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Қазақ пен жылқы – егіз ұғым. Елбасы 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақа-
ласында «Атқа міну мәдениеті мен 
жылқы шаруашылығы жер  жү  зіне 
Ұлы даладан тарағаны  та  рих  тан 
белгілі» екенін атап өткен еді.
Күні кеше Арқа төсінде Жаңаарқа 
ауданының әкімдігі мен «Атасу»  
қайырымдылық қорының ұйытқы 
болуымен Сәкен Сейфуллиннің 
125 жылдық және ауданның 
90 жылдық мерейтойына орай 
ұйымдастырылған іс-шарада 
елімізде алғаш рет қымыз пісу 
бойынша әлемдік рекорд орнады.  
Бұған ауданның 12 ауылдық 
округі мен екі кентінен жиналған 
мың адам қатысып, бір уақытта 
он мың литр қымызды күбіге 
құйып, пісті. Рекордты ресми түрде 
халықаралық сарапшылар тіркеді. 
Осылайша, аудандағы қос мерей-
той барысында жаңаарқалықтар 
туған өлкесін әлемге танытты. 

Әдебиеттанушы, ғалым Мамай Ахетов шешендік өнерді зерттеген, сол өнердің 
сарқытын ішіп, өнегесін білген маман. Мамай Қаниұлымен сөйлесе қалғанда 
әдебиеттен басталған әңгіме міндетті түрде қазақтың сөз мәдениетіне, тілді 
білудің сыны мен себебіне, Әуезовтей алыптың өнегесі мен өміріне жалғасады. 
Зейнолла Қабдолов, Рахманқұл Бердібаев, Рымғали Нұрғалиев сынды дәрісі 
кейінгі толқынға жеткен ұстаздардың жолымен жүріп, қазақ сөзінің мәйегін дәріс 
оқуда да, сұхбат құруда да сақтай алған азаматпен тілдескенде мемлекеттік 
қызмет туралы сұрауды да ұмытпадық. Әдебиет деп аталатын ауылда жүрген 
азаматтар үшін мемлекеттік қызмет – сірескен орта болып көрінетіні жасырын 
емес. Ендеше, осы екі бірдей саланың тұтқасын тең ұстаған жанның айтары мен 
түйгені де көп болуы керек... 

«Тәуелсіздік» саябағында салта-
натты жиынды Қарағанды облысы 
әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов 
құттықтау с!зімен ашты. Ол бүгінгі 
!т кізіліп отырған қос мерейтойдың 
мән-маңызына тоқталып, ұлттық құн-
ды лықтарды жас ұрпақтың бойына 
сіңіруде ұлт жолында қызмет еткен 
қай раткерлердің !мір жолын үнемі есте 
ұстау қажеттігін тілге тиек етті. 

 «'ткен ғасырдың 30-жылдары 
қазақ халқы к!п қиындықты бастан 
кешірді. Сол кезде халық мүддесін қор-
ғаған ұлы қайраткерлердің бірі Сәкен 
Сейфуллин болатын. Сол бір қиын-
қыстау заманда ұлтжанды азаматтар 
!з !мірін ел үшін қиюға дайын бол-
ды. Біз Алаш ардақтыларын мәңгілік 
есімізден шығармай, болашақ ұрпаққа 
олар туралы кеңінен айтып отыруымыз 
керек» деді облыс әкімінің орынбасары 
А.Нүкенов !зінің құттықтау с!зінде.

Ал әлемдік рекордқа енген қымызға 

– Мамай Қаниұлы, М.�уезов шығар-
машылығы мен шешендік �нерді байла-
ныстыра зерттеген әдебиетшінің с�зімен 
әңгімемізді бастасақ дейміз. �уезов 
әлеміне қай уақыттан жақындадыңыз?

–  1 л і  е с і м д е ,  1 9 9 5  ж ы л д ы ң 
22  қарашасы болатын.  Ұстазым 
Бақытжан Майтанов екеуміз сол 
тұста Н.Шайкенов ашқан Заң уни-
верситетінде қызметтеміз. Дәл сол 
күні Бақытжан аға мені  Зейнолла 
Қабдоловқа ертіп апарды. Зекең 
 Алматы маңындағы демалыс үйінде 
«Менің 1уезовім» шығармасын жазып 
жатқан кезі екен. 'зі 1уезовтің әлеміне 
сүңгіп кеткен, бар әңгімені қаламгер 
шығармашылығына апарып тірейді. 
Заңгерлерге «сот риторикасы» деген 
пәннен дәріс оқып жүргенімді естіген 
Зекең: «1уезов драматургиясындағы 
шешендік !нер зерттелген жоқ. Осы 
тақырыпты алып, ғылыми деңгейде 
қорғап шықсаң» деген ақылын айтты. 
Бақытжан Майтанов та бірден мақұлдай 
кетті. Осылайша, «М.1уезов драма тур-

қайтыс болды. Бүкіл !мірін М.1уезовті 
з е р т т е у г е  а р н а п ,  1 9 6 8  ж ы л д а н 
ғұмырының соңына дейін Мұхаңның 
қай қолжазбасының қайда жатқанын 
білетін ғазиз жан еді. 

1961 жылы Мұхтар Омарханұлы 
қайтыс болғаннан кейін, оның шығарма-
шылығын, !мірін халыққа насихаттау 
мақсатында үйін музей жасау ж!нінде 
шешім қабылданады. Сол кезеңдерде 
Мәскеудегі атақты 'нер институтын 
бітіріп келген Андабек Қалибекұлы 
Қуанышбаев осы міндетті мойнына 
алды. Негізгі мамандығы хореограф 
еді. «1уезов үйіне» Ләйла Мұхтарқызы 
шақырып, 1963 жылдан !мірінің соңына 
дейін осы жерде еңбек етті. Ол кісі де қазір 
арамызда жоқ. Қазақ әдебиеттануының 
үлкен бір бәйтерегі Бақытжан Майтанов  
та арғы жақтың кемесіне отырып кеткелі 
біраз жылдың жүзі болды. Үлкен ғалым, 
институтта жиырма жылдай қызмет 
еткен, «М.1уезов энциклопедиясын» 
дайындаған Рафат 1бдіғұлов та дүниеден 
озды. М.1уезовтің орыс тілінде жазылған 
шығармашылығына терең бойлаған 
ғажап ғалым Раушан Қайшыбаева да 
жүзін бақиға бұрды...

Міне, бұл осы жолға !мірін арнаған 
ғалымдардың к!зі тірісінде қолға алын-
ған к!птомдық еді. Осы ретте М.1уезов-
тің к!птомдық шығармаларын шығару 
ісі басталған сәттен еңбек етіп келе 
жатқан азаматтарды да атап !ткім 
келеді. 

(Жалғасы 3-бетте)

АТАДӘСТҮР

гиясындағы шешендік дәстүр» деген 
тақырыпқа сол сәттен ден қойдым...

– Қазақ үшін аяулы қаламгер шығар-
ма ларының 50 томдығын шығаруға 
 ат салысқан топтың құрамында еңбек 
еттіңіз. Сол уақытты бір барлап қайтсақ...

– 1997 жылы 1уезовтің туғанына 
жүз жыл толу мерейтойы мемлекеттік 
деңгейде аталып !тті. Сол мереке 
қарсаңында «М.1уезовтің 50 томдық 
академиялық басылымын дайындау 
керек» деген үлкен тарихи шешім 
қабылданды. Уақыт !те келе бүгінгі 
күннің биігінен салыстырып қарасам, 
ол дер уағында қабылданған шешім 
екен. Тура сол кезде Мұхаңның 50 
томдығын қолға алмағанда, қазір оны 
жасау мүмкін емес сияқты. Себебі сол 
томдықты дайындағандардың к!пшілігі 
қазір арамызда жоқ. Ол тұста Зейнолла 
Қабдолов сияқты ұстазымыздың к!зі 
тірі. 1968 жылдан бері әуезовтанудың 
отымен кіріп, күлімен шыққан  Талатбек 
1кім деген ағамыз да ол кезде қуатты 
болатын. Ұстазымыз биыл, 83 жасында 

«АУРУҒА ЕМ, САУҒА ҚУАТ, 
ДӘРІ ҚЫМЫЗ...»

БАЙҒАНИННІҢ 
БАЛАСЫ

келсек, Арқаның бал қымызы ел 
арасында  да сұранысқа ие. Қазақтың 
қымызы дегенде, кешегі !ткен дүлдүлдер 
Жамбыл Жабаевтың «Үйірілген сары 
 алтындай сары қымыз, Ауруға ем, сауға 
қуат, дәрі қымыз. Елімнің баяғыдай 
сүйген асы, Шығаршы тағы нең бар 
кәрі қымыз» немесе Кенен 1зірбаевтың 
«Сапырған сары ожаумен сары қымыз, 
Ысталған сары местен дәрі қымыз» 
деп жырлағаны еске түседі. Қымызды 
бұдан артық суреттеудің, бейнелеудің 
үлгісі жоқ-ау, сірә. Қазақтың ұлттық 
тағамының ішіндегі ең құрметтісі 
әлемдік рекордтар кітабына еніп жатса, 

бұл халқымыз үшін сүйіншілер жаңалық 
емес пе, ағайын. 

Гиннесс рекордтар кітабының 
!кілі Юделькис Диас Кубадан арнайы 
келгенін жеткізді. «Мен бұл рекордты 
жазу үшін Кубадан арнайы ұшып келдім. 
Бізде әртүрлі рекордтар к!п. Бірақ бір 
мезетте мың күбі дайындалып, он мың 
литр қымыз пісуді алғаш рет к!ріп 
отырмын. Ол акцияға қатысушылар 
санымен, қымыздың к!лемімен және 
пайдаланылған ыдыспен саналады. 
Барлығын тексеріп, !лшедік. Бір айдың 
ішінде осы рекордтың нәтижесі біздің 
сайтта жарияланады» деп, !зінің ерекше  

таңғалғанын атап !тіп, Жаңаарқа 
ауданының әкімі Юржан Бекқожинге 
рекорд орнатылғанын куәландыратын 
сертификат табыс етті. 

Гиннесс рекордтар кітабының 
 Қа зақ стандағы ресми !кілі Бақытжан 
Тастүлеков күбінің соңғы кезде халық 
тұрмысында сирек қолданылатынын, 
сондықтан мың күбіні к!ргенде ерекше 
толғаныста болғанын тілге тиек етіп, 
«мұндай жетістікті қайталау қиын бола-
тынын» меңзеді.

Халыққа ерекше к!ңіл күй сыйлаған 
мерекелік шара Атасу кентінен үш 
шақырым жерде орналасқан Қарауыл-

т!беде жалғасты. Сәкен Сейфуллиннің 
ұрпақтары, белгілі ақын-жазушылар 
арнайы қонақ ретінде шақырылып, 
«Сәкен туған – Жаңаарқа» атты театр-
ландырылған қойылым к!рсетілді. 
Алпыстан астам киіз үй тігіліп, қазақ 
күресі, аударыспақ, қол күресі және 
т.б. ұлттық ойындар ұйымдастырылып, 
жылқы десе ішкен асын жерге қоятын, 
дода десе делебесі қозатын дүйім жұрт 
үшін ат жарысының орны ерекше  
болды. Шетелдік және еліміздің !нер 
жұлдыздары ән-жырмен тербетіп, 
жұртшылық шара соңында отшашуды 
тамашалады.

Сурет express-k.kz-ден алынды 

«Ақтөбеде ақын Нұрпейіс 
Байғаниннің баласы тұрады екен!». 

Бұдан біраз бұрын осындай хабарды естігенде 
өз құлағымызға өзіміз сенбей, аң-таң қалған едік. 

«Қалай? – дегенбіз ішімізден күбірлеп. – Жамбылдың 
 замандасы, Доскей мен Шашубайдың қатарласы бұл талант 

иесінің тұяғы осы күнге дейін тірі болғаны ма?». «Рас, сіз айтқан 
адам атақты ақынның туған баласы болып шық ты. Аты – Момын» 
деді біздің берген тапсырмамызға орай хабарласқан сол өңірдегі 
әріптесіміз Сатыбалды Сәуірбай. «Жасы қай шамадағы кісі екен? 

Денсаулығы...». «1937 жылы өмірге келіпті. Сөзі әлі тың».
Мына сөзді естіген соң, Ақтөбеге баруға жиналдық. Бұл 2016 
жылдың қысы еді. Мақсат – кейіпкерімізді көзімізбен көру, 

айтқандарын құлағымызбен ес ту. Солай болды да. 
Ақсақалмен жүздестік. Әңгімелестік. Үй ие сі нің 

сөзінен көп нәрсеге көз жеткіздік. Сұхбат 
төмендегідей си патта болды.
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Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың Жолдауының ең басты алтын 
өзегі – аты айтып тұрғандай, еліміздегі қоғамдық келісімді барынша нығайту. Қазіргі 
дүрбелеңге толы дүниеде әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы түсіністік қандай 
мемлекеттің болмасын мызғымас берік тұғыры болып саналады. Cондықтан да Мемлекет 
басшысы өз Жолдауында «Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекем-
деп, этносаралық татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруге» ерекше көңіл 
аударған. 

СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ – 
КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ

Адамзатты қоғам болып бірігуге, тату-
тәтті, бейбіт !мір сүруге ұйыстыратын 
теңдессіз құрал тіл екендігі белгілі. 
Ал бүгінгі қазақстандық қоғамда тіл 
мәселесі, әсіресе мемлекеттік тіл ахуалы 
аса к!кейкесті мәселе қатарында тұр. 
Президенттің «Еліміздегі этникалық 
топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға 
жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі р!лі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын 
кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ 
мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз 
даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүр-
гізуіміз керек» деген с!зінің астарында 
үлкен стратегиялық мән жатыр. Қай 
кезеңде, қай елде болмасын «тілдің үлкен 
саясаттың құралы екенін де ұмытпаған 
ж!н». Ашық азаматтық қоғам құру үшін 
де, үкіметтік емес ұйымдармен ортақ 
ымыраға келу үшін де түсінікті тілдесу, 
сындарлы сұхбат керек. Оған ұйытқы 
болатын – баршаға ортақ мемлекеттік 
тіл. Біз бүкіл қоғам болып сол тілдік 
тұстас тыққа, мемлекет мәңгілігіне 
ұм тылуға тиістіміз. Бұл орайда, жан-
жақты ойластырылған, нақты межелері 
белгі ленген, тілдік сұраныс ортасының 
 қа лауына қарай үнемі жетілдіріліп отыра-
тын мемлекеттік тіл саясаты қажет. Мем-
лекет басшысы бұл мәселені !з назарында 
ұстап отырғандығын анық байқатты. 

Қоғамдық келісімнің алғышарты 
 ре тінде Президент жақын арада Азаматтық 
қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын әзірлеп, қабылдауды 
ұсынып отыр. Бұл тұжырымдаманың 
да табан тірер тұғыры барша жұртты 
ынтымаққа ұйытатын рухани келісім 
болуы тиіс.

Мемлекет басшысының тағы бір баса 
айтқан мәселесі – халықтың жанай қайына, 
к!теріп отырған !зекті ұсыныс тарына 
ықылас қойып, жедел жүзеге асыратын 
«Құлағы түрік мемлекет» («Слышащего 
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государства») тұжырымдамасын жүзеге 
асыру. Ондай үйлесімді мемлекетті тек 
қана билік пен қоғам арасындағы тілдесу 
мен сұхбаттастық арқылы ғана жүзеге 
асыруға болады. Сондықтан да азаматтық 
қоғамды үнемі қолдап, нығайтып отыру 
қажет, оларды аса маңызды мемлекеттік 
міндеттерді талқылап, шешуге араласты-
рып отыру шарт. Күні кеше ғана алғашқы 
мәжілісін !ткізген Қоғамдық сенім 
ж!ніндегі Ұлттық Кеңес осы мақсатқа 
жұмыс істейтін орган болмақ. Біздің 
қоғамды толғандырып отырған қандай 
мәселе болмасын к!шеде емес, дәл осын-
дай кеңестерде, Парламент қабырғасында, 
депутаттармен сұхбаттастықта, партия 
платформаларында кеңінен талқыланып 
барып шешімін табуы тиіс. Осындай түрлі 
алаңдардағы ашық диалогқа Үкімет те даяр 
болуы керек. Бұл орайда, жұртшылықпен 
тиімді кері байланыс орнатудың маңызы 
!те  зор.  Азаматтардың күнделікті 
тіршілігіндегі түйткілді мәселелерге 
 жанын сала араласу, қамқорлықпен 
қарау мемлекеттік ұйымдардың басым 
бағыт тары қатарында. Соған орай, Прези-
дент жанында мемлекеттік органдардың 
халықтың арыз-шағымдарымен сапа-
лы жұмыс істеуін қадағалап отыратын 
арнайы б!лімнің құрылғандығы да 
халықты үміттендіріп отыр. 1детте, жер-
гілікті органдардың «тас кереңдігі» мен 
немқұрайдылығынан т!зімдері таусылған 
жұртшылық еріксіз ереуілге шығып, Пре-
зидентке шағына бастайды. Міне, осын-
дай оралымсыздықтардың алдын алудың 
ең т!те жолы – халықпен жатсынбай 
жылы с!йлесіп, емен-жарқын араласу, 
олардың талап-тілегін саралап, түйткілді 
мәселелерді шешуге азаматтардың !здерін 
белсенді араластыру. 

Х а л ы қ т ы ң  т а л а п - т і л е к т е р і  т е к 
тұрмыс тауқыметімен, экономикалық 
мәселелермен ғана шектелмейтінін, 
олардың рухани сұраныстарына да баса 
мән беру қажет екендігін Президент атап 
к!рсетті. Мәселен, келесі жылы атап 
!тілуге тиісті Абай Құнанбайұлының 
175, әл-Фарабидің 1150 жылдық мерей-
тойлары нағыз халықтық мереке болуы 
керек. Мерейтой барысында ғұлама 
тұлғаларымыздың еңбектерін халық 
арасында дәріптеу, олардың ақыл-ой 
даналығын жас ұрпақ жүрегіне жеткізу 
– әрбір зиялы қауым !кілінің азаматтық 
парызы. Олардың парасат биігін бүкіл 
елдің рухани кеңістігіне кең тарата оты-
рып, халықаралық деңгейдегі ұлт мерейін 
асқақтатудың құралына айналдыру – 
басты мақсат. Президент әкімшілігінен 
бастап, жергілікті ұйымдар осы мақсатқа 
жұмыла атсалысатын болады.

Демократиялық азаматтық  қо ғамға 
ж е т у д і ң  б а с п а л д а қ т а р ы  м е н  б ұ л -
жымайтын биік белестері – дамыған 
білім мен мәдениет. 'з Жолдауында 
Президент қоғамдағы сындарлы рухани 
келісімнің ұйытқысы ретінде білімнің 
 сапасы мен !ркенді мәдениетке баса 
 назар аудару қажеттігін айтты. Барлық 
деңгейдегі білім берудің сапасын арт-
тыру. Бүгінгі қоғамның сұранысына 
орай жас мамандар даярлаудың отандық 
жүйесін қалыптастыру. Оқушыларға 
кәсіби бағдар берудің жаңа жүйесін 
жасақтау. Қала мен ауыл мектептері 
арасындағы орта білімнің сапасын бір ізге 
түсіру сияқты !зекті мәселелерді ж!нге 
келтіруге назар аударылды. Жолдауда 
жоғары білім сапасы да кеңінен с!з бол-
ды. Білім беру ісін қаржыландырудағы 
әркелкілікті жою мәселесі де к!терілді. 
«Білім б!лімдерін басқару және бюджет 
қаржысын әкімшілендіру функция-
ларын аудандық деңгейден облыстық 
деңгейге беру. Білім берудің барлық 
деңгейінде  дербес  қаржыландыру 
тәртібін енгізу қажет» екендігі айтылды. 
Президент оқулық сапасына да арнайы 
тоқталды. Мұғалімдер мен оқытушылар-
дың әлеуметтік жағдайын жақсарту 
мақ сатында «Алдағы т!рт жыл ішінде 
мұғалімдердің еңбекақысын екі есе арт-
тыруды тапсырдым. Бұл – келесі жылдан 
бастап ұстаздардың жалақысы 25 пайызға 
!седі деген с!з» деп, алдында Білім және 
ғылым министрлігінің республикалық 
Тамыз кеңесінде берген тапсырмасын 
нықтап қайталады. Біліммен қанаттас 
жүретін ғылым проблемаларына да жете 
назар аударды. 

Президенттің мәдениет саласына 
осы уақытқа дейін жеткілікті түрде к!ңіл 
б!лінбей келгенін атап к!рсете келіп: 
«Келесі жылдан бастап Үкімет мәде-
ниет қызметкерлерінің еңбекақысын 
к!бейтуі тиіс. Сондай-ақ білім беру 
және денсаулық сақтау салаларындағы 
міндетті әлеуметтік жеңілдіктер мәдениет 
саласының !кілдеріне де берілуі керек» 
деп нақты тапсырма беруі осы саладағы 
мамандарды ерекше қанаттандырғанын 
атап айтқан ж!н.

Тұтастай алғанда, Жолдауда Мемлеке-
ті міздегі к!кейкесті мәселелер кеңінен 
қозғалды. Елді жаңа жағдайға байланыс-
ты дамытудың әлеуметтік мәселелерден 
 бастап, мемлекеттік басқаруға дейінгі сан-
саласында атқарылатын істердің межелері 
белгіленді. Осылардың барлығының 
басын қосып ұйыстырып, ортақ мақсат, 
ұлттық мүддеге жұмылдыратын құдіретті 
күш – ынтымақ пен бірлік, түсіністік пен 
татулық. Соған ұйытқы болатын «сындар-
лы қоғамдық диалогтың» бастау-бұлағы 
– тіл мен діл, білім мен мәдениет. Бұлар 
халықты рухани тұтастыққа, татулық пен 
ынтымаққа бастайды. Президент с!зімен 
айтқанда: «Береке мен бірлік, ақыл мен 
парасат халқымызды үнемі алға бастап 
келеді». Демек, «Сындарлы қоғамдық 
келісім» – кемел келешек кепілі. 

Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі Тіл саясаты комитеті Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-
Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен 
оқытушылар арасындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы республикалық 
байқау өтті.

БІЛІКТІЛІК БАЙҚАУЫ

Басты мақсат – Ахмет Байтұр-
с ы н  ұ л ы  н ы ң  ғ ы л ы м и - п е д а  г о -
гикалық мұ раларынының сабақ-
тастығын жалғастыру, сондай-ақ 
ұлы тұлғаның әдістемелік идея-
ларын, қазақ тілінің мем лекеттік 
тіл ретіндегі мәр тебесін ұлықтау 
мен қолданылу аясын кеңей тудегі 
оқытушылар ісін дәріптеу. 

А ш ы л у  с а л т а н а т ы н д а 
Шайсұлтан Шаяхметов атындағы 
«Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орта лығының бас 
директоры 1лібек Асқар: «Бұл 
байқаудан күтіп отырған нәти-
жеміз – қазақ тілін оқыту дың инно-
вациялық әдіс-тәсілдерін анықтау 
және тарату, оқыту шы лар дың 
кәсіби біліктілігін арттыру және 
!зара тәжірибе алмасу, ересектерге 
қазақ тілінен сабақ берудің сапасын 
арттыру» деді.

Сондай-ақ Қазақстан Респу-

Күні кеше Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
ҚХР-ға жасаған сапарында сонау 
1983 жылы Бейжің лингвистикалық 
университетінде тағылымдамадан !ту 
кезінде дәрісін тыңдап, тәлімін алған, 
бүгінде 80-нің сеңгіріндегі қытайлық 
ардагер ұстаз Лю Шициньмен кездесті. 
Қазақстан Президентімен кездесуде 
қатты толқыған Лю Шицинь сол бір 
дәуірге қысқаша тоқталып, тарихи 

сәттерді еске алып, Қасым-Жомарт 
Кемелұлының қандай шәкірт болғаны 
жайында әдемі естеліктерімен б!лісті. 
Ел Президентіне !зінің жүрекжарды 
тілегін жеткізді. 'з кезегінде Лю 
Шицинь ел Президенті  Қасым-
Жомарт Кемелұлын білімге құштар, 
талапты, үлгерімі үздік және !те 
жауапкершілікті шәкірт болғанын 
тамаша сипаттап айтты. Осыдан 
аз уақыт бұрын ханзулық ұстаз !з 

архивінен ел Президентінің студенттік 
жылдарындағы фотосуретін тауып, 
Қазақстанға жолдаған екен. Бұл тура-
лы әлеуметтік желілерде там-тұмдап 
бейне баяндау сипатында ақпарат 
та шыққан. Осы сапармен орайлас-
тырып, сол бір тарихи суреттерді де 
оқырмандармен б!лісуді ж!н к!рдік.

– Мен бұл топқа «Жаңалықтарды 
т ы ң д а у »  к у р с ы  б о й ы н ш а  с а б а қ 
жүргіздім. Таңғалғаным, осы б!лімдегі 

бір дәрісімнің суреттері күні бүгінге 
дейін сақталып қалыпты. Кеңес 
Одағының студенттері ҚХР-ға екі елдің 
арақатынасы жақсара бастаған тұста 
келді. 15 жыл бойы қос социалистік 
лагерьдің байланысы тұралап қалған еді. 
Мұндай жағдайға қарамастан, студент 
Тоқаев !зінің құрбы-құрдастарымен 
және Аспан асты елінің мұғалімдерімен 
тез тіл табысып, достасып кетті. Қытай 
тіліне !те жүйрік, кез келген мәселеде, 

тіпті !ткір тақырыптарда еркін пікір 
алмаса беретін. 1ңгімешіл, белсенді 
болды. Арада к!п уақыт !тпей-ақ озық 
шәкірттерімнің қатарынан к!рінді. 
Ол газет оқығанды, к!зқарасын ашық 
білдіргенді ұнататын. Эрудициясы 
мығым әрі !те мәдениетті және сыпайы 
болатын. Бұл қасиеттері оның бүгінде 
осындай жоғары дәрежеге жетуіне 
септігін тигізді, – дейді Лю Шицинь 
ұстаз. 

Ардагер ұстаз !з шәкіртін әрдайым 
мақтан ететінін айтыпты. 

Иә, халқымызда «Ұстазы жақсы-
ның – ұстамы жақсы» деген ұлағатты 
с!з бар. Президентіміз Қасым-Жомарт 
Кемелұлының саяси мансабы, мем-
лекеттік қызметтегі жемісті еңбек 
жолы жеке басының қадір-қасиетінен 
б!лек, осындай жақсы ұстаздардан 
тәлім алып, !неге к!ргенінде жатса 
керек.

Кез келген тарихи сәт, егер 
ол сыршыл суреттер арқылы 
бейнеленіп тұратын болса, 
айтарлықтай қызығушылық туды-
ратыны рас. Мұндай суреттердің 
құндылығы да сонда, ол бүгінде 
белгілі тұлғаға айналған адамның 
өсу мен қалыптасу кезеңін көз 
алдыңа әкеліп, тарихпен үнсіз 
тілдестіреді. Ондағы кейіпкердің 
болмыс-бітімін, арман-аңсарын, 
даңғыл жолға бастаған алғашқы 
қадамдарын айна қатесіз 
жеткізеді. Өйткені объектив 
қашанда жасандылықтан ада, 
табиғи әрі шынайы.

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі»

Лю ШИЦИНЬ: 

КӨЗҚАРАСЫН 
АШЫҚ БІЛДІРЕТІН...

КЕЗДЕСУ

САЙЫС

бликасы Мәжілісінің депутаты  
Абай Тасболатов, Сенат депу-
таты Нұрт!ре Жүсіп байқауға 
қатысушыларға сәттілік тіледі.

Байқау т!ріне бірінші болып 
ақт!белік Алтынгүл Тәңірбергенова, 
қызылордалық 1сел Бақытова, нұр-
сұлтандық Еркебұлан Ерболатұлы, 
павлодарлық Қазына Қадас, қара-
ғандылық Мунира Ағымбаева, 
 б а т ы с қ а з а қ с т а н д ы қ  И н д и р а 
 Баймолдина, атыраулық 1йгерім 
Қойтановалар к!теріліп, !здерінің 
электрондық портфолионы таныс-
тыру және педа гогикалық-психо-
логиялық жағдаят тарға арналған 
тапсырмалары мен озық сабақ 
үлгілерін к!рсетіп, әдіс-тәсіл дерін 
к!рермен назарына ұсынды. 

Ал филология ғылымының 
докторы, профессор, ҚР ҰҒА 
кор респондент мүшесі Шерубай  
Құрманбайұлы бастаған әділ 

қазылар алқасы жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерді анықтады. Бас жүл-
дені Рудный қаласы «Қалалық 
тілдерді  оқыту орталы ғының» 
оқытушысы Жанат Досубаева  
жеңіп  алды.  Бір інші  орынды 
Нұр-Сұлтан қаласы Руханият 
орталығы идеологиялық жұмыстар 
және жобаларды жүзеге асыру  
б!лімінің басшысы Еркебұлан 
Ерболатұлы, екінші орынды Қара-
ғанды облысының Тілдерді оқыту 
орталығының оқыту шысы Мунира 
Ағымбаева, үшінші орынды Шығыс 
Қазақстан облысы Тілдерді оқыту 
орталығының оқы тушысы 1сем 
Мамыранова ие ленді. Ынталандыру 
сыйлығымен Қызылорда облы-
сы Тілдерді оқыту орталығы оқу-
әдiстемелiк б!лімінің басшысы 1сел 
Бақытова, Жамбыл облысы Тілдерді 
оқыту орталығының оқытушысы 
Ақмарал Тұрсынбекова, Шымкент 
қаласы Тілдерді оқыту орталығының 
оқытушысы Айсұлу Оспанова мара-
патталды. Барлық байқауға қатысу-
шыларға сый-сияпат жасалды. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігі 
Тіл комитетінің қолдауымен 
Ұлттық мемлекеттік кітап 
 палатасы игілікті іс бастап отыр. 
Еліміздің руханиятына  еңбегі 
сіңген абыз ақын-жазушыла-
рымызбен оқырман арасында 
алтын көпір болып, кездесулер 
ұйымдастыруды жоспарлады.

«АСЫЛ СӨЗДІҢ» 
ҚОНАҒЫ – ӘБЕ!

«Асыл с!з» жобасымен жүзеге 
асатын бұл шара жүйелі түрде 
жүргізіліп, сұхбаттар республи-
ка лық баспа бетіне жариялана-
ды. Ал бейнежазба нұсқасы рес-
пуб ликалық арналардың бірінен 
к!рсетіліп, дайын !нім кітап 
палатасының мұрағатында сақта-
латын болады. Жобаның алғашқы 
қ о н а ғ ы  м а й д а н г е р - қ а л а м г е р 
1бдіжәмил Кәрімұлы Нұрпейісов 
кітап палатасының шаңырағына 
келіп, сырлы сұхбат құрды. Алды-
мен оқырмандар жазушының 1948 
жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде 
жарияланған мақалаларынан 
басталған, әр жылдары әдеби жур-
налдарда шыққан әңгімелері және 
кітаптарынан құралған к!рмені 
тамашалады. Одан соң, мәжіліс 
залында жазушымен кітап палата-
сы ұжымы және оқырмандардың 
кездесуін осы ұжым директоры 
1діл Қойтанов ашып, қаламгерді 
м е р е й л і  9 5  ж а с қ а  т о л у ы м е н 
құттықтады. Ары қарай қаламгердің 
шығармашылығына қысқаша 
тоқталып, «Соңғы парыз» рома-
нын  Ресейдің «Художественная 
литература» баспасының Нобель 
сыйлығына ұсынып отырғанын 

айтып, халықаралық сыйлыққа ие 
болуына тілектестік білдірді. 

Бұдан кейін с!з кезегін қалам-
гердің !зіне беріп, оқырман-
дармен ортада еркін әңгіме !рбіді. 
 Жазушы оқырмандардың сауалы-
на жауап  бере отырып, !зінің 
балалық шағынан бүгінгі күніне 
дейін әсерлі әңгіме айтты. Сыр-
лы сұхбат барысында алғашқы 
ашылған мектепке қалай барғаны, 
ашаршылықтың ауыр жылдары, 
соғысқа бір әулеттен аттанған 7 
азаматтың арасында !зінің ғана 
тірі оралғаны тілге тиек болды. 
Соғыстан келген соң, алғашқы 
шығармаларына классик жазу-
шылар М.1уезов, С.Мұқанов, 
Ғ.Мүсіреповтердің жақсы пікір 
айтып қолдағаны, І.Омаровтай 
қоғам қайраткерінің қамқорлық 
к!рсеткені, бәрі-бәрі айтылды. 

Абыз ақсақалдың әсерлі әңгімесін 
оқырмандар тұщына тыңдады. Кез-
десу соңында кітап палатасының 
директоры 1.Қойтанов жазушыға 
арнайы салдырған портретін тарту 
етті. Сондай-ақ 1.Нұрпейісовтың 
!з атына сайт ашып, оған шығарма-
ларын хронологиялық ретпен топ-
тастырып, оның сертификатын 
ұсынды. Кездесу соңынан қаламгер 
!зіне к!рсетілген құрметке риза-
шы лығын білдіріп, кітап палатасы 
ұжымымен естелік суретке түсті.

  Айтпақшы, 95 жасқа толып 
отырған қарт қаламгердің әдебиет, 
қоғам туралы толғанысын Ұлттық 
мемлекеттік кітап палатасының 
сайтынан да оқи аласыздар.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ, 
Кітап палатасының 
баспас�з хатшысы
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Осы басылымның негізгі концепцияла-
рын айқындап, жұмысты бастаған белгілі 
қаламгер-ғалым Тұрсын Жұртбаев бола-
тын. Сондай-ақ институтты басқарып, 
жобаға жетекшілік жасаған академик  
С . А . Қ а с қ а б а с о в т ы  д а  е р е к ш е  а т а р 
едім. Ол кісі жылына кемі т!рт-бес том 
шығаруымыз керек деп міндет қоятын. 
Белгілі болғандай, сондай жанкештілікпен 
жасалмаса, түрлі себептермен жоба тоқырап 
қалуы әбден мүмкін екен. Дияр Қонаев, 
 Ермек Қаныкей, Аманғайша Болсымбаева,  
Келіс Рахымжанұлы секілді ғалымдар 
к!птомдықтың әрбір материалын аялап, 
оқырманға ұсыну жолында еңбек етті. 

Осындай 50 томдық академиялық 
басылымға араласуым !мірімдегі ең бір 
бақытты әрі мағыналы кезең деп ойлай-
мын. Бұл біз үшін үлкен !мір мектебі, 
ғылым мектебі болды. Еліміздің барлық 
кітапханаларында тұрған осындай іргелі 
еңбектің ішінде !зіміздің есіміміздің 
тұрғанын мақтанышпен айтып жүреміз.

Ал осы елу томдықтың тарихи р!ліне 
әлі толық бойлай алмай келеміз. Түркі 
халықтарының ішінде  б ір  адамның 
академиялық басылымының 50 том болып 
жарық к!руі – бұл тарихта тұңғыш рет. 
Марқұм Герольд Бельгер бір сұхбатында 
былай дейді: «Егер мен бұл дүниеден озып, 
арғы дүниеге барғанда Құдай менен: «Пен-
дем, ол дүниеде не бітірдің?» деп сұраса, 
мен: «Мұхтар 1уезовтің 50 томдығын оқып 
шықтым!» десем, Құдай біледі, ол менің 
күнәларымды кешіреді»... Еш уақытта !тірік 
к!лгірсуді білмейтін Герольд  Карлович бұл 
с!зді шын к!ңілімен айтты деп ойлаймын. 

Мұхаңның шығармалары 1920-30 
жылдардағы газеттерде, әртүрлі басы-
лымдарда шашылып жатты, оның бәрін 
тірнектеп жинау, жариялау қажет еді. Бұл 
біздің әдебиеттануымыз үшін де, біз үшін 
де ғылымның үлкен бір мектебі болды. 
1рбір еңбекке ғылыми түсініктемелер 
 жазылды. Айталық, мен М.1уезовтің 1930-
32 жылдар аралығындағы түрмедегі кезеңін 
қамтыған «Түрме материалдарын» дайын-
дадым. Сырттағы адамдардың !зі аштықтан 
қырылып жатқан тұста бір жыл жеті ай 
түрмеде отырған жанның !мір үшін ар-
палысы, !з бойындағы ілімін кейінгіге 
аманаттау жолындағы күресі сол кездегі 
тарихи құжаттарда, тергеу материалдарын-
да к!рініс тапты. Осы орайда бүгінгі күнге 
дейін театр мамандары тарапынан еленбей 
келе жатқан, Мұхаңның !зі үлкен үміт 
күткен, ең соңғы драмасы «Дос – Бедел 
дос» туралы айта кету де орынды болар еді. 
'з замандастарынан «түсініксіз, қисынсыз, 
қияли блеф» деген баға алған бұл туындыны 
да заман талабына сай қайта оқитын кез 
келді. Мұнда М.1уезов қазақ халқын болуы 
мүмкін үш түрлі тарихи ортаға түсіреді. 
Егер біз башқұрт, татар сынды Ресей 
Федерациясының ішінде қалғанда қалай 
болар едік немесе ауған секілді Одақтың 
сыртында қалсақ, күйіміз нендей болар еді 
деген сауалға жауап іздейді. Соңында, «дер-
бес Социалистік респбулика ретінде дұрыс 
жолды таңдадық» деген идеяны айтады. 
1рбір шығарма туралы к!п мәселе айтуға 
болады.

«Абай жолын» Қ.Сәтбаевтың «қазақ 
!мірінің энциклопедиясы» деп атағаны 
белгілі. Ал енді сол М.1уезовтің «Еңлік-
Кебегінен» бастап, !мірінің соңына дейін 
жазған барлық шығармалары мен хаттарын, 
құжаттарын қамтыған және нұсқаларымен 
енген жинақ – бұл ұлы қазына. Уақыт 
!те келе бұл еңбек қазақ әдебиеті мен 
этнографиясының дерекк!зіне айналады. 
Тек қаламгердің ғана емес, тұтастай ұлт 
мәдениетінің !су деңгейін, эволюциясын 
к!рсететін мұндай толыққанды еңбектің 
жарық к!руі, шын мәнінде тарихи оқиға. 
Л.Толстойдың к!птомдығын ХХ ғасырдың 
20-50 жылдары аралығында, 300-ге жуық 
ғылыми қызметкер жасаған екен. Ал бізде 
санаулы ғана ғалымдар осы жұмысты күндіз-
түні тынбай еңбек етіп және еліміздегі ең бір 
қиын кезеңде жүзеге асыруы, біріншіден, 
әдебиеттану ғылымындағы, екіншіден, 
жалпы руханиятымыздағы құбылыс. Оның 
маңызын біреуіміз сезінерміз, ендігі біріміз 
сезінбеспіз, бірақ шындығы осы. 

– М.�уезов к�птомдығын жасауға 
қатысқан ғалым ретінде жазушының басты 
шығармашылық ерекшелігі не деп ойлайсыз? 

– 1р әдебиетшінің !з 1уезові бар. Бұл 
қазаққа ортақ жазушыны әркім  жырымдап 
б!ліп алды деген с!з емес. 1р әдебиетшінің 
!з жүрегіне оралған жазушы келбеті, 
жазушы  шығармашылығы бар дегенді 
білдіреді. 

Бір жағынан, терең білімнің арқасы 
 болуы керек, екінші жағынан, Құдай ерекше 
жаратқан жан ғой, 1уезовтің стратегиялық 
ойлауы !те ерекше. «Абай жолындағы» 
 Б а р л а с  к е л і п  ж ы р л а й т ы н  т ұ с т а ғ ы 
мәдениеттің р!лі туралы толғаныстары тура 
мемлекеттік концепция тәрізді. 'зі: «Абай 
– менің !мірлік тақырыбым болды»  дейді. 
Бұл жай с!з емес еді. К!ркем шығарма 
жазу  барысында, ғылыми еңбек жазуда, 
ең арғысы Абайдың ескерткішін қою мен 
к!шеге атын беруде де 1уезовтің жанын сала 
еңбектенгенін түсінесіз. Ол Абайға қатысты 
дүниенің барлығын ұлтты тұтастыратын, 
ұйыстыратын қазық деп есептеген. 

– Ғылыми жұмысыңыз шешендік бастау-
лар жайында. Қазір бұл тақырып тасада 
қалғандай к�рінбей ме?

– Бүгінгі  таңда,  шешен десе к!з 
алдымызға баяғы ұлы билер елестейді. Ол 
тек бір !ткен дәуірлерге ғана тән құбылыс 
секілді. Сонда қалай, шешендер қазір тау-
сылып бітті ме? Олай болуы мүмкін емес. 
Тіл болған жерде, жеріне жеткізе с!йлейтін 
адамдар барда – шешен де, шешендік !нер 
де бар. 

Қазақ тілі КСРО дәуірінде !зінің нағыз 
жанды қызметінен айырылды. Оның жанды 
қызметі – күнделікті тіршілікте, мемлекеттік 
маңызы бар жиындарда, сотта к!рінетін 
еді. Кеңес дәуірінде қазақ тілі осылардың 
бәрінен шеттетілді. Саналы түрде солай 

еді. Одан бері қаншама технологиялық 
құралдар, мәселен, факс, пейджер келді 
де, жоқ болып кетті.  Демек, мемлекеттік 
қызметкердің құралы !згергенде, оның 
!зі, әдебі, қызметі неге !згермесін? Қоғам 
талабының сұранысына лайық болмасаң, 
сен ол қызметке жарамайсың. Мемлекеттік 
қызметке жаңа технологиялар дендеп еніп, 
құжат алмасудың, мемлекеттік қызмет 
к!рсетудің жаңа жүйелері қалыптасуда. 
Бұрын бір  дипломды алып, сонымен 
!мір бойы қызмет ете беретін болсаң, 
қазір күнделікті дайындалып, ізденіп 
отыруға тура келеді. Қазір мемлекеттік 
қызметшілердің әдеп кодексі қабылданды. 
Шығыстың да, Батыстың да мемлекеттік 
заңдарын, озық тәжірибелерін мұқият 
зерделеу нәтижесінде дүниеге келген бұл 
кодекс – уақыт талабы. Дамудың шегі жоқ, 
ал бүгінгідей дүниенің т!рт бұрышымен 
ақпарат алмасу оңай  заманда жақсы да, 
жаман да ел к!зіне жылдам түседі. Оның 
үстіне, барлық азаматтардың қолдарында 
бір-бір камера... 

– Зейнолла  Қабдоловтың дәр іс ін 
тыңдағанда ұстазы М.�уезовтің «сын – шын 
болсын» деген с�зін к�п айтатын еді. Осы 
сынды әдебиеттен бұрып әкеліп, сіздердің 
қызметтеріңізге қатысты айтсақ, шын сынмен 
ғана емес, «тисе – терекке, тимесе – бұтаққа» 
деген сынмен де кезігіп қалып жатасыздар. 
Мұндай сәттерде не істемек керек? 

– Сын кейде жекелеген адамның ғана 
с!зі болады. «Ар жағын білмегеннен кейін 
айтып отыр ғой» деп, кешіріммен қарауға 
тура келеді. Жеке кездесіп, бетпе-бет оты-
рып с!йлесіп, түсіндірсе, олай айтпас еді 
ғой деген ой келеді. Сыннан шындық  туады. 
Сынның басқа да жағы бар. Соңғы жыл-
дары адамдар жақсылықтан г!рі қиын 
жағдайларды, теріс оқиғаларды к!рсетуге, 
к!руге дағдыланып, соны іздеп отыра-
тын болып алды. Жақсылыққа қарай ден 
қоймай, қай жерде адам шошытарлық, селт 
еткізерлік оқиға болса, соған ұмтылатын 
болды. Журналистер де кейде қара бояу-
ды қоюлатып жібереді. Шын мәнінде, 
жақсылық жердің бетінде !те к!п. Егер 
жақсылық жер бетінде басым болмаса, 
дүние баяғыда т!ңкеріліп кетер еді. Баяғыда 
ел болудан қалар едік. Сондықтан қолда 
бар жақсылықты да бағалауды үйреніп, 
насихаттап отырған ж!н. Басқарма басшы-
лығына алғаш тағайындарда, мемлекеттік 
қызметтегі ұстазым Ахметжан Смағұлұлы 
Есімов: «Бармақтай бақты ұстап тұру үшін 
батпандай салмақ керек!» деген еді. 1сілі, кез 
келген нәрсенің қадір-қасиетіне жету үшін 
де бір сәт тоқтап, салыстырып, ойланып алу 
қажет-ау. Сондықтан сынды да қабылдау 
үшін адамға батпандай салмақ керек. 

– «Мемлекетке қызмет ету – әрбір 
азаматтың абыройлы міндеті» десек те, осы 
жолға түскен соң, уақыт қолбайлау болып, 
басқа да себептермен «жазылмай қалған 
ойым, айтылмай қалған с�зім қалды-ау» деп 
�кінген сәттер болды ма? Ондай ой қажай 
қалған сәтте сізді не құтқарды?

– Мемлекеттік қызмет дегеніңіз – бұл 
тәртіп, күнделікті уақыт кестесін мүлтіксіз 
сақтау, сонымен санасу. Біздің алдыңғы 
буын ғалым ағаларымыздың барлығы дерлік 
мемлекеттік қызметтің мектебінен !ткен. 
Ш.Елеукенов, М.Базарбаев, Ж.Ысмағұлов, 
С.Қирабаев, 1.Кекілбаев, С.Қасқабасов, 
К.Матыжанов сынды әдебиетші ғалым дар 
биік лауазымдарда жүріп те к!п мұра қал-
дырды. Біз де мүмкіндігіне қарай күнделікті 
оқуды, жазуды үрдіске айналдырдық.

Ал атқарылуы тиіс жұмыстарға келсек, 
«'негелі !мір» сериясымен М.1уезов 
 туралы үлкен еңбек жазар ма еді деп қоямын. 
Осы уақытқа дейін шығармашылығын 
насихаттағанымызбен, Мұхтар 1уезовтің 
!негелі !мірін, адами, пендәуи қуаныш-
қайғысын !з дәрежесінде к!рсете алмай 
келеміз. К!шпелі !ркениеттің киіз үйінде 
дүниеге келген соңғы данышпанның 
тағдыр-талайының қалай болғанын 
тереңірек к!рсету – біздің парызымыз. 
Бір ғана мысал келтірейін. Тоғыз жасында 
әкесі Омарханнан айырылған М.1уезов үш 
жыл сайын ең жақын адамдарын жоғалтып 
отырған. Анасы Нұржамал, ағасы Қаске, 
атасы 1уез – барлығы он сегіз жасына 
дейін бақилық болады. 'з кіндігінен 
!рген тоғыз перзентінің бесеуі аштықтан, 
жоқшылықтан шетінеп кетті. Перзентінен 
айырылып, !зі түрме к!ріп, аш-жалаңаш, 
қуғында жүріп, тынбай, талмай жаза 
берді. Жазушы ретінде ол !зіне жүктелген 
 тарихи миссияны, жауапкершілікті, Алаш 
ардақтыларының аманатын жете сезінді. Ол 
кісі қорлық-зорлықтың небір түрін к!рді, 
соған т!зді, к!терді. Ал адам ретінде оны не 
ой қажады? Жүрегі не деп сыздады, жасы не 
үшін т!гілді? Осының барлығын тәптіштеп 
баяндау қажет-ақ. Ұрпақ үшін керек. Бір 
ұшығы ретінде «Последний гений, рожден-
ный в юрте» деген тақырыппен орыс тілінде 
мақала жазған едім, соны қазақ тілінде 
кеңейту қажет деп есептеймін. 

Қазақтың шешендік дәстүрі үзілген 
жоқ дедім ғой. Соның дәлеліндей қылып 
шешендік !нердің жалғастығын айтқан 
кітап шығару да жоспарда бар. К!ргеніміз, 
түйгеніміз үшін бізге дәріс оқыған ұстаздар 
алдында қарыздармыз. Сол қарызды 
!тегіміз келеді. Қазірдің !зінде ара-тұра 
магистранттарға шешендік !нер туралы, 
оның тарихы жайлы, кезеңдері туралы 
дәріс оқып жүрмін. Болашақта к!бірек 
уақытымды дәріс оқуға арнасам ба деймін. 

Мемлекеттік қызметші дегеніміз – 
Қазақстанның к!п адамы секілді, ар-
манына, мақсатына адал азаматтар. Тек 
жауапкершілікті барынша мойнына алған, 
!зіне берілген жауапкершіліктен жалтар-
майтын жандар. Мемлекеттік қызметкер 
деген, сіз сұрақ қойғандай, !зге саладан 
шектелу емес. Демек, осы салада жүріп те, 
жан азығы үшін сізге атап !ткен дүниелерді 
жазып, дәріс оқуға мүмкіндік пен уақыт 
таба аламын деп ойлаймын. 

– �ңгімеңізге рақмет! 

�ңгімелескен 
Қараг�з СІМ�ДІЛ

ӘР ӘДЕБИЕТШІНІҢ 
ӨЗ ӘУЕЗОВІ БАР

болмаған тұста шешендік !нерді зертте-
генде, ол қалыптастырған бес түрге б!лу 
дәстүріне ешкім жолай алмады. Соғыс жыл-
дары шешендік !нер тақырыбын Мәншүк 
Мәметованың анасы 1мина Мәметова 
зерттеді. 1дебиеттің таптығы, партиялығы 
секілді принциптермен аса келісе қоймаған 
ғалымның 1945 жылы қорғалған «Қазақ 
билерiнiң шешендiк с!здерi және оның 
әдебиеттегi тарихи орны» атты кандидаттық 
диссертациясы шешендік !нерді арнайы 
монографиялық деңгейде зерттеген 
алғашқы құнды еңбек болды.

Ол тақырыпқа Мұхтар 1уезов жетек-
шілік жасады. Сол замана ауанына орай 
шешендік !нер халықтыкі деген бағыт 
ұстанды. М.1уезовтiң жетекшілігімен 
жасалған «Қазақ әдебиетiнiң» фольклорға 
арналған I-томының алғашқы редакция-
сы бiткен бойда, 1947 жылы 21 қаңтарда 
ҚК(б)П Орталық Комитетiнiң «Қазақ 
КСР Ғылым академиясының Тiл және 
әдебиет институты жұмысындағы !рескел 
саяси қателiктер» деп аталатын арнайы 
қаулысы шықты. Атынан-ақ белгiлi боп 
тұрғандай, бұл қаулы кейiнгi кезеңде 
шешендiк с!здердi зерттеудiң бағыт-
бағдарын айқындап бердi. «Буржуазиялық 
ғалымдар әдiстерiнiң қателiктерi сынал-
мады. Фольклор тап тартысының құралы 
екендiгi, осы тұрғыдан ұғынып зерттеу – 
советтiк фольклортану ғылымының басты 
мiндетi екендiгi ашылмады» деп келетiн 
айыптаулар !з тiзесiн, әсiресе «Шешендiк 
с!здер» б!лiмiне батырды. 1.Мәметова 
жазған бұл тараудан «осы салаға жататын 
халық мұрасын түгел дерлiк билер тудыр-
ды деген бiржақты қорытындыға келген», 
«билердi мақтау шектен шығып кеткен» 
деген секiлдi «!рескел саяси қателiктер» 
тапты. Шешендік с!здерге қатысты билер 
мен олардың шығармашылығын шектен 
тыс насихаттап отыр деп, 1уезов тағы да 
дауға қалады. 

Кейінірек қазақтың үлкен ғалымдары-
ның бірі Балтабай Адамбаев шешендік 
!нерді зерттеуге кіріскен. Мұхаң тағы да 
жетекшілік жасайды. «Шешендік арнау, 
шешендік толғау, шешендік дау деген 
үшеуін ғана ал» деп, Мұхаң бағдар берді 
деп кейін естелігінде жазады Б.Адамбаев. 
Адамбаевтың жұмысы !те нәтижелі болды. 
Қазақтың арғы-бергі тарихындағы атта-
рын атауға болмайтын тұлғалардың с!зін 
қолжазба қорынан суыртпақтап алып, 
бірнеше еңбек жазып қалдырды. Осылай-
ша, шешендік !нерді 1уезовтің ықпалымен 
тәуелсіздік жылдарына дейін алып келдік. 
Екі ортада зерттеген жекелеген ғалымдар да 
к!п болғанын айта кеткім келеді. 

Жаңа дәуір туған кезде А.Байтұрсынов-
тың шығармалары қайта жарық к!рді. 
Демек, Ахаңның еңбегіне сүйеніп, қайта 
зерттеу керек болды. 1лемдік риторика-
да қалыптасқан, Ахаң енгізген бес түрді 
қайта қалпына келтіру қажеттілігі туды. 
Ол: «Саясат шешен с!зі», «соттағы шешен 
с!з» (А.Байтұрсыновта «билік шешен с!з), 
«білімір шешен с!з», той-томалақтағы, 
а с - ж и ы н д а ғ ы  б а р л ы қ  т ұ р м ы с т ы қ 
сипаттағы с!здерді «қошемет шешен 
с!зі» және «уағыз» деп келетін әлемдік 
риторикадағы жүйелеу. Осы т!ңіректе 
топтастырсақ, біз қателеспейтінімізді 
және арғы дәуіріміздегі ұлы шешендеріміз 
бастаған к!шке М.1уезов, З.Қабдолов, 
1.Кекілбаев, 1.Сығай, Қ.Мырза-1лілерді 
қосуға  болатынын түсіндік. Саясат және 

Біздің бір ұқыпсыздығымыз, осындай 
риторикалық шығармаларды жинақтауда 
әлі күнге салғыртпыз. 

– Бүгінгі күні әдебиеттің �зекті мәселелері 
сізді қызықтыра ма? Кейінгі буындағы 
әдебиеттанушылардың, сыншылардың, жас 
ақын-жазушылардың шығармашылығын 
бақылайсыз ба?

– 1рине, бақылаймын. Тілдің, бояудың 
әлсіреуіне к!ңілім толмайды. 1дебиет деген, 
ең бірінші – тіл. Қазіргі жас қаламгерлерде 
азын-аулақ с!йлемге үлкен ойды сыйды-
рып жіберу жоқ. М.1уезовтің «К!ксерек» 
әңгімесі қалай басталатыны есіңізде ме? 
«Қарадырдың қарағанды сайы елсіз...» 
дейді. Т!рт-ақ с!з, к!з алдыңызда панорама 
ашылды. Басқа біреу жазса, «Қарадыр деген 
жер бар еді, ол жерде қараған !сетін, қазір ел 
жоқ» деп келер еді. 

Екінші, кейінгі жас қаламгерлер жар-
намаға к!бірек к!ңіл б!ліп кеткен. 'зін-!зі 
жарнама жасау, насихаттау заман талабы 
шығар. 1детте таза шығармашылықпен 
айналысатын адамда жарнамаға, басқаға да 
уақыт болмауы керек. 1лкей Марғұланның 
ескерткішін ашатын кезде Салық Зиманов 
жақсы естелік айтты. Сол кісі Марғұланмен 
әр кездескен сайын: «Салық, газетіңде 
не жаңалық бар?» деп сұрайтын к!рінеді. 
«1лкей аға ғылыммен шұғылданатын 
уақытын газет оқуға да, күнделікті жаңалық 
к!руге де қимайтын» дейді С.Зиманов. 
1дебиетші болсын, жазушы болсын, к!ркем 
шығарма жазатын, к!ркем шығарманы 
зерттейтін уақытты жарнамадан г!рі 
ізденуге, оқуға арнаса ж!н болар еді деп 
ойлаймын. Маған қалам ұстаған жастар аз 
оқитын секілді к!рінеді.

Ал аға буын туралы айтсам, оларды 
да үзбей оқып тұрамын. Қ.Түменбайдың 
шы ғар машылығы шыншылдығымен ұнай-
ды. 1рқайсысынан мысал келтірмей-ақ 
қояйын. Бір ғана мысал. 'зіме Жанат 
Ахмади  деген ағамыздың шығармашылығы 
!те қызық. Ол кісінің шығармаларының 
 бояуы қою және әртарапты. Ең бастысы – 
тіл керемет. «Құн» деген әңгімесін оқып, 
қатты риза болдым.

Ал әдебиеттанушыларға келсек, бұл 
ғылымдағы сабақтастық дәстүрі үзіле 
қойған жоқ, бірақ үзілуге !те жақын қалды. 
Бір байқағаным, ғылым – сәл уақыт үзген 
соң, қайта жалғастырып кететін дүние 
емес. Спортшының күнделікті жаттыққаны 
секілді, ғалым да үнемі жаттығып отыр-
маса, ғылымнан алыстап кетеді екен. Біз 
сабақтастық жібін үзбеуіміз керек.

Бір әдебиеттанушы ғалымды дайындау 
үшін 15-20 жыл уақыт керек. Ғалым жылы-
на екі сауатты мақала жазса, соны !те !німді 
еңбек деп есептер едім. Қазір 1дебиеттану 
институтына белгілі фольклортанушы 
Кенжехан Матыжанов барды. Сол кісі 
институтқа барғалы бері қаржыландыру 
к!здері, фольклорға деген к!зқарастың 
түзелуіне байланысты игі бастамалар 
жалғасын тауып жатыр. 

– Мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік 
тілде с�йлегені ғана емес, сауатты с�йлегені 
де маңызды ғой. Осы т�ңіректе атқарылып 
жатқан жұмыстар қандай? 

– Қоғамдағы рухани жағдаймен, тілдің 
мәселесімен біраз жылдан бері айналысып 
жүрмін. Бірден айта кетейін, бізде тілді 
білудің критерийлері әлі анықталған жоқ. 
«Нан» деген с!зді білетін адам мен «Абай 
жолын» бастан-аяқ түсініп оқи алатын 
адамның арасындағы айырмашылық !те 

үлкен. Ал енді осының қайсысын тілді 
білетіндердің қатарына қосуымыз қажет? 
Аударма мәселесінде де солай. Термин, 
ұғымдарды қай жерге дейін аударуымыз 
керек? Тіпті мамандардың !зі бұл тұста 
мәмілеге келген жоқ. Латын графика-
сына қатысты да осыны айтуға болады. 
Қоғамдағы сұраныс жергілікті атқарушы 
органдарға !з қалауын жасатпай қоймайды. 
Жыл !ткен сайын артып келе жатқан 
қазақтілді орта !зіне қажетті жауапты да 
мемлекеттік тілде сұрайтыны анық. 

Тағы бір ойланатын мәселе. Ғаламтор-
дағы ақпараттардың сексен пайыздан 
астамы ағылшын тілінде екен. Азуын 
айға білеген неміс-француз, испан-ита-
льян, миллиардтаған үнді, қытай, біз үшін 
үлгі болып келген орыс тілі де қалған 
жиырмаға жетер-жетпес пайыздың ішінде. 
Бұл жағдайда түрік тілдері, оның ішінде 
қазақ тілі туралы айтудың !зі қорқынышты. 
Осындай күнделікті құлаққа құйылып 
жатқан деректерден соң, «Қазақ тілін 
білмеуім қорқынышты емес, ағылшын 
білуім маңызды» деген ой к!п адамның, 
әсіресе жастардың к!кейінде тұр. Ал «қазақ 
тілін біл» деген әңгіменің к!бі уағыз сипа-
тында ғана. Иә, фольклорымыз, дәстүріміз, 
тіліміз, мәдениетіміз – бәрі жақсы. Осыны 
!зімізге де, !згеге де құндылық ретінде 
үйрету жағынан ақсап келеміз. 

– Алматы секілді алып шаһарда ресми 
қызмет атқара жүріп, мемлекеттік тілдің бары 
мен жоғын қаузау �те қиын шаруа. Миллион-
дар мекендеген қала дәл осы тіл мәселесіне 
келгенде түрлі әуенмен ән салатыны бар. 
Мың бояулы қаланы қазақыландырудың 
қандай қиындықтары бар?

– Алматы о бастан тілі орысша шыққан 
азаматтары бар қала. Тарихи жағдай солай 
болды. Жыл !ткен сайын қазақтілділер 
к!бейіп келеді. 'зге ұлттың !кілдері 
 тарапынан болсын, қаланың орыстілділері 
тарапынан болсын, тілімізге деген ашық 
қарсылық немесе теріс пиғыл жоқ. 

Мәселе, қазір қазақ тілін сұлулықтың, 
мәдениетт ің  т іл іне,  жұрттың бәрін 
тәнті ететін !нердің тіліне айналдыру 
күн тәртібінде тұр. Димаш деген әнші 
баламыз туралы айту қазір сәнге ай-
налып кетті ғой. Тағы да соның мыса-
лынан әңгіме айтайын.  Димаш айтқан 
қазақша әнге ғашық болғандар әлемнің 
түкпір-түкпірінен біздің елге, тілге, әнге 
таңдай қаға бастады. Жалпы кез келген 
адам ізгілікке, сұлулыққа ұмтылады. Де-
мек, біздің тіл к!зге шұқудың, !згелердің 
кемшілігін бетке басудың, не болса соған 
!кпелей беретіндердің емес, парасаттың, 
сұлулықтың, к!ркем шығарманың және 
заманауи технологияның тілі болғанда 
жұрт !здігінен қазақша с!йлей түседі. 
Асқар Жұмаділдаев деген ағам бар. Жиі 
араласамыз, әңгімелесеміз. Қазақтың тілін 
ол кісіден артық білетін адам жоқ. Асекең 
бірнеше тілді, мәдениетті біледі. С!йте 
тұра бар болмысымен қазақ, Шиелінің 
қазағы. Еліміздегі !зге ұлт болсын, !з 
қандастарымыз болсын, ол кісіге құрметпен 
қарайды. Не үшін? Ғылымдағы жетістіктері 
үшін! Математика – күллі білімнің атасы. 
Бізде ғылымды насихаттау жағы кемшін. 
Топырақтану, генетикаға қатысты 1уезовтің 
!зі кезінде «Асыл нәсілдер», «Алма бағында» 
атты екі драма жазды. Мұхаңның осы 
ғылымды насихаттаудағы еңбегі зор. Ал 
бүгінгі жастардың әдебиетінде, к!ркем 
дүниесінде ғылымның қандай да бір сала-

сы к!рініс тапқан ба? К!ркем шығарманы 
былай қойғанда, бүгінгі журналистикада 
қазақ ғалымдарын неге насихаттамасқа? 
Қазақтың ғылым тілін жазу арқылы неге 
к!рсетпеске? 

Небір сұрыптаумен айналысатын 
ғалымдарымыз бар, қазақтың жылқысын, 
қойын сонау Кеңес Одағынан бастап, 
жарты ғасырға жуық уақыт бойы зерттеп, 
тұқымын асылдандырып, тер т!гіп жүр. 
Солармен неге жүйелі сұхбат жүргізбеске!? 
Қазақстанда химия саласында Одақ бойын-
ша !те мықты мектеп болған. Физикада 
да солай. Академик Фазылхан Бәйімбетов 
деген, физика саласынан әлем мойындаған 
ағамыз дүниеден озып кетті. Сол кісінің 
он жыл бұрынғы бір сұхбатын оқыдым. 
«Қазақстанда кемінде 4-5 атом электр стан-
сасы салынуы керек» дейді. «Осы саладағы 
бірден-бір маман неліктен бұлай айтты?!» 
деп, күн тәртібіне қойып, талқылаған 
жоқпыз. Біз ғылымды насихаттаған сайын 
қазақтың ғылым тіліндегі аясы кеңейетін 
еді. Бізді сақтайтын, !згемен тереземізді тең 
ететін – тек қана ғылым.

Демек, қазақ тілінің проблемалары 
сыртта емес, ішімізде. Ішіміздегі осы бір 
 мә се ле лерден арылып, озығымызды дәріп-
теп, тозығымыздан ажырауға ұмтылсақ 
деймін. 

– �ркімнің де жүрегінде әлдилеген �з 
Алматысы бар. Осы қаланың �сіп-�ркендеуі 
жолындағы қызметте жүргеніңізге біршама 
уақыт болды ғой. Кім-кім де �з Алматысын 
аңсап келгенде жүрегін тербер сағынышымен 
қауышуы үшін бұл қаланың, яғни �зіңіздің 
Алматыңыздың қандай болғанын қалайсыз?

– Маған ұнайтын бір мақал бар, «Отбасы  
– шағын мемлекет» дейді. Ал мемлекет – 
үлкен отбасы. Алматы соның бір үлкен үйі. 
Қолайлылығын, жайлылығын, адамдарды 
магниттей тартуын сақтап қалған қалада 
!згеріс к!п. 2011-2014 жылдар аралығында 
қала аумағы екі есеге жуық к!лемде !сті. 
27 елді мекен қалаға қосылды. Қалада екі 
 жарым мыңнан аса к!ше бар. Жердің астын-
да мыңдаған шақырымға созылған кәріз 
желілері, су құбырлары айқыш-ұйқыш 
 жатыр. Қаланың үстінде мыңдаған шақырым 
жол бар. Ең бастысы, Алматы қалыптасқан, 
!зіндік дәстүрі бар қазақ мәдениетінің қара 
шаңырағы. 1ркімнің Алматысы !з жүрегінде 
ғой, біздің шынайы !міріміздегі шаһар жаңа 
заман  талабына сай болуы керек. Біз сол 
үшін еңбек етіп жүрміз. 1лемдік тәжірибе 
бар, үлкен қалаларға қойылатын талап бар, 
қала сол бағытта дамып келеді...

– Түрлі әлеуметтік желілер арқылы-
ақ «жылдам хабар алғызған» уақытта 
мемлекеттік қызметкердің с�зі ғана емес, 
жүрісі, тұрысы түгел бақылауда болатыны 
белгілі жайт. «Мемлекеттік қызметкердің 
әдебі» с�зін қалай түсінген ж�н? К�пшілік ол 
әдепті қалай түсініп жүр?

– Мемлекеттің атынан с!з с!йлеу – 
үлкен бақыт әрі жауапкершілік. Мағжанның 
!леңі бар: 

Риялы ораза намазбен,
'зіңді-!зің алдама.
1депті болсаң одан да,
К!п жақынсың Аллаға...  – дейді. 

1деп ешқашан күн тәртібінен түспейді. 
Мемлекеттік қызметкерлердің атқаратын 
шаруасының ұшы-қиыры жоқ. Мемле-
кет !згерген сайын, мемлекеттік қызмет-
керлердің тұрмысы да, жұмысы да, жүйесі де 
!згерген. Бұрынғы мемлекеттік қызметкерде 
«Ятрань» деген машинка болса, жарты бақыт 
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Мамай АХЕТОВ,
филология ғылымының 
кандидаты, Алматы қаласы 
әкімінің кеңесшісі:

жасалды демес едім. Екінші, қазақ тілі 
мемлекетті басқарудың тілі болудан қалды. 
Қоғамдағы түрлі мәселелерді талқылайтын, 
к!теретін тіл ретінде жолы жабылды. 
Қаржы саласының тілі де қазақ тілі болған 
жоқ. Қазақтың тілі Кеңес дәуірінде ішінара 
ғылымда, халыққа білім беру саласында 
қолданылды, !нерде, тұрмыстық деңгейдегі 
той-томалақта, !лім-жітімде ғана пайдала-
нылды. Соның себебінен Кеңес дәуірінде 
қазақтың ауызекі с!йлеу дәстүрінен сәл 
ажыраңқырап қалдық. 

Енді зерттеу тақырыбым жайлы айтсам...  
Шешендік !нер әуел бастан зерт теліп, 
зерделеніп келе жатқан тақырып. Орыс-
тардың отарлау саясаты үшін қазақтың 
заңдық негіздері керек болды да, олар 
шешендік !нердің сол қырына к!бірек 
үңілді. 'зімізден шыққан қайраткерлеріміз, 
Шоқан, Ыбырай, Мәшһүр Жүсіп болсын, 
қазақтың би-шешендерінің с!здерін жинап, 
негізінен, ауыз әдебиеті үлгілерін жинасты-
румен айналысты. 

Шешендік !нерді алғаш рет теориялық 
тұрғыдан зерттеген Ахмет Байтұрсынов 
еді. Ол қазақтың шешендік с!здерін бес-
ке б!ліп қарастырды. Батыстың, грек-
рим шешендерінің де риторикасында осы 
жүйелеу қалыптасқан. ХХ ғасырдың ба-
сында «әдебиеттің партиялығы, таптығы» 
деген қисындар пайда болып, қазақ би-
шешендерінің мұралары қанаушы тап 
!кілдерінің с!зі болып қалды. «Халық жауы» 
атанған Ахаңның атын атауға мүмкіндік 

соттағы шешен с!здер бізде біршама 
тоқырауға ұшырағанымен, қошемет шешен 
с!здері ешқашан үзілген емес. Мысалы, 
1уезов қайтыс болған кездегі Ғабеңнің: 
«'мір күнде той емес» деп келетін атақты 
с!зі бар. Сондай-ақ 1біш Кекілбаевтың 
Мұхтар 1уезовтің 100 жылдығында немесе 
Құрманғазы турасында жасаған баяндама-
лары. Шәмші Қалдаяқов қайтыс болғанда: 
«Жер астында нұрың, жер үстінде үнің 
бірдей шалқысын, Шәмші – сері, Шәмші 
– сал!» деп толғайды 1біш Кекілбаев. Сол 
сияқты атақты күйші Қаршыға Ахмедияров 
!мірден !ткенде И.Тасмағамбетов: «Қазақ 
деген халықтың !скен-!нген ерекше !нері 
болатын болса – ол күй !нері еді. Сол 
!нердің сонау Құрманғазы, Тәттімбет, 
Дәулеткерей, Қазанғап пен Динаның 
!мірдегі !зіндей, !нердегі к!зіндей болған 
Қаршыға !мірден !тті. Ұлы домбырашы 
!мірден !тті. Бүгін қасиетті қара домбыра 
!зінің иесін жоғалтқандай. Ұлы !нер киесін 
жоғалтқандай. Күй құдірет, !нер қасиет 
– осы бір бақыт Қаршыға ағамыздың 
маңдайына жазылған еді» дейді. 
Мұны қалай ғана қошемет ше-
шен с!зіне жатқызбайсыз? 

Азаматтың суреті
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ДОСТЫҚ – 
басты байлығымыз 

Елімізде ешкім жынысына, нәсіліне, тіліне, 
дініне, нанымдарына, мекенжайына немесе 
!зге жағдайлар бойынша кемсітілмейді. Қазіргі 
заманғы болмыстарды ескеріп, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы 2015 жылы 23 сәуірде Астана 
қаласында «Мәңгілік Ел: бір ел, бір тағдыр» 
күн тәртібімен !тті. Ортақ рухани-адамгершілік 
құндылықтар негізіндегі халықтың бірлігі – 
қазақстандық ұлттық рухтың бастауы.  Біздерді 
ортақ үйіміз – Қазақстанға деген сүйіспеншілік, 
ежелгі жеріміздің тарихына және тілдерді 
дамытуға қатысты қоғамдық келісіміміз, 
мемлекетіміз бен оның азаматтарының бүгінгі 
күніміз бен еңселі ертеңімізге деген терең сенімі 
біріктіреді. Біздің Мәңгілік Отанымыз – Мәңгілік 
Елдің негізі, міне, осылар.

Мемлекет дегеніміз – ұлт, ал оның басты 
құндылығы – мемлекеттік тілі. Мемлекеттік 
тілді білу – әр азаматтың парызы мен міндеті, 
бәсекелестіктің басты кепілі,  қоғамдағы 
әлеуметтік баспалдақ. Үш тілді меңгеру – 
жаһандық !мірге берілген жолдама, адамның 
табыстылық қағидаты. Сондықтан үш тілде 
білім беруді дамытудың жол картасы әзірленеді. 
Қазақстан әлемде жоғары білімді ел, халқы үш 
тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін – 
ұлтаралық тіл және ағылшын тілін – жаһандық 
экономикаға табысты интеграциялану тілі деп 
қолданатын ел ретінде танылуы керек. Елімізде 
Қазақстан халқы Ассамблеясы арқылы ұлттық 
саясатты, этносаралық және дінаралық диа-

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық 
Қызылт�бе ауылдық округінің мәдениет 
үйінде «Сырлы әлем» атты мүмкіндігі 
шектеулі жандар арасында байқау �тті. 

Байқау Қазақстан Республикасының  т ұң ғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың «Бола шаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласын насихаттау, Жастар 
жылын атап !ту, мүмкіндігі шектеулі балалар 
мен жастардың !нерін насихаттау, қолдау 
білдіруді мақсат еткен. 

Байқауға барлығы 35 !нерпаз қатысты. 
Оның ішінде алты !нерпаз – ән жанры 
бойынша,  алтауы  – к!ркем с!з оқудан, 23-і 
қол!нер бойынша сайысқа түсті. Барлық 
!нерпаздар Мұнайлы ауданы әкімінің орын-
басары,  аудан әкімі жанындағы әйелдер істері 
және отбасылық-демографиялық саясат 
ж!ніндегі комиссия т!рағасы Б.Біләловтың 
Алғыс хатымен марапатталып, арнайы 
сыйлыққа ие болды. 

Сонымен қатар «Asia Damu Invest Capital» 
жауапкершілігі  шектеулі серіктестігінің 
демеушілігімен «Ақтау» ойын-сауық орталығына 
жолдама берілді .  Балалар мен жастарға 
қуаныш сыйлап, қолдау к!рсеткен Мұнайлы 
ауданы  әкімдігі мен «Asia Damu Invest Capital» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дирек-
торы Айнұр Қасымоваға алғыс білдіреміз. 

Айта кетейік, Мұнайлы ауданында 3900 
мүгедек бар, оның ішінде 18 жасқа дейінгі 
 балалар мен жастардың жалпы саны – 1143 адам. 

К!пшілік мүмкіндігі шектеулі жандардың 
!здерін к!рсетуге, қоғамның толық мүшесі 
екенін сезінуге мүмкіндік беретін осындай  
 шаралар жиі ұйымдастырылып тұрса деп 
тарқасты. Жүздерінде бал-бұл жайнаған 
қуаныштың белгісі бар байқау қатысушылары 
шара соңында естелік суретке түсіп, !зара 
қуанышын б!лісті.

Күмісай ЕРКІНБАЕВА

логты жүзеге асырудың бірегей әрі тиімді тетігі 
құрылған. Мемлекет басшысының бастама-
сымен құрылған аталған орган этносаралық 
қ а т ы н а с т а р д а ғ ы  ж а р а с ы м д ы л ы қ т ы ң 
орталық буыны болып табылады және саяси 
тұрақтылықты орнықтыруда, қоғамдық келісім 
мен тыныштықты нығайтуда маңызды р!л 
атқарады. Қазақстанның әр аймағында қызмет 
етіп отырған к!птеген этномәдени орталықтар 
мен бірлестіктер қоғамымызда елеулі орын 
алады. Қазақстандық бірегейліктің одан әрі 
нығаюына алып келетін Елбасының алдымызға 
қойған міндеттерін – Бес  институттық 
 реформаны, «Мемлекеттік құрылыстың одан 
арғы 100 нақты қадамы» Ұлт Жоспарын орын-
дау – басты парыз. Мемлекеттің қоғамдық 
бақылау жүйесінде Ассамблеяның ерекше р!лі 
айқындалды. Елде мультимәдениетті, к!п кон-
фессиялы, к!п этникалы қоғамда бірлікті сақтау 
мен нығайтудың бай әрі бірегей тәжірбиесі 
жинақталды. Барлығы жиналып келе Қазақстан 
халқының бірлігі үлгісін құрайды. Қазақстан 
халқы жалпыұлттық бірлігінің негізінде па-
триотизм, Отанға құрмет пен сүйіспеншілік, 
жасына, әлеуметтік мәртебесі, діни нанымы 
мен ұлтына қарамастан, әрбір адамға жақын 
және түсінікті құндылықтар мен идеалдар тұр. 
1леуметтанулық зерттеулердің мәліметтері 
бойынша, сауалнамаға жауап берушілердің 
95,0 пайызы !здерін біртұтас халықтың !кілі,  
ал 94,2 пайызы Қазақстанның азаматтарымыз 

Т А Ғ Ы Л Ы
Елбасы – Тұңғыш Президент Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясында көрнекті 
ақын және қоғам қайраткері, Қазақстанның 
Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Фариза Оңғарсынованың 80 жыл-
дығы  Атырауда кең ауқымда аталып өтуде. 
Ұлтының біртуар перзенті, есімі қазақ 
поэзия сында алтын әріппен жазылған 
 Фариза Оңғарсыноваға арналған шара 
облыс орталығында орналасқан ақын 
ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан бастал-
ды. Оған облыс әкімінің орынбасары Айгүл 
Әжіғалиева мен еліміздің әр өңірінен келген 
ақын-жазушылар, зиялы қауым өкілдері 
қатысты.

Қазақстан тәуелсіздік алған кезден бастап, мемлекет ретінде өзін таныту және болашақ дамудың 
сенімді векторларын айқындау да оңай болмады?! Тәуелсіз Қазақстан – қоғамдық тұрақтылығын 
қоғамның демократияландыру және жаңғыртудың терең үрдістерімен біріктіріп, экономикалық 
және саяси реформаларды табысты үйлестіре білген қарқынды дамушы ел. Республиканың 
жетістіктері туралы айтқанда, Қазақстанның қарқынды дамуының негізгі тірегі этносаралық және 
конфессияаралық келісім екендігін ұмытпау маңызды. Этносаралық қатынастардың барлық 
мәселелері Қазақстан Республикасының Конституциясында, Тілдер туралы заңда құқықтық 
көзқарастан бастап анық жазылған. Маңыздылығы, мемлекетімізде адамды этностық сипаты 
бойын ша құқығын кемсітетін ереже жазылған бірде-бір заң жоқ.

Қазақстан Жазушылар одағы басқарма-
сының т!рағасы, к!рнекті ақын Ұлықбек 
Есдәулет Атырау таланттарын ұлықтайтын, 
қайраткерлерін к!кке к!тере  б ілген, 
қадірлеген қасиетті !ңір екеніне тоқталып, 
Фариза ақын туралы естелігімен б!лісті: 

– Фариза – қазақ поэзиясында ерекше 
ойымен, !зінің тұнық жырдың қайнарындай, 
ар-намыстың қай ра ғындай болған шығарма-
шылы ғымен миллиондардың жүрегін 
жаулаған ақын. Сондықтан ескерткішінің бой 
к!теруін ел-жұрттың, Алты Алаштың ақын 
қызына деген ерекше құрметі деп білуіміз 
 керек. 'зінің «Махамбеттен қалған наркес-
кен» деген !леңі бар еді. Сол «наркескеннің» 
!зі – оның поэзиясы. Сонымен қоса, «Серігім 
жырым жебеммен, қағілез құйттай денеммен, 
дауылдарды құшып келем мен» дейді ол. 
Міне, бұл – оның қайсар ақын екендігінің 
белгісі. Фаризадай поэзияның перизаты 
ешқашан ұмытылмақ емес, – деді. 

Шара одан әрі Фариза Оңғарсынова-
н ы ң  б і л і м  а л ғ а н  о р д а с ы  –  Х а л е л 

деп санайды. Олардың ішінде республиканың 
корейлері де бар. Қазақстанда тұратын ко-
рейлер тарихы «табу» болудан қалды және 
тәуелсіздік алған уақыттан бастап, Қазақстан 
мен Орта Азиядағы корейлердің жер аудары-
луы мен орналасуы туралы к!птеген кітаптар, 
мақалалар, газет-журнал басылымдары жарыққа 
шықты. Соғыстан кейінгі тарих, еңбектегі 
атқарған қызметтері, этникалық мәдениет, тілдік 
мінез-құлықтың кейбір мәселелері  барынша 
кеңінен танылды. Қазақстандағы Корейлер 
ассоциациясының вице-президенті ретінде 
қоғамдық жұмыстардағы парызы тұрғысынан 
барша корей диаспорасына қатысты оқиғалар 
бағамында үнемі болып қана қоймай, сонымен  
қатар  әлеуметт ік-мәдени процестердің 
к!кейкесті мәселелері мен тенденциялары-
на мониторинг жүргізіп, материалдар мен 
құжаттарды ықтиятты түрде мұрағаттау маңызды. 
Бұл тақырыпта түрлі басқосуларда тиянақты 
баяндамалар жасап, мақалаларын ғылыми 
журналдар ғана емес, сонымен бірге БАҚ-та да 
жариялап келеміз. Ең бастысы, қасиетті қазақ 
жеріне қоныстанған корейлер үнемі қазақ 
еліне алғыс айтудан шаршамайтын. Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Ғылыми-сараптамалық 
Кеңесінің (ҒСК) жұмыстарына к!п жылдар бойы 
қатысуы мемлекетті тұрақты түрде басқарып 
отырған Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың ниетімен жасалған 
бірегей мемлекеттік институцияларының 

барлық маңыздылығы мен к!пқырлылығын 
тереңінен түсінуге мүмкіндік берді. 1р корейдің 
жүрегінен шыққан алғысы жас және қарқынды 
түрде  дамып келе жатқан егеменді Қазақстанда 
тұратын әр азаматқа арналады. 

Бір ерекшелігі – Тәуелсіз елімізде әр этнос 
!кілі !зінің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын кейінгі 
ұрпаққа айна-қатесіз жеткізе алуында. Міне, 
біздің мемлекет әр этнос !кілдеріне осындай 
үлкен әрі қымбат сый жасап отыр. Сол үшін де 
біздің алғыс Алатаудан да биік. 

Корей ұлтының к!бі Алматы облысының 
Қаратал ауданына келіп қоныс тепті. Қиын-
қыстау кезде жергілікті халық қолында бар бір үзім 
нанды б!ліп беріп, қолынан келгенше к!мегін 
аяған жоқ. Соның арқасында біз аман қалдық. 
Қазақ халқының ауызбіршілігі мен қамқорлығын 
біздің ата-бабаларымыз және біз содан кейінгі 
ұрпақ ешқашан да ұмытпаймыз. Тіпті жыл сайын 
Алғыс айту күнінде Корея мемлекетінен билік 
басындағы азаматтар келіп, қазақ халқына алғыс 
айтуды әдетке айналдырған. Біздің аман қалып, 
бүгінгі таңда ұрпақ !сіріп, жергілікті халықпен 
бірге еңбек етіп, биікке жетіп жатқанымыз 
тек қазақ халқының арқасы. Біз Қазақстан 
мемлекетінде !мір сүріп жатқанымызды зор 
мақтанышпен айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын.

Герман КИМ 
Алматы облысы

Поэзия 
падишасы

құжаттама бас қармасының тапсырысымен, 
бірегей қоғамдық қордың ұйым дастыруымен 
түсіріл ген «Ар мен ақын» атты деректі фильм 
к!рсетілді. Фильмде Ф.Оңғар сынованың !мір 
жолы !зінің !лең дерімен баяндалды. Сонымен  
бірге, «Жыр – менің жалғыз тарланым»  атты 
аудиодискінің таныстырылымы !тті. 

К о н ф е р е н ц и я н ы  о б л ы с  ә к і м і  н і ң 
орынбасары Айгүл 1жіғалиева ашып, с!з 
с!йледі. Одан әрі филология ғылымының 
докторы,  Х.Досмұхамедов атындағы Аты-
рау мемлекеттік университетінің профес-
соры Қадыр Жүсіп ғылыми шараның осы 
шаңырақта !ткізілуінің мәніне тоқталды. 

– Фариза – осы уни верситеттің түлегі. 
Ақынның оқы тушылар мен студенттер ал-
дын дағы кездесулерде айтқан ұла ғатты, 
қанатты с!здері мен ақыл-кеңестері, осы 
мінбеден с!йлегендегі дауысы әлі күнге дейін 
жадымызда сақталып келеді. Фаризаның 
курс тастарының бірі – біз едік. Иә, соғыс 
зардабын к!рген, қабақтарында мұң бар, 
Жеңістің он бір жылын атап !ткеннен 

кейін бір топта, бір аудиторияда жиналған 
жастардың 1956 жылы кездесіп, жүзтаныс 
бола бастағандарына – 63 жыл, осы оқу 
орнын бітіргендеріне 58 жыл толыпты. Біз 
курстасымыз Ф.Оңғарсынованы мақтаныш 
етеміз. Ақын қызымыз Фаризаны бәріміз 
«Фәру» деп атайтынбыз. Ол бізбен жақсы 
қарым-қатынаста болды» деді ол. 

Ғылыми-практикалық конференция-
ғ а   қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң  б ә р і  д е  Ф а р и з а 
Оңғарсынова поэзиясының мәңгілік екенін, 
бола шақ ұрпақпен бірге жасай беретінін атап 
айтты. Поэзия патшайымы ең алғаш әдебиет 
деген киелі әлемнің есігінен енгенде: 

Дара күндерімнің, 
Нала түндерімнің
Серігі болғаның үшін,
Сенімі болғаның үшін
Мен сені аялаймын, – деп, ғұмыр бойы 

жыр-тұмарын аялап !тетініне серт берген еді. 
Менде бір тебіреніс бар,
Кейде !зім де түсінбеймін.
Біздің сонау қырдағы тұяқ тескен
Бәйге алаңы секілді дүсірлеймін.
Осы сезім алаулап бойда тұрса,
Асылы, кішірмеймін, – деп жырла-

ды ақын. Шындығында, !мірін – !леңге, 
!леңін !міріне айналдырған қазақтың аяулы 
ақыны поэзияға адал болды. Елі ақынын 
алақанына салып аялады, т!бесіне к!терді. 
Ақынның 80 жылдығына арналған шара да – 
ел махаббатының айқын куәсі.

Гүлдана ЖАМБОЗОВА

АТЫРАУ

Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университетінде жалғасты. Аталған уни-
верситет студенттері ашық аспан астында 
поэ зия кешін ұйымдастырды. Олар  поэзия 
падишасының !леңдерін тебірене оқып, 
жүректерді толқытты, рух берді. 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мем-
лекеттік университетінде !ткен «Фариза 
Оңғарсынова – к!р некті ақын, қоғам және мем-
лекет қайраткері» атты республикалық ғылыми-
практикалық конференцияға жан-жақтан 
арнайы меймандар келді. Олардың қатарында 
жазушы, драматург, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты 1нес Сарай, ақын, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Ақұштап Бақтыгереева, 
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Қажығали Мұханбетқалиұлы, ақын Светқали 
Нұржан, жазушы, Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы т!рағасының орынбасары Мереке  
Құлкенов, ақын, филология ғылымының 
кандидаты Оңайгүл Тұржан, ақын, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі Амантай Шәріп және 
басқалар бар. 

Ең алдымен, Атырау облысы әкімдігінің 
қолдауымен, Мә дениет, архивтер және 

Ұлы ұстазға тағзым

Өнегелі өмір

Мемлекеттік «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласындағы негізгі 
мақсат-міндеттерді жүзеге асыру мақсатында ұлы ғұламалардың 
бірегейі, Екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық 
мерейтойына әзірлік барысында қазақстандық арнайы делегация 
Сирияның Дамаск қаласына іссапармен барды. 

Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық 
университетінде көрнекті 
қоғам және мемлекет 
қайраткері, аталған оқу 
орнының түлегі Бижамал 
Рамазанқызына арналған 
«Тағылымы мол ғұмыр» атты 
танымдық дәріс өтті. Дәріске 
зиялы қауым өкілдері, ұстаздар 
мен студенттер қатысты. 

Бұл іссапар к!птен бері жос-
парланып, Қазақстан Респуб-
ликасының Ливандағы Елшілігінің 
және Сирия Республикасының 
Қазақстандағы Ел шісінің қолдауы-
мен жүзеге асты. 

Іссапардың мақсаты – ұлы 
 ба бамызға зиярат етіп, Қазақстан 
тарапынан  са лынған «1л-Фараби 
мә дени тарихы ор талығы және 
кесенесі» құры лы сының жай-
күйімен  танысу, 2020 жылы ұлы 
ойшыл 1бу  Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдығын !т кізуге дайындық 
ш а р а л а р ы н  ұ й ы м  д а с т ы р у , 
 сонымен бірге достас мемлекеттер 
арасындағы ортақ тарихи және 
мәдени құндылықтарды насихат-
тап, қарым-қатынастың жақсы 
платформасын құру. 

Қ а з а қ с т а н д ы қ  д е л е г а ц и я 
құрамында ҚазҰУ-дың ректоры  
Ғ а л ы м қ а й ы р  М ұ т а н о в ,  Қ Р 

Алдымен с!з алған ҚазҰПУ 
р е к т о р ы  Т а к и р  Б а л ы қ б а е в 
Бижамал  Рамазанқызының !мір 
жолы мен мемлекетке сіңірген 
еңбегін қысқаша баяндап !тті. 

«Бижамал Рамазанқызы аңызға 
айналған тұлға. Жастар к!п біле 
бермейтін шығар, осында отырған 
аға буын біледі. Біз жас кезімізде 
республикалық газеттердің бетіне 
Қазақ Республикасының Жоғарғы 
Кеңесінің бір қаулысы шығатын 
болса, сол жарлықтарда Пре-
зидум т!рағасы ретінде Сабыр 
Ниязбеков жазылса, астына әр 
уақытта хатшы болып Бижамал 
Рамазанқызының аты және қолы 
тұратын» деді.

Бижамал Рамазанқызы кезінде 
Азия және Африка елдерімен 
Ынтымақтастық ұйымы Қазақ 
комитетінің т!райымы болды. Қа-

Парламенті Сенатының депутаты  
1 л і м ж а н  Қ ұ р т а е в ,  т а н ы м а л 
 кинорежиссер Сергей 1зімовтің 
түсіру тобы және «Qazaqstan-1» 
телеарнасы атынан Дархан 1бдіков 
басшылығындағы түсірілім тобы, 
сондай-ақ әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Шығыстану факультетінің 
деканы Ықтияр Палт!ре болды. 

Сапар аясында қазақстан дық 
делегация Дамаск қаласы әкімінің 
қабылдауында  болып, құрылысы 
аяқталған «1л-Фараби мәдени 
тарихы орталығы және кесенесі» 
ғимаратының болашағы туралы 
пікір алмасты. Делегация бас-
шысы, академик Ғалымқайыр 
Мұтанов Дамаск қаласының әкімі 
Адил Ануар әл-Алаби мырзамен 
кездесуін де ұлы бабамыздың 
жатқан жері не  са лынған ғимаратты 
соғыс кезінде сақ тап қалуға 
атсалысқандары үшін  Қа зақстан 

зақстанды танытуға және шетел-
дік  қонақтарды Қазақстанда 
қарсы алуда лайықты іс-шаралар 
ұйымдастыра білді.

ҚазКСР Министрлер Кеңесі 
жанында Бас архив басқармасына 
жетекшілік етті, бұл қызметте де 
!зінің жан-жақты, талантты басшы 
екенін танытты.

Зейнеткерлікке шыққаннан 
кейін жоғары оқу орындарында 
дәріс оқыды, ұзақ уақыт Алматы  
қалалық республикалық арда-
герлер кеңесі құрамында  болып, 
тәрбие жұмысына белсене қатысты.

Кездесуде кеш қонақтары 
ҚР еңбек сіңірген қайраткерлері 
О . Қ а р а б а л и н а - Қ о з ы б а е в а , 
Ғ.Бибатырова, Ш.Беркімбаева, ҚР 
ҰҚА академигі Е.Шайхутдинов, 

атынан зор алғыс айтып, риза-
шылық танытты. 

Іссапар кезінде қазақстандық 
делегация Дамаск университетінің 
ректоры, профессор Мұхаммед 
Маһир Қабақибимен кездесті. Екі 
университет басшысы !зара диалог 
барысында қарым-қатынастарды 
нығайту бағытында пікір алмасты. 
ҚазҰУ-дың ректоры Ғ.Мұтанов әл-
Фарабиге деген жалпы к!пшіліктің 
таным к!кжиегін кеңейтіп, бізге 
жазып қалдырған философиялық 
о й - т о л ғ а м д а р ы  м е н  ж а л п ы 
адамзаттың бақытты !мір сүруіне 
қатысты айтқан тұжырымды ой-
ларын бүгінмен бай ланыс тырудың 
!зектілігіне ерекше тоқталды. 

Іссапар аясында қазақстандық 
делегация Сирияның халықаралық 
академиясында д!ңгелек үстел 
!ткізді. Онда ұлы ойшыл 1бу 
Насыр әл-Фараби бабамыздың 
!мір і  мен шығармашылығы, 
философиялық ой-толғамдары, 
әсіресе «Қайырымды қала құру» 
туралы айтқан ой-пікірлері кеңі нен 
талқыға салынды. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

ж а з у ш ы  С . Д о с а н о в ,  Қ Р  О р -
талық мемлекеттік архиві б!лі-
мі  нің бастығы А.Шалабаева, 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық  ака де мия сының профес-
соры М.Шәймерденова с!з алып, 
 Б и ж а м а л  Р а м а з а н қ ы з ы н ы ң 
тұлғалық келбетін ашатын есте-
ліктерімен б!лісті.

Кездесудің кейіпкері Бижамал 
Рамазанқызы екі дәуірдің куәсі 
болған, Қазақстанның тәуелсіздік 
жолындағы күресін де, тәуелсіздігін 
де к!рген, халықтың құрметіне 
б!ленген ел анасы.

Кездесу соңында Б.Рамазанова-
ның !зі с!з алып, бүгінгідей басқо-
су ды ұйымдастырған универси-
тет бас шылығына ризашылығын 
білдірді.

Азаматтың суреті
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ANA TILI А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы
дамзат тарихында халқының асыл арманы, ұлттық мұраты мәңгілік серік 
болған, өзінің адамгершілік қырлары айқын, саналы жан иесінің іс-әрекеті өз 
кезіндегі билік жүйесінің сипатымен сәйкес келмей, шын күреске ұласып, оның 
ажалмен айқасатын сәттері аз болмаған. Бұған бүкіл түркі жұртының ардақты 
перзенті Мұстафа Шоқайдың айырықша өмірі, ерекше тағдыры дәлел.
Петербор университетіндегі оқуын аяқтап, 1916 жылдың қарашасынан 
Мемлекеттік Думаның мұсылмандар бюросының хатшысы қызметінде 
жүрген Мұстафа Шоқай 1917 жылғы наурыздың соңғы күндерінде Ташкентке 
шақырған жеделхат алады. Содан пойызға мініп, жолда екі күн Ақмешітте 
(Қызылорда) аялдайды. Мұнда көптеген таныстарына жолығып, қаладағы, 
төңіректегі жағдайдан толық дерлік хабар алады. Әсіресе, теміржол торабын-
да Кеңес өкіметі белең ала бастағанын «Орыс революцияшыл демократиясы» 
ұйымының жұмысшы-солдат депутаттары кеңесімен алғаш рет кездескенде 
байқайды. 
Мұстафа Шоқай Петерборда оқып жүрген кезінде бірнеше рет Ақмешітке 
келіп, Үкіметтің қоныс аудару мәселелеріне қатысты материал жинап, талай 
мәрте отаршылдық саясаттың озбырлығына душар болған жергілікті халық 
өкілдерінің жері мен суын жаңа қоныстанушылар шеңгелінен құтқарып қалған 
болатын. Мұны жақсы білетін қала тұрғындары Мұстафаны алда Ташкентте 
ашылатын Түркістан өлкелік атқару комитетінің І-құрылтайына делегат етіп 
сайлаған еді. Бұл жолғы соғуының себебі – халықпен кездесу, риза көңілін, 
алға қойған мақсатын білдіру болатын.

Жиналыс теміржол клубын-
да  кешке басталады.  Кезек 
!зіне келгенде Мұстафа 

Ш о қ а й  қ а з і р г і  У а қ ы т ш а  ү к і м е т 
 ұс танымы, оның халыққа, елге тиімді 
жақтарын түсіндіре с!йлегенде клуб 
ішіндегі гу-гу басылып, Мұстафа идея-
сын қолдаушылар біліне бастайды. 
С!зге шешен, к!пшілікті баурай алатын 
ерекше қасиет иесі Мұстафаға к!пшілік 
құрмет к!рсетіп, қол шапалақтайды. 
Ал !здерін революционер-пролетариат 
санаған, негізінен теміржолшы орыс 
ұлтының !кілдері күбірлеп, к!пшіліктің 
қолдауын ұнатпай, айқайлап, ауыр-
ауыр с!здер айтып, тіпті «Мұстафа 
Шоқай ұсталсын» деген қаулы оқылады. 
Артынша электр жарығы с!ніп, к!зге 
түртсе к!ргісіз қараңғылық орнайды. 
Шамалы уақыттан соң, жарық қайта 
жанғанда Мұстафаны ұстауға даяр тұрған 
милиционер лер мен теміржолшы орыс-
тар оның орнын сипап қалады. Жалғыз 
есікте тұрған екі орыс қарауыл тек 
 Жорабек Есеновтің (ол қалалық  милиция 
бастығы, академик Шахмарданның 
әкесі – �.Б.) жалғыз !зінің ғана кіріп-
шыққанын айтады. Жорабек Есенов 
жиналыстың аяғы насырға шабаты-
нын алдын ала біліп, оның амалын 
да жоспарлаған екен. Жиналыстың 
шешімін естісімен жарықты уақытша 
с!ндіртіп, денесі шағын Мұстафаны 
қойнына алып, иық-мойнынан мықтап 
ұстатып,  шинелін қаусырып, зор 
кеуделі әрі ұзын бойлы Ж!кең оны 
сыртқа шығарып жіберіпті. Осы оқиғаға 
қатысты Мұстафа Шоқайдың «1917 
жыл естеліктерінен үзінділер» атты 
еңбегінде мынандай жолдар бар: «Мен 
бір с!йлеген с!зімде (осы жиналыстағы 
с�зі – �.Б.) революция (Ақпан револю-
циясын айтып отыр – �.Б.) арқылы 
қандай құқыққа қолымыз жеткенін 
айтқанымда,  жиналған солдаттар 
мен жұмысшылар: «Бізге Петербург 
 адвокаты (заң қызметкері болғанымен 
ешқашан адвокат  болмаған – �.Б.)  керек 
емес, Үкімет біздің, солдаттардың, 
жұмысшылардың Үкіметі!» деп шула-
сып, тіпті: «Оны !лтіру керек!» деп, тап 
берді».

1917 жылдың мамыр айының аяғында 
тағы бір жағдай болады. Түркістанда 
құрыла бастаған жұмысшы-солдат 
 депутаттары кеңесінің іс-әрекетіне  деген 
жергілікті халықтың наразылығы арта 
түсіп, арыз-шағым қардай борайды. 
Сондай арыздардың бірі Қазалы уезінің 
қазақтарынан түседі. Мұны тексеру 
Сырдария облыстық атқару комитеті 
т!рағасының екі  орынбасарының 
бірі Мұстафа Шоқайға тапсырылады. 
Тиісті мандатпен ол бүкіл жол бойы 
Ақмешіт арыздарын қатар тексеруге 
тиісті жергілікті халықтың елу шақты 
!кілімен қалаға келеді. Келісімен  аудан 
комиссары Преображенский деген 
жас офицермен, Ақмешіт аудандық 
жұмысшы-солдат  депутаттары кеңесінің 
т!рағасы, теміржол жұмысшыларынан 
шыққан В.Агаповқа жолығады. Бірақ 
соңғысымен түсіністік таба алмай-
ды. Ертеңіне бұрыннан заң мекемесі 
болған үйдің ауласында 300-400 адам 
қатысқан митинг болады. Онда ресми 
адамдар, жер-жерден келген !кілдер с!з 
с!йлеп, аудандағы жағдай, солдаттар 
мен жұмысшылардың тәртіпсіздігі мен 
жүгенсіздігі туралы айтады. 'з кезегінде 
Мұстафа Шоқай Түркістан ұлттық 
орталығының !кілі және Сырдария  
облыстық атқару комитеті тарапы-

нан қатысып тұрғанын, !зінің міндеті 
жұмысшы-солдат депутаттарының 
кеңестері мен жергілікті ұлттық ұйым-
дарды біріктіретін ынтымақты табу 
үшін келгенін айтып, жұмысшы-солдат 
депутаттарының кеңестері «мандат 
 комиссиясы» (тексеруші ресми алқа) 
деген топтарын жіберіп халықты маза-
ламауын, қарулы солдаттарды ауылға 
жұмсап, тінту арқылы дүние-мүлік пен 
салық жинауды мүлдем тоқтатуды, 
мұндай әрекеттерге тыйым салу  туралы 
айтады. Мұны естіген В.Агапов бір топ 
тілмаштарымен мінбедегі Мұстафа 
Шоқайдың қасына келіп, алқынған қалпы 
француз революциясы туралы,  патшалар 
мен байларды қуған орыс солдаттары мен 
жұмысшылары  туралы с!з етеді. Сонан 
соң Мұстафа Шоқайға бұрылып, оның 
мәшһүр Петербург   адвокаты болғанын, 
Түркістан мұсылман халықтары орталық 
бірлігін қолына түсіріп алып, !лке 
халықтарын орыс жұмысшылары мен 
солдаттарына қарсы қоймақшы екенін, 
оның Түркияның тыңшысы, түрікшіл, 
исламшыл, орыс дұшпаны екенін 
айтып, «егер мұсылмандар Мұстафа 
Шоқайұлы соңынан еретін болса, 
орыс жұмысшы-солдаттары тұп-тура 
қарсы шығатынын ұмытпасын!» деп 
зіл тастап, серіктестеріне !з айтқанын 
мақұлдата с!йлейді. Содан митингінің 
а я ғ ы  ш и е л е н і с к е  ұ л а с а д ы .  О р ы с 
жұмысшылары мен солдаттарының 
арасында да, түркістандықтар ара-
сында да айқай-шу шығады. Мұның 
барлығын мұқият бақылап отырған 
аудан комиссары Преображенский 
мінбеге жүгіріп шығып, бар даусымен 
қазақтар т!ңіректі қоршап алғанын, 
егер Мұстафа Шоқайұлына қарсылық 
к!рсетілсе, бүкіл қалада дүрбелең 
туып, жағдай ушығып кететінін ха-
барлайды. Дереу Мұстафа Шоқайдың 
атын атап, !лтіруді талап еткен айқай 
басылады.  Теміржолшылар кейін 
шегінеді. С!йтіп, «жергілікті халықты 
революциялық демократияның шексіз 
билігіне қарсы қоюы мүмкін» деген «ай-
ыппен» 21  мамырда Перовскіде !ткен 
солдаттар митингісінде М.Шоқайды !лім 
 жазасына кескен шешім орындалмай 
қалады. Осылай  Ақме шіттегі шағымды 
тексеремін деп келіп, басбұзар орыс 
жұмысшылары мен солдаттарының 
құрбаны бола жаздағанын Мұстафа 
Шоқай жоғары дағы естелігінде тағы да 
жазған еді. 

1917 жылғы 28 қарашада Қоқан 
қаласында !ткен аймақ мұсылман да-
рының IV Т!тенше съезінде Түркістан 
автономиясының тарих сахнасына 
келгені белгілі. Бірақ ол барлығы 64 
күн ғана !мір сүрді. 1918 жылғы 18-23 
қаңтарда Ташкентте !ткен Түркістан 
Кеңестерінің IV съезі «Қоқан автономия-
сы үкіметін заңнан тыс деп жариялап, 
оның басшыларын тұтқындау және 
автономияны тарату» ж!нінде қаулы 
қабылдады. Мұның аяғын большевиктер 
қанды қырғынға ұластырды. Автономия 
басшыларын тұтқынға алды. Осындай 
жайдан Қоқан қаласының маңында 5-10 
күндей жасырынып, кейін қауіпсіздеу 
ғой деп, Ферғана маңындағы бір !збек 
ауылынан екіншіге ауысып жүргенде 
Мұстафаны Құмбасты қыстағында боль-
шевиктерге қарсы құрылған, қазақтарды 
дінсіздер деп санайтын діншіл-фанатик 
жиырма шақты қарулы !збек жастары 
тұтқынға алады. Олар оның қазақ екенін 
білгеннен кейін, діни сауатын тексеріп 
к!реді.  Бірақ орынды жауаптарға 

қарамай, жан-жақтан жиналған 70-80 
адам Мұстафаны дінсіз деп !лтіруге 
шешім жасап, бір ағашқа жіп тартып, 
к!зін байлап, дайындыққа кіріседі. Осы 
кезде жиналған топқа енді ғана келген бір 
!збек «қазақтың да қазағы бар ғой» деп, 
Мұстафаның к!зіндегі байлауды алып, 
танып, «бұл Мұстафа бей ғой» деп, оның 
Петербургтегі студенттік күндерінен 
бастап, Түркістан халқы үшін еткен 
еңбегін, Қоқан автономиясына қатысты 
жұмысын жан-жақты түсіндіреді . 
Осыдан  кейін топ !здерінің жасаған 
үлкен қателіктерін мойындарына алып, 
кешірім сұрап, сый-сияпат жасайды. 
Бірақ бұл оқиға Мұстафаға аса ауыр 
тиеді, !зінің 1917 жылғы мамыр айының 
соңғы күндерінде болған оқиға кезінде 
орыс солдаттары мен жұмысшыларының 
қолынан !лмегеніне !кінген болатын. 
Ал !зіне араша түскен !збек жігітінің 
атын ұмытқанмен, Мұстафа оның 1916 
жылы армияға алынған жастардың 
бірі екенін және әскерден келе жатып 
Петербургте ақшасыз, аш жүргенінде 
к!мектескенін есіне түсіреді. Адам бала-
сына жасаған жақсылық еш зая кетпейді, 
ілгері-кейін оның қайтарымы болмай 
қоймайды  деген заңдылық іске осылай 
қосылып еді. 

7-30 қазан күндері Польша мен Укра-
инада орналасқан бес ла герьде бо-
лады. Нацистік әсіре нәсілшілдіктен 
туындаған түркі стандық тұтқындардың 
жан түршігерлік жағдайын алғаш к!р-
геннен-ақ Мұстафа к!ңілі құлазып 
сала береді. Мұны !згертуге қолында 
билік жоқтығын біле отырып, ең бол-
маса қиындығын жеңілдетейін деген 
оймен немістердің басшылығынан 
тұтқындардың тағдырына араша 
түсіп, білімділерін темір тордан 
босатып, олардың ретіне қарай 
білімін ары қарай жалғастыруына 
не мамандықтарына лайықты 
жұмыс тауып беру үшін тыным 
таппайды. Қыркүйек айында 
алғаш рет Сувалки лагеріндегі 
түркістандықтар алдында  
« С ү й і к т і  о т а н д а с т а р ы м ! 
Сіздерге қарап жүрегім қан 
 жылайды. Қалайша сіздер темір 
тордың арғы жағында тұруға 
лайықты еңбек еттіңіздер?» деп 
басталатын с!зінде !зінің негізгі 
мақсаты оларды келешек Отаны-
мыз Түркістанды құруға қажетті 
болулары үшін әртүрлі арнайы 
мамандықтағы жұмыстарға орна-
ластыру екенін айтқан болатын. Бұл 

үлкен мереке ретінде !ткізгені де күдігін 
күшейте түсті. Оның кейінгі тірліктері 
де еш ұйқаспайды. Қам к!ңілді қайғыға 
батыра түседі. Бұл қазаға тек жары ғана 
емес, Мұстафа Шоқайды ұстаз тұтқан 
шәкірттері де, оған жаны жақындар 

деген қауіпті нәрсе. Осыдан сақтануға 
тиіспіз» деген екен.

Мұстафа Шоқайдың !ліміне НКВД-
ның қатысы туралы да аз  жазылмады. 
Тіпті Сталиннің кезінде жансыз ретінде 
Мұстафаны !лтіруге барған үш киллер 
болыпты дегенді де оқыдық. Біз мұны 
түгелдей теріске шығара алмаймыз. 
 Дегенмен, қиюы келмейтін, !зіміз 
жақсы білетін бір мәселеге тоқтала 
кеткен ж!н. Бұл «Мұстафа Шоқай» 
ф и л ь м і н д е г і  М ұ с т а ф а н ы  ! л т і р у 
тапсырылған барлаушы Б.Садықов тура-
лы бірер с!з. Біріншіден, соғысқа баруға 
оның жасы келмейтін еді. Екіншіден, 
барлаушының «ол (Мұстафаның) 
кісінің жанында бес-алты күн жаттым. 
Сеніміне кірдім деп ойладым» дегеніне 
үлкен түгіл, баланы сендіру қиын. Со-
нан соң,  арнайы шетелге кісі !лтіруге 
тапсырмамен жіберіліп, оны орындай 
алмаған адамның аман-есен ауылға 
келуі мүмкін емес. Белгілі жазушының 
романына,  кинофильмге  жазған 
сценарийіне негізгі кейіпкер болған 
бұл кісі 1974 жылдан Қызылорданың 

психикалық науқастар ауруханасында 
шизофреник  науқасымен есепте 

тұратын еді. Ол кезінде Арал 
қорына 100 мың сом ауда-

рамын деп, Сыр бойын 
да шулатқан болатын. 
Аруағы кешірсін... 

Жоғарыда аталған 
Дархан Қыдырәлінің 

«Мұстафа» атты еңбегінде 
к!ңіл  аударатын бір жай 

бар. Берлинге қайтқанда 
п о й ы з  к у п е с і н д е  б і р г е 

болған және Мұстафамен 
б о л ғ а н  ж а ғ д а й д ы  ж а қ с ы 

білетін солтүстіккавказдық 
Алихан Қантемирдің кейін 

Уәли Каюм иелік еткен «Мілли 
Түркістан» журналында басылған 

мақаласында Мұстафаның !з ажа-
лынан !лгенін, оған !зінің куә екенін 
жазған  болатын. Ол неге бұлай етті? 
Және ол соғыс біткеннен кейін Ста-
линге хат жазып, аман-есен еліне ора-
лады. Ал соғыста тұтқында болып, еліне 
оралғандар жаппай қудаланып, пәлен 
жыл түрмеге айдалып жатқанда Алихан 
Қантемирдің аман-есен қалуы да ойла-
натын мәселе... Осыларды айта келіп, 
автор Мұстафаның НКВД тарапынан 
да !лтірілуі мүмкін екенін есте ұстаған 
абзал дейді. Сондай-ақ Мұстафа қазасын 
Екінші дүниежүзілік соғыстың басты 
әскери қылмыскерлерінің бірі Франц 
Фон Папен атымен байланыстыратын-
дар да бар. Алайда ол 1939-1944 жылдары 
Түркияда елші болды.

Бүкіл түркі жұртының азат-
т ы ғ ы н  а ң с а ғ а н  М ұ с т а ф а 
Шоқайдың қан дай жағдайда, 

қандай  себептен дүниеден !ткендігі 
күні бүгінге дейін жұмбақ күйде қалып 
келеді.  Дегенмен, Мұстафа Шоқай 
ажалына  неміс басшылығы кінәлі 
 дегенге ой ойыса береді. Лагерлерді 
аралап шыққаннан кейін, 1941 жылғы 
қазан айында Мұстафа Шоқайдың 
аса құпия түрде «Аса сеніммен» деген 
ескертумен  «Мен бұл жолдарды сіз 
үшін ғана  жазып отырмын және мұны 
аса құпия ұстауыңызды сұраймын» 
деп басталатын неміс лагерлеріндегі 
к!рген-білгенін баяндаған хатты Уәли 
Каюм !зі ғана оқып, онымен неміс 
әкімшілігіне таныстырмауы мүмкін 
б е ?  Б о л м а с а  н е м і с  а р м и я с ы н ы ң 
группенфюрері С.С.Иоахимге: «Гете, 
Фейербах, Бах, Бетховен, Шопенгауэр 
сияқты ұлыларды тәрбиелеген ұлттың 
тұтқындарға жасап отырған зұлымдығын 
к!ре отырып, мен Түркістан легио-
нын басқару туралы ұсыныстан және 
сіздермен әрі қарай жұмыс істеуден бас 
тартамын» деген мазмұндағы Мұстафа 
Шоқайдың хатын оқып отырып, неміс 
басшылығы хат иесінің к!зін жоюдан 
басқа не ойлауы мүмкін? Ал ондай 
шешімді кім болса, сол емес, Розенберг 
қана бере алатын еді. Мұны кейін сол 
кездің куәгерлері де айтқан болатын.

Мұстафа Шоқай 1941 жылдың 19 
желтоқсанында 40 градус температура-
мен Берлинге келеді. Ауруханада есін 
жия алмай, 7 күн жатады. Сол тұста 
оның ауруын басатын дәрілер берген 
к!рінеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 
6.30-да медбике бір ине салыпты да, 
одан не қалайтынын сұрапты. Мұстафа 
болса, бұл сауалға «ұйқы» деп жауап 
беріпті де, талықсып кетіпті, содан 
кейін қайтып оянбаған. Мұның барлығы 
Мұстафа Шоқайдың сүзек ауруынан 
қайтыс болмағанына толық дәлел бола 
алады. 

Осының барлығын айта отырып, 
біздің түйіндейтініміз – Мұстафа 
Шоқайдың ажалы неміс фашистері 
 тарапынан болды ма, болмаса сонау 
1925 жылдары-ақ сескенген кеңес к!семі 
Сталиннің тапсырмасы ма, әйтеуір 
қайсысы болса да дегендеріне жетті. 

Меніңше, осынша уақыт шындықтың 
к!зін аша алмағаннан кейін, тақырыпты 
жауып, аруақты  тыныш жатқызсақ дұрыс 
болар еді. Одан да Мұстафа Шоқайдың 
мол мұрасын насихаттауға, мәңгі !лмес 
!сиеті мен аманатын тәуелсіз еліміздің 
бүгінгі ұрпақтарына жеткізуге жүйелі 
түрде к!ңіл б!лсек, ұтарымыз к!п болар 
еді. Бұл фәни дүниеден ұлтына қарыз 
болмай !ткен ұлы тұлғаға бұдан артық 
ықылас та, құрмет те бола қоймас.

�бдіжәлел Б�КІР,
саяси ғылым докторы, 

профессор

ді. Мұны !згертуге қолында 
қтығын біле отырып, ең бол-
ндығын жеңілдетейін деген 
містердің басшылығынан
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ы үшін әртүрлі арнайы 
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Мұстафа Шоқай Ферғана тау лары 
арқылы бірнеше күн жүріп  Ташкентке 
жетіп, !зіне қиын-қыстау кезеңде 
сүйеніш болатын адам іздейді. Таңдау 
1916 жылдан танитын Мария Яковлевна  
Горинаға түседі. 1916 жылғы 10 тамыз-
да Мемлекеттік Дума және Үкіметтің 
т ы ң д а у ы н а  Т ү р к і с т а н д а ғ ы  ұ л т -
азаттық қозғалысын патша үкіметінің 
қатыгездікпен басқаны туралы  арнайы 
материал жинау мақсатымен Ташкент -
ке келгенде Думаның Мұсылман  фрак-
циясының !кілдерімен оның үйінде 
бірнеше рет болған еді. Бұл қадамға 
баруға сонда табиғатын таныған жанның 
кейінгі отбасылық жағдайы, он жыл 
отасқан, !зінен жиырма жас үлкен 
заңгер күйеуімен ажырасып жүргені де 
себеп болған сияқты. Мария Яковлевна  
Горина !зінің «Менің Мұстафам» атты 
естелігінде 1918 жылдың 18 сәуірі күні 
Мұстафамен мешітке барып, имамға 
мұсылманша некелерін қидырғанын 
және т.б. еске алған болатын. Алайда  
Мұстафаның Ташкентте қалуы да, 
теміржолмен жүру де қауіпті болды. 
«Заңнан тыс» деп жарияланғаннан 
кейін оны кез келген «пролетариат дик-
татурасын таратушы» деп атып  тастауы 
мүмкін еді. Содан Мария Яковлевна  
жарына әскери киім кигізіп, ауыр 
жаралыға ұқсатып, бет-аузын таңып, 
оны оңайлықпен адам танымайтындай 
етіп екеуі станцияға келіп, пойызға 
отырады. Бұл кезде жолаушылардың 
билеті мен рұқсат қағазын тексеріп 
жатқан еді. Мұны к!ріп бұлар қатты 
абыржуға түседі. Тиісті құжаттар дайын 
болғанымен, бет-жүзіне қарап тексерсе, 
Мұстафаны танып қоюы мүмкін еді. 
Ол кезде құжаттарға сурет жапсырыл-
майтын. Бірақ кезек осыларға келген-
де тексеруші артына қарап біреумен 
с!йлеседі де, жаңылысып, келесі купеге 
!тіп кетеді. Осылай Мұстафа Шоқай 
тағы бір қатерден құтылады. 

Мұстафа Шоқай елде жүріп, 
б і р н е ш е  р е т  а ж а л м е н 
бетпе-бет ашық айқасып, 

аман қалған еді. Оны халқының ыстық 
ықыласы, !лмес рухы қорғап қалып 
отырды.  Алайда 1941 жылдың 19 
желтоқсанында 40 градус температура-
мен Берлиннің «Виктория» ауруханасы-
на түскенде, ол ажал құрығынан құтыла 
алмады. 'йткені неміс фашизмі отыз 
миллиондай жанға ажал құштырған 
адамзат баласына т!нген тажал болатын.

Міне, содан бергі сексен жылдай 
уақытта Мұстафа Шоқайға ар налған 
іргелі еңбектер мен мерзімді баспас!з 
беттерінде бұл жұмбақ !лім туралы аз ай-
тылып, кем жазылған жоқ. Ажал  неден, 
кімнен болды деген күдік осы кезге 
дейін сейілмей, талай болжам айтылды. 
Талантты журналист бауырым Нұрт!ре 
Жүсіп «Айқын» газетінің 15 қаңтардағы 
санында «Мұстафа Шоқайды !лтіруге 
кім тапсырыс берді?» атты мақаласында 
мәселеге басқа қырынан келеді. Мұны 
кеңес к!семі Сталиннің тапсырма-
сы деген ой тастайды. Осы мақала 
қозғау салып, бұрын-соңды Мұстафа 
!ліміне қатысты кітаптар мен басылым 
беттерінде жарияланған материалдардың 
к!пшілігімен танысып, одан туған кейбір 
ойымызды білдіргіміз келеді. 

Мұстафа Шоқай түркітілдес ко-
миссия қызметкерлерінің басшы-
с ы  р е т і н д е  2 7 - 2 8  т а м ы з  к ү н д е р і 
Германиядағы Ганновер маңындағы 
екі лагерьде, 6-25 қыркүйек күндері 
Шығыс Пруссияда орналасқан жеті, 

бас-аяғы екі жарым айдай 
лагерьде болғанда жерлес 
тұтқындармен жалғыз кездесуі, 
тағы кездесуге жүрегі шыдамаған да бо-
луы мүмкін. 

Мария Шоқай «Менің Мұстафам» 
атты естелігінде жарының лагерлерді 
аралап болғаннан кейін жазған хаты-
нан мынадай үзінді келтіреді: «Сіздер 
– немістер, !здеріңізді Еуропадағы ең 
мәдениетті адамдармыз деп санайсыз-
дар. Егер сіздердің мәдениеттеріңіз 
менің к!ріп жүргенімдей болса, онда 
мен сендерге де тұтқындағылардың 
шеккен азабын к!рулеріңізді тілеймін. 
Сіздер ХХ ғасырда !мір сүре оты-
рып, ХIII ғасырда Шыңғыс ханның 
ж а с а ғ а н  з ұ л ы м д ы ғ ы н а н  а с ы р ы п 
жібердіңіздер». Бұл хатты қасындағы 
У.Каюмға аудартып, СС (неміс әскері, 
«Schutzstaffel» с!зінен қысқартылып 
алынған) офицерлерінің біріне та-
быс етеді .  Офицер оқып шығып, 
Мұстафаға: «Пікірлеріңді тым тура 
айтыпсың, мұның артықтау емес пе?» 
дегенде, Мұстафа оған: «Осыған бай-
ланысты маған ату немесе асу жаза-
сын берсеңіздер де разымын. Мұндай 
мәдени қоғамда !мір сүргеннен г!рі 
!лгенім артық» деп жауап беріпті. 

Түркиялық қандасымыз, белгілі 
мұстафатанушы Абдуақап Қара !зінің 
2004 жылы қазақ тіліне ауда рылған 
«Мұстафа Шоқай.  'мірі .  Күресі . 
Шығармашылығы» атты моно гра-
фия сының «Шоқай !лтірілді ме?» 
 деген б!лімінде, тіпті сүзек ауруының 
е р е к ш е л і к т е р і н е  б а й л а н ы с т ы 
 мамандар пікіріне тоқтап, Мұстафа 
Шоқайдың сүзектен !лмегендігі туралы 
қорытындыға келген. Автор, сонымен 
бірге Мұстафаны улаудың шынайы 
жауапкері ретінде Шығыс министрі 
Розенбергті  алға  тартушылардың 
пікірімен келісушілерді қолдайды. 

Белгілі мұстафатанушы Дархан 
Қыдырәлі де 2012 жылы «Мұстафа» 
атты еңбегінде «Түркістан легионы»  
ж ә н е  « С о ң ғ ы  с ! з  о р н ы н а »  а т т ы 
б!лімдерінде бұл мәселені арнайы с!з 
еткен. Екі  жарым ай лагерлерді аралап, 
енді Парижге қайтамын дегенде  лагерь 
басшылығы комиссия мүшелеріне 
тұтқындар арасында сүзек ауруы қауіпті 
қарқын алып бара жатыр деп хабарлап, 
екі аптаға карантин жариялайды. Бірақ 
он шақты күн !ткеннен соң, карантин 
уақыты біткенде комиссия мүшелерінің 
арасында ешқандай ауру жоқ деп, тиісті 
дәрігерлердің қарауынан кейін олардың 
Берлинге қайтуларына рұқсат беріледі. 
Алайда пойызға отырып, Берлинге бет 
алғанда Мұстафаның басы ауырып, 
ыстығы к!теріледі. Берлин ге жеткенде 
ауруы күшейе түсіп, ыстығы 40 градус 
болады. Шақырылған  Руднев деген 
дәрігер науқас диагнозын анықтай 
 алмай, сүзекке күдік келтіріп, ауруханаға 
жатуға кеңес береді. Бірақ бұдан бұрын 
екі рет сүзекпен ауырғанда Мұстафаның 
іші ауырмай, басы қатты ауырған 
болатын.  

Мария Шоқай жарының қайтыс 
болғанын естігенде-ақ !з ажалынан 
емес екеніне сенімді болды. Алғаш 
к!ңілге Мұстафа басқарған тұтқын 
комиссиясындағы к!мекшісі болып, 
лагерлерді аралағанда қасында болған 
Уәли Каюм түсті. 'йткені арада жүрген 
сол, Мұстафаның нацистерге деген 
к!зқарасын жақсы білетін де сол. Оның 
үстіне, жарының жаназасын шығармай 
жатып, Уәли Каюмның жаңа жылды 

да, жалпы атына қанықтар да күдікпен 
қарап, Уәли Каюмның қолынан болды 
деп ойлайды. 

Лагерьді аралағанда Мұстафамен 
бірнеше күн бірге жүрген Қарес Қанатбай 
оның !лтірілгенін, оған у берген Уәли 
Каюм екеніне күмән келтірмеген. Ал 
белгілі ақын Хамза Абдуллин Мұстафаны 
улау ж!нінде бұй рықты доктор Герхард 
фон Менде бергенін, оны Уәли Каюм 
орындағанын айтады. Осы арада бір 
мәселені айта кеткен артық болмас. Ол 
кезде Империя министрлігінің шығыс 
территориясының кавказ б!лімінің 
жетекшісі лауазымындағы кісі тікелей 
мұндай тапсырма бере алмайды. Қатаң 
тәртіпке жүйеленген басшылықта субар-
динация да қатаң сақталады. Меніңше, 
б ұ й р ы қ т ы  т е к  Ш ы ғ ы с  м и н и с т р і 
А.Э.Розенберг қана бере алады.

Рас, Мұстафаға Уәли Каюм у берді 
дегенге оның кейін жазған мақа лалары 
мен кездескен кісілермен с!йлескен 
с!здерінде қайшылықты күдік туғызатын 
мәселелер жоқ емес. Мұстафаның 
 Парижде қырқы берілгенде Мемлекеттік 
думаның мүшесі болған, Грузия Ұлттық 
үкіметінің Сыртқы істер министрі 
А.Чхенкели, Украина Ұлттық үкіметінің 
Сыртқы істер министрі А.Шульгин, 
1зербайжан Ұлттық үкіметінің басшысы 
М.Расулзаде сияқты марқұмның достары  
мен әріптестері Мұстафа Шоқайдың 
жарқын !мірі мен қызметі туралы т!гіле 
с!йлегенде, Уәли Каюмның неміс тілінде 
әрі қатқыл үнімен жұртқа сес к!рсете 
с!йлегенін жиынға қатысушылар 
күдікпен қабылдайды. 

1991 жылы Германияның Дюссель-
дорф қаласында тұратын 86 жастағы 
Уәли Каюм ханнан алынған сыр-сұхбат 
1992 жылы «Мулохат» журналының 
№1 санында жарияланған екен. Содан 
қысқаша аударма «Мұстафа Шоқайды 
мен !лтірген жоқпын» деген атпен 
«Парасат» журналы (1994, №11) мен 
«Түркістан» (1997, 13тамыз) газетінде 
жарияланған. 1рине, бұл жағдайды 
оның әсте мойнына алуы мүмкін емес. 
Дегенмен, Уәли Каюмның Мұстафаға 
қатысты іс-әрекеттерін логикалық 
сарапқа салғанда, ол атаққұмар, байлық 
пен билікті аңсаған психологиядағы 
адамдар қатарына  жататынын, ондай 
әлеуметтік әлеуеті әлсіз, мансапқор, 
атақ-даңққа әуес адамдардың к!бінің 
қорқақ келетінін ескерген ж!н. Ондай 
адамдар бәрін сатып жібереді. Жоғары 
жақтың тапсырмасы болғанымен, 
қасында жылға жақын бірге жүрген, 
достары ғана емес, дұшпандарын да 
мойындауға мәжбүр еткен аты аса белгілі 
кісіге ол !з қолымен тікелей у берген бол-
са, Мұстафа қайтыс болғаннан кейінгі 
шараларға қатыса алмаған болар еді. У 
берілгеннің !зінен хабардарлығының 
!зі оны к!п жағдайда ритмнен шығарып, 
біресе олай, біресе былай с!йлеткен. 

Мұстафа Шоқайға у берілу оқиғасы 
кейін Берлиндегі «Түркістан Ұлттық 
Комитетіндегі» мүшелер арасында да жиі 
талқыланған к!рінеді. Сонда Абылай хан 
туралы поэма жазған, Абылай бейнесін 
тұңғыш салған ақын, қызылордалық 
Мәжит Айтбаев: «Бұл әңгіменің шеті де, 
шегі де жоқ. Фото түгіл, жазылған жері де 
жоқ. ...Бұл әңгіме, !сек болғанымен, тату 
отырған қандас екі тума халықтың ара-
сына от салатын әңгіме екенін кез кел-
ген түсіне бермейді... Бұл қан деген, кек 
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ANA TILIТ І Л  м е н  Т Ұ Л Ғ А
ДҮНИЕ-КЕРУЕН«Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек –

Бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол». Ұлт ойшылы Шәкәрімнің шын адам бол-
мысын танытқан пәлсапа танымы өмірді ар тұтқан әр адамзат баласының өлшем-
белгісі болса керек. Ғұмырлық қағидатында аталмыш төрттіктің үдесінен бірдей 
шығатындар да, не бірін кем, бірін артық ұстар жандардың да қатар кездесетіндігі 
ақиқат. Өмір философиясында «бұл төртеуін қатар қылушылар» қоғамды алға 
сүйреп (мәдениеттілікті үйретіп, қанағат-ынсапқа шақырып, жадыға адал еңбек 
етуді тоқытып), өзінің артында өшпес із қалдырары тағы ақиқат. Өмір сабағына 
үңіле бойласақ, осы қасиеттерді бір бойына сіңіре алған тұлға – белгілі лингвист 
ғалым, филология ғылымының докторы, профессор Ғабдолла Қалиұлы Қалиев 
феномені арқылы тануға болары әбден хақ екенін аңдаймыз. 

Осындай қазадан кейін әлдеқандай 
мұңды ой жаныңды жегідей жеп, көңіліңді 
қаузайды. Қандай, қандай бір адам өмірден 
өткені де ауыр. Оның үстіне, ол ұстазың 
болса ше? Онда, тіпті, қиын. Міне, сондай 
ұстаздарымыздың бірі әрі бірегейі, қазіргі 
қазақ журналистерінің көбісінің ұстазы – 
Әбілфайыз ағай Ыдырысов өмірден өтті.

29 қыркүйек – қазақ ғылымында 
аза маттық формуласы ғибратты !мір 
мек тебіндей болған, абыройлы ақсақал-
дықтың символдық үлгісін к!рсетіп 
!ткен ғалым, ардақты ұстазым Ғабдолла 
аға Қалиевтың туған күні. Ел азаматы 
Ғабдолла аға арамызда болса, бұл күндері 
ұстазымды 90 жылдығымен құттықтар 
едім. Қазақ ғылымына адал еңбек еткен 
ғалымның қолынан «қызыма достық 
к!ңілден» деп сыйға ұсынған кезекті 
 кі табын алып бір қуанар едім. Иә, аға 
мені үнемі «қызым» деуші еді, мен ағаны 
әр істің басында әкеме ұқсатып, «сіз 
менің әкеме ұқсайсыз» деуші едім. 

Ғабдолла Қалиев феноменін зерделеу-
де ғалымның ғалымдық, қайраткерлік, 

мы) және «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша дайындалған 15 
томдық «Қазақ әдеби тілінің с!здігін» 
(2004-2010) құрастыру жұмыстары мен 
редколлегиялық мүшелігіне белсене 
қатысқанын атап !ткен орынды. Терең 
танымдық түйсік пен телегей теңіз 
білімді, аса ыждағаттылықты талап ететін 
лексикография саласынан жинаған 
бай ғылыми-әдістемелік тәжірибесінің 
беделді  де маңызды бір сатысы – 
ғалымның «Тіл білімі терминдерінің 
түсіндірме с!здігі» атты еңбегі. 2005 
жылы «С!здік-Словарь» баспасынан 
басылып шыққан бұл с!здік жоғары оқу 
орындарының ауди торияларына бірден 
жол тартты деуге болады. Филология, 

жаңадан ашылған «Қазақ-ағылшын», 
«Түрік-ағылшын», «Аударма-рефе-
рент», т.с.с. мамандықтардың оқу-
әдістемелік құжаттары (білім берудің 
мемлекеттік стандарттары, типтік оқу 
жоспарлары, әдістемелік нұсқаулықтар, 
әдебиеттер, т.б.) әзірленіп, респу-
блика бойынша к!птеген жоғары оқу 
орындарының пайдалануына ұсынылды. 
Аталмыш  оқу-әдістемелік құжаттардың 
Қазақстан Республикасының тұтас 
б і л і м  б е р у  ж ү й е с і н д е  а л а р  о р н ы 
ерекше  болды деу ләзім, себебі осы 
бекітілген құжаттардың негізінде 
мемлекетіміздің барлық дерлік 
педагогикалық оқу орындары білім 
беріп, мамандар легін даярлауда. 

Ғалымның ғылыми-шығар-
машылық және қоғам алдындағы 
қайраткерлік істерінің !теуі, әрине, 
әлеумет  тарапынан !теліп, 
түрлі марапаттарға ие бол-
ды. Ғылым кандидаты 
(1954), доцент (1961), 
ғылым докторы (1990), 
п р о ф е с с о р  ( 1 9 9 2 ) , 
1леуметтік ғылымдар 
академиясының ака-
демигі (1996) ғылыми 

соқпақтай сезілетін. Себебі Ғабдолла 
ағаның сыртқы тұлғасы сұсты, айтатын 
ойыңды тыңдамай, не с!зіңді б!ліп 
тастайтындай к!рінетін. Кейін ағамен 
бір ұжымда қызмет істеп, ортақ мәселе 
т!ңірегінде жүргенде бұл ойымыздың 
жалғандығынан !зімізге !зіміз қарсы 
шықтық. Керісінше, ол кісінің айна-
ласына деген шынайы сыйластығына, 
кішіге деген қамқорлығына тәнті болып, 
к!п нәрсе үйрендік. Сыртқы болмысы 

қандай «қатал» болса, ішкі 
жан дүниесі сондай 

таза, адал, кіршіксіз 
еді. Ұстаз барды бет-

ке тайсақтамай ай-
татын, қандай істі 
болса да «сиыр 

р у  ж ү й е с і н д е  а л а р  о р н ы 
олды деу ләзім, себебі осы 
н құжаттардың негізінде 
тіміздің барлық дерлік 
алық оқу орындары білім
андар легін даярлауда. 
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ұстаздық деп аталатын үш !мірлік даңғыл 
жолы ерекше мен мұндалап тұратыны 
айқын. 

Профессор Ғабдолла Қалиев – қазақ 
тіл білімі ғылымында !зіндік ізі бар тұлға. 
Ғалымның ғылыми бағыты жалпы  тіл 
білімі мәселелерін, қазақ тілінің диа-
лектологиясы, лексикологиясы, лекси-
кографиясы, әдістемесі мәселелерін 
зерттеуге арналды. Бұл бағыттардың 
ішінде жалпы тіл білімінің ғылыми-
теориялық шешімдерін талдап, қазақ 
лексикографиялық қорын толықтырып, 
жаңартудағы  еңбегі !з алдына бір 
т!бе. Ғалымның ғылыми ұстанымы 
(мейірі) жас маман мен шәкірт баланың 
 жанын жазбай аңдайтындығында еді. 
'зі ұзақ жылдар бойы дәріс жүргізген 
«Жалпы  тіл білімі» курсының оқулығын 
толықтырып,  !ңдеп,  жаңғыртып, 
 баспадан қайта шығаруы білімгерлер үшін 
оқулық тапшылығының азаюына к!п 
к!мектесті. Бұл ғалымның жас ұрпақтың, 
студенттер мен жас мамандардың қамын 
жегендік екендігі анық. Ғ.Қалиевтың 
«бүкіл тіл ғылымына бағыт-бағдар 
сілтейтін жетекші, бағдарлағыш ғылым 
деп есептелетін» «Жалпы тіл білімі» 
(2001) пәні бойынша шығарған к!мекші 
оқу құралы қолымыздан түспейтін еді. 
Теориялық қағидаттарға құрылған бұл 
курстың практикалық сабақтарында 
түрлі әдіс-тәсілдерді туындатудың !зі 
күрделі де қиын екені белгілі. Білім 
алушылардың дәрісте алған білім база-
сын саралап талдауға, қорытындылап, 
жинақтауға арналған практикалық 
 семинар сабақтарында осы к!мекші оқу-
әдістемелік кешенінің таптырмас құнды 
құрал екенін әр жас маман жақсы біледі. 
1сіресе ғылыми-теориялық курстардан 
тест тапсырмаларын жасаудың техно-
логиясын, !зіне тән спецификациясын 
алғаш аталмыш әдістемелік кешеннен 
үйренгеніміз анық. 

Профессор Ғ.Қалиевтың ғалымдық 
жолының жарқын да жемісті саласының 
б і р і  –  қ а з а қ  л е к с и к о г р а ф и я с ы 
ғылымына қосқан мол үлесі деп білеміз. 
Жауапкершілігі де, пайдасы да ұшан-
теңіз бұл салаға ғалым !ткен ғасырдың 
60-жылдары ден қойып, нәтижесінде 
ғылыми орта мен жалпы к!пшілік үшін 
аса құнды дүниелердің жарияланым 
табуына тікелей мұрындық болды. Бұл 
бағытта «Қазақ тілінің диалектологиялық 
с!здігін» (1969), «Қазақ тілінің аймақтық 
с!здігін» (2005), ҚР ҰҒА Тіл білімі 
институтының шақыруымен «Орысша-
қазақша с!здікті» (2005, ІІІ басылы-

оның ішінде тіл бі лімі ғылымының 
қай саласы болса да, аталмыш с!здік 
білімгерлерге бірінші ұсынылатын 
әдебиеттер тізімінен орын алып үлгерді. 

Елі үшін туған ерек ерлер істің қай 
басында болса да, із қалдырары ақиқат. 
Қоғам – білім – ғылым – мәдениет 
– тәрбие жүйесінде қызмет еткен 
Ғабдолла Қалиевтың қайраткерлігі ай-
тулы азаматтың жүріп !ткен !негелі !мір 
 жолын анық бағдарлатады. Ғұмырының 
ширек б!лігін (1954 жылдан !мірінің 
соңына дейін) Абай атындағы Ұлттық 
университетке арнаған ғалым-қайраткер 
қазіргі қазақ тілі кафедрасының (1971-
1976), жалпы тіл білімі және қазақ тілі 
тарихы кафедрасының (1993-2003) 
меңгерушісі, филология факультетінің 
деканы (1981), оқу-әдістемелік бірлестігі 
ж!ніндегі проректор (1993-1998) сынды  
баспалдақтардан аттап, туған ұлты үшін 
аянбай еңбек етті. Ғ.Қалиев бұл істің 
қай-қайсысында да к!шбасшылық 
қырынан танылып, «қоғамның үлкен 
интеллектуалдық күшін !зімен бірге» 
(А.Сейдімбек) ертіп, қазақ елінің пасси-
онарлы ұлт деңгейіне к�терілу жолында 
мол үлесін қосты деуге болады. Яғни 
профессор Ғабдолла Қалиевтың жүріп 
!ткен ғылыми-ұстаздық, қайраткерлік 
жолы – қоғам қажеттіліктерін !тей алған 
үлгі-бағдар болғаны анық. 

Ғалым-қайраткер Ғ.Қалиев !мір 
баспалдақтарының қай сатысында да 
республикалық Оқу (білім) министр-
лігімен тығыз байланыста болды. 1958-
1987 жылдар аралығында министрлік 
жанындағы оқу-әдістемелік кеңестің 
қ а з а қ  т і л і  с е к ц и я с ы н ы ң  м ү ш е с і , 
т!рағасының орынбасары, 1987-1991 
жылдары т!рағасы болып қызмет атқарған 
уақытта жоғары оқу орындары үшін 
қазақ тілінің типтік бағдарламаларын, 
оқулықтарын жасауға белсене атсалысты. 
Бұл жауапты істі Абай университетінде 
оқу-әдістемелік бірлестігі ж!ніндегі про-
ректор (1993-1998) болып тұрған кезінде 
аса іскерлікпен жалғастырды. Тәуелсіздік 
а л ғ а н  а л ғ а ш қ ы  ! т п е л і  к е з е ң н і ң 
қиындығына қарамастан, қайраткер 
бар күшін еліміздің ертеңіне аямай 
жұмсады. Орталықтан (Мәскеуден) 
келетін типтік оқу бағдарламаларын 
күтіп отырмай, түгелдей қайтадан 
жаңа нұсқада жасауға мүмкіндік туған 
асыл уақытты орынды пайдаланып, 
еліміздің жоғары білім мектептері 
үшін жаңа бағдарламалар әзірлеуге 
(ұйымдастыруға) кірісті. Нәтижесінде 
бұрынғы бар мамандықтармен қатар, 

атақ-дәрежелеріне ие болған ғалым-ұстаз 
«Қажырлы еңбегі үшін» медалімен (1970), 
«Қазақстан Республикасының ғылымын 
дамытуда сіңірген еңбегі үшін» белгісімен 
(2003), Отан соғысы кезінде еңбек майда-
нында істеген қызметі үшін «Жеңістің 
50 жылдығы», «Жеңістің 60 жылдығы» 
 медальдарымен, «КСРО және ҚазКСР 
оқу-ағарту ісінің үздік қызметкері», 
«Еңбек ардагері» белгілерімен (1986) 
марапатталып, еңбегі жанды. 2005 
жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің жетекші 
ғалымы атағы берілді, ал 2010 жылы 
 Елбасы Н.1.Назарбаевтың Жарлығымен 
«Ерен Еңбегі үшін» белгісін алды. 

Профессор Ғ.Қалиев, ең алдымен, 
нағыз ұстаз бола білді. Ең алдымен дейтін 
себебіміз – !зінің ғалымдық, қайраткерлік 
жолдарының ешқайсысында да ол білім 
аудиториясын тастамаған, шәкірт ал-
дын ұмытпаған шынайы ұстаз. 'мірінің 
ширек ғасырын дәріс оқып, білім беру-
ге арнаған ғалым «ұстаздықтың – ұлы 
құрмет» екенін, «себебі ұрпақтарды 
ұстаз тәрбиелейтіндігін, болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
�сіретінін»  (Б. Момышұлы) жазбай 
 таныды. С!йтіп, бүкіл саналы ғұмыр 
жолын адам тәрбиелеуге жұмсады. Ол 
ұстаздық жолы – кім-кім болса да үлгі 
тұтар есті,  абыройлы жол. Ол жол – 
«мейірімге, ынсапқа, ақ пейілге, адал 
еңбекке» (Шәкәрім) құрылған ерек, 
даңғыл, әділ жол. 

Профессор Ғ.Қалиев әр іс інің 
нәтижесін нақты к!рсетіп отыратын 
ерекше тұлға еді. 'зі дәріс жүргізген 
қай-қай пәннің болсын, бәрінің де 
дерлік (мәселен, «Жалпы тіл білімі», 
«Тіл біліміне кіріспе», «Қазақ диалек-
тологиясы», «Қазақ тілінің лексиколо-
гиясы», «Қазақ әдеби тілінің тарихы») 
оқу-әдістемелік кешенін (Типтік оқу 
жоспарын, оқулығын, оқу-әдістемелік 
құралын,  с!здіг ін,  практикумын) 
толыққанды дайындап, тиянақтап 
ұсынып отырды. Бұл ұстаз-ғалымның !з 
ісіне деген жауапкершілігін, адалдығын, 
шәкіртке деген мейірімділігін танытса 
керек. 

Ұ с т а з - ғ а л ы м  ж а с  м а м а н д а р ғ а , 
шәкірт-ізденушілеріне кеңес беруден 
жалықпайтын. Талқылау, пікір алысу  
отырыстарын жиі ұйымдастырып, 
ғылымды әрдайым қадағалап отыратын. 
Осындай жұмысты талқылау, есеп беру 
кездерінде ол кісінің алдына барып с!йлеу 
алғашқы кезде жас шәкірттері үшін қиын 

Ол кісі жай ұстаз ғана емес, аты-
ж!ні үлкен әріппен жазылатын адами-
азаматтық тұлғасы биік те жан еді. 
Біздер, студенттер ол кісінің мейірім-
шапағатын жақсылығын к!румен 
бірге, кейбір тұстағы әкенің балаға 
деген қаталдығындай мінезін де к!ріп 
!стік. Яғни алақан болып сипаған қол, 
жұдырық болып сес к!рсете алаты-
нын да сол ұстазымызға қарап, ұғып, 
түсінген болатынбыз. О да бір ғұмыр, 
қайталанбас !мір.

Б і з  о қ ы п  ж ү р г е н  ж ы л д а р ы 
қазіргі  Ұлттық университет Бас 
поштаның қасында болатын. Кеше 
әлдеқандай бір себептермен сонда 
барғанда, осыдан 2-3 күн ғана бұрын 
!мірден !ткен ұстазым 1білфайыз 
Ыдырысов  есіме түсті. Бір жолы сол 
кездегі студенттердің кейбіреулеріне 
тән қылықпенен ерекшелеу к!зге 
түсіп, оқыс іс-әрекеттерге барған 
кезімде, мәселем сол кездегі студент-
тер тілімен айтқанда «ісім майшам-
мен» қаралып, алдымда оқудан шығу 
мәселесі тұрды. Сонда, 1білфайыз 
ағай, «жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін 
тұяқ болмайды» демей ме, атамыз 
қазақ. Бұл баланы бір жолға кешірейік. 
Қайталана қалған жағдайда, аяушылық 
болмасын. Оған, ол үшін мен куәгер 
боламын» деген с!здері әлі күнге 
дейін құлағымда жаңғырып тұр. Аяулы 
ұстаз мен сияқты қаншама студентке 
қамқор болып, !зінің жан жылуын  
берді  десеңізші.  Біз сол кездегі 
студенттердің к!бісі – 1білфайыз 
ағайдан адами қарым-қатынасты ғана 
үйреніп шыққан жоқпыз, сонымен 
бірге жан-жақты да білім алдық десем, 
артық айтқандық емес. Сосын, бір 

қ ұ й ы м ш а қ т а т п а й » ,  к ү ң г і р т т е н -
дірмей, шешімін тез табатын іскер 
ұйымдастырушы еді.  Біреуді к!зге 
м а қ т а п ,  с ы р т ы н а н  д а т т а м а й т ы н . 
Айналасындағылардан да (ұжымынан, 
шәкірттерінен) соны талап ететін. 
Еш нәрсеге аспайтын, еш нәрседен 
 саспайтын ерекше болмысты тұлға еді. 
Ғалымның ғалымдық-педагогтік келбеті 
оның бойындағы азаматтық-адами биік 
парасатымен әдемі үйлесімділік тауып 
отыратын еді. Ұстаз-ғалымның жұрт 
сүйсінерлік кісілік қасиеті баршаға, 
әсіресе жас буын !кілдеріне үлгі-!неге 
боларлықтай. Ол – үлкенге құрмет, 
кішіге ізет дегенді ұмытпаған асыл жан 
еді. 'зінің ғылымдағы ұстазы, қазақ 
тіл білімінің негізін салушылардың 
бірі – Сәрсен Аманжоловтың «Қазақ 
тілі диалектологиясы және тарихының 
мәселелері» еңбегін қазақ тіліне аудар-
ды (2004). Бұл, бір жағынан, ұстазына 
деген құрмет болса, екіншіден, әрине, 
қазақ тіл білімі ғылымына деген асқан 
қамқорлығы еді. 

Сондықтан да болар, барша қауым: 
қазақ ғылымы, ортасы, шәкірттері 
Ғабдолла Қалиевты �мірін �негелі �рнекпен 
�рнектеген ұстаз-ғалым деп ардақ тұ-
тады. Сондықтан да болар, профессор 
Ғабдолла Қалиевқа деген үлкен-кішінің 
– баршаның ақеділ ақ пейілі, ықылас-
құрметі, шынайы адами махаббаты 
!згеше биік еді. Бұған біз профессордың 
!зі басқарып отырған кафедрасын жиып, 
!зінің зейнеткерлікке шығып, орнына 
жас басшыны ұсынғандығын жеткізгенде, 
бүкіл ұжымы (жалпы тіл білімі және 
қазақ тілі тарихы кафедрасы, 2003 
жылы) қатар тұрып к!з жастарына ерік 
беріп, ұстаз-ғалымның еліне, қоғамға, 
ғылымға берер ордалы қазынасының 
таусылмайтындығын айтып, қызметін 
жалғастыруын !тіне сұрағандарын толық 
куә болады деп білеміз. Мысалымыздың 
себебін ғалым, қайраткер, ұстаздың !мір 
сүру қағидатындағы мейірім, ынсап, 
ақ пейіл, адал еңбек ұстанымдарынан 
іздейміз. Ізденіс түйінінде Ғабдолла 
Қалиев феноменінің құпиясын Шәкәрім 
танып берген осы т!рт ұлы қасиеттің бір 
!зінің бойынан табылып және оларды 
ғұмырлық жолында таразы басында тең 
ұстаған шын адам атты тұғырлы болмы-
сынан анық табамыз. 

Жанар ҚОҢЫРАТБАЕВА,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің профессоры, 
филология ғылымының кандидаты

жылдары «Заң газеті» басылымында 
қызмет етіп жүргенімде ағайдың тама-
ша бір «Таң шолпан» атты романынан 
үзінді жариялаған едік. Романдағы 
лиризм, махаббат жырының озық 
үлгісіндей к!рінген, сонда маған. Ағай 
– ұстазымыз тек қана журналист емес, 
сонымен бірге жазушы да еді. Кезінде 
«Лениншіл жас» газетінде (қазір «Жас 
Алаш» газеті) қызмет етіп, атақты 
Шыңғыс Айтматовтың «Жәмила» 
шығармасын да жастар газетіне 
жариялауға ықпал еткен жандардың 
бірі.  Ағайдың жаны қашанда да 
жақсылыққа толы, мейірімге мол еді. 
Біз соны сезініп, біліп !стік. Үлкен 
!мірге қадам бастық. Бұл күнде оны !з 
басым мақтаныш етемін. 

Е, !мір деген осы. 'мір ұзақ – 
ғұмыр қысқа. 'мір – шексіздік, 
ғұмыр ең қызық жерінде үзілген кино-
шығармадай десек, онда 1білфайыз 
ағай Ыдырысовтың !мірі мен ғұмыры 
сол жоғарыдағы біз тілге тиек ет-
кен құбылысқа сайма-сай келеді. 
Яғни ұстазымыздың артында мәңгілік 
!мірге жалғасқан шығармасы қалса, 
ал, мағыналы да мәнді ғұмырына 
куә артында шәкірттері, біз қалдық. 
Сол шәкірттерінің қай-қайсысы да 
ұстазымызды ерекше бір ілтипат әрі 
құрметпен еске алатыны да шындық. 
Жатқан жеріңіз жайлы, жаныңыз 
 жаннатта болсын, ардақты ұстаз, 
қарымды қаламгер, аяулы азамат. 
Сіздің адами-азаматтық тұлғаңыз 
б і з д і ң  ж а д ы м ы з д а  қ а ш а н д а  д а 
жаңғырып, !зіңіз болмасаңыз да 
к!зіңіздей болып тұратыны анық.

Аманхан �ЛІМҰЛЫ

Білім – өмір шырағы
Адам қанша биік белеске жетсе де, түрлі қиындықтарға кезігіп, жоқшылықта жүрсе де білімге деген құштарлығы 
мен ізденімпаздығын жоғалтпауы керек. Асыл дініміз исламда да қасиетті Құранның бірінші аяты «Оқы» деп түсуі 
кездейсоқтық емес. Бір Аллаға мінәжат етіп, құлшылық қылу үшін, яғни намаз оқу үшін де білім алуға мұқтажбыз, 
тіпті мұқтаж жандарға өзімізден артылған зекетті таратып, тазару үшін де дүниемізден нақты қанша беруіміздің 
міндет екенін анықтау үшін де бізге білім керек. Құран Кәрімде Алла Тағала: «...Білгендер мен білмегендер тең 
бола ма? – де. Шын мәнінде ақыл иелері ғана үгіт ала алады» (Зүмар сүресі, 9-аят)» деп, ғылым үйренген адам мен 
ғылым үйренбеген адамның айырмашылығы үлкен екенін айтып кетеді. 

Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ұлы 
 ойшыл Абай да «Ғылым таппай мақтанба» деп, ғылым, 
білімнің адам !мірінде маңызды екенін айтқан. Адам 
баласы кейінгі ұрпаққа ғылым арқылы !сиет айта ала-
ды. ХХІ ғасырдың «ғылыми технология ғасыры» атануы 
да бекер емес. Себебі ғылым күн !ткен сайын қарыштап 
дамуда. Ендеше, осы ғылыми технологияны басып озу 
үшін міндетті түрде ғылым үйрену !те маңызды. Ал білім 
мен ғылымның негізгі құралының бірі – кітап. Кітап – 
адамзаттың ғасырлар бойы жинаған ақыл мен ойының 
нәтижесі, тағылымы мен тарихының жинақталған бірі 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

қоры іспеттес. «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың 
артқы ұрпаққа қалдырған рухани !сиеті. Кітап оқудан 
тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік» деп, Ғабит 
Мүсірепов текке айтпаған. Кітапты танып оқып, түсіне 
алған әсерді !з !міріне пайдалана білу кез келген кісінің 
білімін, пайымын және парасатын к!рсетеді.

Адам баласы к!рген-түйгені, жетістіктері, тіпті 
қателіктерінің арқасында шыңдалып, жеке тұлға 
 болып қалыптасады. Ендеше, бұл дүниедегі ғылым мен 
білімнің т!ресі – ол адамның тәрбиесі екен. 'скелең 
ұрпақтың кім болып жетілетіні, қоғамға қандай пайда 

беретіні, қай сипаттағы тұлға болатыны оның алған 
тәлім-тәрбиесіне тікелей байланысты. 1лемнің екінші 
ұстазы болып танылған, ұлы ойшыл 1л-Фараби 
 бабамыз да: «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» деп баяндап кетуі тәрбиенің !те маңызды 
екенін к!рсетеді. Демек, балабақшаларда, мектептерде, 
жоғары оқу орындарында тәрбиеге к!п к!ңіл б!луіміз 
керек. Білім біздің қарапайым к!збен қарағанда 
ақпараттардың жиынтығына ұқсайды, бірақ білім ой-
санаға еніп, адамның тұла бойын қамтығанда ғана білім 
бола алады. 

Адам мен жануардың негізгі айырмашылығы, 
әрине, ақылында. Алла адамзатты ақылымен жаратқан. 
Білім адамзатты қараңғылықтан нұрға жетелейтін 
бірден-бір құрал. 

Лесбай ЫБЫРАЙЫМҰЛЫ,
�уезов аудандық «Ақсай» 

мешітінің бас имамы
АЛМАТЫ 

ҰСТАЗ. 
ҚАЛАМГЕР. 

АЗАМАТ

Қазақстан халқы Ассамблеясының төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың ҚХА 
ХХVІІ сессиясында берген тапсырмасы мен Қазақстан Республикасының 
«Қайырымдылық туралы» Заңына сәйкес, «Қайырымдылық керуені» акциясы 
бойынша шаралар облыс аудандарында кең ауқымда жүргізілуде. Облыстағы 
Қазақстан халқы Ассамблеясының атқарушы хатшылығы мен «Қоғамдық 
келісім» коммуналдық-мемлекеттік мекемесінің бригадасы Қобда ауда-
нында болып, Ұлы даланың дәстүрлеріне негізделген «Көрімдік» шарасын 
ұйымдастырды. 

Қамқорлық керуені

Құрамында украиндардың «Ок-
сана» ұлттық-мәдени орталығының 
мүше лері, медиатор мамандар,  ға лым, 
Аналар кеңесінің мүшесі, Жас тар 
 ресурсы орта лығының !кілдері бар 
бригаданы аудан әкімінің орынбасары  
Б.Құлов бастаған топ Қобда ауылы-
на кіреберістегі Қобыланды батыр 
ескерткішінің түбінде күтіп алды. 
Орталықта қайта жаңғыртыл ған әсем 
паркте аудандық тарихи-!л кетану 
мұражайы ның қызметкері Гүлбаршын 
Ерғалиева !ңір тарихынан сыр шертетін 
экспозиция лар ды, тақталарды және 
басқа бағалы жәді герлерді к!рсетіп, 
мағыналы мағлұмат берді. 

Қонақтар бірнеше топқа б!лініп 
жұмыс істеді .  Аудан әкімдіг інің 
мәжіліс залында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сын-
дарлы қоғамдық диалог – Қазақстан-
ның тұ рақтылығы мен !ркендеуінің 
негізі»  атты Жолдауын талқылау 
ұйымдастырылды. Қ.Жұбанов атын-
дағы Ақт!бе !ңірлік мемлекеттік 
уни верситетінің доценті Үбәйдулла 
Мәмбетов,  халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы облыстық ұйымының 
т!рағасының орынбасары Жанғабыл 
Қ а б а қ б а е в ,  « Қ о ғ а м д ы қ  к е л і с і м » 
мекемесінің сарапшысы Түлкібай 
Сапаров  аса маңызды тарихи құжат 
жайында ой-пікірлерін ортаға сал-
ды, сұрақтарға жауап берді. Аудандық 
мәслихат хатшысы Жанболат Ерғалиев 

ИГІ ІС

осындай жүздесудің пайдасы зор екенін 
атап к!рсетті. Аналар кеңесінің отыры-
сы, жастар кеңесі мүшелерімен кездесу 
қатысушылар к!ңілінен шықты. 

Мәдениет үйінде салтанатты шара 
15 қыркүйекке белгіленген Отбасы 
күніне арналды. «Қоғамдық келісім» 
мекемесінің «Қайы рым дылық керуені» 
акциясы бойынша атқарған шарала-
ры қысқаша баяндалып, ауданның 
қоғамдық-саяси !мірінде белсен-
ділік к!рсеткені үшін Г.Ерғалиеваға, 
Б.Сәрсеновке, В.Власенкоға, С.Алтын-
бековке Алғыс хаттар тапсырылды. 
Ауыл тұрғындары мен қонақтар 
аудандық мәдениет үйінің жанындағы 
«Айқарак!з» әжелер ансамблінің, «Су-
дарушки» орыс вокалдық тобының, 
облыс орталығынан келген «Ок-
сана»  ұлттық-мәдени орталығы 
мүшелерінің, жас !нерпаздардың 
!нерін тамашалады. Халқымыздың 
әдемі дәстүрлерінің бірі – к!рімдік 
жайлы театрландырылған к!рініс жан-
жақтылығымен әдемі әсер қалдырды. 
Бұл күні қобдалық бірнеше кәсіпкер 
жалғызбасты және к!п балалы аналар 
отбасыларына азық-түлік алып беріп, 
қайырымдылық к!рсетті. «Біз қызмет 
к!рсетуді міндетіміз деп санаймыз, 
сондықтан аты-ж!німізді жазбай-ақ 
қойыңыздар» деді кәсіпкерлердің бірі.

Түлкібай САПАРОВ
Ақт!бе облысы
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«Ақтөбеде ақын Нұрпейіс 
Байғаниннің баласы тұрады екен!» 
Бұдан біраз бұрын осындай хабар-
ды естігенде өз құлағымызға өзіміз 
сенбей, аң-таң қалған едік. «Қалай? 
– дегенбіз ішімізден күбірлеп. – 
Жамбылдың замандасы, Доскей 
мен Шашубайдың қатарласы бұл 
талант иесінің тұяғы осы күнге 
дейін тірі болғаны ма?» «Рас, сіз 
айтқан адам атақты ақынның 
туған баласы болып шық ты. 
Аты – Момын» деді біздің берген 
тапсырмамызға орай хабарласқан 
сол өңірдегі әріптесіміз Сатыбалды 
Сәуірбай. «Жасы қай шамадағы кісі 
екен? Денсаулығы...». «1937 жылы 
өмірге келіпті. Сөзі әлі тың».
Мына сөзді естіген соң, Ақтөбеге 
баруға жиналдық. Бұл 2016 
жылдың қысы еді. Мақсат – 
кейіпкерімізді көзімізбен көру, 
айтқандарын құлағымызбен  ес ту.  
Солай болды да. Ақсақалмен 
жүздестік. Әңгімелестік. Үй ие сі нің 
сөзінен көп нәрсеге көз жеткіздік. 
Сұхбат төмендегідей си патта 
болды. 

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р
Жанболат Аупбаев: – Сізді әу бас-

та   Нұрпейіс ақынның баласы дегенде... 
сенгеміз жоқ.

Момын Байғанин:  – Иә. Солай  
 болатынын білгенмін. Туғанына 150 
жылдан асып кеткен Нұрекеңнің 
немересі, яки ш!бересі бар десе, с!з 
басқа. Ал баласы әлі тірі екен дегеннің 
!зі... Бұл енді түсінбестік туғызары 
анық. Бірақ шын мәнінде осылай. Мен 
ол кісінің 77  жасында !мірге келген 
перзентімін.

Ж.А.: – Дұрыс екен, ағасы! Енді бәрі 
түсінікті болды. Айтыңызшы, Нұрпейіс 
ақын қайда, қандай отбасында �мірге 
келген? Сізден басқа балалары болған 
ба?

М.Б.: – 1кеміз осы !ңірдің Темір 
ауданына қарайтын Сүлікті деген 
жерінде туған. Сонда түйеші Байғана 
атты дәулетті адам болыпты. Нұрпейіс 
ақын сол бабамыздың перзенті ғой. 
'лең құдіреті ол кісіге анасы Үміттен 
дарыған деседі к!нек!здер. Себебі 
әжеміз айтыс ақыны әрі күйші болған 
адам екен. Осындай ортада !скен әкей 
есейіп, ат жалын тартып мінгеннен-ақ 
қисса-дастандарға құмартады. С!йтіп, 
құймақұлақ, жыршы бала атанады.

Ол кісі тағдырдың жазуымен екі 
рет отбасын құрған адам. Алғашқы 
әйелінен Ғалым, Зылиха, Зілия атты 
ұл-қыздары болған. Бұл балаларының 
анасы  1927 жылы қайтыс болады да 
ақын он жылдай салт басты, сабау 
қамшылы тірлік кешеді. 1936 жылы 
Үкіметтің демеп, қолдауымен әкейдің 
аты бүкіл елге танылды емес пе. Міне, 
сол кезде ж!н білетін замандастары: 
«Бұл үйде енді келімді-кетімді кісілер 
к!п болады. Сондықтан шаңыраққа 
ж!н білетін бір әйел заты керек» деп, 
менің анам Аймекен Жаниязқызына 
үйлендіреді. Содан бір жылдан соң мен 
!мірге келіппін.

Ж.А.:  – Жаңа жоғарыдағы с�зіңізде 
сіз: «Үкіметтің демеп, қолдауымен әкейдің 
аты бүкіл елге танылды» деп қалдыңыз. 
Мұны қалай түсінуге болады?

М.Б.:  – Ол былай. 30-жылдары  Кеңес 
үкіметі жер-жердегі халық ақындарына 
ерекше құрметпен қарай бастайды. 
Ондағы мақсат партия   саясатын елге 
солардың беделі арқылы ұғынықты, 
қарапайым !лең тілімен айтқызып, 
жеткізу болатын. Соның нәтижесінде 
одақта  к!п кешікпей Кавказдан 
Сүлеймен Стальский, Қазақстаннан 
Ж а м б ы л  Ж а б а е в ,   Т ә ж і к с т а н н а н 
1білқасым Лаху ти есімдері жарқырап 
к!рінеді. 1936 жылы біздің республи-
камыз Мәскеу ерекше к!ңіл б!лген 
талант иелерінің бірі Жәкең, Жамбыл 
атамыздың 90 жылдығы құрметіне 
арналған слетке дайындалады. Ал ондай 
байқауға облыстардан Алматыға кімдер 
баруы керек? 1рине, алғашқы кезекте 
!ңірлердегі ел аузында жүрген әншілер 
мен күйші, жыршылар. Бірақ оларды 
іздеу қажет. Сосын аймақтық жарыс 
!ткізіп, жеңімпаздарды ғана астанаға 
аттандыру керек. Осындай тапсыр-
мамен Ақт!беге ақын Дихан 1білев 
келеді. Содан не керек, облыстық пар-
тия комитетінің жауапты қызметкері 
Қанафия Мұстафин екеуі табандарынан 
таусылып жүріп біраз !нер иелерін, 
оның ішінде біздің әкейді де табады ғой.

Осы арада анықтап айта кететін бір 
нәр се бар, қарағым. Ол: «Сол 30-жыл-
дар дың ортасына дейін Нұрпейіс ақын 
ел ге онша танымал адам болмаған ба?» 
деген сауал. Жоқ, олай емес. 1ке міздің 
даңқы Кеңес үкіметіне  дей ін-ақ осы 
!ңірде дүркіреп тұрған.  Мұ ны  кезінде 
оның Абыл, Шернияз,  Нұрым секілді 
дүлдүлдерден үлгі алып, Ақтан, Қазақбай 
ақындармен ай тысқа түскенінен 
және !зінің  «Ақ ке н  же»,  «Нарқыз» 
 дастандарын !мір ге әкелгенінен анық 
байқауға болады. Міне, осындай дарын 
иесіне Кеңес үкіметі тұсында қызметке 
іл іккен  бала  сы Ғалым:  «Қаз ірг і 
 саясатты тү сі ну қиын. Байқаймын, ас 
пен тойлар да түрлі әңгімелер айты-
лады. Сол жиындардағы с!здер бірде 
болмаса бір де белсенділерге жақпай 
қалуы мүмкін. Сондықтан базарға 
 барып !лең айтқаныңызды қойып, 
үйде отырыңыз» деп, әкесіне тыйым 
салады. Со дан шал 12-13 жыл бойы 
домбырасын құшақтап, ешқайда шыға 
алмай қал ған ғой. Осы арада құдай 
айдап,  Алматыдан Үкіметтің арнайы 

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

тапсыр ма сымен Дихан 1білевтің келе 
қал ға нын к!рмейсіз бе?! Содан қария 
қайтадан атқа мінеді. Ел аралап, жұрт 
алдына шығады. Жаңа !мір, жарқын 
болашақ туралы жыр н!серін т!геді. 
'ңір дің құрметті адамына айналады.

Ж.А.:  – Iзіңіз  айтып отырған 
30-жылдардың ортасына дейін ақын 
қайда тұрған? Елде ме, жоқ Ақт�беде ме? 
Сосын... Ол кісінің Алматыға жолы қашан 
түсіп, атақты адамдармен таныстығы 
қалай басталған деп ой лайсыз?

М.Б.:  – Бұл сұраққа мен анам 
Аймекеннің айтқандары бойынша 
жауап берейін. Себебі ол кісі 95 жыл 
!мір сүріп, әкеммен отасқан он жылға 
жуық уақыт ішіндегі оқиғалардың 
к!бін құлағыма құйып кеткен адам 
еді, жарықтық. Шешемнің с!зіне 
қарағанда, ақын ауылдан Ақт!беге 1937 
жылы қоныс аударыпты. Алғашында 
Берсүгір к!шесінде тұрыпты. Бұл 
қазіргі  теле мұ нараның түбі. Содан 
соң,  отбасымыз Герцен к!шесіне 
к!шіріліпті. Мен ес білгенде Фрунзе 
к!шесіндегі алты б!лмелі мекенжайда 
едік. Ол бұрынғы қа лалық оқу б!лімі 
болған ғимарат екен.

Ал Алматы сапарына келсек, әкей 
онда алғаш рет 1938 жылы Жамбыл 
шығармашылығының 75 жылдығына 
арналған салтанатқа орай барыпты. 

Осыдан кейін астанаға 1939 жылы жолы 
түскен. Ол Қазақстан Жазушылары 
одағының ІІ съезіне қатысуы еді. С!з 
ретіне қарай әкейдің сол жылы Мәскеуге 
де барғанын айта кету ләзім. Бұл КСРО 
астанасындағы Бүкілодақтық халық 
шаруашылығы жетістіктері к!рмесінің 
ашылуы құрметі қарсаңындағы !ткі зіл-
ген мәдени іс-шараға байланыс ты сапар 
екен. Соңғы рет Алматыға 1943 жылы 
республикалық ақындар ай тысына 
қатысуға барыпты. Міне, осындай жиын 
мен кеңестерде ақын басы Жамбыл ба-
бадан тартып, Мұхтар 1уезов, Сәбит 
Мұқанов сияқты ел ардақтыларымен 
танысады. Ақындар 1бділда Тәжібаев 
пен Дихан 1білевтің үйінде қонақта 
болып, Қанабек Байсейітов, Құрманбек 
Жандарбеков секілді !нер !кілдерімен 
дос болып қайтады.

Ж.А.:  –  Солай деңіз. Сіз бен біз енді 
мына сауалға жауап іздеп к�рсек. Ол: 
«Үкімет аты шығып, даңқы алысқа кеткен 
ақынға к�зі тірісінде қандай қамқорлық 
жасады екен?» деген сұрақ.  Атап 
айтқанда, әкеңізде Жамбыл ақсақалдың 
жеке хатшы сы сияқты к�мекші болған 
ба? Кітап та рының шығуы қай уақыттан 
бас тала ды және оны қария к�зі тірісінде 
к�ре алды ма?

М.Б.: – Үкіметтің жасаған жақ-
сы лығы сол, алдымен ол кісіні шал-

эпосына сіңірген еңбегі ерекше. 
Ғалымдардың  айтуынша, бұл 
жырдың 30-ға жуық нұсқасы 
б о л ғ а н  к ! р і н е д і .  С о н ы ң 
ішіндегі ең к!лемдісі, яғни 
9300 жолдан тұратын Нұрпейіс 
Байғанин айтқан  вариантты 
жазып алған – оның жеке хат-
шысы Ахмет аға. С!йтіп, 1942 
жылы майданға аттанғанға дейін ол 
кісі ақын мұраларын жинақтауға !те 
к!п еңбек сіңірген. Ал одан кейін бұл 
жұмысты ақын Қуандық Шаңғытбаев 
жалғастырыпты. Соның нәтижесінде 
Нұрпейіс Байғаниннің 1939 жылы 
«'рістеген !мір», 1940 жылы «Ақын 
 шабыты» атты кітаптары мен 1945 жылы 
«Таңдамалы» деп аталатын !леңдер 
жинағы жарық к!реді. Осылардың 
бәріне әкейдің жеке хатшылығына 
бекітілген Ахмет Ескендіров пен 
Қуандық Шаңғытбаевтың еңбектері 
ерекше болғанын атап айтқым келеді.

Ж.А.: – Бұл күндері Ақт�бе облы-
сында Байғанин ауданының бар екенін 
бәріміз жақсы білеміз. Осы атау сол 
�ңірге ақынның �мірде бар кезінде 
берілген бе, жоқ әлде ол кейін жасалған 
ұйғарым ба?

М.Б.: – 1940 жылы әкей 80 жасқа 
 толыпты. Онда мен үш жастағы бала-
мын. К!п ештеңе есімде жоқ. Міне, 

тизм болуы керек, ара-тұра аяғы ауы-
ратын әкей сондағы тұзды балшыққа 
түседі. Одан шыққан соң, терін баспай, 
сондағы ауыл тұрғындарына жыр-
толғауларын айтады. Ертесінде қатты 
ауырып, қалаға келгеннен соң !мірден 
озады. Бұл 1945 жылғы 9 сәуір еді. Зи-
раты осы Ақт!бедегі к!не қорымда. Ол 
қазіргі әуежайдан онша қашық емес. 
Ал енді мына үйде қариядан қалған 
не бар дегенге келсек, бәрі музейде. 
Кезінде ақынның замандастары ше-
шемнен ақсақалдың анау-мынау затта-
рын тәбәрік ретінде сұрап ала бастапты. 

бар. Оларды осындағы музейден барып 
к!руге болады.

Ж.А.: – Айтыңызшы, әкеңіз сіздің 
есіңізде қандай іс-әрекетімен сақталып 
қалды? Ол кісі �зіңізге несімен қымбат 
деп ойлайсыз?

М.Б.:  – Бір ғана нәрсе есімде. 
Және соның !зі менің !мір бойғы 
тіршілігімнің мәні мен мазмұны бола 
білді. Ол әкемнің бес жасымнан  бастап 
домбыра ұстауға үйреткендігі еді. Қалай 
дейсіз ғой?.. Мен ес білгенде үйімізде 
әдемі қабы бар домбыра тұратын. 
А н а м н ы ң  а й т у ы н ш а ,  о н ы  а қ ы н 
1943 жылы Алматыға барғанда алып 
қайтыпты. Міне, осы аспапқа әкем мені 
сәби кезімнен үйір етіп, ақыры соған 
қызығудың арқасында жеті жасымда 
екі-үш күй орындай алатын жағдайға 
жеткенім бар.

Осы арада бір қызық жағдайға 
тоқтала кетейін. Ол менің сол кішкентай 
кезімде ұстаған аспабымның Алаш 
арысы Құдайберген Жұбановтың дом-
бырасы екендігі. 1937 жылы атақты 
ғалым жазықсыз жазалауға ұшырағанда 
отбасы қатты қиналады. Күнк!рістен 
тарыққан сондай күндердің бірінде 
сол үйдегі жеңгей !здеріндегі іске 
жарайды-ау деген дүниелерін базарға 
шығарып сатпақшы болады. Оны 
естіген Құдайберген ағаның інісі Ахмет 
Жұбанов бұл хабарды күйзеле оты-
рып, ақын 1бділда Тәжібаевқа айтады. 
Ақыры не керек, жеңгей заттарын базар 
с!ресіне қояды екен деген күні 1бекең 
үлгеріп барып, ғалым ұстаған домбыра-
ны 500 сомға сатып алады. 1943 жылы 
менің әкем республикалық ақындар 
 айтысына қатысу үшін Алматыға бармай 
ма. Сонда ол кісі 1бділда Тәжібаевтың 
үйіне түседі. 'зі сыпа әрі біртоға қонақ 
келгеннен  бастап кетер-кеткенше 
1бділда ақынға да, анасы Айманкүлге 
де !те жақсы әсер қалдырады. 1кейге 
к!ңілі қатты құлаған үй иесі елге 
қайтарда қонағына: «Не қалауыңыз 
бар? Айтыңыз. Орындаймын» дейді. 
Нұрпейіс ақын рақмет деп, ештеңенің 
қажет емес екенін айтады. 1бекең 
қоймайды, ренжуге дейін барады. 
Сол кезде мейман т!рдегі домбыраны 
сұрайды. С!йтіп, Алаш арысының бұл 
мүлкі біздің үйге осылай келген екен.

Жоғарыда айттым ғой, ес білгеннен 
бастап әкем мені осы домбыраға үйір 
етті деп. Сегіз жасыма дейін ол кісінің 
алдына отырып алып қасиетті аспаптың 
пернелерін дұрыс басуға, күйді шанақты 
сабаламай тартуға талпындым. Кейін 
бұл ұмтылысым !мірімнің мәніне, 
тіршілігімнің темірқазығына айнал-
ды. Олай дейтінім, домбыраны дұрыс 
меңгеруім 1952 жылы облыстық мәдени-
ағарту училищесіне алып келді. 1957 
жылы Алматыда !ткен республикалық 
І фестивальдағы күй сайысында лауреат 
атандым. 1960 жылдан бастап облыстық 
мәдениет үйінде халық аспаптары 

оркестрін құрып, соған жетекшілік 
еттім. 1971 жылы Ақт!бе музыкалық 
училищесіне директор болдым 
да, 1977 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанша осындағы педаго-
гикалық институттың халық 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  к а ф е д р а -
сындағы ұлттық аспаптар класын-
да еңбек еттім. Осының бар лығын 

мен кезінде әкем негізін қалап беріп 
кеткен домбыраға құмарлығым мен 

күйшілік !нерді мұрат тұтқанымның 
арқасы деп білемін.

Ж.А.: – Жеке репертуарыңызда қазір 
қанша күй бар? Оларды нотамен орын-
дайсыз ба, жоқ әлде?..

М.Б.: – Мен !зі 160 күйді меңгерген 
адаммын, қарағым. Олардың бәрін 
ештеңеге қарамай, жатқа тартқанмын. 
Қазір де содан жаңылғаным жоқ. 
'йткені күй атаулыны әу бастан-ақ 
қағаздан емес, есту қабілетім бойынша 
үйренген жанмын ғой.

БАЙҒАНИННІҢ
баласы

ЖАҢА КІТАП

«Сыншы, ең алдымен, халықтың мүддесін, ой-
тілегін білдіруші, қалың к�пшілік пікірінің �кілі. 
...Сыншы  –  әдеби туындының т�решісі ғана емес, 
сонымен бірге оның жанашыр тілеушісі, ақылшысы 
да» деп ой түйген белгілі ғалым, қазақтың ойшыл 
сыншысы  Айқын Нұрқатов жайында замандастары 
мен қатарластарының, қазақтың белгілі ғалымдары, 
қаламгерлері мен мәдениет-�нер �кілдерінің 
естеліктері топтастырылған еңбек жарыққа шықты. 
«Ана тілі» баспасынан оқырманына жол тартқан «Iзі 
де, с�зі де Айқын еді» атты жинаққа ғалым туралы 
естеліктер, мақалалар, арнаулар топтастырылған. 

Кітапты құрастырып, алғы с!зін жазған Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауреаты, профессор Серік 
 Негимов 1959 жылы Қазақстан жазушыларының IV 
съезі қарсаңында «Социалистік Қазақстан» газетінде 
жарияланған «'суден !скен талап» атты мақаласында 

келтірілген жоғарыдағы үзіндіге тоқталып, расында 
да «!ткір тіл !рт с!ндіреді» дегендей, ойы дәйекті, 
тұжырымы тастүйін сыншы Айқын Нұрқатовты азулы 
жазушыларымыз мойындағанын атап !теді. 

«ХХ ғасыр ішіндегі қазақтың сыншылық !нері 
тарихында, абайтану, әуезовтану ілімдерінің !су, 
!ркендеу жолында ерекше еңбек сіңірген, сонымен 
қатар суреткер шеберханасы мен психологиясы, 
әдеби сынның шығармашылық, публицистикалық, 
философиялық және ғылыми сипаты, әдеби тіл мен 
с!йлеу тілінің ерекшеліктерін саралау, к!ркемдік 
құбылыстардың ішкі мазмұнын к!рсету, ұлттық ойлау 
жүйесі, шығарманы !ңдеу және жазылу тарихы, талдау 
методологиясының әдіс-тәсілдері, әдеби дәстүр мен 
жалғастық жайында кесек ой-тұжырымдар қалдырған 
әдебиет тарихшысы һәм сыншысы Айқын Нұрқатов 
еді. ...1дебиет сыны к!ркем, шебер жазылуы керек. 
Бұл ретте білімді, ойшыл, талғамы биік, парасатты 
Айқын Нұрқатовтың: «М.1уезовтен кең тұрғыдағы 

әдеби салыстыруларға икемділікті, С.Мұқановтан 
әдеби фактілерді мол қамтушылықты, Ғ.Мүсіреповтен 
логикалық тұтастық пен пікір  айқындығын, 
М.Қаратаевтан стиль сындарлығы мен шабыттылықты, 
Е.Ысмайыловтан қызу темперамент пен айқындықты 
үйренер едік» дейтін ғылыми-теориялық тұжырымынан 
оның әдебиеттанушылық зор қабілетін к!руге болады» 
делінген кітаптың алғы с!зінде. 

А.Нұрқатов әлем әдебиетінің с!з зергерлері 
Жоржи Амаду, Низами, А.Пушкин, М.Лермонтов, 
Л . Т о л с т о й ,  А . Т о л с т о й ,  Н . Ч е р н ы ш е в с к и й , 
Н.Гоголь, Т.Шевченко, М.Горький, Ғафур Ғулам, 
В.Маяковский ж!нінде қалам тербеді. Шоқан, 
Абай, Ақан сері, М.1уезов, Б.Майлин, С.Д!нентаев, 
С . Т о р а й ғ ы р о в ,  С . М ұ қ а н о в ,  Ғ . М ү с і р е п о в , 
Ғ.Мұстафин хақындағы  кесек еңбектерін, бұған 
қоса 1948-1965 жылдары проза, поэзия, драма-
тургия, әдебиеттану, к!ркем!нер бойынша  жарық 
к!рген жүздеген шығармаларға сыни пікір, рецен-

зия, мақала жаза отырып, аударма саласымен де 
айналысқан. Н.Венгров пен М.Эфростың «Дмитрий 
Фурманов» романын, Лениндік сыйлықтың лауреаты  
Ш.Айтматовтың «Шынарым менің, шырайлым 
менің» повесі мен «Сыпайшы» әңгімесін қазақ тіліне 
тәржімалаған.

Бұл жинаққа небәрі отыз жеті жыл ғұмыр кешіп, 
артында !шпес мұра қалдырған, !німді еңбегімен 
қазақ әдебиетіне !лшеусіз үлес қосқан, филология 
ғылымының кандидаты Айқын Нұрқатовтың !з 
мақалалары да енгізілген. Сонымен қатар С.Қирабаев, 
Н.Ғабдуллин, М.Базарбаев, Б.Сахариев, М.Атымов, 
К.Ілиястегі, Т.Кәкішұлы, Р.Нұрғалиев, Д.Досжан, 
С.Досанов, Р.Тұрысбек, Б.Омарұлы және т.б. 
қаламгерлер ғалымның шығармашылығы хақында ой 
!рбітіп, естеліктерімен б!ліседі.

Кітап к!пшілік оқырман қауымға арналған.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«Өзі де, сөзі де Айқын еді»

ғайдағы ауылдан қалаға к!шіріп әкелген 
ғой. Содан соң үлкен үй берген. Оны 
жоғарыда айттым. Ал ақынның  шы ғар ған 
!леңдерін жазып алып, күн сайын елдегі 
жаңалықтарды газеттерден оқып беріп, 
түрлі оқиғалардан хабардар етіп оты-
ратын к!мекшісіне келсек, біздің үйде 
ондай адам болды. Ол Ахмет деген аға еді. 
Фамилиясының Ескендіров екенін кейін, 
ғалым Оразгүл Нұрмағамбетованың 
зерттеулерінен оқып барып білдім. 
Міне, сол кісі әкемнің жанында отырып 
бірдеңелерді бас к!термей жазатын. 

 Са парға шық  -
қан  да ақын-
ның жаны-

н а н  қ а л м а й , 
қоса ел аралап кететін.

Жерг іл ікт і  қаламгер 
Бердібай Ке мал дың айту-

ына қарағанда, Ахмет аға 
сол кездегі Ақт!бе облыстық 

«Социалистік жол» газетінде 
б!лім меңгерушісі болып жұмыс 

істеген кісі. 1938 жылдан бастап 
Нұрпейіс ақынның жеке хатшысы 
қызметіне тағайындалып, әкейдің 
күнделікті шы ғармашы лы ғынан басқа, 
бүкіл мұраларын қағазға түсірумен 
шұ ғылданған. Соның ішінде Ахмет 
Ескендіровтің «Қобыланды батыр» 

сол кезде халық ақыны Нұрпейіс 
Байғанинге бір ауданның аты берілсін 
деген Үкіметтің пәрмені болыпты. 
С!йтіп, бұрынғы Табын ауданы сол кез-
ден бастап әкейдің есімін иеленген ғой. 
Бұл ақынның к!зі тірі кезінде болған 
оқиға.

Ж.А.:  – Енді әкеңіздің соңғы күндері 
туралы бірер с�з айтсаңыз. Сіз ол кезде 
ес біліп қалған сегіз жастағы баласыз 
ғой. Ақсақал неден ауырып, қалай қайтыс 
болды? Зираты ауылда ма, жоқ осы 
қала іргесіндегі қорымда ма? Сосын... 
Үйлеріңізде қария ұстаған, пайдаланған 
жәдігерлік заттар бар ма? Бар болса, ол 
қандай дүниелер?

М.Б.: – Кішкентай күнімде әкемнің 
басы ауырып, балтыры сыздағанын 
к!рмеппін. 'зін бірқалыпты ұстайтын. 
Қайтыс болатын жылы да сергек, тың 
еді. Анамның айтуына қарағанда, 
к!ктем шыға ол кісі тыл еңбеккерлеріне 
к о н ц е р т   қ о я т ы н  ү г і т  б р и г а д а с ы 
құрамында Ақшат деген жерге барады. 
Онда ыстық бұлақ бар екен. Ревма-

АВТОРЛЫҚ 
АНЫҚТАМА. 

Осыдан біраз уақыт бұрын Ақтөбеде 
тұратын әріптесім Сатыбалды Сәуірбайға 
телефон соққаным бар. Амандық-саулық 

сұрағаннан кейін ол: «Нұрпейіс Байғаниннің 
ұлы Момынды білесіз ғой, – деді. – Өзіңіздің 

кейіпкеріңіз». «Иә». «Міне, сол кісі биыл 82 жасында 
өмірден озды». «Иманды болсын» деп күбірледім 

ішімнен. Жақсы кісі еді. 160 күйді меңгерген, 
солардың бәрін ештеңеге қарамай жатқа тартатын 
қарияның репертуарын жанашыр шәкірттері маг-
нитофон таспасына жазып алып қалды ма екен? 

Орындалу шеберлігі ғажап оларды дискіге 
түсірсе жақсы болар еді. Қалай дегенде 

де күй техникасын меңгеру жағынан 
өзіндік ерекшелігі бар мұра 

ғой бұл.

...Момын ақсақал бұдан кейін де бізге көп әңгіме айтты. Естеліктерінің бәрі 
қызық әрі әсерлі. «Біраз болды, көзім қатты нашарлап кетті. Сендердің бет-
жүздеріңді емес, тек сұлбаларыңды көріп отырмын» деді мұңайып. Үйге 
кіргенде, сәлемдесіп әңгімелескенде біз мұны байқамаған едік. Өзі айтқан 
соң ғана барып білдік. «Оқасы жоқ. Осыған да шүкір» деді қария іле сөзін 
жалғап: «Ағамыз бізбен кездескенде осы күйді тартып беріп еді дерсіңдер 
кейін. Естеріңде жүрсін, қарақтарым» деп, Қазанғаптың «Ақжелеңінің» екі 
түрін орындап берді. Пернелерге қарамай, тек ішкі үндестік құдіретіне бағына 
отырып, бірінен кейін бірін келістіре тартқан күйді тыңдап отырған біз: «Не де-
ген қабілет? Неткен шеберлік, шіркін?!» дедік ішімізден. Сөйттік те ақсақалмен 
қимай қоштасып, сыртқа қарай бет алдық.

Мұны байқап қалған билік !кілдері 
арнайы комиссия құрады да бәрін 
мұражайға !ткізуге тапсырма береді. 
Соның нәтижесінде қарияның жеке 
заттары мен фотосуреттерінің біразы 
бүгінгі күнге аман-есен жеткен жайы 
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БІЛІМ НӘРІМЕН 
сусындатқан

Атажұртқа оралу

«АКМЕТОВ ҮЙІНІҢ» 
ҚҰПИЯСЫ

ЖҮЗДЕСУ

Б Е З Б Е Н

«Адамның адамшылығы – жақсы ұстаздан» деген екен ұлы Абай. Адам баласы 
дүние есігін ашқаннан ана алақанында, әке мейірімінде болады. Даланың 
көз жетпейтін қиырындай, мейірімділік пен жақсы көрудің тереңдігін түйсіне 
бастайды. Еркеліктің ең бір аяулы шағына шаттанып жүргенде, заттың түсі 
мен атауын айыра бастағанда, өмірдің сан бір қырына үңіліп, сауал бой 
көтере бастағанда, біз сол бүлдіршіндерімізді «Ұстаз» деп аталатын ұлы 
есімнің қолына табыстаймыз. «Мектеп» дейтін кемеге отырғызып, «білім» 
теңізіне жетелейміз. Сол теңіз толқынынан үркітпей, үмітке сүйрейтін жандар 
«Ұстаздар» екені аян.

Талдықорған қаласындағы Достық үйінде «Қазақтану» жобасы аясында  
«Атажұртты аңсау» тақырыбында кездесу өтті. Келелі басқосуға Достық 
үйі  директоры Тәңірберген Қасымберкебаев, облыстық Ассамблеяның 
хатшылығы, этномәдени бірлестік басшылары мен белсенділері және 
«Жаңғыру жолы» жастар штабының өкілдері қатысты. 

Ақын, жазушы, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжанның 
«Үлкен үйдегі үрей» мөлтек романы 2013 жылы Қазақстан 
Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және 
мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып 
шығару» бағдарламасы аясындағы «Жаңа заман әдебиеті. Проза»  
сериясы бойынша жарық көрген екен. Көбіне-көп алғашқы әсер 
алдамайды емес пе, шығарманың аяғына шыққанда көрерменін 
тапжылтпаған фильм көргендей болдық: бірінен соң бірі балалаған 
уақиға, драматизм, соның барлығын байланыстырған жүйе-желі... 
Келешекте оны талантты режиссер түсірсе, тәп-тәуір кино туары 
айқын.
Шартты түрде бөлгенде, автор XX ғасыр басындағы кезең, қырқыншы 
жылдардағы қан майдан мен бүгінге шейінгі аралықты қамтыпты. 
Туынды былай басталады: «Қарқаралының ортасында қараша 
тамдардан салтанаты өзгеше қос қабатты, сыртын ағаш 
шарбақпен әсемдеп қоршаған үйдің қақпасы құпиялау 
дыбыспен қағылды. Түнгі тыныштықта анық естілген 
дыбыстан үй ішіндегілер үдірейісіп қалды. Бөлменің оң 
жағында болыскей кереуетте жатқан жігіт ағасы басын 
көтеріп: – Ол кім болды екен екі кештің арасында? – 
деді наразылау дауыспен. ...Әйел ләтта орамалының 
шетін тістеп тұрып, жүрегі аузына тығылып: – Төрем, 
бұл кісі – Арслан ғой! – деді күйеуіне, үні іріп шығып. 
Одан ары «жирек шалдың» тегіне, өзіне қатысты 
анықтауыш қоса алмады. Оған жүрегі дауаламады. 
Үшеуінде де үн жоқ. Үшеуінің ойы үш жақта... Әйел 
мен күйеуі қорқыныштан өліп барады». Жазушы 
жай-жапсарды толықтай баян ету мақсатында 
лирикалық шегініс әдісін қолданады...

XIX ғасырдың екінші жартысы мен 
XX ғасыр басында орыс империясының 
басқыншылығы қарқынды түрде жүзеге 
аса бастағаны белгілі. Иен жерді иемденіп, 
майшелпек еткісі келетіндер к!п, әлбетте. 
С!йтіп, алаңсыз мал бағып, егін егіп, 
заман кешкен момын қазақтың !рісі 
тарылды, ат басына күн туды: «Ақ пат-
шасы жаңа қонысқа к!ш түзеген пе-
реселендерге «ең тәуір, құнарлы жер-
ге» деген айырықша белгісі бар рұқсат 
қағазды құлаш-құлаш тегін үлестірді. Сол 
переселендердің соңынан Еділ бойынан, 
Қазаннан сауда жасап үйренген татар 
бақалшы саудагерлері ілесіп келді. Сол 
бақалшы саудагердің бірі – Қарқаралы 
!ңіріне «ақшамен самаурын қайнатқан» 
деген атпен қалған Акметов деген татар еді. 
«Переселеннің» соңынан жалғыз-жалпы 
келген татар бес-он жылда салдырлаған 
арбасын малайға айдатып, қара басы 
пәуескемен жүретін к!песке айналып 
шыға келді». Тері-терсек, жүн-жұрқа, 
зат-бұйым жиып, Қазан, одан артылса 
Еуропа асырған Калимулла Акметовке қоң 
бітіп, малға б!гіп, дәулетті боп, семіргені 
соншалық !з еркімен қозғала алмай, 
ханға сәлем бермейтін жағдайға жетеді. 
Аймаққа аты мәлім Айтуар шеберді ал-
дыртып, қарағайдан қиған жерт!лесі бар 
сегіз б!лмелі, қос қабатты үй салдыртады. 
Дәл осы тұста жадыға тоқыр мынадай 
деталь бар: «Ұста кепкен б!ренені бір-
біріне қиыстырғанда екі араға, жапсарына 
жылқы қылын салады екен. Бірер тәулік 
!те әлгі қылды тартып к!ргенде қыл 
үзілсе – қуыс қалмағаны. Үзілмей шыға 
келсе – қуыс қалғаны. Б!ренені қайыра 
к!теріп, қиылысар жапсарын жонып қайта 
отырғызады. Сонда барып тартқан қыл 
үзіліп шығады». Жылжып жылдар, сырғып 
айлар !теді. Қазақшаға судай, !зі жардай 
Ғақлия деген қатыны к!песке азды-к!пті 
алты қыз, жалғыз тұяқ – ұл сүйгізеді. Оның 
ныспысын Арслан деп қояды. Содан не 
керек, әкесі қыздарын бай-манаптарға 
ұзатып, атқамінер азаматқа Омбыдағы 
 татар саудагерінің қызы – Нұрияны айт-
тырып алып береді. Алайда ол он жыл 
бойы бала к!термегендіктен, қойдан 
қоңыр, жылқыдан торы Мүсілімнің Хади-
шасын тоқалдыққа алады. Акметов арғы 
!мірге аттанған соң, заң !згеріп, Ақ пен 
Қызыл елге қысым қылады. Ал шаруадан 
шыққан Хадиша ұл туып, Құран аудартып 
жатып, азан шақырып атын – Тауфиық 
– Таупан қояды. Күшіне мінген тоқал 
бәйбішеге доқ к!рсетіп, күнде түртпектеп, 
тыным таптырмайды. «Қырда бұл күндері 
жұрт дүрлігіп жатыр. 1ңгімелерінің аты-
мы  жаман. «Жер – халықтыкі, мал – 
батырдыкі. Байлар артық мал-мүлкін 
кедей-кепшікке б!ліп береді екен. Оны 
«кәпкеске» дейді екен» деп желігіп 
жүрді. Молданың да күні қараңданды. 
Мешіттердің есігі тас бекітілді... Жұрт ораза  
ұстап,  намаз оқудан қорқатын болды». 
Халық ішінде бай-бағланның мал-мүлкін 
тартып алып, тәркілеп, !здерін Ібір-
Сібірге айдатып жатыр деген с!з тарайды. 
Арслан отбасы мен бірге бой тасалауды 
ойластырады. Бірақ бұған к!нгелі тұрған 
Хадиша  ма?! Кексе келіншектің к!ксегені 
– байы жиған байлықты басып қалу. 
Амал нешік, саудагер мен Нұрия екі атқа 
мініп Қазанға қашады. Ізін ала «Аудандық 
м і л и с а н ы ң  о р ы н б а с а р ы  Т ! р е г е л д і 
Тоқпақбай  баласы жолдас» келіп, үйді 
тінтіп, іздеген адамы  жоқ боп шыққан 
соң: «Акметовке тиесілі жазаны саған 
қолданамыз» деп, әйелді әбден қорқытып-
үркітеді. Қаламгердің Т!регелдіге берген 
мінездемесі т!мендегідей: «Шала сауаты 
бар кешегі кедейдің бірі еді. Қояндыдағы 
Ботовтан қалған жәрмеңкеге елден ай-
дап әкелетін мал сатушыларға жалда-
нып жүріп есеп үйренген. Кейіннен 
Қарағанды жақтағы ағайындарына 

нақақ !лтірілген жазықсыз жанның 
кепиеті соқты ма, қарғыс боп жабысты 
ма, әйтеуір осы жерге к!шіп келгендерді, 
олардан кейінгі үрім-бұтақ, зәузатына маза 
бермейді. Оқиға дами, !рістей келе талай 
жанды жалмаған қырқыншы жылдардың 
қызыл қырғынына қарай ойысады-дағы, 
ал басы бүгінгі заманға келіп тіреледі. Ай 
толып туғанда үйді кезіп жүретін елес – 
жазушы суреттеуіндегі «ақ киімді адам», 
«ақ киімді орыс ақсақал», «ақ киімді 
біреу», «ақ киімді сұлба» Раушан, 1сиқа 
ана мен Ырыстыны кезек-кезегімен буын-
дырады, с!йтіп, ығын-шығын к!п болады: 
«Терезенің жібек пердесінің артынан ай 
сәулесі түсіп тұрды. Келіншектің т!сегіне 
ақ киімді орыс ақсақал келіп аяқ-қолын 
сипалап, қуыршақтай етіп құшағына орап 
алды. Сәл ыңырсып қарсыласқаны бол-
маса Раушанның дауысы да шықпады». 
Мұның себеп-салдарын таппаған жұрт 
– к!ріпкел кемпірден к!мек сұрауға 
мәжбүр. Роман финалында екі ақсақал – 
Шалқарбай мен Мәріпбек «анық к!збен 
к!рмесе де, естігені бар, к!рген-білген 
!мірлік тәжірибесі бар Үлкен үйдегі 
ғасыр дың басында болған сұмдықтың 
шымыл дығын ашады...». Осылайша, 
жүгірте-секірте айтып шықтық, бәрін 
түгел тәптіштеп с!з етуді қажетсінген 
жоқпыз, себебі қызығы кетер дедік. Тек 
оқыр манға ой салу мұратында ырымын 
ғана жасадық...

Жалпы «Үлкен үйдегі үрейде» үш  линия 
бар. Біріншісі – Алаш жұртының басынан 
кешкен ауыр ахуал, тарихи жағдай: «асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» 
атты советтік саяси науқан, екіншісі – елді 
дүрліктірген елес, үшіншісі – адамдардың 
жай-күйі, тыныс-тіршілігі, тұрмысы, 
сол кезеңнің картинасы. 1р линияның 
!з функциясы бар. Романда жоғарыда 
аталған Еділ, Қарқаралы, Қарағанды, 
Омбы, Қазанмен қатар, Егіндібұлақ 
жайлауы, Лепсі, Семей үйезі, Түмен, 
Қорған, Ертіс, Есіл, Целиноград, Жам-
был, Шу, Алматы сынды топонимдер 
кезігеді. Бұл бір жағынан туындының 
ж а ғ р а ф и я л ы қ  т ұ р ғ ы д а н  к е ң д і г і н , 
ауқымдылығын аңғартса, екінші жағынан 
жазушының қиял ұшқырлығы арқасында 
алыс-жақынды уақыт-кеңістік категория-
лары негізінде к!ркемдік шешімін 
тапқандығын байқатады. Қаламгер – 
жер-су атауларының шығу тегіне жүйрік. 
Айталық, кітапта «Қырық қыздың ауылы» 
атты халық аузында қалған ескі мекен 
 туралы былай делінген: «Аңыз бойын-
ша бұл бағзы заманда Шыңғыс ханның 
Бату деген ұрпағының қызы жанындағы 
н!керлері – қырық қызымен еліне қайтып 
бара жатқан жолда арқада қар қалың 
болып, қыстап шыққан орны деседі. Сол 
мекенде қанша жасқа келгенін кім білген 
кәрі терек әлі жайқалып тұр. Қоршаған 
таудың іші – ық, жел соқпайтындай».

Сюжеттің !рбуіне Зерліқан, Қантай, 
Ашқанбек, Тасболат, Жақып, Шәли, 
Ағабек, Ермет, Ақберен шал, Ауғанбай, 
Халиқ, Домбай қария, Жанатай, Қайрат, 
Сәнімкүл, Молдахмет, Люда – Л!де, 
Ақшәйі жеңге, Сағымбай, Шапанбай шал, 
К!бей, Мерей, Қуаныш, Қымбат, Санат, 
Перизат, 1йімқан апа, Серік, Қарлығаш 
Т!кеновна, Бұлбұл,  Марат,  1сира, 
 Жазира, Жұлдызбек аға, Сара, Кәмила, 

жеткізді. 'зім әдебиет пен поэзияға 
жақын болғандықтан, «Мұқағали» 
оқуларын, «к!ркемс!з оқу» шебер-
лер сайысын !ткізіп тұрамын. Бұл 
әр баланың !зінің ана тіліне деген, 
Отанына  деген ықыласын оятады» 
дейді ұстаз. Рас, Ұстаз – ұлағатты 
есім. 'негелі ұстаздан жақсы шәкірт 
шығатыны с!зсіз. 

А б ы р о й л ы  м і н д е т т і  а қ а у с ы з 
атқарған мұғалімді халқымыз қашанда 
ерекше құрмет тұтқан. Ұстаздың 
бұл еңбектері еленбей қалған жоқ. 
2014-2017 жылдарда аудан әкімінің, 
аудандық білім б!лімінің «Құрмет гра-
мотасымен» марапатталған. Жиырма 
жыл қызмет етіп келе жатқан Альмира 
ұстаздың білім беру ж!ніндегі талабы 
мен !з ұстанымы бар. 

...Ұстаз еңбегі қашанда түлеп ұшыр-
ған шәкірттерінің шыққан шыңы-
мен !лшенеді. Болмысына параса-
ты үйлесіп, талайдың арманына жан 
бітірген жанның әлі де бұл қасиетті 
мекенде мерейі !сіп, !з білім шуағын 
т!ге беретініне сенеміз. 

. . .Күздің алғашқы күнінде ақ 
бантиктері желбіреп, ақ к!йлектері 
кіршіксіз ұл-қыздар тізіліп, ұстазда ры-
ның құшағын гүлге к!міп  тастады. 'з 
мамандығын сүйетін, !з шәкірттеріне 
әркез сүйсінетін жандар ғана бала 
пейіліне осылай б!ленетін шығар... 
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаев «Болашақта еңбек етіп 
!мір сүретіндер – бүгінгі мектеп 
оқушылары, мұғалім оларды қалай 
тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 
болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін 
міндет ауыр» деген еді.  Ендеше, 
мамандықтың ішіндегі  т!ресі  – 
ұстаздық саланың жүгі жеңіл емес 
болса да !з еткен еңбегінің жемісі мен 
жеңісі жақындаған сайын қанаттана 
түсетін қаһармандар болып жүрегімізде 
жүреді бұл жандар. Анамыздан кейінгі 
панамыз, алыстаған сайын жақындай 
түсетін, жақындаған сайын мейірімі 
кеуде тұсыңнан с!з болып, жыр 
 болып т!гілетін ұстаздар қауымының 
мәртебесі биік, күш-жігерлері мықты 
болсын дейміз.

 Динара М�ЛІК

«Оралман» мәртебесін алып, кейін 
Қазақстан Республикасының азаматы 
атағын да иеленді. Сол үшін бұл с!здің 
астарында ешқандай да !зге ой жоқ 
екенін біз к!пшілікке кеңінен айтып 
насихаттауымыз керек. «1р қазақ 
– менің жалғызым» деген ұранды 
ешқашан естен шығармасақ деймін, 
– дей келе, құжат рәсімдеу мәселесіне 
кеңінен тоқталды. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  о р а л м а н 
мәртебесін алудың заңдылығы жан-
жақты түбегейлі талқыланды. Бүгінде 
оралман мәртебесін !з еркімен ел 
аумағына келген және республика 
аумағынан тыс жерде тұратын жан-
дар да ала алады. Мәртебені алу үшін 
алдымен жергілікті әкімшілік ме-
кемеге !тініш жазады. Содан кейін 
ғана республика аумағында тұрақты 
тұруға рұқсат алып, соңынан куәлігін 
алады. Барлық талапты заң негізінде 
рәсімдеген этникалық қазақтардың 
жәрдемақы, !темақы және басқа да 
к!мек түрлерін алуына мүмкіндігі бар.

Эмиль КУРБАНОВ
Алматы облысы

жартысында пайда болған әдеби жанр. 
Оған тән басқы ерекшелік: таңғажайып 
уақиға, қорқыныш, үрей, мистика, фан-
тастика, елес, қарғысқа ұшырау. Gothic 
(ағылш. gothic – готика) – «ортағасырлық» 
дегенмен ұғымдас, мәндес. XVIII мен 
XIX ғасырлар тоғысында ол Англия мен 
Еуропаның біршама елінде !те оқылымды, 
сұранысқа ие жанрға айналғаны шындық. 
Готиканы М.Саммерс,  Э.Биркхэд, 
Э.Райло,  Э.Бёрк,  Д.Варма секілді 
әдебиеттанушы-ғалымдар зерттеп-
зерделеген-ді .  М.Саммерс «Готика 
жолындағы ізденіс» атты кітабында аталған 
жанрға тән негізгі элементтерді жіпке тізіп 
береді. Бұлар – қорған, үңгір, үй, әке, 
қанды қанжар, жел, әйел, адамның бас 
сүйегі, к!з жасы сіңген хат, қорқынышты 
дауыстар, елес, кемпір, емеурін, ишара,  
махаббат, !лім, үйлену. Егер де, осы 
белгі-символдарды есепке алсақ, онда 
аталмыш роман мысалынан готиканың 
қ а з а қ  п р о з а с ы н д а ғ ы  а д а п т а ц и я ғ а 
ұшыраған үлгісін к!реміз. Готикалық 
роман – XVIII ғасырдағы рыцарьлық 
мәдениет пен барокколық романға деген 
қызығушылықтан туған әдеби феномен. 
Оның негізін қалағандардың ең бастауын-
да Х.Уолпол тұр. Жазушы-готик 1764 жылы 
«Отранто қорғаны» туындысын жазады. 
Оған еліктеп-солықтағандар к!п болған 
екен. Осы жанрдың әсері Э.По да бар. 
Бұл сүрлеумен Ч.Диккенс те жүріп !тті. 
Б.Стокер де готикалық стильдің әсерімен 
вампиризм тақырыбына тыңнан түрен 
салды. Ол романның атауы – «Дракула». 
Жаңағы жанр XIX ғасырдың екінші жар-
тысы мен XX ғасырдың басында ерекше  
дамыды. Оған мысал – А.Лемойнның 
«Жабайы роза» романы. Готикалық роман 
Стивен Кингтың «ужастик» жанрындағы 
шығармаларына да негіз болғаны рас. Бір 
қызығы, фэнтези мен готикалық роман-
ның синтезі арқасында әдебиетте «қор-
қынышты фэнтези» жанры дүниеге келді. 
К!п зерттеушінің айтуынша, кезіндегі 
готика трансформациялана келе, мазмұн 
жағынан !згеріп, «діни сарынға ауы сып-
ты».  Елес, аруақ образы Латын Аме рика 
жазушыларының прозасында айы рықша 
к!рініс тапқанын айта кеткен орынды.

Қаламгер тілі – к!ркем, бедерлі. 
Сана сақ, ерден г!рі, әйел кейіпкер саны 
ба сымдау екен. Басты акцент соның 
 тағ ды рына, басынан кешкеніне беріледі, 
қаламгердің !зі де нәзік жаратылыс иесі 
екенін ескерсек, кейде сынға алып, ал кей-
де жақтасып, жаны ашып тұратын тұстары 
да аңғарылады. Сәуле Досжан туындыға 
салт-дәстүр, әдет-ғұрып  нышандарын 
да ретін тауып енгізген-ді. Мәселенки: 
«– Атам қазақ келіні ұл тапса – хан туды, 
қыз тапса – жан туды деп қуанған. Хан 
жақын ба, жан жақын ба? Жанымыз 
к!бейсін, артынан ерер іні-сіңлілері к!п 
болсын, – деп, әжесі 1сиқа қуанды. 
Ырым дап Науаттың тақымынан әрі-
бері !ткізіп, Шолпанға бір дамбалын 
сұрап алып берді. Онысы Науат сияқты 
балағы нан бала !рсін дегені». Сонымен, 
«Үлкен үйдегі үрей» – қарақты к!зге ай-
тары к!п, композициялық тұрғыдан бас-
аяғы жинақы, темпо-ритм-динамикасын 
жоғалт паған, аз с!зге едәуір мағына сый-
дыр ған, сюжеті – шымыр, мазмұнды 
роман. 

Досжанның
азақстан 
рлігі Ақпарат және 

ы түрлерін басып 
әдебиеті. Проза»
алғашқы әсер 
да көрерменін 

оң бірі балалаған 
рған жүйе-желі...
ір кино туары

ы кезең, қырқыншы
ықты қамтыпты. 
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Ұлжалғас апай, Меркүл, Дәмеш апа, 
Қалима секілді қаһармандар едәуір ықпал 
еткен-ді. Мұнда гипнологиялық сипат та 
аз емес. Шығармагер к!ркем бейнелердің 
түсінде аян берген тұсын ерекше екпін-
мен суреттейді: «...'сер үйге қасқыр алып 
келіпті, соның ішек-қарнын тура т!сегінің 
алдына алып келіп ақтарып, сарыала 
тегенге салып жатыр екен. Бір түсі суық 
еркек (Мәзімбайға ұқсайды әскери киім 
киген) келіп: – 'сер, сені военком шақы-
рып жатыр, алдыма түс! – деді де қаруын 
кезеніп үйден айдап алып шықты. Апасы 
'сердің бар киімін түйіншекке буып, 
бас киіміне дейін қалдырмай қолтығына 
тығып беріп жатыр. 'зі жайшылықта 
жылауық кемпір ғой, жыламады. Қабағы 
тас боп қатулы. – Кебініңді алып кет, 
– дейді. Раушан жылап енесінің аяғына 
оралып жерде жатыр, маңайы былжыраған 
жаңағы қасқырдың қаны».

«Үлкен үйдегі үрейде» – готикалық 
роман дарға тән ұқсастық, мистикалық 
сарын басым. Бұл ортақтық – елес, аруақ, 
Арсланның рухы. Автор к!зге к!ріне 
бермейтін виртуалды кеңістікті, тылсым 
әлемді жақсы ашқан. Негізінен, готи-
калық романдардың ең ірі !кілі – Теофиль 
Готье. Готика – XVIII ғасырдың екінші 

 барып азғантай сауат ашқан. Дүрбелең 
басталғанда елге қайта келіп «бәлшебек» 
болды. Бес адамның басы қосылған жер-
де белсеніп шығып, !кіметтің жырын 
жырлап, кәм!нестердің к!зіне түсті. 
Қарқаралыға келген басшыларының 
бірі мұның еті тірілігін, орысша сауаты 
 барын байқап қалып аудандық мілисаның 
орынбасарлығына бекітті. Бар тірлігі – 
ауыл-ауылға «кәмпеске кәмәссиясын» 
шығарып байлардың мүлкін тәркілеу». 
Ол кезде Т!кеңдей шаласауатты, надан, 
сатқындардың атқаны тиіп, айтқаны орын-
далатыны рас-тұғын. 1лекедей жаланған 
әскерге қарсы тұрар дәрмен қайдан та-
былсын?! Алаш арыстары да сол арсыз-
аярлардың қолынан ажал құшты емес пе?! 
Түрлі жағдайдан әбден әл-қуаты кетіп 
шаршаған Хадишада шара жоқ, келіседі. 
1зелден-ақ қараны қан қақсатып үйренген 
әжине жігіт бұл жерде тартынсын ба, 
белден басты. 1лгі шолақ белсенді әйелді 
күштеп к!ндіріп, ақыры екеуі үйленіп 
 тынады. С!йтіп жүргенде ол жүкті болады. 
Т!ркіндеп барғанда екі қонып, Таупанды 
нағашыларына тастап, үйіне қайтады. 
Бергі беттегі тоқал Заманбек  деген ұл, 
арғы беттегі бәйбіше қыз туады. Қос 
б!лмелі қора-қопсыдағы отындар астын-
да Калимулла Акметов !мір бақи жиған 
алтын-күмісі жасырынған-ды. Отынқора 
деген аты болмаса, уақытында жарты-
сы – қонақүйге к!терілер баспалдағы 
бар асхана, қалғаны – соғым сойып, ет 
сақтайтын мұзхана-тын. Оны тек баласы 
ғана біледі. Сол күні-түні ойынан бір 
шықпай қояды-дағы, татар Қазаннан 
қазақ жеріне сапар шегеді. Дәп бұл 
тұста жазушы романды экспозициядағы 
үшеуінің жүздескен сәтінен бастап 
сабақтайды. Т!регелді айбалтамен манағы 
к!пестің қарақұсынан ұрып !лтіріп, !лікті 
арқалап, қора түкпіріндегі сандыққа 
тығады. Хадиша Ергенбек атты ұл таба-
ды. Ал халыққа қырғидай тиіп, обалына 
қалып, қарғыс алған Т!регелді аттан 
жығылып, жұлынына зақым келіп, бақиға 
к!шеді. Сол күннен бастап қатынды «ар 
соты соттайды, ұяты тұншықтырады», 
құран оқытса да басылмайды: «Таңғы 
елес оны қайта оятты. «Жүр қырға 
 барамыз!» деп шақырды. Маңдайынан 
сипап, қолынан жетектеп есікке апарды. 
 ...Сонша ен дәулетке жеткенше армандап, 
айттырған жерінен айнып келген Үлкен 
үйінің қақпасынан асыға шыққан  Хадиша 
аяқ-аяғына жұқпай жүгіріп елеске еріп 
Сарыарқаға сіңіп жоғалды». Осымен 
бірінші б!лім – тамам. Нұрия, Тауфиық, 
Заманбек пен Ергенбектің ары қарайғы 
!мірі – беймәлім, дерек жоқ, саудашының 
жайы – белгілі, Хадиша – зым-зия ғайып 
болды, демек қаза жетті, Т!регелді – 
!мірден !тті. Мораль – Жаратушы Жалғыз 
Иемнің жазасынан ешкім қашып құтыла 
алмасы с!зсіз. Автор позициясы – анық. 
Ол – жақсылықтың жаршысы ретінде 
әді лет сіздікке, озбырлыққа, қатыгездікке 
қар сы күрес ашып, бел шеше кірісуге 
әзір...

Сәуле Досжан екінші б!лімді: «Қар-
қаралының қырындағы Үлкен үй к!птеген 
жыл бойы иесіз қалқиып тұр еді... Биыл 
к!ктемде сол үйдің ішінен ілгектеліп 
тасталған ағаш терезелері шалқайта ашы-
лып, әйнектерін күн сүйді. Он шақты жыл 
бойы жабық тұрған дарбазасы да айқара 
ашылып, содан басталған Қарқаралының 
жалпақ қара тасы т!селген жалғызаяқ жол-
мен ары-бері үйге к!штің дүниесін тасып 
жігіттер мен келіншектер жүре бастады. 
Енді біреулері үйдің ішінен әлдебір заттар-
ды сыртқа таси бастайды» деп жалғайды. 
Сырттағы ошаққа қазан орнатылып, оған 
шелпек пісіріліп, құран оқылған соң, 
Аудандық оқу-ағарту комиссариатының 
бастығы 'сер Шапанбаев бала-шағасымен 
Үлкен үйге қоныстанады. Нақақтан-

Мыңдаған шәкірт тәрбиелеп, 
олардың тағдыр белесінде таным-
дарына талғам ұялатып, келешекке 
 деген сенімін жігерлендіріп, қауырсын 
қанаттарын қатайтып, баптап ұшырып 
жүрген ұстаздың бірі де бірегейі – 
Алматы облысындағы Боралдай елді 
мекеніндегі №23 орта мектептің ұстазы 
Альмира Боранчинова. Оның ұстаздық 
!міріне келетін болсақ,  Альмира білікті 
ұстаз атанғанға дейін біраз баспалдақтан 
!тті. Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің бастауыш сынып 
мұғалімі мамандығын бітірген соң, !з 
туған жерінде алғашқы еңбек  жолын 
бастайды. Он тоғыз жастағы бой-
жеткен сол кезден-ақ !зіне артылған 
жауапкершілік жүгінің ауыр екенін 
сезініп, алдына айқын мақсат қоя алды. 
Алматы облысының Боралдай кентіне 
ауысып, №23 орта мектепте еңбек 
жолын жалғастырады. 70 жыл бойы 
тек орыс сыныптары ғана оқып кел-
ген орта мектепте қазақ сыныптарын 
ашу туралы ой мен ұсыныс тастаған 
да осы Альмира еді. Сол кездегі мек-
теп директоры Мария Шакарованың 
мақұлдауымен алғашқы қазақ сынып-
тарын ашады. Оның бұл талабы жаман 
болған жоқ. Қазір !з жемісін беруде 
десек, артық айтпағанымыз. «1рине, 
алғашқы сабақ беру жылдары оңай 
болмады. Қазақша оқу құралдарының 
тапшылығы, түрлі к!рнекі құралдардың 
жоқтығы оқушылардың сабаққа деген 
ықыласын оята қоймады. Бірақ уақыт 
!те келе бұл тығырықтан шығудың 
жолын таба білдік. Оқу мен тәрбиенің 
түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіріп, жаңа 
технологияларды сабақта пайдала-
нуды жолға қоя алдық. Нәтижесінде, 
аудандық «Зерде»  ғылыми жоба 
байқауында Ақжол Бақытұлы,  Динара 
Жамаладин, Дарын Серікұлы нәтижелі 
орындарға қол жеткізсе, Шырын 
Бақытқызы республикалық сурет 
к!рмесінен І орынды, Ерали Бұлдыбай 
Нұр-Сұлтанда !ткен халықаралық 
музыка фестивалінен арнайы диплом-
мен, Маржан Азат, Нұрәлі Жұмашбай 
халықаралық пони «интеллектуалды 
сайысында» ІІ орынмен оралды. «Жас 
қаламгер» байқауында да бірнеше 
шәкірттерім алдыңғы орындарға қол 

С!з кезегін алған республикалық 
«Қазақ қауымдастығы» орталық 
ақпа раттық б!лімінің меңгерушісі 
Серікхан Ахметов:

– «Оралман» с!зін кемсіту ретінде 
санамауымыз керек. 'йткені ата- 
бабаларымыз !мірге келген ұлдарына 
Оралған, Оралбек деген мәнді де 
мағыналы есім берген. Ұрпағы ұрыс 
даласына шыққанда сол жерден аман-
есен оралсын деген мақсатта болған. 
Ал бүгінгі біздің тілге тиек етіп отырған 
«оралман» с!зі қандастарымыздың 
елге аман-есен оралуы. Ел басына 
қиын-қыстау күн туғанда ол кісілер 
ұрпақты аман сақтап қалу үшін 
бас сауғалап, к!рші мемлекеттен 
пана тапты. Сол мемлекетте қазақ 
деген қасиетті халықтың ұрпағын 
жалғастырды. Тәуелсіздігімізді алып, 
шекарамызды шегендеген соң, к!рші 
мемлекеттерден қазақ азаматтарын 
елге оралтуды Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев қолға алды. 
Міне, біздің ең басты жетістігіміз 
бен шыққан биігіміз  осы деуге 
 болады. Соның арқасында қаншама 
қандас  бауырларымыз елге оралды. 

 Түйіндесем, туған топырағы мызда «Акметовтың үйіндей» қаншама үй, қаншалаған 
мекен, жер қойнына тапсырылмаған нешелеген мәйіт-сүйек болған десеңізші. Олар 
біз білмейтін, біз естімеген сыр бүккен, ішіне. Енді, соны ашу – руханиятқа шын жаны 
ашитын әр кісінің міндеті. Өйткені онда мол мұра-қазына, тауарих бар. Осы тұрғыдан 
келгенде, әлгіндей міндетті – Сәуле Мағазбекқызы Досжан ойдағыдай орындап шықты 
дегеніміз жөн. 

�лібек У�ЛИХАНҰЛЫ, 
әдебиеттанушы

Р.S.

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА 
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Жақында Түркістан қаласында Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті мен 
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты бірлесіп, «Қазақ хандығының көрнекті 
тұлғалары» атты тақырыпта дөңгелек үстел өткізді. Қазақ хандығының көрнекті тұлғаларына 
арналған жиынды өткізу үшін Түркістан қаласы арнайы таңдап алынды. Түркістанға жиналған 
ғалымдар бірнеше ғасыр бойы Қазақ хандығының ресми астанасы, түбі бір түркі әлемінің рухани 
орталығы болған Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етіп, онда жерленген 
ұлы хандарымыз бен билеріміздің, рухани көсемдеріміздің рухына құран бағыштады.

Қазақ хандығының көрнекті тұлғалары

тағы сол 450 жыл шығады екен. Бұл екі 
үзілістің есептік сәйкестігіне еріксіз 
таңғаласыз. Біздің ақылымыз жетпейтін 
Құдайдың құдыреті де осы сәйкестікте 
к!рініп тұрғандай.

А.Левшиннің ел аузынан жазып 
алған аңызының соңғы б!лігіне келдік. 
Онда сұлтандар елді б!лшектеп, жеке-
жеке хандық құрып алғанын, бұндай 
жағдайдан ел Алаша хан бар билікті 
!з қолына алғаннан кейін ғана құтыл-
ғаны айтылады. Аңыздың бұл б!лігі 
«Алты Алашқа» қатысты екені анық. 
ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі Тілеуберді Сайдуллин   былай 
дейді «Тарихи деректер бойын ша, Алты 
Алашқа – Керей, Найман, Меркіт, 
Қоңырат, Жалайыр және Моңғол 
жерінде болған Татарды жатқызады. 
Алтын Орда замнында  татарлар !з 
басшысының атымен Ноғай атанды. 
Алтын Орда ыдырап, қазақ болған 
рулар шығысқа қайтқанда, ноғайлар 
батыста қалды. Ол заманнан қазақ пен 
ноғайдың қоштасу жырлары сақталған». 
Шыңғыстың аталған Алты Алашты 
құруы оп-оңай жүзеге аса қойған жоқ. 
Хандық билікке бауыр  басып қалған 
Шыңғыстың қан дастары қарсылық 
к!рсетіп бақты. Алайда Қалқадағы 
орданың мұра гері Шыңғыстың ұстанған 
бағыты қай жағынан алғанда да дұрыс 
болған дықтан, халықтық қолдауға ие 
болды, қазақ елдігінің іргетасы болған 
Алты Алашты құрудың сәті түсті. Қазақ 
тайпаларын біріктіру барысында бірде 
аландармен, тағы бірде орыстармен 
одақ құрған Қыпшақ ханы біршама 
қарсылық к!рсетті. Ол Шыңғыстың 
«қосыл, бір болайық» деген ұсынысына 
келіспегендіктен осындай жеңіліске тап 
болып, н!керлерімен батысқа қашып 
кетті.

Шыңғысты ғайбаттаушылар Отырар 
қырғынын тілге тиек етеді. Қарама-
ғындағы елді Хорезм шахына тәуелді 
етіп отырған Қайыр хан сатқынның нақ 
!зі еді. Ол Шыңғыс хан жіберген елшіні 
және тарту жасау ниетімен барған 450 
керуеншіні қырып тастауынан Шыңғыс 
ханның қаһарына ұшырады. Лауазы-
мынан к!рініп тұрғандай, Қайыр хан 
да Шыңғыстың қандасы еді. Ол Хорезм 
шахының жіберген 10 000 сарбазы-
на және тағы да жәрдем берем деген 
уәдесіне сеніп, Шыңғыс ханды соғысқа 
арандатты.

Отырар толық қирап қалды деген 
бекер. Сол қалада Темірлан әскерба-
сы  ларымен бірге отырып, Қытай 
 жо рығына дайындық жасау барысында 
қайтыс болуы тарихта бар. Отырар 
да, Ұлы Жібек жолы бойындағы !зге 
қалалар да Алтын Орданы Темірлан 
қи  рат қан соң керуендер жүрісі тоқтап, 
керуен сарайлар, базарлар мен шайхана-
лар керексіздігінен қалалар құлазып бос 
қалды, с!йтіп, бірте-бірте жойылып 
кетті.

Шыңғыс ханды қазақ ешқашан 
б!тен деген емес. Оны Алаша хан деп, 
әрдайым құрмет тұтты. Оған арнап 
 не мересі Бату салдырған Ұлы таудағы 
кесене мызғымасы әлі тұр. Елді де, 
!ркениетті дүниені де қасақана адас-
тырған Ресей тарихшылары. Олар !з 
билеушілерінің нұсқауымен Шыңғыс 
ханды Есукей батырдың, оның ата-
бабаларының малын баққан тайшұт 
қалмақтарына тарту етті. Ханымызбен 
бірге Түрік қағанаты тұсында дүниеге 
келген «мәңгі ел» саяси терминін орысша  
«монгол» түрінде транскрипциялап, сол 
елдің қанжығасына байлап берді.

Оңғар НАҚЫП
Түркістан облысы

Бұл іс-шара Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақаласындағы: «...Ұлы дала 
әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс,  
1з-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және 
басқа да к!птеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге 
әкелді. Сондықтан біз, біріншіден, атақты тари-
хи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің 
құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-
мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» 
атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 
ашуымыз керек» деген тапсырмасына орай, Тарих 
институты осы жылы қолға алған «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» жобасын !зекті қылу, таңдаудың 
ғылыми-негізді талаптарын қалыптастыру және 
ақпараттық қолдау ж!ніндегі талдамалық зерттеу» 
жобасы аясында !ткізілді. 

Біздің институттың ғылыми қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен мұндай жиын  Павлодар, 
Ақт!бе сияқты қалаларда да !ткізілді. Басты мақсат 
– «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-ағарту 
энциклопедиялық саябағын ашу, онда қойылатын 
халқымыздың ірі тарихи тұлғаларын ғылыми түрде 
анықтау, жоспардағы тізімге  енген тұлғаларды 
еліміздің барлық !ңірлерінің зиялы  қауым 
!кілдеріне, ғалымдары мен халыққа  насихаттау, 
жүргізіліп жатқан жұмыс барысымен таныстыру. 
Сонымен қатар аталған саябаққа ескерткіштері 
қойы латын тарихи ұлы тұлғалардың қандай 

!лшемдер мен талаптар негізінде іріктелетінін 
ортаға сала отырып, ғылыми талқылаулар мен 
пікірталастар негізінде ортақ тұжырымдар түзу 
болды. 

Ұлы тұлғалар дегеніміз – !здерінің ерек-
ше тұлғалық қасиеті, қайраткерлік қарымы, 
к!семдігі мен шешендігі, рухани кемелдігі арқылы 
тарихтың сан алуан белестерінде к!шбасшылық 
р!л атқарып, ел мүддесі жолында аянбай қызмет 
етіп, оның дамуы на айтарлықтай үлес қосқан, 
атқарған қоғам дық-саяси және идеологиялық 
қызметі арқылы !з !лкесінің аясынан шығып, 
әртүрлі тарихи дәуір лер мен кезеңдерде бүкіл қазақ 
даласына танымал болған және мойындалған 
адамдар. Елбасы Н.1.Назарбаев «Қазақстан – 
2050» Стратегиясында: «Біз ұлттың тарихи санасын 
қалыптастыру жұмысын жалғастыруымыз керек» 
деп орынды атап к!рсеткеніндей, тарихтан орын 
алған ұлы тұлғалардың !мірі мен қызметін зерттеу, 
ұрпаққа таныту, солар арқылы !ткенді, тарихи 
сананы жаңғырту Ұлы дала елінің болашағы үшін 
аса қажет жұмыстардың бірі. 

Аталған жиынға Батыс Қазақстан инно-
вациялық-технологиялық университетінен про-
фессор, алаштанушы ғалым, Ж.Досмұ хамедов  
атындағы «Қайраткер» қоғамдық қорының 
президенті,  Сырым ауданының «Құрметті 
 азаматы» Д.Сүлейменова мен осы университеттің 
 «Рухани жаңғыру» кафедрасының меңгерушісі 

С.Сүлейменов, Қазақ Ұлттық аграрлық уни-
верситетінен профессор Д.Салқынбек пен  магистр 
Е.Сырбаев, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дан 
профессор, «Ясауи  орталығының» директо-
ры, философ-теолог Д.Кенжетай, Абылай хан 
туралы  монографияның авторы, археолог, про-
фессор Мұхтар Қожа, Археология институтының 
 директоры, профессор К!пжасар Жетібаев және 
дінтанушы-ғалым З.Жандарбек, Шымкенттен 
ОҚМПУ профессоры Н.Нұрпейіс, Шетел тілдері 
және іскерлік карьера университетінің доценті, 
философия докторы (PhD) А.1бікей, Тарих инс-
титутынан б!лім меңгерушісі С.Шілдебай мен док-
торант Ф.Лебаев, сондай-ақ кәсіби тарихшылар, 
мемлекеттік мекемелер !кілдері мен жоғары оқу 
орындарының профессорлық-оқытушы құрамы, 
ғылыми-зерттеу институттарының ғалымдары, 
докторанттар, магистранттар мен студенттер, БАҚ 
!кілдері қатысты.

Жиынды Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ про-
фессоры Х.Тұрсұн с!з с!йлеп ашып, «Қазақ 
хандығының к!рнекті тұлғалары» атты ғылыми 
басқосудың мақсаты мен міндеттерін айтып !тті. 
Ғылыми тұжырымдар талқыға салынған басқосуда 
с!з с!йлеп, пікірлерін ортаға салған профессор 
М.Қожа Абылай ханға қатысты тың деректерін 
жария етті. Ол !з с!зінде Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіне жерленген Абылай ханның сүйегіне 
жасалған ғылыми-сараптамалық зерттеулерінің 
нәтижелерін дәстүрлі деректермен салыстыра 
отырып, ұлы тұлғаның !міріне қатысты ой-
тұжырымдарын баяндады. Қазақ хандары 
арасындағы Абылай ханның орны мен оның тари-
хи р!ліне қатысты пікірлерін білдірді. 

Дінтанушы-ғалым Зікірия Жандарбек Қазақ 
хандығының тарихын Ясауи тариқатымен байла-
ныстыра зерттеудің жаңа концепциясын ұсына оты-
рып, қазақ хандары билігінің мықты немесе әлсіз 

болуы олардың осы тариқаттың құндылықтарын 
қаншалықты ұстануына байланысты болғанын 
жеткізді. «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 
ханның ескі жолы» заңдар жинағының қазақ 
дәстүрлі қоғамын модернизациялаудағы оң және 
теріс ықпалдары туралы !з ойын шежірелік және 
жазба деректермен дәйектеді.

Университеттің «Ясауи орталығының» дирек-
торы, философ-теолог Досай Кенжетайдың пікірі 
отандық тарих философиясының мәселелеріне 
арналды.  Ол тарихтағы ұлы тұлғалардың 
қоғамдығы орны мен атқарған р!лін бағалауда 
жаңа теориялық-методологиялық ұстанымдар 
орнығуы керек екендігі туралы нақты ұсыныс 
жасады.

1рбір халық үшін !зінің дана, !р мінезді, 

алып тұлғалы к!шбасшы перзенттерінің !мір 
сүру үлгісі маңызды. Халықтың халық болуы, 
мемлекеттілігі, тарихы мен мәдениеті, !нері 
мен !негесі озық к!шбасшылардың қызметінің 
арқасында қалыптасады. Сондықтан Елбасы 
айтқан энциклопедиялық саябақты ғылыми 
негізде дұрыс жасап, оны кейінгі ұрпаққа қалдыра 
алсақ, тарихшылар ретінде біздің парызымыздың 
орындалғаны болмақ.

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының 

«ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы» 
б�лімінің меңгерушісі, тарих 

ғылымының кандидаты

. . .1кесі  Жошы хан мен атасы  
 Шың ғыс  хан дүниеден !ткен соң, 
бабасының Алтын ордасына ие  болып, 
«Алтын Орда» хандығын тізгіндеген 
 Б а т у - С а й ы н  х а н н ы ң  ж а с а ғ а н 
жорықтары нәтижесінде бағындырған 
елдері томаға-тұйықтан құтылып, 
!ркениетті даму жолына түсті десек, 
қателеспейміз. Батыс пен Шығысты 
ж а л ғ а ғ а н  Ұ л ы  Ж і б е к  ж о л ы н ы ң 
 тарау-тарау бойларында тауар-ақша 
қатынасы орнығуымен шағын биз-
нес дамып, !ндірісті қалалар пайда 
болды. Бұл болса елдердің тұрмысы 
мен мәдениетін к!теруге мүмкіндік 
берді. Бату-Сайын ханның ел билеудегі 
ақылға қонымды қадамдарын бүгінгі 
таңда орыс оқымыстылары жыр қылып 
айтып жүр. Ол қарамағындағы бодан 
елдерін құлдыққа салмапты. Батудың 
кезінде ірге к!терген  Мәс кеу  ден бас-
тап, Тоқтамыс ханға дейінгі аралықта 
к!птеген қалалар пайда болып, жаңадан 
шіркеулер салыныпты. Кімде-кім 
шіркеу ауласына кіріп, тәртіпсіздік 
жасаса, қатаң жазаланыпты. Хандар 
билігі жеңіл түрде салық жинаумен 
шектеліпті. Елді зорлық-зомбылықпен 
ассимиляцияға ұшыратпапты. Бұл 
айтылғандардың бәрі ел билеу 
мәдениетінің сол замандағы ең 
озық үлгісі екен.

Ел билеу мәдениетінің 
бұндай озық үлгісі тақыр 
жерде пайда бола салмай-
ды. Ол ұрпақтан-ұрпаққа 
жал ғасқан хандық дәстүрдің 
сабақтастығымен жүріп 
жататын үдеріс. Осы орай-
да тарихшы Л.Гумилевтің 
дәстүр сабақтастығына қатыс-
ты айтқан салмақты бір пікіріне 
сілтеме жасаудың ж!ні келіп 
тұрғандай. «Егер біз Хунну мен 
Түрік қағанаты арасындағы және 
Қағанат пен Шыңғыс хан империясы 
арасындағы дәстүрдің екі рет үзілгенін 
ескермесек, онда Орталық Азия тарихы  
бізге түсінікті бола алмайды» дейді 
ол. Ғұлама ғалым Қазақстан тарихы-
на тікелей қатысы бар осы үш тарихи 
кезеңді біртұтас дүние ретінде қарастыра 
отырып, арадағы осы үзілістерде 
ғылымға, ағарту ісіне қарсы тұрушылық 
бар екенін айтады. Аталмыш Хунну, 
яғни Құн елінің де, Түрік қағанатының 
да ордалары Алтайдағы Қалқа !ңірінде 
шаңырақ к!тергенін тарихтан білеміз. 
Шыңғыс ханның да нақ сол Қалқада 
дүние есігін ашқаны, «Алты Алаш» елін 
құрғаны мәлім. Осы деректердегі Қалқа 
даласы ғұлама ғалым ның жоғарыда 
жасаған ғылыми қорытындысының 
іргетасы екен.

Орыс этнограф-ғалымы А.Лев шин-
нің «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-
қайсақ ордасы мен даласын суреттеу» 
атты әйгілі еңбегінде ел аузынан жазып 
алған аңызы !ткен тарихи оқиғаларды 
!з қойнына жасырған құнды дүние. 
Онда қазақ рулары татар тайпасымен бір 
мемлекет құрамында дәуірлегені, кейін 
келе билеуші әулет сұлтандары арасын-
да !рбіген тақ үшін талас салдарынан 
мемлекеттің ыдырауы, сұлтандар !здері 
б!ліп алған рулар негізінде жеке-жеке 
хандықтар құруы, осы б!лшектенуден 
Алаша хан бар билікті !з қолына алған 
соң ғана құтылуы баяндалады.

Нақ осы аңыз деректерінен ғасырлар 
тереңінде жасырылған ауқымды тарихи  
оқиғалар тізілімін к!ріп отырмыз. Түнде 
ұйқы к!рмей, Алтай атырабын аралап, 
жұртты күреске жұмылдырған Түнкүк-
үкі бейнелі ақылманы, Алпамыс -Алып 
Элэтмиш, Күлтегін сынды батырлары, 
Ел т!ресі – Құтлық хан, Қапа (кақпа 

деген мағынада) хан, Білгі хан, Иоллығ 
тегін атты дана хандары тұсында Қалқа 
даласында к!к байрағы желбіреген 
К!к түріктер қағанаты Түрік қағанаты 
қирандысы орнында дербестікке қол 
жеткізіп қана қомай, оның іргелі, 
Қытаймен терезесі  тең мемлекет 
дәрежесіне к!терілуін жүзеге асырған 
еді. Аталған аңызда айтылатын елдің 
дәуірлеу кезеңі нақ осы К!к түріктер 
қағанаты екені анық.

Алайда Қағанат тағына Тәңір хан 
атымен 742 жылы отырған Білгі хан-
ның ұлы әкесі мен ағасы Иоллығ тегін 
салған сара жолды жалғастыра алма-
ды. Анасы Б!бек ханымның кеңе-
сімен орда жұмысына қарапайым 
тарқанды араластыруы шығыс және 
батыс шадтарының ашу-ызасын тудыр-
ды (Тарихи деректерге жүгінсек, хан 
орталықта билігін жүргізсе, оның  батыс 
және шығыс қанаттарына орталық 
билікке бағынышты шадтар әмірлік 
етеді екен. Үш жүздіктің шыққан тегі 
тап осында жатса керек). Тәңір ханның 
наразылықты басу үшін батыс шадын 
!лім жазасына кесуі ордада т!ңкеріске 
әкеліп соқтырды. Шығыс шады Паңкүл 
ордаға басып кіріп,  Тәңір ханды 
!лтірді. Таққа оның ұлын отырғызды. 
Бұнымен тыныштық орнай қойған жоқ. 
Т!ңкерістер әрі қарай жалғаса келе 
сұлтандар орталық билікке бағынуды 
доғарып, қазақ руларын жеке-жеке 
б!ліп алып билеуге к!шті. Қалқадағы 
орданы ұйғырлар, қарлұқтар, басмалдар 
к!терілісшілері шапқыншылығынан 
сақтап қалу қиынға соқты. Б!бек 
ханымның бір кездері Қытай патша 

сарайында тәрбиеленуі, кытай хан-
шайымы атануы кәдеге жарады. Ол 
тез арада Қытайға елші аттандырып, 
к!мекке шекаралық қытай мыңдығын 
әкелуге қол жеткізді. Қалқада орда 
сақталғанымен, Қағанатты сақтап қалу 
енді мүмкін емес еді. Мемлекет ыдыра-
ды. Қалқадағы орданы қорғаған қытай 
мыңдығы келе-келе қоңыраттардың бір 
руы ретінде жергілікті елге сіңіп кетті. 
Аңызда айтылған мемлекеттің ыдырау 
ж!ні осылай орын алды.

Бұндай жағдайдан Алаша хан бар 
билікті қолға алғаннан кейін құты-
латыны А.Левшин қағаз бетіне түсірген 
халық аңызында айтылған еді. Халық 
айтса, қалып айтпайды. Алтайдағы 
тайпаларды біріктірген Алаша ханы-
мыз басқа ешкім де емес, Шыңғыс 
ханның тап !зі. Егер ол ежелден келе 
жатқан хандар әулетінің !кілі болмаса, 
оны сол дәуірлерде ешкім хан ретінде 
мойындамас еді. Және таңғаларлық 
тағы бір жағдай – оның басқа жақтан 
емес, қоңыраттардың түпкі атасы бол-
мыш Оғыз ханнан бермен қарай хан-
дар бесігі болған Қалқа даласынан 
шығуы. Шыңғыс хан !мірге келген 
қазіргі Моңғолияның қиыр шығысы 
болып табылатын аймағы ж!нінде 
Лувсанданзанның «Алтын шежіресінде» 
Қалқа !зенінің Бұйра к!ліне құяр 
сағасында к!п малды Қоңырат деген 
ел бар екені жазылған. Осы деректерге 
сүйеніп, Шыңғыс ханды Қоңырат тай-
пасына жатқызып, қазақ екен деп қоя 
салуға болар еді. Бірақ бұл мәселеде 
қордаланған алуан түрлі алыпқашты 
әңгімелердің к!п екенін ескеріп, 
тереңірек талдауға тура келеді. 

Шыңғыс хан отбасының қоңырат-
тарға қатысы қандай? Шыңғыстың әкесі 
Есукей меркіт жігіті әкетіп бара жатқан 
жолдан Ұлынды екінші әйелдікке тар-
тып алып, содан тұңғышы Шыңғыс-

Темірші дүниеге келген. Есукейдің 
бәй бішесі Шешекүл де қоңырат қызы 
еді. Шыңғыс ханның бәйбішесі Б!рте, 
т!рт ұлының да бәйбішелері қоңырат 
қыздары. Қала берді, Шыңғыс ханның 
түпкі атасы Қабыл ханның да бәйбішесі 
қоңыраттан екенін Рашид ад-Диннің 
шежіресінен к!ріп отырмыз.

Есукей қайтыс боларда басында 
күзетіп отырған, кейін қазақтың әмең-
герлік салтымен Ұлынды әйелдікке алып, 
Шыңғысқа кіші әке болған Меңлеке 
қоңыраттардың биі екені к!пке мәлім. 
Сонда Есукейдің !зі де қоңырат болып 
тұр ғой. Егер Есукейдің !зі қоңырат бол-
маса, қоңырат Меңлеке оның жесірін 
әмеңгерлікпен алуы мүмкін бе еді. Жоқ, 
мүмкін емес. Лувсанданзанның «Алтын 
шежіресіне» үңілсек, Меңлеке Есукейдің 
Некүн тайшыдан кейінгі екінші інісі 
екенін к!реміз. Оның азан шақырып 
қойған аты Меңдітүкті екен. Оның есейе 
келе Қоңырат тайпасына би болған шақта 
Меңлеке атануы !зінен-!зі түсінік ті 
жағдай.

Осы үзіндіде қоңыраттардың ата-
мекені Байсын екені нақты айтылып 
тұр. Тайпаның жылқы, түйе, тағы басқа 
мал түліктерін бағумен айналысатын 
б!лігі диқаншылықпен шұғылданатын 
отырықшы тайпаластарымен араз-
дасқаны және кең жайылым іздеп, оны 
Алтай тауларындағы Шылбыр ш!лі 
мен Айна к!лден тапқаны байсындық 
«Алпомиш батыр» жырында айты-
лады. Бұл оқиға қалтарыста қалмай, 
қағаз бетіне түсіпті. Л.Гумилев !зінің 
«Хунну» деген кітабында былай дейді: 
«Когда прахунны пересекли песчаные 
пустыни, на равнинах Халхи возникли 
исторические хунны. Они были первым 
народом, победившим пустыни. А для 
этого надо было обладать мужеством и 
упорством» дейді кітаптың 21-бетінде. 
«Около 1200 г. до н. э. мы должны 
 помещать создание хунского царства» 
дейді 35-бетінде. Аталмыш кітаптың 
!не бойындағы оқиғалар желісі мен 
мазмұны бұл тайпаның қазақтығына 
ешқандай күмән қалдырмайды. Біздің 

ШЫҢҒЫС ХАН
Мен білетін

Бүгінде әлем 
тарихы мен әдебиетін 

кезіп жүрген Шыңғыс ханның 
сұрапыл бейнесінен мен білетін 

Шыңғыс хан түбегейлі өзгеше сипат-
та. Осыны түсіндіріп беруге тырысайын. 

Бұл орайда қордаланған сұрақтар ұшан-
теңіз. Бұған бабамыздың түк те қатысы жоқ. 
Адастырған белгілі бір топ, сол топты абы-

ройсыз іске итермелеген белгілі бір мүдделі 
мемлекеттің билеушілері. Сол топтың «еңбегінің» 

арқасында әлем тарихының үлкен бір тарауы  
адам танымастай өзгерді, ең сорақысы – 

Шыңғыс ханның сұрапыл бейнесі жасалып, 
соған сенген бүкіл өркениетті дүниеде 
оған деген теріс көзқарас қалыптасты. 

Шыңғыс ханның шын бейнесін 
танып-білу үшін оның тарихта 

қалдырған іздеріне аз-кем 
тоқталайықшы.

Енді осы айтылғандарды тағы бір 
 тарихи дерекпен жалғастырайық. 
Қазаққа белгілі зиялы азаматтардың бірі 
Ермек Тұрсынов Қытай дерекк!здерінен 
алынған Шыңғыс ханның тектілікке 
байланысты жарлығын республикалық 
газетте 2015 жылғы 10 қыркүйек күнгі 
 санында жариялады. Онда былай 
делінеді: «Когда Тимучин стал всемон-
гольским ханом был издан император-
ский указ. Там есть строки «Когда в 
роде кунграт рождаются девочки, они 
из поколения в поколение становят-
ся императрицами, когда рождаются 
мальчики – они из поколения в по-
коление женятся на принцессах. Пусть 
непрерывно из поколения в поколение 
объявляют этот жалуемый указ в пер-
вую луну четырех времен каждого года». 
Шыңғыс ханның қоңырат екенін айна-
қатесіз айғақтап тұрған осы жарлық 
мазмұнымен тақырыпқа нүкте қойсақ 
болар еді. Дей тұрғанмен, аттап !туге 
болмайтын тағы бір қызықты деректі 
к!зіміз шалды.

Бексұлтан Нұржеке-ұлы осы жыл-
дың басында «Жас Алаш» газетінде 
жария  ланған мақаласында Шыңғыс 
ханға қатысты бірқатар мәселенің ба-
сын шалыпты. Қолдауға сұранып тұрған 
жер лері баршылық. Сондай бір с!йлемді 
келтірейін. «Түркістанда Мәуеренахарда 
болдым. Сонда... Шыңғыс хан әулетінің 
ата-қонысы бар» делініпті мақалада. 
Бұл үзінді Атамәлік Жәбенидің «1лем 
әміршісінің тарихы» атты кітабынан 
алыныпты.  1ңгіме  Мәуеренахар 
жеріндегі қоңыраттардың атамекені бол-
мыш Байсын туралы екені анық. Демек, 
хандар әулетінің атамекені  Алпамыс 
батыр дүниеге келген  Жиделі Байсын 
екенін Шыңғыс хан ұрпақтары білген. 
Осы бір ауыз с!з арқылы Шыңғыс 
ханның тегі туралы мәселеге нүкте 
қойсақ болады. 

дәуірімізге дейін 229 жылы таққа 
отырған Оғыз хан тұсында Қытайға 
қыр к!рсетіп, одан жыл сайын алым 
ретінде мол жібек мата олжалайтын ұлы 
мемлекеттің түбіне ғасырлар !те келе 
тағы да сол билеушілер арасындағы 
алауыздық жетіпті. Патшалықтың 
ыдырауы және сол кезеңде Қалқа дала-
сында қара шегірткенің !рттей қаулауы 
құндар үшін ауыр соққы болып тиеді. 
1уелі сәнби татарларынан жеңіліс 
тапқан тайпаның қалған б!лігін Қытай 
атты әскері толық жойып жіберді. 
Патшазада мен аз ғана отбасы Ергене 
қонысына барып бой тасалаған. «Пер-
воначально ставка Хуянов была в Бэй-
шане, а после сяньбийского разгрома 
– где-то около Тарбагатая. И копья 
их еще не затупились» дейді тарихшы 
93 жылғы қырғын туралы. Бұндағы 
Бэй-шан дегені Байсын екеніне күмән 
болмаса керек.

Түбі бір тайпадан бастау алған елдер-
дің тарихы екі рет үзілгенін Л.Гумилев 
айтты деп едік. Міне, бірінші үзіліс осы. 
Араға 450 жыл салып Ергене қонысынан 
етекке ел ретінде түскен құндардың 
ұр пағы !здерін «Біз – Ғұндардың ұрпа-
ғымыз, түрікпіз» деп жариялауынан 
«түрік» ел есімдігі пайда болды. Түрік 
қағанаты 545 жылы Қытай елі елшісін 
қабылдаған күннен бастап дербес ел 
ретінде тарихқа енді. Ал қоңыраттығына 
қатысты дерек  мынадай.  Ергене 
қонысында Құрлас атты ханның аты-
рабы !здерін құраттармыз деп атаған. 
Кейін келе оның алдына бастапқы ел 
атауын қоюынан «Құнқұрат» тайпа 
есімдігі дүниеге келген. Байсындық 
бауырларымызда осы атау айна-қатесіз 
ҚҰНҚҰРАТ ретінде сақталған.

Л.Гумилев айтқан екінші үзіліс деп, 
К!к түріктер қағанаты тарих бетінен 
кеткен 750 жыл мен Шыңғыс хан «Алты 
Алаш» елін құрған 1200 жылды алсақ, 
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йналаңда кім бар, кім жоғын ұзақ жолда ойлайсың, еске аласың. Ұзақ жол 
ойдың қалтқысы, ой-теңізде жүзіп отырып әрнәрсе есіңе түсіп, әркім көз 
алдыңды кес-кестейді. Әрине, қасыңда өзіңді түсінетін біреу болса, сөзіңе құлақ 
салып, өзіңе демеу болса. 
Қаладан кеше келдім, бүгін тағы да жолдамын. Ұзақ та емес, қысқа да емес, 
қаладан келген мен секілділер айтып жүретін әжептәуір жол. Қасыма Тілес-
Мкрчянды алдым. Соның көнтақа «Волгасы» шайқатылып, кедір-бұдыр жолда 
әредік майрампаздай секеңдеп қояды. Жеңіл мінезді жасөспірімдей секеңдеген 
ескі дөңгелектің кінәсі жоқ, бәріне жол кінәлі. Артымыз бұрқыраған шаң. Жүрген 
жолда ала шаңды аспанға үйіріп, иір-шиір із қалдырып келе жатқан екеуміз 
– мынау Тілес-Мкрчян бір кездері бәйгеторы атанып, қазір санаттан шыққан 
жеңіл көліктің иесі де, мен – қасындағы серігімін. Ол – сөзге жоқ «мылқау», 
дөңгелек рөлді бұрғанда армяндар тектес үп-үшкір мұрын ұшы дыбыс бергішке 
тигенше еңкейіп, «бап» дегенде өзі селк ете қалады. Иегі де мұражайдағы қу 
сүйек адамдікіндей сүп-сүйір. Сонан ғой, Мкрчян атанып жүргені.

А

(Әңгіме)

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

П Р О З А

– Қанша жер қалды? – дедім ауылдан 
шықпай жатып шыдамым таусылып.

– Жетеу.
Естіген жауабым осы. Ол да ойсыз емес. 

«Сыныптас табылмай қалғандай неге жер 
түбіне мен бара жатырмын? Тұрсынбай-
Гардашқа мені неге ертіп келе жатыр екен?» 
деп ойлап отыр. Жеті шақырым бұлар 
үшін – Сібір. 'йткені ауыл баласы алысқа 
ұзамайды. 'мір дегенің бір д!п-д!ңгелек 
қара қазанның ішінде қайнап жатыр. 
1йтеуір қара қазанның оты !шпейді. Біз сол 
қара қазанға тамызық тастап жүргендерді 
к!ргенде бір жасап қаламыз.

Ауылға келсем, Тұрсынбай-Гардаш 
к!рген жерде «қыдырмайсың ба-ей» 
дейді. Ал, қыдырдым. Қой сойып, бас 
қойғаныңды к!рейін. Қой соятын бауыздау 
құдасы емеспін. Бар болғаны – сынып-
таспын. Бірақ он жылың да оңай емес. 
Он жыл кәрі құда болмаса да, жасамыс 
құданың мерзімін атқарады. Сыныптас 
к!п біледі, балалық шақтың айшықты 
беттерін тайға таңба басқандай ғып айтып 
береді, ең керегі, үш-т!рт жылда ауылға бір 
келген адам бір-біріне үйірсек, әңгіменің 
ең тәттісі – бала күнгі к!з алдыңда қалған 
 карикатура-суреттер, қармаққа ілініп 
қалған жағымсыз іс-әрекеттің ешкім де 
сотқа бере алмас себебі мен салдарын ашып 
айту. Оған ешкім де тоқтау сала алмайды, 
мерзімі !тіп кеткен іс қаралмайды.

– 1ре палда (омарта дегені) әре шағып 
жүрмей ме? – деді Тілес-Мкрчян сақтанып.

– К!реміз. Қонаққа ара тимейді, шақса 
ауылдағыларды шағады. 

Тілес-Мкрчян әзілге жоқ, қабағын 
түйіп ап, р!лге құлай кетті. 

Жолдың жартысын жүрдік-ау деймін. 
Мынау шошқа баздың орны. Шпанков 
пен Клава деген ерлі-зайыпты қақолдар 
осында шошқа бақты, екеуі де қазақшаға 
судай, кейін атақонысын іздеп, Украинаға 
к!шіп кетті. Шпанков бір рет келгенде 
араққа сылқия тойып ап, ботадай боздап 
жылапты дейді. «Шошқа базымның иісін, 
ауылымның иісін аңсадым» деп, !ксігін 
к!пке дейін баса алмай отырыпты. Клава 
«қауынды сағындым» депті баяу с!йлейтін 
әдепті әдетіне салып. Кетерінде ел-жұрты 
екеуіне екі қап қауын арқалатып жіберіпті. 
Олар да қазір жетісіп жүрген жоқ шығар. 
Онда да саяси жағдай мәз емес қой. Жол 
түссе кездесерміз. 

Қаладан шыға сала қаланы сағындым. 
Бір миллион сегіз жүз мың халқы бар 
Алматыға әбден бауыр басып кетіппін. 
Ақмешіт Астана боп тұра бергенде... бәрібір 
қиыр солтүстікке қоныс аударды ғой. «Ер 
тойған жеріне...». Біздің жақта лас дүниені 
айдап шығар бір әулекі самал соққанда 
жаның рақаттанады. Ақмешіт – Ақмешіт 
қой. Алматы да Алатаудың етегіндегі 
қоңырқай қала. Қаратау да таулардың 
атасы, кәрі тас «байқап с!йлеңдер!» деп, 
қонжиып қарап тұрғандай. Ақмола қалай 
екен? Қуаласа құйынға да шыдайсың. 
Адамзаттан с!з артылған ба? Ызыңдаған 
желді «нұрлы жел» деп атапты. Тілде сүйек 
жоқ. Тілде мінез бар, бірде маңдайдан сый-
паса, бірде бүйірден ұрады. Тілге тыйым 
жоқ. Тіл – !рттен де бетер, «!рт – тілсіз 
жау», тек !рт болмасын, сәбилер !ртке 
оранбасын. 

А й н а л а м д ы  А л м а т ы д а ғ ы  а д а м -
дар  қаумалай бастады.  'з і ,  мынау 
 жусаны  жапырылып, қарасорасы тіп-
тік боп қақайып !скен туған жерімнің 
топырағына мен неге тәнті болмаймын? 
Алматыдағылар да осы туған жерде !сіп-
!нгендер емес пе деп, к!ңілім !з-!зімен 
қайшылыққа түсе бастады. Анау Оразқұл 
ағайдың жұмыр басы қылтиып қалды. 
Топ-томпақ ұрты «дүниедегінің бәрін 
мен жеймін» дегендей д!ңкиіп тұр. Ол 
кісі  Алматыдағы ең үлкеніміз.  Жазу 
 жазып, аты шыққан азамат. Мен бірде 
сол кісіге бір әңгіме айттым. Мәскеуден 
Шерлідегі немере інісіне қыдырып кеп, 
«сендей қазақтың екі аяғыңды бір етікке 
тығамын» деп, намысына тиген орысты 
жақын ағам алқымынан орып жібергенін 
жеткізгенде селк етіп, «қайтадан айтшы» 
деді қорқасоқтап. Ағамның айтқанын екі 
етпеймін. Сот қылмыскерге ату жазасын 
беріп, кейіннен Мәскеу соғыста болғанын 
ескеріп, жүрек тұсына қадаған Қызыл 
Жұлдыз орденін бағалап, !лім жазасын 
он бес жылға ауыстырғанын естігенде: 
«Осыны мен жазайыншы, ауылда жазатын 
нәрсе к!п қой» деп, ағай тарпа бас салды. 
«Сен әлі жассың ғой» деп, қосып қойды. 
Жазсын. Адам келбеті әмбеге ортақ. Ойлап 
отырсам, !зімнен мүшел жас үлкен осы 
кісіге тигізген шапағатым аз емес екен. 
Талай қаламақысын атыма жаздырып алып 
бердім. 'зім жас коммуниспін, жалған 
ақшаның жарнасын да !зім т!леймін. 
«Мынау жарнаңа» деп, балаға бір сом 
ұстатуды білмейді. Бұл да біз сияқты ком-
мунистерден құралған партияның уығы 
босап, шаңырағы шайқалған кез екен ғой. 
Айналамдағы ең жақыныма балап жүрген 
осы кісі мен Алаштың атышулы бәйгесіне 
қосылғанда қарсы боп қол к!терді. 'зімді 
бағалайтын айналамдағы аты дардай 
адамдар айтып жүріп, сол бәйгені ақыры 
алып берді. Оның атағы емес, ақшасы ғой 
бізге керегі. Қаржысы – қызыл қырман. 
Жақыным қол к!термесе де, Алаштың 

Ағалар алқасы деген де бос с!з боп қалды. 
Адам факторы болғанмен ақсақал факто-
ры нан айырылып қалдық. Бұрын ақса-
қал дар жиылып барып елдің кем-кетігін 
бірінші басшыға айтып шығушы еді. Бұрын 
есік алдында мәшине түгілі, адам айнала-
сына сақтана қарап, әрең жүретін, !сіп 
тұрған қызғалдақ пен шыршаны құрмет-
тейтін. Қазір т!рт д!ңгелектің күтімі адам-
нан бетер, мотор қызғанша қышқыл түтінді 
сіміріп жүргеннің бірі – !зіммін. Түтінсіз 
мотор ойлап тапса ғой басы істей тіндер. 
Ащы түтіннен сәл ада, есік алдына тақау 
саябақта итпен қыдырған кәпір мен мұ-
сыл манды к!ресің. Баяғы «Итпен қы-
дыруға болмайды!» деген тақтайшаның 
бәрі түбінен жұлынып тасталған. Сол 
жерде кезінде кілең ағаш атқа мініп, алға 
шапқан үлкендердің с!зін тыңдап, к!зіне 
қарап, қайсысы !тірік, қайсысы шын 
с!йлеп тұр деп саралап жүрсем, !зімнен 
сәл үл  кендеу бір жігіт кезіккен жерде маған 
ақыл айтты. «Бұлармен қыдырма, бұлардан 
түк те ала алмайсың» деді бір тырнағын 
ішіне бүгіп тұрып. Шынында, тоқсанға 
тақаған шалдардың с!зі қағазға басқан 
м!р секілді, пікір қосып, ештеңені !згерте 
алмай сың. Қонаев қай жылы түсіп қап, қай 
жылы қайта таққа отырды, 1шімов неше 
жыл мі ністірлерді бір шыбықпен айдады, 
Камали деновтың соңғы сапары неге жүдеу 
болды – кілең осындай ҚазТАГ хабарлары. 
Тек бір ғана әйел дәрігері (!здері «гинеко-
лог» деп атайды екен) бозқырау сақалыма 
шүйіле қарап: 

– Осы, саған ақша жинап, бір станок 
алып берейік те, – деді жып-жылтыр беті 
түк сезбестен.

– Ақшам жетеді.
Екінші күні осы с!зді тағы қайталады.
– Ақшам жетеді дедім ғой. Бір мекемені 

бергенде, қасымдағы жігіт қолтығымнан 
демеп, «Жүр, кеттік» деді. Шәйнекті 
қоршап, шәй ішіп, терлеп-тепшігендер 
тым-тырыс қала берді... 

– Жеттік, – деді Тілес-Мкрчян маған 
жалт қарап. Ол да қиналып келеді. Кедір-
бұдырда к!лік жүргізу оңай ма, оның үстіне 
ішіне ит !ліп жатқан үндемеске. 

Қаз-қатар тізілген ағаш жәшіктер к!зге 
әдемі к!рінеді. Қасында ат мінген біреу 
жүр. Мыржықы «Волга»-ның д!ңгелегі қара 
жерде қылтиып тұрған к!к ш!пті жапырып, 
ытқып келеді. Мынау Тұрсынбай-Гардаш 
қой. Сыныптастары екі жыл әскерге әрең 
шыдап елге келгенде, ол Тынық мұхитта 
теңізші-гардемарин боп үш жыл жүрді. 
Сонан жұп-жуан бұқа мойнымен кеме 
сүйреткен жігіт Гардаш атанып кетті. Ол 
бала кезден сауысқаннан сақ, к!зі қырағы. 
Құдай біледі, мәшине ішіндегі мені танып 
қап атын тебініп, қарсы жүрді. Қасына 
тоқтаған ескі «Волганың» есігін ашар-аш-
пастан маған тақап кеп: «Кім шақырды?!» 
деді кері сиіп. Маған осы жетеді.

Мен сыпайы с!з емес, қырсық с!з іздеп 
келдім. Қарсы алдымда қырсықтың к!кесін 
к!ріп тұрмын. Ол ат үстінде, ат мінген адам 
биік тұрады. Тілес-Мкрчян да бір қыжылы 
бардай омарташыны басып кете жаздап, 
ат тұмсығына тақай тоқтаған мәшиненің 
моторын !шірді.

– Мына... қаладан келгендер, бағдар-
шам болмағасын... – деді.

Тағы да шабуыл. Светофорды бағдар-
шам деп тұр. Жаным еніп барады. Айта 
түс, құрдас, маған қазақы тілдің осылай 
шақ қаны керек. Мен ережеге ба ғын байтын 
қисық с!з естіп, қырту үшін келдім...

***
– Сені неге ара шақпайды? – деді 

Т ұ р с ы н б а й - Г а р д а ш  т а ң ғ а л а  қ а р а п . 

«Қызылордада ешкім орысша с!йлемейді, 
!йткені олар орысша білмейді» деп. Сен-
дер үн-түнсіз тыңдап отыра бересіңдер. 
Сендерден робот жақсы, басып қалсаң 
қалбалақтап, айтқаныңды істеп жүре 
береді. Жапонияда қожайынын боқтаған 
роботтың сотталғанын білесің бе?

– Неше жыл беріпті? – дедім шыдай 
алмай.

– Үш ай тоқтан ажыратып қоюға үкім 
шығарыпты. Адвокат: «Бәленің бәріне 
роботтың жобасын жасаған программист 
кінәлі» деп, жеңіл жаза сұрапты. Сендер де 
кнопкаға бағынған темір-адамсыңдар ғой. 
Не, сонда ұшып тұрып бір ауыз айтсаңдар, 
бастарыңды ала ма? Елбасы да Адам ғой. 
«Яблоко» партиясының мүшесі әнебір 
кемпір «саған сенбеймін» деп, Путинді 
алмамен жіберіп ұрып еді, қағып алып, 
«қандай тәтті алма» деді қарш еткізіп бір 
тістеп. Нанбасаң, КТК-ның былтырғы 
22-ші әпрелдегі хабарын тексеріп к!р. Дәл 
Лениннің туған күні.

Мынауың қалай-қалай с ілтейді . 
Менің жаным екеу емес, мынанікі... 
Бетіне шұқшиып қарадым. «Мынау мені 
ұрып жібермес пе екен? Тіл үшін таяқ 
жеп қайтпасам... Мейлі, «бас жарылса, 
б!рік ішінде». Бізді құртып жүрген де 
осы «мейлі» ғой. Қазақтың ұлылығы – 
шыдамдылығында». Б!телкені сарқып 
құйды. «Ақшаға келді ғой» деп, жұмыр 
б!телкені аузын арандай ашып тұрған 
қырлы стақанға еңкейткенде тентек 
судың «тук» деген дыбысы естілді. Сосын 
«Тварь»-ді басынан асыра лақтырып 
жіберді. Жерде  аунап жатқан жұмыр 
б!телкелердің «Воздух»,  «Си-
няя гора», «Тварь» деген 
атаулары к!зге түседі. 
Тек бір «Қазақстан» 

Гардаштың арасына шақтырып алса ғой. 
«Айта түс, Гардаш, тағы да айтшы» деп 
рақаттанып тұрғанымда сыныптасым 
солдат ша саңқ етті:

– Тағы бір «Воздухтың» басын кесейін. 
Омарташыда соятын қой жоқ, біздің 
 малымыз осы.

– Гардаш, ырзамын, мың мәрте ырза-
мын. Қолыңды қандама. Ауаңды жұттық, 
біздің ауылдың ауасындай ауа бар ма екен 
жер бетінде.

– Оны сендер білесіңдер. Ішпесең 
дорбаңа сап жіберем.

Қаз-қатар тізілген жәшік. Ішінде қож-
қож еткен қанаты қысқа Жаратқанның 
жәндігі. Енді бір жетіде еңбегінің дәмін 
татады, небір гүл мен ш!п шырынын 
таңдап жүріп, денесіне жиған ол адамның 
тілін үйіріп бал береді, сол сәт тұла бойы 
жеңілдеп, диқанның алтын күзіндей 
 маужырап жүреді. Бір кілә бал беру үшін 
ара екі миллиондай гүлді аралап шығады 
екен. Бұны да Гардаштың аузынан естідім. 
Бал тышқанда ара қызғаншақ боп кетеді 
дейді. Бұл – тіршілікке тән нәрсе. Еңбегін 
кім қызғанбайды. Қазір не к!п, ұры к!п. 
Олар ақша мен мал-мүлікті қойып, Адам 
ұрлайтын болды. Адам сататын болды.

Тілес-Мкрчян ұрттаған жоқ, қайтқысы 
кеп тықырши бастады. Мынаның с!зінен 
де жалықты, ол болса !зіне келдің-ау, 
кеттің-ау деп, мойын бұрған жоқ. 

– Айтпақшы, кеше ана Жолдыбай-
Вермут пен 1біл-Аппетитке уы жоқ араны 
жібердім. Шақсын деп, әдейі жібердім. 
Олар у шашпайды, адамды байқап к!реді. 

Тұмсығы тиер-тиместен екеуі де баж ете 
қалды. Екеуінің де қаны таза емес. 

Саған да жібердім. Бірақ... – деп, 
тосылып қалды.

Басымда қожылдап ара ұшып 
жүр.  Шынында,  шағайын десе 

ыңғайлы жерімді таба алмай жүр-ау 
деймін. 
– Мен қонағымды осылай тексеремін. 

Араның аузына түспейтіндер ішінара біреу 
ғана. Соның бірі – сенсің, – деді де, ытқып 
ішке кіріп кетті. Ілкі сәтте салпылдатып 
қоңыр дорбаны қолына ұстай шықты.

– Мынау басы кесілмеген «Воздух». 
Қазіргінің тазасы да, сіңімдісі де осы. 
Жанаярсың ғой, әйтпесе осы жерде-ақ 
жайратып тастауға болар еді. Ащыдан 
қашасың, тәттіге құмарсың. Тәтті табыла 
берсе...

Сол қолында кішкентай банкі толы бал.
– Қойшыға барсаң қой сойып, балаңа 

тоқты атайды. Біз бал береміз. Балаңа 
апарып бер. 1йелің де дәмін татсын. Кілең 
тәттінің дәмін татқан әйелдер ғой...

Сонда ғана Гардаштың осыдан т!рт жыл 
бұрын жұбайы қайтып, әлі бас құрай алмай 
жүргені есіме сап ете түсті. Мен !зі туған 
жердің ауасына мас болып, ара шаққан 
адамдарды ойлаймын деп, бәрін ұмытып 
кетіппін. «Құдай жалғыз – мен жалғыз» 
деп жүрген жайы бар. Бір сәтін салған күні 
серік боп біреу кезігер. Ауылға жеткесін 
сыныптастарыма «біреуді таппайсыңдар 
ма?» деп сұрау саламын. Бәрі, Құдай біледі, 
Гардашты айтсаң, «Бәледен машайық 
қашыпты» деп, ат-тонын ала қашады. 
Буниннің бір кейіпкері теңізде 804 күн 
жүзеді. Мен Гардаштың қасында тұп-тура 
үш сағат отырдым, мен үшін кітаптағы 804 
күннен бір де кемдігі жоқ. 

Ескі «Волга» !кпе ауруы бар адам-
дай күркілдеп барып оталды. Ол т!рт 
бұрыш жәшіктеріне – құжынаған араның 
үйшігіне қарай бұрылып кетті. Жұрт 
сияқты соңымыздан қарап қалған жоқ, 
қолын да бұлғамады.

Мәшинеге отырғасын әбден ығыры 
шыққан шопыр Тілес-Мкрчянға:

– Неге біреуді тауып бермейсіңдер?! – 
деп наз айттым. 

Ол біздей мұрын ұшы әп-сәтте қыза-
рып, ызалана тіл қатты.

– Оған адам шыдай ма?
Сылқ түстім. Алыстағы әйелімді, 

балконға қаңғып кеп ұя салған араның 
ұясына үңіліп, маңдай-пешенесінің дәл 
ортасынан шағып ап, бір мин!тте Адам-
карикатура боп шыға келген немеремді 
ойладым. Гардаштың да маңдай-пешенесін 
туа сала бір ара оңдырмай шаққан, соның 
уы әлі тарқамай жүр. Мен бұл жерге әлі 
келемін. Соңғы сапарым емес шығар, 
неге сонша «ә» десе «мә» деп, тақпақ 
айтып отырмын. Енді келгенде бәрін де 
жолға қоямын, тіпті Украинаға к!шіп 
кеткен Шпанков пен Клаваны да с!з ғып, 
соңынан іздеу саламын. Олардың Вовка 
деген баласы біздің сыныптас еді ғой. 

Тілес-Мкрчян да жылдамдыққа жыл-
дамдық қосып, газды баса түсті. Жолдың 
кедір-бұдырына к!з үйреніп, к!ңіл тыншы-
ды. Қайтар жол қашан да жеңіл. 

– Айттым ғой, оған ештеңе ұнамайды 
деп... – Ол ішімдегіні айнадан к!ргендей 
ызалана с!йледі. – Қасында !зіне ең 
сенімді серігі – аралары бар. Келген 
қонақты тексеруден !ткізеді. Арақ ішкен 
адамды ара шақпайды деуші еді. Ана екеуі 
енді бұл жерге жоламайды... – Шопыр бір 
қолымен ішін басып, сықылықтай күлді. 
Тоқтар емес. – Бірақ... қайда кетеді дейсің, 
ертең-ақ жетіп келеді. Таза ауа жұтамыз 
деп...

Терезеден басымды шығарып, жүріп 
!ткен жолыма мойын бұрдым. Тап-
тұйнақтай Тілес-Мкрчян «не жоғалттың» 
дегендей жақтырмай қарады. Оның келіп-
кетіп тұрар жақындары бар. Жанына жақын 
аралары бар. Келген қонақтың шаққанын 
шағып, шақпағаны аман қайтады. Араның 
уы ем, бойдағы анау-мынау суықты, 
әсіресе, бел ауруды айдап шығады дейді. 
Адам ның !зі таза жүрсе, ауру жоламайды, 
бар бәле !зімізден. Қайдам, енді келгенде 
осы ның бәрін сыныптасымнан сұрап, 
талқыға салармын. Оған да едәуір мәуліт 
керек.

Қалалық боп келіп едім, далалық боп 
шалқып келемін. Омарташы сыныптасым 
да айналамдағы адамдардың бірі боп, кейін 
қалып барады. 

азаматымын. Ұзамай сол кісі !мірден озды. 
Құданың құдіреті, айналамнан алшақ 
 кетерден бір жеті бұрын: «Ағалы-інілі боп 
с!йлесейікші» деп телефон шалды. Мен 
бара алмайтынымды айттым. Қатты кеттім 
бе, білмеймін, арадағы бір мүшел жас та 
ара түсе алмады. 'зі де, аға боп кекілімнен 
сипап, тайға мінгізген жоқ. Біз !зі, Қали 
айтпақшы, «аға деген ауруға» шалдыққан 
жұртпыз. Ағаның жаға болатын кезі жеткен 
жоқ па? Бұл жағынан тау халықтары алда. 
Тіл мен мінез шіркін айналаңа қаратпайды. 
Қызыл тілді қалтаға сап қашанғы жүреміз. 
Тілсіз қалай күн к!реміз?

Міне, қара: «Омарта 3 км» деп, айда-
лаға екі тілде жазып қойыпты. «Км»-сі 
«шақырым» дегені ғой. Мейлі, жақындай 
түссек болғаны. Бізді құртып жүрген де осы 
«мейлі» ғой.

Ауылда да ақсақалдар азайып қалыпты. 
1кемнің к!зін к!ргендер !мірден !тіп 
кетті. Хат тасушы Меңбай ғана тірі, кеше 
барып қолын алдым.

– 1кеңе рақмет! – деді маңдайында 
бармақтай безі бар шал әрең демалып.

– Атамзаманда !лген әкеме неге алғыс 
айтып отырсыз? – дедім біртүрлі боп.

Ол түксиіп қалды.
– Неге дейсің, ә?! – деді қайта демігіп. – 

Оу, мектепте болған кездесуде ардагер әкең 
немісті қалай қырғанын, Берлинді қалай 
алғанын айтып кеп... сабақ басталатын 
уақыт болғанын білдіре алмай тықыршыған 
зәвушке қарап: «Не, тілегімді айтайын ба? 
Асығып тұрсың ғой, – депті к!зі ақиланып. 
– Тілегім – Мәркс жасасын, Ленин жаса-
сын, сосын анау пошталион Меңбай жаса-
сын» депті ғой, жазған. Сен соның аузынан 
түскенсің ғой, – дегенде, әкемді мақтаныш 
тұтып, т!бем К!кке екі елі жетпей қалды.

– Неге әкемді к!семдермен қатар 
қойдыңыз? – дедім шыдамсызданып.

– Оу, мен күнде түстен кейін кәзит 
таратамын. Сенің әкең ауданнан шығатын 
«'скен !ңірді» оқымаса буынып !леді ғой. 
«'скен !ңірге» әбден ш!лін қандырғаннан 
кейін барып, облыстық «Ленин жолы» 
мен «Социалды Қазақстанға» үңілетін. 
1кең сондай әккі адам еді. Сен соның 
қалдығысың ғой. 

– Бала әкеден бір сүйем кем туады.
– Иә-ә, – деді деміксе де, қалың ернін 

шүйіріп, бір атым насыбайды әрең салып. 
Сен, !зің, «'скен !ңірді» жаздырып аласың 
ба?

Үндей алмадым. Аудандық газет түгілі, 
республикалық басылымға басымызды 
ауыртпаймыз. 1леуметтік желіге әуейі 
боп жүргеннің бірі – !зіммін. Шал бәрін 
мойын датты...

Кедір-бұдыр жол – қиял-теңізде қалтқы 
боп қалқып келемін. Қайран Алматы, 
к!ркің қандай сұлу еді. Дүниежүзіндегі 
ең әсем қаланың бірі деп текке айтпаса 
керек. Тек мәшине к!п, моторсыз !мір 
жоқ. Біздің халық намысшыл, белесебет 
тебуге арланады. Алпауыт Пекинде бит-
ше !ріп келе жатқан белесебет, түтіні аз 
жердің !кпесі де таза. Біздің аулада т!рт 
д!ңгелекті есіктің алдына әкеп, кірер 
есікке тұмсығын тіреп қояды, олар әрлі-
берлі қозғалақтаған шалдарды басып кете 
жаздайды. Оның жүргізушілері де сол 
шалдардың немерелері. «Қой» деп тойтарыс 
бере алмайды, кекілінен сипаған сідігіне 
қазақша түсіндіре алмайды, қоғамға қалай 
тойтарыс берсін дір-дір еткен кірпияздар. 

басқарып отырмын. Қырғыштың үйде 
жүзі жатыр. Бірақ, сіздерде... – мен де 
күлімсірей қарадым. Гинекологтың түсі 
!згеріп кетті, !зі шыбық тимес шыңқ етпе 
екен. Кілең бет-аузы жып-жылтыр адам дар 
әңгіме басталмай жатып күлкіге қарық бол-
ды да қалды. Күлетіндей сонша не айттым? 
– «Мұсылманның к!ркі – сақал-мұрт». 
Сіздер, ең болмаса, неге мұрт қой май-
сыздар? – дедім. – 1кем Берлинді алған, 
!зім Ауғанды к!ріп қайттым, мына лар  дың 
бекінісіне шабуыл жасау маған түк емес. 

– Мешает, – деді гинеколог.
«1-ә-ә, тамақ ішуге мұрт кедергі 

келтіреді екен ғой».
– Тұқымға сақал берейін.
– Сен !зіңнен үлкендерге қалай-қалай 

с!йлейсің?! – деді әйел дәрігері шарт етіп.
– «Ауылыңда қарт болса, жазып қойған 

хатпен тең» деген екен бұрынғылар. Мен 
сіздерден хат түгілі, конверт те к!ре алмай 
тұрмын.

Жып-жылмағай Коммунистік партия-
ның солдаттары сүлесоқ күйде қалды. 
Бұры лып кетіп қалдым. Қайтып оралма-
дым. 1лгі маған ақыл айтқан жігіт солармен 
бірге жүр. Жағасы жайлауда, т!сі қыстауда. 
Ол да к!сенің !зі,  солардың санын 
к!бейтіп, сапында жүр. 'зі !мірде сақал-
мұрты жоқтар сақалдыларды сыйғызбайды 
екен...

– Шыда! – деді Тілес-Мкрчян саңқ 
етіп. – Бір шақырым қалды.

Борпылдақ топырақ таусылып, мәшине 
д!ңгелегі тек бұдыр-бұдыр ғып сызып !тер 
соры қалың қара жер басталды. Аржағы 
айқай дала. Бұл жерге менің әкелерім күріш 
еккен. Сол жердің сорын сумен шайып 
кетіріп, атыз соғып, ақ маржан !сірген. Оны 
Қиыр Шығыстан келген кәрістер үйреткен. 
Қарашы, айналамда солардың кетпенінің 
табы жатыр. «Күріштің арқасында күрмек 
су ішеді» деген мәтел сол қысық к!з 
ағайындар еккен егіннен кейін айтылған 
с!з. Сол кәрістермен де аралас-құралас, 
құда-жекжат боп кеттік. Ең ғажабы, олар 
ала қа нына сап әлпештеген ұл-қызын 
қазақша оқытып, қазақша с!йледі. Біздің 
тұрмыс-салтымызды сыйлады. Тіліңді 
құрметтеген адам дініңді де құрметтейді. 
Мұсылман дініне кіргендері дәрет алып, 
жаназада қатарға тұрды. Тіліңді тамыл-
жытып с!йлеп тұрған адамға ішің қалай 
жылымасын. 

Бір шақырымда тағы бір адам к!з ал-
дымнан к!лбеңдеп !тті. Осы бұйрабас 
кісінің кәсібі жазушылық, сүйсініп оқитын 
ештеңесі болмаса да, к!рнектілердің 
қатарында аты аталып жүр. «Парасат» 
ордені бар, «Құрмет» орденін алғандар: 
«Парасатты сізден үйренеміз ғой» деп, 
асты-үстіне түсіп жатады. Ол кісі отырыс 
бола қалса шәйнекпен арнайы шәй алды-
рады. 'зі баптап, !зі құяды. Міне, тағы бір 
отырыс. 'зіне қарасты жерлес інілеріне 
бір-бір кеседен құйып берді. Тіпті әудем 
жерде менің қасымда отырған ауылдас 
інісіне бір кесе жіберді. Маған мезірет 
жоқ. Қасындағы менімен сыра-дос жігіт 
 сыбырлап еді, «Сен де ішесің бе?» деді түсін 
суытып. «Ішем!». Шәйнекті еңкейткенде 
болмашы сарқынды су құйылды да, 
қақпақ т!ңкеріліп түсті. «Несібең аз екен» 
деді түбінде к!к шәй жылтыраған кесені 
ұсынып. «Несібе Алладан» деп, қолымды 
соза қоймадым. «Қырсығын қара...». 
«Қырсық қып !сірген !здеріңіз ғой» дей 

Маңдайы тақтайдай жап-жалпақ,  мойы ны  
жұмыр б!ренедей тұтас,  маңдайдан 
басталған алма беті топ-томпақ, мына 
кейпіне қарап, әскерден келгесін !зі 
айдаған шарнирлі «Беларусьтің» тұтас 
бітімі к!з алдыңа келеді. «Беларусь» от 
алғанда ышқынып оталса, бұл да бір жыл-
да бір күлгенде жан-тәнімен ышқынып 
қалады.– Кеше анау Жолдыбай-Вермут 
кеп еді, қып-қызылды ара шағып алғанда 
даусы ақ арақтан да ащы шықты. Анау меш-
кей 1біл-Аппетит қасында. Жаңа балдан 
жалай бергенде, «менің еңбегіме неге қол 
сұғасың?» дегендей, бір ара шүйлігіп кеп 
баж еткізді. Сен, қаның ащы бәлесің ғой, 
жоламайды.

Т!бемде қысқа қанат «АН-2»-лер 
шүйіліп жүр.

– Қаладан келдік қой, – деп ыржың 
еттім. Алдыма қойған бір астау балға ағаш 
қасықты тигізіп ап, жұғынын жалап отыр-
мын. – Тәубе!

– Тәубешілін! – деп, қырлы стақанға 
ақ арақты меймілдете құйды. – Қойшыға 
барсаң, қой сояды. Мен бал жалатып, арақ 
берем. 

Мен осы отырысыма разымын. Тәубе-
шіл болғанға не жетсін. «Таза адамды ара 
шақпайды» дегенді Буниннен оқығам. 
Біз оқымаған не қалды? Адам аңмен 
соғы сады, акула балықты қуып жүріп 
жейді. Тірі жанның соғысы біткен бе? 
Мен де мынау Тұрсынбай-Гардаштың 
арасы шақпай аман кетсем болар еді. Жан-
жағыма қарасам, қылауы жоқ жап-жасыл 
дүние. «Табиғат – шіркеу емес – шебер-
хана, адамзат оның қызметкері» демей 
ме  Тургенев «1келер мен балаларында». 
Осыны айтсам ба екен? «Сонда не дегің 
келеді?» десе, мынау мені жеп қоя жаздап 
одырайып отырған құрдасым. «Оны ая-
лап, аяқасты етпей сақтауымыз керек...». 
«Сен маған ақыл үйретейін деп келдің бе, 
қойдың маңырағанынан қорқатын жа-
наяр» деп,  Бунин мен Тургеневке қосып, 
айдап шығады. Құдай біледі, с!йтеді. Онан 
да тып-тыныш отырайын. Бала күнімізде 
«артты қысқан бай болар» деген мәтелге 
қызығып, бір-бірімізге жиі айтатынбыз. 
Енді сол мәтелді !зіме-!зім айтып отыр-
мын. 

– Алып қой, – деді қабағын шытып.
Тартып жібердім. Жүз грамм ішкен 

қазақ баласының жүз шаршы метрлік желі 
болады, ара түгілі жылан шақса да қыңқ 
етпейді. Екі у, сірә, бір-бірін ала алмайды.

– Сен осы неге мас болмайсың? – деді 
омарташы таңырқай қарап.

Кеше ішкендікі ме, екі тартқаннан 
кейін-ақ дыңғырап қалды. Бетінің жылт-
жылт еткен қызылы к!бейіп, шабақша 
бүлкілдеп, маған қарай жүзіп келе жатқан 
секілді.

– Қаным таза ғой.
– Сондай бір бәлең бар. Біз сүндетке 

отырып жатқанда сені періште кесіп кетті. 
Қожаның бәкісінен де құтылдың. 1скерге 
де бармадың. Оқымаған оқуың жоқ. Кілең 
!мірдің ық жағында жүресің. Жанаяр!

– Зато, қаным таза.
– Тілді бүлдірме! Зато дейсің. Қала-

дан келгеніңді білеміз. Сендер тілді 
бүлдіріп жүрген. Сендер ел басқарып 
жарытпайсыңдар. Елбасы бір жиналы-
сында: «Қызылордада екі қазақ отырып 
бір-бірімен орысша с!йлеседі» деп, ішек-
сілесі қатып күлді. Мен болсам, айтар едім: 

деген әбден к!нерген б!телкенің атауы 
шаң-тозаңнан к!мескі тартып кетіпті. 
Ауылдағылар коньяк ішпейді, тек ащы 
ішіп, ащы с!йлейді.

–  Тартып жібер  де ,  тай !  –  дед і 
 Тұрсын бай -Гардаш. – Бүгін менде дәрет 
алатын күн, сендерше айтқанда, сани-
тарный день. Бұл күні бұл маңға ешкімді 
 жолатпаймын, омартамды моншаға 
түсірем. Тек, сен, алыстан келгесін ғана 
артым босап кетті. 

Мынау мені қуудан тайынбайды. Бала 
күннен тірлігіне мәттақам еді. Кітапты 
гәзитпен қаптап қоятын да ер балдардың 
ішінде бір !зі-тұғын. 1йтпесе, !мірі трак-
тор айдаған бала атын естімеген удай араға 
жақындап, омарта ұстай ма? Кәсіпкерліктің 
басқа түрі құрып қалды ма? Иә, біз үшін 
араның тұмсығы ащы, балы тәтті. Гардаш 
оқымай қалды. Ньютонның маңдайына 
түскен алманы сабақта к!ріп тұр ғандай 
ғып айтып, жердің тартылыс күшін 
дәлелдегенде, «физика-ағайдың» !зі аузын 
ашып қалған, сосын: «1й, сен Нью тонмен 
бірге жатып па ең?» деп күбір ете қалған.

– Шаруашылығыңды к!рейік те. Ит 
!лген жерден келгенде...

– Мен шақырған жоқпын, – деді қас қая 
қарап. – Кәсіпкершілікпен айна лыс қалы 
бірінші рет естіген жылы с!зім. Ш!п басын 
сындырайық, – деді сәл жымиып.

Қаз-қатар тізілген жәшіктердің іші 
ызыңдаған «АН-2» тектес тік қанаттар. 
Т!ртбұрыш жәшік – т!ртбұрыш түрме 
секілді. Жер бетінде түрмесіз !мір жоқ, 
қылмысқа тыйым жоқ. Түрмеде де адал 
еңбек етіп, адамға жақсылық жасауға бола-
ды. Тек оларға тұтқын деп қарамау керек, 
адамзатты тең санау керек. Қызып қалған 
пендеңнің қиялы жүйткіп барады. Қарашы, 
ара атаулының бәрінің сұрқы бірдей, бірақ 
бұлар да біз сияқты б!лініп, бір-бірін к!зге 
шұқитын шығар. Іштерінде билік айтатын 
біреуі бар болар, онсыз болмайды ғой. 
Мейлі, жүзге, руға б!лініп, шабыспаса 
болды, ол қасиет адамнан артылмай-
ақ қойсын. Қиялданып жүріп, мынадан 
с!з естіп қалар ма екенмін? Қып-қызыл 
жолдыбайға «Вермут» деп ат қойып еді, 
!зі де «Вермут» пен «Портвейннің» арасы 
боп тұр. Дүрдиген ернін тістеніп алып, сол 
еріннен тақтада тұрған білгіш оқушыдай 
нақпа-нақ с!з шығарды.

– Араларым бір жетіде бал тышады. 
Ол кезде ешкімді маңына жолатпай-
ды. Қызғанып, шағып !лтіреді. Сенің 
қатыныңды қызғанғаныңдай... 

Мынау әбден сілікпемді  шығарды-ау.   
Бірақ айтқан с!зі майдай жағып, жаным 
рақаттанып барады. 1р с!зі жанымды самал 
боп сипап !туде. Қазақы с!здің  құдіреті-ай,  
к!птен қазақы с!зді естімеп едім, жалпақ 
тілді сондай сағынып қалыппын. Анау есік 
алдындағы саябақта қыдырыстап жүрген 
бетінде қылтанағы жоқ үлкендер сиез бен 
пленумнан басқа с!з айтпайды, айтпайды 
емес-ау, білмейді, олардың сүйегіне қазақы 
с!з сіңбеген.  Солар қашанғы құл болып қол 
соғып жүрер екен? Солардың кейінгілерге 
үйретері бар ма? К!гілдір экранның тәлімі 
де шамалы, Үкімет адамдары «ң»-ды айта 
алмай ыңыранып тұрады. Аударма кинода 
қазақша сайрап тұрған орыс пен негрді 
к!реміз, !зіміз шығарған қазақша кино 
кейіпкерлерінің тілі шатты-бұтты, был-
дырлап бірдеңелерді айтып, жаныңды 
қинайды. Солардың бәрін Тұрсынбай-
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Ақтаулық Айман Сарқытова 38 жаста. Тұңғышы Әселді 24 жасында дүниеге әкелген. Жүктілігінде ешқандай ерекшелік 
болмаған келіншек босануына бір ай қалғанда, ауырып ауруханаға түседі. Осылайша, күн көзінен қорқатын «ақшақар» 
қыз сегіз айлығында туған. Шашы, қасы, тіпті кірпігіне дейін аппақ болған нәресте анасын ғана емес, дәрігерлерді де, 
күллі перзентхананы да таңғалдырыпты.
«Бәрі бүгінгідей көз алдымда. Акушер-гинекологтар Ирина Георгеевна мен Жамиля Сапарханқызының «русский 
ребенок» деген дауыстарын анық естідім. Өзім түсінбей аң-таң болдым. Босанған соң, «Құттықтаймыз, аппақ 
«ақшақардай» қыз тудың» деді дәрігерлер. Мен алғашқыда қорқып, шошыдым, «шок» болдым. Дәрігерлер «неге 
бұлай тудың, бала қалай бұлай болды?» деп менен сұрайды, «дәрігер сіздер білмесеңіздер, мен қайдан білемін?» 
дедім. Ары қарайғы мәселем – отбасыма, жолдасыма қалай жеткіземін деп қобалжыдым» дейді Айман. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі журналист, жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор

�білфайыз ЫДЫРЫСОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып к!ңіл айтады.

Т Ы Л С Ы М

Алматының алмасы...
Алматы қаласында «Алматы – алма орталығы: 
экономикалық, экологиялық және мәдени келешегі» 
атты халықаралық форум өтті. Іс-шараны Қазақстанның 
табиғатты сақтау жөніндегі эко-қозғалысының белсендісі 
Ажар Жандосова ұйымдастырды. 
Форум «ALMA – Apple» қалалық қоғамдық бастамасы 
аясында өтті. Оның идеясы – Алма қаласына, Алмаға 
және Алма ағашына арналған бүкіл қалалық іс-шаралар 
мен жобаларды бірыңғай бағдарлама және бірыңғай 
ақпараттық кеңістік аясында біріктіру. 

«Біздің қаламыз әрдайым алмамен байланыстырылып 
келді. Форум Алматының алма қаласы ретіндегі бұрынғы 
даңқын дәріптеп, қайта жандандыру мақсатында !ткізіліп 
жатыр. Форумда біз жұртшылықтың назарын аударып қана 
қоймай, ғылым мен !ндірісшілерді бір кеңістік аясында 
біріктіруді к!здейміз» деп атап !тті Ажар Жандосова.

Бастама аясында алматылықтарға алма қаланың даңқын 
қайта жандандыруға белсенді түрде қатысу ұсынылып отыр. 
«1рбір адам !з тарапынан алманы дәріптей алады. Адамдар-

ШАРА

да әртүрлі бастамалар пайда болып жатыр, бір адамдар алма 
бағын отырғызғысы келсе, кейбіреулер алмамен би !ткізуге 
дайын. Біз Алматыда тұратын және Алматыға келетін адам-
дар алманың дәмін сезініп к!рсе екен дейміз. Яғни алмадан 
жасалған тағамды дайындайтын әрбір мейрамхананың ор-
нын к!рсететін және қала қонақтарына оның дәмін татып 

к!руге мүмкіндік беретін алмалы орындар картасын жасап 
шығару туралы идея туындады. Негізінде алма таусылмас 
тақырыптардың бірі екені с!зсіз» деп, !з ойымен б!лісті 
форум ұйымдастырушысы.

Форум аясында ғалым,  бизнесмен,  қоғамдық 
және мәдени қайраткерлер Сиверс алмасынан бастап, 
Қазақстандағы және әлемдегі алма шаруашылығының 
даму беталысы сынды кең мәселелер шеңбері аясында с!з 
с!йледі. Шараға ұштастырылған к!рмеде қалаған адам 
алманың жергілікті сұрыптарының, соның ішінде атақты 
апорттың дәмін татып к!ре алды. Іс-шара аясында плакат-
тар к!рмесі !тті.  Сонымен қатар іс-шара қатысушылары 
алдында «Алма манифесі» оқылып, оның аясында форум 
қатысушылары бүкіл әлем бойынша алманы және алма 
ағаштарын сақтап, кеңінен таратуға үндеді. Манифест 
мақсаты – жер бетіндегі әрбір адамға шаққанда бір-бір жеміс 
ағашын, яғни бүкіл әлем бойынша 8 миллиард жеміс ағашын 
отырғызуға үндеу. 

Нұрлан ҚҰМАР

гінде ешқандай ерекшелік
өзінен қорқатын «ақшақар»
на емес, дәрігерлерді де,

анқызының «русский
ықтаймыз, аппақ

дым. Дәрігерлер «неге
мен қайдан білемін?»
ейді Айман.

Т Ы Л С Ы М

ОЛАР
ӨМІРГЕ ҒАШЫҚ

есімді ұл туады. Алдияр қазір сегіз жаста, 
қазақтың қарапайым қара домалақ баласы. 
Ал алғашқы жағдай араға 13 жыл салып 
қайталанды. Құрсағындағы үшінші перзентін 
тоғыз ай, тоғыз күн к!теріп, уақытында еш 
қиындықсыз !мірге әкелген Айман тағы бір 
құдіретке куә болды. Дәрігерлер оған тағы 
да аппақ «ақшақар» қызды !мірге әкелгенін 
сүйіншілеген. Үшінші перзентінің альбинос 
болып туғанын хабарлағанда Айманның 
жолдасы да, отбасы да абдырап, сенбей 
қалған. Дәрігерлер де қалай түсінерін, қалай 
түсіндірерін білмепті. 

 – Үлкен қызыма қоңырау шалып: «Сен енді 
жалғыз емессің, тура �зіңдей сіңлің болды» 
дедім. Сонда қызымның есейіп қалғаны ғой, 
аралары 13 жас емес пе?.. Бірден: «Мама, бұл 
қалай болар екен?.. Неге тағы альбинос? Неге 
дегенде, егер мен сияқты болса, ол да к�зден 
қиындық к�ретін болды ғой» деп, кіп-кішкентай 
сіңлісі үшін уайымдады. Екінші қызымда УЗИ-
ға да, жалпы томографияға да түскенмін. 
Баланың денсаулығы жақсы, ерекшелігі тері, 
шаш түстерінде болғандықтан, алдын ала 
білмедік. Себебі іштегі баланың шаш және 
басқа да түстері к�рінбейді екен. Бірақ біз 
мұны менің де, жолдасымның да әулетінде бар 
болуымен байланыстырып түсіндік. Бірінші 
қызымда білмеген к�п нәрсені екіншісінде білдік. 
Аса қиналмадық. Бірден күннен қорғадық. К�зін 
тексерттік. Екі қызыма да жазда ұзын жеңді, 
синтетикасы жоқ таза табиғи  матадан 
жұмсақ тігілген киімдерді таңдаймыз. Тері �те 
сезімтал болғандықтан, ол да әсер етеді. Ал 
к�ктем, күз, қыс мезгілдерінде ондай қиындық 
болмайды. Үлкенімде мүгедектігіне байланы-
сты мемлекеттік жәрдемақы алуға болаты-
нын білмедік. Тек т�рт жастан асқанда қана 
ала бастадық. Ал екінші қызымда бірден 5-6 
айлығында медициналық тексерістен �ткізіп, 
жәрдемақы алуға �тініш бердім. Қазір екі 
қызыма да жәрдемақы аламын. Бірақ �зім 
жұмыс істемеймін, осы балалардың күтімімен 
үйдемін. Екі баламның мүгедектігіне байланыс-
ты үй кезегіне де жазылғанмын. 14 жыл бойы 
ата-енеммен тұрғандықтан, баспана жағын 
ойламаған екенбіз. Енді бұйыртса, екі қызымның 
несібесіне бір пәтер бұйырар деп күтіп жүрміз. 
Бізде альбиностар мүлде күнге, далаға шықпайды 
деген қате түсінік қалыптасқан. Олай емес. Біз 
кешкі сағат 5-6-да күн сәулесі азайған кезде 
шығамыз. К�зімізге қара к�зілдірік, бас киім 
немесе қолшатыр ұстаймыз. Күннен қорғайтын 
кремдерді қолданамыз. К�кке де шығамыз, суға 
да түсеміз. Кәдімгі адамдарша ойнап-күліп, 
демаламыз, – дейді Айман Сарқытова.

Осы сияқты Ақтауда 4-5 альбинос бала бар. 
Олар жас айырмашылықтарына қарамастан 
!зара кездесіп, ата-аналары тәжірибелерімен 
б!лісіп отырады. Тіпті «Ақтау қаласында 
тұрамын, жасым 52-де, т!рт балам бар» деген 
әйел адам да хабарласқан екен. Ал болашаққа 
алыстан к!з салатын 1сел мен Камилла 
 армандаудан жалықпайды. 'йткені олар 
!мірге шексіз ғашық. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 

«КҮННЕН ҚОРҒАШЫ, 
АНАШЫМ...»

Босанған соң, Айманның тұңғышы 
біраз уақыт вакуумда жатады. Қан 
жетпейді, уақытынан бұрын туғаны 
тағы бар.  Бұл аралықта Айман 
баланың жағдайы мен ерекшелігін 
үй-ішіне қалай жеткізуді ойлап 
жатыпты. Дегенмен, жақсылық 
хабарды да, жамандық хабар-
ды да жеткізу керек. Алайда 
 Айман қызының «ерекшелігін» 
жамандық хабар деп есептемейді. 
Жүрегінің астында сегіз  ай 
к!теріп, Құдайдан сұрап күткен 
тұңғышын жақсы к!ре түсті. 
Жаңалықтан хабардар болған 
отбасы қатты таңғалғанымен, 
жолдасының анасы !ткенді есіне 
алып: «Бұл бір тұқым қуалап келген 
қасиет болды ғой. 1кемнің қарындасы 
осындай ақ шашты альбинос қыз болып 
еді» дейді. Осылайша, барлық отбасы балдай 
тәтті 1селді шын жүрекпен қабылдайды. 

– Мәселе мұнымен біткен жоқ қой. 
Ақтаудың ауа райы да ыстық. «Ақшақар» қыз-
дың күтімі қиын болмады ма?

– Енемнің есіне түсіп, қызымызды тұқы-
мымызда бар ерекшелік деп қабылдадық. 
С�йтсек, кейін �з анам да есіне алды. Дәл осы 
«ерекшелік» біздің әулетімізде де бар екен. 
Біздің үлкен атамыздың ағасы да осылай 
туған екен. Жолдасым екеуміз екі жақта да 
бар болса, «Құдайдың берген сыйы осы» деп 
қабылдадық. Бірақ алғашқыда жас болдық. 
Альбинос адамдардың ерекшеліктері мен күтімі 
туралы хабарсыз болдық. Қызымыз кәдімгі 
бала құсап �се берді. Үш айлығында дәрігердің 
қабылдауына екпе салуға барамыз. Сонда 
күнге шыққан кезде қызым әкесінің қойнына 
тұмсығын тығып, күннен қашып, шыңғырып 
жылайтынды шығарды. Біз ол кезде жаспыз 
ғой, «неге жылайды екен, күнді ұнатпайды екен» 
деп, оның сырын түсінбедік. Ал 5-6 айлығында 
күнге шығып серуен дегенде тағы да күннен 
қашып жылайтынды шығарды. К�зі, к�зінің 
қарашығы тоқтамастан ауырып, күнге қарай 
алмайтын болған соң, к�з дәрігерінің к�мегіне 
жүгіндік. 

Осы кезде алты айлық 1селге «к!лде нең 
нистагм, күнге қарай алмайды, альбинизм» 
деген диагноз қойылады. 

ALBUS – АҚ... 

А л ь б и н и з м  –  а ғ з а д а ғ ы  п и г м е н т -
тер жүйесінің ауруы, дәлірек айтқанда, 
пигменттің жоқ болуы.  Бұл дертпен 
туғандарды «альбиностар» деп атайды. 
Латын тілінен аударғанда albus – ақ деген 
мағына береді. Сондықтан да олардың 
ерекшелігі сол, сырт келбетінен-ақ тануға 
болады: терісі, шашы, қасы, кірпігі – тегіс ақ 
түсті болады. Кейбір ғалымдар мұны гендік 
кодтың мутациясы десе, қазір меди цинада 
ауру деп танылған. Альбинизмге шал дық-
қандардың к!з к!ру қабілеті т!мен, тері 
зақымдануының мүмкіндігі жоғары болады. 

Альбинизмнің бірінші себебі – тұқым 
қуалаушылық. Егер әулетте бұрын-соңды 
болмаған жағдайда, теріге меланиннің 
жетіспеушілігінен тууы мүмкін. Аталған 
пигменттің жетіспеуі немесе мүлдем болмауы 
– альбинизм ауруын тудырады. Яғни мұны 
генетикалық процестен туындаған аурудың 
түрі деп қабылдаймыз. 

Альбинизм Қазақстанда ХХ ғасырдың 

соңында белең ала бастаған. Бүгінде Ақтау, 
Орал, Шымкент қалаларында альбинос 
 балалар !сіп келеді. Ол емделмейді, !мір бойы 
ерекше күтімді қажет етеді. 

«Туабітті науқастарды емдеуге медицина 
қауқарсыз. Оның үстіне, генетикалық тұқым 
қуалайтын аурулар тіпті қиындық тудыра-
ды. Біз оларға тек к�мек қана бере аламыз. 
 Альбинизмге шалдыққан балаларға неонатолог, 
офтальмолог, дерматолог және генетиктің 
кеңестері керек. Бұл мамандар тек күтінуге 
кеңес бере алады» дейді генетик Сәуле Кәрібаева. 

Бүгінде альбинос балаларға мемлекет 
тарапынан жәрдемақы тағайындалған. Тек 
оны алғашқыда екі жылға, сосын бес жылға 
беріп созып отырады. Бірден !мір бойына 
тағайындамайды. Бірақ бұл дертке шалдыққан 
балалар !мір бойы күтінетіні – шындық. 

С�Н �ЛЕМІНЕ 
ҚҰШТАРЛЫҚ

Айманның альбинос қызды !сірудегі 
қиындығы 1сел 2-3 жасқа келгенде басталды. 
Қыздың ерекшелігін түсінбейтін балалар оны 
ойын алаңқайында б!луді шығарған.

– �селіміз 2-3 жасқа келгенде аулаға ойнауға 
шығарамыз. «Алаңқайға бар, ана балаларға 
қосыл» десек, барады да, жылап келеді. 
«Неге жылайсың, ойна, достас» дегенімізге 
қарамай, үйге тығылады. Балалар мені «сен 
кемпірсің, шайтан-қыз, елес сияқтысың» 
деп мазақтайды, ойнамаймын деп егілгенде 
балаға не деп түсіндіреріңді білмей дал бола-
ды екенсің. «К�зің біртүрлі, шашың біртүрлі» 
деп мазақтайтын балаларға да оны түсіндіре 
алмайсың ғой. Қызымыз балабақшаға барғанда 
ғана жағдай түзеле бастады. �селді, к�зі нашар 
к�ретіндіктен,  арнайы балабақша мен мектеп-
ке бердік. �рдайым оған мотивация беріп, «сен 
әдемісің, сен ерекшесің, ешкімге ұқсамайсың, 
сен дарасың» деп отырдық. Қызымыз да ортаға 
бейімделіп, �зінің ерекшелігімен мақтанатындай 
деңгейге жеттік. К�зінің к�ру қиындығына бай-
ланысты алты ай сайын к�з дәрігеріне қаралып 
тұрамыз. Оның емі жоқ, бірақ дәрумендерін, к�з 
тамшыларын алып, күтінеміз. 

Арнаулы балабақша мен мектепте оқыған 
1сел орыс сыныбында білім алған. Арнау-
лы мектептің жалғыз орыс сыныбы бала 
саны жетіспеушілігінен жабылып қалады. 

Осыдан кейін жас!спірім қыз 
тәуекел деп, қарапайым мек-
тепте оқу үшін анасы мен к!з 
дәрігерінен рұқсат сұрайды. 
«Қиындық туындаса !зімізге 

қайта қабылдаймыз» деген ар-
наулы мектептің рұқсатын алған 

соң, Ақтау қаласындағы №10 мек-
тепке ауысады.

– Мен мектеп ауыстырғанда 
аса қиындық к�рген жоқпын. Анам 

мен дәрігерім мұғалімдеріммен, сынып 
жетекшіммен с�йлесіп, алдыңғы партаның 

күн түспейтін жағына отырғызды. Бірінші пар-
тада отырсам да кейде тақтадағыны к�рмей 
қаламын, жазып үлгермей қаламын. Ондай 
жағдайда барлық ұстаздарым түсіністікпен 
қарайды, орнымнан тұрып, тақтаға жақындап, 
к�ріп аламын. Кейде ұялы телефоныма түсіріп 
алып, үйде жазамын. Сабақ үлгерімім жақсы, 
барынша тырысып жүрмін. Қатты қиындық 
болғанда арнайы к�зілдірікке тапсырыс беріп 
алдық. Ол толығымен к�мектеспейді, әрине. 
Дегенмен, бір қолдауы болады. Қазір 8-сынып-
та оқимын. К�зім мен терімнің қиындығына 
байланысты болашақта кім болатынымды 
әлі шешпедім. �зірге �зіме сән әлемі ұнайды, 
алғашқы қадамдарым да жаман емес сияқты, 
– дейді «ақшақар» қыз �сел.

–  И ә ,  ә л е у м е т т і к  ж е л і д е н  с а п а л ы 
суреттеріңізді к!рдік. Қадамыңыз құтты бол-
сын! Фотомодель болуға деген қызығушылық 
қалай туындады?

– Бір күні анам «Ақтау қаласында модель 
мектебіне қабылдаймыз» деген хабарлан-
дыруды к�ріпті. Менен барып к�руге қалай 
қарайтынымды сұрады. �рине, қуандым. Hтсем 
– �термін, �тпесем – к�рермін деп шештім. 
Бірақ олар менің түр-әлпетіме қарап-ақ «�тіп 
тұрсыз» деді. Содан қабылданып, алты ай курс 
оқып, сертификатын алдым. Сол кезде жасаған 
фотосессия суреттерін желіге жүктеп отыр-
дым. Қызығушылық осыдан басталып кетті. Бір 
күні Елордадағы халықаралық сән к�рсетіліміне 
шақырту алдым. Отбасым да қуана қабылдап, 
оған да қатыстым. Сол к�рсетілімде белгілі 
фотограф Евгения Волкова бізге қызығушылық 
танытып, сіңлім Камилла екеумізге фотосессия 
жасады. Ол суреттерді �зі де, мен де желіге 
салғанбыз. Содан ақтаулық фотографтардан 
да ұсыныстар түсе бастады. Кейде «жарнама 
жасап бересіз бе?» деген ұсыныстар да болады. 
�зірге бұл сала бойынша алғашқы табысқа 
қол жеткізбедік, таза әуесқойлық болып 
 жатыр. �йтеуір осы салада �зімді �те ыңғайлы, 
маңызды сезінемін, – дейді �сел. 

БІР ҮЙДЕН 
ЕКІ АЛЬБИНОС

1селдің «ресейлік фотограф сіңлім 
екеумізге фотосессия жасады» деуі тегін емес. 
Медицина ғылымында бір отбасында бір ғана 
альбинос туады деген ұғым қалыптасқан. 
Тіпті кейде бірнеше атадан асқан соң ғана 
қайталануы мүмкін. Дегенмен, 1селді !мірге 
әкелген Айман Сарқытова одан кейін Алдияр  

БІРЛІК ТҮБІ – 
БЕРЕКЕ

«АЛТЫН 
ДОМБЫРА»

ЫНТЫМАҚ

БАЙҚАУ

Облыс әкімі өкілдігінің мәжіліс залында «Жібек жолы Жетісудан 
басталады» атты конференция өтті. Аталған  шараны облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен «Достық үйі – Қоғамдық 
келісім орталығы» ұйымдастырды. 
«Ұлы Жібек жолындағы сұхбат» халықаралық мәдени жобасы 
аясында өткен жиынға белгілі қоғам қайраткерлері, қоғамдық 
келісім мен этномәдени бірлестік өкілдері және «Жаңғыру 
жолы» жастар штабының мүшелері қатысты. Конференцияны 
облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынба-
сары, хатшылық меңгерушісі Ғабит Тұрсынбай ашып, жүргізіп 
отырды.

24-25 қыркүйек күндері Атырау қаласында Қазақстан 
Республикасының халық артисі, «Құрмет» орденінің иегері, 
профессор Әзидолла Есқалиев атындағы V Халықаралық «Ал-
тын домбыра» күй байқауы өтеді. Биылғы күй сайысы күйшінің 
туғанына 85 жыл толуына арналып отыр. 

Ұлы Жібек жолының адамзат !ркениетінде алатын орны ерек-
ше. Ол кезінде Азия мен Еуропаны жалғастырған алтын к!пірге 
айналған. Жібек жолы арқылы халықтар арасындағы экономикалық 
және рухани байланыстар нығайып, әлемдегі саяси тұрақтылықтың 
сақталуына зор ықпал етті. Бүгінгі таңда да сол сабақтастық жібі 
үзілген жоқ. Ары қарай қанатын кеңге жайып келеді. Жібек жолы 
бойында орналасқан мемлекеттер ортақ тарихын бірге зерттеп, 
зерделеуге күш салуда. Оның астарына үңілген сайын !зара 
ықпалдастық пен сенім күшейе түсіп, дамудың даңғыл жолына нық 
қадамдар жасалуда. Міне, осындай ортақ іске !з септігін тигізіп 
келе жатқан «Ұлы Жібек жолындағы сұхбат» халықаралық мәдени 
жобасын айтуға болады.

– Бұл жобаның жұмыс істеп жатқанына он шақты жылдың жүзі 
болды. Оған Орталық Азия ғалымдары да атсалысып келеді. Бірлесіп 
жұмыс істеудің арқасында тарихты зерттеу жаңа арнаға бұрылды. Об-
лыста да осы жоба аясында игілікті іс-шаралар !ткізу жыл сайынғы 
дәстүрге айналды. Биыл – Жастар жылы. Сондықтан әр ауданнан 
топтасқан жас мамандарды, география мен тарих пәні мұғалімдерін 
осындай ізгілікті шараға қатыстырып отырмыз. Жетісудың киелі 
жерлері мен тарихи ескерткіштерін араладық. Аталған конфе-
ренция сол сапарымыздың қорытындысы. Жібек жолы тарихын-
да Жетісудың алатын орны ерекше. Бүгінгі жиында айтылатын 
пікірлер, оқылатын баяндамалар жас ұрпақтың зердесін ашып, 
танымын тереңдетеді деп ойлаймын, – деді Ғабит Тұрсынбайұлы.

Бұдан кейін с!з алған белгілі қоғам қайраткері, тарих ғылымының 
докторы, профессор Георгий Кан Ұлы Жібек жолының !ркендеуіне 
түрік мемлекеттерінің ықпалы туралы кеңінен әңгімеледі.

– Біз кезінде Түрік тарихының картасын әзірлеу жұмыстарына 
қатыстық. Сонда Моңғолия мен Кавказға дейінгі аралықтағы 
түріктердің ел басқару нышандарын жіті зерттедік. Зерттеу 
жұмыстарының нәтижесінде белгілердің басым б!лігі Жетісу 
жерінен табылғанына к!зіміз анық жетті. Киелі Жетісуды 
түріктердің түп-тамыры дейтініміз сондықтан. Ұлы Жібек жолының 
!ркендеуі Түрік қағанаттарының дәуірлеу кезеңімен тұспа-тұс 
келеді. Олар жолдың қауіпсіздігіне кепіл болды. Сол арқылы тек 
сауда-саттық қана емес, !нер мен мәдениет, ғылым мен әдебиет 
қатар дамыды. 'ркениетке кең жол ашылды. Уақыт !ткен сайын 
Жібек жолының тарихы да тереңдей түсуде. Біз бір нәрсені анық 
түсінуіміз керек, тарих жауласу үшін емес, халықтардың бір-бірімен 
жақындасуы үшін керек. Ұлы Жібек жолының тарихы жас ұрпақты 
ынтымаққа бастайды, – деді Георгий Кан.

Конференцияда Шымкент қалалық ғылыми сараптамалық 
тобының мүшесі, тарих ғылымының кандидаты Қайрат Анарба-
ев, Жамбыл облыстық ғылыми сараптамалық қолдау б!лімінің 
бас сарапшысы Альбина Тапаева, Түрікстан облысынан келген 
заң ғылымының кандидаты Асхат Есеналиев, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Любовь Ни, «Достық» газетінің бас редакторы Зейнегүл 
Сейсеновалар баяндама жасап, ойларын ортаға салды. Конферен-
ция соңында ҚР еңбек сіңірген қайраткері Асылы Осман Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ел бірлігін нығайтуда атқарып жатқан 
жұмысына тоқталып, «Бірлік түбі – тірлік» екенін қатысушылардың 
тағы бір есіне салды.

Б.М�ЖИТ
Алматы облысы

1зидолла Есқалиев – Қазақстан Республикасының халық 
артисі, Бүкілодақтық және Дүниежүзілік фестивальдердің лауре-
аты, күйші, сазгер. 1йгілі академик, қазақ кәсіби музыкасының 
негізін салушы Ахмет Жұбановтан тәлім-тәрбие алып, күй анасы 
Динаны к!ріп, орындаушылық шеберлігін шыңдаған. Еліміздің 
мәдениеті мен !нерінің дамуына ұшан-теңіз үлес қосқан !нерпаз 50 
жылдан астам уақыт бойы қажырлы еңбегімен, тарлан талантымен, 
!релі !нерімен халықтың ыстық ықыласына б!ленді. 1.Есқалиев 
1958 жылы консерватория ны бітіргеннен кейін ұзақ жылдар бойы 
Жамбыл атындағы Мемлекеттік филармонияда, «Қазақконцерт» 
бірлестігінде, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда, 
Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінде та-
бысты еңбек етті. К!птеген шет мемлекеттерде болып, қазақтың күй 
!нерінің құдіретін к!рсетті, еліміздің мерейін үстем етті. 

«Алтын домбыра» күй байқауы 2009 жылдан бері  облыс әкімдігінің 
бастамасымен !ткізіліп келеді. Облыстық халық шығармашылығы 
және мәдени демалыс қызметтерін ұйымдастыру ғылыми-әдістемелік 
орталығы ұйымдастырып отырған бұл байқаудың мақсаты – ұлт 
!нерін, мәдени мұрасын насихаттау, оны дамытуда ұрпақтар 
сабақтастығын қамтамасыз ету. Осы бағытта әйгілі күйшінің 
орындаушылық шеберлігін, оның ішінде батыстың т!кпе күйлерін 
жеткізудегі ерекшелігін !нерсүйер жұртшылыққа, !скелең ұрпаққа 
дәріптеу к!зделеді. Айта кетерлігі, байқауға мемлекеттік ресми атағы 
жоқ және республикалық байқауларда бірінші орын алғандардан 
басқа, 16 жастан жоғары музыкалық арнайы оқу орындарының 
студенттері мен оқушылары, кәсіби музыканттар және талантты 
орындаушылар қатыса алады. 

Дана ХАЛЫҚ
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Бапкер атты тәрбиелесе, ат та оны 
тәрбиелейді. Бір-біріне байланысты дүние 
бұл. Аттың бір кереметтігі – ол адамның 
жан жолдасына айналады. Иесі енді қалған 
ғұмырын сол жылқы малының бабын табуға 
арнайды. Сол ат жанына !зге адам келсе, 
құлағын жымқырып, мінез к!рсетеді. Бұл 
оның !зінің қожайынына деген адалдығы 
деп түсіну қажет. Ат !зінің үйренген жолда-
сына бас иеді. Иесі оны суытады, жайылса 
да, дем алса да қасына барып, к!ңіл аударып 
тұрады. 

Солардың бірі – Алматы облысы Жамбыл 
ауданында тұратын Орынтай 1мірғалиев. 
Ол шындықты жақсы к!реді. 1ділеттіліктің 
жағында жүреді. 1р нәрсенің артын болжап 
тұрады. Біреудің алдында мәйм!ңкелеуді 
білмейді.

Орынтай кәдімгі ата-бабамыздан қалған 
бидің жолын ұстанды. Сондықтан оны ай-
наласы қадірлеп отыр. Егер ол бұра тартып, 
әлдекімдермен бәйге біткенше ауыз жаласып, 
арзан қылық танытса, оны кім қадірлер еді? 
Мынау лауазымды, билікте жүрген адамдар-
мен болмаса ел ішінде беделі зор деп жүрген 
адамдардың қай-қайсысымен болса да тең 
дәрежеде с!йлесе алады. Бәрімен ортақ тіл 
табыса алады. 

Орынтайдың тағы бір қыры бар. Оның 
досы к!п, танысы к!п, мақсаттас, армандас, 
мүдделес жігіттері баршылық. Ол Алтайдан 
Атырауға дейін, Арқадан Алматыға дейін 
Қазақстандағы барлық облыстардың ат спор-
ты айналасында жүрген жігіттерімен тығыз 
қарым-қатынаста жүр. Ол ұлттық ат спортын 
ұзақ жылдар бойы тастамай, соған барлық 
!зінің дүние-мүлкін жұмсап, қатты кірісті. 
Барлық күш-жігерін осы салаға арнады.

Осылайша, Орынтай үлкен азамат болып 
қалыптасты. Республикалық ат спортына к!п 
еңбек сіңірді. Осы саланың қалыптасуына, 
оның ережесін, жарғысын жасауға, жігіттердің 
басын қосып ұйымдастыруға белсене атсалы-
сып, Алматы облысында қандай шара !тсе де 
дастарқанын жайып, ауылдың !нерпаздарын 
шақырып, к!ңілді отырғызып, сылап-сипап 
жіберетін. Бұл оның к!регендігі, азаматтығы, 
жолдас-жораға, қазаққа, !зінің ұлтына деген 
патриоттығы деп түсінемін. 

'зі бір алып тұлғалы, қайсар мінезді, 

салиқалы, салмақты, артық с!зі жоқ, қандай 
бір ойына келген с!зді тік басып айтатын, !те 
бір !жеттікпен, тазалықпен, ақылмен, пара-
сатпен с!йлейтін азамат.

О р ы н т а й  « Р а х а т »  ж ы л қ ы  з а в о д ы н 
басқарып жүріп, республикада ат спортының 
дамуына к!п еңбек сіңірді. Бұрындары, 
Орынтай  жоқ жерде ауыл-ауылда жиі-жиі 
 болып тұратын бәйгелерде тәртіп жоқ еді. 

Тоқсаныншы жылдары Орынтай ағамыз 
ат бәйгесін заманауи жүйеге келтірейік деп, 
ортаға ұсыныс тастады. Осы талаптың ар 
жағында !зіндік себебі бар еді. Оның бала кез-
ден атқұмарлығы, атқа қызығушылығы, қазір 
ортамызда жүрген Ғабит Құралбаевпен бірге 
ат дайындап, бәйгеге ат қосуы, себеп болды. 

Орекең айтты: «Мына біздің бәйгеміз не 
болып кетті? Бір жерде бәйгені ала алмай 
қаласың, бір жерге барсаң, атты тыңнан 
қосады, бір жерге барсаң біреу т!беңе 
шығады. Сондай бір әділетсіздік жайлады. 
Тәртіп жоқ. Жұрт бет-бетімен кетті». Содан 
барып Орынтай,  Бақыт, Ертілеулер бірігіп, 
ұлттық ат спорты федерациясының негізін 
қалау жұмысына кірісіп кетті. Басында !зі 
болды. К!птеген қиын жолдардан !тті. Оңай 
болған жоқ. Біреу «жақсы» деді, біреу «жа-
ман» деді.

Орынтай сияқты жылқыны түсінетін 
адам кемде-кем. Ол бәйге т!ңірегінде жүріп, 
басқа да сан салалы істермен айналысты. Ол 
осының бәрін тастап, тек қана атбегілікпен 
айналысып кетсе, ешкімге нан жоқ еді. 

Алайда ол к!п шараларды ұйымдастырып, 
әкімшілікпен, саяси маңызы бар істердің 
 қа сын да жүрді. 1рине, мұның бәрі !з заманы-
ның талабындағы тіршіліктер еді. Егер аламан 
бәйгіні ат спортында бетке ұстарымыз дейтін 
болсақ, осы бәйгенің қазіргі жағдайға жетуіне 
ол !лшеусіз еңбек сіңірген Орынтайдың 
арқасы дер едік.

Қазір бәйге ұйымдастыруда жұрт ережеге  
бағына бастады. Бәйге айналасына к!зі 
ашық жігіттер жинала бастады. Ол !мір бойы 
ақиқаттың айналасында жүрді. Орынтай 
десе, оны атбегілердің ішінде бүкіл Қазақстан 
 таниды. Атқа сезімі бар адамның барлығы оны 
біледі. 

Жылқы жағдайы қазір Қазақстанда бар-
лық !ңірлерде басым дамып келе жатыр. 
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ANA TILI

Соның ішінде Шымкент пен Тараз к!к-
парға бейімделген. Тараздың бер жағынан 
Талдықорғанға дейін бәйгеге баса назар ау-
дарады. Кейінгі кездері к!кпардан Елордада 
жақсы мектеп ашылды. Құрама командада 
орыстар да ойнап жатыр. Шығыс Қазақстан 
да к!кпарға бейімделді. Батыста, Ақт!беде 
мықты атбегілер бар. Қазір қазақтың беті 
!зінің атакәсібіне бұрылып келе жатыр. 

Ат ұстауға жағдай керек. К!п адам-
дар ат ұстайын десе, жағдайы болмай жүр. 
Қызығушылық танытып жүрген жас бала-
лар !те к!п. Оларға қол үшін беріп жүрген 
Орынтай  сияқты жігіттер аз. Оларға Орынтай 
ат беріп, ат баулытып, !зінің тәжірибесімен 
б!лісіп жатыр. Ұлттық ат спортында ертең 
тоқтап қалады деген күдік, уайым жоқ. Бұл 
шаруа ел ішіндегі іскер жігіттердің арқасы. 
Бұл сала Үкімет к!мектесіп, соның арқасында 
дамыды деген әңгіме жоқ. Халық !зі істеп 
 жатыр. Оған мұрындық болып жүрген де 
Орынтай секілді жігіттер. 

Ол ең алдымен тәуекелшіл адам. Қайсар-
лығы, батырлығы !те зор. Кейде біреулердің 
бетіне айтып тастап, артынан жүрегі ауырып 
жүреді. «Ренжітіп алдым-ау» деп қиналады. Бұл 
бір керемет үлгі тұтарлық қасиет еді. Орынтай  
қазақ даласының болашақ  50-жылына бағдар 
жасап, ойлап, кесіп-пішіп жүрген адам. 
'йткені оның тәртесі қысқа емес, ол алысқа 
қарайтын, биіктен бағдарлайтын қыран бүркіт 
сияқты. Бұл кісі !те табанды адам. Мәселен, 
басталған іс 80 пайыз орындалмастай к!рініп 
тұрғанда, Орынтайдың табандылығының 
арқасында, Алланың қалауымен сол мәселе 
шешімін тауып жатады. 

Орекең !зінің қайтпас қайсар мінезімен 
кедергілерді жеңе отырып, Есенқұл айтпақшы, 
бұл кісіге біреулер !кпелі болды, біреулер 
ынтызар болды. Тірі Орекеңді бір к!рсек 
деп армандаған кісілер де болды. Қысқасы, 
Орынтай – қазақ елінде ұлттық ат спортының 
заманауи негізін қалаушылардың бірі. 

Орекең Есенқұл ағамен бірге жүріп, қоян-
қолтық араласты. Бұл кісінің тағы бір қыры 
– спортты !те жақсы к!реді. 'зі де жас 
кезінде спортпен айналысқан. Спорттың ай-
наласында жүрген інілерін алысқа жібермей, 
к!мектесіп, сүйрелеп, жанына жақын ұстап 
жүреді. Қазақстанның сегіз дүркін чемпионы 
Берік Деңелбаевты, Мадияр Құрамысовты 
жанына тартты. Яғни спортта к!зге түскен 
жігіттерге болысты. 1нші, сазгерлерге де 
демеуші  болып жүр. Қолы ашық. «Кімде-кім 
шынайы ықыласпен Алланың ризашылығы 
үшін беретін болса,  оған Алла еселеп 
қайтарады» деген с!з хадисте де бар. 

Бұл кісінің ұйымдастырушылық қабі леті 
!те зор. Оның тағы бір қыры – батыл дығы. 
Жалтақтық деген жоқ. Мақсатына жетпей 
қоймайды. Сонау тоқсаныншы жылдары «не 
істейміз, не қыла мыз» деп жүрген ұлттық ат 
спорттың даңқы қазір әлемге жайылды. 

Республикада құрылған 7-8 федерация 
ұлттық қауымдастыққа айналды. Қазір әлем 
чемпионаты, Азия чемпионаты !тіп жатыр. 
Республикада алғаш рет Қазақстан чемпиона-
ты !ткізілді. Құдай қаласа, Азия чемпионаты 
мен әлем чемпионатын да жоспарға қойып 
отырған жағдай бар. Сонымен қатар Ресей, 
Англия, Франция секілді елдермен қарым-
қатынас мәселесін жолға қойды. Іргедегі 
қырғыз халқының азаматтарымен етене 
жақын араласты. Қырғыздар «Орынтай байке» 

деп, жандары қалмайды. Кейін ойлап қарасақ, 
біздің ұлттық спортқа !те жақын, салты мен 
дәстүрі аралас бірден-бір ел – қырғыз халқы 
екен. Біз ұлттық спортты қырғыз халқымен 
бірге дамытуымыз керек. Спорт бәсеке болған 
жерде дамиды. Қазір 'збекстандағы аттың 
айналасындағы мықты-мықты азаматтармен 
аралас-құралас басталды.

Енді әлемдік жылқы мәселесіне назар 
аударып к!релік. Араб жылқысы – к!не 
жылқы. Ағылшын жылқысының түбі – араб 
жылқысы. Ағылшын жылқысы жасанды, 
селекция арқылы сұрыпталған. Арабта, 
Еуропада 1-2 жасқа келген кезде аттарды 
сынақтан !ткізеді. Бұлар шабыс кезінде 
қандай жылдамдық таныта алады деген 
сияқты. Аталық жүйе мен аналық жүйені 
шабыс арқылы анықтап, селекциялық 
жұмыстарды жалғастырып, жылқылардың 
құнын, болмысын анықтайды. 

Кезінде осыларға қарап жүріп, Орынтай 
мен Ерлан Атамқұлов екеуі «Рахат» жылқы 
заводын ашты. Заводта 10 жылдан аса жұмыс 
істеді. Президент кубогы !ткізіліп тұрды. 
Елбасының жүлдесі !ткізілгеніне 21 жыл 
болды. Бұған қаражатты әкімшілік шешті. 
Бастапқыда «Рахат» компаниясы демеушілік 
жасаған ипподром жарысы !ткізілді. Ип-
подром ұстауды біздің жағдайда мемлекет 
қамқорлыққа алса болар еді. 

Ағылшындар «Ат – мемлекеттің айнасы» 
деп айтады. Ең мықты аттар ағылшындар 
мен американдықтардан келеді. Осы салада 
мамандар даярланып жатыр. Орынтайдың 
қолдауымен Америкада, Францияда, Чехияда 
білім алып, жұмыс істеп жүрген жастар бар. 
Олар Еділ Құсайынов, Сырым... 

Ағылшын мемлекеті – қазіргі таза қанды 
жылқылардың, бүкіл әлем мойындаған 
жылқылардың Отаны. Дүниежүзіндегі 
барлық таза қанды жылқылар осы жерден 
шығады. Ағылшын халқының жерінде 
қыс болмайды, ауа райы салқын. Атлант 
теңізінен жылы ауа ағысы келіп тұрады. 
Англияда  әрбір  екінші  адам жылқы 
шаруашылығымен айналысады. Англияда 
ат зауыттары !те к!п. Жапондардың да атта-
ры Англиядан шыққан. Бірақ Жапондардың 
климаты ат !сіруге қолайсыз болған соң, 
олар аттарын Англия да бағады. Қазақстанға 
Франциядан да жылқы әкелді. Осылайша, 
ағылшынның да арабтың да жылқылары 
будандастырылып, ұлттық спорт түрін 
дамытуға, яғни бәйгеге дайындауға арнайы 
жұмыс жүргізілді. Орынтай  1мірғалиевтың 
Ресейден әкелген Алматы деген тұлпары 
2010 жылы Президенттің кубогын ұтып алды. 
Сол жылы Түркістанның 1500 жылдығын, 
Қ.Аманжолов атамыздың бәйгесін ұтты. Ал-
маты ұзын саны 12 жүлде алды. 

1998 жылы Кавказдан жылқы әкелді. Бұл 
істің де басы-қасында Орынтай жүрді. 

2004 жылы Мәскеуде ТМД халықтарының 
қатысуымен «Ресей президентінің жүлдесі» 
халықаралық (ұшқыр) классикалық ат 
 жарысына Франциядан алып келген Грантлет 
сәйгүлігін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
атынан қосып, екінші жүлделі орынды 
иеленді. 

«Рахат» асыл тұқымды жылқы зауытына 
директор болып жүргенде Ресей, Англия, 
Франциядан сәйгүліктер әкеліп, оны қазақы 
тәсілде баптап, үлкен ат жарыстарына қосып, 
толағай жетістіктерге қол жеткізді. Маман-
дарды шетелге тәжірибе алмасуға жіберді. 
Еділ Құсайынов Чехияда, Нұрлан Тынышпаев 
Францияда тәжірибе жинақтады. Қазіргі таңда 
Еділ Құсайынов классикалық ат жарысының 
шабандозы, әлемдік чемпионаттардың 
жеңімпазы. Нұрлан Тынышпаев Америкада 
тұрады. 

Айторы, Айтұмар, Бойтұмар, Роза, 
Жұлдыз торы, Нардена, Алматы, Эльпасса, 
Пагром, Анис, Велта, Атос, Барс сынды 
таза қанды сәйгүліктері – к!птеген чемпио-
наттардың, ұлы аламандардың, халықаралық 
бәйгелердің жеңімпаздары. 

2011 жылдан к!кпардан «Үш қоңыр» 
 командасын құрды. Команда 6-7 жыл респу-
блика бойынша алдыңғы үштіктен к!рініп 
жүріп, ақыры жастар арасында Қазақстан 
чемпионы атанды. 

Алматы облысында атбегілікпен айналы-
сып жүрген небір жігіттер бар. Бірақ аттың 
айналасында адами фактор бар екендігін естен 
шығармаған ж!н. Мал адамға бітеді. Жігіттер, 
қанша тұлпар болса да ат жігіттің жетегінде 
жүру керек. Аттың соңынан кетпеу керек. 
Аттың құйрығында кеткен жігіт – ол малдың 
артынан кеткен жігіт. Жылқының соңынан 
кеткен адамның мінезінде малдық психология 
болады. Бұл жағдай мәдениетіңді т!мендетеді. 
Елдіктен, к!пшіл дүниеден, мәдениеттен 
адамды ажыратады да, соншалықты бір 
тұңғиық, мәңгүрттік, малсақтық мінезге апа-
рып тірейді. 

Қазақта ата-бабамыздан қалған бұқаралық 
спорт – ат спорты. Кезінде к!шпенділер 
ашамайдағы баладан ақ сақалды қарияға дейін 
атқа мінді. Яғни бүкіл ұлт спортшы болды 
десек болады. Келер ұрпақты жаман әдеттен 
арылтатын, бұқаралық спортқа баулитын да 
осы ат спорты дер едім.

Нұрлан �БДІБЕК

Бейсбол бүгінде әлемдегі ең таны-
мал ойындардың қатарына еніп үлгерген. 
Ағылшын тілінен аударғанда «негізгі доп» 
деген мағынаны білдіретін спорттың бұл 
түрі  біздің елде аса дамымағанымен, 
дүниежүзіндегі, әсіресе Солтүстік Америка 
мен Еуропада және Шығыс Азия елдерінде 
жоғары сұранысқа ие. 

Америкалықтар бұл ойынды АҚШ-та 
пайда болды деп есептейді. Оған «Никер-
бокер» клубының негізін қалаушы Алек-

сандр Картройттың Нью-Йорктың тумасы болуы себеп. Ол ойын 
ережелерін құрастырып, бейсбол әрқайсысы 18 адамнан тұратын 2 
команда арасында !туі керек деп шешкен. Осылайша, 1846 жылы 
«Нью-Йорк Найн» мен «Никербокер» клубтары арасында бірінші 
рет ресми кездесу ұйымдастырылды. Бейсболдан ерлер арасындағы 
алғашқы әлем чемпионаты 1938 жылы !ткізілген. 1йелдер 
арасындағы чемпионат тек 2004 жылдан бері ұйымдастырылып 
келеді. Ал 1986 жылы Халықаралық Олимпиада комитеті Олим-
пиада ойындарының қатарына қосқанымен, танымалдылығы 
жеткіліксіз деген себеппен 2005 жылы т!ртжылдықтың басты 
додасының бағдарламасынан алынып тасталды. 

Бейсболдан келіп түсетін жыл сайынғы табыс к!лемі, шамамен, 
900 миллион долларды құрайды. Ал кәсіпқой ойыншының орта-
ша жалақысы жылына 550 мың доллар т!ңірегінде. Қазіргі таңда 
АҚШ-та 30-ға жуық бейсбол стадионы бар. 1р алаң 40 мыңнан 
астам к!рерменді сыйдыра алады екен. 

Бейсбол ойыны туралы не білеміз?
Сіз білесіз бе?

Кіруге адам батпайды,
Затыңды аман сақтайды.

(Сандық)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Ғалым
Мәлім жайды мәлімдеді.
1лім
Мәлім жайтты елемеді.

Ең әуелі пирамидалардың �те дәлдікпен 
салынғаны таңғалдырады. Соншама к�п 
тастардың қандай жолмен �ңделіп, қалай 
жеткізіліп, қалайша қаланғаны да жұмбақ. 

Геометриялық орналасуы да ғажап. 
Бұл пирамиданың т!рт жағы дүниенің 
т!рт бұрышына бағытталған, бар-жоғы 8 
минуттық ауытқу байқалады (20 санти-
метр). Ал Хеопске к!рші 143,5 метрлік 
биік Хафр пирамидасы, келесі 65 метрлік 
Менкаур пирамидасы үшеуі биіктен 
қарағанда, батысқа қарай дәл !лшеммен шұбырта бағытталып 
салынған. Хеопс пен Менкаур пирамидаларына қатарласа қаз-
қатар үш-үш кіші пирамидалар орналасқан. Ол перғауындардың 
әйелдері мен апа-қарындастарына арналған молалар болған. 
Олардың да !зара !лшем ұқсастықтары егіз тамшыдай.

Шаштың жағдайы жас ұлғайған сайын нашарлай береді. Он 
сегіз жастан бастап-ақ шаш фолликулдарының саны азаяды. 

Қазіргі балалар тез жетіледі, сол себепті шаштың түсуі де ерте 
жастан байқалуда. Шаштың түскіштігінің 75 пайыз жағдайы әке 
жағынан беріледі. Жуырда ғалымдар «таздану генін» тапты. Бірақ 
оның қандай жағдайда белсенділікке ие болатындығы белгісіз. 
Тек белгілі бір жасқа келгенде тестостеронның шаш фолликула-
ларына теріс әсер ете бастайтындығы ғана белгілі. Осыдан келе 
шаштың !суі бұзылып, жұқарады, бірте-бірте мамыққа айналады 
да мүлде жоғалады. Бұл к!біне 45-55 жастағы әйелдер мен ерлер-
де байқалады. Бұл «андрогенді алопеция» деп аталады және емі 
ұзақ әрі күрделі. Сондықтан белгілері байқалған бойда дәрігерге 
к!рінген ж!н. 

Қарашық к�зге түскен жарық ағынының 
м�лшерімен кеңейе, тарыла отырып,  жа рықты 
оған енгізіп, адамға қоршаған ортаны к�руіне 
жәрдем ететіні баяғыда дәлелденген. 

Бірақ қарашық к!лемінің !згеруінің 
физикалық қана емес, сезім арқылы да 
жүзеге асатын түрі бар. Түрлі жағдайда 
алған эмоциялар да к!зге ықпал етеді. 
Қарашық к!лемі ой әрекеті ауысқан кез-
де !згереді. Алайда Вена университеті 
мен Инсбрук Университетінің !кілдері 
жүргізген эксперимент барысында қарашыққа музыка әсер ететіні 
анықталды. 1ннің тыңдаушыға эмоциялық әсер ететіні белгілі. 
Зерттеу барысында, еріктілерге біраз музыкалық туындыларды 
тыңдау ұсынылды. Ғалымдар болжағандай, даңғаза әуендерді 
тыңдағанда қарашық кеңейген, ал баяу әуен еш реакция бер-
меген. Адам !з !міріндегі маңызды оқиғаларына байланысты 
әуен үзіндісін тыңдаған сәтте қарашықтың серпіні күшейген. 
Зерттеу нәтижелерінің дәйектілігі үшін эксперимент уақытында 
музыканың эмоциялық жүктемесі талқыланды. Ал кейіннен 
қатысушылар композиция үзінділерін тыңдаған, сол уақытта 
олардың қарашықтарының м!лшері !лшенді. 

Пирамидалар қалай салынды?

Шаш неге түседі?

Музыка адамның көзіне әсер етеді
Білгенге – маржан

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Таным

Адам құпиясы 

Ж Е Т І  

ҚАЗАНАТ 
һәм АЗАМАТ

Елбасы, еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 
мақаласында ұлы дала сәйгүліктеріне айрықша 
тоқталып, ең алғаш жылқыны қолға үйреткен 
осынау Тұран ойпатындағы түркілер екенін 
тасқа жазғандай таңбалап берді. Рас, адамзат 
өркениетіне ауыздық, үзеңгі және жарғақ 
шалбарды енгізген сол ұлы түркілердің бір 
бұтағы – ұлы ҚАЗАҚТАР!
Жүйрік атта үш шошақ болады дейді. Бірінші – 
құйымшағы, екінші – кекілі, үшінші – шоқтығы. Бұл өзі өлең.
Жүйрік атта үш шошақ,
Кекіл, шоқтық, құйымшақ.
Кезінде үлкен кісілер «Шоқтығы биік жылқының алды 
күшті болады. Құйымшағы көтеріңкі болатын болса, оттығы 
үлкен» деп айтады екен. 
Атбегі – дара тұлға. Атбегілік – ата-бабадан қалған мұра. 
Ат адамның қырсығын кеседі. Ат соншалықты жүйрік 
болса немесе көкпарға шапса, болмаса жорғасымен, 
жүрісімен, аяңымен адамның көңілін тапса, иесі мен ат 
екеуінің арасында қарым-қатынас орнап, екеуі бірін-бірі 
жақсы көреді. Атқа назар аударған адам да бойындағы 
жаман қылықтары мен ойларынан арылады. Адамның бар 
ықылас-пейлі сол атқа ауады. Сол аты арқылы топқа кіреді, 
адамдармен қарым-қатынас жасап, солардан тәлім алады. 
Содан кейін атбегі болып, халықтың адамына айналады. 


