағымды 
діни ұйым құрғандарға қарсы шыққан 
үндеулерінен айқын байқауға болады. 

немесе дербес мемлекет болып б�лініп 
шығу мәселесін �здігінен шешуге хұқық 
берілуге тиіс...». Осы конференцияның 
қабылданған қарарының мәтінінде: 
«Ресейдің құрамына кіретін барлық 
ұлттардың емін-еркін б�лінуге және 
дербес мемлекет құруға деген хұқы 
танылуы тиіс. Мұндай хұқты жоққа 
шығару және оны іс жүзінде жүзеге 
асыруға кепілдік беретін шаралар 
қолданбау басып алу немесе жаулап 
алу саясатымен барабар». Осыдан 
сәл кейін большевиктер Ресей мен 
Шығыстың мұсылман еңбекшілеріне 
жолдаған Үндеуінде былай деп жазды: 
«Уақытты �ткізіп алмаңдар, ғасырлар 
бойы жерлеріңізді жаулап алып 
келгендерді серпіп тастаңыздар! Ендігі 
жерде күлге айналған жерлеріңізді 

түсті. Осыдан бір жыл кейін жазылған 
 «Автономиядан – тәуелсіздікке» деген 
еңбегінде Мұстафа ұлттық тәуелсіздік 
ұғымын кеңірек түсіндіріп, тәуелсіздіктің 
«Қытай қорғаны» сияқты ешкімнен 
оқшаулап  тастамайтынын және ешкімнің 
құқығына қарсы қойылмайтынын 
ескерте келіп: «Ұлттық тәуелсіздік 
– �з  Отанымызды, �з құқығымызды 
қанаушылардың езгісінен қорғау...» деп 
жазды. Мұстафа Шоқай сонымен бірге 
азаттық пен тәуелсіздікке бастайтын 
ең т�те және ең қысқа жол – Түркістан 
ұлттық майданының ішкі бірлігін ба-
рынша нығайту екенін атап к�рсетіп, 
«Ұлттық еркіндік және азаттық жолы» 
атты еңбекте саяси күрестің тактикалық 
жолдарын былайша белгіледі: «Бәрінен 
бұрын �з қатарымызды, түркістандық 

барлығы ұлтшылдық қозғалысқа тән 
деп есептеді. Түркістанда ұлттық 
�кіметтің үстемдігінен басқа ешбір 
күшті мойындамау негізіне құрылған 
ұлтшылдық идеясына «Орыс тепкісіндегі 
Түркістанның ұлттық қозғалыстарынан. 
Жеңілмес ұлтшылдық» атты еңбегінде 
ол мынандай түсініктеме берген еді: «Ол 
(ұлтшылдық – 3.Б.) – халқымыздың 
жаны мен жүрегі. Ұлтымыз �мір сүрсе, 
ол да бірге �мір сүреді». Ал 1934 жылы 
жазылған «Большевиктердің «түрік 
достығы» деген мақаласында Мұстафа 
Шоқай большевиктер �здері негізінен 
теріске шығаратын «ұлтшылдық» 
ұғымын белгілі жағдайларда күрес құрал 
ретінде пайдаланудан бас тартпайты-
нын, олар еуропалықтарға қарсы қою 
үшін қытай ұлтшылдығын, ал Англияға 

дарын былайша белгіледі: «Бәрінен 
ын �з қатарымызды, түркістандық 

нын, олар еуропалықтарға қарсы қою 
үшін қытай ұлтшылдығын, ал Англияға 

МҰСТАФА 
ШОҚАЙ һәм 
ТӘУЕЛСІЗДІК

Қ

хандар мен �з жерін қорғаған батырлар 
туралы толып жатқан  жырларды, к�рші 
елдердің, Шығыстың, түркі тектес 
туыстастардың әртүрлі қиссаларын 
бала Мұстафа естіп, жадында сақтап, 
оларды �мір бойы рухани азық етіп, 
саяси-әлеуметтік еркіндікке ерте 
тәрбиеленді. Сонан соң патшалық 
Ресейдің отарлық озбырлығын Сыр 
еліне аты мәлім Шоқай би �з басынан  
да �ткізген  болатын. Бұған орыс 
шенеуніктері екі рет үйлерін мектеп пен 
оның мұғалімдердің қажеттеріне тартып 
алса, ал орыс қоныс аударушылары 
егіліп біткен егістіктерін �зара б�лісті. 
Сондықтан мұндай саясатты күнде 
к�ріп отырған әкесі Шоқай мен ағасы 
3ліш ауылда азын-аулақ қазақша сау-
атын ашқан Мұстафаны орысша білсе, 
ең болмаса �з құқығын �зі қорғар деген 
оймен орыс мектебіне ұсынған бола-
тын. Сондай-ақ сол кездегі Түркістан 
�лкесінің бас қаласы –  Ташкентте 
оқығанда елден келген қазақ, қырғыз, 
�збек, түрікмен, қарақалпақ және 
басқа да ұлт �кілдерінің түрлі �тініш-
арыздарын шешуге қатысуы да орысша 
білетін Мұстафаның тәуелсіз сана-
сын ерте оятты, ерте жетілдірді. Ал 
Ташкенттегі гимназияны �те жақсы 
бітіргенде �зіне тиесілі алтын 
 медальды генерал А.Самсоновтың 
орыс баласына жаздыруы ойы 
сергек, ары таза, туасы әділетті 
жанға аз әсер еткен жоқ еді.

Болашақ саясаткердің 
азаттық к�зқарасының келесі 
белесі оның Петербургтегі 
оқуы мен қызметі кезеңдерімен 
тікелей байланысты болды. 
 Университетте ол ең алдымен 
терең білім алды, сонан соң жоғары 
оқу орындары, әсіресе университет-
тер тікелей полицияның бақылауында 
болса да, студенттермен бірге  саяси 
қозғалыстар ортасында болып, 
үкіметке қарсы шешімдер қабылдауға, 
демонстрацияларға қатысып, саяси бой 
к�рсетулерге шығып отырды. Бірінші 
орыс революциясынан кейін орталық 
аудандарда құрылған саяси партиялар 
мен қозғалыстардың бағдарламалары, 
ә с і р е с е  з и я л ы  қ а у ы м ы н ы ң 
 революция лық -демократиялық және 
либералистiк топтарының ықпалы 
ерекше р�л атқарды. 

Мұстафа Шоқай саяси танымында 
Ресей империясының орталығында 
тұратын, осында келіп кететін түркі 
тектес мұсылмандар қозғалысының 
серкелерімен кездесулер де әсерлі болды. 
3сіресе, ұлтымыз үшін бірден-бір дұрыс 
жолды таңдаған Алаш ардақтыларының 
орны б�лек болды. 1905 жылдан 
 бастап қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалысын басқарған, Мемлекеттік 
Думаның мүшесі болған, «Алаш» 
партиясының негізін қалаған, оның 
бағдарламасының авторларының бірі, 
кейін Алашорда үкіметіне басшылық 
жасаған 3лихан Б�кейхан айрықша 
ықпал етті. Оның  сонау Ташкент 
 гимназиясында оқып жүргенде жастарға 
«мұғажыр мәселесін» үйренуге кеңес 
бергенін, содан қазақ мемлекеті үшін ең 
үрейлі қатердің қайдан келе жатқанын 
түсінгендерін Мұстафа Шоқайдың 
кейін еске алуы тегіннен-тегін емес 
еді. Олар,  шынында да, қателескен жоқ 
болатын. Бұған патшалық Ресейдің 
отарлық саясатының, соның саяси 
жалғасындай болған кеңестік жүйенің 
зардаптарын ғасырлар тартқанымыздан 
мемлекеттік мәртебеге ие болғанына 
отыз  жылдан асса да, ұлттығымыздың 
ең басты к�рсеткіші, тәуелсіздігіміздің 
негізгі коды қазақ тілі ахуалының әлі 
күнге елеулі оңала алмай келе жатқанын 
айтсақ та жетіп жатыр. 

 Бүкілодақтық мұсылмандар ұйымы 
жұмысына, түркі-мұсылман халықтары 
жиындарына қатысуы, 3лихан 
Б�кейханның тікелей к�мегімен 
Мемлекеттік Думаның Мұсылман 
фракциясы хатшылығына орналасуы 
Мұстафа Шоқайдың азаттық тынысын 

Хатта аса маңызды екі мәселе – бірі 
«мұңды жұртымыздың мұңдасып, 
бірінің хал-жайын бірі біліп тұруына 
жәрдемдесу» болса, екіншісі – «�зіміздің 
қазақтың нағыз қара тілімен жазуды», 
тілдің тазалығын сақтау жайлы арнайы 
с�з етілді. Ал үндеуде діннің тазалығы 
мәселе болып к�терілді. Шынтуайтына 
келгенде, студент Мұстафа ана тілді де, 
дәстүрлі діннің де, осымен байланысты 
қалыптасқан ділдің де халықтың ұлттық 
болмысының маңызды факторлары, 
айқындаушы к�рсеткіштері екенін ерте 
біле бастады. 

Алаштың басқа жетекшілері сияқты 
Мұстафа Шоқай да тәуелсіздік  идеясына 
тікелей, даңғыл жолмен келе қойған 
жоқ. 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-
демократиялық революциясының 
нәтижесінде патшалық монархияның 
тақтан түсуін 3.Б�кейхан, М.Дулатұлы 
және М.Шоқайлар «Алаш ұлына» атты 
сүйінші хатта былайша қызу қолдаған 
еді: «Азаттық таңы атты. Тілекке құдай 
жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бұ күн 
теңелдік. Қам к�ңілде қаяу  арман қалған 
жоқ». Алайда к�п ұзамай Мұстафа 
Шоқай «1917 жылғы  революция ұлттық 
мемлекет құруымызға мүмкіндік береді 
деп үміттеніп, сеніп едік, бірақ үмітіміз 
бен сеніміміз ақталмады, алданып 
қалдық» деп  жазды. 6йткені 1917 
жылдың 15 наурызынан 1917 жылдың 
8 қарашасына дейін саяси сахнада 
болған Уақытша үкімет ұлттық мәселеге 
қатысты ешнәрсе шеше  алмады, тек с�з, 
баспас�з бостандығы сияқты мәселелер 
к�терумен шектелді. Уақытша үкімет 
ұлттардың �зін-�зі басқаруын, 
автономияға б�лінуін мойындамады. 
Ал саяси сахнаға енді шыға бастаған 
сол кездегі  социал демократиялық 
партияның фракциясы ретіндегі 
большевиктер 1917 жылғы сәуірде 
Петербургте �ткен конференцияда 
 мынандай мәлімдеме жасады: «Ресейдің 
құрамына кіретін езілген халықтарға 
Ресей мемлекетінің құрамында қалу 

олардың тонауына жол бермеңіздер! 
Тұрмыс-тіршіліктеріңізді Сіздер 
�здеріңіздің салт-дәстүрлеріңізге 
сай, �з қалауларыңызға орай құруға 

тиіссіздер!..». Мұндай уәде с�здерден 
кейін Алаш жетекшілері тағдырлы 
істерге кіріскен болатын.  Алайда 
олар болашақ мемлекеттік 
құрылымдарды әсте Ресей 
 империясынан б�лек қараған 
жоқ болатын. Тіпті 1917 жылғы 
21 қарашада «Қазақ» газетінде 
басылған «Алаш» партиясы 

бағдарламасының  жобасында 
«Қазақ жүрген облыстардың бәрі 

бір байланып, �з тізгіні �зінде 
болып, Россия республикасының 

федерациялық бір ағзасы болуы» 
деп жазылған еді.1917 жылы 28 
қарашада Қоқан қаласында �ткен аймақ 
мұсылмандарының IV Т�тенше съезінде 
жариялаған Түркістан автономиясы 
да, осы жылдың желтоқсан айында 
Бүкілқазақтардың екінші съезінде 
құрылған «Алашорда» аталған Алаш 
автономиясы да Ресей демократиялық 
республикасымен бірлікте қаралды.
Алайда кеше ғана уәделерді үйіп-т�ккен 
большевиктер 64 күн �мір сүрген 
Қоқан автономиясын қанды қырғынға 
ұшыратса, 1918 жылы саяси сахнаға 
шыққан Алашорда үкіметін 1920 жылы 
күшпен таратты. 

Міне, әділеттілік пен еркіндікті 
бетке перде етіп билік басына келген 
большевиктер тізгін қолға тигеннен 
соң �здерінің шынайы табиғатын 
осылай танытқан болатын. С�йтіп, 
Мұстафа Шоқай с�зімен айтқанда, 
«қызыл с�здерге боялған» мұндай 
үгіт-насихаттың нәтижесі іс жүзінде 
«орыстың ұлттық рухына негізделген 
пролетариат диктатурасынан басқа 
ештеңе де болмай шықты...». Мұндай 
саяси сипаттағы жағдайлар Мұстафа 
Шоқайды тәуелсіздік идеясына еріксіз 
жетеледі.

Т$УЕЛСІЗДІК– 
АЗАТТЫҚ ШЫҢЫ

Т ә у е л с і з д і к  т у р а л ы  о й  -
тұжырымдарын Мұстафа Шоқай 
1920 жылдардың аяғына қарай толық 
айқындап, стратегиялық мақсатты 
нақты алға қойды. 1929 жылы жазылған 
«Біздің жол» атты мақаласында ол 
былай деп жазды: «Біз, Түркістан 
тәуелсіздігін жақтаушылар, еліміздің 
еркі үшін және жұртымыз Түркістанның 
бодандықтан құтылуы үшін күресеміз. 
Түрістандықтарға бұдан басқа жол 
болмаған. Қазір де жоқ және бұдан 
соң да болмайды». Бұдан әрі басты 
мақсаттың түпкі нысанасын: «...Біздің 
мұратымыз – Түркістанда түрі жағынан 
да, мазмұны жағынан да ұлттық бола-
тын мемлекеттік құрылымға қол жеткізу 
болмақ. Сонда ғана халқымыз �з жерінің 
нағыз қожасы бола алады» деп айқындай 

бірлігімізді күшейтейік. Түркістанның 
жұдырықтай жұмылған ұлттық бірлігін 
Ресейден айырылу үшін күресіп 
жатқан басқа халықтардың ұлттық 
майдандарымен тығыз үйлестіре оты-
рып, орыс империализміне қарсы 
қуатты күш ұйымдастырып, бірге 
қимылдайық». С�йтіп, Мұстафа 
Шоқай орыс империализміне қарсы 
күресіп жатқан майдандастардың 
ұлтын, дінін, нәсілін, партиясын тергеп 
тексермеуді, алаламауды ұсынып, тек 
осындай жол ғана бізді ұлттық азаттыққа 
жеткізе алады деп атап к�рсетті. Ал 
1930 жылы жазылған «К�терілістен 
– ұйымшылдыққа (К�терілістен–
ұйымға)» деген мақаласында ол �зара 
байланысы жоқ жергілікті сипаттағы бой 
к�терулермен большевиктер тепкісінде 
жатқан атамекенді азат етуге бол-
майтынын ескерте отырып, күшті бір 
 саяси ұйымға бірігуді және оның нақты 
міндеттерін алға тартты. Ондай әртарапта 
бытырап жүрген жас түркістандықтарды 
тәуелсіздік мұраттар жолындағы қасиетті 
күрес майданына топтастырудың бірден-
бір жолы «Түркiстан ұлттық бiрлiгi 
(ТҰБ)» ұйымы болды. Мұстафа Шоқай 
түсінігінше, бұдан басқа жолдардың 
барлығы алдамшы, тұйық саналды. 
Осылай Түркістан ұлттық майданын 
ұлт-азаттығы үшін күрес жүргізіп жатқан 
басқа халықтардың орталықтарымен 
тиімді үйлестіру қажеттігіне кейінгі 
еңбектерінде де қайта-қайта оралып 
отырды.

Мұстафа Шоқай азаттық жолын 
айқындап қана қойған жоқ, ұлттық 
күреске бел байлап кіріскен адамдар 
үшін аса қажетті қасиеттер қатарында 
белгіледі. 3сіресе, биік ұлттық рух пен 
шынайы ұлтшылдыққа ерекше к�ңіл 
б�лді. Осы орайда: «Ұлттық рухсыз ұлт 
тәуелсіздігі болуы мүмкін бе?  Тарих 
ондайды к�рген жоқ та, білмейді де. Ұлт 
азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесі. 
Ал ұлттық рухтың �зі ұлт азаттығы 
мен тәуелсіздігі  аясында �сіп дамиды, 
жеміс береді» деген ұлы тұлға �сиетін 
еске түсіре отырып, бір ойды арнайы 
айта кетсек, артық к�рмеңіздер. Ол – 
сан ғасыр ата- бабаларымыз күресіп, 
халқымыздың сан мыңдаған серкелері 
құрбан болып, қол жеткен «Тәуелсіздік» 
ұғымының мағынасына бүгінгі күні 
тереңдеп бара алмай отырғанымыз, 
тағдырдың осы басты сыйын жеткілікті 
қастерлей, қадірлей білмеуіміз, азат 
санамыздың толыққанды қалыптаспай 
отырғаны. Мен мұның барлығының 
негізгі  себебін қазіргі ұлттық 
рухымыздың т�мендігінен іздегім 
келеді. Ғасырлар отарлық пен қыспақта 
болу еңсемізді әлі к�тертпей, құлдық 
санадан азат бола  алмай отырмыз десек, 
артық к�рмеңіздер. 

Ұлттық рух шынайы ұлтшылдық 
үдерісінде қалыптасатынын жақсы білген 
Мұстафа Шоқай халқымыздың мәдени 
және рухани саладағы жетістіктерінің 

қарсы үнді ұлтшылдығын танитынын 
атап к�рсеткен болатын. Нағыз шынайы 
ұлтшыл күрескер �зін халықтың ішіне 
іріткі салатын ру, ұлыстарға б�лінуден, 
рушылдық психологиядан әркез алшақ 
ұстады, мұндай сипаттағы адамдарды 
ұлтымыздың ұлтшылдық идеясы мен 
мұраттарының жаулары деп есептеді. 

Т$УЕЛСІЗДІК ПЕН 
ДЕМОКРАТИЯ ЕГІЗ

Ұлттық тәуелсіздіктің бірден-бір 
 жалынды жаршысы және тамаша ұлттық 
идеялардың иесі Мұстафа Шоқай 1930-
1937 жылдары жазылған «Түркістан 
ақындарынан» және «Жауларымыз 
біздің қызметтеріміз туралы не айтады?» 
атты мақалаларында «Біз құл болып 
тұра алмаймыз. Біз ұлт азаттығымызды 
аламыз» және «Біз, әрине, �зіміздің 
атамекеніміз Түркістанды кеңестік 
 Ресейден де, басқа Ресейден де 
біржола б�ліп алуды мақсат етеміз. 
Бұл – біздің ұлттық мұратымыз, ұлттық 
арман мүддеміз» деп жазған болатын. 
Осындай нақты мақсат, идея үшін бас 
тіккен ұлы тұлғаның асқақ арманы �зін 
сағыныштан сарғайтқан атамекенінде 
жарты ғасырдан кейін орындалды.

Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген 
табыстарымыз аз емес. Ол туралы кем 
айтылып, аз жазылып жүрген жоқ. 
3лемдік адамзат қауымдастығынан 
�з орнымызды ойып алдық. Ең үлкен 
жетістігіміз кезінде ел ішіндегі бірлік 
пен ынтымақты нағыз тәуелсіздік пен 
азаттыққа апаратын және оны қорғай 
алатын т�те жол деп ұғынған ұлы тұлға 
түсінігінің күнделікті шындығымызға 
айналып отырғаны. Дегенмен, азат 
қоғамымыздың қазіргі даму үдерісі 
к�рсетіп отырғанындай, үш жүз 
 жылдай патшалық Ресейдің  отарында 
және соның саяси жалғасындай 
болған кеңестік тоталитарлық жүйеде 
�мір сүрген алып аймақта түбегейлі 
конституциялық, саяси, демократиялық 
реформалар оп-оңай жүзеге асып жатқан 
жоқ. Қай жағынан алсақ та жаңаша һәм 
�згеше мазмұндағы тәуелсіз мемлекет 
орнатудың оңай болмай отырғаны азын-
аулақ сауатты адамға түсінікті болар. 
Жаңа қоғамдық институттар пайда 
болып, нарықтық қатынастар �мірге 
етене ене бастағанымен, тоталитарлық 
жүйеден демократиялық тәртіпке �ту 
аса күрделі құбылыс екенін күнделікті 
�мір к�рсетіп отыр. Сондықтан бүгінгі 
биіктен қарасақ, алдымызда шығар 
шыңымыз асқар, алар асуымыз асқақ. 

Мұстафа Шоқайдың �з халқының 
тәуелсіздігі мен азаттығын, отаршылық 
тағдыр кешкен басқа да түрік  тектес 
ұлттардың қамын ойлаған биік 
мүдделері мен �шпес идеяларын, осыған 
сәйкес бүгініміз бен ертеңіміз үшін 
�зекті деген мәселелерді түгел қамтып 
шығу мүмкін емес. Алдымызға ондай 
мақсат та қойып отырғанымыз жоқ. 

Тәуелсіздіктің, 
ұлттық еркіндік пен 

дамудың алғышарты ретінде 
ұлттық мемлекет құрудың қажеттігіне 

кезінде Мұстафа Шоқай да қайта-қайта 
оралған болатын. Алайда еге мендіктің  елең- 

алаңындағы Қазақ стан Республикасының 
алғашқы құжаттарында ұлттық мемлекеттікті 
сақтау, қорғау және нығайту жөнінде  шаралар 

қолданады деген біздің бүгініміз  үшін де, 
 келешекке де қажет аса маңызды қағиданың көп 
ұзамай ұмыт болғаны өкінішті-ақ.  Мемлекеттің 
ұлттық сипаты айқындалмай,  мемлекет құрушы 

ұлттың мүддесі шешілмейтінін, тәуелсіз 
мұраттар жүзеге аспайтынын, елдегі басқа 

халықтың мәселелері де ойдағыдай 
тиісті нәтиже бере қоймайтынын 

күнделікті өмір көрсетіп 
отыр. 

Дегенмен, «Тәуелсіздік» идеясының аса 
күрделі де сан салалы мағыналарға ие 
екенін назарға алып, бұл үшін не істеу 
керек деген мәселелер т�ңірегіндегі 
бірер ойымызды ортаға сала кетсек 
дейміз. 

Бүгін осы бір қасиетті ұғым бәріміздің 
жиі айтатын с�зімізге айналды.  Алайда 
осы аса зор саяси ұғымның мәнін 
толық түсіне алдық па? Осыны баянды, 
тұғырлы ету әлдеқайда қиын, әлдеқайда 
күрделі мәселе екенін терең ұғындық па? 
Рас, кеше бар тағдырымызды Мәскеу 
шешті. Қазір қоғамдық �мірдің барлық 
саласында �з тізгініміз �з қолымызда. 
3рине, әлемдік адамзат қауымдастығы 
ортасында �мір сүріп отырып, толық 
тәуелсіздікті армандау ретсіз болар. 
Ендігі мәселе осы құдіретті де қасиетті 
тәуелсіздік ұғымының саяси қыр-сырын 
айқындай білуде, баянды ете білуде 
дер едік. Менің түсінігімде тәуелсіздік 
ұғымы ұлттың рухымен,  саяси са-
намен, қоғамдағы демократиялық 
үдеріспен, құқықтық сауаттылықпен, 
т.б. ұғымдармен тікелей тағдырлас, 
бағыттас, ажырамас тұтастықта. 

Мұстафа Шоқайдың ойынша, 
ұлттық тәуелсіздік – қоғамдағы 
демократиялық принциптердің орнығуы 
мен халықтың  рухани жаңаруының 

іргетасы  болса, демократия мен ру-
хани жаңару – елдің саяси және 

экономикалық тәуелсіздігін 
баянды етудің басты құралы. 
Ал қоғамдағы демократиялық 
үдерістердің саяси барометрі 
– сайлау екені белгілі. Кешегі 
кеңестік кезеңде сайлау 

тағдыры халықтың қолында 
болмады, биліктің монопо-

лиясы болды. Осыдан біз әлі к�п 
ұзап кете қойған жоқпыз. Тәуелсіздік 
жылдары �тіп жатқан үлкенді-кішілі 
сайлауларға қатысты халық арасындағы 
әртүрлі пікірлер негізсіз емес. Кеше 
ғана �ткен Президент сайлауы туралы 

да түрлі ойлар бұқаралық ақпарат 
құралдарында кем жазылған 

жоқ.Тәуелсіздік әділетті заңға 
сүйенген ашық қоғам екеніне 

жете мән бермеуден 
бүгінгі кейбір қазіргі қоғам 

үшін артық құқықтық 
нормалар жұртшылықтың 

азаматтық азаттығын шек-
теп, әлдеқалай митингілер мен 

демонстрацияға шығып, ащы 
шындықты айтқандарды тіпті күн к�ріс 
к�здерінен айырып, жұмыстан босат-
тырып, түрмеге отырғызып жатырмыз. 
 Сондай-ақ тәуелсіздік пен демократия 
егіз түсінік екенін ескеріп, «халық» 
деген қасиетті ұғымға қоғамда жаңа 
к�зқарас қалыптастырып жатсақ, тек 
ұтар едік. 

Тәуелсіздіктің, ұлттық еркіндік 
пен дамудың алғышарты ретінде 
ұлттық мемлекет құрудың қажеттігіне 
кезінде Мұстафа Шоқай да қайта-
қайта оралған болатын. Алайда 
 еге мендіктің елең-алаңындағы 
 Қазақ стан Республикасының алғашқы 
құжаттарында ұлттық мемлекеттікті 
сақтау, қорғау және нығайту ж�нінде 
шаралар қолданады деген біздің 
бүгініміз үшін де, келешекке де қажет 
аса маңызды қағиданың к�п ұзамай 
ұмыт болғаны �кінішті-ақ. Мемлекеттің 
ұлттық сипаты айқындалмай, мемлекет 
құрушы ұлттың мүддесі шешілмейтінін, 
тәуелсіз мұраттар жүзеге аспайтынын, 
елдегі басқа халықтың мәселелері 
де ойдағыдай тиісті нәтиже бере 
қоймайтынын күнделікті �мір к�рсетіп 
отыр. Сол себепті кешегі кеңестік 
кездегіден саяси мазмұны да, әлеуметтік 
әлеуеті де басқа құрып жатқан 
мемлекетіміздің ұлттық сипатының 
басым болуы мен осыған байланысты 
ұлттық мүдделерге айрықша к�ңіл б�лу 
алда да ерекше қажеттілік. 3лемдік және 
қоғамдағы барлық этнос �кілдерінің 
мәдени үлестерімен байыған ұлттық 
құндылықтардың үстемдігі орнаған 
ұлттық мемлекет деген ұғымды ең 
бірінші ұлттық тілдің еркіндігі деп түсіну 
үшін мемлекеттік мәртебеге ие болған 
қазақ тілінің қоғамдағы барлық этнос 
�кілдеріне ортақ болуы, оның шын 
мәнісінде ұлтаралық қатынас тіліне 
айналуы керек. Былайынша айтқанда, 
ұлттық тіл ұлттық мемлекеттің ең басты 
рухани к�рсеткіші екенін терең түсінсек 
екен. 

1991 жылы мамыр айында «Қазақ 
әдебиеті» газетінде жарық к�рген 
«Мұстафа Шоқай... ол кім?» деген 
к�лемді мақаласында мемлекеттік 
қайраткер, ұлт мұратын аса биік 
ұстанған тамаша жазушы 3нуар 
3лімжанов былай деген еді: «Ұлылық 
дегеніміз – ұлы құлдық дейтін с�з 
бар. Ол (Мұстафа Шоқай – 3.Б.) 
халықтардың егемендігі, теңдігі  туралы 
�з мұратының құлы болған адам, 
осы мұрат жолында хас  батырларша 
қайтпай, қайыспай қызмет еткен 
адам...». Міне, осындай асқақ та қайсар 
тұлғаның артында қалған телегей-теңіз 
мол мұрасы әлі де зерттей, игере түсуді 
қажет етеді, �йткені ол жер бетінде қазақ 
барда мәңгі �лмейтін, саяси  сипаты 
жағынан да, әлеуметтік әлеуеті жағынан 
да, экономикалық тұрпаты жағынан 
да жаңадан құрылып жатқан тәуелсіз 
Қазақстанымыздың бүгінін байытып, 
келешегін кемелдендіре түсірері с�зсіз. 

$бдіжәлел Б$КІР,
саяси ғылым докторы, 

профессор
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Ол қызметке кеш келіп, еш нәрсеге 
зауқы соқпай санасы сансырап 
отырғанда кабинеттегі к�п телефонның 
біреуі безілдеп қоя берді. Қалғып бара 
жатып селк ете қалған ол бұл қайсысы 
екен деп бебеулеп жатқан телефон 
аппаратына к�з тігіп еді, ортасында 
қазақ мемлекетінің гербісі бар, кеңестік 
кезеңде «Кремлевка», бүгінде «Сұңқар» 
деп аталатын үкіметтік байланыс желісі 
екен бебеулеп тұрған. Министр телефон 
трубкасын к�терейін бе, к�термейін бе 
деп, екі ойлы боп отыр. Үкіметтік байла-
ныс желісіне қосылған ақсары телефон 
шыр-шыр етіп шырылдауын қояр емес. 
Ол телефон трубкасын еріне к�теріп:

– Алло, – деді.
– Бексұлтан Бұлғақбаевич, 

 саламат сыз  ба? – деді сымның ар 
жағынан жеткен дауыс. – Мен Зұлқайнар 
Есенжоловичпін қой. 

– Иә, жайшылық па?
– Сізге кіріп шықсам ба деп ем.
– Қашан?
– Мүмкін болса қазір.
– Онда қазір кел. Арада аз уақыт 

�ткенде Зұлқайнар Есенжолович 
министрдің алдында отырды. 

– Как дела? – деді министр аманда-
сып жатып.

– Хал онша емес.
– Е, не боп қалды?
– 
– Бексұлтан Бұлғақбаевич, бір 

 тамаша идея бар.
– Қандай?
– Аң аулауға шығайық.
– Мұның ақыл. Біз охотаға 

шықпағалы біраз болды ғой. 
– Онда сенбі күні шығып кетейік, 

дүйсенбіде қайтып ораламыз.
– Бүгін қай күн �зі?
– Бейсенбі.
– Четверг пе?
– Иә, четверг.
– Сонда субботаға дейін не бітіреміз? 

Давай, ертең кетеміз.
– Жұмысың бар ғой, Бексұлтан 

Бұлғақбаевич!
– Жұмыс ешқайда қашпайды. Отыр 

ғой целая армия. Қаптаған к�мекшілер 
не бітіреді? Указание берем де кете 
 берем. 

– Жоғары жақтағылар шақырып 
қалмай ма?

– Кім шақыруы мүмкін?
– Премьер-министр ше?
– Бог с ним. Мен одан қорықпаймын. 

Менің тағдырымды шешетін Президент 
қана. Ол қазір демалыста. Президент 
жұмыста болғанда дело другой. Онда 
 хочешь жұмыс істе, істеме, бәрібір 
 суббота күннің кешіне дейін  кабинетте 
тапжылмай отыруың керек. Менің 
басымды алатын Президент қана. 
Қалғанына наплевал я.

– Сонымен, қашан шығамыз аңға?
– Ертең ерте аттанамыз.
– Онда тікұшақ мәселесін �зіңіз 

шешесіз ғой.
– Оған қам жеме. Екі джип бүгін кете 

берсін. Біз таңертең военный вертолет-
пен ұшамыз. 

– Онда мен кеттім, дайындыққа 
кірісейін.

– 3й, слушай, тұра тұр, ана бизнес-
мен дердің біреуін ала кетейік. Кім бар, 
крутойлардан, айтшы.

– Күрлеу ше?
– Қапалбаевты айтасың ба?
– Иә, Күрлеу Қапалбаевты айтамын. 

Содан дұрысы жоқ.
– А, ну-ка. Звонда қазір. Мен айтты 

де, барлық жұмысын тастасын да, жүрсін 
бізбен бірге. Ішіп-жемді ең қым ба-
тынан мол ғып алсын. Благодаря мне 
байығанын ұмытпасын ол чудак. 

– Жақсы мен қайтайын. Күрлеуге 
жолай соға кетемін. 

– 3й, слушай, сағат бір болыпты ғой. 
Жүр, бірге кетеміз.

Осыны айтып екеуі сыртқа беттеді. 
Таңертеңнен  бері қабылдау б�лмесінде 
отырған Дүйсенбектің �тініші  министрге 
жеткен жоқ.

Сол күннің ертесінде жаңа қазақтар 
әскери ұшақпен аң аулауға аттанып 
кетті. Олар үшеу еді: министр Бексұлтан 
Бұлғақбаевич, парламент мәжілісінің 
депутаты Зұлқайнар Есенжолович және 
жұмысы жүріп, жұлдызы жанып тұрған 
үлкен бір холдингтің президенті Күрлеу 
Қапалбаев. 

Астанадан шықпай жатып жолаяқ 
деп француз коньягын біраз жұтып алған 
бұлар сол күні аса к�ңілді еді. 3йтсе 
де, осы сапарларының соңы қайғы-
қасіретпен аяқталарын олар сол сәтінде 
білген жоқ.  

ІІ 
Алапат ащы гүрілі тау-тасты жаң-

ғыртқан әскери тікұшақ Ереймен 
тауының етегіндегі к�л жағасына келіп 
қонғанда мезгіл ұлы сәске еді.  Айдалада 
емін-еркін жүрген тағы аңдар  мен 
к�л бетінде мұңсыз, қамсыз жүзген 
құстардың апшысын қуыра келген 
тікұшақтан т�рт адам түсті. Олардың 
бірі орыс азаматы, лейтенант шеніндегі 
әскери ұшқыш. Қалған үшеуі қазақ. 
Жастары шамалас, бәрі де отыздың о 
жақ, бұ жағындағы жас жігіттер. 6здері 
бойшаң. Сырт тұлғалары сымбатты. Аса 
қымбат киімдерінен барлық, байлық 
қана емес, биік талғам да анық таны-
лып тұр. Бұлар жай қазақтар емес, жаңа 
дәуір �сірген жаңа қазақтар.Үшеуі де 
бүкіл республикаға танымал азаматтар. 
Бірінен-бірі �ткен д�кей...

Осыдан бір күн бұрын Дүйсенбек 
 «зажигалка» деп атап кеткен сыртқы 

тұрқы сіріңкенің тік тұрған қорабына 
ұқсайтын отыз екі қабатты жаңа 
ғимаратқа келіп еді. Оның ұшар 
басындағы үшкір маякқа қарап 
министрді күтіп қабылдау б�лмесінде 
отырғанына бір сағаттан асты. Ол 
мұнда сағат тоғыз болмай-ақ  жеткен. 
Бюджеттен қаржыландыратын 
республикалық газеттің бас редакторы 
кеше мұны шақырып алып, министр 
Бексұлтан Бұлғақбаевичпен сұхбат 
алуға келіскенін, оның таңертеңгі сағат 
тоғызда мұны қабылдайтынын, ал ол 
материалдың келесі н�мірге кезектен тыс 
шұғыл  жарияланатынын бұған қайта-
қайта қатаң тапсырған. Бас  редактор 
министрдің жұмысы к�п, уақыт аз 
екендігін, сондықтан мұның келісілген 
уақыттан кешікпеуін де ескерткен. 
 Астана қаласының к�шесінен  машинасы 
әлденеше к�п. Қалалықтар «час пик» 
деп атап кеткен жұмысқа таңертең барар 
уақыт пен кешкісін қайтар кезде сеңдей 
соғылысқан сансыз жеңіл машиналар 
біріне-бірі жол бермей, «пробка» дейтін 
тығынға тығылып тұрып алды. Содан 
қауіптенген Дүйсенбек әйелі Майраның 
түскі тамаққа деп берген азғантай 
ақшасын шығындап, таксимен асығып-
аптығып жетіп еді. Енді отырысы мынау. 
Сағат оннан асып барады. Сағат тоғызда 
қабылдайды деген министр әлі жоқ. 

Алапат ащы гүрілімен жер-жаһан 
мен аспан арасын жаңғыртқан әскери 

сабалай к�л бетінен к�теріле бергенде ол 
дүрбілі мылтықтың шүріппесін екінші 
рет басты. Қиқулап ұшқан құстар алыс-
тап кеткенде к�л бетінде оққа ұшқан 
екі үйректің жансыз денесі қалқып 
бара жатты. Бұл кезде бұлардың тобына 
 Андрей де келіп қосылған еді. 

– Оу, �зің керемет мерген екенсің 
ғой, – деді түрі татарға ұқсайтын 
Зұлқайнар тұтыға с�йлеп. – Ол Күрлеуге 
қысық к�зімен сығырая қарап күліп 
қойды. 

– Мынандай бір оғы мүлт кетпеген 
мергендікті бірінші рет к�ріп тұрмын, – 
деді Күрлеу жағымпаздана с�йлеп.

– О, мұның мергендігіне дау жоқ. 
Сұлу қыздарға тіптен сұрапыл. Бір 
атқанда-ақ сұлатып түсіреді, – деп кеңк-
кеңк күлді Зұлқайнар жарылғалы тұрған 
шиқандай бүйрек бетін жап-жалпақ 
алақанымен бір сипап қойып.

– Ал енді мұны жуу керек, – деді 
Күрлеу.

– Дұрыс, дұрыс. Обязательно 
 жуамыз, – деді тілін шайнап с�йлейтін 
Зұлқайнар б�гелек тиген жылқыдай 
басын қайта-қайта шұлғып. «Мынаның 
ұсқынсызын-ай, – деп ойлады 
Зұлқайнардың басынан аяғына дейін 
барлай қараған Бексұлтан Бұлғақбаевич. 
– Басы бас емес, екі иықтың  ортасына 
орната салған доп сияқты. Мойын 
тым қысқа болғасын солай болмай 
қайтсін? Тырыли арық денесі, тырысқан 

шекпен, басына киіз қалпақ киіп 
 алыпты. Келе ат үстінде тұрып айғай 
салды:

– Кім мына Ақбас бүркітті атқан?
– Мен, – деді Зұлқайнар мақтанып.
– Не дейді? 3й, не дейсің сен 

зәнталақ! К�зің қиып қалай аттың?
– 3й, шал, сен бұлай айғайлама, – 

деп айбат шекті Зұлқайнар. – Немене бір 
құсқа бола сонша айғайлап. 

– Бұл жай құс емес, текті құс! Мына 
жердің иесі мен киесі ол. Оны атқанша, 
мені атпадың ба, жауыз? Енді сені Ақбас 
бүркіттің киесі ұрады, – деп астындағы 
атын тебініп, Зұлқайнарға т�ніп келген 
алпамсадай шал оның т�бесіне қамшы 
үйірді.

– 3й, мына шал қайтеді, қой кет әрі, 
– деп шегіншектей берген Зұлқайнарды 
шал қамшымен тартып-тартып жіберді. 
Қарт қайратты екен. Қамшыны алғаш 
сілтегенде Зұлқайнардың арқасын осып 
�тті. Екінші рет сілтегенде оң к�зі ағып 
түсті. Бұлар бірдеңе деп үлгермеді, шал 
аттың басын кері бұрып, шаба ж�нелді. 
Аяқ астынан абыр-сабыр болған 
жаңа қазақтар Зұлқайнарды Джипке 
отырғызып, жақын маңдағы ауруханаға 
аттандырды.

Алапат ащы дауысы жер-жаһанды 
жаңғыртқан әскери ұшақ ертесіне 
аспанға қайта к�терілді. 3йтсе де, біразға 
дейін тағы аңдар к�зге түспеді.

– Кешегі шабуылдан шошынған 
арқарлар таудың арғы бетіне ауып кет-
кен болу керек. Қой, енді қайтайық, – 
деді Күрлеу.

– Жоқ! – деп кесіп айтты Бексұлтан 
Бұлғақбаевич. – Тым құрыса бір арқар 
атып алмай қайтпаймыз. Давай Андрей, 
таудың арғы бетіне �т.

– Бексұлтан Бұлғақбаевич, таудың 
ар жақ бетіне �ту қауіпті, – деді Андрей.

– 3й, собака! – деп айғай салды 
Бексұлтан Бұлғақбаевич. – 6т дедім 
саған, �т таудың ар жағына! 3лі күнге 
дейін беті қайтып к�рмеген Бексұлтан 
Бұлғақбаевичтің айтқанын орындатпай 
қоймайтынын білетін Күрлеу қанша 
қобалжыса да, Андрейге қуат бере 
с�йледі:

– Бексұлтан Бұлғақбаевичтің с�зі 
бәрімізге заң. Ағаң �т деді ме, �т. Сен 
қорықпа, к�гершінім. Бірақ тауды айна-
лып, аласалау жерінен �т. 

Тікұшақ Ереймен тауын айналып 
біраз жүрді де, осы аласа-ау деген асуды 
бетке алды. Сол сәт тұман ба, сағым ба, 
бұлт па, әлдебір к�кбуылдыр к�з алдын 
тұмшалап алған әскери ұшқыш алдын 
анық к�рмеді. Кері бұрылуға кеш еді. 
Жалаңт�с жартасқа соғылған әскери 
ұшақ таудан т�мен қарай домалап бара 
жатты...

Бексұлтан Бұлғақбаевич тіл тарт-
пай кетті. 3скери ұшқыш пен Күрлеу 
ауыр халде жақын маңдағы аудан 
ауруханасының реанимация б�лімінен 
бір-ақ шықты...

Аспанда ұшып жүрген Ақбас бүркіт 
к�л жағасындағы адамдарды анық к�ріп 
еді. Бірақ олардың не үшін даурық-
қанын, неге абыр-сабыр боп жүгіргенін 
түсінбеді. 3лдебір ұзын темірді �зіне 
қарай неге кезенгенін де ұққан жоқ. 6зі 
қорғап жүрген адамдар �зімді �лтіреді 
деп те ойламап еді ол.

Бірден �ліп кетпеген Ақбас бүркіттің 
к�з алдына қазақтың ұлан-ғайыр Ұлы 
Даласы келді. Оның қос қарашығы 
асқар таулар мен к�кжасыл орман-
дарды, �зендер мен к�лдерді ап-анық 
к�ріп жатты. 3лі с�нбеген жанарында 
қазақтың алуан түрлі ұлан-ғайыр жері 
мен аспандағы аққу қанат ақша бұлттар 
жүзді. Қанға боялған денесін Ұлы 
Даланың уілдеген желі аймалады...

Ақбас бүркіттің жүрегінде Ұлы 
Далаға деген сағыныш, адамдарға  деген 
аяныш сезімі оянды. Ол �зі �мір бойы 
қорғап келген адамдарға арнаған соңғы 
с�зін оты �шіп бара жатқан к�збен 
 айтты: «Адамдар-ау, сендерге не болған? 
Не істедіңдер сендер? Мен сендердің 
қорғаушыларың емес пе ем? Мені 
�лтіріп не қара басты сендерді? Менсіз 
қай ұшпаққа шықпақсыңдар? Мен �зім 
�лемін деп емес, сендер қорғансыз қалды 
деп �кінемін. Енді кім бар сендерді мен-
дей желеп, жебейтін?..».

Ақбас бүркіт оққа ұшқан сәтте Ұлы 
Дала аш қасқырдай ұлыды. Даланың 
зарлы даусынан жолындағысының бәрін 
жайпап �ткен сұрапыл қара дауыл соқты. 
Аспан мен жердің арасын қара дауыл 
ұшырған шаң мен тозаң тұмшалады. 
Қасиетті қара жердің бетіне қайғыдан 
терең әжім түсті. Жер-Ананың зарына 
үн қосқан Аспан-Атаның қою-қою қара 
бұлты к�л-к�сір к�з жасы болып т�гілді. 
Таулар теңселіп, �зен-к�лдер күңіренді. 
Ағаш атаулының бұтақтары бір-ақ 
сәтте сиреп, шұрық-тесік, сап-сары 
жапырақтар саудырап түсіп жатты. Жер 
бетінде жүрген сан түрлі аң мен аспанда 
ұшқан сансыз құс қосыла күңіренді. 
6зінің ақиық перзенті –  аяулы Ақбас 
бүркітін жоғалтқан Табиғат-Ана қатты 
ашулы еді. Киесі мен иесінен айырылған 
Ұлы Дала қайғыдан қан құсып, қара 
жамылды...

ІІІ
Қазақ даласындағы ең соңғы 

 жолбарыс 1941 жылы жазда Балқаш 
к�лінің жағасында атылды.

Сол күні түнде екінші дүниежүзілік 
соғыс басталды...

ІV
Қазақ даласындағы ең соңғы Ақбас 

бүркіт 2008 жылы Ереймен тауында оққа 
ұшты.

Сол күні күн тұтылды...

Жуырда Алматы қаласы Жетісу аудандық әкімдігінің 
ғимараты алдында ұлы ақын, философ, ағартушы 
Абай Құнанбайұлына арналған ескерткіш-мүсіннің 
ресми ашылу салтанаты 3тті. Іс-шараға қала әкімі, 
қала жұртшылығы, ақсақалдар алқасы, ардагерлер 
ұйымы, ғалымдар, ақын-жазушылар, қоғам және 
 мем ле кет, мәдениет пен спорт қайраткерлері, жоғары 
оқу орнының оқытушылары мен мектеп мұғалімдері 
қатысты.

Ұлы Абайға тағзым етуге келген қала жұртының 
қарасы қалың болды. Хакім Абайдың мүсін-ескерткішін 
қала әкімі Бақытжан Сағынтаев пен жазушы, қоғам қай-
раткері Смағұл Елубаев ресми түрде ашты. Бюстінің жал-
пы биіктігі 4 метрге жуық. Авторы – Қазақстан Сәулет-
шілер одағының мүшесі, академик Тілеуберді  Бинашев. 

6з алғыс�зінде шаһар басшысы Бақытжан 3бдірұлы 
Абай қазақтың басты идеологы екенін айта келе, оның 
қара с�здері мен �леңдерінен дәйекс�здер келтіре оты-
рып, шағын да мағыналы баяндама жасады. Бұл шара 
«Рухани жаңғыру» аясында, «Шексіз қала» бағдарламасы 
бойынша іске асырылып жатқанын, Абай ескерткіші 
маңы да қала халқының демалатын сүйікті орындарының 
бірі болатынына сенім білдірді. 3кім қаланы абаттан-
дыру, қала халқының жайлы �мір сүруі үшін 7-8 бағытта 
жұмыстар жасалып жатқанын, алда бұл игі істер жалғасын 
табатынын тілге тиек етті.

Жазушы Смағұл Елубаев Алматыда Абайға арналған 
үшінші ескерткіш бой к�тергенін айтты. 

– Қазақстанның қай бұрышына барсаңыз да 
Абайдың рухы, оның ілімі сезіліп тұрады, қара с�здері, 
�леңдері, әндері мен күйлері әлдеқашан танымал 
болған, олар халық рухының ажырамас бір б�лшегі 
іспеттес, ал ескерткіш қою – басқа бір әлем. 6йткені 
ескерткіш адамға сол адаммен тілдесуге, соған мұң 
шағып, арыз айтуға, онымен етене жақын сырласуға 
тікелей күш береді, адам одан ғарыштық қуат алады, – 
деді. Жазушы жұртты Абай ілімін зерттеп- зерделеуге, 
оны тек бір жыл жүзінде ғана емес, тұрақты түрде 
насихаттауға шақырды. 

Сәулетші Амандос Ақанаев: «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы шығармашылық �кілдеріне зор 
жауапкершілік пен сенім артып отыр. Ол бізге  ерекше 
шабыт берері ақиқат. Ұлы Абайдың келісті мүсінін 
Қазақстанға ғана емес, алыс-жақын шетелдерге танымал 
сәулетші-академик Тілеуберді Бинашев жасап шықты. 
Ескерткіш маңы болашақта қаланың ең к�рікті жері 
атанатынына, жастарға патриоттық тәрбие беретін, 
оларды отансүйгіштікке баулитын рухани орын  боларына 
сенім зор» деді. Сәулетші мүсінді жасауға қаржылай 
к�мек к�рсеткен қала әкімдігіне, меценат-демеушілерге 
суретші-сәулетшілер атынан алғыс білдірді.

М.3уезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрының артисі Болат 3бділманов Абайдың 
�леңдері мен қара с�здерінен таңдалып-жинақталған 
ақын монологын оқыды. Орындалған қойылымның 
әсерлілігін ауызбен айтып жеткізуге тіптен с�з жетпес, 
оны тек к�рген адам ғана бойына дарытады, түйсігімен 
қабылдайды, сезім елегінен �ткізеді, Абаймен бірге �мір 
сүреді, содан тағылым алады, с�йтіп, жиналған жұрт 
ерекше бір тылсым да тұңғиық, қиял әлеміне, Абайдың 
рухани әлеміне тағы да бір сапар шегіп қайтады.

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік Опера және балет 
театрының әншілері Абайдың композиторлық қырын да 
барынша ашып берді. Олар ақынның классикаға, әлемдік 
музыка �нерінің шедеврлеріне айналған «Айттым сәлем, 
Қаламқас», «Желсіз түнде жарық ай» сынды сезім қылын 
шертетін әуезді әндерін тамылжыта орындап, халықты 
тағы да желпіндіріп тастады. 

Нұрлан ШҮЛЕНБАЕВ,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты терминология б3лімінің
ғылыми қызметкері

Павлодар облысы мәдениет, тілдерді дамыту және 
архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен  к3зі 
к3рмейтін және нашар к3ретін азаматтарға арналған 
«Күн сәулесі» жобасының ашылу кезеңі 3тті. 

Арнайы қазақ тілі курсының мақсаты – зағиптар мен 
к�зі нашар к�ретін азаматтардың танымдық, әлеуметтену 
деңгейлерін к�теру және мәдениетаралық қатынас 
дағдылары деңгейін арттыру. 

«Күн сәулесі» жобасы бойынша қазақ тілін оқыту 
курстарында тыңдаушылар қазақ тілін, мәдениетін, 
ұлттың салт-дәстүрін арнайы Брайл жүйесіне негізделген 
оптикалық құрылғылар, тифлоқұрылғылар, релефті-
графикалық (соқырларға) және жазық баспалы 
(к�зі нашар к�ретіндерге) оқу құралдары және жаңа 
ақпараттық технологиялар арқылы үйренеді. Сабақ 
барысында әртүрлі жағдаяттарда лексикалық минимум-
дар қолданылған дыбыстық аудиожазба құрылғысына 
жазылған с�йлеу моделдері, к�зі к�рмейтіндерге арналған 
арнайы әлеуметтік-белсенді және рефлексивті оқыту 
әдістері мен технологиялары қолданылады. Курс соңында 
тыңдаушыларға сертификаттар табысталады. 

Аружан ТАНАБЕК

АҚБАС 
БҮРКІТТІҢ 

АЖАЛЫ

тарамысқа ұқсаған, қып-қысқа қолы, 
шұбар ала сепкіл қаптаған шикісары 
беті, к�кшіл к�зін жауып, жабағы жүндей 
жалбырап тұрған қасы оның онсыз да 
ұсқынсыз түрін онан бетер сүйкімсіз ғып 
к�рсетеді екен. Қотан аяғын  талтитып 
тұрысын малғұнның. Мұның  кличкасы 
қарауыз емес пе? Кім қойса да бұл атты 
тауып қойған екен. Қап-қара еріні 
дүрдиіп, бүлдек иттен айнымай қалыпты. 
Табақтас болуға  татымайды-ақ. Бірақ 
депутаттығы �зімізге қолайлы заңдарды 
�ткізу үшін керек. Сосын бизнесі тағы 
бар бұл иттің. Казинода ұтылған шығын 
мен  любовницаларыма жұмсалатын 
расходтардың  орнын толтыруға  таптыр-
майтын майшелпек бұл...». Бексұлтан 
Бұлғақбаевичтің ойын Күрлеудің 
саңқылдай с�леген дауысы б�ліп 
жіберді:

– Андрей, сен суға түс те, ана оққа 
ұшқан екі үйректі алып кел. Сен Зұл-
қайнар, ішіп-жемді дайындас. Бексұлтан 
Бұлғақбаевич, жүріңіз, сіздің аңшылық 
сапарыңыздың сәтті басталғанын жуып, 
бір жүз грамм тартып жіберейік.  

Бұлар к�л жағасына жайылған 
 дастарқан басына келіп бір емес, бірнеше 
жүз грамды жұтып жіберді. Біраздасын 
оққа ұшқан екі үйректі алып Андрей де 
оралды. Сол сәт кеше түнделетіп астана-
дан шыққан екі «Джип» те келіп жетті.

– Жігіттер, – деді Зұлқайнар 
«Джип» маши насының жүргізушілеріне 
қарап, – мына Андрей, Күрлеу т�ртеуің 
 шатырларды тігіп, т�сек салыңдар. Біз 
Бексұлтан Бұлғақбаевич екеуміз суға 
түсіп, шаң басып келейік.

Сол күні к�л жағасына тігілген 
 шатырда түнеп шыққан жаңа қазақтар 
– министр Бексұлтан Бұлғақбаевич, 
 Парламент Мәжілісінің депутаты 
Зұлқайнар Есенжолович, бизнесмен 
Күрлеу Қапалбаевич таңғы астан соң 
тікұшаққа отырып аң аулауға атта-
нып кетті. Тау баурайы мен орман 
тоғайларды, сай-саланы айнала ұшқан 
бұлар сол күні екі арқар, бір қасқыр 
атып алды. Түс ауа к�л жағасына қайтып 
оралған олар келе жүз грамдата  бастады. 
Сол сәт Зұлқайнар аспанда ұшып жүрген 
Ақбас бүркітті к�зі шалып қалды.

– Бексұлтан Бұлғақбаевич! 3не, 
 ананы к�рдіңіз бе? – деп жерден жеті 
қоян тапқандай айғай салды ол. – Ана 
бүркітті айтамын. Соны нысанаға 
алыңызшы. Оны сізден басқа ешкім 
атып түсіре алмайды.

Ақбас бүркіт бұларды айналып ұзақ 
ұшты. Ол әбден азып-тозып бара жатқан 
қазақ жері үшін қатты қайғырулы еді. 
Табиғат-Анаға адам қолымен жасалған 
тағылықтардың шектен шығып 
бара жатқаны жанына батқасын бұл 
бассыздықты тоқтату керек деп  ойлады 
ол. К�л жағасында отырған топқа 
жақын келіп, жанай ұшқан Ақбас бүркіт 
тынымсыз шаңқылдады. Оның: «Айна-
лайын, Адамдар, адаспаңдар! Табиғат-

Ананы қорғаңдар. Тым болмаса, мына 
Ерейментау сынды әлі де болса азбай, 
тозбай тұрған аз ғана �лке, �ңірлерді 
аздырмаңдар» деген жанайқайын 
т�менде отырған қасқырдан бетер 
қатыгез жаңа қазақтар ұққан жоқ...

Зұлқайнар жүгіріп барып Бексұлтан 
Бұлғақбаевичтің дүрбілі мылтығын алып 
келді. 

– Бексұлтан Бұлғақбаевич! Мына 
бүркітті атыңыз. Мұны сізден басқамыз 
атып түсіре алмаймыз, – деп бір 
айтқанын қайта-қайта айтып, жалынып, 
жағымпазданумен болды. 

3ншейінде аң, құс к�рсе қаны қай-
нап, к�зі жайнап шыға келетін  Бексұл тан 
Бұлғақбаевичтің Ақбас  бүр кітті атуға 
жүрегі дауаламады. Зұлқайнар ұсынған 
мыл тықты қолына алып, орнынан тұр-
ғанда тізесі дірілдеп, жүрегі атқақтай 
соқты. 

Бексұлтан Бұлғақбаевич Ақбас 
бүркітті ұзақ к�здеді. Аспан ашық 
еді. Ақбас бүркіт алғаш ұшып кел-
генде жарқырап тұрған күн де кенет 
күңгірт тартып жүре берді. Біресе ақша 
бұлттардан әрі асып, тым биіктеп кеткен, 
біресе т�мендей ұшқан Ақбас бүркітті 
ату оңайға түспеді. 3лден уақыттан соң 
Ақбас бүркіт жер мен аспанның арасын 
жаңғыртып саңқылдап, тас т�беге т�ніп 
келді. Бексұлтан Бұлғақбаевич  дүрбілі 
мылтықтың шүріппесін басып қалды. 
Оққа ұшқан Ақбас бүркіт жер құшты. 
Бәрі тұра жүгіріп, аспаннан ағып түскен 
Ақбас бүркітті қоршап тұра қалды. Ол 
тыпырлап ұша алмай жатқаны болмаса, 
әлі тірі еді. Бексұлтан Бұлғақбаевичтің 
жанары әлі жұмылмаған Ақбас бүркіттің 
от шашқан к�зіне түскенде жүрегі 
шымырлап қоя берді. Біреу т�бесінен 
мұздай су құйып жібергендей денесі 
мұздап кетті. 

– Ойбай, мынау әлі �лмепті ғой, 
– деп Зұлқайнар шегіртке даусымен 
шіңкілдеп қоя берді. – Бексұлтан 
Бұлғақбаевич, мына пәле қайтадан 
ұшып кетпей тұрғанда атыңыз, тағы да 
атыңыз. 

– 3й, сволоч, слушай! Атқыш болсаң 
�зің ат! – Зұлқайнарға ала к�зімен 
ата қараған Бексұлтан Бұлғақбаевич 
қолындағы мылтығын лақтырып 
жіберді. Мылтықты жерден к�теріп 
алып, Ақбас бүркітке тақап келген 
Зұлқайнар шіңкілдеп қоя берді:

– Ойбай, мынау әлі тірі ғой. Жаны 
қандай сірі. К�зі қандай пәлекеттің. 
Зұлқайнар қансырап жатқанАқбас 
бүркітті қақ жүректен атып жіберді. 

– Апыр-ай, – деді Ақбас бүркітке 
таңдана қараған Күрлеу, – талай бүркіт 
к�ріп ем, дәл мынандай басы аппақ, 
к�зі тостағандай, сирағы жуан, имек 
тұмсығының ұщы біздей, тырнақтары 
сояудай, кеудесі кебежедей �згеше 
бүркіт к�ргем жоқ. 6зі �те үлкен екен. 
6зге бүркіттер мынаның жанында 
қаздың балапанындай ғана.

Сол сәт тастақ жерді тасырлата 
шапқан ат дүбірі естілді. Бәрі ат дүбірі 
шыққан жаққа жалт қарады. Сүйіткенше 
болған жоқ, астындағы торт�бел аты 
ақк�бік болған қияқ мұрт, шақша 
сақалды бір шал жетіп келді. Жаздың 
жалпағында үстіне плащовкадан тігілген 

тікұшақ Ереймен тауының етегіндегі 
к�л жағасына келіп қонысымен Күрлеу 
үш күнге жоспарланған демалыстың 
 беташарын бастап жіберді. Жерге  табаны 
тиісімен, ол тікұшақты айналып �тіп, 
әскери ұшқыштың жанына келді.

– Атың кім еді сенің?
– Андрей.
– Ал Андрей, ұшақ ішіндегі қол 

жүктерін түсір. Андрей тікұшақтан бір 
дәу с�мке мен арақ-шарап толы екі қағаз 
жәшік алып шықты. Күрлеу екеуі к�л 
жағасындағы к�галға дастарқан жайды. 
Дастарқан үсті әп-сәтте шетелдік қымбат  
коньяк пен вино, сок пен минералды су, 
сыра, қазы-қартаға толып кетті. 

Күрлеу жайлап басып бір кезде Ақан 
сері мекендеген Сандықтауға сұқтана 
қарап тұрған Бексұлтан Бұлғақбаевич 
пен Зұлқайнар Есенжоловичтің қасына 
келді. Сол сәт Зұлқайнар  Есенжолович 
тастан-тасқа секіріп бара жатқан 
арқарды к�ріп қалды.

– Тез, әкел мылтықты, – деп 
бұйырды ол Күрлеуге. Ол жүгіре  басып 
мылтықты алып келді. Зұлқайнар 
 Есенжолович  мылтықты оқтап, 
Бексұлтан Бұлғақбаевичқа ұсынды. 

– Мә, алдымен �зің ат. Бексұлтан 
Бұлғақбаевич к�здеп үлгергенше арқар 
ұзап кетті. 

– Қап, үлгермедім-ау, – деп �кінді 
ол.

– Оқасы жоқ, – деп жұбатты оны 
Зұлқайнар Есенжолович, – арқарды 
ертең вертолетпен аулаймыз. Бүгін 
 мынау тамаша табиғат аясында 
жақсылап демалайық. Сол сәт оңға 
бұрылған Бексұлтан Бұлғақбаевичтің 
к�зі к�л бетінде жүзіп жүрген бір топ 
құсқа түсті.

– Оқталған мылтық атылар болар, 
– деді ол әр с�зіне салмақ сала сыздана 
с�йлеп. Как вы думаете?

– Я тоже так думаю. Мұны айтқан 
Зұлқайнар.

– Дұрыс! – деді Күрлеу. Үшеуі 
к�л жағасына келді.  К�лдің осы бір 
тұсы жалаңаш, жағасы құмдауыт еді. 
Тау жақтан салқын самал соғып тұр. 
Жағалауға жете алмаған әлсіз толқын 
к�л бетін әлсін-әлсін әнтек тербетеді. 
Аспандағы алтын күннің суға түскен 
қызғылтсары сәулесі к�з жауын ала 
құлпырады. Жай басып жағаға жеткен 
үшеу жайбарақат жүзген екі топ құсқа 
қадала қарады.

– 3й, слушайте, қайсысын атайын? 
– деді Бексұлтан Бұлғақбаевич.

– Анау алыстағы топ қаз болу  керек. 
Мына жақындағысы  үйрек, – деді 
Зұлқайнар алақанын маңдайына қоя күн 
сала қарап.

– Қазға оқ жетпейді. Үйректі ат.
Үйректер тобының орта тұсын 

нысанаға алған Бексұлтан Бұлғақбаевич 
дүрбілі мылтықтың шүріппесін басып 
қалды. К�л бетінде еркін жүзген қаз бен 
үйректер тобы бір қаңқ етіп, қанаттарын 
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Орыстың ұлы ақыны А.С.Пушкиннің 
қайтыс болғанына 100 жыл толуы 
қарсаңында жазылған бұл мақала кезінде 
«Казахстанская правда» газетінде 
(05.01.1937) сосын суреткердің �з 
тәржімасымен «Социалды Қазақстан» 
газетінде (08.01.1937) жарияланған. Кейін 
де жазушының әр жылдары жарияланған 
шығармалар жинағының томдарында, 
соңғы рет елу томдығының 12-ші  томында 
жарияланған. Алайда «Аңызға бергісіз 
ғұмырды» құрастырған авторлар бұл 
мақалалардың толық мәтінін ала отырып, 
ғалымның мұрасына к�рер к�зге қиянат 
жасап, авторлық құқықты белден басқан. 
Біріншіден, Мұхтар 3уезов жазбаған 
естелік мақаланы жазды деп �з беттерінше 
тақырып қойып, оқырманды адастырып 
отыр. Екіншіден, �здері алып отырған 
мақала мәтінін �згертіп, Мұхтар жазбаған, 
жазса да �зге жерде айтылып, жазылған 
б�тен с�здерді қосып, мақаланы �ңдеп, 
�згертіп беруге тырысқан. 

К�з жеткізу үшін жинақтағы мәтінге 
назар аударайық. «Ілияс Жансүгіровтің 
ақындық мұраларының ішінде «Дала», 
«Күйші», «Құлагер» атты поэмалары қазақ 
поэмасының ескі үлгісін аңғартады. Бір 
алуаны – лирикалық-философиялық, 
екіншісі – уақиғалы, сюжетті поэма үлгісі. 
Осы үш поэма тұсында қазақтың Абай-
дан кейінгі поэзиясы аса биік, ірі сапа 
танытады. Бұлардағы дүниені к�рер к�з, 
сезіну сыры, жалпы дүние тану қалпы, 
ақындық сыр, �мірге қараған к�зқарас, 
барлығы да бұрынғы қазақ поэзиясы 
тудырмаған тың жаңалықты аңғартады. 
Осы поэмаларда бейнелегіштік (образ-
ность) кенелуі тапқыр оймен ұдайы жақсы 
үйлесіп отырады. Жансүгіров поэмалары 
сезім  сырына да толы. Ал �лең үлгісіндегі 
мәдениет те басқа.

 Жаңа қоғамды жасау жолында к�ркем 
с�з-поэзияның міндет, мүддесі, қандай 
болатыны да бұнда терең сипатталады. 
«Күйші» мен «Құлагер» поэмалары әрі 
поэма, әрі �леңмен жазылған роман 
болуымен бірге, дүниежүзілік рево-
люцияшыл поэзияның алдыңғы қатар 
дәстүрлерін �з бойларынан жақсы 
 танытады. Бұл шығармалар біздегі  поэзия 
мәдениеті Абайдың соңғы дәуірде, 
революциялық тәрбие нәтижесінде биік 
сатыға шыққанын дәлелдейді.

 Халқымыздың ақындық шеберлігінің 
к�птеген сыпатын біздің поэзиямыз 
�з бойынан жақсы аңғартады. Халық 
шығармасындағы суретшіл бейнелегіштік, 
образға байлық, азаматтық �ткір сана, 
азат ойдың еркін серпіні – біздің оқиғалы, 
оқиғасыз поэмаларымыздың бәрінде де 
халықтық сыпатты �сіре түскенін к�реміз. 
Шеберлікке мағыналықты қосады. 
3сіресе, сол халықтық сыпатты орыс 
поэзиясының үлкен формалығы реалистік 
дәстүрлерімен жақсы үйлестіріп, келісті 
күйде тоғысқандық байқатады».

 Ал, енді Мұхтар 3уезовтің  «Евгений 
Онегиннің» қазақшасы туралы» деген 
мақаласын, яғни І.Жансүгіров  туралы 
естелік жинақты құрастырушылар 
«Құлагердей тұлпар еді» деген ат 
қойып жариялап отырған мақаланың 
түпнұсқасын оқиық: «Поэзияның ірі 
шығармаларын бір тілден екінші тілге 
аудару �те қиын екені мәлім. Ал біздің 
бүгінгі тәжірибені алсақ, ұлт әдебиет 
үлгілерін орыс тіліне аудару ж�нінде 
к�п ақындардың сол аударып отырған 
шығармасының тілін білмейтіндігі тағы 
бар. Бұларға жәрдем етеді дерлік под-
строчник атаулыны алсақ, оның �зі асыл 
нұсқаның нағыз соры. Подстрочниктің 
(с�збе-с�з аударманың) к�бі с�з емес, 
құр к�бік немесе әлдеқандай �зіне 
біткен нәзік ырғағы, �згеде жоқ жаңалық 
ерекшелігі дәл түсуі былай тұрсын, тіпті 
ақынның қысып, қамти айтқан ой-
сезімінің системасы да және к�рік-стиль 
құрылысының ішкі логикасы да дұрыс 
берілмейді...» деп басталады («3уезов. 

бір ғасыр бұрын жазылса да к�ркемдік 
әрі ғылыми-теориялық құндылығын 
жоғалтпай, керісінше, арттырып тұрғанын 
к�зі қарақты оқырман жақсы білсе керек. 
Осы ретте Мұхтар 3уезовтің сұхбат алуға 
келген Мұзафар 3лімбаевқа жасаған: 
«Сіз неге жазбай отырсыз? 3лде 3уезов 
с�йлемі 3лімбаевтің с�йлемінен нәрсіз 
бе?!» ескертпесі еріксіз еске түседі 
(М.3лімбаев. Қалам қайраты (Эсселер, 
сын мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1976. 
4-бет). Осы жерде �ткен тарихқа аз ғана 
шегініс жасар болсақ, Мұхтар Омарханұлы 
3уезов 1923-1927 жылдары (Ленинград) 
Санкт-Петербург университетінде оқып 
жүрген кезінде, яғни 1927 жылы Қазақстан 
оқу-ағарту комиссариатының арнайы 
жолдамасымен Кенесары Қасымов 
бастаған ұлт-азаттық қозғалысы және 
1916 жылғы Жетісудағы ұлт-азаттық 
к�теріліс туралы тарихи  деректер  жинау 
үшін Алматыға келген  сапарында 
С.Сәдуақасовтың берген кеңесі бойынша 
Ілияс Жансүгіровтің �зімен және осы 
к�теріліске қатысты  деректер жазылған 
к�к дәптерімен танысқан. Міне, сол 
кезден бастап Мұхтар 3уезов Ілияспен 
 рухани дос, пікірлес болып, кезі  келгенде 
ақын талантына, оның поэмаларына 
жоғары баға беріп отырған. Ал Мұхтардың 
1931 жылы З.С.Кедринамен бірге 
І.Жансүгіровтің «Дала» поэмасын алғаш 
рет орыс тіліне аударуының қазақ әдебиеті 
тарихындағы орны ерекше. Содан кейін 
де М.3уезовтің Ілиястың талантын 
мойындап, туындыларын назардан тыс 
қалдырмай қадағалап отырғаны белгілі. 
3сіресе, М.3уезовтің «Евгений  Онегин» 

ескеріп, осы естелікке енгізіп отырмыз» 
деген сыңайлы сарт мінезді с�з болса да 
бір жолын табуға болар еді ғой.

Сондай-ақ мақаладағы орфография-
лық қателердің �ріп жүруі де Мұхтар 
3уезовтің терең ойшылдықпен саралаған, 
білгірлікпен байыптаған ғылыми-
теориялық тұжырымдары мен түбегейлі 
ұстанымдарына к�леңке түсіріп, ұғынып-
түсінуге тосқауыл  болады. Бес беттік 
мақаладағы аяқ алып жүргісіз қателерден 
М.3уезовтің ойлары мен мәні зор 
пікірлерінің құты қашқан. Бүгінгі 
�ркениетті елдер қатарына қосылған 
әлемдік ақпаратқа ие егеменді ел бола тұра 
М.3уезовтің аталған мақаласымен таныс-
пау, оның түпнұсқасымен текстологиялық 
 салыстыру жүргізбеу жауапсыздықты, 
�з ісіне деген салғырттықты танытса 
керек. Ең болмағанда әріп қателерін 
ж�ндеуге, басылымға кетіп жатқан 
материалды мұқият бір қарауға бола-
тын еді ғой. Біздің әріптестеріміздің 
Мұхтардай халқымыздың мақтанышына 
айналған, ұлтымызды әлемге танытқан 
3уезовтей жазушының әдеби, ғылыми 
мұраларына немкеттілікпен үстірт 
қарағаны қынжылтады. Жалпы ғылыми 
мәдениет, аруақтарды сыйлайтын әдеп, 
ұлыға деген құрмет пен адалдық жоғалған 
жерде ешқандай �ре мен �ркениет, 
адамгершілік пен жауапкершілікке де жол 
жоқтығы аян.

 «6зі жоқтың к�зі жоқ» деген ауыр 
с�здің ауыртпалығы осы М.3уезовтің 
«Евгений Онегиннің» қазақшасы  туралы» 
деген мақаласының «Аңызға бергісіз 
ғұмыр» атты жинаққа енген нұсқасында 

Алматыда елімізге танымал карикатурашы-суретші, ҚР 
Мәдениет қайраткері, ҚР Суретшілер, Журналистер, 
 Жазушылар одақтарының мүшесі Еркін Нұразханның 
«Шарайна» атты жеке к3рмесі ашылды.  

Карикатура – ащы айтылған сын. Дегенмен, суретші 
ащы шындықты астарлап, туындыларында образдар арқылы 
ой тудырып, болмысымыздың күнгейі мен к�леңкесін 
к�рсете білген.  Еркін Нұразхан: «Күлкінің ар жағында мазақ 
емес – мазасыздану, жазғыру емес – жан ашу жатқанын жұрт 
түсінсе деймін. К�рменің атын «Шарайна» деп �зім қойдым. 
Адам айнаға қарағанда �зін к�реді, шарайна деген үлкен 
айна. Бұл – қоғамның айнасы. Менің туындыларымның 
кейіпкерлері зиялы қауым �кілдері, �нер  майталмандары, 
саясаттанушылар мен саяси билік �кілдері. 6йткені 
мен олармен тығыз байланыстамын. Оларды танимын, 
сондықтан бейнелей аламын. Сатиралық суреттердің міндеті 

шындықты әзілмен жеткізу, керенауды ояту, мұңайғанды езу 
тартқызу. Сондықтан мен карикатура �нерінде бұл міндетті 
орындай алдым деп ойлаймын» деді. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық 
музейінде қойылған к�рменің ашылуына зиялы қауым 
және БАҚ �кілдері, суретшінің әріптестері мен музей 
қызметкерлері, студент жастар қатысты. 

Құттықтау с�з алған Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы т�рағасының орынбасары Бауыржан Жақып 
жылы лебізін білдіре отырып, «Шын мәнінде кариткатура 
�нердің ішінде б�лек жанр.  Жауынгер жанр саналатын 
шарж – адамның сыртқы ұқсастығын айнытпай берумен 
қатар, ішкі жан дүниесін ашып к�рсетуде әзіл-қалжыңға 
арқа сүйейді. 3р алуан кейіптегі ыржия күлген кейіпкерлер 
қоғамның боямасыз шындығын шырқайды. Дәл осындау 
�нердің Еркін Ибрагимұлы ағамыздың жүрегінен туып, 
қолынан шығып жүргені қуантады» деді. 

К�рменің ресми б�лімінде Қазақстан Республикасы 
Суретшілер одағы �нер иесін «Бейнелеу �неріне сіңірген 
еңбегі үшін» медалімен марапаттады. 

Суретші-карикатурашы 1982 жылдан бастап әдебиет, 
�нер және қоғам қайраткерлерінің әзіл портреттер гале-
реясын жасап келеді. Ол еліміз тәуелсіздік алған жылдар 
ішіндегі әлеуметтік-экономикалық, саяси �міріміздегі 
келеңсіз құбылыстарды сынға алған сатиралық суреттер 
топтамасын дүниеге әкелді. Сондай-ақ оқырмандарға 
�зекті мәселелерді к�терген мақалалары және деректі 
дүниелерімен танылған қаламгер. 

Айта кетейік, «Шарайна» к�рмесіне  суретшінің 534 
еңбегі қойыл ған және оның бәрі Орталық музейдің 
мұрағатына тапсырылады. К�рме наурыз айына дейін 
жалғасады. 

Ақбота ҚУАТОВА

ӨНЕР

Шырайы бөлек «Шарайна»

корректорлардың бүгінде барлық баспа-
ларда аздығы алаңдатады. Кітапқа к�ңілі 
соқпайтын ұрпақты осындай қателерден 
соң кітап оқуға қалай мәжбүрлейсіз. 

«Ілияс Жансүгіров. Құжаттар, хат-
тар, күнделіктер, дала хикаялары» 
(И.Жансугиров: Документы, письма, 
дневники (1920-1964гг.) В 2-х частях. 
– Алматы: Үш қиян, 2006. стр.592. 
 Составители: С.И.Боранбаева (ответсвен-
ный), А.Абиласанулы, А.А.Мұқанова, 
К.И.Сопибекова, Н.В.Чаушанская.) 
атты екі б�лімнен тұратын жинақтың 
368-374-беттерінде жарияланған «№ 244. 
Из статьи М.Ауэзова «Евгений Онегин» на 
казахском языке 5 января 1937 г.» мақалаға 
«Опубликовано в газете «Казахстанская 
правда» деп сілтеме беріліпті. Алайда, бір 
�кініштісі, мақаланың орысша нұсқасы 
қатеден, алынып тасталған с�йлемдердің 
салдарынан ұлы суреткердің ғылыми ойлау 
жүйесіне к�п нұқсан келтірілген. Олардың 
бәрін мақалада келтіру тіпті мүмкін емес. 
Мүмкіндік болып жатса сол салғырттықтың 
салдарынан сызылмаған с�йлемі, қалмаған 
фотосуретті  басса,  келешекте оқырманды 
сыйлауды үйренер едік. 3сіресе, Мұхтар 
3уезовтей ғұлама ғалымның қызыл шие-
дей болған мақаласы �згелерге ой салып, 
ұрпағына аманаттаған рухани дүниесіне 
абай  болуды, адал  болуды, жауапты  болуды 
үйретер ме еді, кім білсін?! 

Кемшілікті к�рген кезде айтпасақ, 
кесел болуы кәдік. Асығыстықтың алдын 
алмасақ, бұдан да зор ағаттықтарға жол 
беруіміз әбден мүмкін, сондықтан жана-
шыр сыннан жамандық іздеудің қажеті 
жоқ деп ойлаймыз. 

АСЫЛДАРЫМЫЗДЫҢ
СӨЗІНЕ АБАЙ БОЛАЙЫҚ

Қолымызға ойда-жоқта «Аңызға бергісіз ғұмыр» деген (Ілияс Жансүгіров  туралы 
естеліктер. Құраст.: Ш.Қыяхметова. – Талдықорған, 2002. – 533 б.) жинақ түсті. 
Осында «Құлагердей тұлпар еді» деген атпен Мұхтар Әуезовтің естелік мақаласы 
берілген. Алғашында кез келген оқырман ұлы суреткердің елу томдық толық 
академиялық жинағына енбеген, осы күнге дейін елеусіз естелік пе екен деп елең 
етері сөзсіз. Мұхиттай мол мұрасы бар ғұлама ғалымның шынында әлі күнге 
ескерусіз, көзге шалынбай жүрген жазбалары бар болуы да заңдылық. Кеңестік 
одақ кезінде әлемнің де, одақтың да, республиканың да барлық өңірлерінде түрлі 
мақсаттағы іссапарларда болды, еңбек етті, сөз сөйледі. Солардың бәрі түгелдей 
жиналып, жүйеленіп, зерттеліп, жарияланып болды деп ойлауға да, айтуға бола 
қоймас. Сондықтан да бұл мақала бізді елең еткізіп, жерден жеті қоян тапқандай 
қуанғанымызды қалай жасырайық. Алайда мәтінмен толық таныса келе бұл жеке 
естелік мақала емес, М.Әуезовтің «Евгений Онегиннің» қазақшасы туралы» деген 
мақаласы болып шықты. 

М. Шығармаларының елу томдық толық 
жинағы. 18-т.-Алматы: Жібек жолы баспа 
үйі, 2005. 6-б) .

Байқасаңыздар түпнұсқада мүлдем жоқ 
жоғарыда келтірілген мәтін мен тақырып 
І.Жансүгіров туралы естелік жинақта неге 
жүр?! Ғылыми этикет бойынша барлық 
мақала қай еңбектен алынғаны ж�нінде 
сілтеме берілуі керек еді, ол мұнда жоқ. 
Содан оқушы шатасады. М.3уезовтің 
«Евгений Онегиннің» қазақшасы  туралы» 
деп аталатын мақаласының алғашқы 
абзацының қайдан алынғаны белгісіз. 

Бұл қандай қажеттіліктен туды?! 
Жазбағанды жазды деп жалған с�йлеу 
салмақты да іргелі еңбекке жараса қояр ма 
екен?! Авторлық құқық деген абыройлы 
іске қол сұғуға және ұлы жазушының �з 
қолымен жазған, Ілиястың аудармасына 
шын риза болып берген биік бағасына �з 
білгендерімен билік жүргізуге, әр жерден 
жұлмалап жамау жасауға кім рұқсат берді?! 
3уезовтің аруағын сыйлау, авторға деген 
құрмет қайда?! Шынында да, «Құлагердей 
ақын еді» дейтін мәтінді тапқан ғалым 
болса, неге жар салмасқа?! М.3уезовтің 
«Евгений Онегиннің» қазақшасы туралы» 
деп жазушының �зі қойып, тарихқа енгізіп 
кеткен тақырып Ілиястың естелігінде 
неге �згеріп кеткендігі түсініксіз... Рас, 
халқымыздың дүлділ ақыны Ілиястың 
125 жылдық мерейтойы қарсаңында 
шығарылған жинаққа мүйізі қарағайдай 
ғалымдардың, ақын-жазушылардың, 
тарихи тұлғаларымыздың кешегі-бүгінгі 
жазған ең мәнді мақалаларын жинап, 
 жариялау қолдауға тұратын жақсы тал-
пыныс. Алайда жоқты бар деп, к�рер 
к�зге �тірік айтып, елді алдауға бола 
ма?! Мерейтойларда асыра мақтаймыз 
деп ұятқа қалатын кездеріміз к�п. 
 Кейде шабыттың шанасына мініп алып, 
к�пке дейін к�ктен түсе алмай қолдан 
пайғамбар, әулие жасап, �зіміз әжуаға 
қалатын жеріміз де жоқ емес. Мына 
мақала да соның бір түрі. 3йтпесе, 3уезов 
жазған дүниені бүлдіретіндей басымызға 
не күн туды? М.3уезовтің �зі таңбалап 
кеткен тақырыбы тақиямызға тар келді 
ме?! Мұхтардың жазған мақаласындағы 
Ілияс туралы ойлары мен аудармасына 
берген бағасы сол қалпында да, бұрын 

на казахском языке» (2004, 18-том) 
және «Евгений Онегиннің» қазақшасы 
туралы» деген мақаласында (2008, 12-
том) Ілияс Жансүгіровтің Пушкиннің 
«Евгений Онегин» романын аударудағы 
тәржімалық тәжірибесі мен шеберлігіне 
ерекше тоқталып, ақындық қуаты мен 
теңеу табудағы тапқырлығын жан-жақты 
талдаған. Ілиястың шығармашылығының 
бір қыры – аудармашылығы туралы 
айтса да М.3уезовтің берген бағасы мен 
айтқан пікірлері �те құнды. Сол себепті де 
Мұхтар 3уезовтей ұлы тұлғаның мағынасы 
мен мәні терең ғылыми ой-пікірлерін 
орынсыз түзетуге де, �ңдеуге де, әркім 
�з қалауынша әр жерден үзіп-жұлып, 
жаңадан мақала жасауына, құрақ к�рпедей 
қисынын тауып құрастыруға да ешкімнің 
ешқандай құқығы да, еркі де жоқ. 
Ғылымда ондай еркінсуге орын жоқтығы 
бесенеден белгілі. 3лемде қалыптасқан 
ғылыми мәдениет, этикет, авторлық 
құқық деген әдеп, әділеттілік бар. Білімі 
мен ғылыми ойлары мұхиттай терең 
ғұлама ғалымның �з �ресі мен биігіндегі 
оқшау да озық ойларының жүйесін бұзуға 
жүрегінің түгі бар адам да жүрексінетін 
болар?! Жинақты құрастырушылар да 
б�тен емес, І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университеті 
«Ілиястану» ғылыми-практикалық 
орталығының білдей ғалымдары. Осы 
ғылыми орта мен білім жүйесінің 
қайнаған ортасында жүрген, күнде сту-
дент шәкірттерге ілиястанудан дәріс оқып 
жүрген ұлағатты ұстаздардың Мұхтар 
3уезовтің мұраларымен таныс емес 
 дегенге ешкім сене қоймас. Ал біле тұра 
мұндай ж�нсіздікке жол беру 3уезовтің 
ешкімге ұқсамайтын бітімі б�лек ғылыми 
ұстанымдары мен биік деңгейдегі ойларын 
оңды-солды бүлдіруге қалай ғана қолдары 
барды деген ой мазалайды. Ең болмаса �з 
мақсаттарына сай 3уезовтің ғылыми ой-
тұжырымдарын бұрғысы келсе, әдебиет 
әлемінде, ғылыми еңбектерде кеңінен 
қолданысқа енген титтей ғана түсініктеме 
жазып, «мақала жалпы аударма мәселесіне 
арналғанымен оның ішінде ойып тұрып 
орын алып, жалпы ойды құрап тұрған 
Ілияс Жансүгіровтің «Евгений Онегинді» 
қазақшаға аудару тәжірибесі екендігін 

нақты к�рініс тапқан. Осындайда еріксіз: 
«Шіркін, ұлыларымыздың даналық 
с�здері мен парасатты пікірлері, ғылыми-
теориялық тұжырымдары, аманаттары 
келешек ұрпаққа тап-таза, түпнұсқа 
қалпында жетсе » деген ойлар келеді.

Енді с�зіміздің дәлелі ретінде 
«Аңызға бергісіз ғұмырда» жарияланған 
мақаладағы қателерге назар аударайық. 
Мәселен, 343-беттегі «...аудармашының 
бәрі мұндай емес» деудің орнына 
«мұндайлар» деп кеткен және осы 
абзацтағы «...сарыны сәйкес ақынды 
алды» деудің орнына «алады» делінген, 
«ол �з аудармасының бәріне ырза 
бола бермейді» деудің орнына «ол �зі» 
деп �згертілген. 3рине, бұлар ұсақ-
түйек, жеке әріп қателері бола тұра 
с�йлемнің мағынасын �згертіп, автордың 
айтпағынан ауытқып кетіп отыр емес пе?!

344-беттегі 5-абзацтағы: «...Олай етсе, 
әрине алты айдай сарылмас та еді» деген 
с�йлем түпнұсқада мүлдем кездеспейді. 
Мұны қалай түсінуге болады? 345-беттегі 
�лең үзіндісінде түпнұсқада екі жол 
сызықша берілген, ал жинақта ол жоқ. 
2-ші �лең үзіндісінде «Бір аяқпен жер-
де жылжып» деген с�з қалып қойған 
 (346-б). 348 беттегі 2-абзацтағы «...Бұдан 
соңғы, әсіресе күдікті екінші кемшілік 
аударманың с�здігі (словары), ақындық 
с�здігі туралы» деген с�йлем (50-том, 13-
бет) жинақта: «Бұдан соң, әсіресе күдікті 
екінші кемшілік аударманың с�здігі 
(словары), ақындық сезім туралы» деп 
мүлдем басқа мағынаға ауысып кеткен. 
Неге? Осындай олқылықтарды к�ргенде 
әрбір кітаптың �те сауатты жариялануына 
жауапты мамандардың жетіспеушілігі, 

Олай болса, жоғарыда аталған жинақ-
тағы мақаланың басын оқып к�релік: 
«Большая трудность равноценного пере-
вода лучших образцов поэзии общеиз-
вестна. А в нашей собственной практике 
при переводе, скажем, образцов нацио-
нальных литератур на русский язык, эти 
трудности прежде всего усугубляются 
 незнанием поэтами-обработчиками 
 языка оригинала. Приходяшие им якобы 
в  помощь так называемые подстроч-
ные переводы всегда почти навязывают 
 гибельные «услуги» оригиналу». 

Енді М.3уезовтің (Шығармаларының 
елу томдық толық жинағы. 18-т. –  Алматы: 
Жібек жолы баспа үйі, 2004. – 400 бет) �зі 
жазған түпнұсқаны оқиық: «Неимовер-
ная трудность равноценного перевода с 
языка на язык лучших образцов поэзии 
общеизвестна. А в нашей современной 
практике при переводе, скажем образцов 
национальных литератур на русский язык, 
эти трудности, прежде всего, усугубля-
ются незнанием поэтами обработчиками 
языка оригинала. А приходящие им якобы 
в  помощь, так называемые подстрочные 
переводы всегда почти оказывают гибель-
ные «услуги» оригиналу...» (12-бет).

К�зі қырағы оқырман осы екі мәтіндегі 
с�йлемдердің сәйкессіздігін  бірден-ақ 
байқайды. Мәселен, түпнұсқадағы 
автордың жазып отырған ойы, с�йлемі, 
ырғағы, үні неге бастан-аяқ �згеріп кет-
кен?! С�йлем неге автордың �з с�зімен 
басталмайды? Оған қосылған «Большая...» 
қайдан, неге алынған? М.3уезов жазып 
отырған с�з басындағы сол бір с�йлемде 
тағы да: « с языка на язык» деген с�йлем 
неге қалып қойған? Сонда М.3уезовтің 

бір с�йлемінің мағынасынан не қалды? 
Кім не түсінеді? Автордың айтпағы не еді? 
Құрастырушы оны қалай бүлдіріп отыр? 
Келесі с�йлемдегі: «А в нашей современ-
ной практике...» деген с�з неге жинақта 
«...собственной практике» деп �згертілген, 
бұл М.3уезовті әдейі түзету ме, әлде... Ал 
369-беттегі: «скучное» «сказочное» боп 
кеткен. Осы беттегі: «...Примеры работы 
ряда крупнейших советских поэтов над 
многими оригиналами показывают об-
разец в этом смысле, даже при незнании 
ими языка оригинала» деген бір ғана 
с�йлемді түпнұсқамен салыстырайықшы: 
«Примеры ряда крупнейших советских 
поэтов по их чуткой и добросовестной 
работе  настоящих мастеров над многими 
оригиналами показывают образец в этом 
смысле, даже при незнании ими языка 
оригинала». Бұдан не түсініп болады? 
«Ряда» деген с�з «работы», «по их чуткой и 
добросовестной работе настоящих масте-
ров» деген с�йлем қайда жоғалып кеткен?

 Ұлының құнды пікірлерін былайша 
бүлдіргенше, тіпті бұл мақаланы жарияла-
маса да ешкімнің к�ңілі қалмас еді. Алайда 
жинақта Ілияс Жансүгіров шығарма-
шылығының бір қыры болса да бүкіл 
ақындық шеберлігін, дарынның даралық 
қасиетін Мұхтар 3уезовтей талдап жазған, 
бағалаған еңбек сирек. Ал бардың бағасын 
білмей отырған �зіміз.

Түпнұсқадағы: «Будучи свидетелем 
почти всех этапов этой работы, я смело 
могу утверждать, что сейчас уже нет ни 
единого слова оригинала не  понятого 
тов. Джансугуровым» деген с�йлем 
жинақта түгелдей түсіп қалған. Сонда 
М.3уезовтің жазған ғылыми ойларының 
жүйесі, І.Жансүгіровке беріліп отырған 
бағаның құны қаншалықты жоғалып 
кетті десеңізші?! Жүні жұлынған тауықтай 
болған тіркестерден, с�йлемдерден не 
ұғамыз?!

М.3уезов с�зінің түйіні болған соңғы 
с�йлем де талдықорғандық жинақта 
мүлдем жоқ. Оқып к�рейік: «А грамотной 
части казахских читателей надо напом-
нить, что есть чтение и чтение «Евгения 
Онегина», «Фауста», «Гамлета» и ряд 
подобных им произведений не  читаются 
как занимательные романы или как 
 богатырский эпос. Но массовому  читателю 
мы обязаны помочь в усвоении «Евгения 
Онегина», снабжая каждое его издание 
еще большими, чем на русском языке, 
пояснениями и комментариями. Должны 
помочь устраивая частые лекции, беседы 
и читки именно этого, а не иного  перевода 
его». Ғұлама ғалымның мақаласында 
қорытылар ойы, ғылыми-теориялық 
тұжырымдары қалып қойған. Егерде 
осындай іргелі еңбектер шығаратын 
болсақ, алып отырған түпнұсқаны толық 
әрі сауатты беруге тырысу керек шығар. 
3сіресе, әлемге танымал 3уезовтей 
 тұл ғамыздың туындыларының �зін  осылай 
салғырттықпен, салдыр-салақтықпен 
шығарсақ, онда құндылықтарымыздың 
құны т�мендегені.

 Қысқасын айтқанда, мұндай жол-
ж�некей ж�ндеу, ара-арасында толық 
бір абзацтарды тастап кету, т.б. секілді 
к�птеген кемшіліктерді к�рсетуге болады. 

Құрметті ағайын, жинақ шығарайық, 
ұлы тұлғаларымызды дәріптеп 
 мерейтойларында том-том естеліктер, 
әдеби, ғылыми мұраларын қайта 
�ңдеп шығарайық, бәрі де құптарлық 
 талаптар, алайда елді адастырмайық! 
Асылдарымыздың халқына, ұрпағына 
қалдырған құнды ойларына, парасатты 
ой-пікірлеріне абай болайық. Аманатқа 
қиянат жасамайық. Біздікі к�зіміз к�рген 
кемшіліктерді, әсіресе 3уезовтей ұлы 
тұлғамыздың  туындыларына, ғылыми-
теориялық тұжырымдарына, ойлау 
жүйесіне нұқсан келіп жатқанда жұмған 
аузымызды ашпай отыруға  арымыз 
жібермеді. Мұндай кемшіліктерге 
әрдайым жол бере берсек ертең 
оқырманды да, шәкірттерімізді де 
жоғалтып алуымыз ақиқат. Сыннан 
нәтиже шығару осы ғылым жолында 
жүрген бәрімізге борыш. Орыстың ойшыл 
ақыны А.С.Пушкиннің «Всякая строчка 
великого писателя становится драгоцен-
ной для потомства» деген даналық с�зін 
ұмытпасақ екен.

Гүлзия ПІР$ЛІ,
М.$уезов атындағы $дебиет

 және 3нер институты
«$уезов үйі» ҒМО-ның

бас ғылыми қызметкері, филология 
ғылымының докторы

Көзі қырағы оқырман осы екі мәтіндегі сөйлемдердің 
сәйкессіздігін бірден-ақ байқайды. Мәселен, түпнұсқадағы 
автордың жазып отырған ойы, сөйлемі, ырғағы, үні неге 
бастан-аяқ өзгеріп кеткен?! Сөйлем неге автордың өз сөзімен 
басталмайды? Оған қосылған «Большая...» қайдан, неге алынған? 
М.Әуезов жазып отырған сөз басындағы сол бір сөйлемде тағы 
да: « с языка на язык» деген сөйлем неге қалып қойған? Сонда 
М.Әуезовтің бір сөйлемінің мағынасынан не қалды? Кім не 
түсінеді? Автордың айтпағы не еді? Құрастырушы оны қалай 
бүлдіріп отыр? Келесі сөйлемдегі: «А в нашей современной 
практике...» деген сөз неге жинақта «...собственной практике» деп 
өзгертілген, бұл М.Әуезовті әдейі түзету ме, әлде...

Азаматтың суреті
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унайдың төменгі атырауы мен оған жапсарлас Делиорман (долыорман) 
аймағында жасайтын ғылымда «Добружа татарлары» деп аталатын түркі 
этникалық шоғырын 1965-70-жылдары тілдік-фольклорлық тұрғыдан кешенді 
зерттеген жас мадияр түркологы Мандоки Қоңыр ғылыми шығармашылығына 
баға берілген. Ол қол жеткізген нәтижелерін  Мажарстандағы құман-
қыпшақтардың тіліне реконструкция жасауға арқау етуді мақсат тұтқан.  
Мақалада Мандокидің бұл саладағы зерттеулерінің маңыздылығына тоқталады 
һәм деректанулық мәніне, ғалымның тұлғалық орнына талдау жасалған.

Д

Бір қалтаның ішінде бірнеше шар,
3рбір шардың �зіндік ұясы бар.

Қара қапта, тарыны ақта,
Қарап жатпа, қапта қапқа.

(Ас бұршақ)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

$зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Біздің алдымызда кітап жатыр. Ең 
 алдымен оның мұқабасы к3зімізге түседі. 
Оның қатты да, жұмсақ та болуы мүмкін. 
Жұмсақ мұқаба жай қағаздан жасалады. 
Ежелгі кезде мұқабалар сыртына алтын 
жалатқан сафиян былғарыдан жасалады екен. 

6те құнды кітаптардың мұқабасы металл 
тиекшелермен бекітіліпті. Кейбіреуінің 
бұрыш-бұрышы беріктік үшін әлгіндей 
металл тақташалармен к�мкеріліпті. Осы 
заманғы кітаптарда кейде мұқабаның сыр-

тына сурет салынып, шығарманың, автордың аты-ж�ні жазылған 
қағазқап кигізіледі, ол суперқап деп аталады. 

Енді кітапты ашып к�рейік. Сол жақта – мұқабаның ішкі жағы, 
оң жақта – кітаптың бірінші беті. Бір-бірмен жалғасып тұтас жатқан 
осы екі парақ форзац аталады. Дәл осындай форзац кітаптың аяқ 
жағында да болады. Оған сурет салынуы да мүмкін, сурет салын-
бай бос жатуы да ықтимал. Тағы да бір бетті ашып к�рейік. Сол 
жағында – фронтиспис, оң қол жағында – титул. Бұл не деген с�з? 
 Фронтиспис – кітаптың ең басты мазмұнын ашатын сурет. Оның 
орнына кейде жазушының �з портреті берілуі мүмкін. Ал титулге 
кітаптың аты, қай баспада басылғаны к�рсетіледі.  

Қамыс арасында тіршілік ететін 3те 
сақ, бірден к3зге шалынуы қиын оқпақ 
деген құсты білесіздер ме? Білмесеңіздер, 
ол барып тұрған құбылмалы құс. 

Оқпақты қамыс арасынан қасында 
тұрсаң да к�ре алмайсың, оның түсі 
қамысқа ұқсас және оқпақ аяғынан 
тік тұрып, ұшталған таяқ сияқты бола 
қалады. Оқпақ үшкір тұмсығымен қалың 
қамыс арасынан �зіне сүйір денесімен 
жол ашып отырады. 

Егер сәті түсіп оқпақты жауынан қорғанған кезіңде 
к�рсеңдер ғой! Ол �зінің түссіз к�зін жауына шоқып алатын-
дай қадап мамығын үрпитіп, қанаттарын жан-жағына жайып 
жібереді. Бұл кезде мойны жұп-жуан болып, �зі екі жағына 
теңселіп кетеді. Түрі керемет қорқынышты-ақ.  

Қалақай дейтін 3сімдіктің жүз грамм жапырағында С 
витамині лимондағыдан екі жарым есе к3п болатынын, ал 
ондағы каротиннің (А провитаминнің) м3лшері мұның сәбіздегі 
м3лшерімен бірдей екенін к3пшілігіміз біле бермейміз. 

Бұлармен қоса, қалақайдың жапырағында хлорофилл, 
темір, мыс, К, Е және В тобының витаминдері бар. Қалақай 
жапырағының тұнбасын қан аздығына, әртүрлі қан ағысын 
тоқтатуға, туберкулезге, холестицитке қарсы және әртүрлі 
витаминдері үшін ішеді. Қалақай жапырағы витаминді салат, 
сусын дайындау үшін пайдаланылады. 

Қалақайдан жасалатын салат: жүз елу грамм жапырағына 
қайнап тұрған су құйып, 5 минуттай қыздырады, үгітіп бір 
жұмыртқа қосып 20 грамм майонез құяды. 

Қалақай салған бәліш, самса әрі дәмді, әрі пайдалы. 
Бәлішке салу үшін қалақайдың жас жапырағы мен сабағын бір 
келі м�лшерінде алып, қайнап тұрған ыстық су құйып 5 минут-
тай ұстаған соң үгітіп, оған 100 грамм піскен күріш, үгітілген 
бес жұмыртқа қосып араластырады.  

Кей адамдар лифт ішінде қатты үрей-
ленеді екен. Кейде лифт қозғалмай қалса, 
ауа жетпегендей тұншығып, байбалам 
 са лады. Бұл ауру ма? Одан қалай арылуға 
болады? 

Жеделсатыға, қараңғы түкпірге 
 немесе басқа да жабық кеңістіктерге 
 енгенде қатты үрейлену  психология 
ғылы мында клаустрофобия деп 
 аталады. Ол – психопатологиялық 
аурудың белгісі. Оның кең тараған түрі 

–  агорафобия. Мұндай ауру адамның санасы жетіліңкірей 
қоймаған бала кезінде қатты қорыққаннан болады. Мәселен, 
үйде жалғыз қалып немесе шкафқа қамалып, үрейі ұшқан 
сәбилердің бойында клаустрофобия белгісі дамуы мүмкін. 
Қазіргі медицина жабық кеңістік ауруын антидепресанттардың 
к�мегімен емдейді. Сондай-ақ мұндай пациенттерге арнайы 
релаксация әдістері арқылы стресс пен негативті ойлар-
дан арылту емі қолданылады. Ауруларды керісінше, �здері 
қорқатын ситуацияларға түсіріп емдеу дәстүрі де бар.

Мұқаба түрлері

Құбылмалы құс 

Қалақай

Артық болмас білгенің

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Руханият

Таным

Міне, қызық

Жабық кеңістіктен неге қорқады?

Мажарстандық түркітанушы Мандоки 
Қоңырды тұстастары «түркі әлемінде аңызды тұлға 
болған, ал "лімінен соң мифологиялық заңғарға 
к"терілді» деп бағалаған. К�зі тірі болса биыл 
жетпіс беске толар еді. Оның ілтипатқа лайықты 
ғалым, жансебіл зерттеуші, кесек концептуалдық 
мұраттар мен тың ғылыми қисындардың иесі 
болғандығын әріптестері мойындаған. Қоңыр 
– әлемдегі ең маңдайалдылар қатарындағы 
 Вамбери, Неметтер салып кеткен озық түркология 
мектебінен сусындаған, әрі Немет Дьюла сынды 
мәшһүр ғұламаның т�л шәкірті еді. Ол он шақты 
түркі тілдерімен қоса, еуропа тілдерін еркін 
меңгерген, методологиялық мәдениетті барынша 
игерген, әлеуеті мол зерттеуші ретінде танылды. 
Қоңырдың ерекшелігі ж�нінде тұстастары «"з 
зерттеу саласына тек бір қырынан ғана емес, 
кешенді түрде, тілдік, фольклорлық, тарихи, 
этнологиялық жан-жақты қырынан зерделей ала-
тын» алымдылығына сүйсінетін.

Шығу тегі кулак болған Қоңырға универ-
ситетке түсуге саяси жағдай б�гет жасады. 
Дегенмен, академик Неметтің партиялық 
кепілдемесі арқасында 1963 жылы Будапешт 

әндері, айтыс үлгілері, жұмбақ, мақал-мәтел, 
шешендік с�здер сияқты үлгілерін жинақтаған. 
Бұл салада ғалымның еңсерген еңбегін тара-
зылау үшін ғылыми жарияланымдарын шолып 
�ту жеткілікті. Университет қабырғасында 
жүрген кезінің �зінде Мандоки Қоңыр әлемдегі 
беделді ғылыми журналға мақала жариялаған, 
мадияр оқырмандарын да ұмыт қалдырмаған. 
Добружалықтардың халық әндерінің мәтінін 
түпнұсқада және француз тілінде арнайы 
жинаққа және «Чокрак» журналына жариялаған.

Добружалықтар арасынан жинақтаған үш 
ертегі мәтіні «Падіша мен иалан», «Қырмысқа мен 
шегерткі», «Шобан, ечдара иалыны ман түлкі» 
деген үш бірдей ертегіне жазып алып, тілдік 
тұрғыдан саралаған. К�п мәрте жариялаған бұл 
мәтін (және оған қоса Бұлғариядағы добружалық 
татарлардың ән мәтіні де) Мажарстанда универ-
ситет түркология бағдарламасының оқулығына 
(хрестоматиясына) енгізілген. Бұл ғалымның 
шығармашылығына деген бір баға десек, артық 
айтқандық емес. Қазақстанда да түпнұсқа тілде, 
кириллициамен транскрипциясы қоса жария-
ланды, ал биыл «Қазақ әдебиеті» газетінде 
(№7) жарыққа шықты. Қоңыр диссертациялық 
жұмысын қорғағанан кейін де бұл �лкеге қайта 
айналып соғып отырған және добружалықтарға 
қатысты ғылыми жарияланымдарын тоқтатпаған.

Мандоки Добружа татарларынан жинақтал-
ған ауыз әдебиеті үлгілеріндегі деректерді 
мадияр тіліндегі құман-қыпшақ ұғымдарына 
этимологиялық талдау жасауға арқау етті.

Мандоки Қоңырдың ғылыми басты  миссиясы 
құман-қыпшақ тілін жаңғыртудағы ілкі тірегі 
Добружалықтардың тілін зерттеу нәтижелері 
ерекше дем бергенін байқауға болады. Олай 
дейтініміз, ғалым, жазу машинкасымен �зі терген 
ғылыми шығармашылығы туралы анықтамада 
(соңына Мандоки Қоңыр, 1985 жыл, 25 наурызда 
Будапешт деп қолын қойған) біз арнайы с�з етіп 
отырған мәселе т�ңірегінде былай деп жазған: «... 
4.1. Қыпшақ текті халықтардың жаңа заманғы 
тілі мәселесі тақырыбында 1965 жылдан бері "з 
тарапымнан жылына 2-3 мәртеден (қазірге дейін 
42 мәрте) тілдік-этнографиялық-фольклорлық 
экспедициялық зерттеуді Румыния мен Бұлғария 
аумағындағы Добружа, Делиорман "ңірінде, 
"ткен ғасырдың екінші жартысында қоныс 
аударылған татар шоғыры ортасында жүргізіп 
келемін. Аса к"лемді лингвистикалық белгілеулерім 
мен деректерімнің сыртында 40 мыңдай с�зден 
тұратын татар диалектологиялық с�здігін  дайын 
еттім (ерекшелеген біз – автор). Оны жуық арада 
Мажарстанда, бәлкім Түркияда баспаға ұсынбақ 
ойдамын». 6кінішке қарай, ғалым бұл  арманына 
қол жеткізе алмады, ажал оны небәрі т�рт 
мүшелінде алып кетті.

Қоңырдың зерттеу нәтижелерінде Добружа 
татарлары тіліндегі диалект В.Дримба айтқандай 
3 емес (солтүстік қырымдық немесе далалық 
 татар, оңтүстік қырымдық татар; Тат диалектісі), 
керісінше т�ртеу екендігіне ден қояды. Ол 
т�ртінші диалект ретінде Қырымның және 
оңтүстік орыс даласынан келген ноғайлардың, 
әсіресе құндыр ноғай диалектісін жеке б�ліп 
алып қарастырған. Сондай-ақ әдеби норма 
ретінде танылған татар диалектісі барлығына 
бірдей қабылданбағанына тоқталады. Далалық 
татарлардың диалектісі Қырымда әдеби тілге 
негіз бола алмаған, бар болғаны Бақшисарай 
– Хан сарайының (двор) тілі ретінде қызмет 
атқарған. Дегенмен – дейді Мандоки «Добружа 
татарларының азғана б"лігі ғана аталған  «сарай» 
тілінде с"йлейді, ал басым к"пшілігі далалық 
құман-қыпшақ диалектісінде с"йлейтіндігінде 
күмән жоқ». Ғалымның келтірген дерегіне 
қарағанда, добружалықтар арасында Қырымнан 

қоныс аударғандардың ұрпақтарының жиынтық 
саны 50-55 мың. Қырымдық татар, тат және 
түріктердің басым б�лігі, шамамен 30-35 мың 
жан Румынияда тұрады. Ал 20 мыңдайы – 
Бұлғарияда. Оның шамамен 15-18 мыңы Қырым 
татары, 2-5 мыңы тат, ал Қырым түріктері 
жоқтың қасы. 

Мандоки Қоңыр �з ұстанымдарын былай деп 
қорытқан « ... егер «татар» деген атауды құман-
қыпшақ тілдерінің атауы ретінде қолданатын 
болсақ, онда шын мәнінде солтүстіктегі 
 немесе далалық диалектіні татар деп тануы-
мыз  керек. Белгілі бір сипаты мен ерекшелігіне 
қарай «тат» тілін де татарға тели аламыз. 
Себебі морфологиялық, синтаксистік тұрғыдан 
"те жақын. Бірақ фонетикалық тұрғыдан 
алшақтық байқалады. Бұл зерттеулерімізде 
Қырым түбегінің оңтүстік таулы "ңірі мен теңіз 
жағалауынан шыққан түріктердің тілі де, с"з 
етіп отырған, татарлардың тіліне ешбір қатысы 
жоқ - фонетикалық жағынан да, морфологиялық 
тұрғыдан да, тіптен лексикалық қор жағынан 
да мүлдем б"лек. Бұл шынтуайтында, жоғарыда 
атап "ткеніміздей, осман түрік диалектісі. 
Керісінше кейбір сипаттары жағынан ол тат 
диалектісімен туыстық байланысы бар, әсіресе, 
лексикалық қоры "те ұқсас, кейбір тұста мүлде 
бірдей жақтары бар. Біз зерттеуімізде тек 
далалық Қырым татарларының тіл диалектісі 
деп аталған тілмен айналысып қана қоймай 
болашақта, Қырым түріктері тілімен де айналысу 
орынды екендігін айтамыз» деп жазды. 6кінішке 
қарай, жас ғалымның 1970 жылы ұсынған 
 концептуалды пікірін әріптестер тарапынан ары 
қарай �рбітілмеді.

 Мандоки Қоңыр Добружа татарларының 
тілінде 4 түрлі диалект бар деп қорытындылайды: 

1) бір кездері мал бағумен шұғылданған татар-
лар диалектісі; 

2) бақташылықпен айналысқан Қырымдағы 
Керчь, Ор қалалары т�ңірегінен шыққан таттар 
с�йлейтін диалект;

3) Қырымның және оңтүстік орыс даласынан 
келген ноғайлардың диалектісі;

4) Оңтүстік орыс даласын мекендеген құндыр 
ноғай диалектісі. 

3ртүрлі диалектнің сипаты олардың негізгі 
кәсібімен және тарихи қалыптасқан жайтпен 
тікелей байланысты екендігіне ден қояды. 
Айталық, далалық татарлардың дені шашыраңқы, 
шағын кенттерде басқа халықтармен араласып 
тұрады. Дегенмен, арасында 40-50-100-200 
далалық татар отбасы шоғырланған кенттер 
де кездеседі. Олар мал �сіру, жер �ңдеумен 
шұғылданатындар, араларында бау-бақшамен, 
кәсіпкерлікпен айналысатындар да бар. Ал 
Қырым татарлары мен түріктерінің негізгі б�лігі 
саудагерлік, кәсіпкерлік, жер �ңдеу істерін місе 
тұтады. Олар к�біне қалаларда тұрады. Себебі 
олардың бабалары бір кездері Қырымда үлкен 
қалаларды мекен еткендер.

Советтік түркологтар Бұлғария мен Румыния-
дағы Добружа татарларының тілін үш диалектіге 
жіктеп қарастырған (яғни Мандоки пікірі 
ескерілмеген): тат (оңтүстік жағалау), татарлар 
(орталық) және ноғай (солтүстік, далалық). 
Тат диалектісін арнайы зерттеген румыниялық 
В.Дримба онда осман түрік тілінің ықпалын 
басым десе, бұлғариялық ғалым Е.Боевтің 
пікірінше фонетикалық, мор фо логия лық, 
лексикалық жағынан қыпшақ-құ мандық сипаты 
басым. Соңғы ғалымның ұста нымы Мандоки 
қорытындысымен біршама үндес.

Мандоки зерттеулерінен байқалатын бір 
ерекшелік – ол ұлт болмысы мен мәдениетін 
зерттеуде батыста қабылданған антропологиялық 
принципті ұстануы, яғни бұл орайда ұлт «орга-
низмінің» бар болмасын �ткеннен бүгінгісіне 
дейін ден қойды. Тіпті, ол социо лингвис тикалық 
мәселелерді де қалыс қалдыр майды. Айталық, 
Добружа татарларында ана тілінде оқытатын мек-
тептер жоқ екендігіне алаңдаған. Дегенмен, татар 
тілінде білім беруді енгізуге бір мәрте құлшыныс 
болған, яғни 1950 жылдары Румынияда татар-
лар тұрған елді мекендерде бастауыш және орта 
білім беретін мектептер жүйесін енгізуді қолға 
алған, румын әліпбиіне негізделген жаңа жазуды 
құрастырған. Бастауыш мектеп оқушыларына 
арналған татарша оқулықтар шығарған. 6кінішке 
қарай, бұл ұзаққа бармағандығына зерттеуші 
қынжылыс білдірген.

Осылайша, добружалық түркі-татарларды 
кешенді зерттеуді табысты еңсерген жас ғалым 
Мандоки Қоңыр Иштван �зінің ғылымдағы 
басты миссиясы етіп қойған құман-қыпшақ 
тiлiн  реконструкциялау мұратын жүзеге асыруға 
біртабан жақындай түскен. Ол 1981 жылы 
«Мажарстандағы құман тiлiнiң ескерткiштерi» 
атты зерттеу диссертациясын қорғады. 
 Мадиярлар мен құмандардың түркiлермен бай-
ланыстарын, дәлірек айтқанда, Мажарстандағы 
құман-қыпшақ тiлiнiң iздерiн айғақтарда 
добружалықтар арасынан жинақтаған тілдік-
фольклорлық деректердегі архаизмдер мен 
ономастикалық мәліметтер арқылы жан-жақты 
тірек болғандығы анық. 

Қыпшақ тілтобына енетін жұрттардың тарихы 
мен тілін бойлата зерттеу үшін маңызы үлкен жайт 
болып табылатын Добружа татарлары мәселесін 
саралауда Мандоки салған жолды ары қарай 
жалғаудың ғылыми-практикалық мәні зор мәселе 
екендігіне басымдылық беретін кез келді дейміз. 
Бұл сауалды қазақстандық мамандардың арнайы 
қолға алса, қызықты ғылыми тұжырымдар мен 
жаңалықтарға қол жеткізетіні анық.

Хинаят БАБАҚҰМАР,
тарих ғылымының кандидаты, 

«Мадияр-Тұран»
қауымдастығының үйлестірушісі

ТАҒДЫРЫ
ТАТАРЛАРЫНЫҢ 
ДОБРУЖА

университетінің гуманитарлық факультетіне 
түркітанушы мамандығына оқуды бастайды. 
1965 жылдан бастап студент Қоңыр Еуропадағы 
түркi этникалық топтарының ортасында ғылыми 
экспедицияға шығуды әдетке айналдырған. 
Осындай мақсатпен Польшадағы қарайым, 
Бұлғариядағы татар және Румыниядағы түркі-
татар шоғыры арасынан тiлдiк, фольклорлық 
және этнографиялық мәліметтер жинақтаумен 
айналысқан. Себебі социалистік жүйенің жаңа 
мүше мемлекеттерінің азаматтары үшін  совет 
жеріне немесе Түркияға немесе онан әріге 
қатынаудың �зі екіталай болатын. Мұндай 
экспедициялардың мақсаты – Қоңыр зерттеуінің 
басты мақсаты саналатын «құман-қыпшақ 
диалект с"здерінің түп тамырын саралау үшін 
дерек іздеу» болған. 3сіресе, Добружаға ықыласы 
 ерекше ауған. Себебі кездейсоқ емес. Тарихтың 
әр кезеңінде де к�птеген жұрттан құралған 
 Добружа аймағының этникалық келбеті салт 
атты к�шпелі халықтармен тікелей  байланысты 
�рбіген. Ежелгі уақытта бұл аймақ Скития 
 Минор – Кіші Скифия деп аталды.  Батыс 
Ғұн  империясы ыдырағаннан кейін  Дунай 
Бұлғарларының хандығы бұл жерде біртұтас 
мемлекет құрған. Бұл �ңір ғасырлар бойы  Оногур 
– бұлғар түрік мемлекетінің ықпалында болған. 
Мадиярлар Карпат қойнауына қоныстанғаннан 
кейін печенегтер осы аймаққа ойысқан. Кейін 
құман-қыпшақ, түркі-татар халықтары  осында 
қоныс тапқан. ХІV ғасырдан бастап тұтас 
Бұлғария және Дунайдың т�менгі сағасы Осман 
түрік билігіне �тті. Қырым түбегі орыстардың 
иелігіне к�шкеннен соң Қырым жергілікті 
тұрғындардың басым б�лігі Добружаға қоныс 
тебеді. Яғни Добружа аймағындағы татарлардың 
елеулі б�лігі 1829 жылғы орыс-түрік, әсіресе 1854 
жылғы Қырым соғысы салдарынан қонысын 
тастап қашқандардың ұрпақтары. Мандоки 
Қоңыр зерттеуінде аталмыш тарихи жайттарды 
қарастыруды қалыс қалдырмаған. 

Добружа аймағы үш мемлекетке б�лінген: 
басым б�лігі Румыния аумағында, бір б�лігі – 
Бұлғарияға, ал шағын б�лігі Украинаға тиеселі. 
6кінішке қарай, бұл жерлердегі азсанды 
түркілерге қатысты сол кездегі әлемдік саясатқа 
тән жайттар орын алған. ХІХ ғасырдың аяғы 
мен ХХ ғасырдың басында аймақтың негізгі 
қожайынына айналған румындар түрік-татар 
тектес халықтардың санын азайту мақсатында 
�зге жұрттарды жаппай қоныстандыру сая-
сатын жүргізген. Мектеп пен шіркеу к�птеп 
салынған Добружаға Балқаннан ондаған мың 
македо-романдықтар қоныстандырылған. 
Романдастырудың мұндай саясаты Екінші 
дүние жү зілік соғыс жылдарында, содан кейін 
дүние ге келген социалистік жүйе тұсында да 
толастамаған. 

Тарихи-мәдени тұрғыдан аса қызықты, 
әрі түрколог үшін маңызды аймаққа жасаған 
алғашқы сапары туралы Мандоки Қоңыр 
Үлкен-Құманияда шығатын журналға  хабарлама 
жариялады: «Добружада татарлар тұратын 
үлкен-кішілі кенттерді араладым. Меджидия, 
Констанца маңайындағы Валеа Неагра, Когални-
цеан кенттерінде болдым. Олардың тұрғындары 

Қырымнан шыққан татарлар. Меджидия 
ауданының Чиочирлиа де Кос және Тулча ауданының 
Қарамурат кентінде де болдым. Бұл кенттердің 
тұрғындарының бір б"лігі Қырым ноғайлары, 
екіншілері заманында Қырымға қараған ноғай дала-
сынан келгендер». Осы сапарындағы бірінші сәтті 
олжасы – Түркияға қоныс аударуға қамданған 
татарлардан біршама мәлімет алғандығы. Асан 
Айболат есімді ақсақалдан «Шора батыр» 
дастанының біршама толық нұсқасын жазып 
алған. Мұнан кейінгі сапарларында жас зерттеуші 
жұмбақ, мақал-мәтел, халық әнінің мәтіндерін, 
«Едіге батыр» дастанының үзіндісін хатқа түсірді.

 Дегенмен, Мандоки Қоңыр Добружаның 
румыниялық б�лігінен г�рі оның оңтүстік-
батысындағы Бұлғария қарамағындағы (Дели-
орман �ңірін) түркі-татарларды зерттеуге ден 
қойған. Себебі румын диктаторлық режиміндегі 
�ңірде мадияр зерттеушісі үшін жұмыс жасаудың 
қиыншылықтары мол болған. 3рі, добружалық 
татарларды зерттеумен румын түркологы 
В.Дримба айналысқан-ды. 

 Қоңыр ерекше ден қойған зерттеу 
 нысаны вербальдық мәдениет үлгілері, әсіресе 
фольклорлық деректер болды. Себебі оның 
пайымдауынша, «онда сақталып қалған к"не 
архаикалық пласттардағы жасырынған тілдік 
деректерді және мәдени кодты ашу арқылы 
лингвистикалық реконструкцияға жан бітіруге 
болады» деген ұстанымда болды. Бұл  позицияны 
ту етіп ұстаған Қоңыр бізге жазғы каникул 
кезінде ескі к�здерден ән мен ертегі, аңыз 
мәтіндерін баяндалу қалыбы бойынша хатқа 
түсіріп әкелуді тапсыратын (�з басым осындай 
бірқатар мәліметті жинақтап тапсырған едім – 
авт.). Қоңырмен танысқан тұста ол қазақ, қырғыз, 
ноғай, құмық, қарашайлар арасында фольклор 
үлгілерін жинақтаумен белсене айналысып 
жүрген кез еді. Бұл туралы биыл мерейтойы 
Түрксой деңгейінда тойланған құмық ақыны 
(ақтық демі үзілгенде жанында болған) Бадрудтин 
Магомедов �з еңбегінде тарқата баяндаған.

Экспедиция барысында �зі жинақтаған 
материалдарын академиялық зерттеулермен 
ұштастырған Мандоки Қоңыр 1971 жылы 
 «Добруджа татарларының тілдік зерттеулері 
(морфологиялық сараптама және халық 
ауыз әдебиетінің нұсқалары)» тақырыбында 
университет докторы жұмысын summa cum 
laude дәрежесімен үздік қорғап шығады. 
Диссертацияның кіріспе б�лімінде жұмыс 
әдістемесі мен деректік базасы туралы былай 
деп жазған: «...Экспедиция барысында тек қана 
халық поэзиясының материалдарын ғана емес, 
сонымен бірге әңгімелерді де үнтаспаға жазып 
алуға тырыстым. /йткені күнделікті әңгімелесу 
ешқандай мәнерге бағынбайтын "зіндік қалыбын 
сақтайды. Ал халық әндерінің табиғаты басқаша, 
табиғи, әрі "зінен-"зі түсінікті болып келеді. 
Тілтану тұрғысынан маңызды шетін мәселелерді 
саралау үшін халықтық поэзия материалы (кейбір 
халықтың проза туындыларынан басқасы) к"п 
жағдайда қолайлылық тудырады».

Расында, Мандоки Добружа татар 
фольклорының бірнеше томға жүк боларлық 
– халық ертегілері, батырлар жыры, халық 


