
АЛЫПТЫҢ ИМАМЫ
28 АҚПАН – ЖАМБЫЛДЫҢ ТУҒАН КҮНІ

Бүгін 1972 жылғы маусымның 9-ы 
(Қазақ өкіметі Жамбыл ақынның 
мерейтойын сол жылы бір жыл 
кешіктіріп 1972 жылы ресми түрде 
атап өткен екен. – И.Иминов). 
Қазақстан жұртшылығы ұлы 
ақын Жамбылдың 125 жылдық 
мерейтойын атап өтпекші. Радио 
мен теледидардан осы туралы 
беріліп жатқан хабарларға құлақ 
түремін. Газет, журналдарға 
жазылған естеліктер мен 
мақалаларды қадағалап оқимын. 
Бір қызығы, осылардың бәрі 
Жамбыл туралы емес, басқа 
бір, маған мүлдем бейтаныс 
адам туралы айтылып, жазылып 
жатқандай әсерде қаламын.

1919 жылы 19 шілдеде құрылған Қазревкомның 15 айға созылған ұйымдастыру және 
дайындық жұмыстарының нәтижесінде 1920 жылы  4–12 қазанда өткен Қазақстан 
Кеңестерінің Құрылтай съезінде 26 тамыздағы Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитеті 
мен РКФСР Халкомкеңесінің «Автономиялы Қырғыз (Қазақ) Социалистік Кеңестік 
Республикасын құру туралы» декретіне сәйкес Қазақтың автономиялы республикасы 
құрылды. Бұл автономия – кешегі Алаш қозғалысы қол жеткізе алмай кеткен ұлттық 
территориялық мемлекеттілік еді. Биыл құрылғанына 100 жыл толатын Қазақ 
Республикасы Орталық Атқару комитетінің тұңғыш төрағасы – көрнекті қоғам және 
мемлекет қайраткері Сейітқали Меңдешев болды. 

БҮГІНГІ САНДА:

Абайтану 
неге ала-құла?

Әке атына кір 
келтіргім келмейді

4-бет

12-бет

Мемлекеттік тілді 
міндеттеу керек

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ:

Шыңғыс ҚҰЛБЕКҰЛЫ: 

3-бет

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР ҚАЗАҚ РЕСПУБЛИКАСЫ – 100 ЖЫЛ

«...аса қиын жағдайда жұмыс істей отырып, 
қолдан келгеннің барлығын істедік» деп 
жауап қайтарды.

10-11 қазанда РК(б)П Қазоблбюросы 
 облыстардан келген !кілдермен бірге 
біріккен пленум !ткізді. Онда С.Меңдешев 
ҚазОАК Президиумының мүшесі әрі 
т!рағасы қызметіне алдын ала белгіленді. 
Съездің соңғы күнгі мәжілісінде 75 адамнан 
тұратын ҚазОАК, оның Президиумының 
құрамы мен т!рағасы және Халкомкеңес 
құрамы сайланды. С.Меңдешев бірауыздан 
ҚазОАК Президиумының мүшесі әрі 
т!рағасы болып сайланды. Осылайша, 
 республика аткомының тұңғыш т!рағасы 
болған әрі  ҚАКСР Кеңестерінің 2-4 
съездерінде қайта сайланып отырған 
С.Меңдешев 1920 жылдың 12 қазанынан 
 бастап 1925 жылдың 19 сәуіріне дейін 
ҚазОАК т!рағасы қызметін үздіксіз атқарды.

Қ а з а қ  р е с п у б л и к а с ы н ы ң  т ұ ң ғ ы ш 
 т!ра ғасы болған С.Меңдешев кім еді?! Ол 
1882 жылы Астрахан губерниясы Б!кей 
ордасының Жаңа Қазан ауылында дүниеге 
келіп, 1898-1900 жылдары Хан ордасындағы 
2-сыныпты училищеде  б іл ім  алған, 

 1900-1903 жылдары Қазандағы мұғалімдер 
семинариясында оқып, 1903-1916  жылдары 
туған ауылында мұғалім болып жұмыс 
істеген білікті ұстаз болатын. Арасында 
!з білімін жетілдіру мақсатында Санкт-
Петербург университетінің жанындағы 3 
айлық мұғалімдер курсын бітіріп (1911 жыл), 
1913 жылы Санкт-Петербургте !ткен Халық 
ағарту қызметкерлерінің Бүкілресейлік 
съезінде қазақтар арасындағы  оқу-ағарту 
ж а ғ д а й ы  т у р а л ы  б а я н д а м а  ж а с а ғ а н 
 С.Меңдешев патша әкімшілігі мойындаған 
тұлға еді. Бесінші атасы Маңдай – Кіші 
жүз ханы Cбілқайырдың сарай қызметінде 
болған беделді т!леңгіттердің бірі болғанын 
ескерсек, С.Меңдешевтің текті әулеттен 
шыққанын байқаймыз.

1916 жылы Астрахан губернаторы 
И.Соко ловскийге наразы болған қазақтар-
дың арызын арқалап, Санкт-Петербургке 
жеткізбекші болған Н.Ибрагимов пен 

Сейітқали Меңдешев (Бұл фотоны табуға журналист Серікбол Хасан к�мектесті) – 
ҚазОАК т�рағасы. Орынбор, 1920 жыл 

1920 жылы 4 қазанда кешкі сағат  18.00-де 
Орынбордағы Свердлов атындағы клубта 
ҚАКСР Кеңестерінің Құрылтай съезі сал-
танатты түрде ашылды. Съездің 5 қазанда 
!ткен екінші мәжілісінде С.Меңдешев 
 М а н д а т  ж ә н е  Ж е р  к о м и с с и я с ы н ы ң 
құрамына, сондай-ақ съездің халық ағарту 
секциясының т!рағасы болып сайланды. 
Съездің кешкі мәжілісінде Қазревкомның 
қызметі туралы екі баяндама тыңдалды: 
Қазревкомның жалпы қызметі туралы – 
С.Арғыншиев, Қазревкомның жеке салалар 
бойынша жұмысы туралы – С.Меңдешев. 
Съездің 6 қазандағы мәжілісінде Қаз-
ревкомның қызметі туралы баяндамалар 
талқыланып, жарысс!зге қатысқан  Полюдов, 
 С.Айт хожин, И.Заромский сияқты деле-
гаттар Қазревком жұмысын сынға алды. Ал 
C.Ермеков Қазревком қызметіне объективті 
баға бере отырып, жұмыс жүргізетін нақты 
территориясы да болмаған Қазревкомның 
Қазақ автономиясын құруға қол жеткізуі 
– үлкен жетістік деді. Сонымен қатар ол 
ҚАКСР құрамына барлық қазақ жерін 
жинау керегін атап к!рсетті. С.Меңдешев 
жарысс!зден кейін қорытынды с!з с!йлеп: 

ТҰҢҒЫШ 
ТӨРАҒА

шағым бақытты болды. Ата-анам 
 Иминахун мен Сакинаханды, 
 бауырларым мен қарындасымды 
шексіз жақсы к!рдім. Мұсылманша 
жан-жақты білім алдым, медресе 
бі тірдім. Құранды зерделедім, араб, 
парсы тілдерін, зайырлы пәндерді 
меңгердім.

1931 жылы ұйғырлар қытай бас-
қыншыларына қарсы к!тері ліске 
шықты. 1933 жылы 12 қарашада 
Шығыс-Түркістан Ислам рес пуб-
ликасы жарияланды. Ақпан-сәуір 
айларында Қашқар үшін қант!гіс 
ұрыстар !тті. Мен қаланы қорғау-
шылар қатарында болдым.  Ол 

 кезде 17-ге де келмегенмін. Қашқар 
құлаған соң,  халықты  жаппай 
 жазалау  басталды. Атылатындар 
 арасында мен де тұрдым. Алайда 
Алланың ерекше бір дәргейімен 
!лімнен кездейсоқ тірі қалдым. 
Құлағаным есімде. Мені алдымдағы 
бірнеше адамның мәйіті басып 
қалды. Lмірімді сақтаған осы жағдай.

1934 жылы сәуірдің соңында мен 
Кеңес Одағынан келген  керуенге 
і л е с і п ,  Э р к е ш т а м  а у д а н ы н д а 
 шекарадан бері !ттім. Туыс та, дос 
та жоқ, жалғыз едім. Қайда  барсам 
да жат екенімді анық сезіндім. 
Жұмыс пен тыныштық іздеп қай 

Жамбыл атамыздың ықпалымен ашылған Қарғалыдағы «Сәт» мешіті. 1943 жыл.

жерге табаным тимеді десеңізші. 
Ош, Cндіжан, Ташкент, Красно-
водск қалаларын кездім, тепло-
ходпен Каспий теңізінен ары !ттім. 
Бакуды к!рдім. Гянджа қаласында 
май шығаратын зауытта алты ай 
жұмыс істедім.

1935 жылы тағдыр мені  Алматы 
қаласынан бір-ақ шығарды. Бұл 
кезде бүкіл елде дінсіздік етек 
 жайып, мешіттердің түгелге жуығы 
жабылған.  Қай жерде жүрсем 
де,  Құран мен намазды ашық 
 оқи тынмын. Сол ғадетім !мірімді 
сақтады деп ойлаймын. Осы діндар-
лығым арқылы мен Жамбылмен 

таныстым, жаңа достар таптым, 
пікір лес жандарды кездестірдім.

Алматыға келген соң, бірнеше 
күн мешітті паналадым. Сондағы 
адамдардан естіп-білгенім, қаладан 
онша қашық емес Қаскелең ауда-
нының «Политотдел» деп атала-
тын колхозында мектеп салынып 
 жатыпты. Cкем Иминахун мені 
 жастайымнан еңбекке баулып 
!сіріп еді, соның пайдасы тиетін кез 
келді. Lзім тәп-тәуір құрылысшы 
болғам, сондықтан әлгі колхозға 
барып жұмыс істеуге қуана келістім.

(Жалғасы 6-7-беттерде)

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

Иә, мені тағы да ешкім есіне 
ал мады, Жамбылдың салтанатына 
да шақырмады. Менің ақынмен бір 
кезде ерекше араласқаным  туралы 
айтылатын кез келер ме екен? 
Бірақ Жамбылдың діни ұстанымы, 
Жамбыл мен имамның араласы 
ж!ніндегі тақырып жабық. Мүмкін 
ол мәңгі жабық күйінде қала беретін 
де шығар...

Таңертең зайыбымның  шелпек 
пісіруін !тіндім. Сонау алыста 
қалған 30-40-шы жылдары маған 
әке орнына әке болған, тіпті тура 
келген ажалдан арашалаған  осынау 
адамға арнап Құран оқып, дұға 
қайырып, еске алсам деймін. Бұл 
салтанаттың да әбігері басылар, 
содан кейін мен ұлдарымды ертіп 
алып, басына барып қайтармын. 
Тағы да оған арнап Құран оқырмын.

Кейде ол менің түсіме кіреді. 
Түсімде екеуміз ұзақ әңгімелесіп 
отырамыз, тіпті жас кезімдегідей 
кейбір мәселелер туралы айтысып 
жатамын. Бүгін түсімде ол маған 
«мен туралы жазсаңшы, мүмкін 
күндердің бір күнінде қажет болар» 
деді. Содан кейін қолыма қалам 
алып, екеуміздің достығымыз 
 туралы қағазға түсіре бастадым.

Алдымен !зім туралы біраз 
 айтып !тейін.

Мен, 1917 жылы, к!ктемде, 
Қашқар қаласында, қожалардың 
әулетінде  туыппын.  Балалық 

Ғ.Ахметовке тілмаш әрі жолбасшы болған 
С.Меңдешев 1916 жылы маусымда астанаға 
барады.  Олар Мемлекеттік думаның 
жанындағы Мұсылман фракциясына 
Астрахан қазақтарының арыз-шағымын 
жеткізеді. Мұсылман фракциясы оларға 
к!мектесуге ынта танытқанымен, мәселені 
шешуге қауқары жетпейді. Осы сапардан 
шілденің басында оралған С.Меңдешев 
19-43 жас аралығындағы қазақтарды қара 
жұмысқа алу туралы патша жарлығын естіп, 
М.Сәрсембиевпен бірге қазақтарды ұлт-
азаттық к!теріліске даярлауға қатысады. 
Мұны білген патша күзетінің тыңшылары 
С.Меңдешевті 22 шілдеде тұтқындап, 4 айға 
Астрахан түрмесіне қамайды. Саяси қызметі 
осылайша басталған С.Меңдешев Ақпан 
т!ңкерісінен кейін Б!кей Ордасындағы 
беделді қайраткерлердің біріне айналады.

(Жалғасы 5-бетте)

МӘҢГІЛІК 
КІТАП

8-бет

Жүсіп Баласағұн 1010-1015 
жылдар шамасында, міне, осы қалада 

өмірге келген. Рас, ғұлама-ойшылдың біз 
нақтылап көрсеткен туған жылы мен одан кейінгі өмір 

сүрген дәуірінің хронологиясы туралы күні кешеге дейін 
әртүрлі пікір, болжамдар айтылып келді. Мұның да өзіндік 

себебі бар ғой деп ойлаймыз. Неге десеңіз, ғалымдар бұл адамның 
өмірі мен қызметі, алға қойған мақсаты, жас шамасы хақындағы 

деректерді оның «Құтадғу біліктегі» өзі жазып қалдырған там-тұм 
мәліметтерден ғана тауып, сондағы меңзеулерге сүйену арқылы 

есептеп шығарған. Мысалы, Түркияның атақты ғалымы 
Р.Араттың пікіріне жүгінсек, ол ұлы жазбаның авторы бұл 

дастанды аяқтағанда шамамен 54 жаста болған, 
демек, 1015-1016 жылдары туған деген 

болжам айтады.
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«Ана тілі» газетінің ұжымы 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Абай атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің Өнер, мәдениет және спорт институтының оқытушы-
студенттерімен кездесті. Кездесуді университеттің бірінші проректоры Мақтағали 
Бектемесов кіріспе сөзбен ашты. «Менің үзбей оқитын басылымдарымның бірі – «Ана 
тілі». Тіліміздің көсегесін көгертуге қатысты мазмұнды мақала лар газет бетінде жиі 
жарияланады. Тіл дегеніміз – ұлттың жаны. Ұлы Абайдың сөзі де бізге ана тілімізде жетті. 
Тіл үшін күресіп жүрген газет қызметкерлерімен кездесу біз үшін елеулі оқиға» деді ол.

Алматыға көшіп келген алғашқы жыл әр істің басын бір шалумен өтті. Тиянақты кәсіп 
табылмай, үйренген журналистік жұмысыма қайта кірісейін деген ойға табан тірегем. 
Жүрексіне бас сұққаным «Ана тілі» газеті болды. Бұл 1998 жылғы қаңтардың басы. Газеттің 
бас редакторлығына жазушы Мереке Құлкенов ағамыз кеп жатқан кез. Жауапты хатшы 
– Ертай Айғалиұлы. Газетте бос орын жоғын осы Ерағамнан естігем. Менің де барар жер, 
басар тауым қалмаған-тұғын. «Газетке қажет тапсырмаңыз болса орындайын» деп, 
кетпей, табандап тұрып алдым. «Жазуымды ұнатып, жұмысқа алып қалар» деген есек 
дәме менікі. Ерағам да қызық, өзім онша құмарта қоймайтын спорт тақырыбын ұсынғаны. 

Журналистік тәжірибем де анау айт-
қандай емес, к!рген-баққаным облыстық 
телеарнаның тілшілігі. Оны да бар-жоғы 
үш жылдан сәл астам уақыт істеппін. 
Тележурналистика деген бүгінгі күннің 
оқиғасын бүгін айтып үлгеру ғой. Сол 
әдетіме басып, тапсырманы тез орындауға 
тырысып бағып жүрдім. Ардагер палуан 
Аманжол Бұғыбаевпен, ардагер боксшы 
Cбдісалан Нұрмахановпен с!йлесіп, 
сұхбат жасадым. Ол сұхбаттарым газеттің 
бір-бір бетін алып, н!мірге жедел кетіп 
жатты. Газет журналистері болса, керіліп-
созылып мақалаларын соңғы күнге дейін 
созып жүріп алатын сияқты. Маған  солай 
к!рінеді. Кейін !зім де сондай болдым. 
Осылай бір ай !ткен. Штаттағы журна-
листермен бірге жұмысқа ерте келем, 
кеш кетем. Еңбекақы жоқ, бір мәрте 
қаламақы т!легені болмаса. Мақалаларым 
кідіріссіз жарияланып жатыр. Ерағам 
желпінтіп мақтап қояды. «Бас редакторға 
айтсаңызшы, жұмысқа алсын» деймін 
мақтау с!зіне сеніп қалып. «Lзің барсай» 
дейді ол. «Е, барам, бармай не бопты!».

Бастапқыда аздап күлімсіреген бас 
редактор, әңгіме штатқа алуға келгенде 
қабағын қайта түйіп ала қойды. 

Осылай тағы екі апта !тсін. Келесі 
бір бейсенбіде газет қызметкерлері лез-
демеге кетіп, кабинетте жалғыз !зім 
қалған бір сәт еді. Есіме облыстық теле-
дидардан кеткен себебім сап етіп түсе 
қалғаны. Мәссаған, қалай ұмытқанмын, 
«енді  журналистиканы желкемнің 
шұқыры к!рсін» деп, !зіме-!зім ант 
беріп кетіп ем ғой. Lйткені үш жылдан 
аса журналистік жұмыста жүргенде бар 
болғаны үш-т!рт-ақ !лең жазыппын. 
Журналистика жаздырмапты. Журна-
листикамен сол үшін қоштасып ем ғой. 
Енді келіп, сол ноқтаға басымды қайта 
сұғуым қалай? К!ңілім нілдей бұзылсын. 
Табанымды жалтыратпақ боп жылдам 
жинала бастап ем, хатшы қыз – Раушан 
жетіп келді. «Сені шақырып жатыр» 
дейді. «Кім?» «Бастық!». Қайтпек екен 
шақырып,  шамасы кешегі мақаладан 
бір қате кеткен ғой. Екіұдай ойға қалып, 
қобалжуымды баса алмастан лездеме !тіп 
жатқан бас редактордың кабинетіне бас 
сұқсам, бір тілшіні тұрғызып қойып іреп 
 жатыр, «жұмыстан шығасың, корректор 
боласың» дейді. Бір жарым айда жалғыз 
ақпарат жазған ба, қалай. Онысы да қате 
боп шыққан ба, немене. Бас редактор 
сосын жауапты хатшыға мені нұсқап: 
«Орнына анау балаға приказ бергіз» 
дегені. Жүрегім су ете қалды. Мәссаған! 
Баяғы антым есіме енді түсіп, ж!німді 

таппақ боп тұрғанда ұсталған жерімді 
қара! «Енді маған журналистикадан 
құтылу жоқ шығар» деген !кініш !зегімді 
!ртей ж!нелді. Сол күні үйге торығып, 
к!ңілсіз оралдым. Түнерген түрімді к!ріп, 
келіншегім шошып кетті. «Не болды?» 
деп бәйек. «Газетке жұмысқа алды» 
дедім мен әлдебір жайсыз жағдайды 
естірткендей.

Қазір жұмыс іздеген журналист іні-
қарындастарымды к!рсем, !зім бастан 
кешкен осы оқиғаны айтып бергім кеп 
кетеді. Журналистің жұмысы басылымға 
барған бетте к!рінуі қажет. Жаза білсең 
жерде қалмайсың. Журналистика к!птің 
бірі болып, елеусіз жүре беретін басқа 
кәсіптерге  еш ұқсамайды.  Шағын 
 ақ парат жазудан басталған журналистік 
соқпақтың барар жері – үлкен саяси күрес 
болуы тиіс. 

Мені тілші етіп жұмысқа алған соң, 
Раушан Т!ленқызы «Біздің сұхбат» 
 сынды к!лемді дүние жазуға ойысты, 
мен Раушаннан қалған ақпарат б!лімінің 
таусылып бітпейтін шаруасына жегілдім. 
Сабыржан Шүкірұлы к!кеміз «Тіл» 
б!лімінде жеке !зі. Мемлекеттік тіл, 
терминология  мәселесін к!п қозғады. 
Қазақ әліпбиі туралы с!з болғанда, неге 
екенін қайдам, кириллицаны қалады. 
Lзіндік дәлел-дәйек келтіріп, табан-
ды түрде соны қорғап бақты. «Қазіргі 
қазақ тілінің құлақ бұрауы қалай?» 
атты тіл білімі ғалымдарын !зіне қарсы 
қойған, тосын ойлардың  тууына түрткі 
болған мақалалар сериясын жарияла-
ды. Ол кезде мен әлеумет және ақпарат 
б!лімінде жүргендіктен, тіл мәселесіне 
дендеп ене қоймап едім. Қазір оқып 
қарасам, Сабыржан к!кеміздің де, басқа 
да кейбір авторлардың да тіл туралы 
мақалаларында шикілік кездеседі екен. 
Ойдың дамуы деген, сірә, осы болар. 
Қазір басы ашық мәселелер сол  жылдары 
әлі талқыланып жатыпты. Сабыржан 
Шүкірұлының «Мама кімнің с!зі?» атты 
мақаласы ойымнан еш шықпай қойып 
еді. Ол мақалада «мама» с!зінің бізге жат 
емес екеніне емеурін білдірілгенімен, 
қолға ұстатқандай нақты дәйек жоқ бола-
тын. Тек «мама ағаш», «мама қаз» сияқты 
с!здер дәлел ретінде келтірілген. Зерттей 
келе «маманың» түркі с!зі екеніне, оның 
ішінде қазаққа бәрінен де жақын екеніне 
к!зім жетті. Тапқан дәлелім «L-!ш... 
ше... ше...» атты әңгімеме арқау болды.

Байбота Қошым-Ноғай,  Марат 
Қабанбай сынды ағаларым сол  жылы-ақ 
басқа қызметке ауысып кеткен. «Ана 
тілінің» ішінен жарық к!ре бастаған «Ал-

Кездесуде с!з алған «Ана тілі» газеті 
бас редакторының бірінші орынбасары 
Нұрперзент Домбай ұлт газетінің тарихына 
тоқталып, тәуелсіздіктің елең-алаңында 
«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шыға-
рып» жұмыла еңбек еткен ұжымның бүгінгі 
күнге дейінгі жүріп !ткен жолына қысқаша 
шолу жасады. Газеттің ұлт басылымы деген 
мәртебесі болғаннан кейін, «Ана тілінде» 
қазақ мүддесіне қатысты !зекті мәселелер 
жиі к!терілетінін с!з етті.

«Осы уақытқа дейін қандай жетіс-
тіктерге жеттіңіздер?» деген сауалға ба-
сылым Қазақстан  Журналистика Ака-
демиясының «Алтын жұлдыз» сый -
лығымен, бірнеше мәрте Ақпарат ми-
нистр лігінің Құрмет грамотасымен, арна-

улы дипломдармен, әртүрлі бәйгелердің 
бас жүлделерімен марапатталғаны, 
кезінде басылым жетек шісіне Елбасы 
– Тұңғыш Президент Н.Назарбаевтың 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» 
деген тақырыпта сұхбат бергені атап 
!тілді. Газеттің кешегі және бүгінгі 
бас редакторлары Мереке Құлкенов, 
Жұмабек Кенжалин, Жанарбек Cшімжан 
 Президент сыйлығының иегері атанғаны, 
қызметкерлер арасында  Мәдениет қайрат-
керлері, Журналистер одағы сыйлы ғының 
лауреаты, Ақпарат саласының үздігі секілді 
атаққа ие әріптестер бар екені айтылды. 
«Бізде оқырманмен арада тығыз байланыс 
бар. Күніне кем дегенде жиырмадан астам 
хат келеді. Осының !зі бізді қуантады. Біз 
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үшін сыйлықтың да, құрметтің де ең үлкені 
– оқырманның бізге к!рсеткен қолдауы 
деп есептейміз» деді Н.Домбай. 

Жиналғандар !здерін толғандырып 
жүрген сауалдарын қойып, оған жан-жақты, 
толыққанды жауап алды. Студенттердің 
!мірге құлшынысы, болашаққа ұмтылысы, 
ізденістері мен жігер-қайраты сүйсіндірді. 
Оларды қоғамдағы қазақ тілінің бүгінгі 
жай-күйі, құрбы-құрдастарының кітапқа, 
газет-журналдарға деген ынта-ықыластары 
толғандыратыны байқалды. Lзекті мәсе-
лелерді шешудің жолдары ортаға салынды.  
«Тіл туралы» заңдағы кейбір олқылықтар 
да с!з болды.

«Lнер тақырыбын жақсы к!теріп жүр-
сіздер. Бұл бағытта жазылған материалдар 
к!ңілімізден шығады. Біздің арамызда да 
талантты азаматтар жетерлік. Олар  жайлы 
жазылған дүниелерді де газет бетінен 
к!ргіміз келеді» деді !нертанушы Оңал 
Cбішева.

Б а с қ о с у ғ а  қ а т ы с қ а н  C л е у м е т т і к 
мәселелер және ақпарат б!лімінің редак-
торы Бағдагүл Балаубаева, Білім, ғылым 

және мәдениет б!лімінің редакторы Ақбота 
Мұсабекқызы к!терілген тақырыптарға 
байланысты !з ойларымен б!лісті. Газет 
туралы аталған институт директорының 
тәрбие ісі ж!ніндегі орынбасары Еркін 
Базарғалиұлы,  ақын Болат Шарахымбай 
және басқалар жылы пікірлерін білдірді. 

Полиграфия б!лімінде оқитын  Шахноза 
Рүстемова есімді  студент «Сіздердің 
еңбектеріңіз бағалы деп есептеймін. Газеттің 
бір н!мірін шығарудың !зінде қаншама 
адамның маңдай тері, еңбегі жатыр. Жұмыс-
тарыңыз алға баса берсін, ұлт мүддесі 
 жолында жемісті қызмет ете беріңіздер» 
деген жүрекжарды тілегін жеткізді. 

Басқосуды осы кездесудің !туіне 
ұйытқы болған «Жас Отан» жастар 
қанатының белсенді мүшесі, университет 
студенті  Айбол Абашев шебер жүргізе 
білді. Шара аясында «Ана тілі» газетінің 
тыныс-тіршілігі нен слайд к!рсетілді. 
Lнер қайраткері Lмірәлі Дүйсенбектің 
 орындауында әсем ән шырқалды. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

тын дария» атты қосымша газетке жазушы 
Қуаныш Жиенбай ағам  жауапты. Оған 
ақын Бауыржан Бабажанұлы мен Cсия 
Ақышева да атсалысты.  «Жалын» журна-
лымен біріккен редакция болған себепті, 
журнал қызметкерлері, ақын Нұрлан 
Мәукенұлы да, Болатбек Т!лепберген 
де газет жұмысына араласты. Тілші 
құрамы үнемі толығумен болды, Шәкен 
Күмісбаев, Жұмабай Құлиев, Дағжан 
Белдеубайұлы, Салтанат Lтеуғалиева, 
Құралай Үргенішбайқызы, Мақпал 
Жұмабай сынды қаламгерлер басылымға 
дем берді. Cол жылдары «Таң-Шолпан» 
әдеби журналында жұмыс істейтін ақын 
Мырзан Кенжебай «Саясаттар тоғысы» 
айдарымен қоғамда болып жатқан саяси 
жағдайларды талдап, баға беріп отыратын 
оқылымды мақалаларын үзбей жариялап 
тұрды.

Қарап отырсам, «Ана тіліне» тура жеті 
жылымды арнаппын. Сол жылдардағы 
 газет тігінділерін ақтарып отырсам, жазған 
мақалаларымыздың қазір  әттеген-ай 
дейтіндей шаласы да, !зіңнің к!ңілің 
толатындай тәуірі де жеткілікті екен. 
Журналистік жол ылғи да сәттіліктен 
тұрмайтындықтан, күн сайын алдымыз-
дан жаңа тақырып шыға беретіндіктен де 
солай болған шығар. Оның үстіне нарық 
заманына қадам басқанымызға бес-алты-
ақ жыл болғандықтан, жалпы халықтың 
бұл туралы түсінігі дәл бүгінгідей емес, 
шалалау еді.

«БҰТ-ымызды айырып алмайық!» 
деген мақалам еске түсіп отыр. Бұл мек-
теп бітірушілерінің сынақтың тест түріне 
к!шіріліп жатқан 2003 жыл еді. Бірыңғай 
ұлттық тест деген с!йлемді қысқартып 
БҰТ дейтін. Осы мақала шыққан бойда 
Білім министрлігі БҰТ-ты бір-ақ күнде 
ҰБТ етіп !згертіп жіберді. Бұл баспас!здің 
билікке ықпал етуінің бір мысалы ғана. 

Таксистің жазбалары айдарымен 
«Алматыға келген қыз...» атты деректі 
әңгімелерім үзбей жарық к!ріп тұрды. 
Тележурналист Нұртілеу Иманғалиұлы 
осы әңгімелер желісімен екі б!лімнен 
тұратын телехабар түсірді, «Lлке» баспа-
сынан жеке кітап болып та шықты. Кино-
режиссер Қалдыбай Cбенов екі сериялы 
к!ркем фильмге сценарий жазып еді, 
қаржы б!лінбей, сол күйі аяқсыз қалды. 
Бүгін қарасаңыз, Саин к!шесі тап-таза. 
Кім біледі, оған менің әлгі жазбаларым 
мысқалдай да болса ықпал еткен шығар 
деп ойлап қоямын.

Газет 2000 жылы қаржы тапшылы-
ғын бастан кешті. Жарық к!руге тиіс 
52 н!мірдің 32-сі ғана оқырман қолына 
тиіпті. Газеттің он алты беті азайып, сегіз 
беті әрең шығып тұрды. Журналистердің 
жалақысы 4800 теңгеге дейін құлдырады. 
Соның кесірінен тілшілердің біразы басқа 
жұмысқа ауысуға мәжбүр болды.  Имандай 
шыным, мен 1994 жылдан  былай қарай 
журналистиканың ақшасына күнелткен 
адам емеспін. Содан ба екен, қанша қиын 
жағдай болса да, газеттен кетуді ойламап-

пын. Шынымды айтсам, барар жерім де 
жоқ еді.

«Ана тілінің» мұраты – мемлекеттік 
мәртебе алған тіліміздің қолданылуы 
мен дамуына к!лденең тұрған кез кел-
ген кедергімен күресу. «Таяуда Орыс 
қауымдастығы мен «Лад» славян қозға-
лысы бірігіп орыс тіліне мемлекеттік 
мәртебе сұрап, Президентке хат жазды. 

Олардың орындалуы мүлде мүмкін 
емес нәрсені батылы жетіп еркін талап 
етуінің !зі тіл т!ңірегіндегі текетірестің 
мәңгілік майданға ұласып бара жатқанын 
аңғартады. Мемлекеттік тілдің к!сегесі, 
осындай бұратартушылардың кесірінен 
енді он жылда да к!гере қоймайтын 
сияқты. Міне, осындай жағдайда «Ана 
тілі» газетінің пәрменді күрес құралы 
екені айқын сезіле түседі. Енді он жыл-
да да, жиырма жылда да, ана тіліміз 
қашан шын мәнінде мемлекеттік үстемдік 
құрғанша «Ана тілінің» к!здегені осы 
бола бермек» деппін сол жылдары жазған 
бір мақаламда («Депутаттық сұрау салды», 
«Ана тілі», №21, 24.05.2001 жыл).

Осы мақаланың жазылғанына он 
тоғыз жыл уақыт !тіпті. Бірақ мемлекеттік 
тілдің қазіргі жайы мақала жазылған 2001 
жылдағыдан к!п !згере қойған жоқ. Cлі 
сол баяғыша сүйретіліп келеді. Иә, ілбіп 
сүйретіліп. Біздің қоғам мемлекеттік тіл 
мәселесінде ілбіп емес, қарыштап алға 
басуы тиіс еді. Тоқсаныншы жылдардың 
басында қазақ тілінің басымдық алаты-
нына орыстар да сеніп, балаларын қазақ 
мектептеріне бере бастаған еді, қазір ол 
сенімнен жұрнақ та қалмаған сияқты. 
Сенбегені сол, соңғы кездері тегі славян 
адамдар «қазақ тіліне қажеттілік жоқ» 
дейтін пікір айтқыш болып  барады. 
Кешегі дүнген оқиғасы да соны к!рсетті. 
Демек, енді тағы да он, жиырма жыл, 
тіліміз қашан шынайы мемлекеттік 
үстемдік құрғанша бүгінгі «Ана тілінің» 
де мұраты мемлекеттік тіл үшін күрес бола 
бермек.

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ,
«Таң-Шолпан» әдеби-к�ркем, 

к�пшілік журналының бас редакторы,
«Ана тілінің» 1998-2005 жылдардағы 

б�лім меңгерушісі

Алматыда танымал музыкант, әнші-композитор Батырхан 
Шүкеновтің шығармашылығына арналған «Отан-Ана» атты 
ІІІ республикалық орындаушылар байқауының басталғаны 
жарияланды. Байқау ұйымдастырушылары �ткізген баспас�з 
мәслихатына қазылар алқасының мүшелері және әншінің 
�нердегі әріптестері қатысты.

Б.Шүкеновтің туған жері Қызылорда облыстық әкімдігі 
бастамашы болған бұл байқаудың басты мақсаты – әншінің 
шығармашылық мұрасын насихаттау, жаңа таланттардың  жолын 
ашу, жастарды музыкалық талғамға тәрбиелеу. Қазақ және  Ресей 
эстрадасының жұлдызы болған Батырханның !зі !мір бойы 
шынайы !нерге қызмет еткен болатын. Ол қазақ эстрадасында 
 саксофоншы болып бастап, әнші-композитор, продюсер ретінде 
ерекше із қалдырды. Б.Шүкенов кәсіби деңгейі жоғары !нер иесі 
ретінде !нерсүйер қауымның құрметіне б!ленді.  

«Отан-Ана» атты бұл музыкалық шара 2020 жылдың 16-18 
мамырында Қызылорда қаласында !теді және оған 18-30 жас 
аралығындағы жас орындаушылар қатысады. Үш кезеңнен тұратын 
!нер сайысының ерекшелігі – орындаушылар жанды дауыспен 
және оркестрдің сүйемелдеуімен айтуы тиіс. Байқаудың қазылар 
алқасының мүшесі, белгілі композитор, ҚР-ның Еңбек сіңірген 
қайраткері Рамазан Тайманов басты мақсат есті ән мен ойлы 
әншілерді іздеу екенін жеткізді. Ал байқауды ұйымдастырушы 
«Таңдау» продюсерлік орталығының директоры Қарлығаш Cжиева 
таланттарды алдымен !зіміз тануымыз керек деп есептейді. 

Сонымен, жас таланттардың жолын ашатын ән бәйгесі 
 басталды. Бірінші кезеңде Б.Шүкеновтің репертуарындағы бір 
әнді орындау арқылы іріктеуден !ткен қатысушылар байқауға 
жолдама алады және одан әрі ережеге сәйкес бағын сынайды. 
Ұйымдастырушылардың айтуынша, жас әншілердің орындау 
шеберлігі мен сахналық мәдениетіне ерекше к!ңіл б!лінеді. 
Cрбір жас орындаушы үшін үлкен мектеп іспеттес байқаудың 
қатысушыларға берері к!п. Ең бастысы, !нерге !мір бойы адал 
болып, деңгейі биік әндер қалдырған Батырхан Шүкеновтің жолын 
жалғастыратын жас та талантты әншілердің тұсауы кесіліп, үлкен 
!нерге жолдама алмақ. 

Д.ИМАМБАЕВА

Таланттарды 
танытатын жоба 

ТАҒЗЫМ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
Тарих және құқық институтының ұйымдастыруымен «Елдік 
бірегейлік пен азаматтық біртектілік – қазақ мемлекетінің 
негізі» деген тақырыпта ғылыми-тәжірибелік д�ңгелек үстел 
�тті. Оған аталмыш оқу орнының оқытушылары мен тарихшы-
лар, Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, БАҚ �кілдері 
қатысты. Конференцияда медиаторлық жасаған философия 
 докторы Ж.Қуанышбаева басқосуды ашып, баяндамашыларға 
с�з берді. 

Алғашқы болып тарих ғылымының докторы Кан Георгий 
 Василевич «Қазақстандық патриотизм ұлт бірлігінің негізі» деген 
тақырыпта баяндама жасады. Ол !з баяндамасында Қазақстанға 
кәрістердің 1941 жылы қиын кезде келгенін, сол кезде қазақтардың 
оларға к!п қамқорлық к!рсеткенін тарихи деректермен дәйекті 
айта келіп, қазақ халқына ризашылығын білдірді. Сонымен қатар 
тарихшы мұндай жағдайды әр кезеңдерде ұйғыр, дүнген, ингуш, 
шешен, қарашай, балғар, әзербайжан сияқты ондаған халықтардың 
да басынан !ткізгеніне тоқталды. 

«Сондықтан да біздер қазақ халқына қарыздармыз. Мұндай ұлы 
халықтың салтын, дәстүрін, тілін сыйлауымыз керек. Қазақстанда 
тұратын барлық халық мемлекеттік тілді білуге міндетті» деп 
тұжырымдады ол баяндамасын.

Ал !з кезегінде «Бірлік пен бірегейлікке т!нген сын-қатер» 
деген тақырыпта баяндама жасаған тарих ғылымының докторы 
Хангелді Cбжанов ұлттық, мемлекеттік бірегейлікке сызат түсіретін 
қауіптерді жан-жақты талдап тарқатты. Алдымен кеңестік кезеңде 
«ұлттар достығының» жалған болғандығына бірнеше дерек келтірді. 
Соның салдарынан кешегі одақтың тарап кеткендігі шындық. 
 Тарихшы бұдан да қауіптісі, бүгінде қазақ халқының !зі бірнеше 
топқа б!лініп бара жатқанын айтты.

– Бірінші, бар болмыс-бiтiмiмен нағыз қазақ қалпында 
сақталған қазақтар бар. Домбыраның күмбірі, жылқының 
кісінегені, байырғы түркiлердiң нақыл с!здерi, Қорқыттың 
күйлерi, Ақан, Бiржан, Шәмшiнiң әндерi бұларға ең асыл мұра. 
Екінші, кешегi !ктем империяның, яғни Ресейдің  идеологиясы, 
!мір  салты, тілі жүрегі мен санасын жаулап алғандар қатары 
қалың. Бірінші топ үшін бұлар «мәңгүрттер». Нағыз қазақтар 
тобы «мәңгүрттердің» к!з алдында – «мәмбеттер». Үшінші, тiлi, 
дiлi орыстанып кеткенмен, халқына бүйрегi бұратын қазақтарды 
қаперден шығармағанымыз ж!н. Бұлардың бiр б!лiгiне ұлтжанды 
сана тән. Қазақша сыңар жол !лең жазбаса да О.Сүлейменовті 
кiм орыс ақыны дей алады? Т!ртінші, шекарадағы темір тор 
күйрегеннен бері жаhанданудың салмағына жаншылып, алдамшы 
жарқыл-жұрқылы таусылмайтын Америкаға, Батысқа бас изейтiн, 
ж!ргегінен жеріген қазақтар сахнаға шықты. Бесінші, басқа дiннiң 
ықпалына түскен, не мұсылман емес, не тәңіршіл емес қазақтар 
саны !сiп келедi. Білетіндердің айтуына қарағанда, бұлардың 
қарасы жарты миллионнан асып түсіпті. Діни адасу сананы ғана 
сансыратып қоймайтыны, ұлттық қауіпсіздікке қатер т!ндіретіні 
мыңдаған қандастарымыздың ДАИШ құрамында Сирия мен 
Ирактағы ұрыстарға қатысқанымен әлемге аян болды.

Баяндамасында бірлікке сызат түсіретін қауіптерді талдаған 
Хангелді Cбжанов с!зінің соңында билік мұндай жағдайда дұрыс 
идеология жүргізіп, мемлекеттік саясатты түзетуі, ал ғалымдар 
бұл бағыттағы бағдарламаны билікке жүйелеп жеткізу керектігін 
ескертті. Д!ңгелек үстел барысында баяндамашыларға сұрақтар 
қойылып, негізгі тақырып бойынша бірқатар мәселе талқыланды. 

Н.АБАЙҰЛЫ

Ұлттық бірлік – 
даму негізі

Азаматтың суреттері
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тұр. Мысалы, қазіргі Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаев Сенаттың 
спикері болған кезінде  отырыстарды, 
жиналыстарды мемлекеттік тілде 
жүргізетін.  Ол кісі  мемлекеттік 
тілде жүргізіп отырған соң, бәрі 
де қазақша с!йлеуге талпынатын. 
 Ендеше,  саяси шешімді қабылдайтын 
тұлға болғандықтан, тілді дамыту, 
қолданыс аясын кеңіту әр адамның 
жеке !зіне байланысты дер едім. Бізде 
к!птеген тұлғалар бар, !зім қызметтес 
болған бірқатарын  санамалап ай-
тып бере аламын. Олар кездесуде, 
 ресми отырыс тарда мемлекеттік тілдің 
 айбынын  асырып жүреді. Lзім де ең 
алдымен мемлекеттік тілде с!йлеймін, 
 сонда !згелер де сол тілге бейімделе 
 бастайды. Иә, кейбір тұлғалар бар, 
мемлекеттік тілге сүлесоқ қарап, 
оның аясын тарылтып отырғанына 
мән бермегенсиді. Мұндайда заңды 
реттемейінше, ештеңе !згермейді. Кез 
келген құқықтық  мемлекетте барлығы 
заң аясында жүргені  абзал. Заңды 
реттеп алмайынша, насихатымыздың, 
жұмысымыздың тиімділігі к!рінбейді. 

– Сәкен Сейфуллин мен Бейімбет 
Майлиннің туғанына 125 жыл толу 
мерей тойын кең к�лемде атап �ту 
 туралы ұсынысыңыз сізді қаншалықты 
қанағаттандырды? Былтырғы мерей-
той лық шараларға қатыса алдыңыз ба? 
К�ңіліңізден шықты ма?

 – Бұл қатарға қазақтың ғажап 
а қ ы н ы ,  қ а й р а т к е р  ұ л ы  І л и я с 
Жансүгіровті де қосуымыз керек. 
Ал сіз айтқан Сәкен мен Бейімбетке 
қатысты, мерейтойларын лайықты 
атап !ту туралы бастаманы әріптесім 
Бақытжан Жұмағұлов екеуміз  к! терген 
едік. Қазақта классик ақын-жазушы 
к!п емес қой. Cсіресе, кешегі Кеңес 
дәуіріндегі, мектеп қабырғасынан 
шығармаларын жаттап !скен, жүрекке 
сіңірген тұлға ларымызды қалай ұлық-
тасақ та жарасады. Үш бәйте регіміздің 
де Қазақстанның мәдени, әдеби, саяси 
!міріндегі р!лі орасан. Олардың әр-
қайсысы қазақ мәдениетін, !нерін, 
әдебиетін, тіпті саяси тыныс-тір-
шілігін дамытуда үлкен р!л атқарған 
тұлғалар. 

Е н д і  с а у а л ы ң ы з ғ а  о р а л с а м , 
қазақтың аяулы ұлдарының мерей-
тойы аясында к!птеген ауқымды 
шаралар ұйым дастырылды деп ойлай-
мын. Lзім Елордада !ткен ғылыми 
конференцияға қатыстым. Универси-
теттерден бастап, мектеп, к!шелерге 
дейін үшеуінің де аты берілген. 
Мұның !зі Сәкен, Ілияс, Бейімбетке 
деген кейінгі ұрпақтың құрметі деп 
түсінемін. Сонда да қолға алатын жоба 
!те к!п, олардың еңбектерінің қайта 
басылуы, мектептерде, оқу орын-
дарында шығармаларының жаңаша 
тұрғыда талданып, жаңа ғылыми 
зерттеулердің жасалуы алдағы уақытта 
жалғаса береді деп сенемін. 

– Осы орайда ұлт үшін қызмет 
еткен тағы бір тұлға туралы білгіміз 
келеді. Мұстафа Шоқайдың алдын-

дағы  парызымызды толық атқар-
мағанымызды айтқаныңыз да есте. 
Биыл бұл қайрат кердің де үлкен мерей-
тойы аталып �тпекші. Сіз жоғарыдағы 
с�зді айтқалы бері бес жыл �тіпті, одан 
бері Мұстафа Шоқай атындағы к�шеге, 
орталыққа,  мектепке бардыңыз ба? 
Жай-күйі қандай екен?

– Алаш қайраткерлерінің ішінде 
шоқтығы биік  тұлғаның бірі  – 
Мұстафа Шоқай. ХХ ғасырдың 20-
30 жылдарындағы пікірлері ерекше 
құндылығымен маңызды. 2013 жыл-
дары, ол кезде Қызылорда  облысы 
ә к і м і н і ң  о р ы н б а с а р ы м ы н ,  с о л 
кездегі әкіммен ақылдасып, Париж 
маңындағы Но жан-Сюр-Марн деген 
қалада Шоқай тұрған үйге барып, 
сол маңға қазақ халқының құрметі 
есебінде Мұстафаның мүсіні мен 
ескерткіш-тақта орнатып, тағзым 
жасап қайтқан едік. Арысымыз тұрған 
үй үш б!лмелі пәтер екен. Мәриям 
Шоқайдың басына барып, тағзым 
еттік. Шоқайдың еңбектерін тірнектеп 
жинап, Францияның ұлттық музейіне 
!ткізудегі Мәриям Шоқайдың еңбегін 
құрметпен айтуы мыз керек. Бейіт 
басына барғанда Мәриям Шоқайдың 
туған жылы бар да, қайтқан жылы 
к!рсетілмепті. Оның себебін сұрадық. 
Мәриям Шоқай !мірінің соңғы 
жылдары науқастанып қалады, им-
миграцияда жүрген жан, туыстары 
жоқ, сондықтан құлпытасын к!зінің 
тірісінде !зі жасатыпты. Сондықтан 
туған жылын жазған да, қайтыс болған 
жылын к!рсетпей, сызықша қойып 
қойған. Жерлегенде !лген жылының 
жазылмағанына ешкім мән берме-
ген. Шырақшы дейміз ғой, бейіттің 
құжат-қағазын реттеп отыратын 
адамы сол кезде бір жайтты айтты. 
Францияның заңы бойынша бейіттің 
жері елу жылға беріледі екен. Елу 
жылдан кейін қаржы т!лемесе, үстіне 
басқа адамды жерлей беретін к!рінеді. 
Заңы, тәртібі солай. Біз тағзым ете 
барғанда бәрін есепке алып отыратын 
қызметкері біраз уақыттан кейін бұл 
бейітті сүретінін, себебі ендігі елу 
жылдың ақысы т!ленбегенін айтты. 
Бейіт тұрған жердің де ақысын т!леп, 
елу жылға созып кеттік. 

Мәриям Шоқай күйеуінің бүкіл 
еңбегін жинап-теріп Францияның 
ұлттық музейіне !ткізіп кеткенін 
 айттым ғой. Сол еңбектің жемісін 
кейінгі ұрпақ к!ріп келеміз. Сол 
 сапарда музейді аралап, арысымыздың 
бірқатар құжаттарын !з к!зіміз-
бен к!рдік.  Одан бұрынырақта 
Мемлекеттік хатшы кезінде Иманғали 
Тасмағамбетов Мұстафаның біраз 
мұрасын елге алдыртқаны белгілі. 
Мұның барлығы да шоқайтануға 
қосқан қомақты үлес. 

С!з орайы келгенде айта кетейін, 
Е у р о п а ғ а  б а р ғ а н  с а п а р ы м ы з д а 
Мұстафа Шоқайды түрік ағайындар 
қатты құрметтейтінін байқадық. 
Мұстафа Берлиндегі мұсылмандар 
зиратында жатыр ғой. Ол жерге де 

Шоқайдың рухына құран бағыштап 
бардық. Ол жерге күніне жиырма 
шақты түрік азаматы барып құран 
оқып, бет сипап кетеді екен. 

Lзіңіз де білерсіз, Екінші дүние-
жүзілік соғыс кезіндегі Шоқайдың 
ұстанымына байланысты Мұстафаға 
жақпаған күйе қалмады.  Кеңес 
Одағы тұсында оны қаралап жазған, 
тіпті жексұрын етіп к!рсеткен қан-
ш а м а  б і р ж а қ т ы  м а қ а л а ,  к і т а п 
жарық к!рді. Сол материалдарды 
оқып ержеткен кейбір азаматтардың 
Мұстафаға қатысты сыңаржақ пікірі 
!згермеген. Тіпті осы Мұстафаның 
жағдайын айтып сауал тастағанымда 
«ол сатқын ғой» деген әріптесте-
рім де болды. Мұстафаның жарық 
к!рген еңбектерін әкеліп, «оқып 
к!ріңіз» деп ұсынғанымда кейбірі 
к!п нәрсенің байыбына бармағанын 
мойындағандай болды. Демек, ең 
 бастысы, осы уақыт аралығында  талай 
зерттеушінің еңбегінің арқасында 
Мұстафа Шоқай есімін ақтап алдық. 
Қаншама еңбек жарық к!рді, бірнеше 
диссертация қорғалды, конференция-
лар ұйымдастырылды, мектептер мен 
к!шелерге арысымыздың атын бердік. 
Cрине, олардың біразында болдым, 
жағдайымен таныстым. 

Жалпы Алашорда азаматтарын 
қалай ұлықтасақ та жарасады.  Алайда 
оларды құрметтеу әлі де кемшін 
түс іп  жатқандай.  ХХ ғасырдың 
бас кезіндегі қазақ к!гіне шыққан 
азаматтарымыздың кейбірінің аты да 
аталмайтын болып барады. Олардың 
арманы қазақтың болашағымен бай-

Тіл мәселесіне қатысты бірнеше 
сауал тастадым. Бұл мәселені айтқанда 
!зге ұлттардан г!рі !з азаматтарымыз 
қарсы шығатынын байқадым. Олар 
бірден !ре түрегеледі. Тәуелділіктің 
қамытын шешіп тастағанымызбен, 
отарлық санадан арылу !те қиын 
екенін түсіндім. Бәлкім, уақыт та 
керек шығар. Алайда уақыт дей бер-
мей мемлекеттік тілді насихаттауды, 
ұлт тілінде қарым-қатынас жасауды 
!зімізден бастап кетсек, к!п дүниені 
!згертер едік қой. Lз балаларым 
бірнеше тілді еркін біледі. Үйде тек ана 
тілімізде с!йлесеміз. Қоғамдық ортада 
да балаларыма ең алдымен ана тілінде 
қарым-қатынас жасаңдар деп айтып 
отырамын. 

Байқоңырға байланысты мәселені 
де депутаттық сауал етіп жолдадық. 
Байқоңыр – ерекше типтегі қала. 
Қазақстанның аумағында жатқан, 
а л а й д а  Р е с е й г е  ж а л ғ а  б е р і л г е н 
 тағдыр лы !ңір. Қазақстанның аума-
ғын  дағы алақандай ғана  жерде 
Ресейдің заңы үстемдік етеді. Ең  басты 
мәселе – Байқоңырдағы гептилді 
зымы рандардың ұшырылуы бола-
тын, қазір ол мәселенің беті қайтып 
келеді. Ресей тарапы биологиялық 
отынға к!ше бастады. Гептилмен 
ұшатын ауыр зымырандар ғарышқа 
сирек к!терілетін болды. Алайда беті 
ашық жайттар да бар. Мәселен, Ресей 
қаланың инфрақұрылымына бір тиын 
ақша б!лмейді. Қаланың к!шелерінің, 
коммуналдық қызметінің тоз-тозы 
шыққан. Қазақстан қаржы б!лейін 
десе, ол аймақты Ресей жалға алып 

де тұрғын үйлерді салу жобасын 
қарастырсақ к!п мәселенің алдын алар 
едік. Халық неліктен қалаға ағылады: 
инфрақұрылым, тұрғын үй, жұмыс 
к!зі сол жақта. Ал сол инфрақұрылым 
мен тұрғын үйді ауылға апарсақ, 
үйі, жайы бар адам малын бағын, 
егінін егіп, !з жерінде отыра бермей 
ме? Аудан, ауылдарға жағдай жасап, 
инфрақұрылымды жақсартайық деген 
бастаманы да к!тергенбіз. Ауылдың 
к!пшілігін газдандырсақ, жолын 
ж!ндеп берсек, қалаға к!шіп не қажеті 
бар? Қазір «Ауыл – ел бесігі» деген жоба 
жасалып жатыр. Cлеуметтік мәселелер 
қатарына ішкі миграция ны реттеу де 
кіретін болар. Олай дейтінім, жұмыс 
күші к!п оңтүстік !ңір тұрғындарын 
жері кең, жұмыс күші аз солтүстікке 
к!шіруді қолдауда оларға б!лінетін 
қаржы к!лемін ұлғайтқан абзал. Кейін 
қайта к!шіп кетпейтіндей жағдай 
жасау, сол маңда кем дегенде он жыл 
мекендеуді міндеттеу, т!мен пайызбен 
несие беру, мал алуға, жер !ңдеуге 
жағдай жасау да маңызды. 

Қытайдағы деректік құжаттарды 
алдырту үшін де депутаттық  сауал 
жолдадық. Менің негізгі мамандығым – 
тарихшы. Кәсіби мамандығым арқылы 
к!п жайтқа қанықпын. Қазақстанның 
Ежелгі  заман, Орта ғасырлардағы 
кезеңдерінің құжаттық, деректік 
бейнесі Қытай архивтерінде жатыр. 
Ескі қытай тілінде,  маньчжур тілінде 
жазылған тарихымыз қаттаулы. Солар-
ды елге алып келетін жағдай туғызсақ 
қандай тамаша! Қытайды зерттейтін 
 арнайы институт ашылуы керек  деген 

– Мұрат Бақтиярұлы, жуырда ғана 
«Мемлекеттік тіл туралы» жаңа заң 
қабылдау керек деп бастама к�тердіңіз. 
Қазақстан Республикасының «Тіл 
 туралы» заңы бар. Алайда онда, �зіңіз 
айтқандай, біраз жайттар ескерілмеген. 
Ал жаңа заңды қабылдап жатсақ,  нендей 
тетіктерге аса мән беру керек?

– «Тіл туралы» заңның қабылданға-
нына да біраз уақыт болды. Консти-
туциямызда да тілдер туралы арнайы 
баптар бар. Алайда салыстырмалы 
түрде ой елегінен !ткізсек, посткеңестік 
елдердің ішінде мемлекеттік тілді 
дамыту  саласында кенже қалып 
отырғанымызды мойындауға тура 
келеді. Мысалы, Балтық жағалауы 
елдеріндегі мемлекеттер тілге бай-
ланысты заңын екі рет !згертті. 
Cсіресе,  Латвияның тәжірибесі 
біз үшін аса маңызды дер едім. Ол 
Эстония, Литваға қарағанда мемле-
кет құрамында !зге ұлттары к!птеу 
ел. С!йте тұра «Тіл туралы» заңын 
!згерткенде басымдықты  латыш тіліне 
берді. Бізде Конституция мызда тілдің 
мәртебесі к!рсетілген, «Тіл туралы» 
заңды қабылдадық. Содан бері отыз 
жылға жуық уақыт !тті. Демек, қоғам 
!згерді, тіпті түбегейлі !згерді дер едім. 
Біріншіден, демографиялық тұрғыдан 
жаңа кейіпке ендік: мемлекет құраушы 
ұлттың саны қазір жетпіс пайыздан 
асты. Оған түріктілдес халықтарды 
қосқан кезде, сексен пайызға тақау 
халық қазақ тілінде еркін с!йлей 
алатынын мойындауға тура келеді. 
Қазақ тілін білетін !зге ұлттардың 
 жалпы саны артқанын да ешкім жоққа 
шығара алмас. Екіншіден, қазіргі 
заңда халыққа қызмет к!рсетуден 
бастап, мемлекеттік қызметке дейінгі 
мекемелерде  мемлекетт ік  т ілд і 
білу парыз деп қабылдайды. Яғни 
міндет емес, парыз. Міндеттелмеген 
заң орындалмайды. Демек, жаңа 
заңда халыққа қызмет к!рсетуден 
 бастап мемлекеттік қызметке дейінгі 
 мекемелерде мемлекеттік тілді білуді 
заңмен міндеттеу жағына аса мән 
беруіміз керек. Оған, меніңше, қоғам 
дайын. Солтүстік, Шығыс !ңірлерде 
кейбір жағдайларды айтып қалады, 
алайда, !з пайымымда, барлық !ңір 
мемлекеттік тілде қызмет к!рсетуге, 
қызмет алуға сақадай-сай, әзір отыр. 
Осы отыз жыл ішінде бізге мүлдем 
алыс к!рінген ағылшын тілін тез 
үйреніп алды ғой. Оған қарағанда 
күнделікті БАҚ бар, орта бар – бәрі 
қазақ тілінде естіп, оқып, к!ріп 
жүргенде, мемлекеттік тілді үйрене 
алмау ақылға сыймайды. 15-20 жыл 
бұрынғы буын емес, адамдардың ойы, 
талпынысы, ұстанымы да !згерді. 
 Демек, заң да !згеруге тиіс. 

– Оның тетіктері қандай болады? 
Бізде «Тіл туралы» заң бар. Ол заңды кері 
қайтарамыз ба, әлде толықтырамыз ба, 
әлде ол заңды сол қалпында қалдырып, 
мүлдем жаңа заң ұсынамыз ба?

– Дұрыс айтасыз, «Тіл  туралы» 
заң бар. Оны бірер !згерістер және 
 то лық тырулармен қалдырған дұрыс 
деп есептеймін. Оның кейбір  баптары 
бұлжымай сақталады.  Мысалы, 
6-бап: «Қазақстан Республикасының 
азаматының ана тiлiн қолдануына, 
қарым-қатынас, тәрбие, оқу және 
шығармашылық тiлiн еркiн таңдауына 
құқығы бар». Бұл демократияның 
да бұлжымас заңы. Cр ұлттың !з 
тілін  дамытуына мемлекет кедергі 
 жасамайды. Театрын аша ма, газеттерін 
шығара ма, оған да құқылы. 

Ендеше, қандай баптардың мерзімі 
!тті? Ресми тілге қатысты баптың 
уақыты !тті деп есептеймін. Бәлкім, 
!тпелі уақыт қоярмыз. Мәселен, «Тіл 
туралы» бағдарламаның аясында 
2025 жылға дейін ондай баптарды !з 
күшінде қалдырып, одан әрі күшін 
жойсақ ешкім қарсы шықпайды деп 
есептеймін. Посткеңестік елдерде 
ресми тіл мәртебесі Қырғызстан, 
 Белоруссия және бізде ғана сақталған. 

– Мемлекеттік тіл саяси элитаның 
да тіліне айналуы үшін заң қабылдаудан 
да �зге қадамдар керек шығар. Бұл 
тұрғыда қандай жұмыстар жүргізілгені 
дұрыс деп ойлайсыз?

– Саяси элита деп отырғаныңыз 
Президент әкімшілігінен баста-
латын мемлекеттік қызметтердегі 
және  саяси белсенді тұлғалар ғой. 
М е н і ң ш е ,  б ұ л а р д ы ң  қ а т а р ы н а 
экономикалық «күш-қуаты қолында 
бар» азаматтарды да қосуға болады. 
Cрбір азаматтың, саяси тұлғаның, 
кәсіпкердің азаматтық пайымына, 
ұстанымына к!п дүние байлаулы 

« А Н А  ТТТТТТТТТ І Л І Н І

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
МІНДЕТТЕУ КЕРЕК

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, ҚР Парламенті Сенатының депутаты:

ланысты еді ғой. Қазақтың ғылымы, 
әдебиеті, мәдениеті, тәуелсіздігін 
паш ету жолында олардың тағдыры 
қиылған жоқ па? Иә, қазіргі күні 
олардың барлығы ақталды. Алайда 
лайықты құрмет к!рсетіп, перзенттік 
парызымызды ақтай алдық па, мәселе 
осында болып тұр. 

– Еліміздегі әлеуметтік-мәдени  
сала ларға қатысты бірқатар  депу тат тық 
 сауал жолдадыңыз. Шет тілдерін 
 бастауыш сыныптан кейін оқыту, 
Қытайдағы архивтерді елге әкелу 
мәселесі, Байқоңырдың жағдайы, әлеу-
меттік к�мек мәселесі  дегендей. Олар-
дың кейінгі жай-жапсары не  болды, 
хабардар шығарсыз?

отыр.  Енді  осы жайтты к!бірек 
қозғап жүрміз. Келешекте Қазақстан 
Байқоңыр қаласын !зіне қайтарып 
алғаны дұрыс.  Ғарыш айлағын 
 Ресей жалға ала берсін,  алайда 
қала Қазақстандыкі болуы керек. 
Lйткені ол жерде 70 мыңның үстінде 
(жанындағы Ақай мен Т!ретамды 
қосқанда) халық тұрады. Ол халықтың 
8 0  п а й ы з ы  Қ а з а қ с т а н н ы ң  а з а -
маты. Байқоңыр алдағы уақытта 
Жаңатастың, Арқалық тың кейпін 
кимеуі үшін оған осы күннен қаржы 
салуымыз, инфра құрылымын да-
мытуымыз керек. Осы мәселе әлі де 
шешімін таппай тұр. 

Cлеуметтік мәселелерді де к!теріп 

ҚР Парламенті Сенатының 
Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылыми комитетінің төрағасы 
Мұрат Бақтиярұлы «Мемлекеттік 
тіл» туралы заң қабылдау 
керегін айтып, бастама көтергені 
көпшілікке белгілі. Ендеше, ол 
заңның бары мен жоғы қандай 
болмақ, халық қалаулысы ретінде 
бұрындары көтерген мәселелері 
шешімін қалай тапты – осы бір 
сауалдардың жауабын білу 
үшін сенатор мырзамен арнайы 
кездесіп, сұхбаттасқан едік. 
Әңгіме барысында халықтың 
әлеуметтік жай-күйі мен 
Қазақстанның мәдени-саяси 
тыныс-тіршілігіндегі елеулі 
жайттарға да кеңірек тоқталып 
өткенді жөн санадық... 

Әрбір азаматтың, саяси тұлғаның, кәсіпкердің азаматтық 
пайымына, ұстанымына көп дүние байлаулы тұр. Мысалы, 
қазіргі Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Сенаттың 
спикері болған кезінде отырыстарды, жиналыстарды 
мемлекеттік тілде жүргізетін. Ол кісі мемлекеттік тілде 
жүргізіп отырған соң, бәрі де қазақша сөйлеуге талпынатын. 
Ендеше, саяси шешімді қабылдайтын тұлға болғандықтан, 
тілді дамыту, қолданыс аясын кеңіту әр адамның жеке 
өзіне байланысты дер едім. Бізде көптеген тұлғалар бар, 
өзім қызметтес болған бірқатарын санамалап айтып бере 
аламын. Олар кездесуде, ресми отырыстарда мемлекеттік 
тілдің айбынын асырып жүреді. Өзім де ең алдымен 
мемлекеттік тілде сөйлеймін, сонда өзгелер де сол тілге 
бейімделе бастайды. Иә, кейбір тұлғалар бар, мемлекеттік 
тілге сүлесоқ қарап, оның аясын тарылтып отырғанына 
мән бермегенсиді. Мұндайда заңды реттемегенше, ештеңе 
өзгермейді. Кез келген құқықтық мемлекетте барлығы 
заң аясында жүргені абзал. Заңды реттеп алмайынша, 
насихатымыздың, жұмысымыздың тиімділігі көрінбейді.

де бастама к!тергенбіз. Қазір Қытайдан 
келген, қытай тілін жақсы меңгерген, 
!з саласының кәсіби  маманы атанған 
қ а н д а с   б а у ы р л а р ы м ы з  ! т е  к ! п . 
Солардың басын құрап, Қытайдың 
тарихын, экономикасын, саясатын, 
миграциясын, керек десеңіз, пиғылын 
зерттейтін мамандар Қытайтану ин-
ститутында отыруы, оларды мемлекет 
тарапынан қаржыландыруымыз  керек. 
Қытайда Қазақстанды зерттейтін 
отызға жуық институт бар. Қытаймен 
қоңсы қонып, бірде-бір институт ашпа-
уымыз бізге сын. Иә, ҚазҰУ-да инсти-
тут ашылған, алайда оның мүмкіндігі 
соншалықты кең демес едім. 

– Саяси қуғын-сүргіннің қасіреті мен 
ашаршылық құрбандарына мемлекет 
деңгейінде ресми құқықтық баға беретін 
шешім шығару керек деген с�зіңіз де 
есте. Ұлт үшін қасіретті даталарды еске 
алудың іс-шаралары қандай болуы керек 
деп ойлайсыз? 

– ҚазҰУ-ды бітіргенде дипломдық 
жұмысымды 1920-30 жылдардағы 
экономикалық саясатқа арнадым. Ол 
кезде Кеңес Одағының уақыты, тіпті 
сол кезде де біраз құжаттарға кезіктім. 
Халықтың малын тартып алу, күштеп 
ұжымдастыру кезеңдері партияның 
шешімімен бекітілген. Сол кездегі 
халықтың реніші, !кпесі де қағаздарда 
қатталған. Архивтердегі сол құжаттар 
қазір к!пке біршама  таныс. Байқағаным, 
күштеп ұжымдас тыру кезінде қазақ 
ұлтын геноцидке ұшыратқан.  Ол 
геноцид орыс ұлты ның тарапынан 
жасалған жоқ. Ол Кеңес үкіметі тара-
пынан жасалған геноцид. Коммунистік 
п а р т и я н ы ң  т а р а  п ы н а н  ж а с а л ғ а н 
апат. Lмір бойы малмен күнелткен 
халықты жергілікті жердің дәстүрімен, 
шаруашылық жүргізу мәдениетімен 
санаспай, күштеп, партияның дерек-
тивасымен ұжымдастырып жіберу 
– тұтас ұлтты геноцидке ұшыратты. 
Халықтың малы ғана емес, !зі қырылды. 
Айналдырған үш жылдың ішінде қазақ 
халқы !з  санынан екі  жарым-үш есе 
азайып кетті. Демек, қолдан жасалған 
фактор. Бұл зұлмат халықтың жадында 
жүруі керек. 

Бірде Бакуге  жол түсті .  Олар 
 Ар мения мен қақтығыста к!з жұм ған 
шейіттеріне үлкен құрмет к!р сетіп, 
ауқымды кешен тұрғызған. Шейіт-
тердің әрқайсысына ескерткіш-тақта 
қойып астына атын жазып, суретін 
ойып салған. «Cзербайжанның ұлттық 
 батырлары» деп осы кезге дейін дәріптеп 
отыр. Ал біз қуғын-сүргін зұлматтарын 
еске алудың !зін 31 мамырға ысырып 
қойдық. Сол кезеңде Украинадағы, 
Қазақстандағы, Ресейдің Еділ жағалауы 
бойындағы халық ашаршылықтың 
кесірінен ірі апатқа ұшырап еді ғой. 
Украина ашаршылықты геноцид деп 
таныды. Ал біз ол аштыққа саяси-
құқықтық баға берген жоқпыз.

– Fңгімеңізге к�п рақмет. 

Fңгімелескен 
Қараг�з СІМFДІЛ

– Азамат ретінде елдің жайын 
ойлайсың, депутаттық мандат сол 
жайттарды ресми түрде сауал қылып 
жолдауға мүмкіндік береді. 

Иә, тіл мәселесіне қатысты біраз 
жайтты к!тердік. Соның ішінде үш 
тілде оқытуға қарсы болдық. Тілді 
меңгеруге қарсы емеспін, тек оның кон-
цепциясы, тұжырымдамасы дұрыс емес 
деп есептеймін. Бірінші сыныптағы, 
үлбіреп тұрған, тап-таза балаға қалай 
үш тілді үйретеміз? Сәби кезден бала 
ең әуелі мемлекеттік тілін біліп !скені 
дұрыс екені бесенеден белгілі емес пе 
еді? Ұлтты ұлт ететін бірнеше белгілері 
бар. Ең бірінші, тілі, мемлекеттілігі, 
аумағы. Ұлттың ең  басты белгілерінің 
бірі – тіл. Тіл  болмаса ұлттың жайы не 
болмақ? Lзін сыйлайтын, !зін сый-
лата алатын кез келген ел халқына ең 
алдымен мемлекеттік тілді үйретеді. 
Балабақшада, мектептің бастауыш 
 сыныптарында мемлекеттік тілде сабақ 
жүргізеді, с!йлейді. Ал біз үш тілде 
с!йлесін дейміз. Қазіргі Президентіміз 
сол кезде Сенаттың спикері болатын, 
оған қоса үш тілде оқыту қоғамда да 
қызу талқыға түсіп жатқан еді. Шүкір, 
қазір ол жайттың беті түзелді, ең ал-
дымен ана тілін үйретіп барып, !зге 
тілдерді жоғары сыныптарда оқы-
татын болдық.  Демек, бұл мәселенің 
шешілуінде біздің де үлесіміз бар 
шығар. 

жүрміз. Бір жылдан аса уақыт бұрын 
бір топ депутат ең т!менгі жалақы 
туралы депутаттық сауал жолдадық. 
Еуразиялық экономикалық ынты-
мақ тастық одағының мүшесіміз. 
Газы мен мұнайы жоқ Арменияның, 
Белоруссияның ең т!менгі жалақы-
сынан неліктен біздің елдің т!менгі 
жалақысы азырақ? Үкіметтен  жауап 
келіп, бұл мәселені қарастырып 
жатқанын айтты. Ең т!менгі жалақыны 
29 500 теңгеден 42 500 теңгеге к!терді. 
Қазір Қазақстанда ең т!менгі жалақы 
– 42 500 теңге. Біздіңше, бұл да аз. 
Комитетте үлкен жиналыс  жасап, осы 
салаға  жауапты министрді шақырып, 
т!менгі жалақыға қатысты мәселені 
к!тердік. Бұл Үкіметтің назарында 
ұдайы тұруы керек мәселе. Ең т!менгі 
жалақымен қоса, ең т!менгі күнк!ріс 
деңгейі де к!терілер еді. Қазір ең 
т!менгі күнк!ріс деңгейі 31 300 теңге. 
Ол да ең т!менгі жалақымен қатар 
к!терілуге тиіс.  Министр бұл тарапта 
жұмыс жүргізіліп жатқанын  айтты. 
Cлеуметтік мәселелер қатарына 
тұрғын үй де жатады. К!птеген мем-
лекетте тұрғын үй мәселесі толық 
жолға қойылған, бізде де бұл тарапта 
мүмкіндік мол. Қазақстан халқы тұтас 
ірі қалаларда тұруы міндетті емес қой, 
тіпті олардың барлығы да Алматы мен 
Нұр-Сұлтанға ұмтылып жатқан жоқ. 
Ендеше, ауылдар мен елді  мекендерде 
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Ақын орыс әдебиетінен ұзын-ырғасы 
елуден астам !лең аударып, к!ркем әдеби 
ойдың арнасын кеңейтті. Бір анығы, 
Абайдың орыс әдебиетінің озық үлгілерін 
алғаш болып аударуы – тек қазақ 
халқының ғана емес, бүткіл Орта Азия, 
түркітілдес халықтардың мәдени дамуына 
қосылған елеулі үлес. Міне, осыдан кейін 
кемеңгер шайырдың с!зі, т!лтумасы мен 
телтумасы, ғақлиялары – қолына қалам 
ұстап, ақ қағазды серік еткен әрбір жанға 
ар ісінің биік межесіндей кейіптегі ұғымға 
айналды.

Абай аударған !леңдердің табиғатына 
жалпы шолу жасасақ,  ақын !зінің 
жүрегіне жақын деген !леңдерді ғана 
таңдап, талғап қана алған. Мысалы, 
В.Крыловтан аударған «Мен к!рдім 
ұзын қайың құлағанын» деген !леңін 
ғана алайықшы. Бұл !леңді 1898 жылы 
аударыпты.  Туынды түпнұсқада 16 
жолдан тұрса, аудармада – 20 жолға 
ұлғайған. Абайдың 1945 жылы шыққан 
шығармаларының толық жинағында 
бұл !леңнің авторы М.Лермонтов деп 
жаңсақ к!рсетілген. Абай мен Лермонтов 
 поэзиясын, әдеби мұрасын салыстыра 
жіті зерттеген үлкен ғалым, академик Зәки 
Ахметов кейіннен бұл !леңнің  авторы 
М.Лермонтов емес, В.Крылов екенін 
анықтаған-ды. Бұл негізінде  «Разбитое 
сердце» деген орыстың  романсы екен,  ал 
әуенін жазған  А.Рубинштейн деген неміс 
екен.

Абайдың аудармасы түпнұсқа мәтін-
нің мазмұнына жақын болғанымен, 
к!ркемдік қуаты мен ерекшелігі, ойы 
В.Крыловтың жазғанынан әлдеқайда 
артық, бәсі жоғары. С!зіміз дәлелді болу 
үшін әрбір шумаққа жеке-жеке талдау 
жасап, тоқталып к!рейік.

Түпнұсқадағы бірінші шумақ:
Я видел березу – сломались она,
Верхушкой к земле преклонилась она;
Но листья не блекли на тонких ветвях,
Покамест не спряталось солнце в горах.
Ал бұны біздің Абай былайша с!й леткен:

Сол қазақ әлі !мір к!шін түзете 
алмай салпақтап, сүйретіліп келеді. 
Келешектен үміт үзгісі келмейді. 
К!кейкесті мәселе азаюдың орны-
на, к!бейіп бара жат қандай. Енді 
бұлардың бәрін қайтіп жуып-шая 
аламыз?! Барған сайын адам да, заман 
мен заң да бұзылып барады. Соның 
бәріне тосқауыл қойылатын шығар 
деген сенім мол.

П р е з и д е н т  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлы Тоқаев қазір қоғамда 
қызу талқыланып жатқан «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» 
атты бағдарламалық-бағдаршамдық 
мақаласын к!пшілікке ұсынды: 
 «… Абай мұрасының тигізер пайдасы 
зор деп есептеймін. Ұлы ақынның 
шығармалары бүгін де !зектілігін 
ж о ғ а л т қ а н  ж о қ .  А б а й д ы ң  о й -
тұжырымдары баршамызға қашан 
да рухани азық бола алады» деп атап 
к!рсетсе, тағы бір орайда: «Нағыз 
Абайды, шын Абайды тану үшін 
оның !леңдері мен қара с!здерінде 
айтылған ой-тұжырымдардың мән-
маңызы ашылуы керек» дейтін лебіз 
білдіреді. Иә, Абайды барынша жан-
жақты білу, зерделеу, зерттеу менің, 
сенің және оның – бәріміздің де 
азаматтық парызымыз. Бізге Абай 
зәру емес. Оның бізге аса керек 
екенін уақыт дәлелдеп келеді.

Абай қашан да Абай. Ол кеше-
ден бүгінге, бүгіннен болашаққа 
батыл қарап тұр. К!зқарасы !ткір. 
Lңменіңнен !теді.  Жасаураған 
 жанарынан ой оты ұшқындайды. Біз 
пақырды аяп, мүсіркеп қарайтындай. 
Ол ақын емес, Жамбыл айтқандай, 
Пайғамбар!..

Кім тықақтап тіркеп, есептеп 
 жатыр. Егер кейбір мағлұматтарға 
сенсек, соңғы ширек ғасырда елімізде 
докторлар мен кандидаттар саны екі 
есеге !сіпті. Оның елу екі пайызын 
нәзік жандылар құрайды. Мейлі ғой. 
Ешқандай қызғаныш жоқ. Сан сапаға 
айналып жатса, қанекей, б!ркімізді 
аспанға атпаймыз ба? Бірақ, бұл 
жағымсыз құбылыстың, тұралап 
қалған қазақ ғылымына тигізетін 
теріс ықпалы алаңдатады. Соның 
аясындағы  абайтану ғылымы да қара 
үзіп, одан онша алыстай қойған жоқ. 
Абайшылдар бұл тақырыпқа жапа-
тармағай жабыла атсалысып, азды-
к!пті үлес қосып жатқанда, әсіресе, 
мұрағатшыл  профессор Б.Нәсенов 
бұдан бірнеше жыл бұрын ашқан 
жаңалығын қайта жаңғыртып, ортаға 
салады: «Ұлы ақынымызға қатысты 
тосын  деректер болды. Сол кезінде 
үлкен шу туғызып, кейін  мойындалды 
(?) .  Оны мен Омбы архивінен 
 таптым. Еңбектенген адам әйтеуір бір 
жаңалық табады. Мәселен, Абайдың 
1843 жылы туғанын, бірнеше жыл 
би-болыс болып билік еткенін, үш 
әйелінен он сегіз баласы болғанын 
және алты жыл жабылған жаладан 
дертті болып, үйқамақта отырғанын 
таптым. Оны мен шығарғаным жоқ, 
архив құжаттары айтты. Ділдәнің 
азан шақырып қойған шын аты – 
Тілді екенін де таптым. Абайдың 
С а н к т - П е т е р б у р г т е н  а р н а й ы 
 Семейге келген архиереймен ай-
тысы, оның осы сапары кезінде 
мұсылмандарды христиан дініне 
кіруге және Ресей империясының 
заңына бағынуға үгіттегендігін, 
оған Абайдың тойтарыс бергенін, 
құжаттар арқылы дәлелдеп бердім». 
Үлкен мерейтой келе жатқанда 
бұндай ауажайылушылыққа қалай 
жол беріледі?

Біз бұл бағыттағы ақжолтай 

Абайдың 1936 жылы «К�ркем әдебиет» баспасынан 
латын әліпбиінде жарық к�рген кітабы

Абай шығармаларының бірінші жинағы. 
Петербор. 1909 жыл.
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хабарға сүйіншілеп қуанатынымыз 
аз әлі. Озық зерттеушілер тобына 
нағыз абайтанушы келгенін неге 
құттықтамаймыз. Ғалым Тұрсын 
Жұртбаевтың ізденістері жемісті. 
Салада біраздан бері бұндай жана-
шыр дауыс естілген жоқ. Ол да хәкім 
Абайдың (Ибраhимнің) туған күні 
даулы болып, 15 маусым, 23,29 шілде, 
8,10,15,23 тамыз к!рсетіліп, ақыры 
1940 жылы Мұхтар Cуезов, Cрхам 
Ысқақов, Қайым Мұхамедханов 
үшеуінің бір уағдаға тоқтап, абыз 
ақынның зиратының басына дүниеге 
келген күнін 10 тамыз, 1845 жыл, 
бақиға аттанғаны 23 маусым, 1904 
жыл деп тасқа қашалып қойылғанын 
жазады. Түрлі деңгейдегі комиссия 
да уәжге тоқтап, соны нысанаға 
алғанына шүкір! Санамаласақ, бұл 
жолда ақаулар мен матаулар к!п.

Онсыз да абайтану ғылымы ұзақ 
ауыр !ткелектерден !тті. Бүйректен 
сирақ шығара беруге болмайды. 
Зерттеушілердің бір парасы айтып 
жүргендей, оны үшке емес, абай-
тану академик М.Cуезовке дейін 
және одан кейін деп, екіге б!ліп 
қарастырған қажет сықылды к!рінеді. 
Сұрқылтайлар мен құрқылтайлар 
мейлінше к!бейген заманда кім не 
демейді? 1928 жылы «Құс жолы» 
жорналы айтаққа ілесіп: «Мазмұны 
жағынан бізге Абайдың пайдасынан 
зияны к!п» деп байбалам салып, 
топырақ шашты. Іле-шала және біреу 
шаптықты: «Абайды қазақ қоғамына 
танытуға болмайды, ол кертартпа, 
к!зқарасы дұрыс емес, Абайизммен 
бүкіл Қазақстанның барлық ұйымдары 
күресуі керек» (І.Қабылов). Lзін 
аса ақиқатшыл санайтын «Азаттық» 
радиосы да бәйгеге қатысып үн қосып 
қалды: «1930 жылдың  басында  саяси 
сылтаумен Мұхтар Cуезов екі жарым 
жыл түрмеге қамалып босағаннан 
кейін, үш жылдық  шартты жазамен 
тұрып жатты. Алайда жалпы қазақ 
зиялы қауымына, санаткерлер мен 
жазушыларға қарсы қуғын-сүргін 
үлкен қызыл қырғын жылдарында 
жүзеге асты». Соларға қарамастан 
кеңес түрмесінде екі  жарым жыл оты-
рып шыққан М.Cуезов шайлық пай 
да қаймықпай 1933 жылы А.Құнан-
байұлының екі томдығына ұйытқы 
болып жарыққа шығарды. «Абайдың 
!мірін, дәуірін зерттеп жүріп, адамзат 
тарихында бұрын-соңды болмаған бұл 
жойдасыз оқиғаға үн қосып қалды: 
кейде кемшілікті қате пікірлері болса 
да, негізінде, Абайды тану ғылымында 
елеулі еңбек еткен адамдар: Сәбит 
Мұқанов, Мұхтар Cуезов, Қажым 
Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайы-
лов,  Бейсенбай Кенжебаев, Белгібай 
 Шалабаев сияқты, тағы бірталай 
әдебиет  тарихшылары мен жазушы-
лар» деп жазды академик жүрексінбей, 
!зін де ұмытпай.

Абайға апаратын жолды қиын-
датып, енді кінәрат ақауды айнала-
сындағылардан іздей бастағандай. 
К ! п  о қ ы р м а н н ы ң  о р т а қ  о й ы 
б ұ р ы н н а н  қ а л ы п т а с қ а н ы  а я н . 
О л  C б д і р а х м а н  ( C б і ш )  ж и е н і 
Cбсеметтің үйінде қайтыс болып, 
күз қарбаласында жол қиындығы 
ескеріліп, денесі  Алатау баурайына 
аманатқа қойылып, жазғытұрым жер 
дегдігенде Шаhкәрім мен Мағауия 
келіп алып кеткені белгілі. Сүйікті 
баласының қазасына хәкім Абай 
үміт пен күдікке толы оннан астам 
!лең жазды.  Енді  соның бәрін 
күстәналап, «Абай анықтамалығы» 
(«Атамұра» 1995 ж.) бұған былай баға 
беріпті: «(Ділдәдан туған ұл Cбіш 

(Cбдірахман) – А.Н.) 1895 жылы 15 
қарашада Ташкентте қайтыс болды да, 
сүйегі әкелініп, Ақмолаға жерленді». 
Сонда қайсысына сенеміз? Алматыда 
ма, жоқ, Ташкентте ме?

Алашорда арыстарының хат-
тасулары, абайтанушылар еңбегі 
мен к!зк!рген замандастарының 
естеліктері бойынша немере інісі 
Шаhкәрім (Шәкәрім емес)  баласы 
Турағұл (Тұрағыл емес)  болып 
ә л і п т е л г е н .  Қ а з а қ  Б А Қ - т а р ы 
ерегіскендей, неге қайта-қайта 
Шәкәрім, Тұрағыл деп жазады? 
Олар дың азан шақырып қойған есім-
дерімен атауға жоғарыдан нұсқау 
керек пе? Түзетуге әлі де кеш емес. 
Тұтас тұлғаны бүйтіп бұтарлап 
қарастырып қорлауға болмайды.

Қайда болса да Абайдың орны 
ойсырап тұрады. Жетісуға келіп, 
Сұлут!рде болған ба, қауесет пе 
бұл? 1968 жылы Е.Байболов «Абай 
Жетісуға келген бе?» атты мақала 

мерия Абай үйін астаң-кестеңін 
шығарып тінту жүргізді. «Байтал түгіл, 
бас қайғы» болып кетпей ме? Қалай 
болғанда да дүдәмал  жорамалды мал-
дану жақсылыққа апармайды. Сол 
«бүлікшіл» хаттың соңына түсіп, тек-
серу кезінде толтырылған хаттамада 
Абайдың маңдайына «мың жылқы, 
екі мың қой біткені» к!рсетілген. 
Демек, олар не кием, не ішем демеген 
тәрізді. Бірақ, бәрін білген Абай !з 
шығармаларын жарыққа шығаруға 
неге асықпады? Таңғалдырады.

1909 жылы Мүрсейіт Бікіұлы 
еңбегі арқылы Омбы мен Қазанда 
жолы болмаған А.Құнанбайұлының 
к і т а б ы н  А л а ш о р д а  с е р к е с і 
 C.Б!кей хан ның қолғабыс к!ме-
гімен Кәкітай Ысқақұлы Санкт-
Петербургте жарыққа шығарды. 
Қа зақтың Бас ақыны с!йтіп туған 
халқымен қауышты. Алғаш.

Абайтануға ғажап ғұмырының 
біразын сарп еткен М.О.Cуезов Абай 
туындыларын Мүрсейіт қолжазбасы 
негізінде жинақ шығаруды үлгермей 
армандап !тті. Бәлкім, осы мерейтой 
үстінде ол жүзеге асып қалар. Бұны 
бір орайда Турағұлдың қызы Ақила 
айтып қалады: «…Кеңес дәуірінде 
Абай жинақтары аз басылған жоқ, 
таралымы да  мол болды.  Енді 
Мүрсейіттің қолжазбасы бойынша 
Абайдың жеке, арнайы басылымын 
даярлап, кітап бастырып шығарса 
дұрыс болар еді. Мүрсейіт еңбегі 
 сонда жарқырап шығар еді».

«МЕН КӨРДІМ СЫНЫҚ 
ҚАНАТ КӨБЕЛЕКТІ»

АБАЙТАНУ 
НЕГЕ АЛА-ҚҰЛА?

(Абай аудармаларының көркемдік тілі, нәзира 
аудармалары, аудармаларының өзектілігі)

Абай – көркем әдеби шығарманы қазақ тіліне аударудың ерекше жолы мен түрін 
көрсеткен ұлттық интеллектісі зор, поэтикалық қуаты мол күшті ақын әрі аса талантты 
аудармашы. Біздің кемеңгер бабамыз киіз үйде өсіп, ұлы дала атырабындағы өркениет 
мәдениетін терең меңгерген тұлға. 1882 жылы Абай алғаш болып еуропалық әдебиетке 
жол ашқан, қазақ әдебиетіне реформалық өзгеріс енгізген ақын. М.Лермонтовтың 
 «Бородино» атты патриоттық өлеңін аударып, көркем әдеби аудармаға ден қойған 
ақын мазмұны мен сипаты алуан түрлі өлеңдерді төлтумадай ерек қалыпта қотарды.

«Елу жылда ел жаңа, жүз  жылда 
қазанды» мен айтпасам да 
сүйегіме сіңісті Атасөз. Абайдан 
бері қазақ қауымы (қоғамы деңіз) 
үш жаңаның басын қайырып, бір 
қазанды қылғытып, екіншісіне аяқ 
басқалы қашан. Бүкіл адамзаттың 
ұлы ақыны аңсағандай не өзгерді? 
Уақыт сынаптай асау мінез танытып, 
сырғып өтіп жатыр. Парақорлық 
пен жемқорлық асқынды. 
Дүниеқоңыздық пен ашкөздік жай-
лады. Көптеген ұлттық құндылықтар 
көз жаздырды. Жуан жіңішкерді, 
жіңішке үзілді. Жер шұрық-тесік 
болып саудаға салынды. Өркениет 
өңмеңдеп, жаhандану жағаға жар-
масты. О.Кужленко. «Абай мен жатақ»

деп берілсе, қазақыланған нұсқасындағы 
бұл жол т!мендегідей !рбіген:

Мен к!рдім ойнап жүрген қызыл киік,
Кеудесіне мылтықтың оғы тиіп,
Қалжырап, қансыраған, қабақ түскен,
Кімге батар ол байғұс тартқан күйік?
Бұл жерде автор мен аудармашы 

арасында тағы да ой құндылығының 
алшақтығы байқалады. Мәселен, Абай 
бұл тұста мәселе к!теріп, оқырманын 
ойлантады. Ал автор болса !леңнің 
алғашқы шумағындағы ырғағын сақтап, 
сол !лімнің !зін жырлаған.

Ах, мне изменила подружка моя,
И солнце померкло давно для меня;
Но смерть и покой я напрасно зову –
И с сердцем разбитым живу да живу.

Мен к!рдім ғашық жардан уәдесіздік,
Lмірдің қызығынан күдер үздік.
Жылы жүрек суыды, жара түсті
Шықпаған шыбын жанмен күн !ткіздік.
В.Крыловтың айтқысы келгені осы 

– соңғы шумақтағы ой еді. Түпнұсқа 
авторы махаббаттан жолы болмаған, 
ғашығынан айырылған шерменде екені 
анық байқалады. Қайғыру мен қамығу, 
!ткенді аңсап торығу сияқты эмоциялық 
сипаты басым болған жолдарды Абай 
парасаттылықпен, салқынқандылықпен 
ғана аударып, !леңнің табиғатын мүлде 
құлпыртып, оқырманға зіл-батпан ой 
қалдырып кеткен. «Шықпаған шыбын 
жанмен күн !ткіздік» дегенінен-ақ тағдыр 
ісіне к!нген, бірақ күдерін үзбей алға жыл-
жып бара жатқан адамның кейпі елестейді. 
Ал В.Крылов болса сол баянсыз махаббаты 
үшін !лгісі де келетінін немесе бірге болсақ 
ғашықтық күйіміз басқаша болар еді деген-
дей тайғанақ тағдырына «аһ» ұрып, налып 
отыр. С!з басында айттық, Абай аудар-
масында !леңнің мазмұны мүлде басқа 
арнаға ауысқан деп. Ол ақынның жанынан 
қосылған бесінші шумақта анық әрі айқын 
к!рініс тапқан. Міне, осы бесінші шумақ 
– бүткіл !леңнің табиғатын ашатын, оқиға 
желісінің кульминациясы сықылды ең 
мәнді, мағыналы тұсы. Қарап к!релік:

Мен к!рдім дүние деген иттің к!тін,
Жеп жүр ғой біреуінің біреуі етін.
Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда,
К!бінің сырты бүтін, іші түтін, – деп, 

түпнұсқадағы автор ойын к!ріктендіріп, 
оған күш-қуат қосып, мазмұнын үдете 
түскен. Енді қараңыз, бірінші шумақтан 
т!ртінші шумаққа дейінгі айтылған ойдың 
бәрі – кез келген адамға тән, к!рген-білген 
!мір барысындағы тіршілік әрекеттері. 
Ұзын қайыңның құлауы, сынық қанат 
к!белектің тырмысуы, қырдағы қызыл 
киіктің ойнақтағаны, ғашық жанның 
бір-біріне деген уәдесіздігі – !мірде талай 
болған және тағы да жалғаса беретін про-
цесстер ғана. Автор !лімге басын тігуге 
дайын болса, Абай әр жол арқылы !лімге 
тура, анық қарағандай. Бұдан шығар 
қорытынды сол – Абай !лімді саналы 
түрде мойындағанымен, оқырманына 
ой тастап, мына дүниенің баянсыздығы 
мен мағынасы жоқ екенін сұрау қойған 
емеурінмен білдіріп отыр. Абайдың 
пайымдауынша, мына қызылды-жасыл 
жарық дүние «кейіс дүние» еді. «Жылап 
туып, кейіп !летін» адамға  тірліктің 
байлауы жоқтығын айтқан есті с!зі 
осы – бесінші шумақтағы ой-тұғын. 
Нәзираг!йлік үлгідегі санаға сілкініс 
жасаған, жан дүниеңді қопарған соңғы 
шумақ – ақынның «Толық адам», «Кәміл 
мұсыл ман» деген ойларымен астасып-
қабат тасып жатқан гуманистік идеялары 
еді.

С!зімізді түйіндеп айтар болсақ, Абай 
аудармаларының тілі – поэтикалық тілдің 
айрықша бір к!рсеткіші. Оның орыстың 
с!зіне дәлме-дәл тапқан баламасы я 
к!ркемдегіш әдеби құралдарды келістіре, 
қиыстыра орайына қарай қолданғаны – 
тыңға түрен салғанмен тең. Сосын, Абай 
аударған шығармалардың бәріне ортақ бір 
ұстаным бар, ол – ақынның !з қалауымен 
таңдап аударғаны, мысалы, аударма !лең 
не философиялық, не патриоттық я бол-
маса адамның мінез-құлқына,  ойлауына 
ж!н к!рсетер  тәрбиелік  мәні  зор 
бағыттағы тақырыптар. Ақынның  аударма 
туындылары – еркін әрі ерікті әдеби 
аударманың озық үлгісі, ерек шығарма 
ретінде !зінің !зектілігін, !міршеңдігін 
ешқашан жоймайды. Қысқаша айтсақ, 
«Жүрегіне кір жасырмаған» ақынның 
қай !леңі болсын я қай аудармасын алып 
қарасаңыз да, шын мұсылмандықтың ақ 
адал жолы туралы айтылған. Lйткені Абай 
– !з-!зіне сын к!зімен қарап, нәпсісін 
ауыздықтаған, !зін-!зі тәрбиелеген мінез 
айнасы, болмыс сыншысы. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
ҚР «Дарын» мемлекеттік жастар 

сыйлығының лауреаты

ӨЗ ЖҮРЕГІМ ТОЛҒАНСЫН

Мен к!рдім ұзын қайың құлағанын,
Бас ұрып қара жерге сұлағанын.
Жапырағы сарғайып, !лімсіреп,
Байғұстың кім тыңдайды жылағанын?
Қараңыз, екеуі мазмұны жағынан үйлес -

кенмен, идея, табиғаттың құбылысын бей-
нелеуде алшақтық бар. Түпнұсқада қайың 
жапырағының қурау процесі туралы ай-
тылса, Абайдың танымында мүлде басқа ой 
бар. Ол ой әрбір шумақта ажарланып, соңғы 
шумақ, яғни !з жадынан қосқан т!ртінші 
жолда мүлде басқа ойға ауысып кеткен. 
Мәселен, екінші шумақты алайық:

Я бабочку видел с разбитым крылом,
Бедняжка под солнечным грелась лучом.
Стараясь и слабость и смерть 

превозмочь,
Пока не настала холодная ночь. 
Бұл жерде айтатын мәселе, Абай 

 аудармасында екінші, үшінші шумақтың 
орны бір-бірімен ауыстырылған.

Абай аудармасында бұл шумақтағы ой 
былай !рбіген:

Мен к!рдім сынық қанат к!белекті,
О дағы білер !мірді іздемекті.
Күн шуаққа жылынар қалт-құлт етіп,
Одан ғибрат алар жан бір б!лек-ті.
Түпнұсқада к!белектің аянышты хәлі 

баяндалса, Абай аудармасында к!белек 
жаратылыстың !лшеп берген !мірі, адам 
мен табиғаттың байланысы айтылған. 
Орысшасында !лім туралы ой болса, 
қазақы шапан киген !леңде бұл ой жоқ. 
Ал орны ауысқан екінші шумақтың 
түпнұсқасына назар аударсақ:

Стрелка видел я, как лань подстрелил,
Животное пало в крови и без сил.
Со смертью бороться оно не могло,
И жить перестало, как солнце зашло, – 

Бұл нұсқаның да тағдыры оңай 
болмағаны анық, к!рмеген құқайы 
жоқ. 

 «Қай жылы екенін тап басып айта 
алмаймын. Сол кезде, Мұхтардың 
арнайы тапсырмасымен әкеммен 
жерлес, ескі замандас, руы к!тібақ 
 Са рымырзаның Ғайсасы келіп, 
Мүрсейіт  қолжазбасына  сұрау 
салған» дейді Мүсекеңнің немересі 
Мүфтибек.

«Cкем Шолпандағы шешесінің 
қабірінің бас жағын қазғанда, еш 
жері бұзылмай сақталған атам-
ның қолжазбасын Ғайса арқылы 
 Алма тыдағы Мұхтарға ж!нелтіпті». 
Алды-артын ойлайтын, оны к!з 
қарашығындай сақтап жеткізген 
жерлестері қисық атаған Рақымбайға 
рақмет. Болашаққа қандай баға жет-
пес құндылықты қалдырды. Ғаламат!.. 
Абай күрделі әлем! Сол арқылы қазақ 
жүрегінің лүпілі дүниежүзіне естілсе 
екен. Иншалла!..

Абай кімнің болса да к!кірек 
к!зін ашып, санасына сәуле түсіреді. 
Мәскеудегі студент жылдарым еске 
түседі. Тәуекел етіп, орыс тілінде 
тұңғыш «Абай ерлігін» жазып, к!п 
ұзамай одақта  тарайтын «Огонек» 
 жорналында жарияланды. Қатысу 
мен жазу белсенділігі арқасында 
басылымның лауреаты атанған бола-
тынбыз. Кейінірек ол туралы алты-
жеті ойтолғау жарыққа шықты. Алда 
Абайдың асқар шыңы шақырып тұр. 

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН, 
ақын

жариялады («Жұлдыз», №3). Неге 
екені белгісіз, бұдан он жыл бұрын 
М.О.Cуезовпен бірігіп Мәскеуде 
кітап шығарған Тәкен Cлімқұлов 
үлкен мазмұнды монографияға 
л а й ы қ  « Ж ұ м б а қ  ж а н д а »  о ғ а н 
тоқталады да т!те сұрақты айналып 
!ткендей. Араға жарты ғасыр !ткенде 
Ж.Қарабасов бұл мәселеге қайта 
оралып, құмарлық дертін басып, 
Ноғайбай  Дәулетбақұлы  (1834- 1910 
жж.) шешенмен Абайды күштеп 
кездестіреді. Оның ойынша бұл 
оқиға 1889-1893 жылдар аралығында 
!ткен сияқты. Жазбагер анау ай-
тып еді, мынау айтып еді дегеннен 
басқа ешқандай дәйек пен дәлел 
ұсына алмайды. Шығарып салушы-
лар қолпаштап Құнанбайға сәлем 
айтып жатады. Ау, ол кезде (1885 ж.) 
 Меккеге барып, зиярат етушілерге 
тақия салдырып, қажы болып қайтқан 
Құнанбай әлдеқашан дүниеден 
қайтқан жоқ па? Уақыт үйлеспейді. 
Осы бағытпен кете берсек жақсы 
басталған іс-шараның науқанға ай-
налып кетуі де мүмкін. Ығыты кел-
ген соң айта кетейін, ғасыр соңына 
қарай, Lскенбаевтар әулетінің үстіне 
т!нген қара бұлт үйіріліп қоюлана 
түсті .  Жуантаяқтардың жалда-
малылары абыз ақынды соққыға 
жықты. «Сенатқа хат» жазылды, 
жалған жаламен Абай мырзақа-
маққа оқшауланды, 1903 жылы 
К!кшетаудағы Науан (Наурызбай, 
Науқанбай) Таласовтың  (1843-1916 
жж.)   нұсқауымен Ш.Қосшығұлов 
жолдаған тілдей хат ізімен жандар-
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1917 жылы 21 сәуірде Б!кей Ордасы-
ның уақытша комиссары Б.Ниязов Хан 
Ордасында Б!кей қазақтарының І съезін 
!ткізді. Осы съезде Ішкі Орданы басқару 
ж!ніндегі патшалық Уақытша кеңес тара-
тылып, Уақытша үкіметтің билік  органы 
ретінде «Астрахан !лкесіндегі қазақ халқын 
басқару ж!ніндегі Орталық Комитет» 
құрылды. Оның құрамына жергілікті белді 
қайраткерлермен бірге С.Меңдешев те кірді. 
Ал 1918 жылы 1-10 қыркүйек аралығында 
М.Тұнғанчиннің басшылығымен Хан 
 ордасында Б!кей Ордасы қазақтарының ІІ 
облыстық съезі !тті. Онда Астрахан !лкесіне 
қарасты қазақ даласы губаткомының 
жаңа құрамы сайланды. Съезд шешімімен 
С.Меңдешев губаткомның т!рағасы, 
ал орынбасары  болып Ғ.Б!кейханов 
 с а й л а н д ы .  С . М е ң д е ш е в  Қ а з р е в к о м 
құрылғанға дейін т!рағалық қызметпен 
бірге Б!кей губерниялық халық ағарту 
б!лімінің меңгерушісі және Қамыс-Самар 
жер басқармасының т!рағасы міндеттерін 
қатар алып жүрді.

1919 жылы 24 маусымда РКФСР Хал-
ком кеңесі т!раға В.Лениннің қаты суы мен 
!ткен мәжілісте Қазревком ның жеке құрамы 
туралы мәселені талқы лап, Қазревкомның 
бірінші құрамына С.Пестковский (т!раға), 
В.Лукашев, C.Жангелдин, М.Тұнғанчин, 
С.Меңдешев, Б.Қаратаев кірді.  Осы 
күні В.Ленин С.Меңдешевке Қазревком 
мүшесінің мандатын тапсырды. 19 шілдеде 
қ ұ р ы л ғ а н  Қ а з р е в к о м  қ ұ р а м ы н д а ғ ы 
 С.Мең дешевке халық ағарту  саласына 
басшылық ету жұмыстары жүктелді. 
В.Ленинмен Мәскеуде болған кездесуден 
соң  Қазақ станға қайтып келген С.Меңдешев 
1919 жылы 5 тамызда Б!кей губерниясында 
РК(б)П қатарына !тті.

1919 жылы шілдеде жаңа құрылған 
Қазревком мүшесі  әрі  халық ағарту 
б!лімінің меңгерушісі болған С.Меңдешев 
1920 жылы 25 тамызда !ткен РК(б)П ОК 
 Саяси бюросы мәжілісінің қорытын-
дысында жаңадан бекітілген Қазревкомның 
және Қазоблпартбюроның құрамына мүше 
 болып кірді. Ерік-жігері мен қазақ халқына 
қызмет етсем деген құлшынысының 
арқасында Қазақстандағы ең жоғарғы 
кеңестік-партиялық биліктің құрамына 
 енген С.Меңдешев 1920 жылы, 8 қыркүйекте 
Қазревком т!рағасының орынбасары 
 болып тағайындалды.  Осылайша, Ақпан 
т!ңкерісінен кейінгі қысқа уақыттың ішінде 
жоғарғы билік құрамына кірген С.Меңдешев 
Кеңестердің Құрылтай съезінде Қазатком 
т!рағасы  болып сайланған еді. 

1920 жылы 14 қазанда !ткен ҚазОАК 
Президиумының бірінші мәжі лісінде 
С.Меңдешев ҚазОАК жанындағы Cкімшілік 
комиссиясының т!рағасы болып сайланды. 
Жаңа ғана құрылған жас республиканың 
басшысы ретінде С.Меңдешев бір уақытта 
бірнеше мемлекеттік комиссиялар мен 
х а л к о м а т т а р д ы ң  қ ұ р а м ы н д а  ж ұ м ы с 
істеуге мәжбүр болды. ҚазОАК т!рағасы 
ретінде С.Меңдешевтің алдында тұрған 
алғашқы міндеттердің бірі әрі бірегейі 
–  Қазақ станның аумақтық тұтастығын 
қалпына келтіру болды. С.Меңдешев 
басқарған Cкімшілік комиссия жұмысы 
1920 жылы 25 қазанда Маңғышлақ уезі мен 
Закаспий облысына қарасты Красноводск 
уезінің 4-ші және 5-ші болыстарының 
аумағын ҚАКСР құрамына қосып, Адай 
уезін және 5 адамнан тұратын уревком 
құрамын бекітуден басталды.

Қазақ  АКСР-і  құрылған күннен 
 бастап Орталық пен Қазақстан !кімет 
органдарының арасында, Орталықтан 
 келген орыс коммунистері мен жергілік-
ті коммунистер арасында үнемі түсініс-
пеушіліктер мен талас-тартыстар орын ала 
бастады. С.Меңдешев бастаған ҚАКСР бас-
шылары қазақ халқының мүддесін қорғау 
 жолында Орталық билік органдарымен 
және еуропалық коммунистермен саяси 
күрес жүргізді. Бірақ бүкіл саяси билікке 
ие, әскери күшке арқа сүйеген Орталықтағы 
жоғарғы билік  ұлт  аймақтарына !з 
!ктемдігін қалауынша жүргізді. 

1920  жылы қараша-желтоқсанда 
С.Меңдешевтің т!рағалығымен !ткен 
Қазатком Президиумының мәжілістерінде 
Сібревкомнан Ақмола  және  Семей 
 облыстарын қабылдап алу мәселесі үздіксіз 
талқыланып отырды. 1920 жылғы 26 
тамыздағы Қазақ АКСР-ін құру  туралы 
д е к р е т  б о й ы н ш а  қ о с ы л у ы  ш е ш і л і п 
қойғанымен, бұл облыстарды қосып алу 
оңайға соқпады. Жаңа ғана құры лып 
жатқан республикадағы кадр жетіс пеу-
шілігі мен кеңестік аппараттардың әлсіз дігі, 
Қазатком мүмкіндігінің шектеулі болуы 
бұл жұмыстың жүзеге асырылуын ұзаққа 
созып жіберді. Сібревком !з кезе гінде бұл 
облыстардан айырылып қалмау дың барлық 
айла-тәсілдерін жасады.

Ақмола және Семей облыстарын 
ҚАКСР-іне қабылдау жұмысы 1921 жылы 
23 наурызда басталып, мамырдың соңына 
дейін жалғасты. С.Меңдешев бастаған 
Комиссияның құрамында И.Заромский, 
C.Досов, C.Cлібеков, С.Сейфуллин, 
С.Шәрипов және т.б. болды. Бірақ т!тенше 
!кілетті комиссияның Омбы қаласына 
келіп, Ақмола және Семей  облыстарын 
қосып алу бойынша жүргізген жұмыстары 
Сібревком мен Орталық тарапынан 
зор кедергілерге тап болды. Комиссия 
Қазақ республикасының мүддесі үшін 
үздіксіз күрес жүргізді.  С.Меңдешев 
ҚАКСР құрамына қосылатын облыстарда 
басқару аппаратын қалыптастыру ісіне 
М.Cуезов, С.Сәдуақасов сияқты жігерлі 
де  сауатты жастарды тартты. ҚазОАК 
т!рағасы С.Меңдешев басқарған Т!тенше 
!кілетті комиссияның табандылықпен 
жүргізген қажырлы күресінің арқасында 

болады. Мысалы, 1922 жылы 2 наурызда 
ҚазОАК т!рағасы С.Меңдешев Ұлт істері 
ж!ніндегі халкомы И.Сталинге хат жазып, 
Қазақстандағы аса қиын жағдайды, азық-
түліктің жоқтығын баяндап, !з қызметінде 
жергілікті халықтың мұң-мұқтажын түсіне 
алмаған РК(б)П ОК-нің Қазақстандағы 
!кілетті !кілі В.Юдовскийді Қазақстаннан 
а л ы п  к е т у д і  с ұ р а й д ы .  К ! п  ұ з а м а й , 
С.Меңдешевтің бұл талабы орындалып, 
Қазақстандағы жағдайды мүлдем түсінгісі 
келмеген әрі қазақ топшылдық күресінің 
арасына түскен В.Юдовский шілдеде РК(б)
П ОК қарауына оралды. Бұл оқиғадан 
С.Меңдешевтің И.Сталин алдындағы саяси 
беделін анық бағамдауға болады.

С.Меңдешев алашордашылармен 
бірлесе жұмыс жүргізу қажеттігін жақтады. 
Мұны 1920 жылғы ҚАКСР кеңестерінің 
Құрылтай съезі қарсаңында болған қазақ 
қайраткерлерінің жалпы бейресми жиы-
нында оның осы идеяны қолдауы; 1921 
жылы 11 ақпанда !ткен бірінші сайланған 
Қазаткомның 1-сессиясының 9-мәжілісінде 
Жер-су  халкоматының баяндамасы 
 бойынша орын алған жарысс!зде бірінші 
с!з кезегін C.Б!кейхановқа беруі; 1922 
жылы 16 қазанда РК(б)П Қазобком Пре-
зидиумы «Кенжин туралы» мәселені қарап, 
оны Қазақстаннан аластау туралы мәселе 
қойылғанда С.Меңдешевтің анағұрлым 
толық тексеру-тергеу жұмыстары жүргізілуі 
тиіс деуі; 1923 жылы 13 сәуірде РК(б)
П Орталық Бақылау Комиссиясының 
мәжілісінде А.Кенжин туралы мәселе 
тағы да қаралып, бұл жолы ол адмирал 
Колчакқа барған Алашорда !кілі ретінде 
айыпталып, оны Қазақстаннан басқа  жерге 
жіберу туралы шешім қабылданғанда, 
С . М е ң д е ш е в т і ң  т ! р а ғ а л ы ғ ы м е н  1 1 
 мамырда !ткен ОК Ұйымдастыру бюро-
сында А.Кенжиннің Қазақстан аумағында 
қалуына рұқсат беруі және т.б. сияқты 
нақты мысалдар, С.Меңдешев туралы 
тәуелсіздік жылдарындағы бірқатар зерт-
теулерде айтылған «солшыл», «мансапқор» 
деген айыптауларды теріске шығарады. 
Қолымызда жиналған архив құжаттарын 
талдау барысында С.Меңдешевтің барынша 
ұстамды әрі жағдайға қарай ҚАКСР мүддесі 
үшін әрекет ете білген саяси қайраткер 
болғанын бағамдадық.

С.Меңдешев Қазатком т!рағасы қыз-
метінен кеткенге дейінгі барлық уақытта 
РК(б)П Қазобкомы Президиумының 
мүшесі болып сайланып отырды. Жоғарғы 
кеңестік мемлекеттік органның т!рағасы 
ретінде әрі жоғарғы саяси билік мүшесі 
ретінде С.Меңдешев шовинистік пиғылдағы 
еуропалық коммунистерге қарсы үздіксіз 
күрес жүргізді. Бұл кезде Орталық саяси 
билік ұлттық автономиялық республикалар 
мен облыстардың жергілікті ұлт !кіл де-
рінен шыққан қайраткерлерді ұлттық к!з-
қарастары үшін қыспаққа ала бастаған еді. 

Ұлыорыстық шовинизм мен Орталық-
т ы ң  о т а р л ы қ  с а я с а т ы н а  қ а р с ы л ы қ 
Қазақстанда да қарқын алып жатты. Бұл 
туралы Қазобком жауапты хатшысының 
міндетін атқарушы Г.Дунаевтың 1923 жылы 
14 қыркүйекте РК(б)П ОК-нің атына 
шілде-тамыз айлары үшін жіберген жабық 
есептік хатында орыс коммунистері мен 
С.Меңдешев бастаған қазақ коммунистері 
арасындағы қайшылықтар егжей-тег-
жейлі баяндалды. Қазақ қайраткерлері 
ҚАКСР-дегі бүкіл партиялық билік пен 
кеңестік органдардағы  лауазымдарды 
қ а з а қ т а н д ы р у ғ а  к ү ш  с а л а  б а с т а д ы . 
С.Меңдешевтің күш салуымен 1922 жылы 
қаңтарда Қазақ қызметкерлерін есепке алу 
және тиімді пайдалану ж!ніндегі ҚазОАК 
комиссиясы құрылды. Оның міндеті барлық 
қазақ қызметкерлерін есепке алу және 
оларды кеңестік-партиялық жұмысқа пай-
далану еді. Комиссия жергілікті атком-
дардың жанынан !зінің т!менгі тізбегін 
ұйым дастыруға құқылы болды. Комиссия 
!з жұмысын 1922 жылдың соңына қарай 
аяқтады. 

1922 жылы 6-13 қазан аралығында !ткен 
ҚАКСР кеңестерінің ІІІ съезінде үкіметтің 
есепті баяндамасына орай қабылданған 
қаулыда т!меннен жоғарыға дейінгі барлық 

кеңес аппараттарына қазақ жұмысшылары 
мен кедейлерін тарту жұмысы күшейтілсін, 
ҚАКСР территориясына қатысты заңдық 
актілердің қазақ тілінде жарық к!руіне 
қатысты шаралар қабылдансын деген 
шешім қабылданған болатын. Ал 1923 
жылы 22 қарашада қабылданған «Қырғыз 
тілінде іс жүргізуді енгізу туралы» Қазатком 
декретінде 1924 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ҚАКСР-дің барлық қазақ болыс-
тарында және Ақт!бе губерниясының 
Адай, Торғай, Шалқар, Темір, Ақт!бе, 
Ырғыз уездерінде, Б!кей губерниясының 
барлық уездерінде, Орал губерниясының 
Жымпиты және Гурьев уездерінде,  Семей 
губерниясының Қарқаралы және  Зайсан 
уездерінде, Ақмола губерниясының Ақмола, 
Атбасар және Чарлык уездерінде қазақ 
тілінде іс жүргізу енгізілсін  деген шешім 
қабылданды. Ал Орынбор губерниясының 
уездерінде, басқа губерниялар мен уез-
дерде қазақ тілінде іс жүргізуді 1924 
жылдың 1 шілдесінен кешікпей енгізу, оны 
орыс тілімен бірге қатар жүргізу міндеті 
белгіленді. Осы  декрет жарияланған күннен 
бастап барлық !лкелік мекемелерге орыс 
тілімен қатар, қазақ тілінде іс жүргізу 
міндеттеліп, бұл жұмысты 1925 жылдың 1 
қаңтарына дейін аяқтау тапсырылды. 

1923 жылы 6 желтоқсанда Қазатком 
Президиумының қаулысы  бойынша 
«Қырғыз тілінде іс жүргізуді енгізу ж!ніндегі 
Орталық Комиссия туралы ереже» бекітілді. 
Комиссияға: іс жүргізуге қазақ тілін 
енгізу ж!ніндегі жұмыстарды жоспарлау, 
 республика бойынша барлық заң актілерін, 
қаулы-қарарларды қазақ тіліне аудару 
және баспадан шығару, ЖШИ халкома-
тымен бірлесе отырып іс жүргізу үлгілерін 
даярлау және оны енгізу, губаткомдардың 
жанындағы қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу 
ж!ніндегі жергілікті комиссиялардың 
жұмысына басшылық жасау, іс жүргізуді 
енгізу ж!ніндегі техникалық қызметкер 
мамандарын даярлау ж!ніндегі жоспарды 
даярлау ісі жүктелді. С.Меңдешев бастаған 
қазақ қайраткерлерінің мұндай ауқымды 
жұмысы к!лемі мен сипаты жағынан 1919 
жылы Т.Рысқұлов басқарған Мұсбюроның 
қызметін еске салады. Осындай жағдайда, 
Қазақстанда қызмет  еткен орыс комму-
нистері дабыл қағып, С.Меңдешевтің 
«ұлтшыл-ауытқушылық» бағыты  туралы 
а р ы з - ш а ғ ы м д а р  О р т а л ы қ қ а  қ а р д а й 
 борады. Мәселеге РК(б)П ОК хатшысы 
И.Сталиннің !зі араласуға тура келді. Ол 
1923 жылы 21 желтоқсанда С.Меңдешевке: 
«...Егер Қырреспублика құрамында белгілі 
бір пайыз орыстар болатын болса, [билік 
құрамында] орыстардан да !кілдердің 
болғаны әділетті болар еді» деп жеделхат 
жолдады. Бұл жеделхат РК(б)П ОК-нің 
 позициясын білдіретін еді. 

Осыған қарамастан С.Меңдешев пен 
С.Сейфуллин бастаған қазақ қайраткерлері 
алған бағыттарынан қайтпады. 1924 
жылдың 5-10 қаңтары аралығында !ткен 
ҚАКСР кеңестерінің IV бүкілқазақтық 
съезінде «ҚырОАК және Халкомкеңестің 
есепті  баяндамасы бойынша» қабылдаған 
қ а р а р ы н д а  б і р і н ш і  к е з е к т е  қ а з а қ 
жұмысшыларын кеңес аппаратындағы 
жұмыстарға тарту, кеңес мекемелеріндегі 
іс жүргізуді қазақ тіліне батыл түрде 
к!шіру, әсіресе болыстық деңгейдегі қазақ 
қызметкерлерін жоспарлы және жүйелі 
түрде даярлау ж!нінде шешім қабылдады.

К!п ұзамай, 1924 жылы 20 наурызда 
Қазат ком қаулысымен «ҚКСР қырғыз 
тілінде іс жүргізуді енгізу ж!ніндегі 
г у б е р н и я л ы қ  к о м и с с и я л а р  т у р а л ы 
 ереже» бетіліп, қазақ тілінде іс жүргізу 
жұмысы  республика к!лемінде кеңінен 
қолға алынды. Ереже бойынша, негізгі 
міндеті – іс жүргізуді қазақ тіліне к!шіру 
болғанына қарамастан, Қазатком Пре-
зидиумы жанындағы аталмыш Комис-
сия республиканың барлық деңгейіндегі 
мекемелері мен басқару аппараты үшін 
қазақтардан маман даярлауды  жоспарлы 
түрде іске асыра бастады және  оларды 
жұмысқа орналастырып отырды. 1924 
ж ы л д ы ң  б а с ы н д а  р е с п у б л и к а н ы ң 
барлық қазақ болаткомдарындағы орыс 

 Пре зидиумы РК(б)П ОК Орта Азия бюро-
сының Межелеу ж!ніндегі террито риялық 
 комиссиясын құрды. Осы комиссияның 
және ТАКСР құрамынан б!лінетін қазақ 
аудандарын басқару ж!ніндегі ревком 
т!рағасы С.Меңдешев 1924 жылдың тамыз-
қыркүйек айларында Ташкен қаласында 
үлкен жұмыстар жүргізді. РК(б)П ОК Орта 
Азия бюросының, оның Территориялық 
комиссиясының жұмысына қатысты, 
Территориялық комиссияның Қазақ 
қосалқы комиссиясының жұмысына 
басшылық етті. Lкінішке қарай, Мәскеу 
қазақтың емес, !збектің с!зін с!йледі. 
1924 жылы 11 қазанда С.Меңдешев 
Мәскеуде РК(б)П ОК Саяси бюросының 
Орта Азиядағы ұлттық межелеу туралы 
мәселені қараған кезектен тыс арнайы 
мәжілісіне қатысты. Осы мәжілісте РК(б)
П ОК Саяси Бюросы «Орта Азиядағы 
ұлттық межелеу туралы» мәселені қарап, 
24 пункттен тұратын шешім қабылдады. 
Бұл шешім !збек тарапының мүддесін 
қолдауымен ерекшеленді.  Мәжілісте 
Ташкентті Lзбек республикасына беру 
туралы Саяси бюроның бұрынғы шешімі 
!з күшінде қалдырылды. Осылайша, қазақ 
қайраткерлерінің Ташкент үшін болған 
күресі ауыр жеңіліспен аяқталып, ежелден 
қазақ халқы қоныстанған 900 000 кв верст 
жердің орнына 600 000 кв верст жерге ие 
болып, 900 000 қазақ Lзбек республикасы 
құрамында қалып қойды.

Ташкенттен айырылған Қазақ республи-
касында жаңа астана мәселесі күн тәртібіне 
к!терілді. 1924 жылы 23 желтоқсанда 
!ткен Қазобком бюросының мәжілісінде 
Орынбор-Торғай облысын құру және 
 облыс астанасы ретінде Орынбор қаласын 
қалдыру туралы шешім қабылданды. Ал 
С.Меңдешев ҚАКСР-ының жаңа астанасы 
ретінде Ақмешіт қаласын ұсынды. Осыған 
орай, 27 желтоқсанда С.Меңдешев РК(б)
П ОК-ге хат жазып, онда Торғай және 
Орынбор облыстарын біріктіріп, ҚАКСР 
орталығы етіп Орынбор қаласын қалдыру 
туралы Қазобком шешімімен келіспейтіндігі 
 туралы мәлімдеп, ҚАКСР астанасы ретінде 
Ақмешіт қаласын белгілеуді ұсынды. 

Қ А К С Р  м е м л е к е т т і к - п а р т и я л ы қ 
билік номен клатурасындағы күштердің 
арасал  мағының !згеруі – Орта Азия 
мен Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік 
 межелеу саясаты мен ҚАКСР астанасы-
ның  Орынбордан Ақмешітке ауысуы 
 барысында жүзеге асты. Ұлттық-мемле-
кеттік  ме желеу саясаты қарсаңында 
Түрікат  ком т!рағасының орынбасары 
қыз ме тін атқарған белгілі қайраткер 
С.Қожанов тың 1924 жылғы қарашада 
РК(б)П Қазоб комының жауапты  хатшысы 
қызметіне бекітілуі  С.Меңдешевтің 
жағдайын қиындатып жіберді. Ендігі жерде 
С.Меңдешевті орнынан кетіруге бұрыннан 
мүдделі ҚАКСР Мемлекеттік жоспарлау 
комитетінің т!рағасы әрі Қазобком  бюросы 
мүшелігіне кандидат С.Сәдуақасов пен 
С.Қожанов «блогы» құрылды. Бұрынғы 
Алашорда мүшелерінің зор қолдауына ие 
болып отырған бұл екі қайраткер бірлесе 

отырып, С.Меңдешевті орнынан кетіруге 
кірісті. 

С.Меңдешевті орнынан алу жоспары 
РК(б)П Қаз!лкекомы бюросының 1925 
жылы 7 сәуірде !ткен жабық мәжілісінде 
жүзе ге  асырылды.  1925 жылы 15-19 
сәуірде Ақме шітте !ткен V Бүкілқазақ 
кеңесте рінің съезінде Мәскеу қолдаған 
Қожанов-Сәдуақасов блогы толық жеңіске 
жетті. Съездің соңғы мәжілісінде 1923 
жылы С.Сейфуллин к!терген мәселе 
шешімін тауып, қазақ халқы !зінің  тарихи 
атын қайтарып алды және жаңа  астана 
 Қы зылорда деп аталды. Алдын ала ком-
фракция дайындаған тіз імге сәйкес 
және Съезд Президиумының ұсынысы 
 бойынша тұтас дауыс беру арқылы жаңа 
Қазатком құрамы сайланды. С.Меңдешев 
Қазатком мүшелігіне !ткенімен, 19 сәуірде 
5-сайланған Қазаткомның 1-сессиясында 
Қазатком Президиумына сайланбай қалды.

Съезден кейін, С.Меңдешевті қыз-
м е  т і  н е н  к е т і р у г е  м ү д д е л і  б о л ғ а н 
С . С ә д у а қ а с о в  п е н  С . Қ о ж а н о в  а р а -
сында алауыз дық  басталды. Қазатком 
т!ра ғасы қызметіне ұсынылмай қалған 
С.Сәдуақасов съезд аяқталған күннен 
 бастап, уәдесін орындамаған С.Қожановқа 
қарсы күрес бастады. Ал БК(б)П ОК үшін 
ендігі жерде С.Қожанов Қазақстанда 
қажет емес еді. 1925 жылы 20  мамырда 
С.Сәдуақасов И.Сталиннің атына хат 
 жазды. Онда И.Сталинмен болған кез-
десуде екеуара болған әңгімені еске сала 
отырып: «4 жылдық жұмыс тәжірибесі 
жолдас Меңдешевтің Lлкелік деңгейдегі не 
кеңестік, не партиялық жұмысқа жетекшілік 
жасауға қабілетсіз екенін к!рсетіп берді... 
Сондықтан Меңдешевті одан ары қарай РКП 
Қырғыз Lлкелік Комитетінің құрамында 
қалдыру Қырғызиядағы коммунистік пар-
тия ісіне және кеңестік билікке ешқандай 
пайда әкелмейді»  деген қорытынды  жасады. 
Хат мазмұнына қарағанда, кездесу бары-
сында И.Сталин С.Сәдуақасовқа оның 
Қазақстан басшысына айналу мүмкіндігі 
туралы тұспалдап жеткізген сыңайлы. Оның 
С.Қожановпен бірлесіп, С.Меңдешевке 
қарсы саяси күрес жүргізуінің сыры 
осында жатқандай к!рінеді. Одан ары 
С.Сәдуақасов:  «. . .  Lлкеком хатшысы 
ретіндегі Қожанов фигурасы Қырғызиядағы 
партиялық-кеңестік құрылысқа бірқатар 
қолайсыздықтар әкеледі» дей отырып, 
«Меңдешев және Қожанов – бір медальдың 
екі жағы» деген баға берді. Ол одан ары 
қарай, Қазақстанда !сіп-жетілген жас 
қайраткерлер буыны бар, ендігі назар 
соларға аударылуы тиіс деп, !зінің бар 
екенін еске салды. Бірақ осы уақытқа 
дейін ұлтшылдығымен танылып үлгерген 
С.Сәдуақасовты Орталық қолдай қоймады. 
Lкінішке қарай, қазақ топшылдығы – 
Қазақстан басшылығына Ф.Голощекиннің 
келуін қамтамасыз етті.

1925 жылы 1 маусымда РК(б)П Қаз!л-
ке комы С.Меңдешевті Қазақ !лкелік 
тұтынушылар одағы басқармасының 
т!рағасы қызметіне жіберді. Бұл жұмыста 
жарты жылдан астам уақыт  болған 
 С.Меңдешев одан ары Мәскеуге қызмет 
ауыстырып, РКФСР Экономикалық 
кеңесінің мүшесі ретінде қызмет атқарды. 
Тек 1930 жылы 29 шілдеде ғана, ҚАКСР 
Ағарту халкомы болып тағайындалған 
С.Меңдешев Қазақстанға қайта оралды. Ол 
бұл қызметті 1933 жылдың 25 маусымына 
дейін атқарды.

1933 жылы 25 маусымда Қаз!лкеком 
 бюросы С.Меңдешевті Қазатком жанындағы 
Ғылыми мекемелер ж!ніндегі комитетінің 
т!рағасы етіп бекітті. С.Меңдешев осы 
қызметті атқара жүріп, Қазақстандағы 
алғаш қы ғылыми мекемелердің құрылуы 
мен қалыптасуына жетекшілік жасады. Lзі 
де к!птеген мемлекеттік комиссиялардың 
құрамында жұмыс істеді. С.Меңдешев 
1933 жылы 10-14 желтоқсан аралығында 
құрылған Азамат соғысының тарихына 
к!мектесу комиссиясының, 1936 жылы 
28 мамырда құрылған Қазақ халқының 
және Қазақстан тарихы ж!ніндегі оқулық 
құрастыруды ұйымдастыру мен жетекшілік 
жасау ж!ніндегі комиссияның мүшесі 
болды.

1934 жылы 8-16 қаңтарда  Алматыда 
!ткен VIII партконференцияда С.Меңдешев 
Қаз!лкекомның мүшесі болып, ал 1935 
жылы қаңтарда !ткен ҚАКСР кеңестерінің 
ІХ съезінде Қазаткомның, 9 қаңтарда 
!ткен 9-сайланған Қазаткомның 1-сессия-
сында Қазатком Президиумының мүшесі 
болып сайланды. С.Меңдешев 1935-1937 
жылдары Қазатком Президиумының 
м ү ш е с і  р е т і н д е  р е с п у б л и к а н ы ң 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени-
рухани !міріне қатысты шешімдерді 
қабылдауға қатысты. 1937 жылы Қазатком 
жанындағы Ғылыми  мекемелер ж!ніндегі 
комитетінің т!рағасы, кейіннен ҚАКСР 
үкіметі жанындағы Қорықтар мен тарихи 
ескерткіштерді қорғау басқармасының 
бастығы қызметтерін атқарды. 1937 жылы 
24 қыркүйекте С.Меңдешев Қазақстандағы 
ұлттық антикеңестік ұйым басшыларының 
бірі ретінде тұтқындалып, 1938 жылы 25 
ақпанда ату жазасына кесілді. 

С . М е ң д е ш е в  –  б ү г і н г і  т ә у е л с і з 
 Қазақ  станға негіз болған кеңестік қазақ 
мемле кеттілігінің қалыптасуы мен  дамуына 
үлкен үлес қосқан бірегей тұлға, қазақ 
жерінің тұтастығын қалпына келтіру және 
кеңестік билік органдарын қазақтандыру 
жолында, қазақ ағарту және ғылым салала-
рының негізін қалауға ерен еңбек сіңірген 
қайраткер еді.

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институты «ХХ ғасырдағы 

Қазақстан тарихы» б�лімінің меңгерушісі, 
тарих ғылымының кандидаты

ТҰҢҒЫШ ТӨРАҒА
Сібірден Ақмола және Семей облыстарын 
б!ліп алды. 1921 жылдың ортасына қарай 
Ақмола және Семей облыстары түгелімен 
Қазақстанның қарауына !тті.

С . М е ң д е ш е в  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  е ң 
жоғарғы мемлекеттік билік органының 
 басшысы ретінде үлкен саяси беделге ие 
болды. Оны Қазақстанның партия ұйымы 
!ткізген пленумдар мен бүкілқазақстандық 
партконференциялардың стенографиялық 
есептерінен анық байқауға   болады. 
С.Меңдешев 1921 жылы 11-18 маусымда 
Орынборда !ткен бірінші  бүкіл қазақ стан дық 
партконференция жұмысына қатысты. 
Конференцияның 15 маусым дағы мәжі-
лісінде В.Радус-Зенькович «ҚКСР-дегі 
партияның кезекті міндеттері» атты баян-
дама жасап, !з с!зінде еңбекші қазақ халқы 
барлық жаңалықтар мен !згерістерге сен-
бей отыр, оларда бүкіл орыстарға жаулық 
пиғылдың бар екені сезіледі деген пікір 
білдірді. Ұлтшылдық тек қазақ кедейлеріне 
ғана емес, басшы қызметтердегі қазақтарға 
да тән деді. Баяндамашының с!зінен 

қызметкерлері қазақтармен алмастырылып, 
іс жүргізу қазақ тіліне к!шірілді. 1924-1925 
жылдары жергіліктендіру ісі  республика 
к!лемінде жақсы жолға қойылып, оң 
нәтиже бере бастады. 

Міне, осындай жағдайда, Қазақстан-
дағы партиялық және кеңестік билік ап-
параттарында ұлттық басымдыққа ие бо-
луды к!здеген және жергіліктендіру сая-
сатын мықтап қолға алған С.Меңдешевті 
қызметінен кетіру мәселесі РК(б)П ОК 
тарапынан қолға алынды. 

1924 жыл С.Меңдешев үшін ауыр жыл 
болды. Ол ҚазОАК т!рағасы ретінде қазақ 
жерлерін біріктіру жолындағы күресті 
одан ары жалғастырды. «Тұтас Түркістан» 
идеясының негізі болған Түркістан респу-
бликасын ұлттық республикаларға б!ліп, 
оны ыдырату аясында жүргізілген 1924 
жылғы Орта Азиядағы ұлттық-мемлекеттік 
межелеу саясатында РК(б)П ОК барлық 
жерде қазақ халқымен шекаралас халық-
тардың мүддесін қорғап, қазақтың жерлерін 
к!пе-к!рінеу  әділетсіздікпен басқа 
республикаларға беріп жібергенін бүгінде 
архив құжаттарынан анық к!ріп отырмыз. 
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оның қазақ даласындағы жағдайдан 
алшақтығы және ұлт мәселесін дұрыс 
түсінбейтіні анық к!рініп тұрды. В.Радус-
Зенькович пен Г.Дунаевтың баяндамалары 
 бойынша жарысс!зге түскен А.Асылбеков, 
С.Меңдешев, C.Жангелдиндер қазақ 
халқының ұлттық мүддесін қорғады. 
«Мен, қазақтар арасында кеңестік билік 
бекіген жоқ деген мәлімдемені естідім. Ал 
мен шаруалардың (орыстардың – С.Ш.), 
 казактар мен қазақтардың саяси деңгейі 
бірдей екенін айтқым келеді. Қазақтарға 
қарағанда, кеңес билігіне қарсылар шаруа-
лар мен казактардың арасында баршылық» 
деп С.Меңдешев оларға жауап қайтарды. 
С.Меңдешевтің одан арғы с!здері – оның 
В.Радус-Зеньковичтің Қазақстандағы 
жағдай туралы түсінігінен әлдеқайда кең 
 ойлайтынын әрі жағдайды анық біліп, РК(б)
П ОК-нің ұлт мәселесіне қатысты саясаты 
мен Қазпартбюросы алдына қойып отырған 
міндеттерін жетік білетінін к!рсетеді. 

С.Меңдешев қызметінің келесі бір 
үлкен бағыты – 1921-1922 жылдардағы 
Қазақстанның солтүстік-батыс аймақта-
рындағы ашаршылықпен күрес болды. 
Оның басшылығымен Орал және Торғай 
облыстарының ашыққан тұрғындарына 
Ақмола және Семей облыстарынан нақты 
к!мек ұйымдастырылды. С.Меңдешев 
Ташкентте !ткен Түркістан кеңестерінің 
Х съезіне қатысу барысында, Түркістан 
республикасы басшылығымен аштыққа 
ұшыраған ҚАКСР халқына к!мектесу 
бойынша нақты іс-шаралар жоспарын 
талқылап, келісімдерге қол жеткізеді. 
Келісім бойынша аштыққа ұшыраған 
Қазақ АКСР-нің 250 мың адамын Түркістан 
республикасы қабылдап, азық-түлікпен 
қамтамасыз етуге тиіс болды. 

Архив құжаттарына қарай отырып, 
С.Меңдешевтің әрқашан ұлттық мүддеге 
адал болғанын, Орталықпен қарым-
қатынаста аса сақ қимылдай отырып, қазақ 
халқының мақсат-мүддесінен туындайтын 
шешімдерді жүзеге асырғанын және осы 
бағытта бар күш-жігерін жұмсағанын к!руге 

Оң жақта Рәзия Меңдешева.

Сейітқали Меңдешев

Қазревком Президиумының мүшелері. Ортада – С.Меңдешев, жанындағы 8.Жангелдин.
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Келе-келе менің қазақтай қарапайым да 
дархан халыққа деген сүйіспеншілігім арта 
түсті. Қазақ тілін тез үйрендім, олардың 
әндерін, әсіресе Құрманғазының күйлерін 
қатты ұнаттым. Ол кезде қазақтың жазуы 
латын қарпінде болатын. Араб жазуының 
негізінде басылған әдебиеттер жаппай 
жойылып жатқан. Мен ескі кітаптарды 
 жинай бастадым. С!йтіп жүргенде, Абайдың 
жинағы қолыма түсті. Оны жанымнан таста-
май оқып, к!птеген !леңін жаттап алдым, 
әлі күнге жадымда.

Колхоз басшыларының бірі Жамбылға 
туыс болып шықты. Ұлы ақынмен соның 
үйінде таныстым. Мен туралы Жамбылға 
«осында бір дін жолын ұстанған жас жігіт 
тұрып, жұмыс істейді» деп біреулер айтса 
керек. Ақын менімен с!йлесіп к!рмек 
 болыпты. Бір күні ұлы ақын мені !зі отырған 
жерге шақыртты.

Үйге кірген кезімде маған орта  бойлы, 
сақалды, үстіне шапан, басына тақия  киген 
қарт адам ұшырасты. Ол кезде мұндай 
ақсақалдар аз емес еді. Алайда бір нәрсе мені 
ерекше қайран қалдырды. Ол – ақынның 
жанары. Lзіме мұқият зер салған осы к!зден 
мен сабыр, ақыл және мұңды сезіндім. Бұл 
– данышпан адамдарға жылдар арқылы 
даритын к!зқарас еді. Ол жылы амандасты.

– Балам, атың кім? Қай жердің адамы-
сың? – деді жылы жымиып.

– Атым – Cбдіқадыр, Қашқарда туып 
!стім, 1934 жылы, сәуірде туған жерді тастап 
шығуға мәжбүр болдым, – дедім мен.

Cрине, бұған дейін де Жамбыл туралы 
естігенмін. Осындай ел құрметтеген үлкен 
адаммен танысу мен үшін сүйініш еді. 

Одан бері 40 жылға жуық уақыт !тіпті. Мен бірақ сол бір 
қасіретті күнді ешқашан есімнен шығарған емеспін. 
1980 жылғы тамыздың 26-сы. Осы күні менің әкем 

Cбдіқадыр қари Иминов жүрек талмасы ұстап жығылған еді. Lте 
ауыр жағдайда Алматыға жеткізілді. Қалалық орталық ауруханаға 
жатқыздық.

Мен ол кезде КазГУ-дың филология факультетінің ІІІ курс 
студентімін. Cкемнің қасына жатып, күтіп қарау маған жүктелді. 
Қыркүйек айын түгелдей бірге !ткіздік. Қазанда оқу басталды. 
Түске дейін сабақ, түстен кейін аурухана.

Иә, әкем !зінің халі мүшкіл екенін білді. Оның бұл ауыр 
науқастан айығу-айықпауы екіталай екенін мен де іштей түсіндім. 
Бір қызығы, адам !мірінің ақыры таяғанын сезе ме, туған жерін, 

балалық, жастық шағын, !зінің әке-шешесі мен жақын да қымбат 
адамдарын жиі еске алады екен. Менің әкем де с!йтті. Ұзақ күн 
қасында болғандықтан, бұл әңгімелері менің құлағыма әбден 
сіңісті, к!бін қағазға түсіріп алдым. 1981 жылы 7 шілдеде әкем жан 
тапсырды. Оның ең соңғы ләмі – «Алла!» деген бір ауыз с!з болды.

Cкем !мірінің ақырғы күндері ұлы Жамбылмен арадағы 
достық қарым-қатынасы жайлы кең толғап еді. Араға әлденеше 
жылдар салып мен әкемнің жазып қалдырған деректері мен 
 ауызша естеліктерін оқырман қауыммен б!лісуді ж!н к!рдім. 
Тұңғыш рет. Мархабат!

Исмаилжан ИМИНОВ, 
жазушы-саяхатшы

28 АҚПАН – ЖАМБЫЛДЫҢ ТУҒАН КҮНІ

Алғаш танысқан күні к!біне мен с!йледім, 
Жәкең мұқият тыңдап отырды. Cрегідік 
сұрақтар қойды. Lзім туған қала, әке-
шешем, оқығаным, Шыңжаңдағы к!теріліс 
туралы қысқаша айтып бердім. Cлбетте, 
әңгімеміздің к!бі дін туралы болды. Біз 
екеуміз екі ұлттың, екі басқа ұрпақтың 
!кіліміз, тағдыры әртүрлі адамдармыз. 
Дегенмен, екеумізді біріктірген бір нәрсе 
– Алланың құдіретіне деген сенім, оның 
рахымынан үміттенетін ерекше бір сезім еді. 
Бұл кезде исламға шүбәсіз сенетін адам ғана 
 намазды ашық оқитын. Жәкең Құранды 
жақсы білетін, қасиетті кітаптағы алғашқы 
сүрені оқығанында оның к!здері күлімдеп, 
тіпті жасарып кеткендей әсер қалдырды. 

Осынау алғашқы кездесуіміз бізді туыс 
адамдардай жақындастырды. Ол маған 
әкелік қамқорлықпен қол ұшын созды, 
менің ащы тағдырымды шынайы түсініп, !з 
ауылына шақырды. С!йтіп, маған Қастек 
(қазіргі Жамбыл ауданы) ауданынан дәм 
бұйырды.

Ақынның дінді құрметтейтін  отбасында 
!скені белгілі. Оның үлкен ағасы Тәйті 
қажылық сапарға екі мәрте барған адам. 
Жамбылдың !зі де !мір бойы намаз оқыған, 
мұсылмандық ғұрыпты жақсы орындаған.

Менің Құран оқығанымды сүйіп 
тыңдай тын. Бірнеше сағат жалықпай оты-
ратын. К!птеген сүрелерді мен қазақшаға 
а у д а р ы п  т ү с і н д і р е т і н м і н .  С ү н н е н і , 
 пай ғам барымыздың !мірі  си пат талатын 
әңгімелерді ынты-шынтысымен тың-
дайтын, хадистерге жіті зейін қоя тын. 
Сондай-ақ мен кейде !зім ерекше сүйіп 
оқитын ақындар – Cлішер Науаи,  Молла 
Біләл, Абай мен Ғабдолла Тоқайдың !лең-
дерін жатқа айтатын едім.

Жамбылдың арқасында кәдімгідей 
 танымал бола бастадым. Ел де ықыластанып, 
«Жамбылдың молдасы», «бала молда» деп 
құрмет тұтты.

Ақынның үйінде к!птеген жазушы-
лармен, мәдениет, !нер қайраткерлерімен 
таныстым. Сәбит Мұқановпен шешіле 
с!йлескенім есімде. Ол да дінге берілген 

адам еді. Сәбит аға менен Қашқар !мірі 
туралы жиі сұрайтын, әр нәрсеге бойлай 
үңілетін. Кейіннен «Қашқар қызы» пьеса-
сын жазды.

1938 жылдың аяғында ақын мені 
күтпеген жерден шақырып алды да: 

– Менің жасым, міне, 92-ге келді. 
Сен де бала емессің. Егер мен ертең 
!ліп қалсам саған кімнің жаны ашиды, 
кімге керексің, Cбдіқадыр?! – деді. Мен 
үндемедім. Ақынның айтып тұрғаны нағыз 
шындық еді... Ол с!зін әрі қарай жалғап: 
«Соңғы кезде сен туралы к!п ойландым. 
Ақыры, толғана келе, сені үйлендірсем 
деймін. Мына Ұзынағашта Шәріп деген 
бір кісі тұрады. Оның Гүлжаһан дейтін сұлу 
қызы бойжетіп отыр. Үй-іші ауқатты, ел 
сыйлайтын адамдар. Саған сол Шәріптің 
қызын әперсек, қалай қарайсың? Екеуіңнің 
жарастығыңды к!рсем, о дүниеге де алаңсыз 
аттанар едім» деді. 

Ол отбасын білетінмін. Гүлжаһан, 
 расында, сұлу еді. Содан да болар, к!п 
ойланып жатпай-ақ бірден жауап қаттым: 
«Жәкем, бәрі сіздің еркіңізде. Егер солай 
шешсеңіз, қыз ризашылығын берсе, мен 
қарсы емеспін!».

Келесі  күні Жамбыл атам екеуміз 
Ұзынағашқа келдік. Гүлжаһан да бізді 
 жадырай қарсы алды. Шәріп Жәкемнің 
с!зін б!лмей тыңдады да, бір ж!ткірініп, 
«Бұйрық шығар, жастар келіссе, с!зіңізді 
жерге тастай алмаймын» деді. Сол күні 
аздаған қонақ шақырылып, Жамбыл 
атамның !зі некемізді қиды. Мен Шәріптің 
күйеу баласы болдым.

Революциядан кейінгі жылдар адам 
 санасын күрт !згерткен еді. Cрбір  кеудеге 
үрей мен күдік ұялап, жұрт бір-біріне 
 сенуден қалған, тым қорқынышты кезең 
болатын. 1937-1938 жылдары «ананы алып 
кетіпті, мынаны ұстапты» деген қасіретті 
хабарларды күн сайын еститінбіз.

Ораз Жандосовтың отбасымен таныс 
едім. Үйінде бірнеше рет қонақ болғам. 
Оразды ұстаған соң, оның туыстары мен 
достарын, тіпті таныстарын да тұтқындай 

бастады. Cрине, мен де қорқып жүрдім. Бұл 
сүргіннің құйыны бір күні іліп әкетер ме 
екен деп қауіптендім.

Жамбыл қазақ әдебиеті мен !нерінің 
Мәскеудегі І-онкүндігінен оралған соң, 
біздің ауылға Сәкен Сейфуллин екі мәрте 
ат басын бұрды. Сонда мені к!ріп танысып, 
дәрілік ш!птерге қызығатынымды аңғарып 
еді. Екінші келгенінде маған «Дәрілік 
!сімдіктер» деп аталатын кітап әкеліпті. 
Бұл 1903 жылы Қазан қаласынан татар 
тілінде басылып шыққан кітап екен. Сәкен 
аға оны !зі 30 жылдан аса уақыт ұстаған 
к!рінеді. Сондықтан сыйлықтың баға сы 
екі есе арта түскендей болды. Ол маған бұл 
кітапты қолтаңба жазып сыйлады, !зінің 
жеке қолын кітап ішіндегі бір параққа 
бейнеледі.

Сәкен Сейфуллинді ұстап әкеткен соң, 
оның қолтаңбасы тұрған кітаптың бірінші 
бетін жыртып тастауға мәжбүр болдым. 
Ал ақынның қолы қойылған парақ ішінде 
қалды. Осы кітапты мен күні бүгінге дейін 
аялап сақтап келемін.

Иә, енді Гүлжаһанға үйленгенім туралы 
әлгі әңгімеге қайта оралайық. Екеуміздің 
!міріміз біртүрлі оғаш сияқты к!рінетін. 
Екеуміз де жас едік, әдемі едік. Бір-бірімізді 
сүйетін де сияқтымыз. Алайда адам дар-
дың жанына бойлап енген үрей біздің 
де шырқымызды бұза берді. Бұған дейін 
мұсылман діні қызметшілерінің к!бі 
ұсталып, атылған, лагерьлерге айдалған, 
кейбірі жер аударылған. Ал мен намазды 
ашық оқимын. Мұсылмандық шарттар мен 
ғұрыпты тиянақты ұстанатынмын. Қайын 
атам Шәріптің сүргін тәртібінен зәресі 
қалмай қорыққаны сонша, !зі мен қызының 
!мірі үшін иманы қасым болатын. Бірнеше 
рет маған жалынып та, зекіп те намазың мен 
діндарлығыңды тый деді. Мен тыя алма-
дым. Осылайша, қайын атам мен әйелімнің 
маған деген ықыласы суып, арамыз ушыға 
түсті. Сондай күндердің бірінде, анықтап 
айтқанда, 1939 жылы, жазда күтпеген жерден 
ауданнан НКВД қызметкерлері келіп, мені 
Ұзынағашқа алып кетті. Үйді тінтіп, ХІХ 

ОЙТҮРТКІ

СӘУЛЕТ ӘЛЕМІНДЕГІ 
АБАЙ ТҰЛҒАСЫ

АЛЫПТЫҢ ИМАМЫ

ЖАМБЫЛДЫҢ 

– Бұл Қырымбек Елеуұлы К!шербаевтың Абайы, – дедім. 
– Басты талап ескерткіштегі Абай образы, бейнесі осындай 
болуы керек. Бұған қосымша біздің талап бойынша ескерткіш 
постаментімен 14 метрден биік болатынын ескеріңіздер. 
Абай оң қолына кітап ұстап тұрсын. Қалғаны сіздердің 
фантазияларыңыз!

Бұлай деуге себеп, дүниежүзілік мәдениеттің ірі орталығы 
саналатын Мәскеуде талай болып, айтулы зиялыларымен 
с!йлескенде «Чистые пруды» бульварындағы Абай ескерткіші 
Мәскеу архитектурасына қосылған ерекше к!ркем дүние 
дегенді талай естіген едім. Cрі ресейлік қоғамдық пікір 
мәскеуліктердің аузымен айтылатынын ескерсек, қазақ пен 
орыс арасындағы достық түсіністікке осы ескерткіштің қосқан 
үлесі зор. Оны екі ел Президенттері Н.Назарбаев пен В.Путин 
бірге ашқанын да білеміз. 

Ресейдің атышулы оппозиционері Навальный да #окупайа-
бай хештегін жариялап, Абай ескерткіші жанында бір ай  митинг 
!ткізгенде «Абай бізді еуропалық демократияға бастайды» 
деген. Қазақстан мен Ресей халқының арманы мен билігінің 
қойған мақсаты да әлемнің !ркениетті елдерінің қатарынан 
орын алу екені баршамызға аян.

Ілгеріде бірлесіп ортақ жобаны қолға алғанда ресейлік 
жиеніміз, белгілі режиссер Егор Кончаловский: «Маған, кімге 
тартқансың дейтін сыйлыларды Мәскеудің қақ ортасындағы 
Абай ескерткішіне апарам. Абайдың рухы мен харизмасы кім-
кімді де табындырады» дегені есімде.

...Сонымен, 2006 жылы Мәскеудегі Елшіміз болған, белгілі 
мемлекет және қоғам қайраткері Қырымбек К!шербаевтың 
басшылығымен жасалған Абай образын Lскемендегі 
ескерткіш қайталады. Абайдың бұл бейнесін сол кездегі 
облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Мәдениет министрі 
Мұхтар  Құл-Мұхаммед жоғары бағалап, бірден бекітті. Бір 
жылдан кейін мәс кеулік Абай образын Елордада ашылған 
Абай ескерткішінен бай қадым. Ол кезде қала әкімі Иманғали 
Тасмағамбетов болатын.

Биылғы мерекелі жылы Абай бейнеленген бірқатар 
 суреттер жариялануда. Бюсттері салтанатпен ашылуда. Облыс 
орталықтарында Абай ескерткішін орнатуға бюджет б!лінуде. 
Ойландыратын жайт, Абайды халыққа жақындатуға арналған 
осы естелік мұралар әр жерде әртүрлі. Жобаға Абайдың от-
басымен түскен жалғыз фотосы негізге алынғанға ұқсайды. 
Ол фото Абайдың арқа сүйеген перзенті: «Жаңа жылдың 
басшысы ол, Мен ескінің арты едім» деп үміт күткен ұлы 
Cбдірахман қайтыс болған соң түсірілгенін ешкім назарға 
алмайды. Үлкен трагедиядан кейін ұлы тұлғанын ғұмыры да 
Мұхтар Cуезовтің «Абай жолы» эпопеясының соңғы т!ртінші 
томының б!лімдерінің атауындай: «Қапада. Қастықта. 
Шайқаста. Жұтта» !тті... 

Абай әлемі – ұлтымыздың мінез-құлқы, болмыс-бітімі, 
тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы, жаны, тілі, діні, ділі, рухы жан-
жақты к!рініс тапқан бірегей құбылыс. Мемлекет  басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Egemen Qazaqstan» газетінде 
жарық к!рген «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында Абайдың 175 жылдығына арналған мерейтой 
аясында мемлекет к!лемінде және халықаралық деңгейде 
ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарда екенін атап !те 
отырып, ол шаралардың «той тойлау үшін емес, ой-!рісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін !ткізілмек» екенін 
алға тартты.

Тағы бір дерек. 2009 жылдың кыркүйегінде Lскеменде 
үнді елінің ұлы перзенті Рабиндранат Тагордың бюстін 
Қ.Қайсенов атындағы «Жастар» этнобағында аштық. Сапалы 
қоладан құйылған, биіктігі – 107 см, ені – 81 см, салмағы – 
120 кг, тұғырының биіктігі – 145 см. Мүсінді Үндістанның 
Қазақстандағы елшілігі сыйлады. Салтанатты шарадан кейін 
Үндістан елшісі Ашок Саджанхарды Абай ескерткішіне апар-
дым. Бізден кейін Швецияда елші қызметін атқарған, қазір 
Ғаламдық зерттеулер институтының президенті Ашок мырза: 
«Сіздердің Абайдан Мәскеудегі Абайдың лебі сезіледі» деген 
еді. 

Сол күнгі емен-жарқын әңгіме кезінде миллиард тұрғыны 
бар Үндістан елшілерінің үлкен парызы – үнді ұлтының ұлы 
тұлғалары Рабиндранат Тагор мен Махатма Гандиді сырт мем-
лекеттерде насихаттап, мүмкіндігінше к!пшілік демалатын 
саябақтарда бюсттерін қойғызып, жергілікті тұрғындарға асыл 
мұраларын жан-жақты жеткізу екенін естідім. Сұхбат  арасында 
Үндістандағы осы екі тұлғаның ескерткіштері мен бюстері 
«гуманизмге ұмтылған жалпыадамзаттық рухты бейнелейтін» 
бірегей образда жасалатынын және ерекше маңыз б!лгені сырт 
елдерде қойылатын мүсіндері де Үндістанда құйылатынын 
айтқан.

Cлемнің бес континентін к!ріп, қырыққа жуық елде болған 
ақын Тагордың !мірге к!зқарасы !зінен жиырма жас үлкен 
 замандасы Абай дүниетанымымен ұқсас.

Абай: 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті» дейді. 
Cдебиет саласындағы Нобель сыйлығының еуропалық емес 

бірінші лауреаты атанған Тагор адамзат баласы туралы ойын:
«Ол ма, ол қазір менің жанарымда, 
ол менің !не бойымда, менің жан дүниемде» деп түйіндейді.
Cлемде Қазақстан секілді екі жүздей мемлекет бар. Сол 

елдердің Абайдай ұлы тұлғалары да бар. К!ріп, оқып жүрміз 
– олар да !з данышпандарын дүние жұрты білсе дейді. 
Кітаптарын аударады, мүсіндерін жасап елшіліктер арқылы 
сыйлас елдерде орнатады. Конфуций, Шекспир, Пушкин, Гёте, 
Тагор, Ганди... Осындай есімдері мәлім адамдардың бюсттері 
бір стильде, бір образда жасалған. К!рген к!з жаттап алады. Қай 
ұлттың ұлы екенін есте сақтайды. Түсірілетін кинофильмдер 
мен деректі сериалдарда осы бір бейне, бір образ. Біз де Абайы-
мызды жаһандық мәдениетке үлес қосқан тұлға ретінде таныту 
 жолында !ркениетке үлгі, жалпыадамзаттық рухты жаңғыртқан 
рухани жан дүниесін ашатын !негелі образын ұсынуымыз 
 замана талабы деп ойлаймын.

Махат САДЫҚ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына орай еліміздің бірқатар 
қалаларында Абай ескерткіші мен 
бюсттерін ашу жоспарланып отыр. 
Көпшілік Абай образын осы мүсіндер 
негізінде қалыптастырары анық. 
Осы орайда, ойда жүрген ұсыныс. 
2009 жылы Өскеменде еңселі Абай 
ескерткіші ашылды. Әкім  орынбасары 
ретінде ескерткішті дайындау жауапкершілігі маған жүктелді. 
Конкурсқа қабылданған оннан аса мүсінді көрдім. Түгелге 
жуығы «шапанға оранған, қабағы түсіңкі, жуанқарын 
адам». «Болмайды» дедім. Абайдың Мәскеуде орнатылған 
ескерткішінің алдын ала дайындап қойған суретін 
мүсіншілерге таратып бердім.

«Ел бұрыннан білетін (атақты  Шкловский 
де айтқан) Жамбылдың жолбарысы  бол ған 
деген әңгіме бар. Ол туралы сіздің пікіріңіз 
қалай?» деп сұрадым, бір реті келгенде Cлімқұл 
ақсақалдан. «Сен қыз, !зің жүрек түкпірінде 
тығылып жатқан айтылмас нәрселердің 
 талайын түрткілеп, шығармасқа қоймадың-
ау, – деп, орнынан бір қозғалып алды да: – 
Егер саған қажет болса  мен !зім куә болған 
бір жайды ортаға салайын»  деді. «Жол жүрсе, 
денсаулығы нашарлап кетеді» деген сыл-
таумен жүзге қарай иек артқан Жамбылға 
«сынып қалды» деген машинасын бергізбей 
жүрген кез еді. Соғыс майданында шиеленіс 
күшейген 1942 жылдың жазы болатын. Он 
сегізге ілінгенді қалдырмай қағып әкетіп 
жатқан сәт. Жалғыз баласы Cділханды қан 
майданға аттандырып тұрып, әкесі Сирақбай 
батасын алу үшін ауылдың бар қариясын 
дәмге шақырды. Тайырдың (Жароков) 
«Бармай-ақ қойсаңызшы, шаршап қаласыз 
ғой» дегеніне к!нбей, ауыл қарттарының бас 
қосқан  жиынын жаны жақсы к!ретін  Жамбыл 
к!шенің аяғындағы Сирақбайдың үйіне жаяу 
кетпек болды. Содан кейін Тайырдың !зі бас 
болып, бәрі түгел жабылып жатып, тәтемді қол 
арбаға отырып баруға әрең дегенде к!ндіреді. 
Қаусаған қарттар мен бала-шағадан !зге, ау-
ылда бас к!терер кім бар? Жамбылдың айна-
ла сындағылардың ішінде іске жарар мықты 
жігіттің бірі сондағы он бес жастағы мен едім.

Ол кездегі он бес жас бүгінгідей ме? Замана 
тауқыметі басқа түскен соң мезгілінен ерте 
есейіп, оң мен солын ерте танып үлгерген, 
бар ауыртпалықты үлкендермен бірге б!лісіп 
жүрген мен де !зімді соқталдай жігіт санай-
тынмын. Lзгелер де маған солай қарайтын. 
Сондықтан тәтемді қол арбаға салып бару 
үлесі маған тиді. Еңіске қарай жүру рахат екен. 
Арбаның !зі-ақ зырлай ж!нелді.

Барып жайғасып, табақ тартыла берген 
кезде:

«Тәтемді сыртта кісі шақырып тұр» деп, 
бір әйел келді. Ауызды ашып үлгергенше іле 
оның артынан аяғын сылтып басқан қартаңдау 

кісі кіріп келді де, дауысы сасық күзенше 
шақылдап, «Ассалаумағалейкүм, Жамбыл!» 
деді, қолын т!сіне басып тұрып, айналадағы 
!зге жұртқа мән бермей. «Менің үлкен 
атам Артық деген батырдың қызылшұбар 
 жолбарысы болып еді. Сол Сұраншы батырға 
ауысып, одан соң Сарыбай батырға барып 
қонды. Енді ол айналып келіп саған барыпты. 
Жаңа үйіңе кірейін деп қоршауын жағалап 
келіп едім, еш адам кездеспеді алдымнан. 
Бірақ қақпа алдында сол жолбарыс жатыр 
екен. Сенің осылай кеткеніңді маған сол 
сілтеп жіберді». 

Қақ т!рде отырған Жамбыл орнынан 
тұрып, «Ой, мынау Қаракемердегі Теке елінің 
Жүнісбайы ғой. Қайран ерім-ай!» деп, онымен 
құшақ айқастырып к!рісіп тұрып, екеуі де 
сақалын алты тарам етіп жыласқаны. Содан 
соң Жамбыл Жүнісбайды жібермей, үйінде үш 
күн қонақ етті. «Құлманбет ақын біздің үйде 
!лең айтып, оң жамбасын маған сүйеп отырып 
жүріп кетті» деді, Жүнісбай бір с!з арасында.

Жамбылдың мінезі жібектей, кез келген 
жанға жайлы еді деп ешкім де айта алмайды. 
Cрбір дарын иесі сияқты оның да мінезі аса 
күрделі, талғамы зор болатын. Сондықтан к!п 
пенденің іс-әрекеті ойынан шыға бермейтін. 
Ал Жүнісбайға келгенде оны аса құрмет 
тұтып, сыйлайтынын ашық к!рсетті. «Мен 
Жүнісбайға жүгінем» деп отыратын еді ақсақал 
оның сыртынан да.

Жамбылдың жолбарысын к!рген !зге 
адамдар да болған. Бұл !зі к!рінгеннің к!зіне 
түсе бермейтін, бір күрделі құбылыс болса 
керек. Жалпы Жамбыл қатты ашуланған  кезде 
кісіге қарамауға тырысып, теріс  айналып 
кететін. Ал егер сондай кезде біреуге тіке 
қарап, қолын сілтесе болды, ол адамның 
мұрттай ұшып ауыратынына талай рет 
к!з жеткіздік. Сондықтан  тәтем ашулана 
бастағанда-ақ к!зіне түсіп қалмас үшін сыртқа 
қарай безіп кететінбіз.

– Cлеке, Жамбыл ашуланған кезде тура 
қараған кісі неге ауырып қалатынын  білесіз 
бе? 

әңгімесін. «Бір үлкен жиында бас қосып 
отырғанбыз. Ортамызда Сарыбай батырдың 
баласы Қисыбай болыс бар, кәрі-жастан 
құралған топ адам д!ң үстінде әңгімелесіп 
тұрғанбыз. Бір кезде оң жақтан Жамбыл 
келе жатқанын біреу айтты. Сонда оның 
бір-екі құрдасы тыныш тұрмай, «Домбы-
расын сүйретіп, ананың жүрісін қарашы» 
деп, күлкіге айналдырмаққа бет бұрып еді, 
сол кезде Қисыбай болыс түсін суытып, 
«Жамбылға тіл тигізіп қайтесіңдер? Қарашы, 
айналасы түгел жарқырап, сәуле шашып келе 
жатқанын! Жамбылдың сексеннен асқанда 
к!рер қызығын бүгін сендер сезбей тұрсыңдар 
ғой. Шіркін-ай! Ол күнді мен к!рмеймін. 
Мына тұрғандардың талайы куә болып, сонда 
менің осы с!зімді еске аларсыңдар» деген еді. 
Қисыбай болыстың сол к!ріпкелдігіне бүгінге 
дейін таңмын» деп Омар айта беретін еді. 

1927 жылы шыр етіп жерге түскеннен 
бастап, !мірімнің он сегіз жылы тәтемнің 
қасында !тіпті. Соның ішінде ол кісінің 
жұмбақ сырлы мінез-құлқын талай байқадым. 
Шешуі табылмаған к!ріністер де к!п. Соның 
біразын ғана саған жеткіздім ғой...

Cлімқұлдан естіген осы жолбарыс жайлы 
әңгіме мені үлкен ойға қалдырды. Ел ішінде 
жолбарысы бар жандар туралы аңыз к!п. Аңыз 
да ақиқаттан бастау аларын ескерсек, бұл да 
к!ңіл б!ліп қарауды қажет ететін құбылыс 
болар.

Cлімқұл ақсақал айтқандай-ақ, шешуі 
табылмаған к!ріністер Жамбыл т!ңірегінде 
к!п болғаны анық. Жамбылдың машина 
жүргізушісі болған Нағашыбек қарияның 
мына әңгімесі соның бір айғағындай.

– Дегерес жылқы зауытынан сыйға келген 
Жәкеңнің бір күрең аты бар еді. Мүсіні келісті, 
!зі де бір керемет жануар болатын. Бірақ мінезі 
аса шайпау, анау-мынау кісіге ұстатпайтын 
да, үркіп үстіне де мінгізбейтін. Ал Жәкеңді 
к!рсе, несі барын білмеймін, оқыранып, 
қасына !зі барады. Бірде түске таман Сәбит, 
Ғабит бастаған бір топ жазушылар Алматыдан 
келді. Олар амандаспақ боп кірсе, орнынан 
Жәкеңді таба алмайды. Содан абыр-сабыр-
мен жүріп шайға отырар кез болды. Жәкең 
болса әлі жоқ.  Ол кісінің қай кезде кетіп 
қалғанын да ешкім к!рмепті. Cңгімелесуге 
баратын үйлерін машинамен аралап, к!рдім 
деген жанды кездестірмей қайтып оралдым. 
Жалғыз ешқайда аяқ  баспайтын тоқсан үштегі 

– Ауырғанын к!зіміз  к!ргенімен, оның 
себебін кім білген? 

– Кісі бір нәрсеге ыза боп ашуланса, ай-
наласында энергия лық сілкініс тудырады. 
Күшті сілкіністер жұқа аметрияға !те қауіпті. 
Сол ашу бір бағытқа кетсе, энергиялық 
сілкініс екінші кісінің био!рістік қабатын 
тесіп !теді немесе жаншиды. Содан барып 
оның нәзік энергия қабатында деформация 
пайда  болып, сырқатқа ұшырайды. Ал енді 
ол процесс тіршілік үшін аса маңызды сана-
латын мүшелердің бірі арқылы !тсе, мысалы 
жүрек, бауыр, !кпе сияқты, онда тіпті қауіпті. 
Осындай екпінді энергиялық әсерлерге ұйқы 
безі алдымен ұшырағыш. Cсіресе, балалар 
сусамырының (диабет) басты себебі осында 
болса керек. Ал енді Жамбыл сияқты киелі 
кісі тұрмақ, жай пенденің назасына қалудың 
!зі кімге де болса оңай тимес.

Рас-ау, қасиетті жандарды құрмет тұтып, 
алдында қия баспас халықтық к!не әдет 
 бекер шыққан дейсің бе, сондай ерекшелікті 
білгендіктен туған ғой. 

Жамбыл !зі іштей ұнатып сыйлаған  адамы 
болмаса, !зге ешкімнен қаймыққанды біл-
мейтін. 1936 жылы Мәскеуге барып, Кремльде 
Сталинді алғаш к!рген сәтте,  «Апыр-ау, мына 
отырғанның бәрі бір діннің адамы ғой. Сен 
басқарып отырған партия дүние дегі ең әділ 
үкімет иесі дегенің осы ма? Бас қару шылардың 
құрамында бірде-бір мұ сыл ман жоқ» деген 
екен, оның бетіне тіке қарап.

Бірақ бұл с!зін жалпақ жұрттан жасырып 
қойып, сол кезде Жамбыл т!ңірегінде жүрген 
жауапты адамдар Сталиннің ерлігін, халық 
алдындағы қызметін майын тамыза мақтап, 
90 жастағы ақынның шабытын түртіп жырға 
қостырып алып, енді бүгін «Сталинді неге 
мақтайды?» деп жала жапқысы келетінін 
қайтерсің! Сол !лең жолдарының ішкі 
мағынасын түсінбей бос к!піретіндер де бар. 
Қайсыбіреулер кезінде бір жапырақ нан үшін 
қанша жанның обалына қалып, к!з жасын 
к!тергенін, кімге бас ұрып, табынғандарын 
бүгінде оңай-ақ ұмыта бастағандай. Ертең 
!зге бір к!сем шықса, оның да алдына түсіп, 
қалай жорғалап кеткенін де білмей қаларын 
сезбейді-ау олар.

Жамбыл қасиетіне қатысты !зі куә болған 
тағы бір әңгімені немерелес інісі Омар 
ақсақалдан естіген едім. «Жаңылмасам, 1910 
жылдың жазы-ау деймін» деп бастады Омар 

Мағрипа Жылқыбаева – ұлы жырау Жамбыл Жабаевтың елге беймәлім болып 
келген құпия қырларын ғылыми тұрғыдан зерделеген ғалым болатын. Ол өткен 
жылы жетпіс төрт жасқа қараған шағында өмірден өтті. 1993 жылы «Ана 
тілі» баспасынан шыққан «Қазақ бақсы-балгерлері» деп аталатын жинаққа 
ғалымның Жамбылдың ерекше қабілеті жайында жазылған мақаласы енді. 
Төмендегі жазбада да атақты ақынның өзіне тән құпия-сырлары сөз болады. 
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ғасырда Қазан қаласында басылған қасиетті 
Құран кітабын, Сәкен сыйлаған кітап пен 
!зге де әдеби дүниелерді тәркілепті.

Б ұ л  ж а й с ы з д ы қ т ы ң  д а қ п ы р т ы 
Жамбылға жедел арада жетсе керек, ақын 
Ұзынағашқа !з машинасымен келіп, 
НКВД үйінің ішіне кірмей, сыртқы есікті 
тая ғымен тықылдатыпты. Сол заматта 
іштегі қызметкерлердің бәрі сыртқа атып 
шығады. Бастық та келеді. Кейіннен 
к!рген адамдардың айтуынша, Жәкем 
оны да таяғымен бір салып қалып, мені 
дереу босатуын талап етіпті. Бастық  болса, 
әйелімнен арыз түскенін, ел арасында 
діни үгіт жүргізіп, мұсылман жазбаларын 
сақтап жүргенімді, сондықтан тұтқындауға 
мәжбүр болғанын айтып шырылдапты. 
Оның с!зін қаперіне ілмеген Жамбыл 
атам әлгі арызды к!рсетші деген екен. 
«Міне!» деп әкеліп ұсынса, сол жерде 
паршалап жыртып тастапты. С!йтіп, ұлы 
Жамбыл мені тұтқыннан босатып алды. 
Кітаптарымды да қайтартты. Сондағы 
кітаптардың түгелге жуығын осы күнге 
дейін сақтап келемін.

Cрине, Жамбыл мені тікелей кел-
ген ажалдан арашалап алғанын түсіндім. 
Арыздан басқа да дәлелді айғақтар к!п 
еді. Кітаптарым НКВД қызметкерлерінің 
қолында тұрды ғой, қалай айналдырса да 
ретін табар себеп жеткілікті. Кітаптардың 
бірінде Сәкен Сейфуллиннің қолы тағы бар.

Гүлжаһан екеуміз бұдан ары бірге тұра 
алмадық. Ажырасуға мәжбүр болдық.

Ауылға жеткен соң, Жамбыл атам 

 Қар ғалыда жақын адамдары Бүйрекбай мен 
Жәмиланың тұратынын, мен енді солардың 
қолына баратынымды айтты. К!п ұзамай 
мен Қарғалыдан жеке үй салдым.

Екінші дүниежүзілік соғыс ортасында 
дінге деген к!зқарас !згере бастады. Осын-
дай сындарлы сәтте Алланың к!мегінсіз 
халықтың жауға т!теп бере алмасын мемле-
кет түсінді. Біздің айналамызға да исламға 
шексіз сенетін 250 адамдай топ шоғырлана 
бастады. Олар негізінен Қарғалы мен 
Майбұлақ ауылының тұрғындары еді, !зге 
ауылдардан келетіндер де аз емес-ті.

Топ белсенділері  ішінде  Малсақ 
Нақысбекұлы, Ыстыбай Кеншімұлы, 
Сүлеймен Тұрсынов, Қожамқұл Бейсеуов, 
Аббас, Садық, Сембай, Қожахмет, Жүніс, 
Жайлау, Іргебай сияқты ақсақалдар жүрді. 
Олардың ішінде маған шынайы қолдау 
к!рсеткен Қасымбек Арғын баевты қалай 
ұмытамын. Қасекең Жамбыл ауданында 
ауыл шаруашылығын !ркен детуге к!п үлес 
қосқан білікті колхоз басшысы болатын. Бұл 
адамдарды мен !те жақсы к!рдім, қалтқысыз 
сыйладым. Олар ерік-жігері мықты, на нымы 
берік жандар еді. Сталиндік қуғын-сүргін 
кезінде дінге деген сенімінен мүлт кетпе ген, 
мұсылмандық салтты берік ұстанған олар 
жұма сайын намазға жиналатын. Содан да 
болар, біз бір-бірімізге туған бауырлардай 
жақын едік.

Жамбыл да Қарғалы мен Майбұлаққа жиі 
келіп, осы адамдардың үйіне түсетін, оларға 
әкесіндей қамқор к!ңілмен қарайтын. 
Осынау қарапайым, адал жүректі жандар 

да ақынның к!мегі мен ықыласына риза 
болатын. 

Қарғалыда кезінде Сәт болыстың 
қаржысы мен іскерлігі арқасында салынған 
мешіт бар. Октябрь революциясынан кейін 
ол мектепке айналған. Жамбыл, әрине, бұл 
мешітті жақсы білді. 1943-1944 жылдары 
Сталин дінге жайлап ерік бере бастағанда, 
Жамбыл Алматыға барып, тура Жұмабай 
Шаяхметовтің !зіне кірді. С!йтіп, мешіттің 
қайтадан ашылуына себепкер болды. 
Жәкеңнің тікелей ұсынысымен сол мешіттің 
бірінші имамы ретінде жұмысқа кірістім. 
Бұл сол кезеңде бүкіл Қазақстан бойынша 
ресми тіркелген алғашқы діни қоғамдастық 
еді. Алматы мен Семейдегі мешіттер бізден 
кейін тіркелді.

Ашылу салтанатына Жамбылдың !зі 
қатысты. Одан кейін де жұма  намазына жиі 
келіп жүрді. Осы жерде ақиқатын ашып айту 
керек, Жамбыл атам болмаса, Қарғалыдағы 
бұл мешіт те жоқ еді. Сол жылдары бүкіл 
Қа зақ стан аумағында 7-8 мешіт қана жұмыс 
істеді.

Имамдықпен қоса мен Ленин атындағы 
колхоздың мүшесі,  егістік алабының 
бригадирі едім. Біздің бригадада жұмыс 
істейтіндердің бәрі дінге берілген адамдар 
болатын. Соғыс жылдарында, жеңістен 
кейінгі алғашқы кезеңде мешітіміз қорғаныс 
қорына ондаған мың қаржы жинап, түрлі 
бағалы бұйымдар !ткізді. Сол кездегі тәртіп 
бойынша !ткізілген ақша мен заттардың 
түбіртек қағаздары менде әлі сақтаулы.

Алғадайды соғысқа аттандырар алдында 

Жәкемнің үйінде берілген құдайы тамақ 
та есімде жақсы қалыпты. Оны бәріміз 
Алма тыдағы атты әскер сапына шығарып 
салғанбыз.

Соғыс кезінде ұлы жырау Алғадайдай 
ұлының қазасына, Ізтілеудей ардағының ха-
барсыз кеткеніне қатты қайғырды. Ел ішіндегі 
к!птеген қаза да оны тез ш!ктірді. Соғыс 
тақырыбына арналған ең к!ркем !леңдерін 
Жәкең, расында, сол  кезде  жазған-ау деп 
ойлаймын. Бірақ бұл ақын !мірінің тек 
сыртқы жағы болатын. Ішкі әлемінде ол 
дінге біржола ден қойды.  Намазын үзбей 
оқып, Аллаға жалбарына бастады. Мәңгілік 
туралы, !мір мен !лім туралы пайымдады. 
Маған кейде балалық шағы жайында естелік 
қозғап, шешіле с!йлейтін. Айтулы ер болған 
әкесі Жапаны есіне алатын.

Lкінішке қарай, Жамбыл жиі ауыра 
 бастады. Жеңістен кейін дерті тіпті күшейді. 
Сол кезде мені шақырып алып: «Мен 
!лгеннен кейін жаназамды !зің шығар. Ол 
туралы Жұмабайға да, Сәбитке де, жақын-
жуық ағайындарға да айттым» деді.

Маусым айында ауруы одан әрі !рши 
түсті. 15-сі күні ауыр халдегі Жамбыл  атамды 
Алматыдағы ауруханаға әкетті.

1945 жылы 22 маусымда ұлы жүрек 
соғуын мәңгі тоқтатты... Естіген құлақ керең 
болғыр, қайғылы хабарды маған атамның 
жеке шопыры Нағашыбек жеткізді.

22-24 маусым аралығында Алматыдағы 
опера және балет театрында ел Жамбыл 
ақынмен ақырғы рет қоштасты.

24 маусым күні түстен кейін жыраудың 
денесі ауылға жеткізілді. Сол күні кешке 
Сәбит Мұқанов маған: «Cбеке, Жамбылдың 
жаназа рәсімін сізге жасату жайындағы 
!сиетін екеуміз де білеміз. Ақынның ақырғы 
аманатын орындаңыз. Мемлекет басшысы 
Шаяхметов те бұдан хабардар» деді.

Жаназа рәсімін жасау кезінде маған 
Алматыдан келген Шәріп қажы жан-жақты 
к!мектесті. Ақынның мәйітін туыстары 
жуар кезде де !зім қасында тұрдым.

25 маусым күні ақынның ескі үйінде 
жаназасын елден жасырып шығардым. 
Бұл рәсімге Сәбит Мұқанов, Қалмақан 
Cбдіқадыров, Ғали Орманов, тағы біраз 
жақын туыстары қатысты. Жерлеген соң, 
бейіті басында алғашқы құранды Шәріп 
қажы оқыды, мен екінші болып оқыдым.

Ақынды ақтық сапарына мыңдаған 
адам шығарып салды. Сол кезде бәріміз 
 Қазақ станның мақтанышы мен даңқына 
айналған аса қасиетті адамды жер қойнына 
мәңгіге тапсырғанымызды анық түсіндік.

Жамбыл !мірден !ткелі ширек ғасырдан 
асыпты. Алайда, оны ойласам, кеуде тұсым 
әлі бір шаншып !теді. Lкінішім мен 
!ксігім әлі басылмапты. Lмірімнің жаңа 
кезеңі басталатынын сол кезде-ақ айқын 
түсінгем. Жебеуші періштем ұшып кетті. 
Lз тауқыметіммен бетпе-бет, жалғыз 
қалдым. Маған жәрдем ете г!р деп, мен сол 
 кезде Аллаға және Жамбылдың рухына бір 
жалбарынған едім...

Fбдіқадыр қари ИМИНОВ.
1972 жыл. 

ЖАҚСЫНЫҢ 
жақсылығын айт...

МЕЙІРІМГЕ 
БӨЛЕНДІМ

ЖОЛБАРЫСЫ

Cкесі Амантай Жұматайұлының ізбасары, еңбек  жолын 
жалғастырушысы десек болады. Екі жасынан бастап әкесінің 
жетегінде жүріп архив табалдырығын аттап, бойжетіп, ес 
білгесін жұмыстың қыр-сырына қаныққан бала Баянның бұл 
жұмысқа деген қызығушылығы оянып, болашақта мамандық 
таңдауы да қиынға соқпады. Талғамы жоғары жас 1994 жылы 
Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің «та-
рих пәнінің мұғалімі» мамандығы  бойынша оқып, тарихшы 
мамандығын алып шықты. Архив те тарихпен ұштасқандықтан 
еңбек жолын осы архив саласына арнап, 25 жыл к!лемінде 
еңбек етіп келеді. 

1987 жылы Орталық мемлекеттік архивінде хатшы-маши-
нист қызметін атқарды. Кейіннен ұйымдастыру-әдістемелік 
жұмыс б!лімінің әдіскері, аталған б!лімнің ІІ санатты ар-
хивис, құжаттарды жариялау б!лімінің ІІ санатты архивисті 
болып 1993 жылға дейін еңбек етті. Одан кейін ұйымдастыру 
б!лімінде І санатты, жоғары санатты архивист маманы, б!лім 
басшысы қызметтерін атқарды. 

2010 жылдың желтоқсан айынан архив басшысының орын-
басары, 2018 жылдан архив басшысының міндетін атқарушы 
және осы жылы архив басшысы лауазымына тағайындалды.

Lткен жылы Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық 
құжаттама архивінің 45 жылдығын жоғары деңгейде !ткіздік. 
Осында Б.Жұматаеваның редакторлығымен шыққан  «Алматы 
қаласындағы мәдени нысандарды жоспарлаудың» атты 
жинақтың таныстырылымы болды. к!рсетілген бейнефильм, 
құжаттық к!рме де жиналғандар к!ңілінен шықты. 

Наурыз мейрамының қарсаңында Баян Амантайқызының 
басшылығымен мекемеміз  к!п балалы, әлеуметтік 
жағдайы т!мен отбасыларға к!мек к!рсету республикалық 
қайырымдылық акциясына қатысып, Алматы қаласында 
тұратын к!п балалы отбасыларына: Сатқымбековтарға, 
Ихсанғалиевтарға және Сибагатовтарға азық-түлік себеттері 
дайындалып, сыйға тартылды.

Архивтің ұйымдастыруымен Нұр-Сұлтан қаласында «Жа-
дымыздан !ше бастаған және жаңа туған есімдерді ғылымның 
сан тараулы саласынан іздестіру. Қазақстан: 1960-2000 жж.» 
тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясы !тті. Конференция 2018 жылдың 5 сәуірінде архив 
саласындағы ынтымақтастық ж!ніндегі Қазақстан-Ресей 
комиссиясының бірінші отырысында бекітілген ресейлік және 
қазақстандық архивистердің бірлескен іс-шаралар жоспарына 
сәйкес !ткізілді. Соңғы жылдары Қазақстан халқының жасам-
паз қызметінде ғылым мен техниканың тарихы, инженерлік-
техникалық ғылым зиялыларының р!лі зерттеушілер назары-
нан тыс қалып жүр. Сондықтан да ұйымдастырушылар, кон-
ференцияны дәл осындай тақырыпта !ткізе отырып, алынған 
ақпараттармен ақтаңдақтарды толтыруды мақсатқа қойды. 
Бұл жұмыс қазіргі «Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» жобасын 
және «Архив – 2025» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 
тұрғысында елеулі орын алады. 

Бізде семинар-кеңестер, ардагерлермен кездесулер !ткізу 
дәстүрге айналған. Ұжымды ауызбірлікпен, ұйыған сүттей ұстау 
да басшыға байланысты. Жас архивистер қатарын к!бейтіп, 
оларды еңбек жолына бейімдеп, бағыт-бағдар к!рсетуде 
атқарып жүрген істері қомақты. Lзінің мейірімділігімен, 
кеңпейілдігімен т!ңірегіне ұнайды. К!мекке зәру жандарға 
қол ұшын беруге әрдайым дайын тұратындығы да к!пке үлгі. 

Қажырлы еңбегінің арқасында «Қазақстан халқы Ассам-
блеясына 20 жыл» мерекелік медалімен, Қазақстан Респу-
бликасы Мәдениет және спорт министрлігінің Құрмет гра-
мотасымен, биылғы !ткен Қазақстан Республикасы салалық 
мәдениет, спорт және ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік 
одағы кеңесінде «Еңбек даңқы» т!сбелгісімен марапатталды. 

Cлі де алар асулары, бағындырар биіктері бар осын-
дай ақк!ңіл жанға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасының 
бақытын, ізбасарларының биіктен к!рінуіне, толағай табыс-
тар мен еңбегінің жемісті болуын тілейміз!

Олжас ҚҰЛЫМБАЙ 

Міне, осындай қиын-қыстау кезде қол ұшын  берген 
!рт с!ндірушілерге рақметімді айтқым келеді. Cсіресе, 
№8 станциясының «Жедел жәрдем» б!лімінің қызметкері 
Еңлік Отыншиева қызыма  алғысым шексіз. Бұл !рттің аяқ-
астынан қалай пайда болғанын білмеймін. Меніңше, бір 
себебі электр желісінен болса керек. К!зімді ашсам, үйдің 
шатырлары сытырлап жанып жатыр екен. Абырой болғанда, 
бала-шағам дін-аман. Lрт кезінде жедел !рт с!ндірушілерді 
шақырып, балаларды сыртқа шығарып үлгердік. 

Адамның бір-біріне деген жанашырлық сезімі азайған 
 заманда осынау абыройлы маман иелерінің мейірімін к!рдім. 
Еңлік қызым соңына дейін қасымда болып, басу айтты. 
Бізге моральдық к!мегін аяған жоқ. Қара басын  ойламай, 
жандарын салып, жанып жатқан оттың ішіне  тайсалмай 
кірген бұл жандарды бүгінгі күннің батырлары дер едім. 
Қауіпті мамандық болғанымен, қаншама адамдардың 
!мірін сақтап қалып жатқан да – осы !рт с!ндірушілер. 
Осы орайда !зімнің және отбасымның атынан ҚР Ішкі істер 
министрлігі  ТЖК Алматы қаласы ТЖД Алатау ауданының 
ТЖБ республикалық мемлекеттік мекемесіне баспас!з 
арқылы алғысымды айтамын.   

Тұрсынбүбі ОРЫНТАЙҚЫЗЫ,
 үй иесі 

Біздің Орталық Мемлекеттік 
ғылыми-техникалық 
құжаттама архивінің 
 басшысы Баян Амантайқызы 
қазақтың қарапайым қызы. 
Ол ақкөңіл,  ортасына сыйлы, 
ашық, қиналған жандарға 
қол ұшын беруге дайын, 
өмірдің қиындықтарын 
қайраттылығымен жеңіп келе 
жатқан жан. Бір айта кетерлігі, 
Баян Амантайқызының 
 архив саласында жұмыс істеуі 
жайдан-жай емес. 

Биыл 4 қаңтар күні Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ақбұлақ 
ықшам ауданындағы Самади көшесінде орналасқан 
баспанамның оқыстан шыққан өрт салдарынан бөлмелері 
түгел жанып кетті. 

ӨНЕГЕ

қарттың, оның үстіне «денсаулығы бұзылады» 
деп, машинаға да мінбей жан-жақтан ізін 
аңдып отырған Жамбылдай адамның із-түзсіз 
жоғалып кеткеніне бәріміз түгел аң-таңбыз. 
Істің түбі насырға шабарын еске алғанда, 
жолымыз ауыр болды ма деп қысылған 
қонақтардан бастап, күнде бірге жүрген хатшы 
Қайнекей мен бүкіл жақындары  шынымен-ақ 
сасайын деді. Енді қайдан іздерімізді білмей, 
сан тарапқа ой шалып, тұйыққа тіреліп 
тұрғанымызда !зіміздің адамдардың біреуі:

– Cй, сол кісі күрең жорғаға сұлы іздеп 
кеткен жоқ па екен? – деді. 

– Сұлы қайда, сонау Қаратастың түбіндегі 
егісті айтып тұрсың ба? Үйбай-ау, оған тәтем 
қайтып жетпек? 

«Қой әрі, оған баруы мүмкін емес»  деген 
әр жерден шыққан қарсылық дауыстар 
басылыңқырағанда, «Мейлі ғой, не де болса 
сол маңды бір шарлап қайтайық» дедім де, 
машинама отырдым. 

– Жалғыз емес, бір-екеуің қоса барыңдар.
Машинаға отырып жатқанымызда ұлы 

Тезекбай дегбірсіз дене үн қатты: 
– Мінезі жаман күрең бір жерге домалатып 

кетіп, жұртқа күлкі болмасақ нетті... 
Күпті к!ңілмен Қаратасты бетке алып 

 зулап келеміз. Cуелде сұлы егісінің шет 
жағынан бір-екі қарайған к!зге ілініп еді, 
бірте-бірте айқындалып, торы аттың үстіне 
бірдеңені салып жат қан Жәкеңді танып, жүрек 
орнына түсейін деді. Қарттың мына қылығын 

к!ргенде машинадағы үшеуміз де қосыла 
күлдік.

Жәкең атқа екі бума сұлыны б!ктеріп 
қойып, !зі мінуге ұмтылып жатыр, бірақ 
серейген торының үстіндегі үзеңгіге аяғын 
к!теріп жеткізе алар емес. Теп-тегіс етіп 
тастаған айдау маңында аяқ тірерге жарай-
тын ең болмағанда бір қойтас болсашы. 
Cншейінде алып-ұшып маңына кісі жолат-
пайтын торы момақан күйге түсіп, қимылсыз 
қатып қалыпты. Осынша жерге шайпау атпен 
жалғыз кетіп, қарашы-ей, артында ат сүйретіп 
!лтірді деген дақпырт қалдырмақ болды ма?! 
Тіпті ешнәрсеге ұрынбағанның !зінде біз кел-
месек атқа міне алмай, ерні кеберсіп, осы елсіз 
далада жатпақ қой. Сұлы жемесе жынды торы 
!ле ме? Тезекбай ашуға қайта басты.

Екі жүз метрдей жерге кеп қалған бізге 
Жәкең мойын бұрып та қараған жоқ, !зімен-
!зі әуре. Ол екі-үш ұмтылып, аяғын үзеңгіге 
іле алмаған соң, торы біртүрлі қимыл  жасай 
 бастады. Мына кереметті  қараңыз!  Ат 
Жәкеңнің ыңғайына қарай т!рт аяғын бүгіп, 
аласарып арқасын тосып жатыр. К!з алды-
мызда жануар кәдімгідей түсінігі бар ақыл-ой 
иесінше әрекет етуде. Жәкең сол сәтті пайда-
ланып, ерге қонғанда ат ауылға қарай бұрылып 
жүріп берді. «Біз болмасақ атқа міне алмай, 
осы далада қалмақ екен ғой» деп, күпсініп 
жете бергенімізде шыбын ғұрлы к!рмей қасы-
мыздан !те шықты. «Апырым-ай, мына кісінің 
құшыры оңай емес екен!» дедім мен артынан 

– Аққошқар!» дейтін Балуанның !з с!зін еске 
түсірсек, қошқар бейнесіндегі киелі күш те бар 
болғаны ғой.

Т!ле бидің бәйбішесі Абылайды түйесін 
бағып жүргенде-ақ ерекше жан санаған 
екен. Оның !те таза жүретініне мән беріп, 
ұйықтаған кезіндегі !згеше жатысын былай 
қойғанда, жарқырап сәуле шашып тұрғандай 
боп к!рінетінін атап айтады. Соған қарағанда 
Абылай хан да бекер адам емес, үлкен 
био!рістің иесі болса керек. 

Жоғарыдағы естелікте  келт ір ілген 
 Жам был  дың айналасы жарқырап келе жатқа-
нын т!беде тұрған топ ішінен тек Қисыбай 
болыс  тың ғана к!руі биоэнергиялық қасиет-
тің кез келген пендеге к!ріне бермеуінің бір 
мысалы. 

Қалмақ ханы Хонтажыны Қаз  дауысты 
Қазыбектің мысы басып, барымтаға әкеткен-
дерін қайтарып алуы оның екі жағынан от 
шашып тұрған екі аюдың әсері деген бар ғой 
бізге жеткен аңызда. 

Био!рісі т!мендегенде адам қалжырап, 
ауруға шалдығады. 

Біздің үй жиһаздарымыздың формасы мен 
тұрған пәтерлеріміздің бұрыш-бұрышы әрі тар 
болуы био!рісіміз үшін !те зиянды. 

Ал енді Қаратаудағы Қошқар Ата  мазарына 
келіп жүрген жолбарыс жайлы айтатын 
болсақ, оның тек жұма күндері ғана пайда болу 
мәнісі шын жолбарыстан г!рі, голографиялық 
бейнеге – энергия фонтомына жақындатады. 
Кейінгі кезде к!рінуінің сиреуі де бір жағынан 
ондай құбылысты байқайтын ерекше қабілетті 
адамдардың сирей бастауынан болса, екінші 
жағынан ол «жолбарыстың» !зге жаққа 
 ауысып кетуінен де болуы мүмкін.

Дегенмен, дүние сан алуан құпияға толы.
Жыландар болса кендердің маңына әуес, 

ал жолбарыс пен қасқыр кісі тәрізді аруақты 
орынға барғыш. Соның бәрін де елеп қарауды 
қажет етер құбылыс-құпия бар.

Жолбарыс пен қасқырларға керегі сол. 
Ал жыландардың іздейтіні басқа... Жамбыл 
феноменінен басталған әңгіменің әзіргі түйіні 
осы... 

Бізге РУХ энергиясы жетіспейді... Жамбыл 
энергиясы.

Мағрипа ЖЫЛҚЫБАЕВА,
физика-математика ғылымының

 кандидаты, доцент. 

ұзатып тұрып. Маңына жан жолатпас үркек 
торының істеген әрекетін қарашы! «Киелі 
жанға иесі бар мал бітеді» деген осы шығар...

Жолбарыс рухы асқақ, жан дүниесі терең, 
интеллектуалдық деңгейі биікте тұрған 
қайтпас қажырлы адам бойындағы, ол мейлі 
батыр немесе ақын болсын, био!рістің ерекше 
бір бейнесі болса керек.

Жолбарыстан да жоғары тұрған кие иесі 
қазақ ұғымында болды ма екен?

Lмірінде ешкімге оң жағынан орын 
ұсынып к!рмеген Cділ т!ренің к!не к!здер 
арқылы бізге жеткен мына с!зі осы сұрақтың 
жауабын беріп тұрғандай: «Менің аруағым – 
жолбарыс. Кім келсе де оң жағымда жатып 
алып орын бермеуші еді, ал Қабан ақын кіріп 
келгенде ол !зінен-!зі сол жағыма ауысып 
жатты. Қабан ақынның мысы басқан тәрізді, 
оның аруағы Арыстан болса керек».

Арыстан киелі Қабан ақыннан бата алған 
Қызыл жолбарысты Сүйінбай сол Cділ т!ренің 
баласы Тезекке не айтып еді: 

Ей, т!ре, аш к!зіңді мен Сүйінбай,
Б!ркіңді ұшырармын жел құйындай.
Қаптаған жердің жүзін қалың қазақ,
К!зіңе к!рінбейді бір тиындай.
Жанымды Құдай берген, Құдай алар
Құдайдың алшаңдама кенже ұлындай.

***
Албан, Дулат, Шапырашты ел емес пе,
Ел деген шалқып жатқан к!л емес пе?
К!л тасыса к!бігін кетер басып,
Бетіндегі к!бігі т!ре емес пе?! 
Т!ре сайтан болғанда, к!п періште
Бір сайтанды қаққандай пері емес пе?
Осындай жыр жолдары Тезекке «Сүйінбай 

– қынаптағы қылыш, аспаннан түскен жасын, 
соғып тұрған құйын» дегізбеп пе еді!

Ертеде сұңқар киелі де адамдардың 
болғаны жайлы әңгімелер жетерлік. 

Жауырыны жерге тимеген атақты  Балуан 
Шолақ 1919 жылы пәни дүниеден қайтып, 
жан тәсілім берер сәтінде киіз үйі !зінен-
!зі сілкініп, жеті жастағы сүйікті немересі 
Ақжүніс қорыққаннан  Тайжан әжесінің 
арқасына барып тығылған екен. Бұл к!ріністен 
біз Балуанға күш беріп сүйемелдеуші пірі 
болғанын танимыз. Оның рухының күштілігі 
сондай, тәнді тастап кеңістікке ұмтылған 
кезде киіз үйдің к!леміне сыя алмай, кернеп 
барып әрең шыққан. Рухы зор болмаса кісі 
қара күшке де ие бола алмайды. «Менің пірім 

АЛҒЫС

Жыр алыбы – Жамбыл Қарғалыдағы «Сәт» мешіті жамағатының ортасында.
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Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Мәңгілік кітап
– Асеке! Сіз к�не түркі поэзиясының 

классикалық туындысы «Құтадғу біліктің» 
т�л тіліміздегі тұңғыш аудармашысы 
әрі оның бірден-бір зерттеушісісіз. Осы 
ерекшелікті ескере отырып, біз ойымызды: 
«Дастанның авторы Жүсіп Баласағұн кім? 
Аталмыш шығарманы жазуға оған нендей 
жәйт себеп болған? Ұлы ойшыл �мір сүрген 
сол кездегі заман, уақыт, дәуір... Ол қандай 
еді?» деген сауалдардан �рбіткенді ж�н 
к�ріп отырмыз. Бұған қалай қарайсыз?

– Сіз бен біз с!з еткелі отырған 
 парасат қазынасының иесі Жүсіп Хас 
Хажыб Баласағұн !з заманының ірі 
ғұлама ғалымы әрі үлкен ойшыл ақыны 
болған ерекше адам. Ол Х ғасырдың 
соңы мен ХІ ғасырдың басында қазіргі 
Қазақ елінің жер ауқымына енетін 
Баласағұн шаһарында дүниеге келген. 
Аталмыш қала осы күнгі Шу !зенінің 
бойындағы Талас даласында бой к!теріп, 
тарлан тарихтың талай-талай дулы да 
шулы оқиғаларына куә болған к!не 
кент. С!з реті келген соң айта кетейін, 
уақыт атты күрмеуі к!п күрделі !мір 
керуенінің қатал сынына т!теп беріп, 
ғасырлар бәйгесінен озып келген қай 
ескі жәдігерді алып қарасаңыз, солардың 
бәрінде де Баласағұн және Қашқар 
 деген екі атау ерекше аталады. Бұдан біз 
осы шаһарлардың сол кездегі Қарахан 
мемлекетінің бас қалалары ретінде елдің 
батысы мен шығысындағы ірі мәдени 
орталық қос астана болғанын байқап, 
білеміз.

Жүсіп Баласағұн 1010-1015 жылдар 
шамасында, міне, осы қалада !мірге кел-
ген. Рас, ғұлама-ойшылдың біз нақтылап 
к!рсеткен туған жылы мен одан кейінгі 
!мір сүрген дәуірінің  хронологиясы 
туралы күні кешеге дейін әртүрлі пікір, 
болжамдар айтылып келді. Мұның да 
!зіндік себебі бар ғой деп ойлаймыз. 
Неге десеңіз, ғалымдар бұл адамның 
!мірі мен қызметі, алға қойған мақсаты, 
жас шамасы хақындағы деректерді 
оның «Құтадғу біліктегі» !зі жазып 
қалдырған там-тұм мәліметтерден ғана 
тауып, сондағы меңзеулерге сүйену 
арқылы есептеп шығарған. Мысалы, 
Түркияның атақты ғалымы Р.Араттың 
пікіріне жүгінсек, ол ұлы жазбаның 
авторы бұл дастанды аяқтағанда шама-
мен  54  жаста болған, демек, 1015-1016 
жылдары туған деген болжам айтады. Ал 
сол елдің екінші бір әйгілі зерттеушісі 
А.Ділашар «Құтадғу білік» авторы 
 дастанды  жазуды 50  жасында бастаған, 
сонда 1018 жылы дүниеге келген болып 
шығады деп  пайымдайды. С!йтеді де, 
ол: «Шығарма иесі 1068 жылы Қашғарға 
аттанып, кітабын сол жерде !мірге 
келтірді»  деген тағы бір болжам білдіреді. 
Оның мұндай пікірге келуіне дастанның 
24, 25, 59-бәйіттеріндегі: «... Қашғарда 
жазып бітірдім» деп айтылған деректер 
себеп болса керек. Бірақ қанша дегенмен 
де: «Жүсіп Хас  Хажыб !зінің аталмыш 
еңбегін Баласағұнда бастап, Қашғарда 
аяқтаған» деген Р.Арат пікіріне ден 
қойған ж!н ғой деп ойлаймыз. Себебі 
«Құтадғу білік» авторының !зі ол  туралы 
6495-бәйітте: «Бұл с!зді үлгімен 462 
жылы жазып бітірдім» десе, 6624-бәйітте: 
«Он сегіз айда айттым бұл с!зді, с!здерді 
теріп түзіп сараладым, таңдадым» деп 
жазады. Осы жерде тағы бір мәселе – 
шығарманың !мірге келген жылына 
қатысты пікірлерге байланысты да !з 
ойымызды білдіре кетелік. Ол мәтінде 
айтылғандықтан, зерттеушілердің бұл 
ж!ніндегі қайтара анықтаулары негізінен 
бір жерден шыққан деп пайымдауда 
 болады.

Енді дастанның жазылуының  тарихи 
себептері мен сол кездегі заман, уақыт, 
дәуір, ондағы ел билеушілері  туралы 
жәйттерге  келейік.  Бұл ж!ніндег і 
деректерді біз Құрбанғали Халидтің 
 «Тауарих хамса» кітабы мен Еуропа 
 ға лымы Г.Вамберидің, орыс зерттеушілері 
В.В.Бартольд пен А.Н.Кононовтың 
еңбек терінен табамыз. Олардың әртүрлі 
шежі релермен, естен кеткен ескі заман-
дағы қоғамдық құрылымдармен салыс-
тыра отырып айтқан пікірлері аталмыш 
жәдігер ежелгі түркі жұрты – Қарахан 
мемлекетіне мұсылмандық ұшқындары 
келе бастаған кезеңдегі туған шығарма 
екендігін аң ғартады. В.В.Бартольдтың 
пікірінше ол уақытта бұл жердегі ел 
билеушісі Тауғаш Бұғра хан еді. Жүсіп 
Баласағұн аталмыш шығармасын аяқтап 
біткен соң, оны осы кісіге тарту етеді. Хан 
ойшыл ғұлама еңбе гін жоғары бағалап, 
оған «Хас Хажыб» деген лауазымды 
атақ және !з қасынан бас кеңесшілік 
қызмет берген. С!йтіп, ұлы жазба иесінің 
Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн деген аты 
дүниежүзіне тараған. Жылдар бойы әлем 
елдері түркологтарының танымында 
қалыптасқан тұжырым-деректің бізге 
айтар сыры, міне, осындай.

Енді оқырман к!кейіне: «Құтадғу 
білік» қандай кітап?» деген сауалдың 
келері анық. Аудармашы әрі зерттеуші 
ретінде мен Жүсіп Баласағұнның бұл 
еңбегі арқылы бүгінгі ұрпақ осыдан он 
ғасыр бұрынғы қараханидтер дәуіріне 
барлау жасап, тарихи-этнографиялық, 
моральдық-эстетикалық аспектілерге 
байланысты құнды пайымдауларға 
қанығып, түйін жасауына болады дер 
едім. Шығармада ел басқарудың қырлары, 
экономиканы, әлеуметтік-тұрмыстық 

ахуалды, әскери істі ұйымдастырудың 
мемлекеттік тұрғыдағы үлгі-шаралары 
суреткерлік-философиялық тілмен 
 шебер баяндалады. Сондай-ақ мұндағы 
әр тарау,  б!лімдерде сол заманғы 
ғылым мен мәдениеттің жетістіктері 
де қоса аңғарылып отырылады. Рас, 
дастан к!не түркі !ркениетіндегі тіл 
білімінің биік шыңы екені анық. Солай 
бола отырып, осы жетістік ауқымымен 
шектеліп қалмайды: жалпыадамзаттық, 
и м а н д ы л ы қ ,  и б а - и б а д а т т ы л ы қ 
мұраттарын терең толғайды. С!йтіп, !з 
бәйіттеріне күллі адам баласына тән ізгі 
қасиеттерді лейтмотив етіп алып, оларды 
ұрпаққа ұлағат етіп ұсынады. Сондықтан 
да біз академик А.А.Кононовтың бұл 
жәдігер туралы: «Құтадғу білікте» әлемнің 
к!птеген халықтарын ежелден бері 
толғандырып келе жатқан арман-мақсат 
идеялары !з к!рінісін тапқан» деген 
тұжырымды ойы !те әділ айтылған баға 
деп білеміз.

–  О с ы д а н  т у р а  о н  ғ а с ы р  б ұ р ы н 
жазылған бұл к�не мұра бүгінгі ұрпаққа 
қалай аман жеткен? Зерттеуші ретінде 
қолжазбаның тарихы мен тағдыры туралы 
не айта аласыз?

– Бізге «Құтадғу біліктің осы күнге 
дейін аман жеткен үш қолжазбасы белгілі. 
Олардың әрқайсысының тағдыры бір-
бір аңыз, бүгінге жету жолы !зінше бір 
тарих. Соның алғашқысы Вена нұсқасы 
деп аталады. Кейде к!шіріп алған жеріне 
қарай Ғират қолжазбасы деп аталатын бұл 
жәдігер қазір сол Австрия астанасында 
сақтаулы тұр. Академик А.А.Кононов 
араб әрпімен жазылған «Құтадғу білікті» 
ұйғыр қарпіне түсірген адамның есімі: 
«Хасан Қара Сейіл Шамс болуы керек... 
Ол оны 1439 жылы 17 маусымда к!шіріп 

біткен» деген деректі алға тартады. 
Содан !зіміз с!з етіп отырған нұсқа 
Ғираттан Түркиядағы Тоқат қаласына 
жетеді, одан 1474 жылы Ыстамбұлдан 
бір-ақ шығады. Қолжазбаның бұл жерге 
келуін түрік ғалымы Р.Арат: «... Хижра 
бойынша 879-шы жылан жылы Тоқаттан 
Ыстамбұлға Фәнәризада Қади Cлі 
Cбдіразақ Шейх-заде  Бақсы үшін 
алдырылған» деп түсіндіреді. Осыдан 
соң ол біразға дейін қолдан-қолға к!шіп 
жүргенге ұқсайды. Lйткені қолжазбаның 
13-14 беттерінде: «Біз мұны Налбан 
шаһарындағы  Хайреддин молланың жұма 
мешітінің жанында Хамза әпендіден 
 сатып алдық. Оған делдал Хожа Қажы 
куә» деген жазу бар. Ақыры 1796 жылы 
елшілік қызметінде жүрген Австрия 
ғалымы Иосиф фон Хаммер-Пург-
шталь оны  букинист дүкенінен к!ріп 
қалады да сатып алып, Венадағы Король 
кітапханасына тапсырады. Осы нұсқаны 
соңғы рет венгр оқымыстысы Г.Вамбери 
1870 жылы Инсбрук қаласында басты-
рып шығарған. Одан сәл кейінірек, 1890 
жылы ол орыс ғалымы В.В.Радловтың 
ықпалымен Ресейде қайта жарық к!рді.

Екінші қолжазба – араб әрпімен 
жазыл ған Каир нұсқасы. Мұны 1896 
жылы сол Египет астанасында кітапхана 
д и р е к т о р ы  б о л ы п  ж ұ м ы с  і с т е г е н 
неміс оқымыстысы Б.Мориц тапқан. 
Каир нұсқасының бар екенін естіген 
В.В.Радлов оны 1898 жылы Петербург 
Ғылым академиясының Азия музейіне 

алдырады да мұның да к!шірмесін 
қайта бастырып шығарады. Қазір ол 
Ресей Ғылым академиясы жанындағы 
Шығыстану институтының Санкт-
Петербург б!лімшесіндегі қолжазбалар 
қорында сақтаулы тұр.

Енді үшінші қолжазбаның тарихына 
келейік. Ең толық әрі жақсы сақталған 
ол Ферғана нұсқасы деп айтылады. 
Араб әрпімен жазылған оны 1913 жылы 
Lзбекстанның Наманған қаласындағы 
Мұхамедхожа ишан Ләләріштің жеке 
кітапханасынан А.З.Валидов тапқан. 
Кейінірек, бұл осындағы оқымысты-
ғалым Фитраттың қолына түседі де ол 
оған Ташкентте қысқаша сипаттама 
жазады. Аталмыш нұсқа қазір Lзбекстан 
Республикасы Ғылым академиясының 
Шығыстану институтында сақтаулы. 
Осы жерде ескерте кететін бір жәйт бар. 
Жоғарыдағы !зіміз с!з еткен үш нұсқаны 
салыстырып қарағанда,  бұлардың 
ішіндегі Каир, Ферғана (Наманған) 
нұсқаларының !зара жақын, үндес 
келіп отырғандығы дер едік. Ал Ғират 
– Вена нұсқасы к!п жағдайда аталған 
екеуінен алшақ тұр. Мұны мен «Құтадғу 
білікке» қызығып, ынта танытқан жас 
зерттеушілердің қапе рінде болса деген 
ниетпен айтып отырға нымды оқырман 
түсінеді ғой деп ойлаймын.

– Айтыңызшы, сіз қатардағы оқырман 
ретінде осы ұлы жазбамен ең алғаш қашан, 
қандай жағдайда танысып, жүздескен 
едіңіз? Кітапты аудару идеясы туралы 
ой неден бастау алды? Тәржімеге қашан 
кірісіп, қай уақытта аяқтап шықтыңыз?

– Бала  кез імнен бастап менің 
қолымда бір ескі кітап болды. Аты – 
«Қазақстан тарихы». Cкем мұғалім еді. 
Кітапты к!п жинаған адам. Сегізінші 

сыныпты бітіргенде оны сол кісіден 
а л ы п ,  ә л і  к ү н г е  с а қ т а п  к е л е м і н . 
 Шық қан жылы, титул беті, мазмұны 
жоқ. Тамтығы қалмай жыртылған. Бірақ 
мәтіні аман. 1943 жылғы Алматыға 
эвакуациямен келген Мәскеу, Ленин-
град ғалымдарын алдыға сала отырып, 
!зіміздің І.Омаров, М.Cбдіхалықов және 
Е.Бекмаханов қатысқан баяғы атышулы 
еңбектің алғашқы нұсқасы секілді. Оның 
кереметі ежелгі дәуір !те кең к!лемде 
қамтылып, ал бергі кеңестік кезең тым 
жұпыны, жүрдектеу жазылған. Міне, 
сонда «Құтадғу білік» туралы әдемі 
 сипаттама беріліп, атақты жазбадан 
мол үзінді келтірілген. Маған алғаш рет 
ой салып, назарымды аудартқан жәйт 
жоғарыдағы шығармадан алынған нақыл 
!леңдердің тарихи оқулықта жүргендігі 
болды. Бұл – бір.

Екінші, 1969 жылы Несіпбек Айтұлы, 
Ж ү р с і н  Е р м а н ,  Т ұ р с ы н  Ж ұ р т б а й , 
 Намазалы Омашев, мына !зіңіз бар 
бәріміз КазГУ-ге оқуға түскенде: «Осы 
біз кімбіз? Қайдан шықтық? Тегіміз 
неден бастау алады?» деген жәйттерге 
жасқанбай жауап іздейтін дәрежеде едік 
қой. Оның алғышарты әрі қозғаушы 
күші Алматы іргесіндегі Есік қорғанынан 
Алтын адамның табылуы, Орхон-Енисей 
к!не жазуының қолға алынып, зерттеле 
бастауы, Қазақ хандығының құрылуы 
мен !мір сүруін баяндаған «Алмас 
қылыш», «Жанталас» және «Қаһар» 
кітаптарының оқырман қолына тиюі, т!л 

әдебиетіміздің тарихын 300 жыл арыға 
жылжытқан атақты «Алдаспанның» 
жарыққа шығуы дер едік. Бұған КазГУ 
мен КазПИ-дегі бір топ ғалымдардың 
құрастыруымен !мірге келген «Ежелгі 
әдебиет нұсқалары» оқулығын қосыңыз. 
Lзіміз ІІ курста ежіктеп тұрып оқыған 
сол еңбекте «Құтадғу біліктен» 45 жол 
үзінді бар еді. Соған к!з жүгірткенде 
к!ңіл к!кжиегімнің түкпірінен бір ой 
қылаңытып к!рінгендей болған. Бірақ ол 
соған құлай берілдім дейтіндей ерекше 
қызығушылық емес-тін.

1974 жылы университетті бітіріп, 
аспи рантураға  түст ім.  Тақырыбым 
«Еңбек ші қазақ» газетінің 1922-1942 
жылдар аралығындағы әдеби сынды 
қалып тас тырудағы қызметі» болатын. 
Оған ынты-шынтыммен кіріскенім 
сонша, аз уақыттың ішінде ғылыми 
 жұ мысыма қажет мақалалардың библио-
гра фия лық к!рсеткіштерін жасап бітіп, 
диссертациямның 75 бетін жазып та 
қойғанмын. Ізденіске толы сондай 
күндердің бірінде кітапханада отырып 
«Советская тюркология» журналында 
жарияланған «Құтадғу білік» туралы 
к!лемді мақалаға к!зімнің түскені... 
Материалдың тартымды жазылғандығы 
соншалық, келесі, одан кейінгі апта-
ларда да !зімнен !зім Жүсіп Баласағұн, 
оған қатысты дүниелерді іздей бастадым. 
Алғашқы қолыма түскені даналық иесінің 
1971 жылы Ташкентте шыққан кітапшасы 
болды. Керемет! Одан соң «Құтадғу 
біліктің» сол Lзбекстан астанасында 1972 
жылы толықтырылып қайта басылған 
ж а ң а  н ұ с қ а с ы н  т а у ы п  а л ы п ,  о н ы ң 
транскрипцияланған мәтінін қолыма 
түсірдім. Жатпай-тұрмай оқығандағы 
байқағаным, мұндағы ұғымдар кәдімгі 

қазақ табиғатына тән ой, кәдуілгі қазақы 
с!з жүйесі болды. Cуелгіде мұндағы 
мақал-мәтелдерге келеді-ау, ішіндегі қазақ 
әдебиетіне, тіліне жақын-ау деген қанатты 
с!здерді іріктеп алып жүрдім. Олар к!п 
екен, тіпті жиі кездесті. Мәселен, білім 
мен бақыт, бақ пен байлық туралы 
толғамдар !те терең әрі !міршең. Ойым 
– осыларды жинап алып, мақала жазу-
тын. Шамам келсе – зерттей түсу. Содан 
к!не мұраны тұрақты түрде оқуды әдетке 
айналдыра келіп тағы бір байқағаным, 
даналық дастанының кейбір шумақтары 
аудармаға !з-!зінен сұранып тұрғандығы 
болды. Сірә, Жүсіп Хас  Хажыб бабаның 
білімімен, ойшылдығымен қатар, ақын-
дық қуат рухы да кімге болсын уақыт 
таңдамай қатты әсер ететін сияқты. Иә.., 
иә, осыншама мол пайым-парасатты 
к!мескілендірмей, бүгінгі күнге дейін 
жеткізіп тұрған бірден-бір құдірет дала 
данасының ақындық қасиеті-ау шамасы. 
Атап айтар ерекшелік, с!з етіліп отыр-
ған шығармада кез келген қарапайым 
тіркестің !зі поэтикалық күш-қуатты 
сездіріп отыратындығы. Сосын ғылым 
мен поэзияның тоғысы да осында дер едім.

Содан 1977 жылдан бастап мен 
«Құтадғу білікті» оқып, ой түйіп, оны 
 ептеп аударып к!руге кірістім.  Cу 
баста тиіп қашып басталған әуестік 
біртіндеп жүйелі жұмысқа ұласты. 1984 
жылдың аяғында !зім қызмет істейтін 
«Қазақ әдебиетіне» Шерағаң, Шерхан 
Мұртаза бас редактор болып келді. 
Жаңашыл басшы әрқайсымыздан тың 
тақырып талап ете бастаған алғашқы 
күндері Жүсіп Хас Хажыб бабаның 
!зім қолға алып, тәржімелеп жүрген 
тарауларының бірін ұсындым. Бұрын-
соңды ешкім шиырламаған соны соқпақ, 
оқулықтардағы шағын шумақтар бол-
маса еш жерде жарияланбаған !згеше 
дүние. Бас редактор бірден келісті. 
Нәтижесі 1985 жылғы «Қазақ әдебиетінің 
жаңажылдық номеріндегі айқара беттің 
«Құтадғу біліктегі» маржан с!здермен 
шығуы еді. С!йтіп, газет қаңтардағы 
 ал ғаш қы санын түркі руханияты түп 
атала рының бірі Жүсіп Хас Хажыб 
Баласағұн мұрасымен ашты.

Шерағаңның жоғарыдағы шешімі 
жұртқа жақсы әсер етті. Сол күндері 
редакцияға аталмыш дүниеге  байланысты 
ризашылықтарын білдіруге келген 
 жандар к!п еді. Олардың  арасынан 
ж а з у ш ы  І . Е с е н б е р л и н  м е н  ғ а л ы м 
Р.Бердібаевты, сосын Н.Келімбетовті 
ерекше атап айтқым келеді. Ілекең, 
Ілияс аға: «Бәрін доғар да осы мұрамен 
түбегейлі айналыс» деген кесімді с!з 
айтса, Рахманқұл ақсақал осы «Құтадғу 
білік» бойынша М.Cуезов музей-үйіндегі 
«Халық университетіне» шақырып, 
ж ұ р т ш ы л ы қ п е н  к е з д е с у  ! т к і з у г е 
мұрындық болды. Ал Немат аға мызға 
келсек!.. Бір қалада тұрғаны мызбен 
бұрын к!п кездеспеген, к!рмеген Нәкең 
сол 1985 жылдан бастап нағыз жанашы-
рым мен насихатшыма айналды. Осын-
дай қоғамдық күшті пікірдің арқасында 
«Құтадғу біліктің» мен аударған толық 

нұсқасы  Баспа, полиграфия және кітап 
саудасы істері ж!ніндегі мемлекеттік 
комитетке қарай жол тартты. Содан к!п 
кешікпей, яғни 1986 жылы ол бірі дирек-
тор, екіншісі бас редактор қызметтерін 
атқарып отырған С.Мұратбеков пен 
М.Мағауин ағаларымның қолдауымен 
«Жазушы» баспасынан жеке кітап болып 
жарыққа шықты.

Енді «Бұл еңбекпен айналысуға 
қанша жыл кетті?» деген мәселеге келер 
болсақ, оған Жүсіп Баласағұн  бабамызды 
еске ала отырып жауап бергеніміз дұрыс 
шығар, сірә. «Құтадғу біліктің» авторы 
аталмыш шығармасын жазуға 18 ай 
уақытын жұмсаған екен. Ал менің с!з 
етіліп отырған мұраны тауып, танысып, 
зерттеп, кітап етіп аударуыма, содан кейін 
1995 жылы екінші қайтара салыстырып 
шығып, редакциялап бітуіме 18 жыл кетті. 
Cрине, бұл мерзімнің бәрін тұтас, үздіксіз 
«Құтадғу білікке» арнадым деп айта 
 алмаймын.  Арасында жыл, ай, апталарға 
созылған үзілістер болды, әрине. Десек 
те, жалпы алғандағы сол уақыттар ішінде 
Жүсіп Баласағұн с!здігін жасап аяқтадым. 
Осы даналық дастаны туралы диссертация 
қорғап, монография жаздым. Аударма-
сын бір емес, екі рет салыстырып шығып 
тиянақтадым. Қорытып айтар болсам, 
былай: 1977 жыл – к!не түркі дүниесінің 
жауһарына әуестікпен кіріскен уақыт. 
1986 жыл – «Құтадғу біліктің» қазақ 
тіліне аударылып, тұңғыш рет жеке кітап 
болып шыққан сәті. 1989 жыл – осы к!не 
мұрадан диссертация қорғалып, даналық 
дастанының ҚХР-дағы «Ұлттар» баспасы-
нан араб қарпімен жарық к!рген кезі. 1995 
жыл – «Құтадғу білікті» екінші қайтара 
 салыстыра тәржімелеп, толық редакция-
лап біткен кезең.

–  Е н д і  Ж ү с і п  Х а с  Х а ж ы б  б а б а 
еңбегінің  құрылымы мен мазмұнына 
келейік. «Құтадғу білік» қанша тарау, 
б�лімнен тұрады? Ол әлемдегі �зі сияқты 
қадым ғасыр жәдігер лерімен салысты-
рып қарағанда қандай қасиеттерімен 
ерекшеленеді. Аудармашы-зерттеуші сіздің 
к�зқарасыңыз бойынша осыдан 927 жыл 
(ескерту: жазбаша сұрақтың ғалымға 1995 
жылы берілгенін есте ұстайық – автор) 
бұрын жазылған атал мыш рухани қазына 
бізге несімен құнды, несімен �міршең деп 
ойлайсыз?

– Бұл – құрылымы берік, ойы айқын 
кітап. Кіріспесі, мазмұны мен тараулары 
анық желіленген. Түркі жұртының с!з 
маржаны болып табылатын аталмыш 
шығарма 85 тараудан тұрады. Оларда 6645 
бәйіт бар. Бұларда бала-шаға, жас ұрпақ 
тәрбиесіне қажетті ғибраттан бастап, 
мемлекет басқаруға дейінгі мәселелердің 
бәрі қамтылған. Мұнымен танысқан 
Батыс және Шығыс ойшылдарының с!з 
етіліп отырған туындыны «Тұран шахна-
масы», «Падишаларға ақыл-кеңес» деп 
атағаны тегін емес шығар, сірә...

Осыдан кейінгі атап айтатын нәрсе, 
«Құтадғу біліктің» жанрлық бітімі де 
бірегей екендігі. Бұл ақлиқаттық-насихат 
дастаны. Даналыққа толы мұндай ойтолғау 
 Еуропада «Құтадғу біліктен» кейін бес 
ғасырдан соң ғана пайда болған дығын 
академик А.Н.Кононов қолмен қойғандай 
етіп айтып та, жазып та кеткен. Мәселен, 
француздарда табиғаты осыған ұқсас 
«Miroiredes Princes», ағылшын дарда «Mirror 
of  Princes», немістерде «Furstenspicgel», 
 славяндарда «Златоструй», орыстарда 
 «Златоуст»,  «Домострой» болған. Бірақ 
бұлардың бәрі жоғарыда айтылғандай 500-
600 жыл кейін !мірге келген. Мұны былай 
қойғанда, «Құтадғу білік» жазылған тұста 
ежелгі Русьтегі «Игорь жасағы  туралы жыр» 
да, Шыңғыс хан заманындағы «Моңғолдың 
құпия шежіресі» де дүниеде жоқ-тын. Ал 
есте жоқ ескі дәуірдегі бұлардан басқа 
поэтикалық жәдігерлер «Илиада» дастаны 
Троя соғысына қатысты аңыздың жыр 
желісі болса, «Манас» та сондай тарихи 
жорық оқиғасының поэзия үлгісіндегі 
баяны ғой. «Құтадғу біліктің» бұлардан 
айыр машылығы, оның !леңмен жазылған 
фило софиялық-этикалық трактат екендігі.

– Соңғы сұрақ... Қалай ойлайсыз, 
«Құтадғу білік» тек әдеби мұра ғана ма? 
Бұл парасат кітабының бүгінгі күн талабы 
тұрғысындағы мән-маңызы қандай?

–  Қ а з і р  к ! н е  т ү р к і  ж ұ р т ы н ы ң 
рухы тәуелсіздік құдіретімен қазақ 
 даласында жаңғырып жатыр ғой. Осын-
дай ақжарылқап күн туған кезде біз с!з 
еткен ақыл-парасат кітабының кім-кімге 
де берері к!п. Бір с!збен айтқанда, ол 
жаңа қоғамның жас  идеологиясына 
адамгершілік тұрғыдан бағыт берер 
 барометр, салт-дәстүріміз санатындағы 
құбыланама, ұлттық құндылықтарымызды 
нәрлендірер рухани қазына.

С:З БАСЫ 

1995 жылғы 20 желтоқсан. «Халық кеңесі» газетіндегі шығармашылық топ мүшелері біздер алдағы жылға арналған 
жаңа  жобаға кірісіп жаттық. Ол басылым бетінде «Мәңгілік кітап» атты айдар ашып, соның аясында әлемдік әдебиет 
жауһарларының қазақ тіліне аударылған нұсқалары туралы әр ай сайын бір танымдық дүние беріп тұру ж�ніндегі 
идея еді. Оған 1960-1995 жылдар аралығында жарық к�рген атақты «Манас», «Құдіретті комедия», «Құтадғу білік» 
және «Фауст» дастандары таңдалып алынды. Ендігі міндет осы озық руханият үлгілерін тәржімелеген, қолжазбаға 
редактор болып, баспадан кітап етіп шығаруға атсалысқан адамдармен сұхбат жүргізу-тін. Осыған байланысты 
Мұқаң, Мұқағали Мақатаевтың аударуындағы Данте шығармасына редакторлық еткен ақын Қайрат Жұмағалиев 
пен Гете туындысынан мол хабары бар жазушы Герольд Бельгерге қолқа салуымызға тура келді. «Ойланайық» деді 
бұл кісілер. Байқаймыз, басқа шаруалардан қолы босамайтын сияқты. Мұны білген соң Жүсіп Баласағұнның білгірі, 
белгілі ақын Асқар Егеубаевқа қоңырау шалдық. «Жарайды. Сұрағыңды әзірлеп алып кел. Мен ол сауалдарға байланысты 
жауап тезистерді қағазға түсіріп берейін» деді курстас досым. Содан не керек, айтылған нәрсенің бәрі рет-ретімен 
атқарылып, сұхбаттың жазба мәтіні толық дайын болды емес пе. Міне, сол кезде «Халық кеңесі» газеті жабылды да 
қалды. С�йтіп, берекеміз кеткен бізбен бірге жоғарыдағы есіл еңбек те желге ұшты. Ғажабы, Асқардың сабырлылық 
танытқаны дер едім. Ішкі мәдениеті мол жан ғой. Материал ж�нінде үндемеді. Сұрамады да. Басқа біреу болса 
шаңымызды аспанға қағар еді. Жоқ, ол олай істемеді. Ұмытқандай кейіп танытты да қойды.
...Таяуда сол Асекеңнің зайыбы Гүлжиһан 8буғалиева Елордаға телефон соқты. Аман-саулық сұрасқан соң курстасымның 
70 жылдығы жақындап келе жатқанын есіме салды. Сол кезде қатты ойландым. «Естелікті әркім-ақ жазады ғой. 
Одан г�рі мойнымдағы аманат, баяғы жарияланбай қалған сұхбатты оқырманға ұсынсам қайтеді» дедім ішімнен. 
С�йттім де, үйден оны іздеуге кірістім. Бар екен! Осыдан 25 жыл бұрынғы оған берілген сұрақтар мәтіні... Оның сонда 
бізге әзірлеген жауаптарының қысқаша тезистері... Сұхбаттың әбден дайын болған 12 беттік нұсқасы...  Бәрі-бәрі 
сақталыпты. Енді танымы мен тағылымы мол сол жазбаларға назар аударайықшы, құрметті оқырман!

Суреттерде: 1. Автордың аудармашыға дайындаған сұрақтары; 2. Тәржімешінің сұхбат-
та сушыға әзірлеген тезистері; 3. Дайын болған интервьюдің бір беті.

С:З СОҢЫ 

К�зі тірісінде ел Асекеңді, Асқар Егеубаевты к�рнекті ақын, білікті сыншы және ғалым 
ретінде жақсы танып, білді. Бұл дұрыс та еді. Себебі ол аталмыш бағыттарда �те �німді 
жұмыс істеді. Оған оның әр жылдары баспалардан жарық к�рген «М�лдір тұма», «Жүректегі 
жұлдыздар», «Құс жолы», «С�з жүйесі», «Сыр мен сымбат» және басқа да кітаптары анық 
дәлел. Бірақ оның ел, ұрпақ алдындағы ең үлкен еңбегі басқада. Ол – түркі дүниесі руханиятының 
түп аталары Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу білік» дастаны мен Махмұд Қашқаридің  «Дивани 
лұғат ат-түрік» с�здігін ана тілімізде с�йлетіп беріп кеткен ғаламат аудармашылығы. 
Алғашқы еңбек туралы жоғарыдағы сұхбатта жеткілікті айтылды. Ал соңғы жәдігерге 
келсек, Асқар оған 1990 жылдан бастап кірісті. С�йтіп, 1998 жылы оны «Хант» баспасынан 
3 том етіп жарыққа шығарды. К�ненің к�зі болып табылатын бұл туынды бүгінгі ұрпаққа 
несімен құнды дейсіздер ғой. Ол – ежелгі түркі тілінің алғаш рет жинақталған, әліпбиі 
түзілген, сондағы ұлы қағанатты құраған он сан ұлыс с�зінің тұтастығын дәлелдеп, соның 
заңдылықтарын ашқан еңбек. Онда тек түркілерге ғана тән 6800 с�зге түсіндірме берілген. 
Сондай-ақ бұл кітапта біздің бабаларымыз болып табылатын оғыз, қараханид және қимақтар 
мекендеген жерлердің картасы бар. Ол аз десеңіз, Махмұд Қашқари бұл жазбасындағы 29 
 тайпа түркі жұртының этноним, топонимдерін, олар пайдаланған киім-кешек, тағам 
түрлерін, салт-дәстүрін, ру таңбаларын да сипаттап �теді. Осы реттен қарағанда  «Дивани 
лұғат ат-түрікті» ежелгі заманның энциклопедиясы десе де болады. Осындай ғажайып 
қазынаны аударып, бүгінгі Қазақ еліне т�л тіліміздегі мұра ретінде сыйлаған Асқарға қалай 
риза болмайсың?! Қалай рақмет айтпайсың?! Сондықтан осындай талант иесінің, әмбебап 
руханият �кілінің замандасымыз, досымыз болғанына біз мақтанамыз.

НҰР-СҰЛТАН
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Солардың ішінде тектес екі адам 
алғашқы лардың бірі болып назарыма ілігіп, 
облыс орталығында !тіп жататын жина-
лыс, басқосуларда олармен әуелі сырттай, 
кейін уақыт !те келе іштей таныс-біліс 
болдым. Cрине, ол кезде менің жасым 22-
23-те еді. Cлгі ағалармен етене араласудың 
реті келе қойған жоқ, бірақ олар менің 
к!ңіл  таразымда жағымды кейіпкерлер 
болып тұрақтанды. Олар !ңірге белгілі 
Бисенбі  және Дүйсенбі  Cріповтер 
 болатын. Одан кейін аңыз ақсақал  Алшын 
Меңдалиевті к!рудің, сәлем берудің 
сәті түсті. Атақты мұнайшылар Смағұл 
Жалғасбаев, Бегім Зейналова, ақын-
жыршы Мұрат Lскенбаев, домбырашы 
Орын Құлсариев сынды тұлғалармен де 
таныс-біліс болудың орайы келіп, олардың 
тәлім-тәрбиесін к!рдім. 

Осылардың ішінде екі аға – Бисенбі 
мен Дүйсенбі ,  б ір  үйдің балалары 
болғандықтан да болар, маған бұрыннан 
білетін азаматтардай жылы ұшырап, олар 
туралы жүрекжарды ойларым әркезде 
ортаға түсіп отырды. Бұл кісілердің жүріс-
тұрысында, с!з саптауында, адамдармен 
тіл қатысып, дегдарлық  танытуында, 
үлкенге ізет, кішіге қамқорлық білдіруінде 
пайымды парасаттылықтары тереңнен 
 танылып тұратын. Кейінгі жылдарда, 
әсіресе Дүйсенбі ағамен к!п кездесіп, 
 талай рет әңгімелесіп, кейде  телефон 
арқылы хабарласып, пікір алмасып 
тұрдық. Тіпті қайтыс боларының  алдына 
дейін ол кісі !зі телефон шалып, уақыт, 
заман, әдебиет пен !нер, дін туралы 
кеңінен с!з толғап, Cбіш Кекілбаев 
ағамыздың шығармашылық кезеңдері 
мен тұрмыс-тіршілігі хақында әсерлі 
әңгіме, сындарлы сыр қозғайтын. Тектілік 
пен тәлімділік, таным мен талғам секілді 
екінің бірінің к!кірегіне біте бермейтін 
абыз қасиеттерді осы Дүйсекеңнен к!п 
к!рдім. Ел ағаларының елеулі с!здері 
маған !мір сабағы болды.

Мұны неге айтып отырмын? Халқы-
мызда «тегіне тартқан тек тұрмас» деген 
тәмсіл бар ғой. Белгілі ақын, танымал 
журналист, пайымды публицист, белсенді 
қоғам қайраткері, ізденімпаз !лкетанушы, 
баспагер, әдеби консул, ең бастысы 
қарапайым да қайсар мінезді Ғалым Cріп 
інім 60 жасқа толғанда жоғарыда ойға 
түскен кезеңдер кестесі түзіліп түсті. 
Ғалым арғы жолмен қуғанда маған 
нағашы, бергі жолмен індеткенде әріптес, 
қаламдас, қанаттас, пікірлес, пейілдес 
азамат. Оның қияқтай қара мұртының 
!зі қайсарлықтың хас белгісіндей болып 
к!рініп, албырт жастықтан алысқа ұзап 
кете қоймаған мінезді байқатып, «айт-
паса с!здің атасы !леді» деген мақалды 
малданған болмысы желді күнгі желкен-
дей қанатын қағып тұрады. Жақсының 
к!зіндей, тұлғаның с!зіндей болып тара-
лып келе жатқан тектілік туралы айтқанда, 
с!здің қазықбауын осы қасиетке шалып 
байласам, шындықтан шығандап кете 
қоймаспын деп ойлаймын. Алпыс жастың 

Қазақ мәдениетінің бір саласы күйшілік 
!нер туралы с!з қозғағанда, бүгінгі 
Қ а з а қ с т а н  а у м а ғ ы м е н  ш е к т е л і п 

қалмауымыз керек. Lйткені қазақ жүрген жол 
ұзын, мекендеген жері кең. Сол кең даланың 
бір шеті, Жетісудың бір б!лшегі, бабадан қалған 
байтақ даламыз Ілені 1882 жылдан бері арадағы 
шекара б!ліп тұр демесек, одан бұрында қазаққа 
құтты мекен болған еді. Осы мекенде қос қанатын 
күймен сермеген Қожеке күйші Назарұлының 
жарты !мірі !тті. Қожеке Назарұлы 1827 жылы 
Қазақстанның Қарқара жайлауында !мірге кел-
ген. 1885 жылы Қытайдың Сүйдін түрмесінде 
қайтыс болған. Сүйегі Қорғас ауданына қарасты 
Сүйдіннің маңындағы Жанбұлақ деген жерге 
жерленген. Ататегі – Үйсіннің Албан тайпасы, 
Құрман руынан. 

Қожеке – Жетісу жерінде патшалық Ресейдің 
отарлық езгісіне қарсы жасалған ұлт-азаттық 
к!теріліс басшыларының бірі. Ел басқарған 
басшы, қол бастаған батыр, он саусағынан !нер 
тамған дәулескер күйші, сазгер, Жетісу күй 
мектебін қалыптастырушы к!рнекті тұлғалардың 
бірі. Бүтін бір дәуірдің басында тұрған тағдырлы 
тұлға. Алайда Қожеке күйлері толық зерттел-
меген, нақты саны жоқ. Ел аузында жүзден 
аса күйі бар деп айтылғанымен, 30-дан астам 
ғана күйі нотаға түскен, қалған күйлері халық 
ішінде сақталып келеді. Қожекенің «Бозжігіт», 
 «Раушан», «Қамбархан», «Б!лтірік», «Жиренше», 
«Жиреншенің Қарашашты жоқтауы», «Қолға 
алынар алдында», «Кертолғау», «Түрмедегі 
қинау», «Қинау», «Шалқайма», «Ағарсынның 
ақ толқыны», «Аққу», «Сарбарпы бұлбұл», 
«Сайрамк!л», «Арман», «Күй бастар», «Қос 
келіншек», «Күй шақыртқы», «Тарту», «Арман», 
«Қоштасу», «Құл пенде», «Тас к!мірдің шоғы», 
«Ойбай жаным», «Рабат т!ре», т.б. күйлері кеңінен 
танымал. Қожеке күйлері әсем ырғақпен, сұлу 
сазымен, кейде жігерлі екпінімен борандатып, 
самал желдей бауырлап ала ж!неледі. Қожекенің 
!мірі алмағайып күрделі заманда !тті. Қатал 

тағдырдың қатаң талқысына күймен жауап берді. 
Қожекенің күйшілік !нерін Рақыш, Шаңия 
қатарлы ұрпақтары жалғастырған. Қожекенің 
қызы Қаныкей (К!кшегір) Мұхтар Cуезовтің 
«Қилы заман» повесіндегі кейіпкер Серікбайдың 
жары. Заңғар жазушының қаламымен ақылды да 
ардақты ана ретінде әр қырынан суреттелген. 

Жер жаннаты Жетісуға XIX ғасырдың 
 ортасынан бастап патшалық Ресейдің отарлық 
озбырлығы күшейе түсті. Саурық, Тазабек, 
Қожеке, Жетен қатарлы батырлар отарлаушы 
күшке қарсы қарулы күрестер жасады. К!зге 
түскен Қожекені отарлаушы күш сыйғызбады. 
Еркіндік пен бостандықты аңсаған Қожеке 
ежелгі мекен Ілеге баруды к!здейді, 1857 жылы 
Қарқарадан 25 түтінді бастап, бірден Ілеге !тпей, 

шығыс солтүстікті бетке алып, Бұраталаға қарай 
к!шеді. Алғашқы к!ш туралы ел аузында «25 үй 
Қожеке, 6 үй Ауылай» еді деп айтылады. Мұндағы 6 
үй Ауылай дегеніміз Айттың Қалыбек тармағынан 
тарайтын Ауылай руының 6 түтіні екенін к!нек!з 
қарттарымыз жеткізіп отыр. Қожекенің бірден 
Ілеге !тпей, Бұратала баурайына баруының басты 
себебі, біріншіден, Ақ патша әскерінен із жасыру 
үшін болатын. Екіншіден, ол тұста Іленің далалы 
!лкесін торғауыт, чахар қалмақтары бақылап 
тұрған еді. 1860 жылдардан бастап Саурық, Жетен, 
Тазабек қатарлы батырлар Іледегі қалмақтарды 

бар. Олардың хатталған аты т!мендегідей: 
 Назар дыңұлы Қожақ (Қожеке – авт.) ақалақшы, 
ақалақшы Қабанбайдыңұлы, Жәнібектіңұлы 
 Жанат, ақалақшы Түстікбайдыңұлы және Смайыл 
ақалақшы. Оларға ақалақшылық (болыстық) ман-
сап Чиың (Цинь) патшалығы жағынан берілген. 
Қатысқан 5 ақалақшының (болыс) арасынан 
Назардыңұлы Қожақ (Қожеке), Жәнібектіңұлы 
Жанат, Смайыл қатарлы үш ақалақшы !з аттары-
нан қол қойған. Ал ақалақшы Қабанбайдыңұлы, 
ақалақшы Түстікбайдыңұлы қатарлы екі ақалақшы 
!з аттарынан емес, әкесінің (әкелері Қабанбай, 
Түстікбай) атынан қол қойған. Демек, 1862 
жылы Іледегі Албан тайпасы 5 болыс (ақалақшы) 
ел болғанын байқауға болады. Бұл мезгілде 
Қожекенің ауылы Тоғызтараудың Жырғалаң, 
Ағарсын деген жерінде отырған. Қожекенің 
«Ағарсынның ақ толқыны» деген күйі бар. 

Іле !ңіріндегі жер-су аттарының біразы Қежеке, 
Саурық заманында қойылды.  Мысалы, Күнестегі 
Үшкептер, Қарабура, Аралт!бе,  Жауыр, Түрген, 
Ауыз, Аққолтық, Тоғызтараудағы Қабанбай 
шоқысы, Ағарсын қатарлы жерлер бар. Іледегі 
«Қабанбай шоқысы» Айт Қалыбек батырдың 
ш!бересі  Қабанбай Садыұлының  атымен 
қойылған. Садыұлы Қабанбай м!лшермен 1770-
1850 жылдары аралығында жасаған. Сүйегі Ілеге 
жерленген. Ол 1830 жылдары Чиың патшалығынан 
Үйсін тауын бойлай Іленің Тоғызтарау,  Шапшал 
!ңірлерінен жайылымдық жер алып, біраз ау-
ылды сонда к!шірген. Шоқан Уәлиханов бір 
дерегінде: «Албандар қыста Үйгентастан Құлжаға 
дейін мал жаяды. Мал жайғаны үшін қытайларға 
жылына 60 ат т!лейді» деп жазады. Қабанбай 
Іле !ңіріндегі қазақтарға болыс болған. Іленің 
Тоғызтарау,  Текес,  Шапшал !ңірлерінде тұрған, 
Тоғызтараудағы қазіргі Қабанбай шоқысы деп 
аталатын жер жайлауы болған. Қыста Үйсін таудан 
Текеске қарай мал асырып, Аттың тауын, Ешкілік 
тауын қыстаған. 

Қожекенің ауылы 1865 жылы Тоғызтараудан 
Текеске асып, Кішіқұштайға барып қоныстанады. 

Бұл мезгілде Чиың патшалығының үстемдігіне 
тараншы, дүнгендер қарулы қарсылық к!рсетіп, 
оларды қазақтар қолдап, Іленің саяси жағдайы 
шиеленісіп тұрған еді. 1866 жылы Іледегі Чиың 
патшалығының билігі жойылып, орнына Іле 
сұлтандығы құрылады. Қазақтар қалмақтарды 
ығыстырып, далалы аймақтарды иеленеді. Бірақ 
1871 жылы Тазабек батырмен Құлжа маңында 
соғысқан Колпаковский Ілені патшалық Ресейге 
қосып, 1881 жылға дейін басқарады. 1881 жылы 
Чиың патшалығы мен патшалық Ресей  арасында 
«Петербург» келісімі жасалып, Іле біржолата 
Чиың патшалығына қарасты болады. Ел ішінде 
мерейі үстем болған Қожеке Чиың патшалығының 
ұлықтарына ұнамағаны анық. Себебі Саурық, 
Тазабек, Жетен батырлар бастаған ұлт-азаттық 
к!терілістердің ішінде болды. Ілені қалмақтардан 
тазарту жорықтарында Саурықпен бірге тізе 
қосты. 1864-1866 жылдары Чиың патшалығына 
қарсы тараншы, дүнген к!терілісіне қолдау 
к!рсетті. Шалтабаймен бірге халықтың мұң-
зарын ән-күймен жырлап, ұлттық рухты оятты. 

Осының бәрін жиып келгенде, Ақ патшамен 
айқасқан азулы Қожеке кез келген уақытта арты-
нан бірнеше мың адамды ерте алатын күрескер 
екенін Чиың патшалығы жақсы білді, үрейленді. 
Тездетіп к!зін құртудың қамына кірісті. 1884 жылы 
Чиың патшалығы жалған жаламен Қожекені қолға 
алады. Бір жылдай Сүйдін түрмесіне қамап, 1885 
жылы Жетісу күйшілік мектебінің бастауында 
тұрған, Ресейдің отарлау саясатына бас имей 
ымырасыз күреске шыққан қаһарман тұлғаны 
тас к!мірдің қып-қызыл шоғына тірідей қарып, 
азаптап !лтіреді.

Қожеке XIX ғасырда қазақтың әлеуметтік 
!мірін, күрескерлік жігерін күймен білдіріп, күй 
!нерін биік белестерге к!теріп, артына !шпес 
мұра қалдырды. Қожекенің күмбірлеген күйлері 
халықтың рухани азығына айналып, ұрпақтан-
ұрпаққа сақталып келеді.

Ертай ЖОМАРТ

алпыс жастың !ріне !ңірге де, !зіне де 
берілген жүкті к!тере алатын рухани 
дайындықпен келіп отыр. Рухы күшті 
адамның ұлтқа жанашырлықпен тіл қатуы 
оның азаматтық болмысының деңгейін 
к!рсетеді.

Ғалым талай жылдардан бері облыстық 
«Маңғыстау» газетінің бас редакторы 
 болып қызмет атқарып келеді. Қазір газет 
шығарудың техникалық жағы бұрынғы 
кезеңмен салыстырғанда анағұрлым 
жақсарды, бірақ топан ағыстағы ақпараттар 
заманында оқырман к!з тоқтататын басы-
лым шығару барынша қиындады. Бұл 
қызметті атқарудың қиындығы да осында, 
қызығы да осында. Иығына түскен осынау 
қоғамдық-саяси жұмыстың бел ортасында 
жүрген азаматтың:

– Маңғыстау, неткен шексіз ұлы ұғым ең,
Т!сіңнен нәріңді емген бір ұлың ем.
Бесіктен белім кетпей шырылдадым,
Оянып бозторғайдың шырылымен.

Отыққан туған жердің тұнығымен,
Қыр асқан құба белден құлының ем.
Толғаған тоқсан ауыз толғауыңды,
Lзіңмен тіні үзілмес жұлының ем, – 

деп ағынан жарылуында алғаусыз шындық 
бар. Lйткені бүкіл Маңғыстаудың тыныс-
тіршілігі күн сайын оның к!з алдынан !тіп 
жатыр. Маңғыстаудың бас газеті – осы 
!лкенің ағымдағы энциклопедиясы.

Кеңестік кезеңде заманымыздың 
заңғары Cбіш Кекілбаевтың «Ұйқыдағы 
арудың оянуы» атты деректі проза кітабы 
тек Маңғыстауды ғана емес, күллі қазақ 
оқырманын дүр сілкіндірген. Жерінің 
асты тұнған байлық, тарихы тұнған 
байлық, мәдени-тарихи ескерткіштері 
тұнған байлық, !нері мен әдебиеті тұнған 
байлық, салт-дәстүрі тұнған байлық, әдет-
ғұрпы тұнған байлық екенін кеңінен аша 
отырып, жиырмасыншы ғасырды жалт 
қаратқан жарты аралдың және бір негізгі 
байлығы оның талантты ұл-қыздары 
дегенді жан-жақты ашып к!рсеткен 
болатын. Сол адами байлықтың ішінде 
бүгінгі ұрпақтың да лайықты қолтаңбасы 
бар.  Cсіресе,  ақындары арғымақ, 
 таланттары тас жарған топтың арғысын 
айтпағанда, бүгінгі жыр  орбитасында 
жаққан жұлдыздары назар аудартып 
келе жатқан Айтуар Lтегенов пен 
Мырзағали Іңірбаев, Светқали Нұржан 
мен Сабыр Адай, Анар Шамшадинова 
мен Cнуар Бимағамбеттер тобындағы 
қаламгерлердің бәрін Маңғыстауды қалай 
жақсы к!рсем, оларды да туған бауы-
рымдай жақсы к!ремін. Еңбек сапарыма 
жолдама берген Ақтаудың Шевченко-
дан ақ маржан қала Ақтауға айналуына 
тарының дәніндей үлес қостым десем, 
онымды  бауырларым артық с!зге баламас. 
Маңғыстау маржандарының бәсі қашанда 
биік. Маңғыстау – жыр !лкесі, нұр !лкесі, 
сыр !лкесі, талантты қазақтардың қасиетті 
т!рі. Осы т!рден азамат ақын, елгезек 
қаламгер Ғалым Cріпті к!румен келемін.

Жырға ғашық жүрекпен жұртына 
ғашық болған, жырға ғашық жүрекпен 
оқыр манына орайлы с!зін бағыштаған, 
жырға ғашық жүрекпен жақсылық пен 
ізгілік жолындағы адами майданда 
 мін берлі шептен к!рініп, !зінің тағдыр-
талайына біткен с!з-қаруын, !лең-
жырын, к!семс!зін, ойлары мен пікірлерін 
отбасының ғана олжасы емес, Отанының 
қазынасы ретінде к!рсетіп, қарымдылық 
танытып келе жатқан Ғалымның алты 
белесі жемісті жылдарға жалғаса береді 
деп сенемін.

Iтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

Ө Ң І Л

ҒАШЫҚ  ЖҮРЕК

1974 жылдың қыркүйек айы. Маң ғыстаудың торғай шырылынан басталатын 
аптабы байырқалап, жанға жайлы, жүріске қолайлы шақ дамылдаған сәтінде 
сол кездегі Шевченко қаласына жеттім. Өткен наурыз айында келіп, осындағы 
облыстық  газетке тілшілік қызметке орналасатын болып, басылым басшысы 
Рысхан Мусинмен келісіп кеткенмін. Алып-ұшып жеткенде ағамыз сөзін жұтып, 
«адам алып қойғанын» айтып, салқындау шығарып салды. Бірақ сәтін салғанда 
облыстық Телерадио ұжымында бір редакторлық орын болып, сонда орнала-
стым. Және бұл орын маған өзім қалаған әдебиет әлеміне бір табан жақын болып 
шықты. Қызметке құлшына кірісіп, ең алғашқы хабарымды «Абай поэтикасы» 
деген тақырыппен аштым. Одан кейін Тұманбай, Қадыр, Жұмекен, Сағи, Төлеген 
ақындар туралы «Өлең және өмір» деген хабарлар дестесін жасадым. Ол кезде 
Шевченко қаласы шағын, халқы да көп емес болатын. Әсіресе өз қандастарымыз 
азаң еді. Сондықтан да болар, оның үстіне Маңғыстау жұртының өнерге деген 
өміршең көзқарасынан болар, әйтеуір әр хабарға көрерменнен хат-хабар, жылы 
пікірлер мен ұсыныстар түсіп жататын. Мен де өңірдің танымал аза маттары туралы 
құлақ түре жүріп, ел қадір леген ағаларымды тани бастадым. 

асуына иек артқан інімнің әлгі айтқан сан 
алуан қырының бәрін түстеп, түгендеп 
шығу шарт емес болар, үзеңгісін байлаған 
екі-үш қырына шылбыр жалғап к!рейін. 

Алғашқысы – ақындығы.  Оның 
ақынды ғында азаматтық позиция алдыңғы 
о р ы н ғ а  ш ы ғ ы п ,  ж ы р д ы ң  м а з м ұ н ы 
ұлттық бояуын к!рсетіп, қаламгердің 
болмыс-бітімі бой-сойымен к!рінеді. 
Cрине, оның қаламынан туған бірнеше 
кітаптан тұратын !леңдері мен дастанда-
рын, әсіресе публицистикалық поэзия-
сын талдап-таратып жазу бір мақаланың 
шеңберіне сыймайды. Мен бұл орайда 
оның ақындық-қайраткерлік үнін қайыра 
бір тыңдап к!ріп, соны оқырманның 
ниеттес назарына бергенді ж!н к!ремін. 
«Lлеңге әркімнің-ақ бар таласы»  деген 
Абай ұстанымын ұстанатын әрбір ақын-
ның жеткен жері мен мүлт кеткен жерін 
оқырманның қырағы к!зі қалт жібермей 
к!ріп отыратынын білгендіктен, Ғалым 
ақынның ұлтшыл-елшіл реңдегі поэзия-
сын, оның елдің бүгіні мен ертеңіне жаны 
ашып, алаңдайтын азаматтық кредо сын 
таныту мақсатын ұстандым.  «Зымыран 
заман қас-қағым, Сәл шалыс қадам бас-
пағын. Ғарышқа сал даңғыл жол, Тәуел сіз 
Қазақстаным!» десе, мұны ақын ның туған 
халқының алдындағы тазалық пейілі деп 
орынды атауға болады. Оқып к!ріңіз:

– Жете сүйген ұл едім мен ұлтымды,
Жетесіз деп даттамаймын жұртымды.
Жасықпын деп айта алмаймын әманда
Жоғалтуға айналсам да ғұрпымды.
Lз халқын сүйген, !зін осы ұлттың 

мұрагері деп сезінген ақынның осылай 
деп ағынан жарылып айтуына сенбеске 
әддің жоқ. Жалпы Ғалымның !леңдерінде 
к!біне  заман тынысын сезіну  мен 
уақыт алға қойған күрделі мәселелердің 
түйінін тарқатуға деген құлшыныс 
анық байқалады. Ақын қай қоғамда да 
жамандыққа оппонент екенін ескерсек, 
оның поэзиясындағы прагматикалық-
харизматикалық ой тоғыстарын жұртын 
сүйіп, қадірлеудің к!рінісі деп бағалауға 
тұрарлық. Ол шығармашылық ғұмырында 
дастандарды да, балладаларды да !ндіре 
жазған қаламгер. Сонымен қатар киелі 
де қасиетті !лке Маңғыстаудың  тылсым 

лекет және қоғам қайраткері,  Парламент 
Сенатының Комитет т!рағасы Мұхтар 
Құл-Мұхаммедтің мына бір пікірін 
қайталап к!рсек, онымыз артық болмас: 
Ғалымның жан жарына арнаған «Бибігүл» 
поэмасы туралы «Бұл әлем ақындары ара-
сында !з жарына арналған тұңғыш поэма» 
деп баға берген екен. Айтса айтқандай-ақ. 
Ақын тағы бір махаббат лирикасында, жа-
рына арнаған жүрек лүпілінде:

– Сен – тамашасың!
Қуанасың бақытқа балаша шын.
Ақ қайыңның астында сүйіскенде,
Ерініме түсетін қара шашың, – дейді. 
Соңғы жолы соны әрі айшықты. 

Бұдан отыз жылдай бұрын жазылған 
сезім,  махаббат жырларында ақындық 
қуаттың қызуы жүректі шарпыса, кейінгі 
кезеңдердегі  сезім жырлары елшіл, 
 отаншыл реңге ауысып, туған елге деген 
ақындық махаббат ажарын аша түседі.

Жалпы Ғалым шығармашылығын 
пайымдағанда оның ақындық қуаты 
дастандарында барынша ашылатынын 
байқадым. Ол оның ақындық қуатының 
алысқа тартқан ағысын, жан дірілінің 
қағысын білдіреді. Қазір дастан жазатын 
ақындар азайды. Бір кездері, Сырбай 
мен Ғафудың, Тұманбай мен Сағидың, 
Мұқағали мен Жұмекеннің уақытындағы 
дастандар дестесі, одан әрідегі Хамит 
пен Қалижанның, Ғали мен Тайыр-
дың, Cбділда мен Cбудің кесек-кесек 
 дас тан дары заманның ұшпалық кезеңінде 
поэ зияның шағын жанрында дендеп бой 
к!рсетіп, Серік Ақсұңқарұлының сер-
пердей, Ғалым Жайлыбайдың желкендей 
дастандары ғана кезіндегі кемел жанрдың 
келмеске кетуінен қорғап тұр. Дастаншыл 
ақынның бірі – Ғалым Cріп. Cсіресе, 
тәуелсіздік тағдырын жырлаудағы Ғалым 
дастандары оның азаматтық қайраткерлігі 
мен ашық позициялық белсенділігін 
жақсы к!рсетеді.

К!п дүниенің теңін шешіп, тара-
тып айту да оңай емес, сондықтан бұл 
жолы оның Ғалымның драмалық по-
эмасы – «Ақын арманы» туралы аз-
кем айта кетсек, мұндағы эпикалық 
жанрдағы әдеби тәсіл орынды баста-
лып, автор оның аяқталуын ұрпағының 

ұлт рухын оятудың бір себепкері секілді 
бұл шығарманы драмалық дастан деп 
жанрлық жағынан жіктеудің орындылығы 
осыдан байқалады. «Ақын боп !мір сүру 
оңай деймісің, қарағым» деп Т!леген т!гіп 
айтса, «барлық ақын баласы бір ананың» 
деген айшықты с!з ақын атаулының 
азаматтық міндеті қандай екенін қапысыз 
к!рсеткендей. Демек, Ғалым үнемі ізденіс 
үстіндегі, тапқанын туған еліне арнап келе 
жатқан ақын.

Ғалымның екінші қыры – к!семс!з-
шілігі. Публицистиканы к!семс!з деген 
терминді біз тәуелсіздіктің қарсаңында 
пайдалана бастадық. Кезінде Алашорда 
қайраткерлеріне деген коммунистік-
нигилистік к!зқарастан қорыққандықтан 
бұл атауды баспас!зге басыбайлы ете 
алмағанымыз рас. Ғалым бұл салада да 
дендеп қызмет атқарып келе жатыр. Ол 
поэзияны !зінің кәсіби мамандығы – жур-
налистикамен қатар ұштастырып, тәуелсіз 
еліміздің тарихи кезеңдері, халқымыздың 
қилы тағдыры, бабалар кешкен бағзы жол, 
ата-салт, ана дәстүрі жайлы үздіксіз қалам 
тербеп келе жатыр. Осы орайда оның 
қаламынан туған саяси к!семс!здерді 
саралай отырып, азамат ретінде қазақ 
жұртының тағдырына шынайы пейілмен 
алаңдайтын қаламгерді анық танимыз.

Ол тәуелсіздік жылдарында осы  салада 
к!п қызмет атқарды. Ел тарихының елеулі 
шақтары, егемен кезеңнің тыныс-тіршілігі 
оның «Мәңгілік мұратымыз – Тәуелсіздік» 
атты к!семс!здер жинағында жан-жақты 
ашылады. Ғалым ұзақ жылдар бойы 
Маңғыстау !ңіріндегі еңбек адамдарын 
жырлауда, жазуда, тарихи !лкенің бүгіні 
мен болашағына қызмет етуде кез келген 
мұнайшы, газшы,  геолог, тасшы, жолшы, 
малшыдан бір мысқал кем еңбек етпе-
ген азамат. Оның жазған мақалаларын, 
к!семс!здерін, ұсынақты ойлары мен 
жедел жазбаларын, к!кейкесті пікірлерін 
жинақтаған кітаптың !не бойы осы !лкеге 
деген перзенттік махаббаттан тұрады. 
 Сонымен қатар әдебиет, !нер, салт-дәстүр, 
ұлттық талғам мен тағылым, руханияттың 
шетін де шамырқанған шептері туралы ой-
лары мақалаларға түскенде ол халықшыл 
мінберден қаймықпай с!йлейді.

Ғ а л ы м н ы ң  ү ш і н ш і  қ ы р ы  – 
 журна листігі. Бұл ж!нінде тілге тиек ете 
берсек, белгілі қаламгер, бүгінгі сенатор, 
жүйрік журналист Нұрт!ре Жүсіптің 
Ғалымның журналистика саласындағы 
еңбегі туралы айтылған түйінді пікірін 
тұжырым ретінде келтірсек, оқырман 
бұған !з дауысын береді деген ойдамын.

«Тіл! Бұл тікелей !зімізге  байланысты, 
құрметті ата-аналар! Бәрі де отбасынан, 
үйдегі тәрбие бесігі және мектептегі, оқу 
орындарындағы тәрбиеге  байланысты. 
Отбасылық тәрбиеден ана тілімен 
нәрленіп !скен бала оның қасиетін 
ешқашан жоғалтпайды. Бірақ ана тілін 
ардақтауды бойлай айтып отыру керек.

Дін! Біз осы жағына осалмыз. Қазіргі 
жастар «советтік» емес, жаңа қоғамда 
!мір сүріп жатыр. Ендеше, ата-баба-
лар таң даған мұсылмандық жолға шаң 
тигізбей, имандылыққа, әдептілікке 
үйренуі керек.

Діл! Ой, қайран, қазағым-ай! Арғы 
тамырың мықты еді-ау. Алтынның 
сынығындай ардақты аталар мен әжелер, 
сендер кеткесін дүние не болар екен? 
Мен содан қорқамын. Ұлттық ар-намыс, 
салт-дәстүр, текті қасиет, ж!н-жоба, 
әдет-ғұрып, ұлттық түсінік-түйсік, 
кісілік болмыс жойылып кетпегей-ді... 
(«Ағаш жапырағымен, адам ұрпағымен 
 сымбатты», 22.10.2002)». Автор осы 
т!рттағанды Темірқазық ұстаным етіп 
алады. Бұл – Отанын сүйген, отына 
күйген адамның !мірлік ұстанымы! Бір 
с!збен айтқанда, Ғалым Cріптің топтама 
к!семс!зі ұлттың олжа толтырар ұтысы 
деп бағалауға болады!» Бұл пікірлерге 
алып-қосарымыз жоқ. Орынды, оңды. 

Жақсы журналист болу екінің бірінің 
қолынан келе бермейді. Ол үшін !мірлік 
таным, азаматтық болмыс, қайраткерлік 
қуат, тарихи сананы танитын талғам, 
қоғам !мірінің тынысын тап басатын 
сезім, к!пке ақыл айта алатын имани-
адамгершіл қасиет керек. Ғалым жылдар 
бойы осы қасиеттерді меңгеру  жолында 
тер т!ккен жан. Журналистік түйсік пен 
!мірлік пайым ұштасқан кезде ол адам !з 
ортасына ой тастауға құлықты да құқықты 
бола алады. Демек, Ғалым Cріп осынау 

 тарихын, шегендеулі шындығын індете 
 жазуда оның публицистикалық  дастандары 
оқырманның к!ңіл к!кжиегін кеңітіп, 
түбек келбетінің кешегісін  кемел, бүгінін 
бедел етіп баяндайды, тарихи танымының 
адымын аша түседі.  Дерек пен дәйекке 
құрылған дастандары ақынның үнемі 
аңшылық аңдампаздығын, саяткерлік 
сүрлеуін к!рсетеді. 

Ал Ғалымның қысқа  лирикалары !з 
 алдына бір шоғыр. Адами болмыстың әр 
алуан қырын к!рсететін тақырыптарды 
игеруде ол тағы да түйінді ой, түбірлі пікір 
айтуға тырысып, жанрдың жауапкер-
ші лігін жете сезінеді. Осы орайда оның 
әріптес-курстас жолдасы, к!рнекті мем-

есімін тың ат – Рухсана деп қоюымен 
шендесіп, жаңа толқынның алдында 
тұрған халықшыл міндеттер авторлық 
қорытынды болып тұжырымдалады. 
Кезінде Дихан баба Cбілев Сұлтанмахмұт 
туралы «Ақын арманы» деген екі томдық 
дилогия жариялағаны еске түсті. Ойлана 
қарасақ, кез келген ақын арманы – туған 
елге адал қызмет ету. Осы тұрғыдан 
келгенде, Ғалымның арманы да 
қазақ даласының шамшырағы 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
арманымен, рухымен үндес. 
Бұл поэманың негізгі  табысы 
деп айтуға тұрарлық. Рух пен 
сананың солғындаған кезінде 

ЗЕРДЕ

тазарту жорықтарын бастады. Бұл туралы Шоқан 
Уәлиханов 1864 жылы 27 желтоқсанда жазған 
бір дерегінде: «Албандар Текес !ңірінде к!шіп 
жүрген қалмақтарды мүлдем құртып жіберіпті...» 
деп мәлімет қалдырған. Саурық, Тазабекпен 
бірге тізе қосқан Қожеке ауылын бастап, алды-
мен Нылқыға, одан соң Тоғызтарау !ңіріне келіп 
орнығады. 

Қожеке туралы жазбаша дерек 1862 жылы 
хатқа түскен. 1862 жылы Іледегі Чиың (Цинь) 
патшалығының билігін сырттай мойындап, қол 
қойған адамдардың тізімінде ақалақшы (болыс) 
ретінде аты аталады. Ол деректе былай делінген: 
1862 жылы Айт, Бозым, Алжан, Сегізсары рулары 
атынан Саурық Түменбайұлы бастап 12 адам қол 
қойып, бармағын басады. Араларында 5 ақалақшы 

ҚОЖЕКЕ 
КҮЙШІ
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Бір күні мінәжат алдында 
дәрет алып отырған Дәуітке 
досы, Cзірейіл, яғни Lлім 

Періштесі жетіп келген еді. Періште 
жай жүруші ме еді! 

– Достым, мен сенің жаныңды 
алуға келдім! – дейді ол пайғамбарға.

– Ау, біздің уағдамыз қайда, дос?!
– Біз уәдені ұмытушымыз ба? Біз 

!з с!зімізде тұрдық.
– Қалай сонда?
– Достым, уәде – Құдай с!зі. Оны 

жұтқан нәмәрт-қасиетсіз... Саған 
берілген аманатты қайтарып алу сәті 
бір Жаратушының ғана құзыретінде. 
Ал !лім сәтінің жақындап келе 
жатқанын біз !зіңе к!п ескерттік: 
шашыңды, сақал-мұртыңды ағарттық. 
Тісіңді босатып, қолыңа таяқ ұстаттық. 
Пенденің желк!рік к!кірегі тым 
аспанси бермей, тәубеде болсын деп, 
түрлі сын, ауру-сырқауды жиілеттік. 
Сындардың қаттысы –  намаз үсті, 
«Ассалаумағалейкүм,  Рахматулла!» 
сәтінде, оңға-солға к!з салып, екі 
жағыңдағы отыз ұлыңды к!ріп, 
к!ңіліңе сәл астам ой енгенде, сол 
отыз ұлыңды бір сәтте алдық. Есесіне, 
Сүлеймендей асыл перзент бердік... 
Соның бәрі жақын қалған !лімнің 
ескертпелері еді. Lмір нышандарына 
пайым жасау – парасат ісі. Сен пара-
сатсыз ба едің, қадірлі достым?!!

– Түсіндім, – деді пайғамбар. – 
Истиғфар! Истиғфар!! Истиғфар!!! 
Менен болған пенделік ағаттыққа 
сансыз кешірім сұраймын, Раббым! 
Жаратушы бұйрығына шәгім жоқ!.. 
Тек енді, мына таһарат судан қалған 
жарты кесені ішіп қояйын...

Шарт бойынша, дәрет алудан 
артық ауысып қалған суды рәсуада 
қалдырмай, ішіп қою парыз еді.

– Тоқта, достым! – деді Cзірейіл. – 
Бұл жарты тостақ су сенің татар дәмің 
есебінде жоқ. Ол саған жазылмаған!

С!йтіп, !лім періштесі пендеге 
бұйырмаған сәл жұтымды да !ңештен 
!ткізбестен, досының жанын алып 
жіберді.

Дүния, ырғын байлық... Дәреже, 
даңқ... Бәрі қалды... 

Соның бәрінен !зіне бұйырмаған 
жарты кесе су да ішілместен қалып еді.

***
Тағы бір жеңіс...
Оның татымы таңдайға таңбала-

нардай ерек тәтті. Ол сенің к!ңіл-

күшті қорғаушы дағауасына жетті ол 
достар. Мәселен, керемет рекордтық 
зілтемір к!терушінің немесе тым 
алысқа жүгірер марафон !лерменінің 
шыңдалуындай зор,  рухани-
психологиялық сындардан !тіп, !зінің 
адами болмысы боп қалыптасты. 
Қатыгез жекпе-жек мықтылары 
саусақ ұшымен-ақ адам !лтіре алатын 
!нер шегіне жетеді (Зұлымдық үшін 
күш жиғанды, жалпы Құдай атсын!). 
Ал бұның !зі ширыққан ақыл-қисын 
күшімен кім-кімді де жусатып  тастар 
қасиет деңгейіне к!теріле алды. 
Cрине, нұрлы парасат шамшырағы 
сілтеуінде, ізгі мақсаттар биіктерінің 
шақыруында деген сенімде...

Сонан да !мір тізгіні қолда. 
Тірліктер сенімді. Логика темірдей.

Осынау ойлар бүгін неге тұтаса 
қаумалап отыр !зін?

Биік тауға бұлт үйір... Ақыл қуаты 
деген – бітім-болмысыңа мықтап 
дарыған, балдағы қолыңа берілген 
зұлпықар. Ақыл – құдірет. Ақыл – 
кепіл. Cрине, кепіл! Мына жалғанда, 
сол ақыл қуатында биік к!терілген 
атағың, дәрежең, беделің – сенің 
!мірің үшін зор кепіл. Cйтпесе, игі 
де ізгі істеріңнің бұл !мірдегі мәні, 
қайтарымы не? 

Кепілдің белгісі... Ағайын, дос-

айдаған бес ешкісін дұрыс бағып алса 
қайтеді?!.» дейді т!ңірек. «Ауласының 
түкпірінде тозып, ұмыт болған ескі ар-
баны ж!ндеп қойса болмас па?..» дейді 
т!ңірек. «Тәрбиедегі баласын дұрыс 
ұстап, түзу жолға салса қайтеді?» дейді 
сол т!ңірек.

 «Lзі атқаруға тиіс !з міндетін 
сонша дабыралату не қажет?!.» деген 
– сұрақтардың ең сүйкімсізі.

Ойлар неге жауар бұлттай тұтаса 
ұйысып отыр? 

«К!пте ақыл жоқ» деді Абай. 
«Халық – бұл тобыр» деген Кейқауыс-
патша. «Адамдарға күн сыйла, олар 
Солтүстікке қашады» деп жазды 
сұңғыла Гете. Мұншалық толғам 
түйіндеріне не айтуға болады?.. 
 Дегенмен, к!пте ақыл бар. Тек, 
біртүрлі ақыл, бірлігі сұйықтау ұйытқы 
сияқты ма?.. Ағайын деген сол. Cрине, 
ұлы күш. Сұрапыл күш... Олар әр сәт, 
әр жағдайда, әйтеуір, бақытты к!рініп, 
парықсыз күлуге бейім. Жақсылық та 
!зінен, жамандық та !зінен еді ғой... 
Нюанстар кейде түсініксіз... Адам де-
ген әрдайым биікте, биік идеалдарда 
!мір сүрсе кәні! 

Ғарыш тыныш болса!
Ғалам аман болса!
Cнеу шаруадан келетін мың алтын 

тезірек есепшотқа түссе!

мүмкіндік тұтқасын ұстат, әсіре 
пысықтықта әкесін де сатып жіберер 
қайраткерлікке жетеді ол пысықайлар. 
Тірліктерінің !з жарнамалары !тімді, 
даңғаза-дабыралары әлемет. «Рия» 
дейді мұны тақуалар. Бірақ мына 
арсы-күрсі арсыз ағымда сенің адал-
арамыңды талғап жатқан кім бар?!. 
Жарнамалары зор, ал шын мәнінде, 
ұсақ-түйек к!ңілдердің уақыты ма? 
«Екіжүзді, үшжүзді, онан да ары стан-
дарттар...» жыр болмай қалды ғой осы 
күні. 

Басын құмға тыққан түйеқұс сонша 
ақымақ мақұлық деуге болмас. Кейде, 
қажет болған жағдайда, к!ре тұра, 
«к!рмей қалу», біле тұра, «байқамай 
!те салу» ұтымды !мір тактикасын 
құрайды. Күңкілшілдер, күңкілдей 
берсін, сен, қусың, биіктеусің, сенікі, 
бәрібір, ж!н және мақұл. Тек, әлгің 
дер кезінде басын топырақтан суыра 
алса, сол – ат үстінде ұзақ жүре ала-
тын «мақұлық». Lміршең бір !мір 
тактикасы осы... Cйтсе де... Қулар... 
Пысықтар... Анығы, бейшаралар... 
Олар бір !рісте ерен қайраткер, ал 
шын мәнінде пасықтар... Ұсақтар 
 туралы к!п бас қатыру да мәнсіз.

Біразы !з батпақтарында, әйтеуір 
!мір кешіп жатыр...

Lзінің де «ақыл-ойдың мән-

қайда барады? Бір уыс топырақ, түбі, 
бәрін жауып кетеді... Мистика, тілін 
таба алсаң, жүрісі жайлы жорға ат. 
Жүлгесін тауып түсе алмасаң, жатқан 
бір қорыс, қойыртпақ. Жалпы наным-
сенім деген, абайлап ұстамаса, екі 
жүзді қанжар; бір жүзі сыртқа !ткір 
болғанымен, бір жағы, ең аз  дегенде, 
!зіңді сыза жарақаттап кетуі бек 
мүмкін. Қалай болғанда да қарудың 
тұтқасы !зіңде, ал қандауыр жағы 
сыртқа бейім тұрмағы мақұл.

Дегенмен, мына дүниеде жақсы-
жарқын әлеует-әлпет бар. Олар 
әлдеқайда к!п! Сол жарқын әлеуетке 
сенуге, арқа сүйеуге болады.

Жаратушы сотын қайдам (күпірлік 
ойды Құдай кешірсін, Ол бәрібір 
сенің қисын-қалыптауыңмен санас-
пас), адам мына жалғанда !зіне-!зі 
бірінші сот, дәлірегі, !з таразысының 
екі басын !зі жақсы білетін сұңғыла. 
Ойбо-ой, бұл таразының екі басында 
не жоқ!.. (Адам ойын, іш дүниесін 
к!зден таса ұстайтын нәзік те күшті 
қоршау – Жаратушы берген қандай 
берік қамал еді!).

Апыр-ай, мына ойлар?.. Адам 
қайшыласқан ойлар жентегі-ау.

Ертең!.. Талай қуыс кеуде, қалтарыс 
ниет, алаңжарлы к!ңіл үшін үміт 
 сызатты, құтқарушыдай шапағатты 
ұғым сол «Ертең». Онда к!п мән, к!п 
есеп, к!п үміт бар... Олар сол «ертеңді» 
түрлі бояулармен бояп бағады. 
Біразының үміті мен сенімі сол жақта. 
Ал сен !зің сол ертеңді қандай бояу-
мен бояр едің? Lзіңе !зің әділ сот едің 
ғой! Оны байырқалап пайымдауың 
қалай? Біртүрлі, тұрлаусыздық бар ма? 
Неге? Неге???

Жә, «Ертең», болмысы бұлыңғыр 
мәлімсіз «Ертең», сен мені сонша 
қорқыта берме! Боларың бола  жатар... 
(Бәзбіреулер «!лімнен, !луден 
қорықпайды екен» деген тағы бір 
далбаса бар... Онан кім қорықпаушы 
еді!.. Ол, бәрібір, ешкімнің қисын-
қалыптауымен санаспайды... Cйтсе 
де, кім білген?.. Кім к!рген?.. С!з 
ғой бәрі...). Ал мына анық жалғанда 
жамандық к!рмей !ту! Осы қолдан 
келе ме? Осы мүмкін бе?.. Жамандық 
к!рмеу. Мына дүниеде еш жамандық 
к!рмеу!.. Келеді!!! Мүмкін!!! Мұның 
мықты тұтқалары бар. Олар мына 
қолда. Cйтпесе, сонша дәреже, қуат, 
ақыл-ой не үшін? Сонша мәнділік 
мәні не? Сонша сенімділік тұғырын 
неге пайдаланбасқа! Кепіл!

Lмірде еш жамандық к!рмеу 
мүлтіксіз шарт бола алмас. Кез келген 
пенде үшін... Адамның оң және теріс 
істері тым зілді анықтар. Амалың 
барда, солардың «бүгінін» асырып, 
«ертеңін» жасыра тұру мүмкіндігі...

К!птің ықылас-алғысын ешкім 
бұза алмаған!..

 «Ендеше, бұл – мына дүние 
амалын, кісәпір есепте, тағдырдан 
жоғары қою, анығы, құдайсыздық 
ниеті» дейді бір жасын-ой.

«Олай емес! Мен құдайсыз емес-
пін!» шырылдайды жан дауысы.

«Осыныңды шын жан үні дей 
аласың ба?»

«Ізгі жақсылықтарға табан тіреген 
кепіл бар! Ол бәріне кепіл!»

«Ол, негізі, бұл дүние заты. Таразы 
үстінде, бір жағдайлардан, ертеңге 
жүрмеуі мүмкін. Бақи үшін мәнсіз боп 
шығар... Тіпті кей себептен, құтыла 
алмас қасіретің болуы да...».

«Бұл мүмкін емес! Мүмкін емес!! 
Мүмкін емес!!!»

«Lзіңнің әділ сотың не дейді?..».
Осы қазір !зінің ішкі соты да үнсіз 

сияқты... Мына түнеріп т!не берген 
түмен ойды таратып жіберетін бір 
құдірет жоқ па?

«Ертең», болмысы бұлыңғыр 
«Ертең», сен тұра-тұршы!!!

 Бұл дүниенің азабы кей тозағыңнан 
кем бе еді?.. «Расында, қорадағы, 
айдаған бес ешкінің бұйырған жем-
ш!бін дұрысырақ қамдап, аула түбінде 
тозған арбаның сүйегіне !мір беріп, 
тәрбиедегі баланың тәртіп-тағдырына 
адал ақыл с!зін айту керек еді-ау...». 
Ау, !мір бойы қамын соққандары да 
солар емес пе? Не кінәрат? Не жетпей 
қалды?..

Мына тұтасқан ой-бұлттар... Жай 
оты атылатын сияқты ғой...

Lмір деген сұрапыл айдында бәрін 
қамту мүмкін емес. Сезгендер мен 
сезімдерді ежіктеу үшін томдаған 
жазулар аздық етеді деуші еді... Бәрі 
мүмкін... Lміріңде, сәтін салып, 
 апатты тоқырау-күйреуге ұрынбай 
!тсең де, дағдарыс-сәтсіздік келіп 
аяқтан шалуы ғажап іс емес. Бұған еш 
кепіл жоқ. 

Шығармашылық климаксы. Ол 
сүйкімсіз. Біреулер үшін ол – нағыз 
күйреу... Шексіздіктің шетіне жет-
кендей... Осыны қазір сезініп отыр 
ма?! Шынымен, мұны осы кезге шейін 
аңдамай келіп пе еді?

...Сонау, жауар бұлттардай 
 тұ тасқан қатпарлы ойлардан к!кті 
тіле, найзағай атылды кенет. Дүние 
!згеше бір реңкте құбылды. Lзгелеу 
бір к!ріністер... шындықтар пердесі 
түріле бастағандай. Басқа бір 
ақиқаттардың ерек, ереуіл әлемі 
ашыла бергендей. Тек, солардың арты 
неткен салқын-сұрғылт мәлімсіздік?!! 
(Бұл енді басқа бір әңгіме !зегі).

Cлі де !мір сүрілуі керек еді...
Алдындағы жарты кесе су да 

ішілместен қалды.

құсыңды к!кке шарықтатады. Lзіңнің 
мына ақиқаттағы һамбал мәнділігіңді 
сезіне түсесің. Табан астындағы 
Жердің !зі монтаны мойындаған 
зор салмақ сезінесің бар бітім-
болмысыңнан.

Кезекті жеңіс. Ол жанға жағымды 
бар зіл салмағымен, !з мәнділігін 
барынша сездіре, таудай боп т!беден 
қона кетті; дүние-т!ңіректі әлем-
жәлем жалт-жұлтқа толтырды; 
маңайды ғанибет дабырамен шулатып 
жіберді... Мұндай нұрлы сәттердің 
!мірде қаншасы болмады! Бәрінің 
есебін айта алмас еді (Жә, ондай-
ондайды есепке құмарлар есептей 
 берер...). Тек, бәрі де ғайыптан-тайып, 
аспаннан басқа кеп құлай қалған оңай 
бақ еді деп ешкім айта алмайды (Айт-
пайтын да болуы керек!). 

Жеңістер еңбекпен келеді... 
Жеңістер және есеппен келеді...

Lмірдің қайбір кезеңінде, тағдыр 
кестесі алдыңда тек жеңіс !рнектерін 
сызып жатсын десең, дүние-болмыс 
қалыбын т!ңкеріп жіберердей ынта-
әрекетті бол! Тек, жағдайлардың 
орайы мен сәті оңынан келсін де! 
Сәттіліктің !зі де, айналып келгенде, 
сол ынта мен әрекет қазығына байла-
натын бір үркек қой... 

«Сен кім едің?» деген сұрақ қояды 
!зіне... Орнықты ой, мұздай ақыл, 
қиюлы қисын адамы. Бәрі негізсіз 
емес. Lмірге айқын да, тайсақсыз 
к!збен қарай алу. Ерік күші арна-
сында іс-әрекет жүргізіп, ақыл-
парасат шыңдау. Мақсат тым биік 
тұрды (Соншалық айла-амалсыз 
да !мір сүретін, !мір сүріп жатқан 
мың-миллиондар бар, әрине, !мір 
ғой). Жалпы, халықта «қолдың 
кірі» деп орынсыздау бағаланатын 
дүние-байлық қана емес, солардан 
қасиет-құны к!п жоғары ақыл-ойдың 
асылдарын тани алдым және соларды 
талмай жинай бердім деп сенді. Құдай 
қолдағанда, осыны ертерек және 
тереңнен сезінгені ғажап. Кейбір ұсақ 
к!ңілдер, есіл-дерті алдыңғысының 
жетегінде кетіп, тілдері салақтап 
жемтік қуған иттей, жатпай-тұрмай 
ұрына дүние-мансап құрап, сонан 
біразы !з ойында күлкілі күпінген 
астамдық, мәнділік сезіне, тайыз 
масайғанда, бұл !з мақсатының ар-
насын жоғалтқан жоқ. Cмияндары 
тоқ, к!йлектері к!к күлкілі ақымақтар 
қаншама мына !мірде! «Ақылды 
екенсің – неге кедейсің?» деген 
классикалық риториканың мәні де, 
ендігі, ұққанға түбегейлі !згерген. 
Шамшыл байшыкеш, әлде, кеудесі 
к!рік ұлылар – ежелден күлегеш 
к!ңілдердің арзан жемтігі ғой... 

Орнықты ой, мұздай ақыл, қиюлы 
қисын адамы. 

Lмірдің талай жеме-жем сәтінде 
олар !зіне к!мекке келді. Дәлірегі, 
к!птеген сынды сәттерде шұғыл ес 
жиып, ширыға қуат шақырып,  солай, 
!зін ешкімге алдырмас қарымды, 

жаранның ықыласы мен к!ңілі. Олар 
сәт сайын жағалауын кере түскен, 
қайтуы мүмкін емес шалқу теңіздей. 
Ұлы айдынның қызуы к!теріңкі, 
тегеуріні сұрапыл келеді. Бос шулы 
дабыра емес ол. К!птің ықыласы... Бір 
жақсылық, бір батаның !зінен ғана 
пенде Жаратушы рахматынан сонша 
үмітті болады. Ал к!птің алғысы. Ол 
ұлы күш – биік тау, қорғанды қамал, 
буырқанған мұхитта сені қамқор 
қомшасында алып келе жатқан 
сенімді кеме. К!птің махаббаты... 
Ол сарқылмас-суалмас игілігі ырғын 
 дария, берері мол, пайдасы ағыл-тегіл, 
ризығы таусылмастай. К!птің пейілі... 
Ол тосқауылды білмейтін тасқын сел, 
оның жолына к!лденең тұрам деген 
біреу топан жолына түскен жаңқа 
болады.

«К!птің алғысын Құдай да бұза 
алмаған!» деген...

Тек, солардан жанды кіндікті үзіп 
алмау керек!

Апыр-ай, мына ойлар неге 
қалыңырақ қаумалап отыр !зін?

Lз сенімінде, бауырларға деген ізгі 
ниет ұшан-теңіз еді.

Lмір есептен, мықты есептен 
тұрады. Сәттілік дегенің – елу  пайыз 
Құдайдың қарасуы және елу үлес 
!зіңнің амал-әрекет, ұштастыра-
қайымдастыруың. Ал жамандық әр 
сәт, әр тасада аңдып тұратын !мір 
пасықтығы. Ол арамш!п, күтімсіз-
ақ жолыңа біте береді. Онан мүмкін 
жағдайларда, сәтімен жырылып 
кету данышпандықтың бір белгісі. 
 «Жырынды» – аса қызық философия. 

Осынау !мірде қиянат бар ма 
еді? Lмірде қиянат-қысым болмаған 
деп кім айта алар? Оның мызғымас 
негізі сонау алғашқы табиғи-болмыс 
құрсағынан; бүкіл тіршілік амал-
дары соны қайталайды... Қиянат. 
Ол жарықтың к!леңке бетіндей, 
медальдің екінші жағындай !мір 
шындығы, соның құрамдас б!лігі. 
Бәлкім, тіпті қажеттілігі! Оны қиянат 
деудің !зі артық. Lйткені !мір 
күрес. Күрес арты жеңіс (жеңіліс). 
Жеңістің сырт беті – қиянат. Жеңіс 
к!леңкесінде жеңіліс тұрады... Мынау 
фәни-жалғанда абсолютті таза алтын, 
абсолютті таза су деген болмаған. 
 Болса, ол қалыпты !мірден оқшау 
кеткен нонсенс... 

Қиянатқа кім кінәлі?.. (Орын-
сыз сұрақ деуге болмайды). Кешегі 
при митив оқулықтар «дүниедегі 
құлдар мен міскіндер соғыс тұтқын-
да рынан пайда болған» деп күл-
кілі қисын соққанымен, мына 
!мірдегі күйсіздер мен кембағалдар 
!з ақылсыздықтарынан, әрекетсіз-
дік терінен, ой кемшіндігінен сондай 
тағдырды таңдаған деуге болар еді. 

Бауырлардың еңсесі биік, жүзі 
жарқын, к!ңілі шалқар болса  деген 
тілек – жарық күндей анық! Ізгі 
амалдар к!п еді... Ал т!ңіректе 
с!з к!п. С!з !те к!п. «Қорадағы, 

Осынау адами тілектерде не  кі нәрат 
бар?.. Есеппен қаланған !мір кепілі 
сені қамсыз етіп,  кесір- ке сапаттардан 
биігірек алып жүре алар қуат. Бәлкім, 
ол ұзақ та, бақытты ғұмырға да сеп 
бір шипа!.. Және атақ, даңқ, дәреже 
биігіне к!теріле алған адам. Пенде 
қисынында, кереметтей адам бақытын 
тапқан адам. Теңіздей терең, таудай 
қомақты жиған-терген... кепіл үлкен. 
Ол – к!зге жағымды к!ріністер, 
таңдайға татымды дәм, құлаққа 
ұнасымды үндер – бір с!збен, мына 
!мірдің заңды ғанибеттерін алға тар-
тады... Нәпсі – !мірдің ұлы қозғаушы 
күші...

Ал сенен г!рі ақылдырақ адамдар 
ше?.. Cлгі, ерек биіктерге ұмтылып, 
жарқын әлденелер үшін жарғақ құлағы 
жастыққа тимей жүрміз дейтіндер?.. 
Беймазалар... Қызғанушылар... 
Cлде, қулар?.. Оларды жоққа шығару 
ақыл ісі емес. Тек, бәрі де сол анау 
айтқандай ма?.. Олардың !з есебі 
!здерінде. Жылы-жұмсақтың т!сіне 
шығу үшін не амал, не әрекет жасал-
май жатыр мына дүниеде?!. «Айла-
кер, қу» деген с!зді осы жұрт жабыла 
мүйіздегенімен, әр пенденің !з нәміне 
лайық !з қулығы жетіп-артылады 
(Онсыз !мір – қалыпты !мір деуге 
болмас). Қулық – қайраткерліктің 
құрамдас бір б!лігі болған. Шындық 
пен жалғанның ара-жігі әлдеқашан 
жоғалған. Бұл енді !кінішті жайт!

Адамда қанағат жоқ, тәубе, таупық 
аз. Және жеу, жеу, жеу...

Ж а л п ы ,  м ы н а  у а қ ы т т ы ң 
 пы сықтары. Сырын білмей, сырты-
нан қарағанға кілең к!ркем, керім 
біреулер. Олар мәнді к!рінуде, 
мәдениетті һәм ақылды с!йлеуде, 
сырбаз ишараларда бірінен-бірі 
!теді!.. Есептер мүлтіксіз (Мына 
жалғанда есепсіз не бар десек те...). 
Жел баққыш шушыларға бір с!зді 
бастап бере ғой, олар құйын к!теріп 
әкетеді. Бейне бір, !здері еш нәрсе 
к!рмей, білмей жүргендей. Таң-
тамаша қалып, к!птеген қажырлы 
істер тындырады. Науқандар мен 
науқаншылдық...  Бәзбіреудің қолына 

ділері» деп жиғанының біразы, не 
күлтектейтіні бар, кейінірек мәлім 
болды (әу бастан да мәлім еді-ау!), 
негізі, !зіндік бір қулық-есепшілдік 
ш!пшектері екен. Солай болып 
шықты... (Ау, ондай-мұндай кімде 
жоқ?!!). Cйтсе де, оларға ірілік, 
мәнділік бере білу, әр с!з бен істі 
шын асылдай бұлдай білу онша сәтсіз 
амал емес. Қалауын тапсаң, сонау 
туыстарға «жез де – алтын, алтын да 
– алтын». 

Масаю емес, аяусыз іш сарап, ішкі 
сын !зіңді алып шығатын ең адал 
дос. Жұрт ести алмайтын !з үнің... 
(«Дос жылатып айтады» – ақымаққа 
ғана сүйкімсіз с!з). Lзіңе ең бірінші 
дос – !зің. Бірінші жау да !зің. Бұл 
соңғысы, енді, данышпан-тағдырлар 
сыбағасы деседі. Анығы керек, мұндай 
данышпандықты соларға-ақ бере 
берсін; оның қажетінен бұл жалғанда 
пайда аз, дәні тым ащы, тіпті заһар... 
Олар !мірді тиімі аз қысыр қиял, елес-
тер сағымына апарып ұрындырады... 
Cсіресе, кейбір ойшыл-айтқыш-
жазғыштардың жетек-қиялы... 

Біраз желбуаз қиял ағайынды 
жарға апаруы мүмкін...

Lзінің улы сыны – !зіне мәлім. 
Іш сыны – неше түрлі уыт қайнаған 
қара қазан. Cлде, ем-дәрумен... 
Lзін-!зі қамшылайтын сәттер, 
Құдай сақтасын, бәлкім, ешкімнің 
 ойына келмейтін, талай түсініктерден 
әрірек азап ол. Онсыз болмайды. 
Жыланның улы тісі оның ең әлсіз 
жері – таңдайында, бірақ !з уынан 
!зі !лген жыланды к!рген кім бар?.. 
Ол – даналық таңбасы... Оның талай 
сезім мен тәнді қалтыратуында терең 
мән бар...

Тек, есептің биігі мен т!менінің 
ара-жігін жоғалтып алмау керек. 

«Тойымдылық, таупық болса дүние 
бәріне жетеді» дейді т!ңірек. Асылы, 
бұл ақыл с!зі. Тек қана сыбағасыз 
қалғандардың жан  шырылы деу ж!н 
емес. «Адамда қанағат жоқ, тәубе-
таупық аз...» деген де осы қатардан. К!з 
еш уақыт, ешнәрсеге тоймаған! Бұл да 
ежел ақиқат,  ендеше,  пенде онан ұзап 

Бұл – екі құрамды әңгіме емес.
Көне әпсана мен бүгіннің бол-
мысы арасында бір тірі тамыр 
сезіледі. Соның тұтас уәжі...
Мен естіген аңыз былай дейді:
Дәуіт пайғамбар (ғ.с) өлім 
Періштесі Әзірейілмен дос 
болған. Сол достық үдесінде 
пайғамбар бірде Періштеге бір 
өтініш айтқан деседі.
– Хазіреті Әзірейіл достым, 
саған мезгілі жеткен пенденің 
жанын алу міндеті жүктелген. 
Бұл фәниден бәріміз де 
өткіншіміз. Менің де санаулы 
өмірім бар. Ал енді, асылық 
болмасын, доспыз ғой, дос 
көңілде саған бір өтініш 
 айтайын: мен өлетін күнді сен 
маған ертерек ескертіп қойсаң 
қайтеді?
– Ол не үшін керек болды, 
құрметтім?!! – деп сұрайды 
Періште.
– Алды-артыңды біле өмір 
сүруде – тиім бар.
– Мақұл, – дейді Періште. – 
Айтқаның болсын, достым.
Уәде – кепіл! Әсіресе, Періште 
сөзі!
Пайғамбарлардың да пенделігі 
болатынын алдыңғы-кейінгі 
тарихтар аз дәлелдемеген ғой... 
(Пенделік дегенің кім-кімнің де 
жан қалтарыстарында бүргедей 
бұғып жүретін, әлде, сайтан-
дай перделі, әлде, ұрыдай 
сылтсыз бір жымысқы, сірә...) 
Ұлық Періштенің сондайлық 
уәдесін алған пенденің көңілі 
жайланып, алаңсыз, өмірін 
ары жалғай береді. Яғни 
өлім хабары келерінен кепілі 
бар адам, өмір мәселелерін 
алаңсыз атқара берсе жөн ғой, 
оның несі айып?.. Жасөспірім 
шағында Жалут дәуді жеңіп, 
ел алдындағы адами беделі 
артқан еді. Жаратқан өзіне 
отыз ұл берді. Мол байлыққа 
кенелтті. Күш-қуатын  асырды. 
«Дәуіт жұлдызы» Синай 
көгінде биік жарқырады. 
Пайғамбарлық дағауасы зор 
еді... Шүкіршілікті ұмытқан 
емес. Ал ақыл-парасаты 
пайғамбар дәрежесінде кемел 
екеніне кім шәк келтірер?!! 
Әрине, пайғамбар да – ет пен 
сүйек бітімді пенде... Өмірдің 
көлеңкелі, тіпті қасіретті сәттері 
де аз болмаған. Асылық та 
болды, жаза да болды... Біледі: 
пайғамбарлар өмірі қиын 
сындармен әдіптелген. Бұл 
бәріне бірдей кесімді шарт 
болмас, бірақ өмір ақиқаты 
бір  реттерде, сондайлық 
жағдайларға мықтап телінген 
ғой... 
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1974 жылы режиссер Райымбек Сейітмет 
ақынның шоқтығы биік шы ғар ма сының бірі 
– «Оқ және гүл» поэмасын Республикалық 
 балалар мен жас!спірімдер театрында 
 сахналады.

Тоқаш Бердияровтың ақындық талантын 
аға буын !кілдерінен Мұхтар Cуезовтен басқа, 
Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Қасым 
Аманжолов, Cбділда Тәжібаев, Тайыр  Жароков, 
Қалижан Бекхожин, Ғафу Қайырбеков, 
Серік Қирабаев, Сағат Cшімбаев сынды 
ақын-жазушылар жоғары бағаласа, кейінгі 
буыннан Темірхан Медетбек, Құлбек Ерг!бек, 
Есенғали Раушанов, Ертай Ашықбай, Аманхан 
Cлім, тағы басқалар шәкірттік адалдықтарын 
 танытып келеді.

Ақындық !нерде қанша балталасаң да 
бұлжымайтын бір қағида бар. Ол қандай 
қағида? Lмірдегі !з бейнеңді !леңіңнен 
 жасырып қала алмайсың. Яғни !мірде қандай 
болсаң, ол сол күйінде !леңіңде де жүреді. 
Қай жердің топырағын емсең, сол жердің иісі 
жырыңнан аңқып тұрады. Ал Тоқаң сияқты 
тосын ақынның !леңдерінен оңтүстіктің 
жұпар ауасы, жусанының иісі, құстарының 
әні, Су Келесі мен Құр Келесінің шолпылы, 
Сырдариясының сусылы дегендей, барлық 
әсем табиғаты, тыныс-тіршілігі !леңге айналып 
с!йлеп жатады: 

Қызғалдағын теріп сонау белестің,
Оңтүстіктің шаңына аунап мен !стім.
Алып кеттім аттанарда әскерге,
Жалғыз уыс топырағын Келестің, – деп 

жырлаған Келестің т!л баласы. Тағдырдың 
неше бір тауқыметін к!п к!рген майдангер, 
матрос, ақын Тоқаш Бердияров осы !ңірдегі 
Қошқарата елді мекенінде 1925 жылы 19 
қыркүйекте дүние есігін ашқан екен.

Тоқаш ақын !зінің кіндік қаны тамған 
жерін жанымен де, жүрек қанымен де құлай 
сүйді, Оңтүстігін !мірінің соңына дейін 
перзенттік адал к!ңілмен жалындатып жырлап 
!тті. Сондықтан ақынды !зінің !леңдерінен 
б!лек алып қарастыру қалай мүмкін болмаса, 
!леңдерін оңтүстіктен б!лек қарастыру солай 
мүмкін емес. Ол ән салса да, әнді оңтүстікше 
 салатын, түс к!рсе де, түсті оңтүстікше 
к!ретін. Ол – жасандылықты, жағымпаздықты 
жек к!рді. Жаратылыс бітімі солай еді, 
жарықтықтың! Мысалы, «Оңтүстік туралы 
жыр» атты !леңінде былайша т!гілетіні бар:

Ауылдың жолы ыстық,
К!лікке он мініп,
К!ліктен он түстік.
Армысың, о, туған жер –
Оңтүстік,
Оңтүстік,
Оңтүстік!
Осы !леңдегі оңтүстік адамдарының 

 ауызын ашса к!мейі к!рінетін кеңпейіл дігін, 
қонақжайлығын, қазақы салт-дәстүрінің 
кереметтігін, бір қиырдағы тымақты қазақтың 
екінші бір қиырдағы б!рікті қазақпен нағашы, 
жиен, б!ле, жегжат болып туысып кете беретін 
ерекше лігін суреттейтін тұсын тебіренбей оқу 
мүмкін емес. Ғажап сурет, сирек сезім. Тұтас 
бір этнография. 

Тағы бір ескеретін жайт, Тоқаш Бердияров 
– майдангер ақын. Қан кешкен, !лім к!рген 
жауынгер. 1942 жылы !зі сұранып Батысқа 
аттанғанда ол небәрі 16 жастан жаңа асқан боз-
бала болатын. Жауынгер Бердияров 4-Украин 
майданы атқыштар батальоны құрамында 
әйгілі Сталинград шайқасынан бастап, 
 Румыния, Аустрия, Чехословакия, Болгария, 
ақыр соңында Германия жерлерін қанқұйлы 
фашизм құрсауынан азат етуге қатысты. 
Жеңісті Берлин қаласындағы «құзғындардың» 
ұясы Рейхстаг түбінде қарсы алды. К!рсеткен 
ерлік істері үшін алған орден-медальдары да 
аз емес. Алайда қуаныштан басы айналған 
жас жігіт елге қайтамын деп, буынып-түйініп 
отырғанда... жағдай күрт !згеріп, әскерге тағы 
да бес жыл аялдай тұруына тура келді. Ол 
кезде бұйрық талқыланбайтын, тек орында-
латын. С!йтіп, жауынгер Тоқаш Бердияров 
солдаттың «сұр шинелін» теңізшінің «теңбіл 
телняшкасына»  ауыстырып, 1950 жылға дейін 
Қызыл тулы Балтық әскери-теңіз флотында 
сүңгуір қайықта әскери борышын жалғастыруға 
мәжбүр болды. Айтып !тетіні, осы ұлы  майдан 
мен теңіз тақырыбы жалғыз Тоқаш ақын 
шығармашылығының ғана айшықты бір 
 арнасы емес, сонымен бірге соғыстан соңғы 
кезеңдегі жалпы қазақ !леңін жаңа сатыға 

А Й Т Ы Л М А С А  С Ө З  Ө Л Е Д І

Әбдісағит ТӘТІҒҰЛОВ

Өнегелі өмір

жұртшылығы да біртуар ақын жерлестері 
Жұмекен Нәжімеденовтың 80 жылдығын үлкен 
салтанатпен атап !тті. Облыс орталығының қақ 
т!ріне ақынның зәулім ескерткішін тұғырға 
қондырып, сосын бірден 8 к!ше мен 1 мек-
тепке, Құрманғазы ауданындағы бір ауылға 
атын берді. Тірісінде талантымен талайларды 
ықтырған тегеурінді ақын апамыз Фариза 
Оңғарсынова мен Lтежан Нұрғалиевтың  
есімдерін де ұмыт қалдырмай, оларға Атырау 
мен Ақт!беден к!ше аттарын беріп, рухы 
асқақтаған бір-бір ескерткіш тұрғызды. Ал 
Хантәңірінің мұзбалағы атанған ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың қоладан құйылған 
тамаша ескерткіші Алматыдағы Желтоқсан 
және Мақатаев к!шелерінің қиылысында 
менмұндалап тұрғанына он жылдан асты. Тізе 
берсең, мұндай мысалдарды ондап-жүздеп 
келтіруге болады. Мұндағы біздің айтпағымыз, 
осы тегеурінді таланттардың рухани ұстазы, ту 
ұстаушысы болған Тоқаш Бердияровқа осын-
дай құрметтің бұйырмауы қалай? Ақын !мір 
бойы алақанына салып, !леңдерінде тербетіп 
!ткен оңтүстік !ңірі неге жым-жырт? Ел-жұрты, 
әкім-қаралары неліктен ескермейді? Қазақ по-
эзиясында қайталанбас олжа салып, !з мектебін 
қалыптастырған ақындар бізде соншалық к!п 
пе? Cлде, түркістандықтарға ақын керек емес 
пе? Қазақтың ар-ожданы қажетсіз бе?! Олай 
болса, Тоқаш Бердияровтың есімі істеген 
ісіне лайықты еленбей ескерусіз қалғанын 
қалай түсіндіруге болады? Оқта-текте !тетін 
кішігірім еске алу кештері болмаса, шайырдың 
атын мәңгі есте қалдыруда ешқандай бір іргелі 
жұмыстардың ұйымдастырылмай ұмытылып 
бара жатқанын несіне жасырамыз? Бүкіл  саналы 
ғұмыры !ткен Алматының !зі кейінгі кезде 
оны тым сирек іздейтін болды, ал кіндік қаны 
тамған оңтүстігі к!біне үнсіз. Lзі туып-!скен 
елді мекендегі елеусіз, қараусыз, олпы-солпы 
ескерткіш пен ақын есімін иеленген  №127 
орта мектепті айтпағанда, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкентте оны еске түсіретіндей бірде-бір 
к!ше, кітапхана, мәдени орталықты кездестіре 
алмайсыз. Соңғы отыз жылда мемлекеттік 
тапсырыспен бірде-бір кітабы жарық к!рмепті. 
Тіпті Алматыдағы ақын тұрған үйге (Тайыр Жа-
роков к!шесі, 199-үй, 20-пәтер) мемориалдық 
тақта орнатылмаған. Осындай келеңсіздіктерге 
қарамастан, халықтың сүйіктісіне айналған 
ақынның әзіз есімі оқырман жүрегін әлі күнге 
тербетіп келе жатқанына шүкіршілік етесің... 

Иә, оңтүстік !ңірі қазаққа ауызымен 
құс ұстаған талай ғұламалар мен абыздар, 
 ойшылдар мен ақын-жазу шылар сыйлаған 
киелі мекен. Солар дың қатарында !ршіл жыр-
ларымен ұлтын асқақтатқан ақиық ақын Тоқаш 
Бердияровтың да айшықты ізі қалғаны даусыз. 
Олай болса, аса құрметті Мұрат Дүйсенбекұлы, 
!зіңіз  абыроймен басқарып отырған шырайлы 
Шымкент шаһары аумағынан қазақтың осы бір 
дарабоз ақынының есімін асқақтату мақсатында 
к!ше аты беріліп, сол к!шенің бойынан 
халқының рухын қайрап, елдікке шақырып 
тұратын еңселі ескерткіші тұрғызылса деген 
!тінішіміз бар. Мұндай халықтық құрметке 
Тоқаш ақын толығымен лайық тұлға, дара 
дарын. Мұны жалғыз менің ұсынысым деп 
емес, жалпының қалауы, к!зқарасы ретінде 
қабылдаңыз және оған сіздің қолдау к!рсетіп, 
ықпал жасайтыныңызға сенеміз.

«Киілмеген б!з жетім, Айтылмаған с!з 
жетім» дейді қазақ. Шымкент – ел тарихында 
!зіндік орны бар үш ірі мегаполистің қатарына 
кіретін к!не шаһар. Биыл, 2020 жылы ТМД-
ның мәдени астанасы мәртебесіне ие  болуы 
бекерден-бекер емес. Шымқала бұрыннан 
да мәдениет пен руханияттың, ынтымақ 
пен достықтың ордасы, еліміздің ең шуақты 
да қонақжай қаласы болып келген. Соңғы 
жылдары қала аумағы 117 мың гектарға 
ұлғайып, жаңа аудандар, кең к!шелер, мек-
тептер, тағы басқа қоғамдық мекемелер пайда 
болды. Аумағы еселене ұлғайған шаһарда 
түрлі мәдени-рухани маңызы бар нысандар 
салынып, түрлі мағынадағы ескерткіштер 
еңсе тіктеді.  Осылайша, қаланың к!ркемдік-
архитектуралық шырайы күн !ткен сайын 
құлпыра түсуде.  Айтайын дегенім, елімізде 
даңқты ақын Мұқағали Мақатаевты білмейтін 
қазақ жоқ шығар. Хантәңірінің мұзбалағы 
атанған осынау біртуар ақын Келестің к!ксерегі 
атанған қазақтың тағы бір ұлы ақыны Тоқаш 
Бердияровтың !леңдегі шәкірті, !мірдегі 
ақиреттік досы болғаны к!пке мәлім. Осы 
 ретте бір ұсыныс айта кетсем артық болмас деп 
 ойладым.

Аумағы еселене ұлғайып келе жатқан Шым-
кент шаһарынан қазақтың дарабоз қос ақынын 
б!ліп-жармай, қатарласа жатқан екі к!шенің 
аты беріліп, Тоқаш Бердияров пен Мұқағали 
Мақатаев к!шелерінің тоғысатын тұсына 
!мір бойы бірін-бірі толықтырып келген с!з 
ұсталарының екеуінің шүйіркелесіп кеңесіп 
отырған еңселі ескерткіштері бой к!теріп 
 жатса, бұл ұлтымыздың табиғатына етене 
жақын ұлы достықтың символындай болып, 
к!ңілге түрлі ой салып тұрар еді-ау!.. Ақындық 
мұраты – елдікті ұлықтау, !рлікті к!рсету болса, 
ақынға тұрғызылған ескерткіштің мұраты – 
халықтың отаншылдығын ояту, !зін-!зі тануды 
үйрету. Lзін таныған ел ешкімге құл болмайды, 
!зі ешкімді қорламайды. Ал қазақ поэзиясының 
қос алыбы !мірде де, !леңде де ұлт рухының 
биік болуын к!ксегені күмәнсіз.

Ақынға к!рсетілген құрмет – әде биетке 
к!рсетілген құрмет. Cдебиетке к!рсетілген 
құрмет – руханиятқа к!рсетілген құрмет. 
Ал ұлттың рухын асқақтату үшін Тоқаш 
 Бердияров, Мұқағали Мақатаев сынды біртуар 
ақындарымызға лайықты құрмет к!рсете білуіміз 
керек. Одан ұтпасақ, ұтылмаймыз. Мұндай 
тұлғалардың ескерткіштері де елдікке қызмет 
етеді, бірлікке шақырады, «Мәңгілік ел» болуға 
ұмтылдырады. Мемлекетіміздің қазіргі жүргізіп 
отырған саясаты да осы емес пе.  Бұған Шымкент 
қаласына әкім болып келіп, жаңашыл бастама-
ларды қолға алып отырған Мұрат Cйтенов мырза 
не дер екен?

Болат ШАРАХЫМБАЙ,
 ақын, ҚР Мәдениет қайраткері

Еліміздің жобалау-құрылыс саласы ауыр қазаға 
ұшырады. 2020 жылдың 19 ақпанында ұзаққа созылған 
ауыр науқастан сәулет және құрылысты жобалау 
ісінің к!рнекті инженері және ұйымдастырушысы, 
ҚР Ұлттық жобалаушылар қауымдастығының 
президенті, Қазақ КСР-іне еңбегі сіңген құрылысшы, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор 
Cбдісағит Шаймұханбетұлы Тәтіғұлов 80-ге қараған 
шағында дүниеден озды. 

Cбдісағит Тәтіғұлов 1940 жылдың 13  наурызында 
Қостанай облысы, Федоров ауданы, Трактовое 
 ауылында дүниеге келді. Қазақ политехникалық 
 институты құрылыс факультетінің 1962 жылғы алғашқы 
түлектерінің бірі. Еңбек жолын Ақмола (қазіргі Нұр-
Сұлтан) мен Алматының құрылыс алаңдарында мастер, 
 прораб, құрылыс учаскесінің бастығы лауазымдарынан 
   (1962- 1964 ж.) бастады. Қазақ КСР-інің Құрылыс істері 
ж!ніндегі мемлекеттік комитетінде (Мемқұрылыс) бас 
маман, Тұрғын үй-азаматтық құрылыс басқармасының 
бастығы болып жұмыс істеді, республикалық 
Мемқұрылыс т!ралқасының мүшесі болды  (1964-1975 
ж.). 1975 жылдан бастап 40 жылдан аса саладағы 
жетекші «Казгорстройпроект» жобалау институтын 
(қазіргі «KAZGOR» жобалау академиясы) басқарды. 

Cбдісағит Шаймұханбетұлы еліміздің әртүрлі 
даму кезеңдерінде сәулет және құрылыс қызметіне 
қомақты үлес қосты. 1998 жылы ҚР Үкіметінің 1998 
жылғы 11 наурыздағы №199 қаулысымен оған қазылар 
алқасының Т!рағасы ретінде жаңа Елордамыз Нұр-
Сұлтанның Бас жоспарының нобайлық идеясына 
жарияланған халықаралық маңызы бар конкурсты 
басқару жұмысы сеніп тапсырылды. Ол – жобалау-
құрылыс саласының нормативтерін реформалау 
ж!ніндегі тұжырымдама авторларының бірі. Сонымен 
қатар «Архитектура мен  жобалау негiздерi» атты т!рт 
томдық оқулықтың (2001-2005 ж.) және т!рт жүзден 
аса ғылыми мақалалар мен жобалық әзірлемелердің 
 авторы. Оның редакция жетекшісі ретіндегі 
басшылығымен Қазақша-орысша, орысша-қазақша 
терминологиялық с!здіктің сәулет және құрылыс са-
ласын қамтитын 9-томы жарық к!рді. 

Cбдісағит Шаймұханбетұлы Тәтіғұлов – ҚР Ұлттық 
инженерлік академиясының, Халықаралық инженерлік 
академияның және Халықаралық Шығыс елдері сәулет 
!нері академиясының академигі. C.Тәтіғұловтың 
еңбегі «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар 
достығы», «Құрмет» ордендерімен және т.б. к!птеген 
мемлекеттік марапаттармен аталып !тті.

Үлкен маман иесі, қамқор аға, ғалым,  Қазақ стандағы 
жобалау ісінің к!пшілікке танымал ұйым дастырушысы 
Cбдісағит Шаймұ ханбетұлы Тәтіғұловтың жарқын 
бейнесі оның әріптестері мен достарының жадында 
мәңгілікке қалады.

ҚР Сәулетшілер одағы
Қазақстан құрылысшылары қауымдастығы

ҚР Ұлттық жобалаушылар қауымдастығы
«KAZGOR» жобалау академиясы

Алматы қалалық Орталықтандырылған кітапхана 
жүйесі Жамбыл атындағы жас�спірімдер кітап-
ханасын да «Жыр алыбы – Жамбыл» атты ақынды еске 
алу кеші �тті. 

«XX ғасырдың Гомері» атанған жыр сүлейінің туған 
күніне орай ұйымдастырылған шараның мақсаты 
 жыршы шығармашылығын насихаттап, !негелі !мір 
жолын !скелең ұрпаққа баяндау болатын. Аталған 
жиынға  жазушы Нағашыбек Қапалбекұлы, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ «Жамбыл ғылыми зерттеу орталығының» 
 басшысы, филология ғылымының докторы Алмасбек 
Мәуленов, «Жамбыл қорының» т!рағасы Манарбек 
Ізбасаров, «Жамбыл мұражайының» директоры Салтанат 
Жамбылова арнайы қонақ ретінде шақырылды.  

Кеш Жамбыл әнімен бастау алды. Т.Жүргенов 
атындағы Ұлттық !нер академиясының дәстүрлі әндер 
б!лімінің студенті Айжан Қабланбек әуелете ән шырқап, 
к!пшілікті баурап алды. Оның ізін жалғаған спикерлер 
тың әрі құнды мәліметтермен б!лісті. Шараға келген мек-
теп-гимназия, колледж студенттері «Жамбыл қорының» 
молдығымен әрі оның жалпақ жұртқа таралу барысы-
мен етене танысты. Айтыстың дүлдүлі болған ақынның 
мұражайдағы құнды мұраларының сақталуынан хабардар 
болды. Баяндама арасында дәстүрлі әнші, Т.Жүргенов 
атындағы Ұлттық !нер академиясының студенті Таңнұр 
Манура ақынның «Сарыбайға» әнін орындап, шараға 
к!рік берді. №161 Жамбыл Жабаев атындағы, №143 
Сүйінбай Аронұлы атындағы лицей оқушылары мен №1 
Педагогикалық колледж студенттері !нерлерін ортаға 
салды. Ұлы ақынның жігерлі жырларын оқып, жиынның 
жоғары деңгейде !туіне үлес қосты.  

Алмас АСҚАРҰЛЫ,
Жамбыл атындағы жас�спірімдер 

кітапханасының қызметкері

Қ
азақ әдебиеті тарихының төрінен өз орнын ойып тұрып алған бір ақын болса, ол, сөз 
жоқ, Тоқаш Бердияров. Оның ұлттық поэзиямызға өзіндік үнімен тыңнан өрнек салғаны 
өз  алдына, қайталанбас қолтаңбасымен өз мектебін қалыптастырған дарын. Ол қазақ 
өлеңінің қадір-қасиетін, көркемдік дәрежесін асқан зор шеберлікпен шырқау биікке 
көтерген сирек суреткер, халықтық ақынға айналған дара тұлға. Қазақ әдебиетіне елуінші 
жылдары қосылған ақынның алғашқы кітабы «Шалқы, теңіз» деген атпен 1952 жылы 
жарық көрді. Бұл жинақ жетімхананың қара нанын жеген жаралы жүрек, «ер етігімен 
қан кешкен» майдангер, матрос, суретші, ақын Тоқаш Бердияровтың өмірден көрген, 
көңілге түйгендері мен сезін гендерінің өлең болып ақ қағазға түскен беташар көрінісі еді. 
Осы беташар кітабымен-ақ сол кездегі әдеби әлемді елең еткізді.  «...Мен өзім табыс деп, 
жас Тоқаш тың жаңа поэмасы «Мен өмір сүремінді» айтар едім... Сіздің (Бұл жерде сөз 
әдебиетші-ғалым, Кеңес Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин туралы болып отыр–Б.Ш) 
Тоқаш Бердияров поэмасына жалпы берген бағаңыз мен үшін түгелімен даулы. Сіздің 
сыныңыз – бұл жөнінде әділ емес» деп данышпан М.Әуезов 1955 жылы араша пікір 
жазғанда, ұлы жазушыдан аталы сөз естіген «жас Тоқаш» орда бұзар отыз жаста екен. 
Кемеңгер жазушының осындай ізгі ниетімен қанаттанған Тоқаш ақын ретінде оның үмітін 
толығымен ақтады десе болады. Содан кейінгі Алла Тағала өлшеп берген уақыт ішінде 
ол ойлы оқырман үшін отыз шақты жыр жинақтарымен бірге, прозалық шығармалар 
да ұсынды. «От және гүл», «Ескі паровоз», «Сөнбейтін оттар» сынды  дастандары қазақ 
 поэзиясында құбылысқа айналды. Көптеген өлеңдері шетел тілдеріне, атап айтқанда, 
орыс, эстон, болгар, өзбек, тағы басқа тілдерге аударылды. Өзі де тәржіма өнерімен айна-
лысып, орыс ақындары С.Есенин мен Ф.Тютчевті қазақша сөйлеткен.

ТАЛАНТЫ ТАМСАНДЫРҒАН
ТОҚАШ ЕДІ

Олай болса, Тоқаш Бердияровтың есімі істеген ісіне лайықты еленбей 
ескерусіз қалғанын қалай түсіндіруге болады? Оқта-текте өтетін кішігірім 
еске алу кештері болмаса, шайырдың атын мәңгі есте қалдыруда ешқандай 
бір іргеліжұмыстардың ұйымдастырылмай ұмытылып бара жатқанын несіне 
жасырамыз? Бүкіл саналы ғұмыры өткен Алматының өзі кейінгі кезде оны тым 
сирек іздейтін болды, ал кіндік қаны тамған оңтүстігі көбіне үнсіз. Өзі туып-өскен 
елді мекендегі елеусіз, қараусыз, олпы-солпы ескерткіш пен ақын есімін иеленген  
№127 орта мектепті айтпағанда, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкентте оны еске 
түсіретіндей бірде-бір көше, кітапхана, мәдени орталықты кездестіре алмайсыз. 
Соңғы отыз жылда мемлекеттік тапсырыспен бірде-бір кітабы жарық көрмепті. 

к!теріп, даңқын асырған сүбелі туындылар 
болғаны әдебиет тарихынан мәлім. Соғыстың 
сұрапылын !з басынан !ткерген қаламгердің 
!мір мен !лім арпалысқан майдан даласы 
!мірінен жазған к!ркем туындылары күтпеген 
жерден басталып, күтпеген жерден аяқталатын 
!зінің шынайылығымен, тың теңеуімен, 
суреткерлігімен оқырманын тәнті етті. 
Сондықтан болу керек, оған деген оқырманның 
ықыласы жоғары болды. Шын мәнінде, Тоқаш 
ақынның соғыс тақырыбындағы !леңдері – 
адамды адам !лтіру ойыны !тіп жатқан майдан 
даласы туралы емес, бейбітшілік, адамды адам 
сүю сезімі туралы, мейірімділікті, махаббатты 
аңсаумен туған тың дүниелер еді.

Жұмекен Нәжімеденов, Lмірзақ Қожамұратов, 
Нұрсұлтан Cлімқұлов, Құдаш Мұқашев, Шәміл 
Мұхамеджанов, тағы басқа секілді тегеурінді 
таланттар Тоқаңның соңынан ерген, тәлім-
тәрбиесін алған шәкірттері болғанын еске сала 
кетсек, артық болмас.

Енді осы үшбу хатты жазуыма түрткі 
болған жайға ойысайын. 2015 жылы күзде 
Қошқарата ауылында к!рнекті ақынның 
туғанына 90 жылдық мерейтойы дүрілдеп 
!тті. Салтанатты шараға еліміздің түкпір-
түкпірінен ақын-жазушылар, ғалымдар, 
зиялы қауым !кілдері к!п қатысты. Ақын 
тойына арнайы ат басын бұрып келген 
қонақтардың ішінде біз де болдық. Тоқаңның 
шығармашылығына қатысты бірнеше баяндама 
жасалды, к!птеген ұсыныс-тілектер айтылды. 
Соның ішінде, әсіресе алматылық профес-
сор Бекболат Тоқболатұлының с!йлеген с!зі 
к!птің к!кейіндегісін д!п басты. «Осы Тоқаш 
деген ақынды еске алған сайын, жер-к!кке 
сыйғызбай  мақтаймыз. Тосын еді, тентек еді, 

шыншыл еді, ұстаз еді деп жатамыз. Бірақ бәрі 
с!з жүзінде, ақын атын ұлықтау үшін іс жүзінде 
ештеңе істеліп жатқан жоқ. Ұмытпасам, 1995 
жылы тап осы ауылда Тоқаңның 70 жылдығы 
!ткен болатын. Сонда арнайы баяндама 
жасаған белгілі жазушы Мархабат Байғұттың: 
«Шымкентте Тоқаш Бердияров атына к!ше 
берілетін болды!» деп сүйіншілегенін сол тойға 
қатысқан жұртшылық түгел естіді. Содан бергі 
!ткен жиырма жылда не !згерді? Lзгерген 
ештеңе жоқ. Ақын әлі де елеусіз, ескерусіз. 
Cйтпесе, осы уақытқа дейін Шымкенттен к!ше 
атын беріп, бір ескерткіш тұрғызуға болар еді 
ғой?!.» деді ол ренішін жасыра алмай.

Міне, Тоқаңның тоқсан жылдығы нан бері 

Талант – қашанда талант, фено мен нің 
аты – феномен. Сонда Тоқаш Бердияровтың 
феномені неде? Егер осындай сұрақ қойылса, 
не деп жауап беруге болады? Біздің  ойымызша, 
Тоқаш Бердияровтың феномені – қазақ 
 поэзиясы плеядасын әуелгі жолдан адастырмай 
Темірқазық болып тұруында. Баршаға белгілі, 
поэзия – инемен құдық қазғандай, машақаты 
ауыр. Сол кәсіптің ауырына т!зіп, аяғына 
дейін шыдас беруінде. Ұстаз ретінде !мірге 
деген сенімін жоғалтпауында, шәкірттерін 
де соған баули білуінде. Лириканы қазақша 
с!йлету шеберлігінде. Қара !леңнің қапысыз 
ұстасы Lтежан Нұрғалиев бұл жайында былай 
еске алады: «Тоқаш Бердияров – бәріміздің 
ұстазымыз. Бізге лириканы  қалай с!йлетуді 
сол ақын үйретті. Оған кездескенге дейінгі 
!леңдеріміз ішіп алған адамдардың с!зі сияқты 
арсы-гүрсі келетін. Ал Тоқаңның мәнері ісмер 
етікшінің әдібіндей келісті, к!ркем болатын». 
Шайырдың к!зін к!рген к!рнекті сыншы 
Құлбек Ерг!бек одан да әріге кетеді. «...Т!леген, 
Мұқағали, Қадыр, Lтежанның бір  ұстазы – 
Тоқаш Бердияров. Оны !здері де айтып !ткен. 
Lлеңдерін бажайлап оқып қарасаңыз, !зіңіз 
де аңғарасыз. Мұқағалиға ұстаз болып қана 
қоймай, ақиреттік  досына да айнала білді» 
деп жазады «Тоқашқа айналған Торқысбек» 
атты естелігінде. Оның мәліметінше, қазақ 
 поэзиясына қайталанбас олжа салған, ақындық 
жаңа леп ала келген сарабдал ақын поэзиясы 
рухында ақындық жаңа толқын қалыптасқан. 
Кейін Тоқаң тапқан !лең !рнегін, ол тапқан 
образды шәкірттері іліп алып кетіп, дамыта 
жырлап, ақыр соңы тамаша жемістер бергені 
белгілі. Реті келгенде жоғарыда аты аталған 
ақындардан басқа да Т!леужан Ысмайылов, 

де бес жыл артта қалды. Осы аралықта бұрынғы 
Оңтүстік Қазақстан облысы (қазіргі Түркістан 
облысы) мен Шымкент қаласы әкімдерінің 
атына бірнеше сұраныс хат жазылды. Олар 
«хаттарыңызды алдық, ұсыныстарыңыз 
ескеріледі» дегеннен әрі аса алған жоқ, баяғы 
жартас, сол жартас. Ұлы ақын әлі күнге елеусіз, 
ескерусіз қалып келеді.

Ақынның ізін басқан рухани інісі ретінде 
бұл мәселе мені қатты алаңдататынын 
несіне жасырайын және басқа амалымның 
қалмағандығынан қолыма қалам алып, осы 
хатты жазуға мәжбүр болдым.

Соңғы уақытта қазақ еліне, қазақ 
 руханиятына ерекше еңбек сіңірген қалам 
қайраткерлерінің есімін мәңгі есте қалдыру 
мақсатында к!птеген игі шаралар қолға алы-
нып жатыр. Еліміздің әр түкпірінен ашылған 
к!шелер мен мектептерге, кітапханалар 
мен мәдени орталықтарға, елді  мекендерге 
ақын-жазушылардың аттары беріліп, 
құрметтеліп, ұлықталуда. Мысалы, Қарағанды 
қаласының орталығынан к!рнекті ақын 
Қасым Аманжоловтың 100 жылдығында 
еңселі ескерткіші  бой к!терсе, Павлодар 
облыстық қазақ музыка-драма театрына 
 жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың аты беріліп, 
тура қарсы алдынан тұтас тұрған тас мүсіні 
тұрғызылды. Lз дарабоздарын ұлықтауда, 
әсіресе Батыс !ңірінің аты озып тұрғанын 
мойындауымыз керек. Айталық, Қадыр 
Мырза Cлидің 80 жылдығы қарсаңында 
жерлестері ақын құрметіне Орал қаласының 
орталығынан сәулеті жарасқан мәдени кешен 
салдырып, алдына к!з жауын аларлықтай 
керемет ескерткішін жайғастырды. К!штен 
қалғысы келмеген Атырау облысының 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке 
 қа расты басылымдардың еңбек ұжымдары  ҚР Ұлттық 
жо балаушылар қауымдастығының президенті, Қазақ 
КСР-іне еңбегі сіңген құрылысшы, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, профессор 

Fбдісағит Шаймұханбетұлы ТFТІҒҰЛОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып к!ңіл 
айтады.
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ӘКЕ АТЫНА 
кір келтіргім келмейді

– Шыңғыс Құлбекұлы, әңгімемізді 
сіздің балалық шағыңыздан бастайықшы... 

– Мен Алматы қаласында дүниеге 
келдім. Cулеттегі тұңғыш немеремін. 
Сәби шағымда әке-шешем мені Отырарға, 
 Бибайша әжеме беріп жіберіпті. Ата 
дәстүрі. Тұңғыш бала әжесінің баласы 
(Сәрсен атам ертеде қайтыс болған). 
Cулет тің тұңғыш немересі болған соң 
ба, әжемнің абысын-ажындары маған 
кәмпит беріп, «кімнің баласысың?» деп 
сұрақ қойып «сынайтыны» есімде. Cрине, 
мен әжемнің баласымын... Айнымаймын. 
Cкемнің жеңгесі Жұлқын апаның (К!пен 
атаның анасы) «Кәутанның  баласы» 
дейтіні құлағымда. Cкемді айтқаны. 
Cдейі айтады. «Тәйт, әрі. Тантыма. 
Lзімнің  балам...» дейді Бибайша әжем 
!тірік келініне ұрысқансып... С!йтіп, 
аздап та болса әже тәрбиесін к!рдім. 
«Жасым келген адаммын. Қисая кетсем 
далада қала ма? Оның үстіне кемпірдің 
тәрбиелеген баласы деп мені о дүниеде 
тыныш жатқызбайсыңдар ма? Шыжығын 
да, қызығын да !здерің к!ріңдер...» деп 
мені Алматыға әкеп салды. Бұл кезде әке-
шешем Бейсембай (Кенжебаев) атама бала 
болыпты. Ағайынды үшеу едік. Димаш, 
Сәбит інілерім. Атам бізге қызықты ертегі 
айтып беретін. 

Алматыдағы №204 балабақшада 
тәрбиелендік. Д.Қонаев академиктік сти-
пендиясын !мір бойы осы балабақшаға 
 аударып отырыпты. Бақша басшысы 
Елеусіз ақынның қызы. №159  мектепте 
оқыдым. А.Тоқпанов, Р.Бердібаев 
және әкем үшеуі орыс мектебін қазақ 
мектебіне айналдыру үшін күресіп жүрді. 
Lртеп кетпесін деп түн қатып кезекпен 
күзеткенін білемін. Бәрібір шатырдағы 
матрастан !рт шығып кетіп, зорға басқаны 
есімде. Ол сондай уақыт еді ғой. 

Үстелдің үстінде бір дәптер жатады. 
Кейде әкем, кейде анам сол дәптерге 
біздің былдырлап айтқан қызықты 
с!здерімізді, мінез-құлқымызды жазып 
отыратын. Берсінбек атамыз (әкемнің 
ағасы) ұдайы фотоаппаратпен келеді. 
С!йтіп, бізді әрдайым суретке түсіріп 
әкетеді. Суреттеріміз «Ұлан», «Қазақ 
әдебиеті», «Ана тілі», «Ақиқат», «Ұлт 
тағы лымы» секілді газет-журналдарға 
фотоэтюд болып беріліп отырды. Бәрі де 
әкеміз тарапынан ойластырылған тәрбие 
ісі. К!біне анамыз күнделігімізді жүргізеді, 
Берсінбек (Сәрсенов) атамыз біздің 
қызыл шақалақ шағымыздан қызықты 
!су  жолымызды  суретте бейнелейді. 
Бәріміздің де жаялықтан басталған 
бірсыпыра фотосуретіміз бар. Күнделікке 
бір қосып альбом жасап қойған ата-
анамыз. Біздің күнделігіміздің кейбір 
беттерін, суретімен қоса Кемелбек атамыз 
(Шаматаев) «Ұлт тағылымы» журналында 
жариялағаны бар. 

Қазақ ақындарының маған арнаған 
«автографы» тіпті мен бесікте жатқан 
кезден басталған екен. Атама бала болған, 
әкеме аға болған Қуандық Шаңғытбаев 
бесікте жатқан маған арнап мынадай !лең 
жазыпты: «ШЫҢҒЫСҚА: 1981 ж. 31 
 августа Т�леген екеуміз талтүсте Құлбектің 
бағында отырып жазылды.

Баян мен Құлбек! Күн қысқа.
Асығу керек тұрмыста.
Т�лен мен Қуан аттансын:
Баянды бол, – деп, – Шыңғысқа!
Шыңғыстың атасы –
Қуанд. Шаңғытбаев.»
Мына !лең жазылғанда мен бесікте 

жатқан бес айлық сәбимін ғой. Қол 
сүртетін сулыққа  жа  зыл  ған осы !леңді 
әлі  күнге сақтап жүр ген әкемнің 
ұқыптылығына қайран қаламын.

C к е й  М и н и с т р л е р  К е ң е с і 
 аппаратында істейтін анамды қызметінен 
шығарып алып, алдымен «Қазақстан 
мектебі» журналына корректор етіпті. 
«Жатып қалған атамызға қызмет етуіміз 
керек. Уақытылы тамағын бер. Т!сегі 
былғанса заматында ауыстыр, жу» деген 
мақсатпен. Біз ол кезде балабақшадамыз. 
Мектепке бардық қой. Сол уақытта 
«балалар қайда жүрсе, сен сонда болуың 
керек» деп, Оқу министрі Мырза-
тай Жолдасбековке кіріп, министрлік 
қызметкері Бақтияр Смановқа барып 
жүріп анамызды жаңадан ашылған №159 
мектепке мұғалім етіп  ауыстырыпты. 
Балаларының оқуда жағдайы болсын 
деп, анам сол мектепте қызмет етті. 
Оқу ісінің үздігі, шәкірттерінің ара-
сында үлкен  беделге, әріптестерінің 
арасында абыройға ие болды. «Алтын 
белгілі» шәкіртті к!п тәрбиелеп,  баулып 
шығарғаны үшін Елбасы қолынан  алтын 
сағат алды. Министрліктен атақ алды. 
Бесінші сыныпқа арналған  Қазақ стан 
тарихынан алғашқы оқулықтың 
 ав торының бірі  болды. Бүгінгі күні 
 тарих ғылымының кандидаты. Яғни, 
шын мәнінде толыққанды ғалымдар 
 отбасында тәлім алдық. Cкеміз негізі 
уақытын  шы ғармашылық жұмыстарға 
арнайтын. Балалық шақ бақытты !тті. 

Жоқшылық тартпай, кемшілік к!рмей 
желкілдеп !сіп жетілдік. Бұл үшін ата-
анамызға алғысымыз шексіз...

Cкемнің алғашқы жазған еңбектерінің 
бірі «Жан жылуы» жарық к!ргенде, жазу-
шыларды піріндей сыйлайтын қоғамның 
!кілі ретінде мені әкеме деген үлкен 
мақтаныш сезімі кернеді. Cкем тұңғыш 
кітабын (1981) әулеттің тұңғыш немересі, 
!зінің тұңғыш перзентіне арнап тұңғыш 
тілегін жазып, қолтаңбамен бесікте жатқан 
маған сыйлапты. Cкемнің тұңғыш кітабы 
менің жеке кітапханамның басы!

Ес білген соң оқимыз ғой әкеміздің 
кітабын. Сол кезден бастап ерекше 
жауапкершілік сезімі қалыптасты. 
Жай Шыңғыс емес, Құлбек Ерг!бектің 
 баласы деген қосымша атақ !мірімді 
қатты !згертті. Сол уақыттан бастап ата-
анамды ұятқа қалдырмау үшін жақсы 
оқуға, олардың үмітін ақтауды ерекше 
мақсат етіп қойдым алдыма. Оның үстіне 
әкеміздей ұлт ағасының !з балалары 

әкеміздің еңбегіне деген құрметті 
қалыптастырды.

К!бей Сейдеханов атам «Lлген қазан» 
аталатын кітап сыйлады. Ертегілер 
екен. «Батырлар жырын» сыйлады. Ел 
қорғайтын батырлыққа шақыратын алғау 
қолтаңбасы бар. Cкем анама үйленгенде 
осы К!бей ата мен Жаңыл апа құдалық 
!ткізіп, қамқорлық жасағанын айтып 
отырады. Lзбекәлі Жәнібеков, Lмірзақ 
Айтбаев, Дулат Исабеков аталар үйге келіп 
тұратын. К!пен (Cмірбек), Берсінбек 
(Сәрсенов) аталарым болса да. Мынандай 
орта кез келген тұлғаның қалыптасуына 
ықпал етпей қоймайтындығы белгілі. Бұл 
әкеміздің беделінің, үлкен сыйластығының 
к!рсеткіші деп қабылдайтынбыз. 

Жанғара, Сауытбек, Зинол, Жұмабай, 
Ақайдар, Баянғали, Дидахмет, т.б. 
к!птеген достары бар. Ішкен шараптың 
күші ме, әлде іштегі шер ма Баянғали 
М.Жұмабаевтың «Баян батыр» поэмасын 
жатқа оқып, артынан жылайтын. 1986 
жылы жыл аяғының бір күні әкемнің бір 
топ достары үйде отырып ашынып с!йлеп 
отырды. Ақырында Дидахмет аға «қазақ 
жастары жараланды, !лді, біз сенің үйіңде 
арақ ішіп отырмыз» деп с!з бастап, ая-
ғында жылағанын к!рдім. Cкемнің доста-
рын жан байлығы мол жандар деп білемін.

– Құлбек ағамыздың шығармашы-
лығын, ғалымдығын к�п адам білгенімен, 
сырт к�з оқырман оның адами бейнесімен 
таныс емес. Ағамыз қандай отағасы, қандай 
әке болды? Үй шаруасына, бала тәрбиесіне 
қандай?

– Шығармашылық адамы ретінде 
әкеміз к!бінесе ғылыми жобалар, әдеби 
еңбектермен айналысады. Негізгі тәрбие 
беру ісі отбасылық жұмыс б!лінісінде 
анамызға сеніммен тапсырылған қызмет. 
Анамыз оқудағы үлгерімнен бастап, 
қатысатын үйірмелер, бос уақытты 
ұйым дастыру мәселелерінің к!пшілігін 
байыппен, салиқалы түрде шешетін. Бұл, 
әрине, әкеміздің біздің қалыптасуымызға 
ықпалы болған жоқ деген с!з емес. 
Отбасындағы тәрбие ісінде ол кісі бірінші 
кезекте жеке бас мысалында тәрбиелеуге 
мән беретін. Lзі к!п оқып, ой түйгенді 
ұнатады. Ол оймен отбасында б!лісіп 
отырады. Cлем әдебиеті классикасынан 

таңдап кітап оқуға шақырады. Тіпті тап-
сырма береді десе болады. Біраз уақыт 
!ткен соң пікірімізді сұрайтын. Бала 
жасымызда Абай !леңдерін, Мағжан 
!леңдерін жаттаудан үшеуара жарыс 
ұйымдастыратын. Кәдімгідей ақша тігеді... 
Бала кезде Ханс Кристиан  Андерсен, сәл 
кейін Джек  Лондон, Кнут Гамсун, Жюль 
Верн,  Александр Дюма, Андре  Моруа 
шығармаларын оқыдық. К!п томдық 
к!п еді үйде. Біз Кәмила екеуміз үйленіп, 
енші алғанда маған Достоевскийдің 10 
томдығын (соңғы басылым), Димаш 
ініме Лев Толстойдың 22 томдығын 
еншібасыға сыйлады. Күні бүгін біздің 
отау кітапханасын сол 10 томдық бастап 
тұр. Анамыз  тарихшы болғандықтан 
шығар, ХХ ғасыр басындағы белгілі ғалым 
 академик Евгений Викторович Тарленің 
 «Наполеон», «Талейран», «Петр 1 және 
Ресей империясының сыртқы  саясаты» 
ғұмырнамасын қызығып оқитын едім. 
Қанша рет оқығаным есімде жоқ. Cй, 
бір 10 рет оқыған шығармын. Cкем 
 Наполеон тұлғасына қызығушылығымды 
аңғарған соң кітапханасынан Манфредтің 
 «Наполеоны», Альдің «Наполеонын» 
алып берді. Аль кітабында автордың әкеме 
 жазып берген қолтаңбасы бар. Cкеміз бізді 
кітап әлемі арқылы тәрбие леді ме деп 
 ой лаймын. Бұл нағыз азаматтықты қалып-
тастырудың үлкен мектебі болды. Сабақ 
пен үйірмелерден қолымыз босаған кезде 
кітап оқитынбыз. Бүгінгі күні бұл кітаптар 
әкеміз негізін қалаған Түркістандағы 
«Түрік халықтары кітап ханасының» 
!зегіне айналды десек болады. Cкеміз 
әдебиетте де, тұрмыста да  дәс түршілдік 
пен жаңашылдықты ұштас тыра алған 
азамат. Ер баланың қалыптасуы мен 
әлеуметтенуіне, отбасындағы  әлеу  меттік 
р!лінің қалыптасуына әкенің ық па лы 
айрықша екендігі с!зсіз. Бұл мағы нада 
әкеміздің еңбекқорлығы мен талпы нысы, 
!зіне деген биік талабы бізге де !лшем.

– Құлбек ағай балаларының, яғни сіздің 
мамандық таңдауыңызға, �мір жолыңызға 
ықпал етті ме?

– Cрине, әр ата-ана белгілі дәрежеде 
!з балаларының болашағына ықпал 
еткісі келуі заңдылық. Cкеміз мамандық, 
кәсіп таңдауда әрқайсымызға еркіндік 
бере  отырып, бұл шешімдерді саралауға 
 араласатын. Бала кезде журналист болғым 
 келген. Cкемнің газетте қызмет етуінің 
әсері шығар. Cкем менен түрколог 
шығаруды ойлапты. Бейсекең «атаң 
менен түрколог шығарамын деп арман-
дап еді. Менен түрколог шықпады. Сен 
қалайсың?» деп сыр тартатын. Бірақ уақыт 
!те келе: «Балам, филологияға  баратын 
болсаң, менен бір бас жоғары  маман 
болуың керек. Себебі сен профессор 
Құлбек Ерг!бектің ба ласысың. Сондықтан 
филологияны таң дамай-ақ қой. Lзің 
қалаған салаңды таңда. Бірақ бұл қағиданы 
естен шығарма» деді.

– Сізге келерде ғаламторды біраз шарлап 
шықтым. Кей ақпараттарда заң ғылымының 
кандидаты, заңгер, кей ақпараттарда 
 экономист, кей жерлерде білім саласында 
да болғаныңызды к�зім шалды. Тіпті  саяси 
мәселелерге қатысты пікіріңіз берілген 
мақалаларды да байқадым. Енді �зіңіз 

 туралы айтыңызшы? Мамандығыңыз, 
кәсібіңіз не?

– Айтқаныңыздың жаны бар. Cкейдің 
ана тілін аялап айтқан әлгі с!зінен 
кейін Юриспруденцияға кеттім. Негізгі 
мамандығым заңгер. Cл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетін халықаралық 
құқық мамандығы  бойынша бітіргенмін. 
Онан соң кандидаттық  диссертация 
қорғап, заң ғылымының кандидаты 
атандым,  магистратураны  экономика 
м а м а н д ы ғ ы  б о й ы н ш а   т а м а м д а п , 
 экономика магистрі дәрежесін алдым. 
Мамандығыма қарамай, біраз уақыт 
журналистика нанын жедім.  «Азамат», 
«Болашақтың қаласы» телебағдар-
ламасына қатыстым. «Т!ртеу түгел болса» 
жобасын жоспарға енгізіп, тележүргізуші 
де болып к!рдім. Cкемнің «Қарағым, 
журналистика ана тілінің байлығына 
бітетін кәсіп.  Ауылда белуардан шаң 
кешіп, қазақтың небір қария с!здерімен 
біте қайнасып !скен менің !зім қазақ 
тілінің қадіріне жеттім деп айта алмай-
мын. Ал сен тас қалада туып, тас жол-
да !скен баласың. Ана тілінің к!зіне 
кіреуке түсіріп алсаң аруақтар нала 
болады, ана тіліміздің киесі кешпейді» 
деген с!зі к!кейімнен кетпеді. Журна-
листиканы тоқтатып, құқық жүйесіне 
түсіп іздендім. Бірақ оқуымды әрі қарай 
жалғастырып, ғылыммен айналысуға 
бел бууыма да, тақырып таңдауыма да 
ықпал еткен адам – әкем. Cкем «Хандық 
дәуірдегі саяси және құқықтық ой-
пікірдің қалыптасуы мен  дамуы» атала-
тын тақырыпты нұсқап жіберді. Ғылыми 
жетекшім Сәкен Lзбекұлы, Қазақстанның 
саяси-құқықтық ойлар тарихының ең 
мықты мамандарының бірі болатын. 
Мамандандырылған кеңесте кандидаттық 
диссертация қорғаған күні мінберге 
шығып Мұрат Баймаханов «Қарағым, 
ғылым қор болып барады. Сен ғылымнан 
кетпеші» деді. Cкейдің сызған бағдары 
«Қазақ хандығы құқығы»,  «Алтын Орда 
мемлекеті мен құқығы», «Ұйғыр қағанаты 
мемлекеті мен құқығы», «Түрік қағанаты 
құқығы» болып желі түзуі керек еді. 
Докторлық кеңес жұмысын тоқтатты. 
Ғылымға біздің қоғамда назар !те т!мен. 
Ұлттық кірістің 1 пайызынан кем м!лшері 
ғана б!лінеді ғылымға. 2017 жылғы 
мәліметтерге сәйкес, бұл к!рсетіш жалпы 
ішкі !німнің 0, 1 пайызын қамтып, еліміз 
әлемде 62-орыннан к!рініпті. Бұл жан 
 ауыртатын мәселе. Себебі ғылым мен білім 
елдің әлемдік экономикадағы әлеуетін 
анықтайтын негізгі к!рсеткішке айналып 
отыр. АҚШ, Батыс Еуропа елдері бүгінгі 
күні негізгі табысты !ндірістен емес, 
 интеллектуалды меншіктен, патенттерден 
алып отыр. Тиісінше, шығыс м!лшері де 
мол.

Қазақстанның бірнеше жоғары 
оқу орындарында басшы, қосшы 
 болып қызмет істедім. Бүгінгі таңда 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық !нер 
академиясының проректорымын. 2018 
жылы қауымдастырылған профессор 
атағын алдым.

– Шетелде білім алып, тәжірибе жинап 
қайтыпсыз. Шетелдік тәжірибені жүзеге 
асыруға мүмкіндік болды ма?

– Ата-анамыздың бойымызға сіңірген 
!мірлік қағидаларының бірі шет тілдерін 
мейлінше озық игеру болатын. Содан да 
болар, әрі заман талабы, бәріміз шет тілін 
жақсы игердік. Ана тілінің орны б!лек, 
әрине. Орыс, түрік, ағылшын, қытай тілін 
игердім. Шет тілін білу тек тілдік тәжірибе 
емес, бірінші кезекте мәдени тәжірибе.

Шетелдегі оқу да осы тәжірибені 
шыңдай түседі. Бұрыннан іссапармен 
шетелге жиі шығатын едім. Былтыр 
«Болашақ» бағдарламасының шеңберінде 
шетелде оқуға мүмкіндік алдым. Сан 
 Диего қала  сындағы Калифорния 
 уни верси  тетінен тағылымдамадан !ттім.

Бүгінгі күні жинақтаған тәжірибемді 
ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге 
 асыруда, күнделікті жұмыста кеңінен 
қол данып жүрмін. Ғылым саласындағы 
!зектілікті жоғалтып алмау үшін адам 
орнықты түрде кемелденіп отыруы керек. 
Кезінде классиктердің бірі: «ХХІ ғасырда 
тәлім, білім алып жатқан адамдарға ХХ 
ға сырда туған адамдардың ХІХ ғасырдағы 
білім мен технологияларды  пайдалана 
 отырып дәріс беруі бізді ең үлкен дағда-
рысқа әкелуі мүмкін» деген с!зі ешқашан 
есім нен шықпайды. Сондықтан жоғары оқу 
орнының қызметкері ретінде, жас ға лым 
ретінде ақпарат пен білімнің толы   суына 
қолымнан келгенше қызмет етудемін.

– Қай салада жүрсеңіз де әке атының 
пайдасын немесе зиянын к�рдіңіз бе? 
Құлбек Ерг�бектің баласы ғой деген жылы 
қабылдаулар немесе сындар болған шығар?

– Cкенің  аты балаға  абырой, 
сыйластық, белгілі дәрежеде танымалдық 
ә к е л е д і .  Б і р а қ ,  ж о ғ а р ы д а  а й т ы п 
 кеткендей, қосымша жауапкершілік те 
жүктейді. Танымал ғалымның баласы 
болу белгілі бір дәрежеде жаңашылдық 
пен ізденімпаздықты, ойшылдық пен 
терең  саралауды талап етеді. Lздеріңіз 
білесіздер, біз күрделі кезеңде !мір сүріп 
отырмыз. Бүгінгі !мірде «әкесінің  баласы» 
деген мамандық жоқ. Сондықтан адам 
бірінші кезекте әке беделін  малданбай, 
!зі жаңа жол таба білуі керек. Cке атына 
кір келтірмеу – ол перзенттік міндетің. 
Кез  келген кемшілігің әп-сәтте-ақ әке 
атына кір келтіреді. Сенің кішкентай 
кемшілігіңнің !зі бадырайып к!рініп 
тұрады. Сенің аз ғана кемшілігіңді 
жұрт кешпейді. Lйткені сен белгілі 
адамның баласысың... Жетістік тектіліктің 
к!рсеткіші. Сондықтан атақты адамның 
баласы болудың артықшылығымен қатар, 
осындай «залалы» да болады.

Cкем ғалымнан бұрын әдебиет 
 сыншысы, ымырасыз сыншы... Cдебиетте 
де, саясатта да солай... Жағымпаздыққа 
жаны қас. Мансапқорлықты иттің  еті нен 
жек к!реді. Lзбекәлі (Жәнібеков) ата мыз 
кезінде Орталық Комитетке қызметке 
шақырғанда бармаған.  Сапарбаев 
қинағандай етіп әкімдікке қызметке 
апарған. Тәп-тәуір қызмет. Алайда әкем 
Сапарбаевтың әкімдік институттағы 
таза да халықшыл тұлға болғаны үшін 
ғана !лгеннің күнінен зорға  шыдады. 
Сапарбаев кеден қызметіне басшы 
болып ауысқанда бірге қызмет етуге 
шақырған еді. Бармады. Cкем ұлт мүддесі 
тұрғысынан келіп мына қоғам үдерісін 
аямай сынап отырады. Билік, басқа 
деп қарап жатпайды. Тап осы күндері 
ескі Түркістанды жаңғырту, Қ.А.Ясауи 
мавзолейін сақтап қалу үшін барын салып 
жатқанын !здеріңіз оқып, к!ріп, біліп 
отырсыздар. Содан да мына қоғамнан 
әкеме деген салқындықты сеземін. Cкеме 
деген салқын к!зқарастың «лебі» мені 
де шарпуы мүмкін... «Cкесі үшін баласы 
 жауап бермейді» деп ұрандатқан КСРО-да 
не болғанын білесіздер.

– Пікіріңізді нақтылап жіберсеңіз?
– Білім және Ғылым саласында түрлі 

реформалар жүзеге асырылуда. Мен осы 
!зекті мәселелерді саралап бірнеше мақала 
жазып, сұхбат бергем. Ішіндегі ең  даулысы 
«Айқын» газеті бетінде жарық к!рген «Ел 
болашағын сапалы білім анықтайды» 
шығар.

– Fкеден қабылдаған мінез дейсіз ғой. 
Шыныңызды айтыңызшы, мақалаңыз 
шығып жатқанда әкеңіз қандай пікірде 
болды?

– «Оқыдым. Орынды. Қызметтен 
қуып жіберсе де пікіріңнен қайтпа, 
 балам!» болды айтқаны. Мәселемді 
қарауға жақындағанда тағы телефон 
соқты. Ақт!бе облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың пікірін жеткізді: «Жаңашыл 
адам ғой, Бердібек ағаң Ақт!беден 
 арнайы телефондады, құлыным! Білім 
саласына реформа керек. Шыңғыс танып, 
біліп жазыпты. Менің атымнан рақмет 
 айтшы!...» депті ол кісі. Мен айтқан 
пікірімді ұстап қалдым. Кезінде айтқан 
сын пікірлерімнің дұрыстығын Білім және 
ғылым министрлігінде бүгін жүріп жатқан 
реформа айғақтап отыр.

Fңгімелескен 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Шыңғыс ҚҰЛБЕКҰЛЫ: 

«белгілі эталонға» сай болмаса, ұят емес 
пе? Бүгінгі күні де бұл жауапкершілік 
жұмыста да, қоғамда да азаматтық талапқа 
сай болу керектігін айқындайды.

– Fдетте зиялы қауымның балалары 
 зиялы ортада �седі. Fкеңіздің ортасы 
қандай еді? Жақын араласатын достары 
кімдер? Үйіңізге зиялылардан кімдер келіп, 
кімдер жақын араласушы еді?

– Кішкентай кездің !зінде үйімізден 
қонақ үзілмейтін. Ағайындар, туыстар, 
 зиялы қауым !кілдері к!птеп келетін. 
Cкеміз бен анамыз ауыр халде жатқан ата-
мыз профессор Бейсембай Кенжебаевтың 
қолында тұрды. Атамыз ұлтшыл. Ұлт 
әдебиетінің тарихын түрік халықтарына 
ортақ Түрік қағанаты кезеңіне дейін 
ілгерілеткен ғалым.  C.Тәжібаев, 
М.Қаратаев, Т.Қожакеев, Р.Бердібаев, 
Т.Кәкішев, З.Қабдолов үйде қонақта 
отырғанда «Біз бар болғаны Бейсекеңнің 
шәкіртіміз» деп с!йлейтін. Атамыздың 
баласындай шәкірт тері Мұхтар Мағауин, 
Мырзатай Жолдасбеков, Рымғали 
Нұрғалиев, Алма Қыраубаева... Бәрі де 
елдің бетке ұстар азаматтары! Бала кезімде 
олар атамның к!ңілін сұрауға жиі келетін. 
Атамның замандастары, шәкірттерінің 
келуі әкем үшін мереке, анам үшін 
дастарқан болған секілді. Ал сол кісілер 
атам дүниеден !ткен соң әкеме аға, апа 
бола білді. Мұны атамның кісілігі, әкемнің 
кішілігі деп білемін. Cкейдің оларға 
құрметі күні бүгін бір сәт те т!мендеген 
емес. Біз үшін бұл тәрбие! 

Үйге келетін қонақтар қоғам,  мемлекет 
қайраткерлері Нұртас Оңдасынов, 
Жүсіпбек Арыстанов, Cбділда Тәжібаев, 
Мұхамеджан Қаратаев, Lзбекәлі Жәнібек, 
Lмірбек  Жолдасбеков,   Зейнолла 
Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, Темірбек 
Қожакеев, т.б. кісілер, ұлы Мағжан 
ақынның жары Зылиха анамыздан бастап 
Мәриям Мұқанова, Мәриям Хакімжанова, 
Майнұр Тұрманжанова, Зулфия апай 
(Еңбек Ері Мұстафа Қазыбековтың жары), 
Райхан Сәтпаева секілді атақты аналар. 
Cкемнің  достары келіп ұлт болашағын 
к!сіле  отырып талқылайтын, бірқатары 
әкеміздің пікірін сұрап келетін. Бұл 
 интеллектуалды жұмысқа, руханиятқа 
деген біздің  ерекше к!зқарасымызды, 
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