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БҮГІНГІ САНДА:

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

Елімізде Nur Otan праймеризі
бастау алды. Тұңғыш Президент
және Nur Otan партиясының
төрағасы Н.Назарбаев және оның
партияластарының бастамасымен
елімізде «Сенім. Диалог. Болашаққа
нық қадам» бағдарламасы
қабылданды. Бағдарлама
бойынша ел аумағында ауқымды
праймериз шарасы өткізілетін
болды. Бірден айтайық, праймериз
деген халықаралық тәжірибеде
кеңінен қолданылатын, партия
белсенділерін ашық таңдаудың
жаңа форматы. Бұл тәсіл еліміздің
бастауыш партиясына тың серпін
береді деген сенім бар қоғамда.
Шындығын айтқанда, алғашында
праймериз шарасын қарапайым халық
жете түсінбегені рас. Сондықтан да
праймериз шарасын #ткізу туралы
халыққа үндеуінде Елбасы Н.Назарбаев
#з ойын т#мендегідей түйіндеді.
– Бұл – партияішілік сайлау. Бұл
шынайы әлеуметтік лифт. Қатаң
іріктеу, жаңа идеялар мен жобаларды іздеу. Бұл идеяны к#птеген
белгілі саясаттанушылар мен қоғам
белсенділері қолдады. Бұлар белсенді
азаматтық ұстанымы бар, Nur Otan-ды
қолдаушылар лигасына біріккен және
реформаларға қатысуға дайын адамдар. Біз партия ішіндегі ашықтық пен
есептілік үшін қажетті жағдайларды
жасадық. Ең бастысы – ашықтық пен
адалдық, барлық қатысушылар үшін
тең жағдайлар мен бәсекелестік. Азаматтарды толғандыратын мәселелер
сенім мен #зара сыйластық ауанында
қозғалатынына сенімдімін. Айтылған
мәселелерді партия назарына алуы
керек. Сайлауалды бағдарлама лар ды
қоса алғанда, барлық шешімдер, әр
ауданның, қаланың, облыстың
бюджеттік мүмкіндіктерімен байланысты қабылдануы керек. Елдің алдында
пандемиядан кейін экономиканы
қалпына келтіру, жұмыс орындарын
құру, шағын және орта бизнесті жандандыру мәселесі тұр. Сондай-ақ панде-

Еренғайып ҚУАТАЙҰЛЫ:

миямен күресу мәселесін талдап, оның
ықтимал екінші толқынына дайындалу қажет. Мұның бәрі партияның
сайлауалды бағдарламасына енгізіліп,
нұротандықтардың алдағы 5 жылдағы
іс-қимылдарының негізі болады. Мен
барлық партия мүшелері мен Nur Otanның жақтастарын еліміз үшін маңызды саяси шараға белсенді қатысуға
шақырамын!
Елбасы үндеуін тарқатып айтар
болсақ, праймериз дегеніміз –
партияның әр #ңірде #ткізетін ішкі
сайлауы. Оның негізгі мақсаты
– алдағы Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауына пар-

ЗАМАНСӨЗ

тиялық тізімдерге енгізу үшін қоғамның сенімі мен қолдауына ие
болған беделді азаматтарды анықтау.
Кан дидаттар праймеризге Nur Otan
партиясы ұйымының атынан немесе
#зін-#зі ұсыну жолымен де қатысады.
Партияның құндылықтарын ұстанатын
және сайлау құқығы бар кез келген азамат праймеризге үміткер бола алады.
Ниет білдірген белсенді азамат праймеризге қатысушыларды тіркеу мерзімі
аяқталғанға дейін бастауыш партияның
қатарына қосылу керек. Кандидаттарды ұсыну және тіркеу 17 тамыздан
басталып, 28 тамызға (қоса есептегенде) дейін жалғасады. Үміткерлерге

үгіт-насихат жұмыстарына дайындалу
үшін 31 тамыздан 6 қыркүйекке дейін
7 күн беріледі. 7 қыркүйектен 3 қазанға
дейінгі аралықта кандидаттардың үгітнасихат жұмыстары, соның ішінде
14-30 қыркүйек аралығында жария
пі кірсайыстар #теді. Пікірсайыстар
«Праймериз» арнайы ақпараттық
жүйесі арқылы #тіп, партияның ресми
аккаунттарында таратылады. Тағы бір
айта кетерлігі, партия Т#рағасының тапсырмасы бойынша үміткерлерге онлайн
форматта дауыс беру үшін арнайы
платформа да әзірленді. Осылайша,
«Праймериз» жүйесі тұрғындармен
кері байланысты барынша күшейтуді,

жалпы жұртшылықтың пікірлерін ескере отырып, түрлі бастамалар мен заң
жобаларын онлайн-талқылау мүмкіндігін к#здейді. Ал 1-3 қазан аралығында мобильді қосымша және арнайы уеб-портал арқылы электронды
дауыс беруді #ткізу жоспарланған.
Дауыс берудің соңғы күні (3 қазан)
бастауыш партия ұйымдарының
базасында сайлау учаскелері ашылады.
Интернет желісі жоқ елді мекен
тұрғындары сайлау учаскелеріне келіп,
қағаз бюллетеньдер арқылы дауыс
беруіне болады. Үміткерлердің рейтингі
к#рсетілген праймериз нәтижелері 5
қазанда жарияланады.

Тауды ешкім
жеңе алмайды

3-бет

Ақ түс
іздеген адам

5-бет

Ұлтқа қызмет
еткен...

12-бет

ОЙТОЛҒАМ

Құндылықтарымыз құлдырамасын

ҚОҢЫР ДӘПТЕРГЕ
ҚОНҒАН ОЙЛАР
Төрт айлық мерзімде
ана құрсағындағы шақалаққа
рух бітеді. Қайдан бітті? Неге бітті?
Кім бітірді? Білмейміз. Біздің білетініміз, тек,
соңғылықта рух дегеннің тынышталмай әлденені
іздейтіні. Мазасыз болатыны. Сол мазасыз рухты
жұбатамыз деп, біз есейе келе әртүрлі әрекеттерге барамыз. Жан рухының тыншымауы оның Иесін іздеп аласұруы
екенін білмейміз. Солай. Жүрекке ұялаған рух өмір бойы өз
Иесін іздейді. Сол Иесімен қауышқысы келеді. Шарқ ұрады.
Жаныңды «жейді». Адам жаман жолға түссе, алдымен жаны
қиналады. Тыпырлайды. Тынышы кетеді. Еңбекпен емес,
қылмыспен келген байлық та жанның жауы. Ол рухты
жұбата алмайды. Сонда жан қашан тынышталады? Қашан
сен күндердің күнінде тәубеңе келіп, игі іс, ізгі амалдар жасай бастағанда тынышталады. Өйткені сен
жақсылықтар жасау арқылы Жаратушыңа
бет бұрдың, Жаратушың да саған
бет бұрды...

4-бет

Бүгінгідей бүкіл әлем індетпен
күрескен алмағайып заманда
адамдар арасындағы ізгіліктің
ірге аудармауына, рухани
құндылықтарды құлдыратып
алмауға үлес қосу, күресу
қоғамның әрбір мүшесі үшін
үлкен жауапкершілік, тіпті
азаматтық парыз дер едік. Әсіресе,
тағдырында талай тақсіретті
бастан өткерсе де үлкен мен кіші
ортасындағы қайырымды қарымқатынастардың қаймағын бұзбай
сақтап келген ата-бабаларымыздан
қалған бұл асыл дәстүрлерді
біз айнымас аманат ретінде
қабылдауға тиіспіз.
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев маусым
айының соңында «Ана тілі» газетіне
берген «Қазақ халқының тағдыры тарих
таразысында тұр» атты сұхбатында
қоғамда қордаланған бірқатар рухани
мәселелердің түйінін тарқатып,
қазіргідей қиын-қыстау кезеңде ұлттық
болмысты сақтап қалу, қазақ тілінің
қазіргі ахуалы және басқа да к#пшіліктің
к#кейінде жүрген келелі сұрақтарға
байыпты жауап қайтарды. Ел Президенті
осы сұхбатында ұлттық құндылықтар
болмаса, ақпарат, жасанды интеллект,
машиналар мен роботтар әлемінде
жұтылып кететініміз с#зсіз екенін айтып, зиялы қауым #кілдерін болашақ
#мір к#кжиегі туралы мәселені қазірден
ой таразысына сала беруге шақырды.
Бұл бағытта ұлттық интеллигенция
#кілдері #зекті тақырыпқа #здерінің
парасатты пайымдарын ортаға салып,
тұжырымдарын ұсынғандары абзал.
Иә, бұл мәселеде бәріміз мойындауға

тиіс бір ақиқат бар: жаһанды жайлаған бүкіләлемдік індет пен ғаламдық
әлеуметтік-экономикалық дағдарыс
аясында әлем енді бұрынғыдай
болмайды...
Тереңнен толғап, арыға үңілсек
адамзаттың санасында сілкініс, рухани
қозғалыс қажеттілігін пайымдаймыз.
Болашақта үлкен %ркениет %згерістерінің
куәгері боламыз деп ойлаймыз.
Сондықтан алдағы уақытта елімізде
қоғамдық сананы жаңғыртудың
#зектілігі арта бермек. Осы бағытта
Елбасы Н.Назарбаев ұсынған «Рухани
жаңғыру» бағдарламасының тың тынысы
ашылады деуге әбден болады. Жаһандық
дағдарысты жеңіл еңсеру үшін халықтың
санасын, %мір-салты мен ұстанымдарын

трансформациялауымыз керек. Бұл
тұрғыда бағдарламаның жаңа жобалары
қажет. Осы тұста зиялы қауымды,
әртүрлі әлеуметтік топ %кілдерін ортақ
пікірлесуге, жаңа жобаларды бірлесе
жасауға шақырамыз.
Ал #ркениет #згерістері қазіргі
адамзаттың #ткенді фальсификациялап,
болашақты мистификациялаған заманында #те #зекті болып тұр.
Енді #мір бұрынғыдай болмайды.
Қаласаңыз да осы, қаламасаңыз да
осы. «Бұрынғыдай болмайды» дегенге
қара аспанды суға алдырғандай
қараудың ж#ні және жоқ. Бұл енді
#мір бұрынғыдан әлдеқайда #згеше
болады дегенді ғана білдіреді. Егер
вирус қатерінің беті қайтқаннан кейін

де оның ауық-ауық соғып кетіп отыратынын, жалпы індет атаулының
уақытты араға салып барып, мутацияға
түсіп оралып тұратынын ескерсеңіз,
енді #мір қиындай түсетінін түсіну
қиын емес. Адамзаттың табысы азаюы
сатып алу қабілетін т#мендететінін, ал
сұраныстың кемуі ұсынысты азайтатынын, ал мұның аяғы #ндірісті шектеуге
тірелмей қоймайтынын ұғыну үшін
маман экономист болудың қажеті жоқ.
Сондықтан бізді алдағы қиындықтардан
тек еңбек, еңбек және еңбек құтқара
ала тынын айта беруге, айта беруге
тиіспіз.
Дағдарыстан кейінгі %мір, бәрінен
бұрын, бәсекеге қабілеттілікті талап
етпек. Дағдарыс тек экономикалық
құлдыраудың емес, жаңа мүмкіндіктер
мен дамудың бастауы екенін де түйсінуіміз
керек.
Бұл орайда, бүгінгідей күрделі
кезеңде халық болып кеңесіп, жұрт
болып бәтуаласатын келелі мәселелер
аз емес. Соның бірі той-томалақ,
ас жиын, жаназа сияқты халық к#п
жиналатын ғұрыптық дәстүрлерге байланысты. Қазір #зіміз к#зімізбен к#ріп,
куә болып жатқанымыздай бекітілген
санитарлық талаптарды бұзып, жасырын той жасап, құдалық #ткізіп, ас беріп
жатқан оқиғалардың арты орны толмас
#кінішке әкеп соқтыруда. Мұндай
басқосуларға жиналған қарақұрым
халықтың тең жартысының ауру
жұқтырып, ауыр халде жатуын, тіпті
бірқатарының ақтық сапарға аттанып кетуіне себепкер болуын немен
түсіндіре аламыз?
(Жалғасы 2-бетте)
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Ақпараттық саясат – басты назарда
Осы апта басында Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Ақпарат және қоғамдық даму
министрі Аида Балаеваны қабылдады.
Министр Қазақстан Президентіне
министрлік жұмысының жыл басынан бергі қорытындыларын, сондай-

ақ оның қызметін одан әрі дамыту
т у р а л ы а қ п а р ат б е рд і. Ке з де с у де
ақ парат тық саясат және азаматтық
қоғам мәселелеріне ерекше назар
аударылды. Атап айтқанда, Аида Балаева
отандық бұқаралық ақпарат құралдарын
дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру, сонымен қатар үкіметтік емес

ұйымдардың әлеуметтік бастамаларын қолдау және «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын іске асыру жайында
баяндады. Кездесу қорытындысы
бойынша Президент министрлік
алдына бірқатар нақты міндеттер қойды.
Министр тапсырылған міндеттерді
уақытылы орындайтынын жеткізді.

АРГЕНТИНАЛЫҚТАР
ҮЙРЕНГЕН ҚАЗАҚ ТІЛІ

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы
2020 жылдың 10 сәуірінен бері Аргентина азаматтарына Zoom арқылы қазақ тілін оқыту
курсын бастаған еді.
Әлбетте, мемлекеттік тілдің мәртебесі – күнделікті өмірде мемлекеттік тілдің қызмет ету
аясының кеңеюі мен шетелдерде қазақ тілін қолданушылардың көбеюімен арта түсері
анық. Осы тұрғыдан келгенде, шет мемлекеттердегі қазақ тілін үйренгісі келетіндердің
саны артып келе жатқаны қуантады. Онлайн курс барысында Аргентинаның Росарио
қаласында орналасқан қазақстандық мәдени орталық мүшелеріне қазақ тілінің
қарапайым А1 деңгейі үйретілуде. Онлайн сабақ ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр.
Бұл курстың ерекшелігі – қазақ тілін
үйрету ғана емес, қазақ халқының біртұтас
мәдениетін дәріптеу және таныту. Қазақ
тілінің базалық білімін игеріп, ауызекі
тілде сұхбаттасуды үйрету, с#здік қорды
к#бейте отырып, ауызекі с#йлеу дағдысын
қалыптастыру.
Бүгінде шетелдік аудиторияға арналған
қазақ тілі курсының қарапайым А1 деңгейінің дәріс бағдарламасы, оқу жұмыс
жоспары, оқу-әдістемелік құралы, таратпа
материалдар дайындалды.
Сабақтың әр сағатында тиімді әдістәсілдер мен соңғы инновациялық технологиялар пайдаланылып, аргентиналықтардың қызығушылығына ерекше мән
берілуде. Тіл үйренушілерді коммуникацияға бейімдеу, яғни тіл үйренушілерге
қазақ тілінің бастапқы актив с#здерін, с#з
тіркестерін, тіпті с#йлемдерін игерту басты
назарда.
Онлайн курсты «Haileybury Astana»
мектебі қазақ тілі пәнінің мұғалімі, phd
докторант Ақниет Озатұлы әр жұма сайын
жүргізеді.

– Jрине, ағылшын тілінің ішкі лингвистикалық табиғаты мен қазақ тілінің
#зіндік табиғатының арасында түбірлі
айырмашылықтар бар, – дейді дәріс
беруші Ақниет Озатұлы. – Алайда оқытушының шетелдік тіл үйренуші аудиториямен еркін диалогқа барып, мәселені
күрделендірмей, мейлінше оңай, тиімді
түсіндірудің нәтижесінде үш айдың ішінде
тіл үйренушілерден қазақ тілінде жауап
алатын деңгейге жетті.
Қазақ тілін үйренуге зор қызығушылық
танытқан Аргентина азаматтары: Густава,
Ирина, Жульетта, Аника, Григорий,
Сергионың қазақ тілінде еркін с#йлеуге,
ақпараттық технологияларды қолдануға
деген танымдық кызығушылығы, тапсырмаларды орындауға, қазақ тілін меңгеруде
мультимедиялық құралдар мен электронды
оқулықтарды қолдануға деген ұмтылысы
ерекше байқалуда. Сабақ барысында
Сергио есімді азамат «Ұлттық домбыра»
күніне орай қазақ күйлерін орындап,
к#пшілікті тәнті етті.
Сонымен қатар олардың қазақ

мәдениетіне, #неріне, музыкасына ықыласы ерекше. Росарио қаласындағы
ерікті топтың «Қазақ мәдениеті» орталы ғын құруы – осының дәлелі. Олар
еліміздің Тәуелсіздік күні, Наурыз
сияқты мерекелерді жыл сайын атап
#туді дәстүрге айналдырған. Facebook
әлеуметтік желісінде Rosario қазақ
мәдениет орталығының тарапынан қазақ
халқының мәдениетін насихаттауға және
дәріптеуге арналған парақша тұрақ ты
түрде жүргізіледі. Тіпті халықаралық
деңгейдегі спорттық шараларда Қазақстан
азаматтарына жанкүйерлік танытатыны
жүрекке жылы тиеді.
Росариода ту орнатуға арналған әлемдегі жалғыз монумент орналасқан, ол жерде
жыл сайын желтоқсанның 16-сында Қазақстанның туы желбірейді.
Биыл елімізде тұңғыш рет мемлекеттік
мереке ретінде аталып #ткен Абай күні
мемлекеттік органдардың делегаттары,
Росарио қаласының әкімшілігі, Оңтүстік
Америка мемлекеттерінің акаде миялық
және бизнес орталарының #кілдері,
осы елдердің Бразилиядағы дипломатиялық миссияларының басшылары
мен қызметкерлері, Қазақ мәдени орталығының волонтерлері қатысқан осы
қаладағы бейнеконференцияға ұласты.
Қазақтың ұлы ойшылының #мірі мен
шығармашылығына арналған ғылыми
іс-шаралар, әдеби кештер мен к#рмелер
ұйымдастыру жоспарланып отыр.
Қойшыбай ЕСЕНТАЕВ

ТАБИҒАТ –
ТАЛ БЕСІГІҢ, АЯЛАЙ БІЛ!
Елімізде экология мәселесі сын көтермей
тұр. Қазір қоршаған ортаның ластануы
өзекті мәселе. Қаладағы жағдай ретке
келер. Ауыл-аймақтағы ахуалды
қайтпек керек?! Табиғат байлығын
тиімді пайдаланып жүрміз бе?!
Қазір мемлекетіміз жаңару үстінде.
Ауыл- ай мақтарды да жаңғырту бағдарламалары жүріп жатыр. Дегенмен, ауыл
жұртшылығы сол жаңару үрдісіне үйрене
алмай жатқандай. Бұрынғы уақытта
малды емін-еркін бағып, қоқыс қора
маңына т#гілетін. Күнделікті тұтынатын
тұрмыстық қалдықтар да к#рінген жерде
жататын. К#з үйренді. Үйренген нәрсе
әдетке айналды. Бірақ сол қалдықтардың
денсаулығымызға да кері әсері барын естен
шығармағанымыз ж#н. Біз тұтас халық
болып, ауыл, қала деп б#лінбей, заң жүзінде
әрекет етіп, қоршаған ортаны қорғауды
мақсат қылуымыз қажет. Қоршаған орта
дегенде к#з алдымызға аң-құс, #сімдік,
табиғат құбылыстары елестейді. Табиғи
апаттардан б#лек, адамның іс-әрекеті
арқылы да тірі ағзалар зардап шегеді.
Мәселен, 2016 жылы #ңіріміздегі Ембулатовка #зенінде балық жаппай қырылып еді.
Бастапқыда мұнай қалдығының салдарынан деп қорытқанымен, кейінгі сараптама
қорытындылары тұрмыстық қалдықтардың
кесірінен балыққа зиян келгенін к#рсетіп
берді.
Ашып айтқанда, жазда #зен жағасында
демалғанды жақсы к#реміз. Кейбіріміз
шомылғанда кезінде сабын, сусабын
секілді тұрмыстық заттарды пайдаланамыз.
Оның құрамындағы химиялық элементтер
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су астындағы тіршілік иелеріне зиянын
тигізетіні назарымыздан тыс қалдырдық.
Қоршаған ортаның ластануына бейжай
қарамайтын қоғам белсенділері де бар.
Солардың бірі, қоғам белсендісі Нұрлан
Құсайыновты әңгімеге тарттық. «Ауамыз
таза болмаса, #зен-к#ліміз шытынаған
шыны мен қалдыққа толы болса, айналамыз
күл-қоқыс болса, қайтіп болашағымызға
жағдай жасамақпыз?! Сондықтан қазірден
бастап табиғатты қорғауда белсенділік
танытқанымыз ж#н» дейді ол.
Айналаға зер салып қарасақ, жер-жерден
тұрмыстық қалдықтарды байқаймыз. Ал
тұрмыстық заттарды тұтынушы #зіміз.
Uзіміздің іс-әрекетіміз осындай бола тұра,
келер ұрпаққа қандай тәрбие бермекпіз?!
Ұл-қызымызға «Балам, кәмпиттің қағазын

қоқыс жәшігіне сал» деудің орынына
қағазын сол жерге тастай саламыз. Оны
к#рген бала қандай тәрбие алмақ?! Бала
ата-анасына, айналасындағы адамдарға
қарап #седі.
Ыбырай Жақаев: «Біз табиғаттың #зін
қайта түлететін ұрпақпыз. Жер, су, ауа
– адам баласының ұрпағынан-ұрпағына
мұра болып келе жатқан мол қазына...
Jрбір ағашты, әрбір бұтақты, жалғыз
дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор
болу – басты міндеттердің бірі» деп #сиет
қалдырған. Сондықтан табиғатты қорғау,
оны аялау – баршамызға ортақ міндет.
Асылбек Н=СІПҚАЛИ
Казталов ауданы

Jрине, қазақта «Той – тәңірдің
қазынасы» деген с#з бар. Бірақ осы
с#зді айтқан бабаларымыз «Дәстүрдің
озығы бар, тозығы бар» деген с#зді де
ескеріп жүруімізді қаперімізге салып
кеткен. Біз қазір құндылықтары
жаңарған мүлде #зге ғасырда #мір сүріп
жатқанымызды естен шығармауымыз
керек.
Елбасы «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласында ұлттық прагматизм
мәселесі туралы #те #ткір әрі жанжақты атап к#рсетеді. Біз мақалада
к#рсетілген осы бағытқа тереңнен
қарауымыз керек деп ойлаймыз.
Дамыған елдер ертеден үнемшілдікті,
жинақылықты басты құндылығына
айналдырса, ал бізде бәрі керісінше –
даңғазадан, даңғойлық пен кердеңдік,
орынсыз сән-салтанаттан әлі арыла
алмай келеміз.
Ашығын айтқанда, бізде ұлттық
прагматизмнің негіздеріне қайшы
келетін ысырапшылдық сияқты
әдеттерге қарсы шаралар қабылдауда
нақты ұстаным жоқ.
К#рші елдерде туғаннан #лгенге

Жас кезден денсаулықты күтуге,
сақтауға барынша к#ңіл б#лген абзал.
Jр азамат ширақ та сергек болудың
барлық амалдарын жасауы керек. Бұл
тұрғыда іргедегі Қытай елінің жаппай
денсаулық сақтау бағытындағы ісқимыл, күнделікті жаттығу амалдарынан үйрену артық етпейді.
Үшінші мұрат – Білім мұраты.
Білімді болу үшін к%п оқу керек. Осы
ретте Қазақстанда кітап культін
жасау ісі %те маңызды. Jлемнің озық
елдерінде кітап оқу мемлекеттік
деңгейдегі мәртебелі міндет саналады.
Uкінішке қарай, қазір біздің жастарымыз, әсіресе #скелең ұрпақ тек смартфон парақшаларын қызықтаудан
арыға бара алмай отыр. Мұндай
уақытты «босқа #лтіру» амалдарынан
тезірек арылу керек.
Қазіргі таңда жұртшылықпен
жұмыла талқылауды қажет ететін
тағы бір к%кейкесті рухани тақырып –
отбасы мәселесі. Жалпы жаһандану
заманында ұлт ретінде сақталып қалу
үшін отбасыдағы ұрпақ тәрбиесінің
мәні зор. Ата-бабаларымыз «Отан
отбасынан басталады» деп тегін айтып
кетпеген. Uнегелі отбасыда тәрбие
алған #скелең ұрпақ қана атамекенін

тиіспіз. Бұлтың-бұлтың етіп тұратын
аумалы-т#кпелі дүниенің қалайқалай құбылатынын, жаһан желінің
қай кезде қалай қарай соғатынын
ешкім де болжап біле алмайтын
кез келе жатқандай. Сондай-сондай
замандарда қандай сынақтарда да
к%птігімізді к%рсетуге мүмкіндігіміз
болуы керектігін, оның үстіне санның
түптің-түбінде сапаға айналмай
қоймайтынын ұдайы ұмытпауымыз
қажет. Жұмыс қолы артылып-т%гіліп
жатқан оңтүстіктегі %ңірлерден жұмыс
қолын қажет етіп тұрған солтүстіктегі
атамекенге қоныс аударушыларға
барынша жағдай жасау, ішкі миграцияны мемлекеттік саясат деңгейінде
реттеп отыру биліктегі атқа мінген
азаматтардың перзенттік парызына
айналуы ж%н.
Jрине, рухани құндылықтар
қатарында ана тіліміздің ахуалы
алдыңғы қатарда тұратыны белгілі.
Бүгінгі таңда бұл бағытта елеулі
жұмыстар атқарылса да, к#пшілік
тарапынан мемлекеттік тілдің әлі де
қолданыс аясы кеңімей отырғанын
айтып келе жатқаны да ақиқат.
Бұл мәселеде біз әуелі мемлекеттік
тілдің даму эволюциясына назар

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ
ҚҰЛДЫРАМАСЫН

Қырымбек КӨШЕРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы
дейінгі орындалатын салт-дәстүр, (той,
ас, жаназа, т.б) әдет-ғұрып рәсімдерін
заңмен реттеп қойғандықтан, халық
қойылған талапты қалыпты түрде
қабылдайды. Біз не істеуіміз керек?
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев осыдан екі жыл бұрын
«Қазақстан БАҚ-тарындағы үйлену
тойлары мен басқа да мерейтойларды %ткізудің жаңа тәсілдері туралы
пікірталасты қолдаймын. Жауыр болған
атаққұмарлық ысырапшылдықтан,
сән-салтанаттан құтылатын жаңа үлгі
қажет. 7збектер, түріктер, түрікмендердің үлгілері бойынша ұлттық салтдәстүрге ден қою қажет» деген пікір
білдірген еді.
Алдағы уақытта к%пшілікпен
кеңесе келе, біз де к%рші елдердің
үлгісі бойынша ғұрыптық рәсімдерді
заңмен реттеу шараларын қолға
алатын уақыт жетті деп ойлаймыз.
Бұл, әсіресе, қазіргідей бейне бір
соғыс жағдайындағыдай әрбір
отандасымыздың #мірін сақтап
қалу үшін күні-түні күресіп жатқан
әлемдік пандемия кезінде аса қажет.
Бір с#збен айтқанда, біз қазір тоғыз
жолдың торабында тұрған сияқтымыз.
Сондықтан ұлттық мүддемізді, ұлттық
құндылық та рымызды дамытуда біз
бірге болуға міндеттіміз! Ал оны
іске асыру жолында, әрине, әртүрлі
пікірлерге жол ашық болуы тиіс.
Қазақта «Мұратың асыл болсын»
деген баталы с#з бар. Орайы келген
осы тұста ұлтымыз үшін аса маңызды
үш мұрат туралы #з ойымды ортаға
салғанды ж#н к#рдім.
Бірінші мұрат. Пандемиядан кейінгі
кезеңде қазақ қоғамының алдына
ЕҢБЕК мұраты шығуы тиіс. Jлемдегі
озық мемлекеттердің қай-қай сысы
да дамудың биік шыңына тек еңбек
арқылы жеткенін естен шығармаған
абзал. Ұлы Абайдың 1895 жылы
жазған «Талай с#з бұдан бұрын к#п
айтқанмын» дейтін #леңінде «Не
ғылым жоқ, немесе еңбек те жоқ, ең
болмаса кеттің ғой мал баға алмай»
десе, «Аш қарын жұбана ма майлы ас
жемей?» деген #леңінде
Еңбек жоқ, қаракет жоқ,
қазақ кедей,
Тамақ аңдып қайтеді тентіремей?
– деп ащы ақиқатты ашып айтқан
болатын. Сондықтан біз іргелі ел
боламыз десек, еңбексіз ешқандай
табысқа жете алмайтынымызды есте
ұстағанымыз ж#н.
Екінші мұрат. Jлем жұртшылығын әбігерге салған індет кезінде
біз ненің қажет, ненің қажет емес
екенін толық түсінген тәріздіміз. Осы
орайда қалың елдің алдына Денсаулық
мұраты шығады. Халқымыздың
«ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол
ізде» деген даналығы қандай керемет!

ардақтап, Отанын қастерлей білетіні
ақиқат. Біз тәуелсіздік жылдарында
түпқазығын таппай жүрген ұлттық
идеямыздың тамыры, міне, бабалар аманат еткен осы шаңырақтың
берекесінде, керегенің киесінде жатыр
деп ойлаймыз.
«Ұяда не к%рсең, ұшқанда соны
ілесің» демекші, отбасыда ұлағатты
тәрбие алмаған, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірмеген жастан келешекте елін сүйер отаншыл патриот шықпайтыны белгілі.
Ашығын айтсақ, бүгінгі қоғамда орын
алып жатқан ажырасу, қол жұмсау,
зорлық-зомбылық және басқа да
түрлі әлеуметтік қайшылықтардың
басым б#лігі отбасы тәрбиесінің
босаңдап, жоқ босап кетуінің кесірі
деп білеміз.
Ежелден қазақ қоғамы тәрбие
талбесіктен басталатынын ұрпақтың
құлағына сіңіріп келген. Халқымыздың «Ата к%рген оқ жонар, ана
к%рген тон пішер» дәстүрі бойынша
ұлды ел қорғайтын еңселі азамат
болуға, қызды ұлтты ұйыстыратын
инабатты ана болып #суге ерте жастан
баулыған. Сондықтан Отанға деген
махаббат отбасыны қастерлеу, әкені

аударуымыз керек. Егемендіктің елеңалаңын алып қарайық. Тоқсаныншы
жылдардың басында қазақ ұлтының
саны халықтың 39 пайызын ғана
құрағанын жаңа айтып #ттік. Ел басшы лығының алдында ең бірінші
тәуел сіздікті сақтап қалу міндеті
тұрды.
Uз жерімізде тұрсақ та, қалыптасқан
жағдайға байланысты Ата Заңға қазақ
тіліне мемлекеттік мәртебе беруді
сұрауға мәжбүр болған күрделі кез еді
бұл. Осыған орай Елбасы мемлекеттің
тұтастығы мен тұрақтылығын сақтау
үшін тіл саясатында осындай сарабдал
саясат ұстанды. Соның арқасында
мәселені саяси ушықтырмай, мүмкін
ішкі сілкіністерге жол берілген жоқ,
мемлекеттік тілдің мәртебесі кезеңкезеңмен артып келді.
Алдағы уақытта сарапшылардың
пікірінше, халқымыздың саны 19
миллионға, ал мемлекет құраушы ұлт –
қазақтардың үлесі кемінде 78 пайызға
жетеді деп күтілуде. Бұйыртса, айналасы отыз жылдың ішінде қазақтардың ел
халқындағы үлес салмағы 1991 жылғы
39 пайыздан екі есе артқалы отыр.
Ендігі кезекте ұлтаралық келісімді
сақтай отыра, тіл және басқа да ұлттық

Қазіргі таңда жұртшылықпен жұмыла талқылауды қажет
ететін тағы бір көкейкесті рухани тақырып – отбасы мәселесі.
Жалпы жаһандану заманында ұлт ретінде сақталып қалу үшін
отбасыдағы ұрпақ тәрбиесінің мәні зор. Ата-бабаларымыз
«Отан отбасынан басталады» деп тегін айтып кетпеген.
Өнегелі отбасыда тәрбие алған өскелең ұрпақ қана атамекенін
ардақтап, Отанын қастерлей білетіні ақиқат. Біз тәуелсіздік
жылдарында түпқазығын таппай жүрген ұлттық идеямыздың
тамыры, міне, бабалар аманат еткен осы шаңырақтың
берекесінде, керегенің киесінде жатыр деп ойлаймыз.
құрметтеу, ананы аялау, бауырды сыйлау сияқты адами ізгі қасиеттерден
бастау алатынын еске руіміз керек.
Отандастарымыз отбасының қадірін,
әсіресе, қазіргідей пандемия кезінде
барынша сезінді. Осындай сындарлы
шақта #негелі отбасылардың шаңырағы одан әрі беки түссе, #зара құрметке құрылмаған үйлердің іргесі
с#гіле жаздады, кейбіреуінікі с#гілді
де.
Дала данышпаны әл-Фараби
бабамыз «Тәрбиесіз берілген білім
адамзаттың қас жауы» деп айтып кеткен. Біз келешекте білім беру мен
отбасы тәрбиесін ұштастырмайынша
отаншыл, зерделі де зейінді ұрпақ
қалыптастыра алмайтынымыз анық.
Осыған орай, Білім және ғылым
министрлігінің орта мектептерде отбасы
құндылықтары мен ұлттық тәрбиеге
бағытталған арнайы пән енгізу бойынша
ұсыныстар енгізетін кезі келді.
Сонымен бірге белгілі ғалымдар,
қоғам қайраткерлері мен к#п
балалы аналардан құралған ата-аналар ұйымын құрып, министрлікпен
бір лесіп «Отбасы – орта мектеп»
атты жастарға тәрбие берудің
жалпыхалықтық әдістемесін әзірлеу
қажет деген ойдамыз.
Қазіргі қиындықтарға байланысты халқымыздың балажандық
дәстүрлеріне, к#п балалы отбасыларды ардақ тұтатын қасиетіне
селкеу түсіріп алмауды да ойлауға
тиіспіз. «Бір қозы туса, бір түп жусан
артық шығады» дейді біздің қазақ.
=р баланың %з несібесі болады.
Мынандай алып даланың астын
да, үстін де толтырып тұрған ғажап
байлықтарды #згенің к#мегімен
емес, #зіміздің қолымызбен игеру
үшін біз к#беюіміз керек. К%бейгеннің
ғана к%сегесі к%гереді. Айналадағы
жұрттармен салыстырғанда біздің
#су қарқынымыз баяу екенін ашық
айтып, осыған анық алаңдауға

мәселелерді қоғамда айқынырақ айтуға
негіз бар деп есептейміз.
Қазақта «Тексіздік – тілсіздіктен
басталады» деген с#з бар, сол с#з –
анық с#з. Дәстүрі берік, тағылымды
тарихы таңбаланған халық жат құндылықтардың жетегінде кетпейді.
Бұл бағытта Елбасының бастамасымен латын әліпбиіне к%шу мемлекеттік тілдің дамуына жасалған жаңа
бетбұрыс. Жаңа әліпби қоғамның
барлық саласына енуі керек. Жаңа
әліпби қазақ тілінің ХХІ ғасырдағы
ақпараттық технологиялар тіліне
айналуына жол ашады. Яғни қазақ
тілінің жаңа дәуірі басталады!
Бұған Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа
Жолдауында айтқан «Қазақ тілінің
мемлекеттік тіл ретіндегі р%лі күшейіп,
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі алыс емес» деп нақты
межені белгілеп беруі, әрі таяуда берген сұхбатында «қазақ тілінде с%йлеу
мақтаныш болуы үшін қоғамда оған
деген қажеттілікті арттырған ж%н»
екенін атап к%рсетуі айғақ болмақ.
Түптеп келгенде, барша дүниежүзі
сынаққа түскен осы сындарлы шақта
біздің халқымыз да %зінің рухани
қазынасын қастерлеп, аңсап жеткен
мемлекеттігімізді, тәуелсіздігімізді
шайып жіберуге жол беретін кез келген
әрекеттердің алдын алу – бүгінгі ұлттық
жауапкершіліктің басты міндеті, бүкіл
қоғамның мойнындағы парыз. Аңсап
жеткен Тәуелсіздігімізді Жаратқан
Иеміз бұл жолғы пәле-жаладан да аман
сақтасын, ұлттық құндылықтарымызды
ғұмырлы еткей!
Ұлттық құндылықтарымыз –
мәңгілік ардақ тұтар асыл қазынамыз.
Құндылықтырамыз құлдырамасын.
Ұлтты ұйытып тұрған ұлы қасиеттері мізді бойымызда да, ойымызда
да сақтай алсақ, бәрі орнына келеді,
жерімізге де, елімізге де жаңа
жақсылықтар қосыла береді.

ANA TILI

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
Етегінен басына шығып, үйге келгенше он т#рт күн уақыт керек болды.
Себебі, бара сала бірден тауға к#теріліп
кетпейміз. Акклиматизация жасау
керек. Жарбұлақ деген жерге дейін
к#лікпен бардық. Одан ары қарай 12
км жерге жүгімізді атпен жеткізіп салды, біз жаяу жүрдік. Ары қарай аттың
да жүретін жолы таусылып, сол жерге
шатыр тіктік. Одан ары қарай 20-30 км
жер жүріп, қайта шатыр тіктік. Бір күн
қонып, Мәрмәр қабырғаның 4500 метр
биіктігіне дейін к#терілдік. Лагеріміз
тұрған жердің биіктігі – 3200 м. Екі күн
бойы осы 4500 метр биіктікке к#теріліп,
жаттықтық. Екі күн арлы-берлі жүрдік.
Организмді дайындадық. Мәрмәр
қабырғадан түскен бойы басқа тауға
шығуым керек болса, бірден к#теріле
аламын, себебі организмдегі бейімделу
екі апта сақталады.
Биіктеген сайын адам организмінің
қай жері әлсіз, сол тұс сыр береді.
Демек, биіктеудің ең бір жақсысы,
қай жерің әлсіз екенін түсінесің. Ол
жеріңнің ауыратынын бұрын білмей
жүре беруің мүмкін. Мысалы, менің
асқазаным ауырады екен. Тамақ іше
алмай қалдым. Дұрыс тамақ іше алмаған
оң, басым айналып, глюкоза азайып,
соң,
қант жетіспей қиналдым. С#йтсем,
менде гастрит екен. Мәрмар қабырғаға
ірінші рет к#теріліп келе жатқан
бірінші
зге бір альпинистің тісі ауырды, енді
#зге
іреуінің басы ауырды. Тау аурулары
біреуінің
к#п.

Еренғайып Қуатайұлы есімі журналистика саласында танылғаны
белгілі. Одан кейін кәсіпкерлікке бет бұрғанынан
нынан да көпшілік
хабардар болар. Салауатты өмір салтын ұстанып,
танып, тауға шығып,
биіктерді бағындыра бастағанын да әлеуметтік
еттік желілерден оқыпкөріп отыратынбыз. Жақында ғана Тянь-Шаньдағы
аньдағы биіктігі алты
мың метрден аса Мәрмәр қабырға атты шыңға
ыңға шығып келген
еді. Осы орайда тау мен салауатты өмір салты,
ты, Қазақстандағы
альпинизм бағытындағы туризм туралы ой-пікір
й-пікір бөліскіміз келіп,
хабарласқан едік... «Өзімді кәсіби альпинист
ст деп санамаймын»
деп бастады сөзін Еренғайып Қуатайұлы.
– Кәсіби альпинист болу үшін не істеу
керек?
– Жылдар бойы дайындалу керек.
Бұл да кәсіби спорттың бір түрі. Оның
да #з деңгейлері, альпинисті спортшы
деп есептесек, оның алатын разрядтары бар. Мұның да үшінші, екінші,
бірінші разрядты альпинисші, одан әрі
Спорт шебері, Халықаралық дәрежедегі
спорт шебері деген деңгейлері болады.
Мәселен, Мәрмәр қабырғаға шығу
үшін, ең кемі, үшінші разрядты альпинист болуың керек. Жер бетінде
биіктігі сегіз мыңдық 14 шың бар
ғой. Баршамызға жақсы таныс қазақ
альпинисі Мақсұт Жұмаев, мысалы,
сол 14 шыңның барлығына шыққан.
Тарихи атауы «Джомолунгма», біз
«Эверест» деп білетін шыңды екі рет
бағындырған. Екі ретте де оттегісіз
шыққан...
Үшінші разряд алу үшін, менің
түсінігімде, кем дегенде бір жылдай кәсіби түрде дайындалу керек.
Альпинизмнің әліппесін, техникасын,
құрал-жабдықтары мен терминдерін
жақсылап үйренген дұрыс. Қандай кезде
тауға шығу, қай кезде шықпау керегін
білу керек. Қасыңдағы жолдасың құлап
қалса немесе #зге де бір жағдайларға
кезіккенде алғашқы медициналық
к#мек беруді үйрену қажет. Ең бастысы,
альпинизмнің қауіпті спорт екенін
түсінгеніңіз ж#н. Міне, осының
барлығын жақсылап үйреніп, біліп
болған соң сізге үшінші разрядты береді. Оған кәдімгідей емтихан
тапсырасың. Алматы қаласында
альпинистерді дайындайтын т#рт секция бар. Ол секциялар Алматы қаласы
Альпинистер федерациясына қарайды.
Бас бапкеріміз, оның қасында кем дегенде екі-үш нұсқаушы болады. Біздің
Alpine Asia Team секциясының арнайы
жарғысы, ережесі бойынша аптасына екі рет базада арнайы физикалық
жаттығу жасаймыз. Сенбі, жексенбіде
тауға апарады. Онда да оқу-жаттығу
жұмыстары жүреді. Тауға #рмелеу,
техникалық құрал-жабдықты пайдалану – түгел үйретеді. Міне, осындай
сатылардан #ткен соң үшінші разрядты
альпинист атанасың.
Бір ғана Амангелді шыңын
мысалға алайын. Биіктігі 3995 мың
метр. Амангелдінің т#рт жолы бар.
Бір жолы «1 б» деп аталады. Ол ең
жеңіл түрі. Екіншісі «2 а» деп аталады,
сәл күрделірек. Одан кейін «2 б» деп
аталатын жол бар, одан да күрделі,
«3 а» бәрінен де күрделі. Мысалы,
сол Амангелді шыңына «2 б» жолы
арқылы екі рет, «1 а» жолы арқылы
4-5 рет к#терілдім. «2 а» жолымен екі
рет, «2 б» жолымен екі рет шықсам,
үшінші разряд береді. Одан да биігірек
шыңдарға барып «3 а», «3 б», «4 а»
деп таңбаланатын күрделі жолдармен
биікке к#терілсем, екінші разрядты
альпинист боламын.
Алайда кәсіби альпинист болу үшін
оған кәсіби түрде кіріскенің ж#н. Біз
секілді тауға ғашық жандардың жан
қалауымен биікке ұмтылуын «әуесқой
альпинизм» деп атайды.
– Ендеше, тауға альпинист болмай-ақ
та шыға беруге не кедергі?
– Ештеңе кедергі емес. Қарапайым
туристер аяғы жететін жерге дейін
тауға шығады. Алматы маңында арнайы құрал-саймандар қолданбай-ақ
шығатын Фурманов, Құмбел сынды шыңдар бар. Бәрі осы шыңдарды
сүюден басталды ғой деймін. Оларға
шығып к#рген соң, басқа таулардың
биігі қандай екен деп ойлай бастадым. Ал барлық таудың бәрі бірдей
емес. Күрделі, #те күрделі шыңдар бар.
Оларға шығу үшін оқу-жаттығу керек.
– Құпия болмаса бұл жаттығу
жұмыстары ақылы ма?
– Jрине. Оған қоса секцияға жыл
сайын арнайы жарнасын т#лейміз.
– Қымбат па?
– Uте қымбат емес.
– =детте альпинизм, тауға шығу
ерекше бір романтикалық к%ңіл күй сыйлайтын секілді. Шындығында да солай
ма?
– Бұл сауалға жауап беру үшін тауға
не үшін шығатынымды айтуым керек
шығар. Тауға жүрегімнің қалауымен
шығамын. Тау маған тыныштық сыйлайды. Тауда жүрген адамдардың
барлығы да жылыжүзді, мейірімді.
Jрине, тауға шығудың да #з қиындығы
бар. Бірақ оған осындай мақсатпен
к#терілген адам, әрине, биіктіктен
тазалықты аңғарады.
– Ең бірінші тауға шыққан кезіңіз
есіңізде ме?
– Журналистикада жүргенде тауға
шығуға уақыт болмады. Кәсіпкерлікке
ауысып, жұмысымды жолға қойғаннан
кейін уақыт табыла бастады. Жақсы
бір нәрселермен айналысқым келді.
Ойжайлау, Шымбұлақ секілді жолы
жеңілдеу биіктерге шығып к#рдім.
Бірде менімен бірге тауға шыққан

тауға биікпін деп барсаң, ол да саған биік
екенін к%рсетеді, аласарып барсаң, ол
да аласарады дегені бар еді. Сіз қалай
ойлайсыз?
– Uте дұрыс. Тауды адам бағындыра
алмайды, тау адамды бағындырады.
Jр шыққан сайын үмітпен, арманмен,
қорқынышпен барамыз. Біссімілдамды
айтып, «тау, саған бара жатырмын,
қабыл ал, биігіңе шығуға рұқсат бер»
деймін. Таудың киесі #те зор. Таудағы
алапат табиғи апат к#зді ашыпжұмғанда қанша адамның #мірін қиып
кетеді. Тұйықсуда альпинистердің
базасы бар. Тауда қаза тапқандардың
мемориалды тақтасы тұр. Қаншама
адамның тізімін оқисыз. Соған қарап
тәубаңа келесің. Тау, бір жағынан,
ажалдың аймағы сияқты. С#йте тұра,
тау тазарудың мекені. Тауға шыққан
адам #зінің жігерін, намысын жаниды.
Uкініштісі, біздің қараг#здер тауда
сирек жүреді.
Тау экологиялық мәдениет қой.
К#бі тауға шығу еріккендердің ермегі,
ақшасы бар байлардың ісі деп ойлайды. Олай емес. Тауға шығу үшін к#п
нәрсенің керегі жоқ. Жылы аяқ киім
мен жылы киімің болса, уақытыңды
б#ліп тауға шықсаң, әлемге басқа бір
к#жиектен қарар едің.
– Таудан қайтпай қалған альпинистер де %те к%п.
– Иә, #те к#п. Мысалы,
былтыр, тамыз айының 16-ы
күні Мұрат Uтепбаев, Андрей
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Непал үкіметінен рұқсат алу үшін 12
мың доллар жарна т#лейсіз. Эвересттің
басында кейде 55-60 градусқа дейін
суық болады. Сондай суыққа т#теп
беретін киім керек. Оны, шамамен, 2030 мың долларға аласыз. Қырық градус
суыққа шыдайтын киіміңіз болуы
керек. Ол: екі қабат аяқ киім. Жылы
шалбар, бірнеше куртка, бас киімнің
бірнеше түрі, маска, к#зілдіріктің екі
түрі. Таудың басына түскен сәуле қарға
шағылысады да, к#зіңізді қариды. Ол
сәуленің #ткірлігі сонша, жанарды
ағызып жіберуі мүмкін. Сондықтан
қарға арналған арнайы к#зілдірік
болады. Қолғаптың екі-үш түрі керек.
Альпинистердің ең бір осал жері – аяғы
мен қолы. Арнайы тамақтарыңызды да
алып жүресіз.
Эверестке #зіңіз бармайсыз, арнайы
кәсіби компаниямен баруыңыз керек.
Бара сала тауға шығып кете алмайсыз.
Акклиматизация жасайсыз. Екі-үш ай
уақыттың қорын жинап алғаныңыз
ж#н. Сонда жалпы шығыны 60-65 мың
долларға шығады.
– Ал Алматының маңындағы таулар,
шыңдардың қайсысын туризмнің к%зіне
айналдыруға болады деп ойлайсыз?
– Алматының айналасындағы
таудың бәрі жаңа бастаған альпинистер
үшін #те ыңғайлы. Демек, альпинизм бағытындағы туризмге ең
ыңғайлы аймақ. Бірақ бізде
коммуникация дамымаған.
Альпі тауына шыққыңыз

Еренғайып ҚУАТАЙҰЛЫ:

ТАУДЫ ЕШКІМ

ЖЕҢЕ АЛМАЙДЫ
досым Руслан Ербота «Бұдан да биігірек
жерлерді к#р» деп, Үлкен Алматы
шыңына ертіп барды. Соған барған соң
таудың кереметін анық сезіндім. Одан
әрі Букреев, Фурманов шыңдарына
шықтық. Jрине, бірден к#теріле
алмаған да кездеріміз болды. Бірақ
талпына бердік. Бұдан да биік тауларға
шықсам деп жүріп, кәсіби альпинистер
дайындайтын секцияға мүше болдым.
– Альпинистер үшін ең аласа тау
қандай?
– Альпинистерде аласа тау, биік тау
деген ұғым жоқ. Таудың бәрі де, ондағы
қауіпсіздік шаралары да бірдей. Медеуден келе жатып тасын дұрыс баспасаңыз
құлап кетуіңіз мүмкін. Эверестке барып
дұрыс жүрсеңіз аман келуге болады.
Ең бірінші, қауіпсіздік сақталуы керек.
Uзіңнің және қасыңдағы адамдардың
қауіпсіздігі аса маңызды. Альпинистер тауға жалғыз шықпайды. Демек,
#зіңнің ғана емес, #зге адамдардың да
тағдыры бірге. Жабдықтармен алғаш
шыңға к#терілгенде бір оқиға болды.
Тұйықсу шатқалындағы биіктігі 4200
метр 28 панфиловшылар шыңына
шықтық. Алдымда кәсіби альпинистер. Арқанмен тізбектеліп, он метр
қашықтықта #рмелеп келеміз. Бір
қарасам аяқ қоятын және қолмен
ұстайтын жер жоқ. Жып-жылтыр тас.
Жоғарырақтағылар жүр дейді. «Қалай
жүрем, жол жоқ деймін» мен. «Ештеңеге
қарамай жүр. Сен тоқтасаң, жалғыз
#зің ғана емес, арқанға байланған

т#ртеуіміз де құздан құлаймыз» деді.
Шынымен, т#мен қарасам үш жүз метр
биікте, шыңырау құзда тұрмыз. Не істеу
керек? Жалма-жан қолғабымды шешіп,
саусақтарыммен тырмысып, аяғымды
тірейтін кішкентай тіреудің #зін медет
к#ріп, алға #рлей бердім. Менің ғана
емес, қалған үш адамның да #міріне
жауапкермін деген с#з маған қайрат
берді. Демек, альпинизм ең қауіпті әрі
жауапкершілігі ең жоғары спорт түрі.
– Қорқынышты қалай жеңуге болады?
– Сізге айтқан оқиғадан соң, енді
тауға шықпаймын деп ойладым. Тірі
жүру маңызды ғой, енді. Jркімге #з #мірі
қымбат. Бірақ, бір аптадан кейін тауға
қайта бардым. Бір бастаған адамға альпинизм бітпейтін спорт екен. Мысалы,
бір тауды к#ресің, келе жатсаң тау таяп
тұр, соған шықпайынша үйге қайтқың
келмейді. Uзім сондаймын, басқа альпинистер де солай ойлайды-ау.
– Альпинизм жауапкершілік қана
емес, сонымен бірге ғылым да секілді ғой.
Тауды зерттеу ғылымын біліп шығатын
секілдісіздер...
– Дұрыс айтасыз. Қар жауғанда,
н#серлеткенде қалай жүру керек, қай
жерде к#шкін жүруі мүмкін – мұның
бәрін үйрететін арнайы мамандар бар.
Семинарлар, тренингтер #ткізіп тұрады.
– Мәрмәр қабырғаға шығып келдіңіз.
Осы жайында айтсақ...
– Мәрмәр қабырғаға бірінші рет бардым. Алты мың метрден аса биіктікке де
алғаш рет к#терілуім.

Василий Пивцовпен бірге

Мәрмәр қабырғаға к#терілгенде
басым қатты айналды. Василий Пивцов деген 8 мыңдық биіктіктегі он
т#рт шыңды бағындырған кәсіби
альпинст. Адамгершілігі #те жоғары
адам. Эверестің биіктігі 8884 болса,
Василийдің адамгершілігі одан да биік.
Сол «сенде глюкоза азайған» деп тәтті
мен су берді. Қасыңда тәжірибелі жолбастаушы болса, к#мегі к#п тиеді.
Мәрмәр қабырғаға 12 адам
к#терілдік. Кейде таудың беті аппақ қар
болып жатады, асты шыңырау болуы
мүмкін. Байқамай дұрыс емес жерді басып, құзға түсіп кетсең, кім шығарады.
Альпинистерде арқан байлаудың
түрлі тәсілдері бар. Осындай құздары
к#п тауда жіпті басқаша байлайсың.
Қашықтықты 10-15 метр сақтап,
арқанды керіп, тізіліп жүресің. Гид
жол бастап келе жатып, қар құлап еді,
тәжірибелі альпинист қой, мұздақтың
үстіне мініп отыра қалды. Қарасақ,
жұқа мұздақ жарылып, т#менде 200-300
метрлік құз жатыр. Кәсіби альпинистер
жолдың, қардың, тастың қаупін жақсы
біледі.
– Мәрмәр қабырғаға к%терілу үшін
арнайы бір құзырлы орындардан рұқсат
сұрайсыздар ма?
– Алматы қаласында Альпинизм
федерациясының #кілдіктері бар. Сол
жерге барып маршрут парағын толтырамыз. Олардың сұрақтарына жауап
береміз. Рұқсат берген соң, с#йлесу үшін
керек арнайы рациямен қамтамасыз
етеді. Барлық категориялық тауларда
әр елдің #кілдіктерінен рұқсат аламыз.
Бас бапкердің мақұлдауымен шығамыз.
– «Аңшының әңгімесі» деген сияқты
альпинистің әңгімесі бола ма? Ол әңгімеде
не айтасыздар?
– Тау туралы айтамыз. Тауда
алдыңнан шыққан қиындықтар туралы,
қауіпсіздік мәселелерін с#з қыламыз.
Аңшылар к#біне #тірік қосады ғой,
альпинистер #тірік айтпайды. Дәл #зім
олардың #тірік айтқанын естімедім.
– Ал тау иесіне, қар адамына сенесіздер ме?
– «Қар адамы бар» деген с#з бар.
Оған #з басым сенемін. Басқаларының
сенетін-сенбейтінін білмейді екенмін.
«Қар адамын к#рдім» деген альпинисті
кездестірген жоқпын. Талғар #ңірінде
осындай әңгіме болған екен, қар адамына тамақ берген адамды к#рдім деген
орыс альпинисінің естелігін оқыған
едім.
– Мақсұт Жұмаев бір сұхбатында

Корнеев, Александр Чечулин деген
біздің үш альпинист – секциямыздың
бас бапкері және екі нұсқаушысы
Қырғызстандағы Победа шыңын
бағындыратын болып аттанған еді.
Победа шыңы 7434 метр биіктікте.
Жер бетіндегі жеті мыңдық биіктіктегі
шыңдардың ең сойқаны. Ең қатал
жағынан шығатын болған. Сол жолда
қайтыс болды. Сүйегі табылмады.
– Альпинизммен контрабандалық
пиғылмен айналысатын, сол арқылы ғана
тауды бағындырғысы келетін адамдар
болады деп ойлайсыз ба?
– Таудың біз к#терілетін биігінде
тас, мұз бен қардан басқа еш теңені
кездестірмейсіз. Сіз айтқан контрабандалық пиғыл, мәселен, дәрілік
ш#птер, «Қызыл кітапқа» енген ерекше
#сімдіктер 3000-3500 метр биіктікте.
Оған қарапайым туристер де к#теріле
береді.
– Ал жыртқыштарға кездесуіңіз
мүмкін бе?
– Jбден мүмкін. Мәрмәр қабырғаға
к#терілген кезде аюдың тезегін к#ріп
отырдық. 10-15 минут біздің жолымызбен жүріп #ткен. «Бұл жердің қожайыны
менмін, сен не жоғалттың» деген аюдың
қарсылығы ғой. Жеке кездесіп қалсаң,
құлақ шекеден бір-ақ қағады. Біз топпен жүрген соң, аю қорқады. Алыстан байқайды да, қарсылық әрекетін
к#рсетеді. Кәсіби мамандар «аюмен
т#рт метр жерде бетпе-бет кездесіп
қалсаңыз, аю сізге шабуыл жасайды
екен. Т#рт метрден алысырақ кезіксе,
қорқып қашады екен» дейді. Сондықтан
орманның ішінде жүрген альпинистер айғайлап музыканы даңғырлатып
жүреді. Аю қашсын, алыс жүрсін,
бетпе-бет келмесін дегені.
– Топтарыңызда қыздар бар ма?
– Бар. Қазақтың #те мықты, батыл,
Хантәңіріге шыққан, Гималайға барып
жүрген қыздары бар.
– Эверестке шыққыңыз келе ме?
– Құдай қаласа, келер жылы
Хантәңіріге шықсам деген арманым
бар. Ол үшін дайындықты биыл бастап
кеттім. Аптасына алты күн жүгіремін.
Екі рет арнайы бапкермен жаттығамын.
Хантәңірі – еліміздегі ең биік шың.
Пирамидасы #те күрделі. Оған шығу
үшін 20 күн уақыт кетеді екен.
Бұйырса, 45 жасқа келгенше
Эверестке де шықсам деймін. Uкінішке
қарай, Эверест қазір коммерциялық
жобадағы тау болып кетті. Эверестке
шығу үшін алпыс мың доллар қажет.

келсе, етегіне электричкамен апарып
тастайды. Ал бізде кейде Шымбұлақтың
#зіне дейін автобустар жүрмей қалады.
К#лік аз. Жол сапасы мүлдем басқа.
Қырғыздар қазір осы салада бізден
әлдеқайда дамып кеткен.
– Альпинизммен қоса марафондарға
қатысып, жүгіріп те жүрсіз...
– Иә, былтыр Түркияның Каппадокиясына барып келдім. Биыл Испанияға
барып жүз шақырым жүгіруім керек
болған. Пандемияға байланысты бара
алмадым. Тауға шығу мен қашықтыққа
жүгірудің арасынан бір философия,
үйлесімді іздеймін. Екеуі де саған қанат
бітіреді, армандарыңа жол ашады ғой.
Жүгір генде ешкіммен емес, #зіммен
жарысамын. Мысалы, жалқау адаммын.
Жалқаулығымды жеңейін деп жүгіремін. Uзімді қайраймын. Бұл спорт
емес, #мір салты.
Қазір АҚШ-та салауатты #мір салтымен айналысатын халықтың үлесі
42 пайыз екен. Бізде ол үлес 7-8 пайыз
ғана.
– Тауға шығу жұмысыңызға кедергі
келтірмей ме?
– Тауға демалыс күндері ғана
шығамын. Таңертең ерте тұрып жүгіріп,
жаттығуларымды жасап аламын.
Жұмысқа кедергісі жоқ. Бірінші орында отбасым. Кәсібімді де ұмытпаймын.
Ал демалыс күндері тауға кетемін. Тауға
барған адамның басына жақсы ойлар
келеді. Жүрегі тазарады.
– Сонымен, таудан нені кездестірдіңіз,
нені таптыңыз?
– Тауда тағдырлы адамдарды
к#п кездестірдім. Эверестің етегінде
тұратын Непалдың қариялары тауға
қарай алмайды екен. Жүзі шыдамайды.
Себебі олардың ұғымында тау құдірет,
оған шығу тұрмақ, қарауға болмайды.
Тауды құрметтейтін халықты, адамды
да к#п к#рдім. Uзім де тауды ерекше
қадірлеймін. Жаз айларында тауда
бір-екі рет қонып келемін. Кейде
#зеннің қасына барып ұйықтаймын.
Гүрілдеген #зен бойдағы жаман энергияны ағызып әкетеді. С#йте тұра тауда
талай фанаттарды да, аң болып кеткен
адамдарды да к#рдім. Таусыз #мір сүре
алмайтын жандарды кезіктірдім. Бұл
да олардың #з #мір философиясы ғой.
Жеке басым ондай жолды таңдамас
едім.
– =ңгімеңізге рақмет!
=ңгімелескен
Қараг%з СІМ=ДІЛ
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Даналықтың белгісі. Өзін жұрттан кем көрер. Өз бойынан мін көрер. Біреу емес, мың көрер. Сондықтан ол,
жақсы көрсе адамды мінімен де меңгерер. Алайда ол, Алладан безгеннен безер. Өзіндегі Әзәзілмен алысып, өмір бойы ұлық Иеге ұмтылар. Бірақ, қанша ұмтылса да Ұлыққа, арыла алмас дене деген былықтан.
Жаны боздап ұмтылады биікке. Тәні бірақ, топырақ толы қапшықтай, тарта берер ұйыққа. Бір-біріне
кереғар, осы екі болмыс арасында жарылып, өтеді өмір, өтеді өмір бейбақыт. Туғаннан пешенеге басылыпты осы мөр. Сонда, сонда бәрі адамның бақытсыз ба, бұ қалай? Дей алмаймын, жоқ олай!! Шындығында
адамдардың дені деймін бақытты. Бала мінез, ішкенге – мәз, жегенге – тоқ жандар бақытты. Баладай
мәз бола білген бақытты! Тәтті ұйқыда жүргендер ғой, оятпа!! Тәтті ұйқыдан оятпа!. Оянса ол тек жылана
бастайды. Басыменен болып кетер бас қайғы. Оянған жан тынышталмас, тоқтамас. Бұрынғыдай мал
тәрізді мамыражай оттамас. Бір басында ой дауылы бұрқырар. Ақиқатқа ұмтылар. Шындық іздеп шарқ
ұрар. Осы жолда сүрінсе де жүз мейлі. Ол үмітін үзбейді. Осы жолда олар келе жатады, Тіршіліктің уынзәрін татады. Алайда. Осы соқпақ Хақ жолына қосылады, қалайда. Хақ жолына түскендердің соңына ер!
Хақ жолына түскендердің тобына ер! Адастырмас әулиелер соңына ер! Тіршілікте татқан удан тартынба!
Тіршілікте татқан уың бал болып, Қияметте күтіп тұрар алдыңда!
Мына #мірде пендешілік жеңбеген,
Бір әулие қалды ма екен сындарлы?!

Смағұл ЕЛУБАЕВ

Құдайсыз қоғам!
Қорқамын бағытыңнан,
Азғындық ағытылған.
Қорқамын ұлымды ойлап,
Қызымды ойлап.
Салып жүр т#рімізде
Сайтан мен жының ойнақ.
Барасың қайда бастап?
Барасың лайға бастап!
Ақыры бұ бетіңмен,
Балшыққа батырарсың!
Захарды татырарсың!
Жығарсың жарға апарып!
Тығарсың к#рге апарып!
Нәпсіге сүріндіріп,

Намыссыздар қолында
Мәстек болған тарланым!
1. Тіл деген тек қарым-қатынас құралы десек,
қателесеміз. Тіл –халықтың тарихи жады. Хатқа
түспеген гәптің к#бі тілде. Тілінен айырылған
қазақтың баласы, қазақтың ұлттық тарихи жадынан
да айырылады.
2. Тіл – халықтың имани жады. Ұрпағыңнан
тіл кетсе иманы да қоса кетеді. Ондай ұрпақтан
күпірліктің небір түрін к#ресің. Ондай ұрпақтан
ұлттық имани амалдарды күтпе! Имани амалдарды
бермеген #зіңсің. Енді сол ұл-қызың қартайғанда
сені қарттар үйіне тапсырады. Uйткені сен, ол ұлқызыңды тілімен қоса, #зінің ұлттық имани жадынан
айырдың! Ей, ана тілінен безген ата-аналар! Енді не
к#рсең де, #зіңнен к#р! Uз обалың #зіңе!
3. Тіл – халықтың салт-дәстүрінің қоймасы. Ол
жоғалса, салт пен дәстүр қоса жоғалады. Салт пен
дәстүрді мыңдаған жыл сақтап келген сана қоса
жоғалады. Бір шаңырақ астында атамзаманнан келе
жатқан #мір сүру салтымыз қоса жоғалады.
4. Тіл – халықтың қорғаны. Ұлттың иммунитеті.
Ұрпақтың рухын жанитын ұлттық тәрбие. Тілден
айырылған күні, елді қорғайтын қорғаныңнан
айырыласың! Біздің бүкіл ауыз әдебиетіміз,
отаншылдық тәрбие тілімізде тұр. Тіл кеткен күні
әлімсақтан ақындар мен батырларды тәрбиелеп
келген қасиетті қазына қоса кетеді! Содан кейін Ұлы
Даланы кім қорғайды?
5. Қазақтың тілі – Ұлы Дала тілі. Қазақтың
тілін түсінбеген Ұлы Дала ділін түсінбейді.
Uйткені Ұлы Дала #з жанын #з тілін түсінгендерге
ғана ашады. Ол тілде с#йлемей, Ұлы Дала

ҚОҢЫР ДӘПТЕРГЕ
ҚОНҒАН ОЙЛАР

Jулиелер дегенде селт етпес сана, елең етпес құлақ жоқ. Неге? Jулиелік адам баласына
қолжетпес арман болғандықтан шығар, мүмкін.
Мына қым-қуыт дүниеде әулиедей ақ болу,
періштедей пәк болу қолдан келмегендіктен
шығар, мүмкін. Бала періште шағымыз к#зден
бұлбұл ұшқандықтан шығар, мүмкін. Сол
жоғалтқан жоғымыздың орны ойсырап к#ңіл
т#рі қоңылтақсып тұрғандықтан шығар, мүмкін.
Сонда біз қолда барды жоғалтқан болдық қой.
Солай. Адам пенде балауса кезде болмысындағы
ғажайып илаһи тазалықты сезбейді. Қолда
бардың қадірі жоқ. Сол тазалықтың басына
қонған бақ екенін білмейді. Бейкүнә балдәурен
шақ #тіп кеткенде бір-ақ біледі. Пенде, с#йтіп,
#мірін періште болып бастап, пері болып
аяқтайды. Ей, #рім жас! Басыңа қонған бақты
бағала! Періште тазалығыңды сақта! Екі дүниеде
одан артық байлық жоқ! Кісіге қылдай қиянат
жасаудан сақтан! Uзіңнің де, #згенің де періште
тазалығын сақта! Жақсылық та, жамандық
та алдыңнан шығады. Бұ дүниеде болмаса, О
дүниеде.
Т#рт айлық мерзімде ана құрсағындағы
шақалаққа рух бітеді. Қайдан бітті? Неге бітті?
Кім бітірді? Білмейміз. Біздің білетініміз, тек,
соңғылықта рух дегеннің тынышталмай әлденені
іздейтіні. Мазасыз болатыны. Сол мазасыз
рухты жұбатамыз деп, біз есейе келе әртүрлі
әрекеттерге барамыз. Жан рухының тыншымауы
оның Иесін іздеп аласұруы екенін білмейміз.
Солай. Жүрекке ұялаған рух #мір бойы #з Иесін
іздейді. Сол Иесімен қауышқысы келеді. Шарқ
ұрады. Жаныңды «жейді». Адам жаман жолға
түссе, алдымен жаны қиналады. Тыпырлайды.
Тынышы кетеді. Еңбекпен емес, қылмыспен
келген байлық та жанның жауы. Ол рухты
жұбата алмайды. Сонда жан қашан тынышталады? Қашан сен күндердің күнінде тәубеңе
келіп, игі іс, ізгі амалдар жасай бастағанда
тынышталады. Uйткені сен жақсылықтар жасау
арқылы Жаратушыңа бет бұрдың, Жаратушың
да саған бет бұрды. Хақтың нұры жүрекке түсті.
Шырылдаған жүрек Иесін тапты. Анасын
тапқан сәбидей тынышталды. Uйткені рух, жан
Алланың б#лшегі. К#кіректе жан барда сен де
Алланың б#лшегісің! Осы ақиқатты ұмытпасақ
жүзіміз екі дүниеде жарық болмақ.
Бейкүнә бала сәбиді к#рсең жан-жүрегің
елжірейді. Uйткені ол – періште. Сол тәрізді он
екіде бір гүлі ашылмаған қыз баланы к#рсең де
жан-жүрегің елжірейді. Uйткені ол да – періште.
Айналып-толғанасың. Бұл – #мірдің жазылмаған
заңы. Алланың адам жүрегіне құйған низамы.
Періште тазалыққа деген құрмет. Қыз бала
періштелігімен қымбат. Сүйкімді. Сұлу. Бұл
балалар ертең бақытты отбасын құруға лайықты
аналар. Осыны қыз бала құлағына құймақ парыз.
Қым-қиғаш #мір жолында осы заңды бұзбау,
әсіресе, қыз бала үшін болашақ бақытты отбасын құру үшін маңызды. Бұл – періште жолы.
Періштені сол жолдан тайдырмақ болған кез
келген әрекет – әзәзілдік. Ұл балалар! Jзәзілге
ермеңдер! Қарындасты қорғаңдар!
ПЕНДЕШІЛІК!
Қанша #тсек те #мір атты белеңнен,
Осы індеттен арыла алмай келем мен.
Ем қонбайтын неткен кесел едің сен!
Енді сені тергейінші #леңмен!
Сен адамның осал жерін біліп ап,
Есек қылып мініп ап.
Тепең, тепең, тепеңдетіп келесің,
Бойындағы ең ақырғы дінін ап.
Пендешілік! Сенен қайтып құтылам?
Қашқан сайын қармағыңа тұтылам.
Қанша #зіңмен күрессем де күн сайын,
Сонша #зіңнен ұтылам.
Пендешілік! Сен жеңбеген кім қалды?
Сенің дертің біреуді емес, мыңды алды.

Қылмысқа ұрындырып,
Адамды аздырарсың!
Нәпсісін қоздырарсың!
Ұжданын тоздырарсың!
Сен тосқан болашақтың,
Қуғаны ләззат болар!
Адамы кәззап болар!
Сондайға бастап барасың!
Ұждан, ұят, иман атаулыны
Қоқысқа тастап барасың!
Ақша деп арпалысып,
Ақша деп қақсап барасың!
Ібіліске ертіп елді,
Дозаққа бастап барасың!
Jсіре байлық та, әсіре билік те аздырады.
Күнәңіз к#бейген сайын, Раббыңызға құлшылығыңыз да к#бейсін.
Бес жылдығын ойламған ерден без, елу жылдығын
ойламаған елден без.
Үміт! Үміт! Сенен тәтті не бар дейсің #мірде!?
Жүрсек тағы жоқшылықтың құрсағында құрмағыр!
Үміт оты жылтылдайды бір жақсылық
болатындай алда бір.
Саған дағы үйіп-т#гіп бір күні
Құятындай Алла нұр.
Жылт-жылт еткен шырақтайсың қолдағы,
Жарықтайсың жолға түсер алдағы.
Осы үмітті жоғалтпасақ болғаны,
Ол апарып бір күні Сенім атты жойқынға,
Жалғары хақ, жалғары.
С#йтіп, үміт айналғанда Сенімге,
Қолтығыңа қанат бітер сенің де!
Сенім күші селдей болар т#гілген,
Сеңдей болар танабынан с#гілген.
Сол Сенімге сен сенер,
Болсаң түгел ел сенер.
Оның жойқын екпіні
Еңсерместі еңсерер.
Сенім деген серік болса халыққа,
Халық сонда айналады
Толағайдай алыпқа.
Түптің-түбі ол халық,
Тау қопарып тас жарып,
Б#ленеді даңққа.
Кешір тілім!
Сені сатып
Jбден тантып
Uзге тілде к#пірдік.
Жетістік деп лепірдік.
Ал, шынында, жетілмедік кетілдік.
Кешір тілім!
Ұрпағыңның ездігін!
Соны к#ріп сарайымда кезді мұң.
С#йлей алмай #з тілінде сан қазақ,
Сұйылды ғой барған сайын с#здігім.
Кешір тілім!
Қадіріңді білмеген
Мәңгүрттерден құрбан болған маржаным!
О заманда, бұ заман
Бұдан #ткен бар ма мұң?!
Кешір тілім!

жанын түсіну мүмкін емес. Ұлы Дала жанын
түсінбей, оны сүю мүмкін емес. Ұлы Дала тілінде
с#йлемеген, Ұлы Даланы сүймек емес. Қадірін
білмек емес. Ұлы Дала қадірін білмейтіндерден,
Ұлы Дала үшін #лмейтіндер шығады. Құдайым,
сондай болашақтан сақтасын!
Бүгінде байлық пен билік иелеріне халық
неге шүйлігеді? Uйткені халқымыздың басым
к#пшілігі шайлыққа жетпейтін айлықпен
#мір сүріп жатыр. Онда да жұмысы болса.
Jртүрлі жолдармен, /оның ішінде билік те бар/
байлыққа қолы жеткендер үшін енді олардың
алдында екі жол ғана қалды.
Бірінші жол: Кедей халық арасында қауіпсіз
#мір сүру үшін Атымтай Жомарт болудың жолы.
Яғни қайырымдылықпен айналысу керек. Оған
кісілігің жетпесе, алдыңда екінші жол тұр.
Бұл – шетелге апаратын жол. Бұл екінші
жолға түссең, #мір бойы жиған байлығыңды
құтқару үшін оны, #л-тіріл, шетелге асыруың
керек. Және, шетелден үй сатып алып қоюың керек. Шетелден үй сатып алып қою не үшін керек?
Күндердің күнінде аш халқың, жалаңаш халқың
шулап келіп сенің байлығыңа бас салғанда
басыңды аман алып қашу үшін керек. С#йтіп
қашып байлығыңды да, #зіңді де аман алып
қалуың мүмкін. Бұл идеяны, яғни шетелден
үй алып қою идеясын үш мыңдай Қазақстан
азаматы қазірдің #зінде іске асырып қойды
деген дерек бар. Бірақ... бұ жерде бір «бірақ»
бар. Онда сен #мір бойы Отан үшін емес, #мір
бойы #зің үшін, байлық үшін #мір сүрген болып шығасың. Демек, бұл тарих алында абыройлы іс емес. Бұның ар жағында Отанға деген
опасыздық дегеннің құлағы қылтияды. Бұл жол
абыройсыз жол. Сондықтан аса бай азаматтарды бұ жолға түспеуге шақырамыз! Бұ жолға аяқ
баспауға шақырамыз! Халықтың бүгінде күн
құрғатпай әлеуметтік желіде шіріген байларға
шүйлігіп жатуы бекер емес. Осындай сұмдықты
сезгендіктен, әсіре билік, әсіре байлық астарынан. Бұдан шығатын тобықтай түйін; бейбақыт
халық арасында бақытты бай болу қиын. Тіптен
қатерлі. Сондықтан, ондай байларға айтар
ақыл, ұсынар жолымыз жалғыз.Ол жол – бай
ата-бабаларымыз ұстанған қасиетті жол, Атымтай Жомарт жолы! Атымтайдай сақи бол! Не
к#рсең де халқыңмен бірге бол, бірге к#р! Жылап
жүрген жұрт к#зінше жырғап жүрме дейміз!
Байлығыңмен мастанба дейміз! Байлығыңмен
мастану бұндай заманда, бүгінгідей әлеуметтік
теңсіздік дегеннің шектен шыққан заманында,
тек сіздерге деген #шпенділікті #ршітеді дейміз.
Байлық пен билік иелері! Халқыңнан алыстама!
Халық – ана! Ананың қарғысына ұшыраудан
сақ бол! Жетім к#рсең, жебей жүр! К#з жасын
сүрт! Халқыңнан қарғыс алма, алғыс ал! Сонда
ғана, Абай арман еткен ұйытқысы берік ұлт;
кедейі мен байы тең, қарасы мен ханы тең ұлт
қалыптасады.
Ей, байлық, билік иелері! Демек, сіздермен бізге
халық анамызға адал қызмет етуден басқа жол жоқ!

ТАҒЗЫМ

ЕСТІ ӘН

ЕСТЕН КЕТПЕЙДІ
Осыдан бірнеше жыл бұрын Теміртауға жол түсіп, Шәмші ән арнаған «Тамдының аруымен»
жүздесіп едік. Әннің кейіпкері Мыңбұлақтың тумасы Ақсұлу Ерманова атақты композитормен 1975 жылы танысыпты. Өзбекстан жерінде қазақтар көп орналасқан Тамды ауданына
ән сапарымен барған Шәмші Қалдаяқов аудан өнерпаздарының кешін тамашалайды.
Осы кезде Ақсұлу апа «Еркем-ай» әнін шырқап аудан жұртшылығын да, Шәмшіні де елең
еткізіпті. Бұл кезде сүйікті жар, аяулы ана Ақсұлу Ерманова белгілі композитормен жақын
танысуға мақұл болмаған. Ал табиғаты көркем, адамдары өнерлі, арулары сұлу Тамдыға ән
арнаған композитордың сол әнінен кейін тамдылықтар Ақсұлу апаны «Тамды аруы» атап
кеткен екен. Біз іздеп барғанда денсаулығы сыр беріп ауруханада жатқан апа туғаны келгендей қуана қарсы алған еді. Өзіңізді түсіріп, даусыңызды басып алайық дегенімізге қарсы
болмай, емен-жарқын әңгімелесіп, Шәмшінің «Тамды аруын» орындап берген еді. Жасы
келсе де, даусы қайтпаған апаның батасын алып кеткелі қайта хабарласпаппын. Оқта-текте
апамен кездескенім ойыма оралса, есті ән естен кетпейді, кейіпкері де ұмытылмайды деп
ойлап қоямын.
Міне, Отанын «Менің Қазақстаным»
деп әнге қосқан, елі мен жеріне, халқына,
махаббатқа, барлық тақырыпқа ән арнаған
Шәмші Қалдаяқовтың туғанына биыл 90
жыл толыпты. Композитордың «Менің
Қазақстаным» әнін 1986 жылы Желтоқсан
к#терілісіне қатысушылар Алматы алаңы
мен к#шелерінде ұран етіп шырқап
шықты. 2005 жылы бұл әні Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік әнұраны
болып бекітілді. Jннің шығу тарихы туралы
Шәмші Қалдаяқовтың #з естелігінде былай
деп жазылыпты:
«Ол тұс – Ақмоланы «Целиноград» атап,
сол жақтағы бес облысты бір #лке етіп,
оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген
кез еді. Осының алдында ғана Оңтүстік
Қазақстанның нағыз қазақи үш ауданы
Uзбекстанға берілген болатын. Қазақ жері
осылайша б#лшектелгелі жатқанда, оның
асқақтығын жырлайтын әнұран қажеттігін
сезіндім. «Менің Қазақстаным» солай туды.
Uлеңін Жұмекен Нәжімеденов жазды. Jнді
радиоға Жамал Омарова жаздырды да, ол ән
біздің #тінішіміз бойынша күніне бірнеше рет
беріліп тұрды. Бұл менің қасиетті қазақ жерін
б#лшектеуге білдірген қарсылығым еді».
Бұл кезде Шәмші 26 жаста, ал әннің с#зін
жазған ақын Жұмекен Нәжімеденов небәрі 21
жаста екен.
Саналы ғұмырын әнге арнаған композитордың #мірі мен #нердегі жолын артындағы
ұрпақтары жалғастырып келеді. Үлкен ұлы
Jбілқасым, оның әйелі мен қызы – пианист.
Кіші ұлы Мұхтар Қалдаяқов – скрипкашы,
бүгінде Абай атындағы Мемлекеттік опера
және балет театрының дирижері. Мұхтар
Шәмшіұлының да балалары музыка
мектебінде оқиды. Артында ізін жалғаушы
осындай ұрпақтары барда, әнін сүйген халқы
барда Шәмшінің #зі мәңгі жасай берері с#зсіз.
Сазгердің туғанына 90 жыл толуына
орай ұлы Мұхтар Қалдаяқов наурыз айында Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында
«Шәмші әлемі» атты үлкен концерт
ұйымдастырмақ болып еді. Сол кештің
алдында #ткізілген баспас#з жиынына да
барғанбыз. Концерттің жай-жапсарымен
танысып, Шәмшінің 90 жылдығына орай
#ткізілетін шаралардың жоспарларын біліп
қайтқанбыз. Алайда елдегі Т#тенше жағдайға
байланысты, пандемияның әсерінен бұл кеш
кейінге қалдырылды. Дегенмен, мерейтой
қарсаңында ештеңе елеусіз қалған жоқ.
Мәселен, бұл айтулы күн Құрманғазы
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық
халық аспаптар оркестрі дайындаған
Шәмші Қалдаяқов әндерінің халықаралық
фестивалінің онлайн-к#рсетілімінен басталды. «Концерттік-гастрольдік орталық»
жыл соңына дейін жалғасатын «Менің
Қазақстаным» Халықаралық музыкалық
челленджін бастады. Оған белгілі
қазақстандық артистер, актерлер, спортшылар, мемлекет және қоғам қайраткерлері,
жақын және алыс шетелдерден келген қандастар қатысуда. Мәдениет және
спорт министрлігінің YouTube-арнасында
«Жаз әуендері» жобасы аясында Кенен
Jзірбаев атындағы Жамбыл облыстық
филармониясының «Jн падишасы – Шәмші
аға» концертінің премьерасы к#рсетілді. Ал
Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы «Қазақ вальсінің королі» концертін
қойса, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік
академиялық опера және балет театры
«Құшақ жайған қандай адам» концерттік
бағдарламасын ұсынды. Концерттің
режиссері және к#ркемдік жетекшісі Абай
атындағы МАОБТ дирижері, Шәмші
Қалдаяқовтың ұлы – Мұхтар Қалдаяқов.
«Jкемнің к#птеген жақсы әндері бар,
олардың бәрі #мірдің әртүрлі кезеңдерінде
жазылған, кейбіреулері жастық шағында,
кейбіреулері жетілген жаста жазылған.
К#п уақыт #тті, бірақ қазір оның әндерін

тыңдай отырып, біз олардан жаңа дыбыс
табамыз, бірақ әуеннің сұлулығы #згеріссіз
қалады. Мен үшін әкемнің барлық әндері
қымбат және сүйікті. «Қуаныш вальсі»
әнін тыңдағанымда ол маған сүйікті болып
к#рінеді. «Ана туралы жыр», анам туралы
ән – оны да сүйіп тыңдаймын. Және де
әр әнінен сондай әсер аламын. Jкемнің
әндерінің ерекшелігі – олардың шығу
тарихын бізге сүйсініп әңгімелеп отырып, одан тағы бір жаухар жасап шығаруы.
Ал біз сүйікті театрмен, «Абай ТВ» жаңа
телеарнасымен, ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің қолдауымен бірлесіп #ткізген
бүгінгі концерт – Шәмші Қалдаяқовты еске
алу, оның әуендерін тыңдаудағы жалғасы.
Оның тарихы» деді Мұхтар Шәмшіұлы.
Мерейтойлық іс-шаралар қатарын
Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы Нұр-Сұлтан қаласында
ұйымдастырған «Қазақ вальсінің королі –
Шәмші Қалдаяқов» онлайн-к#рмесі, Ұлттық
кітапхананың әлеуметтік желілерде ресми
парақшаларында «Менің Қазақстаным»
онлайн-концерті толықтырды. Сонымен
бірге Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық
мерейтойына орай Қазақстан суретшілерінің
шығармашылық жұмыстары негізінде
тұңғыш рет «Шәмші әлемі» мультимедиялық
онлайн-к#рмесі ұйымдастырылды. Айта
кету керек, мерейтойға орай композитордың
туған #лкесі Түркістан облысында жыл
соңына дейін эпидемиологиялық жағдайға
байланысты онлайн-форматта #тетін 100ге жуық іс-шара жоспарланған. Ал ең
негізгісі – «Қазақ вальсінің королі» атанған
Шәмші Қалдаяқовқа туған жері Түркістан
облысының Отырар ауданында музей ашылды. Музей ішінде Ұлы композитордың
#зі қолданған бұйымдары, саз шығаруға
сеп болған мандолинасы секілді құнды
жәдігерлер бар. Ұлттық Музей Шәмшінің
жаңадан ашылған музейіне композитордың
бас киімін әкеліп тарту етті.
«Бүгін айтулы мереке. Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толып отыр. Алайда
осы облысқа келгелі Шәмшінің кіндік қаны
тамған жерде Шәмшіге арналған музейдің
жоқ екенін білдім. Тіпті біздің бүкіл республикада «Қазақ вальсінің короліне» арналған
бірде-бір музей жоқ. Аз уақыт ішінде кеткен кемшіліктің орнын толтыру үшін тапсырма беріп, демеушілер есебінен Шәмші
музейінің ашылуын қолға алдық. Шәмші
музейі – Жидебайдағы Абай музейі секілді жас
композиторлар мен жас әншілер тәу ететін
зиярат орнына айналуы тиіс» деді Түркістан
облысының әкімі Uмірзақ Ш#кеев.
Сонымен қатар #ңір басшысы облыс
орталығындағы жаңа музыка мектебіне
Шәмші Қалдаяқов есімі беріліп, музыка
мектебінің алдында еңселі ескерткіші
бой к#теретінін, Түркістан қаласындағы
к#шелердің біріне сазгер есімі берілетінін
атап #тті.
Талантты сазгер 62 жылдық ғұмырында
40 жылдан астам уақыт шығармашылықпен
айналысып, 300-ге жуық ән жазған. «Арыс
жағасында»,«Теріскей»,«Ана туралы жыр»,
«Мойынқұмда ауылым», «Сағынышым
менің», «Тамды аруы», «Қайықта», «Ақ
бантик», «Кешікпей келем деп ең», «Қуаныш
вальсі», «Дүнген қызы», «Жақсыгүл», «Jнім
сен едің» және тағы басқа әндері қалың
қазақтың жоғары бағасына ие болды. 1992
жылдан бастап дәстүрлі түрде сазгерлер
мен әншілерге арналған Шәмші Қалдаяқов
атындағы халықаралық байқау-фестиваль
#ткізіліп келеді.
Айта кетейік, бүгінде Шымкент қаласында
облыстық филармония, бір к#ше, Алматы
қаласында бір к#ше, композитор туған #лке
– Шәуілдір ауылындағы музыка мектебі –
Қалдаяқов есімімен аталады.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
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дебиет қашан да жүректің ісі.
Қоғам дамып, білім-ғылым
#скен сайын адам баласының
ниеті #згерді, пейілі пиғылға айналды,
жанашырлықтан г#рі жанталасқан
бәсекелес тірлік үстемдік алды. Жазушы
Қуандық Түменбай сол адамдар
санасында болып жатқан қайшылықты
құбылыстарды әшкерелей жазу
арқылы ар-ұят пен намыс деген адами
қасиеттер бар екенін еске салады. Жеке
адамның тағдыр-талайын суреттей
отырып әлеуметтің мәселесіне назар
аудартады. Оның шығармаларында
қозғалған тақырыптар аясы кешегі
және бүгінгі қоғамның шынайы бетбейнесін, адамдардың ауыр да аласапыран тағдырын қамтиды. Ызғарлы
желтоқсанда «Қашанғы шыдаймыз?!»
деп, мұз үстінде домбырасынан жыр
т#ккені үшін #лім камерасында ажалын
күткен Қолқанат («Мұнар күн»), жаны
таза болғандықтан жер бетінде азаптан
к#з ашпаған Алтынай апа, жат тілде
білім аламыз деп туған әкесіне жат
болған Бердібек шалдың қайырымсыз
балалары, арамнан ас жеймін деп
зауалын тартқан Ұлтарақ («Ұры»),
Сабындык#лді отыз жыл билесе де
алақанына салып әлпештеген жалғыз
ұлына билігі жүрмеген, #мірінде
ешкімге алақолдық жасамаса
да тағдырдың қатал тәлкегіне
тап болған Тасемен қарттың
трагедиясы, бір перзентке зар
болған әкесіне шақалақтың
иісін иіскете алмағанын ойламай, отаршылдардың осал әдеті
мен арағына бойұсынып, күні мен
түнін мастықпен #ткізген Қырманшы,
наубайханадан үйіне нан емес, арам
ас таситын Ақмоншақ («Тасемен»),
ит #ліммен #лген ауыл ұрысы Бабахан
(«Қасқыр мен қояншық»), #з тағдыры
тар болса да ұлының бақыты үшін
тәуекелге бел буған арманшыл әйел
Jсемгүл («Jйелдің арманы мен мұңы»).
Маңдайына жазған пешенесіне
мойынұсынып, заманы мен қоғамының
теперішіне тап болған бейкүнә да
күнәһар тағдырлар. Тартқан азабы
мен мазағына бірде іштен тына үнсіз
шыдап, бірде айға шапқан арыстандай
жастығын ала жығылған адамдардың
т#зімі таңғалдырады, күрсіндіреді.
Адам жанының ұңғыл-шұңғылын
тереңдей зерттеп, оның жақсыжа манын айқара ашып к#рсеткен
қаламгер шеберлігі бір б#лек әңгіме.
Жалпы кез келген жазушы жантанушы,
психолог қой, бірақ Қуандық Түменбай
туындыларындағы психоаналити каның ж#ні б#лек. Бұл тұрғыда қаламгер
шығармашылығынан орыстың
классик жазушысы Ф.Достоевский
сарыны сезіледі. Адамның #зімен#зі шайқасуы, ішкі «Меннің» екіге
б#лініп #зара қарсыласуы, саналыбейсаналы іс-әрекетінің тұтқынына
айналуы, адамшылық тартысқа түскен
кезде ішкі үйлесімнің жоғалуы, т.с.с.
Жазушы кейіпкерлері қарама-қайшы
екі лагерьдің #кілдері – арлылық пен
арамдық, жақсылық пен жамандық,
мейірім мен зұлымдық иелері. Адамдарды бұлай екіге б#лу олардың бірбірін мойындамайтынынан, бір-бірін
жоққа шығаруынан туған секілді. Сол
арқылы жазушы #з шығармаларында
теріс әрекетке саналы түрде баратын кейіпкерлердің іс-қимылын,
мінез-құлқын әшкерелей баяндайды.
Jдетте «сайтан азғырды» деп, жынжыбырға таңатын теріс әрекеттер бұл
туындыларда кейіпкерлердің шынайы
болмыс-бітіміне сай суреттеледі. Кей
кезде қаламгер қаламы қаталдықпен
ең ауыр да анайы тақырыптарға барудан қашпайды. Жаратылысына қарсы
шыға алмай, күнә мен кінә жүктеген
кейіпкер-пенделердің құбылмалы
к#ңіл күйі, сергелдеңге толы сезімдері,
жанын жегідей жеген күмән-күдікке
толы келешегі бұл хикаяттарда аяусыз
бейнеленеді. Қаламгер дәл осы күйінде
кейіпкерлерін оқырман талқысына –
ар сотына салады, кейіпкерімен қоса
оқырманын да #з арының алдында есеп
беруге – арылуға итермелейді. Uмірдің
күнгей жағынан г#рі к#леңкесін к#п
суреттеген бұл туындылардың мақсаты
– қоғам мен заман салған һәм пенденің
маңдайына жазған ауыр жараларды
жазу, қаламмен емдеу, тағылым беру.
Қ.Түменбай прозасында тәні мен жаны
дертті жандар туралы хикаяттардың к#п
болуының бір себебі – қандай жағдайда
да адамның адам болып қалуын к#ксеу.
Отырған-жүрген жерінде зәрлі с#з,
кірлі жүрек, кесапат мінез к#рсе
ауырып қалатын Міржақып-қояншық
дені сау адамдардан анағұрлым таза,
анағұрлым адам. Жұрт үшін кесел
болғанмен, Міржақып үшін бұл жанын
рахатқа б#лер қайталанбас бір сәт,
К#кпен тілдесіп, басқа әлемге барыпқайту. Осындай сәтте ол кірлі дүниеден
аз да болса алысқа кетіп, жаны тазарады, к#ңілі саябыр табады. «Олар мені
кемшін деп мүсіркейді, мен оларға
әуелі жирене қарап, сосын ішімнен
аяныш білдіремін. Анығында, мен
олардан артық жаралған пендемін»
(«Қасқыр мен қояншық»). Пенделерді
жақсылыққа шақыру үшін ол тіпті
тірідей к#рге түсіп, лақат талқысына
куә болып, к#ргенінің бәрін жер
бетіндегілерге жыр ғып айтып берсем
дейді. Адамның аярлығынан жапа
шеккен Міржақып ауыл шетіне келген қасқырлармен тілдесіп, шерін
тарқатады. Адам мен хайуанның
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мұңы астарлас. Екеуінің де жанына
тыныштық керек. Дені сау адамдар
патологияға немесе ауытқуға ұшыраған
деп есептейтін кейіпкерлер туралы
бұл хикаяларды тереңдей оқығанда
саналы түрде іске асқан әрекеттерді
к#реміз. Осылайша, Қ.Түменбай
адамның түрлі психикалық жайкүйін – оңаша қалғанда #зінен-#зі
ұялатын қалтарыстағы қылықтарына
дейін қаз-қалпында ұсына отырып,
қатал да әділ безбенге салады. Оны
қабылдау-қабылдамау – оқырманның
#з билігінде.
«Дүниеде қаламгер білмейтін
құпия болмауы керек» дейді Қуандық
Түменбай ағамыздың #зі. Расымен
де, жазушы шығармалары оның
к#п білетінінің дәлелі. Сондықтан
да ол #зіне әдеби еркіндік береді,
тақырып таңдауда тосылмайды. Ол
ешқандай ағымға, «измге» жатпайтын шығармалар жазады, ол адам
баласы үшін мәңгілік сұрақтарға
жауап іздейді. Оның туындыларында моральдық мән-мағына бар.
Uйткені оның басты тақырыбы

құрбандығына қарағанда түк емес
(«Адам»). Взводпен 41-шаршы
метрдегі т#бені аламын, сондағы
дұшманның бәрін қойдай тоғытып
қолға түсіремін деп жүріп #зі қоршауда
қалады. Ерлік жасап, ерекше к#зге
түскісі келген жігіт басына пәле тілеп
алды. Майданға кіргелі дұшмандар
мұсылмандарды бірден о дүниелік
етіп, кәпірлерді аяусыз қинайды екен
деп естіген, сол рас болып шықты.
Jкесі мұсылман болғанмен к#зі к#кк#з
шешесіне тартқан Араратқа жазаның
екіншісі бұйырды. Жалдамалы оташы жас лейтенанттың жаралы сол
аяғымен бірге сап-сау оң аяғын, екі
қолын бірдей кесіп, әп-сәтте #мірлік
тұтқынға айналдырды. Сыбағасын
солдат болып тапқан жігіт есін жиып,
екі иығы мен аяғына к#зі түскен кезде мұсылмандығын қанша айқайлап
айтқанмен кеш еді. Дұшмандар алдымен аққа оралған қолаяғын, одан кейін жігіттің
молақ денесін #зі шабуыл жасап ала алмаған т#бенің үстіне
тікұшақтан тастап кетті. Аяқ-
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Дамудың шырқау шегіне жеткен адамзат баласы жаңа
дәуірде өзінің арандай ашылған ындынының құрбаны
болып кетуге шақ тұр, өркениет өрісі тарылуға таяу,
ғұламадан бұқараға дейін төтеннен келген дерттің себепсалдарына үңіліп, оны өз пиғылынан тапқанын мойындауға
мәжбүр. Материалдық мүдде меңдеген тұтынушылық қоғам байлықты
басым насихаттайды, өмірдің мәнін шалқыған тұрмыстан тауып, бір күндік
өмірден бар ләззатты алып қалуға, ар-ұят деп алаңдамауға үгіттейді. Кітап
дүкеніндегі сатылымның көшбасшысы – заманауи жантанушылардың
қалай да табысты болу жайындағы жартылай плагиат кітаптары. Оу, нағыз
жантанушы – жазушы қауым, жанның емі – адам мен адамшылықты
жырлаған кемел де көркем әдебиет емес пе?! Бүкіл дүние ойсырап жатқан
тұста адамшылыққа үндейтін бірден-бір дүние кітап пен көркем туынды
ғой. Белгілі қаламгер, публицист, Махмұт Қашқари атындағы халықаралық
сыйлықтың иегері, Қазақ ПЕН-клубы М.Әуезов атындағы сыйлығының
лауреаты Қуандық Түменбай шығармашылығы, міне, осы үдеден шығатын,
адамгершілік туралы сұрақтарға жауап беретін әдебиет. Өйткені оның
туындыларының басты тақырыбы – адам және ар-ождан.

– Адам және оның #мірі. Жазушы
қаламынан туған дүниелердің қомақты
бір б#лігі әйел #міріне арналған.
Адамның ішкі сырын саралауға
шебер қаламгер әйелге ғана тән алапат құштарлық пен шетін сезімдерді
с#з ете отырып, ардан аттаудың түпт#ркініне еріксіз үңіледі. Иә, адам
мен күнә бірге жасасып келеді. Ненің
күнә екенін білсе де оны сақтамаудың
әдіс-айласын табу адамға ең жеңіл
жол. Иә, жазушы айтпақшы, бәріне
себепші Адам, Адамның бір #зі екен.
Бірақ, әйел боп еркек иемденіп, неке
қиғызбаса да дүниеге перзент әкелуді
және оның бақытты #мір сүруін армандайтын Jсемгүлдің жазығы бар
ма? Соғыстағы сүйген жарының хаттарын емірене иіскеп, сағынышпен күн
кешкен Құрманкүл ше? Нәсілі сұлу
әйел болып жаратылғаны үшін ғана
әкімнің уысына түсіп қалған Аяжан мен
оның «ғасыр дертіне» еліткен мәңгүрт
достарының аянышқа толы адасқан
тағдырына кім жауапты? Жазушының
әйел тағдырын арқалаған кейіпкерлер
галереясы мұнымен аяқталмайды.
Пұшпағы қанамағаны үшін алғашқы
жарынан тірідей айрылып, тілеген
жақсылығына енді жеттім бе дегенде екінші жарынан #лідей айрылған
Майраның жанын кім түсінеді? «Jркім
#зі үшін #мір сүреді екен ғой. Отау тігіп
от жаққасын әркім #зінше, шығарда
жаны б#лек достарың да б#лектеніп
кете береді екен, сенің ең жақының
неке суын б#ліп ұрттаған серігің мен
тұла бойыңнан жаралған перзентің
екен» деп, қырыққа келгенше сыбайсалтаң #ткен #мірі үшін опық жеген
Орынкүлдер аз ба?
Жазушы шығармаларында жеріне
жете бейнеленген тақырыптың бірі
– «Ауған соғысы». Кеңестік биліктің
бұл масқара соғысына жарты миллион азамат қатысып, он бес мың
сарбаз қаза тапты, мыңдаған адам
мүгедек болып қалды. Халықты алдап,
мән-мағынасыз соғысқа аттандырған
мемлекет жойылса да оның зардабы
жойылған жоқ. Ойран болған отбасы,
жалғызынан айрылған ата-ана, #мірі
күлпарша болған жап-жас мүгедек майдангерлер... «Біздің үйдің солдаттары»
хикаятындағы Мақсат – «к#ппен к#рген
ұлы той» деп Ауғанстанға аттанып,
бейбіт тұрғындардың тынышын алған
жазықсыз сарбаздардың бірі. Jскерге
кеткеніне алты ай бола салып мүгедек
болып оралды. Интернационалдық
борыштың құны – бір қол. «Қол сынса жең ішінде», дегенмен Мақсаттың
жоғалтқаны жазушының тағы бір
кейіпкері Арарат Қайранасовтың
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қолсыз Арараттың к#решегі алда екен.
Некелі қосағы бірінші топтағы мүгедек
күйеуінен бас тартты. Арбаға таңылған
жігіттің күні қайтадан ата-анасына
қарап қалды. Ауғандағы соғыс үшін
кеудесіне таққан Ленин ордені жан
азабының #темі бола ала ма?! Jшкере
Адамның әлемтапырық тағдырымен
ішінен шыққан ұлы үшін етінен ет
кесіп беруге даяр анасы ғана бетпе-бет
қалды... Міне, Ауған соғысы салған
лаңның бір оқиғасы ғана бұл. Мұндай
қасіретті тағдырлар қаншама? Жазушы
осы хикаяты үшін баспас#зде біраз с#з
естіді. Шындық қашан да ауыр әрі ащы
ғой, бірақ айтылмайтын ақиқат болмайды. Ал тарихтан тағылым алу үшін
шындық айтылуы керек.
«Қағынан жеріген» деген ауыр с#з
бар қазақта. Отаршылдық қамытын
киген қазақтың ұлттық трагедиясының
бірі осы. «Интернационализм»,
«Қазақстан – ұлттар лабораториясы»
деген жалған ұран к#бейткен аралас
некелер үрдісі #з ұлтынан жеріген жат
буынды туғызды, әлі де туғызып жатыр.
Uзге ұлт #кілімен бас қосқан жандардың
трагедиясы қаламгердің «Алматыда болған аңыз» атты әңгімесінде
бүкіл себеп-салдарымен сипатталады.
Қалалық жылу орталығының білдей бір
қызметкері Досқараның қолтығында
Инегүлі – жұбайы Инна Федоровна
барда к#ңілі тоқ, жүрісі нық. Мәскеуге
оқуға аттанғанда қара бидайдан талқан
тартып берген шешесін #ткен #міріне
шолу жасағанда ғана еске алады:
«Шешем #гіз арба айдайтын, ең үстінде
селкілдеп отырушы едім». Сол шешесі
қатты ауырып жатқанда к#ңілін сұрауға
жолы бір түспеген Досқара Инегүлдің
Омбыдағы шешесінің қысқы отынын
түгендеп жүреді. «Uз шешең қалай?
– Алматыда қар жауған күні қайтыс
болған. Қырқын да беріп қойған шығар.
Онда қарындасым бар ғой». Ашқұрсақ
студент кезінде әр барған сайын бір
дорба бидайды тартып талқан ғып
беретін сорлы шешесінің қазасы оны
селт еткізбейді. Алыстағы перзентінің
тілеуін тілеген ана бақұлдасып та
қалмады. Бірақ Досқараларға бәрібір.
Иненің жасуындай жақсылығын
тек Иннасына жасап жүріп жатыр.
Дүниеде ананың балаға деген махаббатынан асқан махаббат бар ма екен?
Дүниеде бауыр еті баласынан #лідей не
тірідей айрылған ананың қайғысынан
асқан қайғы бар ма екен?!? Дүниеде
қазақтай еліккіш, ергіш ұлт бар ма
екен?! Неге біз #зімізге #зіміз жатпыз? Неге біз #зімізден #зіміз жерідік?
Беу, дүние-ай!.. Досқара синдромы –
социализм идеясымен бүркемеленген
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ұлтты жою процесінің нәтижесі. Міне,
отаршылдық осылай ұлт трагедиясына
душар етті. Олардың діттегені де осы еді
ғой. Етімізден #тіп, сүйегімізге жеткен
бұл дерт бізді әлі талай аздырады да тоздырады. Тіліміздің #лімші, діліміздің
шалажансар халге ұшырауы жалған
сенімге еріп, жалаң еліктеушіліктің
салдары емей не. Және бұны жазушы
қауым айтпағанда кім айтады. Тек соны
еститін құлақ, оқитын к#з бен к#ңіл,
сараптайтын сана мен түзетерлік ниет
берсін деңіз.
Jлбетте, айналамыздың кем-кетігін
к#ре білу үшін де к#реген к#з, беймаза
жүрек, жанашыр ниет керек. Қуандық
Түменбай ағамыз сондай к#здің,
к#ңілдің иесі. Бүгінгі күн тақырыбын
қозғайтын «К#збояуы жоқ к#ріністер»
– біздің қоғамның олпы-солпысын к#ре
білген адамның сол олқылықты жоюға,
түзеуге шақырған жанайқайы. Кешегі
кеңестік биліктің жақсы-жаманына куә
болған қаламгердің бүгінгі тәуелсіз елдің
оңы мен солын бағамдап, к#з айырмай
аңдап бағуы оның азаматтығынан,
күрескерлігінен туған жанашырлық.
Кемістік атаулыны мінеп-сынап, ашынып жазатын ол ел дамуын тежейтін
теріс құбылыстарға бейжай қарай алмайды. Жазушы-публицистің #зіне
ғана тән стильдегі бұл жазбалар әлі де
жалғаса берсе құба-құп.
Uткенді еске түсіру – #мірдің
белгілі бір кезеңіне тән құбылыс. Осы
уақытқа дейін жинақталған тәжірибе
мен түсінігің молайған сайын бұрынғы
оқиғалар бүкіл мән-мағынасымен
жадыңда қайта жаңғырады. Талант
тақыр жерде #спейді, Қуандық ағамыз
еңбегімен даңқы шыққан дара қазақтың
бір ұрпағы. Jкелері – ауданда жауапты қызметтер атқарған Сыздық пен
атақты күрішші, дала академигі Ыбырай
Жақаев туралы әңгімелерде заманның
қысаңында еңбегімен ерлік жасаған
тұлғалардың портретін сомдайды.
Кеңістік пен уақыт бедерінен бейнеленген бұл әңгімелерден автордың #зінің –
даланың бар кеңдігін бойына жинаған
қазақтың екі қариясының аузын баққан
бала Қуандықтың бейнесі қылаң береді.
Тұлғалар тарихы, отбасы тарихы ел
тарихынан ажырағысыз. Қара күшінің
арқасында күріштің бабын таба білген
Ыбырай атаның ерен еңбегі бағаланып,
Социалистік Еңбек ерінің «Алтын
жұлдызын» екі мәрте иеленді, кеудесі
самсаған орден-медаль. Үлкен жерлерге барғанда қасындағы қолтықтан
демеушілері «Омырауыңызды ашып
жүріңіз» десе, «Ұят болады» дейді
екен. Қазақтың алапат білек күшін
әлемге әйгілеген жанның әулиелігі ғой.
Қуандық ағаның қарапайымдығы да
аталарынан жұққан асыл қасиет екені
анық. Иә, ұрпақтар сабақтастығы барда
рух сабақтастығы үзілмейді.
Жазушы кісілігіне бас иетін
тұлғаның бірі – к#рнекті мемлекет
қайраткері Дінмұхамед Қонаев. Халық
жүрегіне #шпестей із қалдырған азамат
туралы қаламгер бұған дейін бірнеше
очерк жазыпты. Сиясы кеппеген «Аяз
би, құмырсқа және «Дайдидау» атты
жаңа әңгімесі де Д.Қонаев #мірінің
бір мезетіне арналған. 37-де #зін-#зі
ұстап берген қазақтың арызқойлығы
әлі қалмағанын міней отырып,
жазушы Қонаевтың адами келбетін

тергеушінің сұрақтарына берген
жауабы, айналадағы к#ріністер арқылы
астарлай ашып жеткізген. Терезеден
қарауыта к#рінген қарлы Алатау, Аяз
би туралы аңыз бен есік алдындағы
еңбекқор құмырсқа, зайыбынан
айрылған қамк#ңіл қарттың жандүниесімен үндескен «Дайдидау» әні
– ұлттық мінез-құлықтың эталонындай
тұлғаның биік болмысын бедерлейді.
Тергеушіге айнадағы Қонаев бейнесінің
т#бесімен К#к тіреп тұрғандай к#рінуі
де тегін емес. Jдебиеттегі тұлғатануға
қосылған бір үлес іспетті бұл әңгіменің
оқырманға берері мол.
«Талант пен тақырып, #мірлік
материал мен жанр табыспай тұрып
жақсы шығарма тумайды» деген екен
Jбіш Кекілбаев. Қ.Түменбай жазушы
ретінде ойға алған, #зін мазалаған әрбір
тақырыбының жанрын дәл тапқан суреткер. Қысқа әңгімелерінің әрқайсысы
үлкен мәселенің жүгін к#теріп тұр.
Оймақтай ғана оқиғалардан адам мен
заман, ел мен елдік туралы орасан
ой #рбиді. Жаңа жылды қарсы алған
ұжымның мерекесі қызып жатыр, мұнда
кімдер жоқ дейсіз, #з есебі түгел орынбасар, мұнтаздай таза «оқыған азамат», жұрттың с#зін аңдыған «үндемес»
есепші, тек ақшалы жерде жүретін
сауатсыз жас қыздар («Би»). Үш беттік
әңгімеден біздің қоғамдағы санқилы
мінез-құлық иелерін кездестіреміз. Ал
#з тілінде с#йлеу құқын талап етемін
деп жазалы болған робот Хиросидің
(«Роботтың соты») прототипі тәуелсіз
елінде ана тілін т#рге шығара алмай
ұтылып жүрген #зіміз ғой. Кеңестік саясат «әйел теңдігі» деген желеумен жаны
да тәні де нәзік қыз балаларды ердің
ері бара бермейтін жұмыстарға жұмсап,
олардың үлкен-кіші жетістігін әдейі
қолдап-қолпаштап әйелдік табиғатына,
ұлттық тәрбиеге қарсы мінез-құлыққа
бой ұрғызды. «Қызыл Жұлдыздың»
желігімен күйеуіне аяқ сермеген
Жұмагүл («Темір аяқты қатын»),
ауруханада ұлдарын күтіп сарғайған
Жексен қарт («Атайдан қалған айран»)
бұрынғы қазаққа мүлде жат үрдістің
белең алғанынан осы күйге душар болды. Мазмұны мен к#ркемдігі келіскен,
шынайы #мірден алынған оқиғаларға
негізделген бұл туындылар қазақ
деген халықтың тіршілік кемесіндегі
әлеуметтік ауру-сырқаудың тамырын
тап басып, рухани экологиямыздың
себеп-салдарын аяусыз әшкерелейді.
Бір #кініштісі, кеңестік қылбұраудан
құтылсақ та сол кезде жұққан теріс
әдеттен арыла қойған жоқпыз, керісінше
жаһандану деген жойқын үрдіс бұрынғы
келеңсіздіктерді бүкіл әлемнің шетке
шыққан шетін құбылыстарымен мидай
араластырып, дертке дерт жамап жатыр.
Jдебиет адамның адам болып қалуы
үшін керектігін қаламгер #зі қалай
түсінсе, оқырманға да солай барынша ұғынықты суреткерлік шеберлікпен, парасат-пайыммен жеткізеді.
Jдебиеттің міндеті де сол ғой, адамның
адам екенін еске салу, сананы сілкілеу,
оқырманды ойландыру. Апыр-ау,
біз кімбіз? Қайда барамыз? Алдымыз тұтасқан тұман, бұған қалай тап
болдық? Бұдан шығар жол қайсы?
Жол дегенің бар ма #зі? – Jрине, бар!
Неге болмасын? Ол тек адамгершілікті,
ар мен ұятты, обал мен сауапты ту
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ету жолы. Одан басқа адамзатты
құтқарушы жоқ. Jуел баста адамды
жаратудағы мақсаттың #зі сол еді ғой
– адамның адамша #мір сүруі. Ендеше,
#з болмысымызға оралайық, #зімізді
табайық, адам боп қалайық. Міне,
жазушының мақсат-мұраты да осы.
Адамшылық негізбен #мір сүру, тәубеге
келу. Соған кедергі кесір-кесапаттардан
құтылу. Қазақтығымыздың ұстыны
болған арлылыққа, намысқа бет бұру.
Қуандық аға үнемі шығармашылық
ізденісте, айналасына жіті к#з тастап,
уақыт ағымын аңдай біледі. Тегінен
берілген тереңдігімен қаламына
жүгінеді. Орынсыз ақылсыну мен
айқай-ұйқайдан ада. Туындыларында
екіұштылық, #тірік жоқ. Кейіпкері –
#р де #ктем, терең де текті, жайдары
да қарапайым қазағы. Нысаналы
оқырманы да сол, тағдыры таспейіл
болса да жазмышынан к#ріп, мойымайтын момын да дархан пейіл #з жұрты.
Сол жұртының мінез-құлқымен, бітімболмысымен, тіршілік-тынысымен
замана сырын жайып салады. Жайып
сала отырып, дертіне ем іздейді,
шырғалаңнан шығатын жол іздейді.
Бүгінгідей замана бағытын әп-сәтте
күрт #згертетін күрделі #згерістер мен
қауіпті кесапаттарға т#теп беру үшін
де ұлт болып #з дертімізбен күресуіміз
ж#н дейді. Жазушы кейіпкерлері –
соғыстың бүкіл ауыртпалығын иығымен
к#терген кәрі солдат Бердияр («Біздің
үйдің солдаттары»), зейнетке шығар
алдында егістігімен қимай қоштасатын
күрішші Аймаш апа («Каникулды
күткен қыз»), келімсектің намысына
тиген бір ауыз с#зі үшін жастығын
ала жығылған Абылай («Мұнар күн»)
сияқты ар-намысы биік, парасаты мен
пайымы терең, т#зімі мен тәуекелі зор
жандардың #мірі соны аңғартады.
Қаламгер әдебиеттің міндеті к#ркем
ойды қиялмен құндақтап, болмағанды
болдыру емес, ащы шындықты астарлап жеткізу деп түсінеді. Азабы мен
бейнеті рахаты мен зейнетінен басым
түсіп жататын адам #мірі ылғи да күрес,
ол жақсы мен жаманның, арлылық
пен аярлықтың, нәпсі мен иманның
күресі. Бұл күрес бірде итжығыспен
бітсе, бірде жеңілтек ойдың ындынымен кеткен жанның шыңырауға
құлауымен аяқталады. Жақсылықтың,
ар мен намыстың жолы қашан жеңіл
болып еді, кесірлі кесапатқа қарсы
тұру үшін бірде табандылық, бірде
құрбандық қажет. Оған бара алатын
адам аз бола қоймас, бірақ к#п емес.
Содан да қоғам #мірі үнемі бұралаңға
толы. Ол кесапатты түбірімен жұлып
тастау мүмкін емес болса да қаймықпай
қарсы тұрып, адал тірлік ету – пенденің
парызы. Қазіргі індет құрсаған адамзат
қоғамын аман алып қалатын бірден
бір дүние де сол. Jрқайсымыздың
бойымыздан адамгершілік жарқырап
к#рінбейінше қайырымдылық мен
қатыгездік, арлылық пен арамдық
арбасқан аяусыз күресте адамзаттың
асығы алшысынан түспек емес.
Жазушы Қуандық Түменбай кейіпкерлерінің #мірі мен бастан кешкендері
к#пшілікке таныс жайттар. Бірақ осы
таныс та үйреншікті болуға айналған
тағдырларға жазушы самарқау
қарамайды, қайта сол адамдардың
қателігі мен кемшілігін сарапқа салып,
ұйықтай бастаған ар-ұятты оятады,
оқырманды ойлантады. Адами трагедиялар мен қым-қиғаш драмалармен
шындықты шырқырата к#з алдыңа
тосады. Бұл шындық шымбайымызға
батса да оны жоққа шығара алмаймыз, #йткені құлқыны мен нәпсісіне
тұтқын болған пенде к#п. Содан
да болар, жазушы шығармалары
шынайылығымен, қоғам диагнозын
тап басып тануымен тартымды бола
түседі.
Uзінің алдыңғы буын ағалары
секілді Қуандық ағамыз да әдебиетте ақ
түстің құдіретін кие тұтады. Jңгімесіне
аппақ к#ңіл, ақ жүрек, ақ арман, ақадал
адамды арқау етеді. Асыл түстің #мірде
#ңі тозып сұр түске айналып бара
жатқанына қынжылады. Ақ түстен
алыстамауға шақырады, айналасынан
ақ түсті іздейді.
Қуандық Түменбайдың адамның
бет-жүзіне қарамай айта салатын
турашылдығы мен шығармашылық
шыншылдығы жайында марқұм Аманхан
Jлімұлы ағамыздың «Қуандық – қатыгез
талант, ол қазақтың Достоевскийі»
дегені бар. Ақын ағадан асып айта алмаспыз. Jдетте жас келген сайын адамның
мінезі жұмсарады, қайыңның безіндей
беріші ериді дейді. Бәрі де мүмкін. «Адам
тастан қатты, гүлден нәзік» дейді емес
пе халық даналығы. Бірақ, бұл #мір ғой,
ал #мір қатыбас қаталдығынан тана
қоймас, пендесін ширай түссін десе
де, құздан құлап қирап қалсын десе
де от пен суға салуын тоқтатпас. Олай
болса, сол #мір жайында, #мірдің ойы
мен қыры, сыры мен жыры жайында
жазатын Қуандық Түменбай болмысы
да #згермек емес. Uмір туралы жазу оңай
болушы ма еді, ендеше, #з ғұмырының
жаңа бір белесіне – айтулы 65 жасқа
қадам басқан қаламгерге оқыған сайын
ойландыратын, шындықты ту еткен
туындыларыңыз туа берсін, жазарыңыз
мол болсын дейміз.
Дина ИМАМБАЕВА,
«Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси
журналы бас редакторының
орынбасары
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Біз қашып Ресейден келген жылы,
Текесті Оқам алғаш аралаған.
Жүргенде азып-тозып істес болдық,
Таулы елде Нақаң екен саналы адам.
Барлығын бардамдының көзім көрді,
Аз екен ондай елге адал адам.
Әуесхан БЕЛГІБАЙҰЛЫ
І
азақ халқы тарих к#шінің
керуенінде «мың #ліп, мың
тіріле» (Ж.Молдағалиев) жүріп,
небір тар жол, тайғақ кешулерді басынан #ткерді. Аумалы да т#кпелі, зарлы
да шерлі заманда қазақ баласы әлемнің
түкпір-түкпіріне тарыдай шашылып,
торғайдай тозып, аса ауыр күй кешті.
Jсіресе, «берсең бала #леді, бермесең
шал #леді» заманындағы 1916 жылғы
Қарқара мен Қояндыдағы «ұлт-азаттық
к#терілісі» мен атышулы 1932 жылғы
қолдан жасалған ашаршылықтағы құғынсүргін к#рген халықтың тағдыры тым
аянышты болды. Ат ауыздығымен су
ішкен, ер етігімен су кешкен заманда
мыңдаған, тіпті миллиондаған қазақтың
басы к#мусіз қарға-құзғынға жем болып
айдалада қалды.
Ұзына тарих бойына осындай аса
ауыр тағдырды бастан #ткізген қазақ
халқы бүгінде әлемдегі шекара аттап
қоныстанған ұлттардың бірі болып
есептеледі. Бүгінгі күнде әлемнің 40қа тарта елінде қандастарымыз #мір
сүреді. Jлемге тарыдай шашылып кеткен этникалық қазақтардың дені қазір
Қытайда. Онда 2 миллионға жуық
қазақтар тұрады. Қытайдағы қазақтар Іле,
Алтай, Тарбағатай аймақтарында, Құмыл
аймағының Барк#л, Мори аудандарында,
Гәнсу #лкесінің Ақсай ауданында
шоғырлы қоныстанған.
Жаңа Қытай үкіметі құрылудан ілгергі
Шыңжаңдағы қазақтардың тарихы жүйелі
зерттелмеген. Соған байланысты к#птеген
елім деп еңіреген ерлердің есімі ескерусіз
қалды. Ол кісілердің ерен еңбегі туралы
білетін к#нек#з, әңгімеші-шежіреші
қарттарымыз да әлдеқашан о дүниеге
аттанып кетті. Ардақты арыстарымыздың
#мір жолы мен еңбектері дер кезінде хатқа
түспегендіктен ел есінен шығып, ұмытыла
бастағаны да жасырын емес.
Дегенмен, елге еткен #лшеусіз еңбегінің арқасында ғазиз есімдері тарих
парағына алтын әріппен жазылып қалған,
ұрпақ жадынан #шпестей орын алған
тарихи ұлы тұлғалар да аз емес. Солардың
бірі біз с#з еткелі отырған #з дәуіріндегі
басқа лардан мойны озық, шоқтығы
биік тұл ғалардың бірі – Нақысбек
Жалпетекұлы.
Нақысбек Жалпетекұлы 1865 жылы
қазіргі Алматы облысының Райымбек
ауданына қарасты Шалк#де жайлауында дүниеге келген. Сол жылы ақ патша
үкіметі қазақ даласының билеу тәртібіне
#згеріс жасап, жаңа жоба жасаушылар
комиссиясын құрады. 1868 жылға келгенде бұл комиссияның қазақ даласын
басқару, билеу ж#ніндегі жаңа жобасын
патша қабыл алып, 21 қазанда қол қойып,
бекітіп береді. Жаңа жоба (қазақтар мұны
«Жаңа низам» дейді) бойынша бұрыңғы
сұлтандық арқылы билеу тәртібі #згертіліп,
оның орнына болыс, старшындыққа
б#ліп билеу тәртібі атқарылды. Екінші
негізгі #згеріс жер мәселесі болды. Жер
Ресей мемлекетінің меншігіне айналды да, қазақтарда тек жерден пайдалану құқығы ғана болды. «Жаңа жоба»
атқарылғаннан кейін қазақ даласына орыс
шаруалары к#птеп к#шіп келіп қала, село
сала бастады. Қазақ шаруаларының мал
бағатын жерлері жылдан-жылға таралады және патша үкіметінің алуан түрлі
алман-салығы халықтың күн к#рісін қатты
қиындатып жіберді. Осылайша ақ патша
үкіметі аударылғанға дейін қазақ халқын
бас к#терместей етіп, аяусыз жаныштап
отырды. Болашақ болыс, әйгілі шешен
Нақысбектің балалық шағы міне осындай
тарғалаң заманға тап келді.
Нақысбектің әкесі Жалпетек те #з
еліне танымал, тілді-жақты кіші билердің
бірі болған. «Jке к#рген оқ жанар» дегендей, жақсы әкенің ел басқару #нері мен
тәрбиесі Нақысбектің билікке ерте араласуына игі ықпал етті. Тепсе темір үзетін
Нақысбек 25 жасында ел басқару ісіне араласып, әділдігімен, іскерлігімен халқына
қамқоршы бола білді. Ел тағдырын, жер
тағдырын ойлаған Нақысбектің т#ңірегіне
к#зі ашық, к#кірегі ояу жақсы-жайсаңдар
топтаса бастайды. Содан Нақысбектің
бастауында ел-жұрт ұйымдасып, қазақ
даласына ірге кеңейткен ақ патша
отаршыларының құйтұрқы саясатына кейде ашық, кейде жасырын қарсы
шығады. Осылайша халықтың сеніміне
ие болған Нақысбек кезекті бір болыстық
сайлауда қарсыласын басым дауыспен
жеңіп, Қожбанбет руына болыс болып
сайланады. Содан Нақысбектің ел ішіндегі
абырой-беделі жыл санап емес, күн
санап #сіп, патша үкіметінің жергілікті
ұлықтары одан қауіптене бастайды.
Орыс ояздары соның алды-артындаақ к#птеген ұлтжанды би-болыстарды
жасырын бақылауға алса, енді бір жағынан
оларды бір-біріне айдап салып, рулық
қайшылықты асқындырып, бір-бірімен
жауластыру саясатын да қолданады.
Отаршылдардың бодан жұрттың арасына
іріткі салу саясаты ежелден келе жатқан
кәнігі тәсілі болатын. Ақ патша ұлықтары
қазақ даласындағы ел тізгінін ұстаған
би-болыстардың кейбіреулерінің к#зін
жасырын жойса, кейбіреуін жер аударып, құрдымға бір-ақ жіберіп отырды.
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Нұрлан СӘРСЕНБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар одағының
мүшесі, жазушы, этнограф

Абылай ханның әмірімен атажұртына
қайта орлаған. Содан ХІХ ғасыр соңы
мен ХХ ғасырдың басында албандар ол #лкеде алты ақалақшы (болыс
деңгейіндегі жергілікті әкімшілік аймағы
және соған сәйкес берілетін шен) ел
еді. Қоңырб#рікке (албанның бір б#лім
басқа руларда қамтылған) алғаш Дадай
1890 жылдары ақалақшы болған. Айтқа –
Мәнке, Бозымға – Ақмолда, Қожмамбетке
(Қосқұлаққа) – Жансейіт, Жартыға –
Қасаболат, Шажаға (бір б#лім Алжандарды қамтиды) – Тәтібай ақалақшы болып
ел басқарып тұрған.
Т#кпе жырдың дауылы К#дек Маралбаев тың «Кең Текес» атты дастанында: «Албанда ақалақшы алтау екен, Бұл
жаққа дәм бұйырып бұрын келген» деген
#лең жолы Іле албандары ХХ ғасырдың
басында-ақ алты ақалақшы ел болғанының
айқын дәлелі.
1916 жылдан кейін Албан тайпасының
жан санының артуына байланысты ондағы
ақалақшы саны да к#бейген. Uртекесте
Алжан руына Тілеуберді Uскенбайұлы,
Құлжа ауданындағы албандарға Қайыңбай,
Тоғызтараудағы албандарға Нұрсапа
ақалақшы болған.
Нақысбек Жалпетекұлы Шыңжаңның
Текес #ңіріне қоныс аударғаннан кейін
#зінің әділдігі, іскерлігі мен шешендігі
арқылы жер дауы, құн дауы, жесір дауы
сияқты істерге белсене араласып, ел ішіндегі дау-дамайларды әділ шешіп отырады.
Текес #ңірінде Қожбанбет руының
ақалақшасы Жансейіт пен Қызай елінің
Жолболды руының ақалақшысы Молдажан ортасында жер дауы болады. Екі рулы

Бірталай әңгіме айтты үлгілі енді.
К#з салып к#леміне қарағанда,
Жемісті алма ағаштай бүрлі келді.
Білермен бұрынғының шойтабаны,
Маңызды, с#зі жаттық үнді келді, –
десе, тағы бір #леңінде:
Қобыға Суасудың құйғанында,
Мен келдім Нақысбекке салам үшін.
Тағынан таймай жүрген Нақаң екен,
Руы Қожбанбеттің қазағысың, – деп,
Нақаңның текті атадан тараған ірілігін,
іскерлігін, шешендігін жырға қосады.
ІІІ
ақысбек ақалақшының әділ
билік жүргізумен бірге тіліне
с#з асылы ұйыған шешендік
даңқы екі ел қазағына кеңінен танылған
тарихи тұлға. «Шешендікке келгенде Нақаң алдына жан салмайтын еді»
дейді ауылдың к#пті к#рген шежіреші
қарттары. Мен Қытайда жүрген кезде #з
әкем Тоқтасын Сәрсенбайұлы, ұстазым
Айтуған К#декұлы қатарлы ауылдың
қадір менді ақсақалдардың ауызынан
Нақысбектің шешендік с#здерін к#п
естідім әрі жергілікті қаламгер Ақай
Сайдуақасұлының Нақысбек туралы «Елім
деп еңіреген ерен тұлға» атты мақаласын
редакциялап #з қолыммен «Іле тарихи
материалдары» (2004 жыл) атты кітапқа
енгізген болатынмын.
«Нақысбек ақалақшы айтыпты» деген
шешендік с#здер әсіресе Жетісу, ХанТәңірі атырабындағы ел ішінде кеңінен
таралған. Мысалы, «Шабаннан желмес
туады, сараңнан бермес туады, наданнан
к#рмес туады», «Малды байлық деме,
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жоқшылық пен езгінің тақсыретін әбден
тартты. Қазақстан жерінде туып, кейін
Қытай жеріне ауып барған Нақысбек
Жалпетекұлының да тағдыры қияметқайымы мол күрделі кезбен тұспа-тұс
келді. Сол қыйын кездерде Нақаң ел
басқару #нері мен шешендігінің арқасында қилы заманның соқпақсыз қысаңдарынан жол таба білді. Нақысбек
ақалақшы сол дәуірдегі Жүсіпбекқожа
Шайхысламұлы, К#дек Маралбаев,
Таңжарық Жолдыұлы, Жақыпберді
Сұлтанбекұлы, Садықожа Мошанұлы,
Шарғын Jлғазыұлы, т.б. ардагерлермен жай күндерде сыйлас-сырлас
болумен бірге, олардың бастарына қара
бұлты үйіріліп, тағдырлары тығырыққа
тірелген кездерде оларға қол ұшын
беріп, к#мектесіп, қамқорлығына алып
отырғаны тарихтан белгілі. Мәселен,
ауылдағы күндес, бақталас ағайын
Таңжарық ақынның үстінен арыз
жазып, ұстатып жібермек болғанда, жас
ақын ылғи Текеске барып Нақысбек
ауылын паналайтын болған. Артынан
қуа барған #кімет адамдарына Нақаң
Таңжарықты бермей, ылғи аман алып
қалып отырады. Ал Нақаңның Жүсіпбекқожа Шайхысламұлы, К#дек Маралбаев, Садықожа Мошанұлы, Шарғын
Jлғазыұлы секілді ақындарды үнемі
қамқорлығына алып, к#мектесіп
тұрғанын ауыл қарттары әлі күнге дейін
аңыз қылып айтады. Бұл туралы профессор Дүкен Мәсімханұлы «1935 жылы
әкемнің ағасы Jлиасқар деген кісі
үйленіп, әкелері әйгілі Нақысбек болыс
келін түсіру тойын жасайды. Тойға арнап
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Ұлықтардың жантүршігерлік саясатынан
Нақысбек болыс та қағыс қалмады.
Халықтың сенімі мен құрметіне
ие болып, жергілікті старшиналардың
жұмысына ылғи кесірін тигізіп, кері тартып жүретін Нақысбек болысты бір күні
Жаркенттегі ояз орталығының ұлықтары
астыртын шақыртып алып, #здері үшін
қызмет етуді талап етеді. Бұл сарайға
кірген іздің болғанымен, шыққан іздің
болмайтынын жақсы білетін, ақыл-айлаға
кемел Нақысбек шешен ұлық алдында
ауызша уәде беріп, ажал аузынан аман
құтылып кетеді.
1916 жылғы Қарқарадағы Ұзақ,
Жәменке бастаған ақ патшаға қарсы
«Албан к#терілісі» тұтас қазақ даласын
дүр сілкіндірді. Дәл осы аумалы-т#кпелі
заманда Нақысбек Қарқарадағы халық
к#терілісінің қолдаушыларының бірі болды. Ол туралы ежелгі қазақ қоғамының
әлеуметтік құрылымын зерттеуші ғалым
Р.Ақмағанбетов: «1916 жылғы Қарқара
жайлауында отырған қазақтардың
патшалық Ресейге қарсы к#терілісі бұрқ
ете түсті. Осы к#теріліске барып дем беру
мақсатымен Нақысбек болыс жүз шақты
сенімді, қаруланған жігіттерін ертіп,
Қарқараны бетке алып жолға шығады.
Олар Кетпен асуынан асып, Шалк#де
жазығымен құлдап келе жатқанда Қисық
Ақтас сайының тұсынан (қазіргі К#мірші
ауылы маңы) жүз қаралы орыс әскері
жолдарын кес-кестеп, оқ жаудырады.
Қапелімде кезіккен жау Нақаң жігіттерінің
біразын жайратып салады. Нақаң жағы
жер жағдайына қанық болғасын, бір
күн, бір түн қорғана ұрыс салып, әлгі
орыс әскерлерін ойсырата жеңеді де, енді
Қарқараға тура тартамыз деп отырғанда,
ол жақтан қазақтар жеңіліп, к#семдері
тұтқындалды, ел үркіп, Қытайға ауа к#шіп
жатыр деген хабар жетеді. Сосын бұлар
Кетпенге кері қайтып, балашағасын алады да, 30 шақты үй сол түні Қытай асып
кетеді» (Р.Ақмағанбетов, «Байлық танымы
және қазақ байлары», Алматы, 2017 жыл,
301-302 беттер) деген дерегін алға тартады.
Осы тұста мән бере кетуге тиісті бір
жағдай бар, Қытайдағы тарихи материалдарда Нақысбек болыстың арғы бетке
#ткендігі туралы әр түрлі мезгіл к#рсетіліп
жүр. Біз де Р.Ақмағанбетов бастаған
зерттеушілердің «Нақысбек Қытай жеріне
1916 жылы #тіп кеткен» деген дерегін
толықтай қуаттаймыз. Uйткені Нақысбек
болысқа Қарқара к#терілісін қолдады
деген сылтаумен орыс ұлықтары соңынан
қуғын түсірген. Содан Нақаң елін бастап
Қытай асуға мәжбүр болған.
ІІ
ытайдың Іле #ңірі ежелден-ақ
қазақ жұртының ата қонысы.
Jртүрлі тарихи жағдайларға
байланысты Алаш баласы ары босып,
бері к#шіп жүргенімен, түптеп келгенде байырғы Үйсіндерден тартып біздің
ата-бабаларымыз осы мекеннен кіндік
үзген емес. Жоңғар жорықтары кезінде
ғана «алқак#л сұламалап» Сыр #ңіріне
босып кетуге мәжбүр болған албан-суан
тайпасы Жоңғар жойылғаннан кейін
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елдің ортасындағы бұл дауға қытайдың
Іледегі жергілікті ұлықтары бірнеше рет
адам жіберсе де, дауды ешкім шеше алмайды. Бұрыннан құда-жұрат болып #ткен екі
рулы елдің жер дауын Нақаң әділ шешіп,
Іле #ңіріндегі халыққа атағы жайылып,
жұрттың алғысына б#ленеді.
1916 жылдың соңында Жансейіт
ақалақшы қайтыс болады. Келесі жылы
Нақысбек халықтың қолқалауымен
ақалақшылық сайлауға түседі. Ол осы
жолғы ақалақшылық сайлауда басым
дауысқа ие болып, бақталасынан оза
шауып, Қожбанбет елінің ақалақшысы
шеніне ие болады. Сайлауда ойсырай
жеңілген бақаталастары ендігі жерде Нақысбек ақалақшының үстінен
Қытайдың Іледегі жергілікті ұлығына арыз
түсіріп, шағым айтады.
Сол арыз бойынша Іле генерал
мекемесінің сол кездегі дутұңы Жы-Жүй
Нақысбекті ордасына шақыртып алып:
– Сен Ресейден келген қазақтардың
ішіндегі саны аз тайпаның адамы екенсің,
демек ақалақшы болуға шартың толмайды. Орныңа басқа адамды ақалақшы етіп
қоймасақ мына тұрғын елдің саған бойсына қоятын түрі жоқ, –дейді т#тесінен.
Сонда Нақысбек ақалақшы тайсалмастан:
– Мәртебелі тақсыр, сіздің уәжіңіз
бойынша саны аз жұрттың адамы саны
к#п жұрттың адамдарын басқармау керек
екен. Олай болса сіз #зіңіз сонау қиырдағы
Пекиннен қанша үймен келіп бізді билеп
отырсыз? жан саны аз, сырттан келген
адам ел билемейтін болса, жарайды, сіз
де, мен де орнымызды босатайық, – депті.
С#з жүйесінен оңбай жеңілген ұлық
біраз уақыт үнсіз қалады да, соңынан
ыржалаңдай тілге келіп:
– Мен сізді шешен деп естіп, әдейі
сынап айтып едім, ақалақшылықты
жалғасты істей беріңіз, сонымен бірге
Іледегі албанның алты ақалақшысының
үстінен қарайтын мансапты қоса беремін,
бұдан кейін мен сізді тіке қабылдап
тұрамын, – депті.
Содан кейін Нақысбек ақалақшы
Іледегі алты ақалақшы елдің ісіне араласып, ел ішіндегі шешілмей келген даудамайды #те әділ шешіп отырады. Бұл
туралы атақты ақын Таңжарық Жолдыұлы:
Албанда Нақысбек бар шығандаған,
Алдынан албан қарсы шыға алмаған.
Жапса да қанша жала Шың дубаны,
Нақаңды аттан ешкім жыға алмаған.
Uзіңдей Албекеңнен ұл тумапты,
Бұл жайға Қожбанбет жоқ қуанбаған,
– деп, Нақысбектің ерлігін #те жоғары
бағалаған.
Таяу замандағы Қытай қазақтарының
тарихында Іледегі албан-қызай жұртына
аты әйгілі ел қамқоры болған беделді
тұлғалардың бірі Нақысбек шешен туралы
К#дек ақын да бір #леңінде:
Албанның ақалақшы, зәңгісіне,
Бір #лең желі тартып құрдым енді.
Аласа, биік жерін түзетуге
Ұстадым осы #леңге сүргіні енді.
Бастығын Нақысбек қып аралауға,
Ауылына сол кісінің жүрдім енді.
Үйіне барып бір күн қонақ болдым,

ырызғысы сенде емес, жерде болады»,
«Адамның сегізінде тісі түседі, сексенінде
баласына ісі түседі», «Қыдырып ішкен
тамақтың кенеуі жоқ, қыдырып айтқан
биліктің беделі жоқ», «Ұлылық пен
зұлымдық тегінен, барлық пен жоқтық
ебінен», «Есірік патша елін тыңдамайды,
ессіз әйел ерін тыңдамайды», «Қостап
айыл тартқанмен құйысқандай болмайды, қостап қатын алғанмен туысқандай
болмайды», т.б. шешендік с#здер мен
тапқыр с#здері бірте-бірте халықтық
мақал-мәтелге айналып кеткен.
1916 жылы артынан қуғын түскен
Нақысбек болыс елді бастап Қытайға
қашуға дайындық к#ре бастайды. Сонда ел-ағайынның біразы Нақысбекке
#здерінше ақыл айтып:
– Нақа, #ре түрегеліп #рге қаша
ж#нелмей-ақ, ұлықтан кешірім сұрап,
«жаздым-жаңылдым» деп к#рсең етті.
Біз де қарап жатпас едік, арашаға жарар
жанкүйер ағайынбыз ғой, – деп оны
тоқтатпаққа ниеттенгенде, Нақысбек:
– Арам қанға бит семірді, жуындыға ит
семіреді. Без тамақ болмайды, ез қолқанат
болмайды. Бит пен иттің күнін к#ріп, без
жеп, езге еріп жүргенше, алжыған т#беттей
#з қорама үргенше, қаңғып #лгенім мың
артық. «Жақсы ит #лігін к#рсетпейді»
демей ме атам қазақ, – деп жауап берген
екен.
Албан тайпасының ішінде Қожбанбет руына жататын Ағымсары мен
Қосқұлақ аталас елдер. Бір күні ауылдың
пысықай, жаяу жорға шалдары Нақысбек
ақалақшыға келіп:
– Ақалақшы, #зіңіз әбден білесіз,
Ағымсары мен Қосқұлақтың арасы
баяғыда-ақ жеті атадан асып кетіпті.
Бірін-бірі қалап, үйленеміз деп жүрген
жастар бар к#рінеді... Боз бие сойып, қыз
алысып, қыз беріссек қайтеді?-деп #тініш
айта келіпті.
Бұл ж#нсіз талапқа Нақысбек шешен:
– Қарындасын қатын қылуға асығып
жүрген қай тексіз?! Uзге қазақтың қызы
құрып қалып па? Жеті атаға толған екен
деп қыз алыса беру дұрыс емес.Ең бірінші,
қызыңнан ұят кетеді, ұлыңнан мият кетеді.
Ұрпақтан мейір кетеді, ағайыннан пейіл
кетеді. Екіншіден, ондайдан тараған ұрпақ
кем болады, құлқындары кең болады,
қысқасы,бұл әңгімені қойған ж#н болады,
– деп рұқсат бермеген екен. Міне бұдан
Нақысбек ақалақшының Қасым ханнның
«Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы»,
Тәуке хан билік құрған замандағы «Жеті
жарғы заңынан» жалғасып келе жатқан
қазақтың қыз алысу дәстүрін берік
ұстанып, шынайы мұрагерлік еткенін
аңғаруға болады.
«Қайда барсаң да қазанның құлағы
т#ртеу» деген рас. Екі реткі үркінде
Қытайға ауып барған елдің тағдыры
әсте кісі қызығарлықтай болған жоқ.
«Адамның басы – Алланың добы» дейді
ғой атамыз қазақ. Ондағы қазақ, ұйғыр
жұрты ХХ ғасырдың басында қазіргі
Шыңжаң #лкесіне билік жүргізген
қытайдың жергілікті шонжарлары Жин
Шурын, Шың Шысайлардың адам жегіш
жауыз саясатының қармағына ілініп,

40-50 киіз үй тігіліп, Іле #ңіріндегі албанқызайдың игі-жақсылары мен әншікүйші, ақын-жыршылары, ақалақшыболыстары, мампаң-зәңгілері түгел
шақырылады. Үш күнге созылған ұлы дүбір
жыйынға К#дек Маралбаев, Таңжарық
Жолдыұлы, Шарғын Jлғазыұлы секілді
сол заманда есімдері елге мәлім ақындары
келеді. Менің әкем және ағалары, сонымен бірге алыс-жақыннан келген сал-сері
жастар, негізінен Садықожаның қасында
болады. Сонымен, Садықожа #зінің
айтыстағы жүлделері бар, басқа болысмампаңдардың риза к#ңілімен мінгізген
аттары бар, Нақысбек атамыздың сыйсияпат ретінде астына мінгізген жорғасы
мен жетектеткен жүйрігі бар, жалпы алдына бір үйір жылқы айдап ауылға аттанады»
(«Ана тілі» газеті, 2019 жылы 26 қыркүйек
күнгі саны) дейді. Міне, осының #зіненақ Нақысбек ақалақшының #нер иелеріне
деген құрметін анық к#руге болады.
Jйгілі Тазабек батырдың немересі
Жақыпберді Сұлтанбекұлының соңынан
Кеңес үкіметі жағынан қуғын түсіп 1928
жылдары рулы елін бастап Қытайға асуға
мәжбүр болады. Іленің Текес #ңіріне
#ткеннен кейін Жақыпберді бастаған ел
Нақысбек ауылына қара тартып барады.
Нақаң азып-тозып келген елді жылы
қабылдап, жайлау-қыстау, мал беріп орналастырады. Арада 4 жыл #ткеннен кейін
Жақыпбердіні к#ре алмас күндестері
сол кездегі Күредегі жергілікті үкіметке
«Жақыпберді шекара бұзып, бүлік
шығарғалы жатыр» деп, жалған жала
жауып арызданады. Бұдан алдын ала хабар
тапқан Нақысбек ақалақшы Жақыпберді
бастаған ел азаматтарына қару-жарақ,
ат-к#лік, азық-түлік беріп тауға қашырып
жібереді. Сондай-ақ тау шатқалына
бекініп алып қытай шеріктерімен айлап
ұрыс салған Жақыпберділерді Нақысбек
ақалақшы жасырын түрде азық-түлікпен,
оқ-дәрімен қамтамасыз етіп тұрады.
1932 жылы жансыздардың әшкерелеуі мен шырғалауында жергілікті
үкімет ұлықтары Жақыпберді Сұлтанбекұлы, Jуесхан Белгібайұлы қатарлы
ел ардагерлерін қолға алып, Құлжа
түрмесіне қамайды. Соңынан бұларды
Сүйдің-Күре жамбылындағы түрмеге
апарып аяусыз қыйнау к#рсетеді. 1933
жылы Іле генерал мекемесінің дубаны
Жақыпберді, Jуесхан, Оқас, Кәдірбек,
Кәдірхан, Сұлтанәлі, Тұрсынбай қатарлы
он неше ел азаматтарын #лім жазасына
кесіп, атып #лтіреді. Сол арманда кеткен ардагерлердің ішінде ақын Jуесхан
Белгібайұлы түрмеде жатқан кезде «Елге
хат» (мұны ел кейде «Жақыпберді батыр»
қиссасы деп те атайды) атты ұзақ дастан жазған екен. Jуесхан ақын жазған
сол «Елге хат» деген дастанды кейін
Қасым Тайтаразұлы деген адам Нақысбек
бастаған ел иелерінің қолына табыс етеді.
Нақаңның бастауымен арманда кеткен
арыстардың соңғы жұмыстары ойдағыдай
атқарылады. «Елге хат» дастанында
к#птеген ел тұтқаларымен бірге
Нақысбектің де ерлігі ерекше ілтипатпен
жырланады.
Нақысбек ақалақшы 1930 жылдары

қазіргі қытайдағы Текес ауданына қарасты
Шилі#зектің Шолақсай деген жерінен
#з қаражатымен мектеп салып, ондағы
халықтың мүлде тұралап қалған оқу-ағарту
ісіне қан жүгіртіп, болашақ ұрпақтардың
ғылым, білім үйренуіне ерекше атсалысады. Нақысбек салдырған бұл мектепті
халық жер атымен «Шолақсай мектебі»
деп атап кетеді. 1931 жылдары Нақысбек
ақалақшы «Шолақсай мектебіне» қазақтан
шыққан алдыңғы қатарлы білім иелерінен
Жүсіпбекқожа Шайхысламұлы, Шарғын
Jлғазыұлы, Мәлік Бірімжанұлы, Халық
Оспанұлы, Jбілғазы сияқты оқымысты,
зиялыларды мұғалімдікке ұсыныс етеді.
«Шолақсай мектебінің» алғашқы мектеп мүдірі (меңгеруші) Жүсіпбекқожа
Шайхысламұлы болса, одан кейінгі мектеп меңгерушісі Шарғын Jлғазыұлы
болған екен. К#не к#з ақсақалдардың
айтуына қарағанда бұл мектепте діни
дәрістерден сырт, арнаулы түрде тіл,
әдебиет, математика, жағрафия пәндері
#тіліп, жүзден аса бала оқыпты.
Нақысбек Жалпетекұлы 1936 жылы
Қытайдың Текес ауданына қарасты
Шилі#зек деген жерде қайтыс болған. Ел
аузында айтылған әңгімелерге қарағанда
Жүсіпбекқожа Шайхысламұлы намазын
шығарып, ақын К#дек Маралбаев дауыс
(жотау) жазған екен. К#дек ақынның
ұлы, қарт ағартушы Айтуған (1928-2007)
«1945 жылы мен Қорғас ауданында
тұратын ақын Ажабай ағамның уйіне
іздеп бардым. Ол кісімен әкем К#дек
#леңдері туралы к#п әңгімеде болдым.
Ажабай ағам мен аттанарда қолындағы
екі елідей қолжазба кітапты маған беріп
жатып: Бұл қолжазбадан басқа К#кемнің
(К#дектің) «Нақысбекке дауыс» сияқты
бірнеше жоқтаулары бар еді, абайсызда
жоғалтып алдым, сен К#кемнен қалған
бұл мұраларды мықтап сақта. Мен Ажабай
ағама мақұлдық беріп, ауылға аттанып
кеттім» дейді. Осы дерекке қарағанда
К#дек ақынның Нақысбекке шығарған
жоқтауы бар екенінде дау жоқ.
Нақысбек ақалақшы аумалы-т#кпелі
ауыр заманды бастан #ткізіп елім деп
еңіреп #тті. Қытай жерінде басы қалған
Нақысбектей нар тұлғалардың ерлігін,
ерен еңбегін #скелең ұрпаққа жеткізу,
насихаттау біздің азаматтық парызымыз.
Нақысбек ақалақшының #мір жолы
мен еңбектері туралы әр жылдары
арғы бетте Jблез Шәріп, Дүйсенбек
Тұрлығожа, Сұлтан Жанболатов, Жақып
Мырзаханов, Нұрлан Сәрсенбаев Ақай
Сәйдіуақасұлы, Қазақ елінде Т#реқұл
Нысанбек, Р.Ақмағанбетов, Сейіт
Қасқабасов, Нұрқасым Қазыбеков,
Құныпя Алпысбаев, Сағатбек Медеубек,
Тоқтар Jлібеков, Дүкен Мәсімханұлы,
т.б. ғалымдар мен беделді қаламгерлер
бірқатар зерттеу еңбектерін жазды. 1995
жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданының
Кетпен ауылында Нақысбек болыстың
130 жылдығына орай арнайы ас беріліп,
ауылдың бір к#шесі «Нақысбек болыс»
атымен аталды. Ал қытайдың Текес ауданы Шил#зек ауылындағы үлкен бір аңғар
күні бүгінге дейін «Нақысбек сайы» деп
аталады.
Нақысбек Жалпетекұлының есімі екі
ел қазағына аңызға айналған ірі тұлға.
Жыр саңлағы Шарғын Jлғазыұлы:
«Болаттың сенде бірісің,
Шешеннің бұлбұл тілісің.
Жорғадай с#зің, жүрісің.
Нар болып туған Нақысбек,
Текті жерден шығысың,
Арыстанның түгісің» деп тектен-текке
айтпаса керек.
Күллі саналы ғұмыры ұлтының жоғын
жоқтап, мұңын мұңдаумен #ткен, с#йтіп
туған халқының шексіз құрметі мен
ықыласына б#ленген Нақысбек болыстың
арты да жаман болған жоқ. Ұрпақтары
рулы елге айналды. Олар бүгінде
Қазақстан мен Қытай елдерінде #сіп#ніп, тіршілік етуде. Олардың арасында
елге елеулі, халқына қалаулы азаматтар да
бар. Солардың бірі Нақысбек болыстың
туған немересі, талантты ақын, әйгілі
аудармашы, к#рнекті қытайтанушығалым, ұстаз, филология ғылымының
докторы, профессор, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты,
ШЫҰ «Жібек жолы» сыйлығының иегері
Дүкен Мәсімханұлы. Нақысбек болыстың
бел баласы Мәсімхан кәрия да #мірбойы
дін ұстаған тақуа, ауыл молласы болып
#мірден #тіпті.
Ал тәуелсіздіктің алғашқы жылында Отанға оралған Дүкен Мәсімханұлы
елге оралған алғашқы күннен бүгінге
дейін табан аудармай еліміздің жетекші
ЖОО-да шәкірт тәрбиелеумен, ғылымизерттеумен, к#ркем аудармамен, әдеби
шығармашылықпен айналысып, азат
Қазақ еліндегі руханият саласының жандануы мен гүлденуіне, әсіресе отандық
қытайтану ғылымының қалыптасуы
мен дамуына елеулі үлес қосып келеді.
Бүгінде Дүкен Мәсімханұлы ҚР ҰҒА
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану
институтының директоры болып қызмет
атқарады.
Бұндайда атамыз қазақ «атадан ұл туса
игі, ата жолын қуса игі» демеуші ме еді?!
Қазақ шешендік #нері тарихында #з
орны бар, небір рулар арасындағы #ртке
айналып кете жаздап тұрған немесе кісі
#ліміне соққалы тұрған дауларда тауып
с#йлеп, тіліп айтып, қара қылды қақ
жарып әділ шешім шығарған, халықтың
нақыл-тәмсіліне айналып кеткен
к#птеген пәлсапалық толғамдардың авторы Нақысбек Жалпетекұлының шешендік
#нері туралы с#зді #зінше б#лек әңгімеге
арқау етпекпіз.
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ҒИБРАТ
Шыңжаңдағы бастауыш қазақ мектептерінің саны 706-ға, орта мектеп 185-ке
жетіп, бұл білім ұяларына 256 мың 300
баланың тартылуы, осы #лкедегі 43 университет пен институтта 10 мыңнан астам
қазақ жастарының студент атануы, ал ішкі
Қытайдағы Бейжің, Шанхай қалаларында
500-ге жуық қандастарымыздың барып оқуы
бұрын мүлде болмаған жағдай. Сондай-ақ
90-жылдардың ортасында Шыңжаңдағы
қытай, ұйғыр, дүнген, сібе, қырғыз, тағы
басқа к#птеген ұлттардың ішінде қазақ
жеткіншектерінің бастауыш мектеп
бойынша оқуға тартылуы екінші, орталау
мектеп деңгейінде екінші, толық орта мектеп жағдайында бірінші, орта кәсіптік оқу
орны тұрғысынан алып қарағанда бірінші,
жоғары оқу орны дәрежесімен есептегенде үшінші орын алуы да оның алдындағы
50-60-70-жылдарда байқалмаған құбылыс.
Бұл сондағы әрбір 10 мың қазаққа шаққанда
бастауыш мектепте 1460, орталау мектепте
580, орта мектепте 113, орта кәсіптік оқу
орнында 69, университет немесе институтта 30 қандасымыз оқиды деген с#з. Міне,
осындай игі ілгерілеушіліктерге сол жылдары оқу-ағарту комитетінде басшылық
қызмет атқарған іскер азамат Сұлтан
Рамазанұлының мұрындық болып, үлкен
үлес қосқаны даусыз.
Кейіпкеріміздің білім саласындағы

ӨМІР СҮРУ
ФОРМУЛАСЫ

«Ана тілі» газетінің 13 тамыздағы нөмірінде жарияланған «Рухсыз мемлекет
пен ұлт өміршең болмайды» деген мақаланы оқығанда селт ете түстім. Ойыма
материал авторы Сұлтан аға Жанболатов оралды. Тамаша адам, ғажап жан! Бұл
қандасымызбен қазақтардың дүниежүзілік II және III құрылтайында танысып,
емен-жарқын әңгімелескен едік. Сонда қазақ кім десе, мынау деп көрсететін келісті
де келбетті бұл кісіден байқағанымыз, оның өте бай өмірбаяны болды. Сонда
да, қазір де оларды ой елегінен өткізіп отырғанда көз алдымызға таныс, бейтаныс бір елес келмей қойған жоқ. Ол елес, ол сурет сонау ХХ ғасырдың басындағы
Алаш арыстарының қазақты ояту, адам ету, өркениет көшіне ілестіру жолындағы
жанұшыра қимылдаған сан салалы істерінің сілемі еді. Тым дабырайтылған сөз
немесе әсіреқызыл теңеу деп ұқпаңыздар құрметті оқырман, шетелде өмірге келіп,
ғұмыр кешкен Сұлтан Жанболатовтың да тірлігі мен тағдыры белгілі бір дәрежеде,
міне, сол зиялыларымыздың атқарған ісіне өте ұқсас. Олай дейтініміз…
Егер ХІХ ғасырдың аяғында Jлихан
Б#кейханов, Барлыбек Сыртанов сияқты
ағаларымыз бейқам, бейжай жатқан қазақ
даласының бұйығы #міріне білім сәулесін
түсіру үшін к#рші Ресей қалаларына
оқу іздеп аттанса, бұл кісі де 1955-1962
жылдары сондай талаппен Шағантоғай
деген шағын ауылдан алдымен Үрімшіге,
одан кейін ішкі Қытайдағы Гирин
университетіне сапар шеккен. ХХ ғасырдың
алғашқы ширегінде Қазақ еліндегі
қажетті кадрлардың жетіспеушілігінен
ақын Мағжан Жұмабаев «Педагогика»,
публицист Міржақып Дулатов «Есеп –
қирағат», ал жазушы Жүсіпбек Аймауытов «Психология» оқулықтарын жазуға
мәжбүр болса, Сұлтекең де Шың жаңның техника саласындағы мамандарының
мұқтаждығынан 1962-1966 жылдары #з
ұлтымыздың тіліндегі «Радио», «Калькулятор», «Кибернетика» анықтамалық
кітаптарын #мірге әкелген. Кеңестік
Қазақстандағы замана трагедиясы –
1937 жылғы «қызыл террордың» Ахмет
Байтұрсынов, Тұрар Рысқұлов сынды арыстарымызды баудай түсіре қырып, Jлімхан
Ермековті итжеккенге айдағаны бәрімізге
жақсы белгілі. Мұндай зұлмат Қытайдағы
қандастарымызды да айналып #тпеген.
Оған 1966-1976 жылдар аралығында аталмыш елдегі «мәдени революция» тұсында
Сұлтан Рамазанұлының да «ұлтшыл» деген
қалпақ киіп, «ревизионист», «шетелдің
тыңшысы» атанып қамауға алынғаны
анық дәлел. Дүбірі мен дүмпуі к#п сол ХХ
ғасырдың 30-жылдарында сауатсыздықпен
күрескен басқа ел, басқа жұрт секілді біздің
ұлтымыз да #зінің тегін, шығу т#ркінін
білуге ұмтылғаны бар. Бірақ оны сол
кезде айтып, түсіндіріп беретін оқулық,
анықтамалық атымен жоқ еді. Сонда
бұл іске тағы да баяғы ұлт зиялылары –
дәрігер Санжар Асфендияров пен инженер
Мұхамеджан Тынышбаев білек сыбана
кірісіп, Қазақстан тарихын жазғаны мәлім.
Қытайдағы 60-70-жылдарғы «мәдени революция» дауылынан соң, мұндағы аз ұлттарға
да бұлт арасынан күн шығып, сіресіп қалған
мұз тоңының жібігені бар. Міне, сонда
ондағы #скелең ұрпақ #з тарихын біліп,
тануға ұмтылған. Осындай кезде реформатор Дэн Сяопиннің: «Моральдық жағынан
таза, жастық жігері мол, арнайы мамандығы
бар, әмбебап білімге ие азаматтарға қысым
к#рсетілмесін» деген нұсқауына сәйкес
ақталып шыққан Сұлтан Жанболатов
#зінің физика-математика саласына қайта
оралып келуімен қатар, қадери-халінше
сол кездегі қажеттілік – қазақ халқының
тарихын жазуға да бар ынта-ықыласымен
атсалысқан. Қазір Сұлтекең Бүкілқытайлық
халық #кілдері жиналысының (ҚХР
Парламентінің – ред.) Шыңжаң #лкесінен
сайланған депутаты. Бұл жұмыс та оның
бір кездегі Б#кей ордасынан патшалық
Ресей Думасына #кіл болған қазақ зиялысы Бақытжан Қаратаевтың сол елдегі
#з халқының к#зі мен құлағы, үні болуға
тырысқан қызметін к#зге елестетпей
қоймайды.
С#здің тоқетер түйінін айтқанда,
жоғарыдағы салыстырулар нені к#рсетеді?
Мұның бәрі, біздіңше, кейіпкеріміздің әр
кемеге бір жармасқан әуесқой тірлігінен
емес, ХХ ғасырдың басындағы асыл

ағаларымыз сияқты #мір, уақыт талап
еткен жағдайға байланысты: «Қайтсем
халқымның бір қажетіне жараймын,
қайтсем елімнің іргесіндегі жел гулеген к#п
жыртықты жамап, жоқтан бар жасаймын?»
деген талпынысынан туған мақсат-мұрат
болғандығы анық.
Жоғарыда біз Сұлтекеңнің #мірбаяны
#те бай деп айттық. Оның бәрін жіпке
тізгендей етіп түгел баяндап беру оңай
шаруа емес. Сондықтан біз мәселені
оқырмандарға әрі ықшам, әрі түсінікті етіп
жеткізу үшін т#мендегідей тәсілді таңдап
отырмыз. Ол – Сұлтан Рамазанұлы туралы
әңгімені оның халық ағарту саласындағы
қол жеткізген жетістіктері, ғылымдағы
қолтаңбасы, қаламгерлік қарымы және
қайраткерлігі деген қадау-қадау тақырыптар
арқылы алып шығу. Міне, сонда бәрі де
белгілі болмақ.
Халық ағарту саласы дегенде алдымен біздің кейіпкерімізге тұңғыш рет
есік ашқан білім ұялары ойға оралмай
қоймайды. Ол Шәуешек қаласындағы
Балтабаев және Т#ртуыл мектептері
екен. 1946-1952 жылдары осы білім
ұяларының бастауыш, орта деп аталатын
баспалдақтарын бітірген соң түбіт мұрт бозбала Шәуешек гимназиясында география
мен сурет пәндерінен сабақ бере жүріп,
1953 жылы Үрімшідегі жалғыз жоғары оқу
орны – Шыңжаң институтының физикаматематика факультетіне қабылданады.
Оны үздік бітіргеннен кейін жас жігіт
ішкі Қытай #лкесіне барып білімін одан
әрі толықтыруды ойлайды. С#йтеді де
институтқа келген жалғыз квотамен бұрынғы
Манчжурия мемлекетінің орталығы Чанчунь қаласындағы Гирин университетіне
барып оқуға түседі. Содан арада бес жыл
#ткен соң, яғни, 1962 жылы ол Шыңжаңға
радиоэлектроника саласының ең алғашқы
дипломды мамандарының бірі болып оралады. Бірақ… иә, бірақ бұл кез елде «мәдени
революция» науқанының алғашқы белгілері
біліне бастаған тұс еді. Uзі орталықта оқып
жүргенде ата-анасы кеңестік Қазақстанға
#тіп кеткен, с#йтіп туыстары КСРО-да
тұратын боп шыққан Сұлтанды хунвейбиндер аясын ба?.. Іздегенге сұраған дегендей
олар мұны от үстіндегі шойын ш#ңкеге
салған ш#жедей ал кеп шыжғырсын!
«Шетелге байланушы», «аз ұлт ақсаусағы»
деп ғайбаттай ма, «ревизионист», «ұлтшыл»
деген ат қойып талқыға сала ма, әйтеуір
айтпаған с#здері, тақпаған кінәлары жоқ.
Сол он жыл ішінде бұл не к#рмеді дейсіз.
Қара жұмыспен түзеу лагерінде де, мырза
қамауда да… бәрінде де болды. Ақыры
1976 жылы Мао қайтыс болып, елдегі «ұлы
секіріс» елесі жойылды да Дэн Сяопиннің
нұсқауына сәйкес Сұлтан еш кінәсі жоқ
деп ақталып, Шыңжаң университетінде
кафедра меңгерушісі, деканның орынбасары, проректор болып жұмыс істей бастады.
Бұл 1978-1985 жылдары еді. Ал 1986
жылы ол Шыңжаң #лкесіндегі оқу-ағарту
комитеті т#рағасының (білім министрі)
орынбасары болып тағайындалды. Міне,
осы қызметті атқарған он жыл ішінде
біздің кейіпкеріміз #зінің халық ағарту
саласындағы ұйымдастырушылық
қабілеті мен ұлтжандылық қасиетін толық
к#рсете білді десек еш қателеспейміз.
Олай дейтініміз, дәл сол 90-жылдары

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
жоғарыдағыдай еңбегінен кейінгі ерекше
атап айтатын екінші жайт, ол оның ғылым
әлеміндегі қалдырып келе жатқан #зіндік
қолтаңбасы дер едік. Бұл бағыттағы с#зімізді
оқырмандарға қысқа да нұсқа ұғыммен
жеткізер болсақ, мәселе былай. Сұлтекең
ШҰАР-дағы тұңғыш радиоэлектроника
маманы. Алғашқы кибернетик. Компьютер
білгірі. «Жартылай #ткізгішті тізбектер»,
«импульстік-цифрлық қабаттар»,
«электронды есептеу машиналарының
принциптері» жүйелерінің теоретигі ол
сондай-ақ Шыңжаң университетіндегі
электроника факультетін алғаш құрған
адам. Осы #лке ғалымдары үшін ақпараттар
ағынын техникалық құралдар к#мегімен
жинақтап-#ңдеу ж#ніндегі зертхананы жасақтап берген маман. Қытай елі
аумағында, әсіресе, оның қазақ, ұйғыр
және қырғыз халықтарының араб әліпбиі
негізіндегі жазуларын компьютерге енгізген
1985 жылғы жаңалығы ерекше бағаланады.
Осындай жетістігі үшін ол ШҰАР-дың
«Техникалық прогресс» сыйлығын алып,
ҚХР электроника-ғылыми қоғамының
т#ралқа мүшесі болып сайланған. Басқа
атақ, марапаттарды айтпағанда міне,
осылардың #зі-ақ Сұлтан Рамазанұлының
Қытай ғылымында қандай орны бар адам
екенін анық аңғартады.
Uзіміз с#з етіп отырған ағамыздың
үшінші бір үлгі етіп айтатын қыры оның
қайраткерлігі. Соқтықпалы, соқпақты #мір
жолынан #тіп, әртүрлі жауапты жұмыстарда
мол тәжірибе жинаған жанның бұл қабілеті
әсіресе, ҚХР Парламентіне депутат болып
сайланған кезінде анық к#рінгенін атап
айту керек. Ол бұл заң шығарушы билік
құрылымына 1993 жылы келген. Содан
кейінгі он жыл ішінде Бүкілқытайлық
халық #кілдері жиналысына Шыңжаң
#лкесінен үзіліссіз екі рет сайланды. С#йтіп,
Парламенттегі Ұлттар комитетінің мүшесі
ретінде әріптестеріне ойлы да орнықты
пікірлерімен #зінің биік парасат иесі екенін
таныта білді. Оған дәлел ретінде т#мендегі
жайттарды мысалға келтірелік. Сонда
біздің жоғарыдағы пікіріміз құрғақ с#з
емес, нақты факт болады ғой деп ойлаймыз.
Депутаттардың 1994 жылғы бір отырысында «ҚХР-дың қылмыс туралы кодексіне»
қосымшалар мен түзетулер енгізу қаралып
жатты. Бұл кез қытай әдебиетінде ұсақ
ұлттардың салт-дәстүрлері мен тұрмыстіршілігін мысқылдап к#рсететін
шығармалардың бой к#рсетіп қалып жүрген
уақыты болатын. Мәселен, «Айдаладағы ақ
отау» деген повесте қазақ ауылының кейіпкелбеті орашолақ, біржақты суреттелгені
бар. Ұсақ ұлттардың депутаттары міне,
осы отырыста бойы да, ойы да биік Сұлтан
Рамазанұлына жаудырай қарайды. Сонда ол
кісі екі мың депутаттың алдында с#з алып:
«Jдебиетте, кинода, театрда ұлттар #мірін
мысқылдап к#рсетуге әрекет етушілер заң
алдында жауап береді деген тіркес кодекстен
к#рініс тапса. Мұндай ұсыныстың бұл жерде айтылу себебі бәріңізге түсінікті ғой деп

ойлаймын» дейді. Мына с#зді естіген халық
қалаулылары ду ете түсіп, Сұлтекеңнің
пікірін құптап ала ж#неледі. Ертесінде осы
с#з «Жэньмин жибао» («Халық») газетінде
жарияланады да екі күннен соң ұсыныс
«ҚХР-дың қылмыс туралы кодексіне»
250-тармақ болып кіреді.
Тағы бір мысал. Бұл оқиға «ҚХРдың ұлттық-территориялық автономия
заңы» талқыланып жатқан кезде болған
еді. Ондағы бір бапта: «Ұлттық мектептерде #з ана тілінде сабақ #тсе болады»
деп жазылыпты. Бұл тұжырымға к#ңілі
толмаған біздің кейіпкеріміз с#з сұрайды
да мінберге шығып: «Аз ұлттар елдің 93
пайызын құрайтын қытай халқының ішінде
тұрып жатыр. Қазір әлемде жойылған
ұлттар, жойылып біткен тілдер к#п. Мұндай
жағдай біздің мемлекетіміздің тарихында да болған. Сондықтан бүгінгі таңда аз
ұлттардың тілін қорғау күн тәртібінде тұрған
басты мәселе. Егер оларға қорықтардағы
жан-жануарлар мен #сімдіктер ғұрлы
назар аудара білмесек, онда социализмнің
абзалдығы мен ізгілігі қайсы?» дейді.
С#йтеді де: «Сондықтан заңдағы «болады»
деп тұрған солқылдақ с#зді «қажет» немесе
«тиіс» деген нақты ұғыммен алмастырып
#згерту керек» деп тұрып алады. Депутаттар
оның бұл ұсынысын қолдайды. Үш күннен
соң түзетіліп, толықтырылған жоғарыдағы
бап аталмыш заңнан #з орнын алады.
Мұндай мысалдар Сұлтекеңнің депутат тық қызметінде к#п, #те к#п. Біз тек
оқырмандарға солардың екеуін ғана баяндап отырмыз. Осылардың #зі-ақ құрамында
екі мың халық қалаулысы бар ҚХР
Парламентіндегі ханьзу, сібе, дүнген, ұйғыр,
қырғыз, #збек, татар, орыс депутаттарының
арасындағы оның қайраткерлік қабілетінен
белгі берсе керек.
Мақаламыздың соңында мынаны айтпақпыз. Ол – кейіпкеріміздің
жоғарыдағы еңбектерінің бәрін шамашарқымызша айтып, баяндап келіп, тағы
бір қасиеті – қаламгерлік қырына да
тоқталмай кетпеуге болмайтындығы. Иә,
ол Бейжіңде қарны тоқ, к#йлегі к#к депутат болып, тып-тыныш қана тірлік кешіп
жүрген жоқ. Тоғыз жыл бойы қытайдың
арғы-бергі тарихындағы мол мұрағаттарды
қопарыстырып, ондағы туған халқымыздың
түп-тегіне қатысты деректерді жанкештілікпен іздеп, тірнектеп жинап жүр.
Себебі Қытай елінің тарихы – бай тарих.
Адамзат #ркениетіне сонау есте жоқ ескі
замандардың #зінде т#рт ірі жаңалық: компас пен қағаз жасауды, мылтық дәрісі мен
баспа техникасын пайдалануды тұңғыш
рет #мірге әкелген бұл мемлекеттің құжат
қоймаларында не жоқ дейсіз? Бергі, бума
шежірелерді айтпағанда, сүйекке қарып,
тасқа қашап жазылған таңбалардан бастап,
ағаш қабығына ойылып, теріге күйдіріліп
басылған арғы иероглифке дейінгі
жәдігерлер-дің бәрі бар. Міне, соны сырттай жақсы білетін Сұлтан Рамазанұлы Парламентке депутат боп сайланғаннан бастап
бос уақытында Бейжіңдегі ең к#не, ең бай
деген мұрағаттарға барып мағлұматтар
алуды алдына мақсат етіп қойған жан. Бұл
жолда ол табыссыз да емес. Олай дейтініміз,
оның қаламынан соңғы жылдары тарихи
тақырыпқа арналған «Үйсін хикаясы» атты
трилогия мен «Таластағы талас» деректі
повесінің #мірге келуі.
Автордың «Үйсін хикаясы» туындысы
«Елжау күнби», «Саншора күнби» және
«Оңғай күнби» деген үш кітаптан тұрады.
Бұларға б.з.д. ІІ ғасырда қазіргі Жетісуды
кіндік еткен, с#йтіп осы кең аумақта
ірі де тәуелсіз мемлекет құрған Үйсін
ұлысының елбасылары кейіпкер болған.
Трилогияда сол дәуірдің шым-шытырық
күрделі оқиғалары #зара тығыз байланыста
бірнеше желімен қатар беріле отырып,
шебер #рбітілген. Оның бірінде Хан
(Қытай) әулеті, енді бірінде Үйсін ұлысы
арқылы Сақ жұртының Елжау, Саншора,
Оңғай секілді бекзадалар билігінен де
бұрынғы бай мәдіниеті мен озық тіршілігі
оқырманның к#з алдынан қаздай тізіліп
#теді.
Ал «Таластағы талас» атты деректі
туындыға келер болсақ, ол осы #зіміз
2000 жылдығын тойлаған Тараз шаһарына
арналған. Автордың пікірінше қаланың айтылып, жазылып жүрген жоғарыдағы 2000
жыл деген м#лшері біздің қолымызда нық
тұрған, қалтамызға құнттап салып қойған
даусыз тарих. Ал сол 2000 жылдың ар жағы
ше? Иә, ар жағы… Онда не бар? Міне,
мәселе осы сауалда болып тұр. Uйткені,
сол 2000 жылдың ар жағында да үлкен негіз
желі тартып жатпаса, Тараз бірден Тараз
бола қалды дегенге кім сенеді. Автордың
бұлай деуіне к#не қытай жазбаларынан
тапқан б.ж.с.д. 36 жылғы дерек себеп болып
отыр. Онда Таразда бірінші, қаланың сыртында сулы ор жүргізілгені, екінші, оның
ар жағында істік ағашты бекініс жасалғаны,
үшінші, одан әріректе мұнаралы соқпа
қорған тұрғызылғаны, т#ртінші, сол биік
дуалдың ар жағында орда – резиденция к#рінетіні, бесінші, істік ағашты
бекініс пен соқпа қорғанның арасындағы
жазықта сауыт киген жүздеген салт атты
шолғыншылдардың арлы-берлі шапқылап
жүргені толық суреттеліп, сипатталған.
Демек, б.ж.с.д. 36 жылғы Тараз осындай
қуатты да айбатты шаһар болғанда, онда
бергі 2000 жылға ешқандай күдік келтірудің
ж#ні жоқ, мұны әбден орныққан тарих деп
білуіміз керек дейді кітап иесі.
Сұлтан Жанболатов… Қиын да қызық
тағдыр иесі.Бұл кісіні біз бірінші болып
жазып отырғанымыз жоқ. Оның есімі,
ісі Ресей, Жапония секілді елдердің
бас пас#зінде әлдеқашан жарияланған. Еңбегі ҚХР-дың «Қытай елінің
дарындылары», «Қытайлықтар әлемі»,
«Шығыс перзенттері», «Қытай мемлекетінен шыққан ғылым әйгілілері» сияқты
энцикло педияларға енген. Тек біз ғана
бұл аға мызды тәуелсіздіктен бері біліп,
танып жатқандаймыз. Мақала да, міне, осы
мақсатта, таныстыру сипатында жазылып
отыр.
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БІЛІМ
Қазақстандық білім беру саласы
туралы пікірталас өте көп. Қалай
болғанда да болашақтың кілті сол
білім беру саласына тәуелді. Ендеше,
ол саланың мемлекеттік және жеке
оқу орталықтары ұсынып жүрген
бағдарламалары мен жобалары
туралы да мәселелер бізді бейжай
қалдырмауы керек. Біздің бүгінгі
кейіпкер «Sabaq.online» білім беру
платформасының негізін қалаушы,
оқу орталығын онлайн режимге
ауыстырған Бөгенбай Таласұлы
қосымша оқу орталықтарының
жағдайы туралы әңгімелеп берді.

Бөгенбай ТАЛАСҰЛЫ,
«Sabaq.online» білім беру платформасының негізін қалаушы:

АҚПАРАТТЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ

– Қазіргі таңда мектеп оқушысы
белгілі бір сынақ күні жақындағанда ғана
ерекше дайындалып кететіні белгілі. Бұл
оқушы білімін арттыра ма?
– Сынақ жақындаған уақытта
ғана бас алмай оқу оқып, тест жаттау
дұрыс тәсіл деп айта алмаймын. Себебі
бала әр сыныптың білімін уақытылы
игеруі керек. Ондай жағдайда ҰБТ-ны
ешқандай стрессіз тапсырар еді. Бірақ,
#кінішті жағдай, әр сыныпта зейін сала
оқымай жүреді де, он бірінші сыныпқа
келгенде күллі мектеп бағдарламасын
игеремін деп жанталасатындар к#п.
Бұл, ең алдымен, кадр мәселесіне байланысты дер едім. Екінші, оқушыларға
білім беру тәсілдерін #згерту керек
шығар. Менің ойымша, бәрібір мектептен б#лек, қосымша білім берген дұрыс.
Ол оқу орталықтары немесе репетиторлар, онлайн-платформалар болуы
мүмкін. Себебі бала математикадан
әлденені бесінші сыныпта түсінбесе, ол
оқушы алтыншы не жетінші сыныпта
әлгі түсінбегенін игеріп кете алмайды.
Оқушы әр сыныпта білімді уақытылы
алғаны ж#н. Ал енді, сынақ күні
жақындағанда ғана ерекше дайындалу оқушы білімін арттыра ма деген
сауалыңызға келсем, қазіргі тестіден
біраз оқушы сәтті #тіп кететін шығар.
Бірақ тест сапасы жылдан-жылға артып
келеді. Тест орталықтарының жүргізіп
отырған жұмысы дұрыс екенін ерекше
атап #ту керек. Мысалы, бұрынырақта
математиканың сұрақтарына берілген
бірнеше жауаптың ішінен дұрысын табу
оңайырақ еді. Қазір берілетін жауаптар
күрделенді. Демек, қазіргі тесттің де
сапасы артып келеді. Сондықтан бала
тест сұрақтарына да дайындалу үшін
біраз еңбектенеді.
– Болашақтың кілті білімде десек,
осы бағытта арнайы қосымша жасап,
бала білімін арттыруға үлкен к%мек
к%рсету бағытында кәдімгідей жұмыс
атқардыңыз. Сол қосымшаның арғы
тағдыры не болды? Оны қанша оқушы,
мұғалім пайдаланды?
– Иә, оқушы үшін де, мұғалім
үшін де біздің жоба #те пайдалы болды деп мақтанышпен айта аламын.
Аймақтардағы, республикамыздағы
үздік мұғалімдердің сабақтарын
#згелер де тыңдаса деп едік. Бұл біздің
жобамыздың үлкен миссиясы деп
айтуға болады. Мысалы, қарапайым
мектеп бағдарламасынан б#лек, жылдам оқу, шешендік #нер деген қосымша
сабақтарды аймақтардағы, ауылдарға
балалар оқымақ түгілі, атын естімеуі де
мүмкін. Ал біздің платформа арқылы
мықты ұстаздардың білімін қолжетімді
бағада ала алады.
– Т%тенше жағдай жарияланып, елге
карантин тәртібі енгізілген былтырғы
оқу жылының т%ртінші тоқсанында
қашықтан оқуға, онлайн оқуға аса даяр
емес екеніміз білініп қалды. Осы салада
бірқатар жұмыс атқарып жүрген жан
есебінде даярлықтың аздығына не себеп
екенін талдап бере аласыз ба?
– Қазіргі минситр Асхат Аймағамбетовтің жұмысын жоққа шығаруға
болмайды. Uте үлкен жұмыс жүргізді, жүйелі тәсілдерді қолданды.
Балаларды демалысқа жіберді, демалыс уақы тында дайындықтан #тті.
Басқа министрліктердің жұмысымен
салыстыр ғанда карантин режимі
кезінде Білім және ғылым министрлігі
әлдеқайда жүйелі әрі жақсы жұмыс
істеді. Даярлыққа тікелей кесірін
тигізген жағдайды министрдің #зі де
атап #тті, ол – интернет жылдам дығының әлсіздігі. Ал интернет жылдамдығына #зге министрлік жауапты
екені бәрімізге белгілі.
– 7зіңіздің оқу орталығыңыз бар. Ол
орталық, негізінен, қандай жұмыстармен
айналысады?
– Біздің ең бірінші айналысқан
кәсібіміз, ол – оқу орталығы. Бірінші
курстан бастап оқу орталықтарында
сабақ бердім, кейін келе орталығымызды
аштық. Онда бір жыл ішінде 400-ге
жуық оқушыны оқыттық. Нұр-Сұлтан
қаласындағы ең ірі оқу орталықтарының
бірі болды деп айтуға болады. Бір мәселе
оқу орталығымыздың мақсатына
келіп тірелді. Біздің оқу орталығымыз
жақсы табыс алып келді, бірақ біздің
мақсатымыз Нұр-Сұлтанда ғана емес,
күллі республика аумағында барынша

сапалы білім беру еді. Нұр-Сұлтан
қаласында отырып, барлық #ңірге сабақ
беру қиын. Ең бірінші к#здеген жеріміз
Шиелі болды. Себебі серіктесім Шиелі
ауданында туған азамат болатын. Сол
жерден оқу орталығын ашқымыз келді.
Бірақ кадр тапшылығын байқадық.
Күллі Қазақстанда оқу орталығын ашсақ
кадр табу қиындайтынын түсіндік. Сол
себепті біздің оқу орталығымызға басқа
мамандар қызығып, сатып алды. Ал біз
тек онлайн білім беру жобасына к#штік.
Ол жоба аясында да жетістігіміз
бар. Республика бойынша рейтингіміз
жоғары, оқушы саны да к#п. Айына 20003000 оқушыға автоматтандырылған
түрде сабақ бере аламыз. Мұғалімдеріміз
барлық сабақтар мен бағыттар бойынша
форматта жұмыс істей алады. Осындай форматта қазірдің #зінде бірнеше
серіктесіміз бар. Жұмысымызды
осы бағытта жалғастыра берсек, оқу
орталықтарындағы ең үздік курстарды
жинап, онлайн, автоматтардырылған
жүйе арқылы қосымша білім беруді
жаңа бір сатыға к#теретін боламыз.
– Оқушылармен ғана емес,
ұстаздармен де бірлескен жобаларды
қолға алған екенсіз. Бүгінгі таңда
ол жобалардың қаншасы іске асты?
Нәтижелеріңіз қандай?
– Қазақстанда тәжірибелі,
мәртебелі ұстаздар к#п. Бірақ олардың
сабағын сол мектептегі 400-500 бала
ғана тыңдап жүр. Не себептен оны күллі
қазақстандық оқушылар тыңдамауы керек? Міне, осы сұрақ жетегінде жүріп,
біраз жұмыс істедік. Мысалы, бір физика пәнінің ұстаздары бар, балаға сабақты
түсіндіргенде әлгі оқушы сол заматта
физикаға ғашық бола бастайды. Тарих
сабағын керемет #ткізетін ұстаздар да
бар. Ол ұстаздың алдын к#рген бала
болашақта тарих мамандығына ерекше
қызығып, тарихшы болуды армандауы
мүмкін. Міне, сол үшін біз ұстаздармен
бірлесіп жұмыс істейміз, жобамызға
шақырамыз.
– Биылғы оқу жылында да әзірге
бірінші тоқсанды қашықтан оқитын
болдық. Құзырлы орындарға %з
тараптарыңыздан ұсыныс жасап,
қашықтан және онлайн оқытудың кемкетігіне байланысты ой-пікірлеріңізді
айттыңыздар ма?
– Ол жүйенің кем-кетігін айтатын бізден басқа да адамдар жетеді
деп ойлаймын. Біздің #з арманымыз,
мақсатымыз бар. Пандемия уақытында
ғана емес, болашаққа арналып жасалып жатқан жоба болғандықтан, бұл
іске қатты араласып жатқан жоқпыз.
Иә, #з ұсынысымызды айттық. Uз
к#зқарасымызды білдірдік. Бірақ бел
шеше кірісу біздің құзыры мыздағы
шаруа емес. Пандемия да, басқасы
да #ткінші дүние. Ал біздің жобаның
ұзақмерзімді жоспары бар.
– =лемдік пандемия еліміздегі білім
беру саласындағы кем-кетіктерді де
к%рсетіп берді ғой. Сіздің ойыңызша,
мектептегі білімнің к%зге айрықша
к%рінетін, осы пандемия айқындап берген
ең басты ақауы не еді? Оны жою үшін не
істеу керек.
– Пандемия білім саласына қатысты
ғана емес, барлық #зге де салалардағы
мәселелердің бетін ашып берді ғой
деп ойлаймын. Сіздің сұрағыңыз білім
саласына қатысты болғандықтан, сол
тарапта жауап беруге тырысайын. Жүз
жыл бұрын халқымыз жалпы сауат ашу
процесінен #тті ғой. Қазір де бізге сол
процесс керек. Біздің ғасырда сауатты
болу – жазу-сызуды игеру ғана емес,
ақпараттық технолологиялардан да
сауат ашу деген с#з. Ақпараттық технологияларды түгел халық меңгерсе,
жаңа технологиялық сауаттандыру
жұмысы жүргізілді деп есептер едік.
Пандемия кезінде цифрлы құжат тапсыру, цифрлы #тінім беру, цифрлы
қарым-қатынас орнату мәселесінде
халық к#п қиналды. Бұл, бір жағынан,
интернеттің әлсіздігі болса, екінші
жағынан, халықтың жаңа ақпараттық
технологияларға сауатсыздығы дер
едім. Демек, бізде осы салада кемкетігіміз бары анық к#рініп қалды-ау
деп ойлаймын.
– =ңгімеңізге рақмет.
=ңгімелескен
Қ.СЕРІКҚЫЗЫ
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№33 (1553)
20 – 26 тамыз
2020 жыл
ылтыр журфакты бітіргенімізге 20
жыл толғанда курстастар арнайы чат
ашып, жоспар құрдық. Журналистер күні қарсаңында қасиетті қара
шаңырағымыз – факультетке студенттерге арналған оқу-демалыс орталығын
сыйға тартып, ізбасарларымызбен
кездесу өткізіп, бітіруші түлектерге
қолымыздан диплом табыстап, соңын
тамаша отырыспен қорытындылайтын
болдық. Кешкілік салтанатты басқосуға
ұстаздарымызды алдырту жағын
ақылдасқанымызда, өздері Алматыда,
бірақ университеттен жырақта жүрген
оқытушыларымыздың есімдерін тізе
бастадық. Сонда көпшіліктің сағына
іздегені – Дәмегүл апай болды. Өкінішке
қарай, оқыс оқиға – Арыстағы жарылыс жоспарды өзгертіп жіберді,
жоспарды толық жүзеге асыра
алмадық...
Курстастардың Дәмегүл
апайға деген сағыныштары
түсінікті еді. Өзіне ғана тән ибалы ілтипатпен, жеңіл ғана жымиып қамқор көңілін әрдайым
аямай білдіретін ұстазымызды
бәріміз жақсы көрдік. Алыста
қалған анамызды, ылғи мейірленіп
тұратын жеңгемізді көргендей
сағынышымызды басатынбыз.
Темкеңнің «Дәмелісі», ортасының
«Дәкеңі», отағасының «Дәмені», біз
секілді шәкірттерінің «Дәмегүл апайы»
– курстастарымыз арасында маған
тіпті жақын. Өйткені «Жас алаш» газеті
«Қоңырау» қосымшасының тәлімтәрбиелік мәні» атты дипломдық
жұмысыма жетекшілік жасаған Дәмегүл
Сердалықызы – менің ғылыми-зерттеу
қадамыма бағыт-бағдар берген
алғашқы жолбасшыларымның бірі еді.
Сол курстастарымызды сағындырған
Дәмегүл апайдың бүгін туған күні, туған
күні болғанда да ғибраты мен өнегесі
мерейлі 70 жасқа толған – аналықтан
әжелікке, ұстаздықтан ұлағатқа ұласқан
күні.
Дәмегүл апайдан шәкірттердің алғаны
көп. Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің журналистика факультетінде 40 жылдан астам
уақыт шәкірт бойына ұлттық ұстынды
сіңірген ұстазымыздың басты ұстанымы
– болашақ парасат иелерінің санасына
ұлттық құндылықтардан тамыр алған
тәрбие нәрін егу еді. Ол кісінің осы
шыңға шыққаны ақиқат.

Тәрбие, білім – терең тамырлас егіз ұғымдар. Мақсат-міндеттері – қоғамның саналы да
белсенді мүшелерін сомдап шығару. Осы ретпен жүргізілген жұмыстың бәрі жастарды жанжақты жетілген, білімді де жігерлі әрі #мірге,
еңбекке қабілетті етіп шыңдап, уақыт ызғарына
т#зер буын даярлауға арналады. Италияның
ұлы суретшісі, ойшыл ғалымы Леонарда
да Винчи «Тәрбие – жақсы жазғандардың
барлығының да ұстазы, ол менің де ұстазым»
деген екен. Қарап тұрсақ, шындығы осы.
Тәрбие – тәрбиеленушінің бойына жақсы
қасиеттерді егу. Оның мәні аға ұрпақтың
тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізу ғана емес,
жүрекке бойлата сіңіру. Міне, осы ауқымды
арна әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың аты
мәшһүр журналистика факультетіндегі аңызға
толы Мерзімді баспас#з кафедрасында 40
жылдан аса уақыт тынбай еңбек етіп, үнемі
ізденістің иірімінде жүретін филология
ғылымының кандидаты, доцент Баялиева
Дәмегүл Сердалықызының ғұмырлық айнасы
деуге болады. Себебі Дәмегүл Баялиеваның
қоғамда да, ғылымда да басты ұстанған
тақырыптары – ұлттық тәрбие, ұлттық діл мен
дін және мемлекеттік тіл. Ал бүгінде осындай
құндылықтардан нәр алған ұлағатты ұстаздың
шәкірттері қаншама десеңізші.
Дәмегүл Сердалықызы 1974 жылдан журналистика факультетінде қызмет
атқарды. Оқытушылыққа қажет қарапайым
қызметтердің бел ортасында жүріп ой түйді,
жетілді, #сті, демек, оған жай келмеді.
1989 жылдан ұстаздық етті. 1999 жылы
әдістемелік тәжірибесі мол маманның «Қазақ
баспас#зіндегі ұлттық мәдениет, салт-дәстүр
және тіл-стиль мәселелері» атты оқу құралы

алып-қашпа әңгімелер бізге де желдей есіп
жеткен сәттер. Онда Дәмегүл апайға қатысты
қызықтар бар еді. Сонда қаталдығы тек
әділдігін ғана әйгілейтін Темірбек аға
Қожакеевтің жедел қиыннан қиыстыратын
айтқыштығы мен тапқырлығына тәнті
болушы едік.
Соның бір-екеуіне тоқталсам. Uзі
бойшаң, келбеті келісті жап-жас Дәмегүл
лаборант боп жұмыс істеп жүрген кезде декан
Қожакеев ол кісіні талапкерлердің құжатын
қабылдаушы ретінде қабылдау комиссиясына
жібереді. Құжат қабылдаудың арнайы ережесі
бар, айтқанының екі болғанын қаламайтын,
талабы күшті, айбаты айды бүркеген декан бар,
жұмыс аса қызу жүріп жатады. Бірақ ауылдан
келген талапкерлердің арасында құжаттарына
олпы-солпы қарайтын қарадомалақтар да бар
ғой, солардың бірі медициналық анықтама
қағазын ұмытып, Дәмегүл апайдан оның орнына #кпенің рентген үлдірін (пленка) ала
тұруды, артынан әкеп беретінін айтып, антсу ішеді. Ереже бар, арғы жағында талапты
бұзбайтын Қожакеев тұр, бірақ жапжас баланың талабын мұқалтқысы
келмеген мейірімді әрі жүрегі
нәзік лаборант тәуекелге
барып, ауылына барып келу

жатыр» деп боздаған студенттің мәселесіне
екі апай да қоса егіліп, деканға кіріп барлық
жағдайды к#здеріне жас толтыра отырып
баяндаған ғой. Қабағы түйілген декан «Жарайды, екеуіңнің с#здеріңе сендім» деп студентті
алып қалған екен.
Содан арада біраз уақыт #ткен соң, сол
топтың қыздары жүгіріп келіп екі апайға:
– Uткендегі отбасы мүшелері қырылып
қалған қыздың шешесі дәлізде жүр. Қызы
жарты жыл бойы хабар-ошарсыз кетіп, соны
іздеп келген екен, – депті. «Масқара болдық
қой» деп, ауыз жинап үлгермеген Клара апай
мен Дәмегүл апайды хатшы қыз деканға
шақырады. Декан:
– Сендерге қарап мен ақымақ болдым.
Jнеукүні екеуің боздап, мені жылата жаздап алып қалған қыздарыңнан аферист-ау
деп мен басында-ақ сезіктенгенмін. Jй, осы
екеуің дап-дардай қатын болғанша не болса
соған сеніп жүре береді екенсіңдер..! – деген
к#рінеді. Jрбір студенті үшін жандары күйетін
екі апайымыз бастарын т#мен түсірген қалпы
үндемей сыртқа шығып кеткен екен. Клара
апайдың осы айтқанын естіген сайын күлкіге
к#мілуші едік...
Бұл екі әңгіме нені білдіреді? Жақсы
танымайтын адамға дейін к#мектескісі келіп

ДӘРІСІ БӨЛЕК
ДӘМЕГҮЛ АПАЙ
жарық к#рді. Салиқалы да сындарлы бұл
кітабында ұстаз-ғалым ұлттық мәдениет,
салт-дәстүрге ғылыми жағынан тоқталып, оны
қазіргі таңдағы қазақ баспас#зімен үндестіре
сабақтастырады. Ақиқатты ойларын жарияланымдарымен үйлестіре отырып баяндайды.
Баялиеваның бұдан #зге баспас#з беттерінде
және ғылыми-әдістемелік басылымдарда 40тан аса ғылыми мақаласы жарияланған.
Университет қабырғасында еңбек ете
жүріп қоғамдық жұмыстарға да белсене араласты. 1991 жылдан «Қазақ тілі» қоғамы
т#рағасының орынбасары, 1996 жылдан
қоғамның т#райымы, факультет кеңесінің
мүшесі және кураторлық жұмыстарды
атқарды. «Мерзімді баспас#здің тілі мен
стилі», «Баспас#здегі оқу-ағарту мәселелерінің
жазылуы», «Баспас#здегі ұлттық мәдениет,
салт-дәстүр мәселелерінің к#рінісі» жалпы
курстарынан дәріс оқыды. Талмай ізденудің
нәтижесінде 2002 жылы «Қазақ баспас#зіндегі
ұлттық әдет-ғұрып пен салт-дәстүрдің жазылу
проблемалары» тақырыбында кандидаттық
диссертациясын сәтті қорғап, «10.01.10-Журналистика» мамандығы бойынша филология
ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін
иеленді. Осындай үзіксіз еңбектің нәтижесінде
2008-2009 оқу жылында «Jл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың үздік оқытушысы» атағын жеңіп
алды. «Газет маркетингі» атты студенттерге
арналған к#мекші оқу құралының да авторы
Дәмегүл Баялиева. Тынымсыз еңбектерінің
нәтижесінде ұстазымызға доцент атағы да
берілді...
1996 жылы Тұрымтай Тұрлыбайқызының
60 жылдық мерейтойын жүргізген, шекпенінен
талай әйдік тұлғаларды шығарған ұлық
ұстазымыз Темкеңнің (Темірбек Қожакеев)
«Анау-мынау адамға доцент атағы әншейін
берілмейді» дегені есімде қалып қойыпты.
Ол уақта журфактың әйел ұстаздарының
к#пшілігі дерлік доценттер еді. Ал оны-мұны
дүниені онша түсіне бермейтін біздер үшін ол
атақ ат емес, біз үрке қарайтын алынбайтын
қамалмен тең болатын.
Қожакеев демекші, #зінен бұрын аты
жеткен, кейін дәрісінде саңқылдаған үні мен
шыбынның ызыңы ғана естілетін, кафедра
меңгерушісі, тау тұлғалы Темкең туралы

үшін талапкерге мүмкіндік жасайды. «Мен
ұрлық жасағанда ай жарық болыпты» дегендей, аяқ асты сол күні тексеріс жүре қалып,
апайдың қайырымдылығы #зіне таяқ боп
тиеді. Ертесі аюдай ақырған деканның алдынан бір-ақ шығады. Ашулы декан ол құжатты
кім қабылдағанын сұрайды.
– Мен, ағай.., – дейді Дәмегүл қатты
қысылып.
– Қабылдау ережесін білмейсің бе, неге
қабылдадың? – дейді декан қадалып.
– Меданықтамасын ұмытып кетіпті. «Бірекі күнде алып келем, әзірше ала тұрыңызшы»
деген соң, жаным ашып... – дей бергенде
Қожакеев:
– Егер ол «мынау менің шалбарым еді» деп
шалбарын шешіп берсе, оны да құжаттарының
арасына тігіп қояр ма едің?! Кеше ректоратта
«журфак рентген снимокті де тігіп қойыпты»
деп біреудің #кпесінің суретін желбіретіп
ректорға к#рсеткенде жерге кіріп кете жаздадым, – деп апайға әбден ұрысыпты.
Сүйретіле шыққан қазақ-орыс б#ліміне
құжат қабылдаушы екі лаборант қыз кабинеттен шыға сала талапкердің іс-қағазына
«тіркелген» шалбарын к#з алдарына елестетіп,
«б#ксеге бұрыш сеуіп, құйрыққа қоз құйғандай»
тигізіп айтатын деканның с#зіне әбден күліп,
жұмыс орындарына қайтып барған екен.
Дәмегүл апайдың жанында болған екінші
қыздың тағы бір ұстазымыз, атақты Намазалы
Омашевтың шаңырағының берекесін келтіріп
отырған жазушы Клара Хамзақызы екенін
бертінде білдік қой...
Осындай езуге күлкі үйіретін тағы бір
әңгімені тамаша ұстазымыз, #зі де мерейтойлық
жетпістің гүлбақшасында тотыдай таранып
отырған Клара апай Қабылғазина айтып беріп
еді. Бірде дәлізде тұрған Дәмегүл апай мен
Клара апайдың алдына әбден жылағаннан
к#зі қызара б#рткен бір студент қыз келіп,
еңірегенде етегі жасқа толып, жағдай айтыпты. «Ауылда әке-шешем мен аға-әкпем
үйде ұйықтап жатқанда иіс тиіп, барлығы
қайтыс болып кетті. Оларды жерлеп, жетісі
мен қырқын #ткізіп, тірі қалған екі інімді
интернатқа орналастырып келгенімше екіүш ай #те шықты, сабаққа келе алмадым,
енді Қожакеев мені сабақтан шығарайын деп

тұратын Дәмегүл апайдың қамқорлығы мен
мейірімін, к#п адамдарда кездесе бермейтін
адалдығы мен аңғалдығын айғақтайды.
Дәмегүл апайдың ғылыми еңбек терінің
#зінен қазақы биязы лық, инабатты иба,
ұлтқа жақын жинақылық білініп тұратын.
Алайда қазақы дүниеге қарсы адамдарды
сызданбай-ақ етек-жеңін лезде жинататын
мәдениетті әрі талғамды салқынқандылығы
бар. Талай жерлерде тілді шұбарлаған профессорларды бір с#збен ж#нге салғанына куә
болғанмын. Мұндай қазақылығы – үлкен
кісілердің тәрбиесін алғандығынан екендігін
к#п адам аңғара да бермейтін.
Дәмегүл апай кемелді келешек үшін
ұрпақ тәрбиесі мен этнопедагогика саласында қомақты дүниелер жазды. Апайдың
студенттердің іскерлігі мен танымдық
белсенділігін қалыптастыру мақсатындағы
әдіс-тәсілі, ақиқатты анықтау барысындағы
пікірталас, семинар сабақтары ізденушіге оң
нәтиже бергені с#зсіз. Д.Баялиева «Лекцияның
сапасын аудитория білдіреді» дейді. Ал дәрістің
сапалы тұрғыда студент санасына жол табуы
оның осындай ізденімпаздығынан туған.
Ұлағатты ұстаздың бірқатар еңбектері баспас#з
беттерінде, ұлттық тәлім-тәрбиеге байланысты материалдары ғылыми-әдістемелік
жинақтарда да жарияланды. Мысалы,
Қ.Жарықбаевтың «Этнопедагогика және этнопсихология» тәлім-тәрбиелік кітабында
к#рініс тапқан «Ұлттық тәрбие және балалар
баспас#зі» атты сараптамасының келешек
қоғам иелерін ұлттық мәдениетке баулуда
маңызы ерекше.
Мәдениет демекші, Дәмегүл Сердалықызы #з шәкірттерінен мәдениетті с#йлеп,
биік талғаммен киініп, тіл мәдениеті мен
тазалығын сақтауын қатаң талап ететін ұстаз.
Оның әрбір шәкірті мәдениет – ұлттың
рухани болмыс-бітімі, рухани «мені» екенін
сезінеді. Қандай да бір ұлт мәдениетінен
айырылса, ұлт ретінде де тарих сахнасынан
жойылып кететінін ұғынады. Біздің қыздар
ұстазымыздың айтқанынан ғана тағлым
алған жоқ, Дәмегүл апайдың тұла бойынан да
тәрбие алды. Киiм киiсi де, жүрiс-тұрысы да,
с#йлесу мәнерi де, #з-#зін ұстауы да – бәрібәрі сүйкiмдi. Сырт келбетінен қазақ қызына

тән тектiлiк, мәдениеттiлiк, зиялылықтың ең
озық үлгiлерiн к#ре алдық. Жанарынан шуақ
боп шашылған ішкi мейiрiмi, үнемi емiрене әрі
елжiрей үн қататын қамқорлығы, балалықты
жылдам тезге салатын сабырлығы – к#зiңді
тойдырып, қайта-қайта қарата бергiзетін
кербездігі #те сымбатты.
Бүгінде қазақ журналистикасының тілі мен
стиліне айтылатын сын жетерлік. Қате с#йлеу
мен жазу, логикалық қисын мен тұрақты
тіркестердің бұзылуы, «жасау» мен «істеуді»,
шылау мен үстеуді айыра алмайтын, «керек»ті «керекпіз» деп керексіз «с#зжасамдарды»
тудырған, «туғанынан» «туылғаны» к#п
«болмаған белинскийлер мен толмаған толстойлар» жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай
қаптаған уақытта Дәмегүл апайдың дәрісін
сағынамыз. Uйткені БАҚ-тағы осындай
олқылықтардың барлығы үнемі ол кісінің тың
к#зінен тыс қалмайтын, шәкірттеріне ғылыми
әрі тәжірибелік тұрғыдан дәлелденетін.
Кейде аутсорсингі апыл-тапыл басып адымынан шатасқан, тіркестері мен мәтіндері
қатемен матасқан дүниелерді қоғамға ұсынып
жатқандарды к#ргенде біздің апайдың қадірін
іштей сезінеміз.
Тіл мәдениеті дегеніміз – тілдік тәсілдердің
ширау, жетілу дәрежесі. Сонымен қатар ол
тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық, тілдік
тәсілдерді дұрыс қолдану дағдысы. Ол екі
салаға б#лінеді: баспас#з тілінің мәдениеті,
с#йлеу тілінің мәдениеті. Олардың қарымқатынасы күшті. Jдеби тіл с#йлеу тілімен
нәрленсе, баспас#з тілі, керісінше, с#йлеу
тіліне әсер етеді. Баспас#з тілі мәдениетінің
дәрежесі – әдеби тілдің де сапасы қандай
екендігіне #лшем бола алады. Сол орайда
баспас#зді – әдеби тіл мәдениетінің айнасы
деу артық болмас.
Jдетте әдеби тілді бір немесе бірнеше
адам жасамайды. Ол қоғамдық құбылыс
болғандықтан, қоғам мүшелерінің белсене
қатысуымен жазба әдебиет арқылы жүйелі
қалыпқа түсіп, стильдік тармақтары сараланады, қоғамдық қызметі арта түседі. Қазақ әдеби
тілін осылайша шыңдаудың дүкені – баспас#з.
Ал баспас#з тілінің мәдениеті алдымен оның
сауатты жазылуымен #лшенсе керек.
Міне, осы құндылықтардың барлығы
Дәмегүл Сердалықызының дәрістерінде
жиынтықталған, шиыршық ататын. Ол әр
шәкіртін ұлттық ағарту майданында ұлтына
#релі қызмет етуге шақыратын іскер де
талғампаз ұстаз. Ана тілін жақсы білу, сол
тілде таза с#йлеу де – мәдениеттілік. Ана тілін
жақсы білген кісі сол тілде ойлап, сол тілде
таза с#йлейді. Ал таза с#йлеу дегеніміз – сол
тілдің жалпыға ортақ байлықтарын пайдаланып, б#где тілдерді араластырмай с#йлеу.
Бұл ұстаздың шәкірт санасына сіңіріп жүрген
тамыры терең тәрбиелі ұстанымы. Сондықтан
да болар, оның жол сілтеген #рендерінің тіл
– халық тарихы, #ркениет пен мәдениеттің
к#рінісі екендігін жан-тәндерімен сезінетіні.
«Біздің тіл – #ткірлігімен бой балқытып,
тамыр шымырлатып, жан-дүниеңді жадыратып, құлақ құрышын қандырып, ұғымына
қонымды, жүрегіңе тиімді, қысылтаяң,
қатал жағдайда қайрап, егеп, «с#з тапқанға
қолға жоқ» дегендей, ерге, елге медет болып,
к#мейге құм құйып, адам түгіл жағдайдың
аузын аштырмай, үнін шығармай қоятын
тіл» дейді даңқты батырымыз Бауыржан
Момышұлы. Расында, ұлттық тіл – әр
халықтың #зіне тән ой-санасын, парасатын,
бүкіл болмыс-тіршілігі мен сезім-түйсігін
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін күретамыры.
Ал бұл терең қайнар ұстаз арқылы берілетін
болса, ұлт мақсатының жүзеге асқаны деуге
тұрарлық негіз. Біздің Дәмегүл апай осы #реде
#негелі қалыппен қызмет етіп, сол бағыттан
ешқашан айнымаған ұлағатты ұстаз. Ұлы ұстаз
Jбу Насыр әл-Фарабидің де «Адам беделді
индивидтің арқасында тәрбиеленеді» деуінің
астарында осы ой жатса керек.
Біз Дәмегүл апайды курсымыздың
және барлық шәкірттерінің атынан бүгінгі
мерейтойлық туған күнімен шын жүректен
құттықтаймыз. Отбасының амандығын тілеп,
«Уықты басқұр сақтайды, Ұлтты дәстүр
сақтайды» дегендей, шәкірттерінің кеудесіне
#зі жаққан шамшырақ сәулесі ешқашан
с#нбейтінін айтқымыз келеді.

ӨМІР БЕЛЕСТЕРІН
бірге бағындырған

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген қанатты сөзді кішкене күнімнен
көкірегіме тоқып өсіп келемін. Біздің қара шаңырақта көрген тәлім-тәрбиеміз
үлкен өмір жолында бағыт-бағдар сыйлады. Атамыз бен әжеміздің ұлағатты
әңгімесі, өнегелі өмірі отбасы құндылығын, үлкенге құрмет, кішіге ізет танытуды
үйретуі – біз үшін үлкен өмір мектебі іспетті.
« А н а т і л і» г а з е т і н і ң оқ ы р манына осы бір ізгі жандар туралы ай тсам дей м і н. Атам А й дар
Jл м ұ х а н б е т ұ л ы 1948 ж ы л ы 10
а қ па н да А л мат ы о бл ысы А қсу
ауданы К#к#зек ау ы лында
д ү н иег е ке л г ен. 1956 ж ы л ы
К#к#зек ау ы лын дағы орта мектепке барып, 1966 жылы аяқтайды.
Ата-анасының тәрбиесіне орай
мек тепте сабағын жақсы оқ ып,
спорттық секцияларға қатысып,
жарыстарда топ жары п ж ү реді.
Осылай шынығып, шымыр болып
#скен А й дар Jл м ұ х анбет ұ л ы

с о л з а м а н д а ғ ы т әр бие б ой ы нша мек т еп т і біт ірісі мен а л д ымен әскери міндетін #теуді #зіне
борыш санап, 1967-1969 жылдары
Ресейде әскери міндетін атқарады.
Ол з а м а н д а ш а л ғ а й д а ғ ы ау ы л
баласының Ресейде әскери борышын #теуі оңай емес болатын. Оған
тек физикалық дайындығы мол,
орыс тіліне жетік жігіттерді іріктеп
алатын. Міне, осындай талаптарға
сай келген ол әскерде талай сыннан сүрінбей #теді. Uмір к#ріп,
#зіндік пікірі бекіп, шыңдалып,
азамат болып қа лыптаса ды.

Jскерден келген соң, 1970 жылы
Uскемен қа ласындағы кооператив у чи лищесін оқ ып бітіреді.
Туған жеріне оралған ол алдымен
райпода товаровед маман болып
қ ызме т ат қ ард ы. Кей і н нен ел
ара лап, ша лғай дағы ма лшы лар
қауымына қызымет к#рсеткенді
ж#н к#ріп, автолавшик-сат у шы
болып қ ызмет етеді. Ол заманда сауда саласында қызымет ету
оңай емес болатын. Себебі райподан ха лыққа қажетті тауарларды
іріктеп а лып, оны бүлін дірмей,
уақытын #ткізбей елге жеткізіп,
кейін соның есебін райпоға қайта
#ткізу үлкен жауапкершілік болатын. Айдар Jлмұханбетұлы болса
қиындығы мен қызығы мол бұл
қызыметтерді абыроймен атқарып,
елдің құрметіне б#ленеді. Uзі де

м а м а н р е т і н де # сі п, т әж іри б е
ж и най д ы. Uзі нен кей і н кел г ен
мамандарға к#мек қолын созып,
қамқорлық жасайды.
Ал әжем Раушан Қанатханқызы
1952 жылы 22 наурызда Алматы
облысы Ақсу ауданы Ақсу елді
мекенінде #мірге келіпті. Ақсу
#зенінің суындай тұнық ойлы ол

жасынан арманшыл, мақсаткер
болып #скен екен. Ол бала жасынан дәрігер болып, қиналған
жандарға #з к#мегін беруді армандапты. Сол арманның жетегімен
1969 жылы 10 сыныпты бітірісімен
Талдықорғандағы медициналық
училищеге оқуға түседі. 1971 жылы
училищені жақсы бітіріп, туған жеріне

Дәрмен СМАЙЫЛ,
журналист

оралып, Жансүгіров ауылында медбике қызметін атқарады. Науқастарға
қанатымен су сепкен қарлығаштай
к#мектесіп, дерттерінен айықтырып,
жерлестерінің батасын алады.
Міне, бір ауданда жас маман болып
қызымет етіп жүрген екі жас танысып,
бір-бірімен түсініскен соң, шаңырақ
к#теруге шешім қабылдайды. Осылайша, 1970 жылы жарқыраған жаздың
25 тамызында екеуі отау құрады. Ел
алғысына б#леніп, батасын алған олар
үлгілі отбасы болады. Uмірге келген
балаларына тәлімді тәрбие беріп,
отансүйгіш, еңбекқор болып #сіреді.
Бүгінде Айдар Jлмұханбетұлы мен
Раушан Қанатханқызы сол балаларынан немере-ш#бере сүйген бақытты
ата-әже. Uмірдің ыстық-суығында
бірге болып, қажымай, талмай еңбек
еткен олар қазіргі таңда құрметті
еңбек демалысында. Отасқандарына
50 жыл болған олар бүгінде алтын
тойларын атқарып, ел-жұрттың
құрметіне б#ленуде. Халықтың
құрметтісі болған қос қуаныш иесінің
әлі де Алланың берген жасын жасап,
алтын той, гаухар тойларға бірге
жетулеріне тілектеспіз!
Елдар =ЛМҰХАНБЕТ

ANA TILI

ДӘУІР ДАУЫСЫ

Е

рімбет ислам дінінің әһли сүннет
сенімі аясында ғана заманақыр
белгілері, қиямет күні, ақырет жайлы
толғанды. Қабір азабына шүбәсіз сенді.
Халық кетеді қараңғы үйге жалғыз тастап,
К#п болса, кідіреді бір сағаттай
Келеді қару-жарақ асынғандар,
Секілді кім жасауыл, кім жандаттай!
Тұрады қабіріңді тітіретіп
Қарауға айбаттары жүз шыдатпай....
Осылайша, Құранда айтылатын жан
мен тәнге бірдей берілетін қабір азабына
шүбәсіз сенген ақын жаны бақай-есептен,
пендешіліктен алшақтап, Жаратушыдан ғана
медет тіледі. Демек, пәни жалғанда қылған
күнәміз үшін ертең қатаң тергеуге алынады
екенбіз. Бұл – ақынның #з ой-тұжырымы емес,
Құран с#зі.
Ерімбет К#лдейбекұлы мешіттерде оқитын
қазақ ба ла ларына Құранның түпкі мәнін
ұғындыру үшін қалам тербеген дарын иесі. Бұл
тұрғыдан қарағанда, Ерімбет толғауларының
кей т ұстары т үрк і ха лықтарына ортақ ірі
діни шайыр софы А ллаярдың #леңдерімен
үндеседі. Софы А ллаяр да әһли сүннет аясы на н ш ы қ па й, Қ ұ ра н н ы ң т ү п к і мән і н
жырлаған ақын.
С#зіміз дәлелді болу үшін қазақтың
ғажап ақыны С.Нұржан аударған софы
Аллаяр #леңдері мен Ерімбет толғауларын
салыстырайық.
Софы Аллаяр:
Сахараны, тауларды топан суы шайғанда ал,
Ылай болмай аяғы сау шықты Нұх пайғамбар
Uртемекке Халилді Намруд кәпір жандырды от,
Халил қадам баспастан ж#нелді
оттан бақ гүлдеп.
Мәриямға несібе жіберді Алла аспаннан
Періштелер Мәсіхтің тартты алдына дастарқан.
Хазірет Салих Хақ танып, болды үкімге паруана,
Тастан шығып сол сәтте боталады аруана.
Балық жұтқан бір ұлық – Тәңір #зі сынаған,
Қырық күнде шығыпты пәк күйінде дін-аман.
Тіреуі жоқ к#кті к#р, аңда әлемнің бітімін
Бар жаһанға к#рсетті Ол #згермейтін үкімін...
Ерімбет:
...Тілегі Нұх пайғамбардың қабыл болып,
Қалмаған еш нышаны қауым-хаттан.
Салих та Шам шаһарында опат болды,
Ыңырантып тастан түйе боталатқан.
Ибраһим Намұратқа қарсы келіп,
Саламат шықты күймей жанған оттан.
Сұмағұл Құдай үшін болды құрбан,
Пышақпен тамағынан бауыздатқан....
....Құдайға Жүсіп нәби #кпе еткен соң,
Онан соң қырық күн кеше,балық жұтқан....
Немесе:
Жаралды Кеп пен Нұннан мұнша ғалам,
Байлаусыз, я тіреусіз Жер мен Аспан....
Міне, к#ріп отырғаныңыздай, екі ақын да
Құран с#зін #з халқына ұғындыруды мақсат
еткені аңғарылады. Екеуі де әһли сүннет
сеніміндегі шайырлар. Құранның Құдай с#зі
екеніне сену, сахабаларды дәріптеу, қабір азабынан қорқу, марқұмдарға дұға бағыштау әһли
сүннетке тән белгілер болса, осы белгілердің
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Ерімбет
Көлдейбекұлының
мұраларын дастандары, дінифилософиялық өлеңдері, арнаулары,
айтыстары деп топ-топқа бөле беруге
болады. Осылардың ішінде Ерімбетті Сыр
сүлейлерінің ішінен оқшаулап, ерекшелендіріп
тұрған шығармалары – дастандары мен дінифилософиялық толғаулары екені анық. Біз
мұнымен өзге өлеңдерінің құнын төмендетіп
тұрғанымыз жоқ, олардың да, өз алар орны
бар екенін ескерте отырып, Ерімбетке ерекше
қолтаңба дарытып тұрған діни-философиялық
өлеңдеріне тоқталмақпыз. Ақынды өз заманында даңққа бөлеген де, кешегі Кеңес
дәуірінде атының дұрыс аталмауына
себеп болған да діни өлеңдері
мен дастандары еді.

АҚЫРЕТТІ ЖЫРЛАҒАН

ЕРІМБЕТ ШАЙЫР
бәрі де Ерімбет поэзиясының #н бойынан
байқалып тұрады.
Сахабалар жайлы керемет дастандары мен
діни толғауларынан б#лек, ақын ұстанған
мазһабының бағыт-бағдарын паш етіп, т#гілте
жырлап отырады:
Бисмилла – с#здің басы, Жаратқан Һақ.
Пайғамбар – Һақтың досы, анадан тақ,
Салауат сансыз Саған, сағат сайын,
Кәлами күллі мұсылманға бұл ынтымақ..
Шаһарияр, отыз үш мың жұмла асһаб,
Зор сауап – оларға да дұға қылмақ.
Т#рт Ақтап, он бір Аһмад, он екі имам,
Мазһабым – әһлі сүннәт исламда нақ...
Бұл – ақынның #з мазһабының бағытбағдарын желдірте айтып #ткен тұстары ғана.
Ал тереңнен қозғайтын толғаулары кімді
болса да жаратылыс жайлы ойға жетелеп, бір
сәтке #зіңнің пенде екеніңді есіңе салатындай
шынайылығымен баурап ала ж#неледі.
Ақын Құдай с#зі – Құранға шүбәсіз сенді.
Ерімбеттің ерекшілігі де осында. Ақынды «қасқағым» #мірдегі біреуге деген #кпе-реніші
емес, түбінде болмай қоймайтын заманақыр,
о дүние туралы ойлар мазалайды:
Күн күйіп, Ай тұтылып, Жер қозғалып,
Жүрекке тұрады ішсең, асың батпай.
Жел тұрып жұма күні құбыладан,
Бір дауыл соғады бетке жан қаратпай.
Суырып сұрапылын тартқанында,
Тас бұршақ, домаланады, тау қаңбақтай...
Адамзат к#ріп сондай түрлі аламат,
Күн кешер #лмеген құл жылай-сықтай.
Күн келіп К#ктің бергі қабатына,
Болады жер қызуы жанған шоқтай...
Ақынның «К#ктің бергі қабаты» деп

отырғаны күн нұрын сүзгіден #ткізіп, жер бетіне
м#лшерлеп жіберіп тұратын азон қабатына
сәйкес келеді. Азон қабатының бүгінгі шұрықтесік жағдайына ғалымдар да алаңдаулы.
Жағдай осылай ушыға берсе, күннің нұры жер
бетіне м#лшерден артық түсіп, тіршілікке зардабын тигізетіндігі ғылымда да дәлелденген...
Ерімбеттің діни-философиялық толғауларын оқып отырып, Жаратушы Құдірет адамзатты бір #лтіріп, қайта тірілтіп сұрыптап
жатқандай әсерге қаласың. Нағыз адамдарды
адам қалпында қайта тірілтіп, адамшылықтан
безгендерді хайуанаттың кейпіне енгізіп, Алла
түптің-түбінде Uзінің әділдігін к#рсетеді деген
ой айтады. Жер бетінің қатты қызып кететінін
айта келіп, ақын былай дейді:
...Тіріде қайыр яссан берушінің,
Ол қызу еш жеріне тұрады батпай....
Ғиссиян тірлікте етушінің,
Uзгереді формалары хайуанатқа-ай...
Жер бетінде таулар секілді биік адамдар
бар. Олар қиянатқа қарсы шығып, әділдікті
қорғайды. Пендешіліктен биік тұрады. Тау
секілді адамдардан да бойшаң, азон қабатынан
ары #ткен Биіктік бар. Ол – Құран. Құран біз
білетін осы #мірмен қатар, біз білмейтін басқа
әлемді де қамтиды. Азон қабатынан ары #тіп
кеткен Биіктік деп отырғанымыз сондықтан.
Ерімбеттің діни толғаулары бастауын
Құраннан алғандықтан, біз білмейтін басқа
әлемге – ысыратқа, ақыретке қарай ойыса
береді:
...Тірілтіп содан кейін пенделерін,
Жияды айдап бәрін ысыратқа-ай.
Ұзыны ошал қылдың, #ткірлігі,
Кесетін тасты тартса, шарболаттай.

Ысыраттан #тушіні шомылдырады,
Суына «Кәусар» деген апарады да-ай.
Я, Алла,сүйген құлың қатарында ет.
Күйзелтіп к#п ішінде зар жылатпай!
Uлеңді оқып адам баласы Ысырат к#пірінен осы #мірде #тіп жатқандай әсерге
қаласың. Тепе-теңдікті сақтай алмай сәл аусаң
(ғайбатқа, қиянатқа, кісі ақысын жеуге қарай)
құрдымға кетесің, Жаратушыға ғана сүйеніп,
тепе-теңдікті сақтай алсаң, мұратқа жетесің.
Жыр осындай ой айтады.
Қашанда сана-сезімі озық жандарды #лім
жайлы ойлар мазалаған. Қорқыттың ажалдан
қырық жыл қашып, #лмес күй шығаруына
себепші болған да #зін мазалаған ойлары еді.
Пайғамбардың ой тереңдігіне осыған қарап
баға беруге болады.
Ақын шығармашылығы бірыңғай діни
#леңдерден тұрмайды, әртүрлі тақырыпты
қамтиды. Пендешіліктен биік тұратын
адамшылықты насихаттайды. Кемел адам
тәрбиелеу мақсатында мешіттерде оқитын
қазақ шәкірттеріне арнап Құран с#здерін жырлап, ғибрат ретінде ұсынады.
Ерімбеттің діни толғаулары кітаптан
оқығанның #зінде мағынасы астарлы,
жұмбақтау болып келетіндіктен, домбыраға
салып, терме мақамымен айтуға келе бермейді.
Мәнерлеп оқылатын патриоттық жырларға
да жатпайды. Қоңыр әуезбен, дауыс ырғағын
сәл ғана толқындата отырып, қазақтың ескі
шалдарының қара #леңді жатқа айту әдісімен
к#ркемдеп, мақамдап оқуға лайықты.
Дәстүрлі қара #лең ұйқасына бағыныңқырамай, он бір буыннан асып жығылатын
кей ырғақты қатарлар Шығыстың ғазал
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жазған кітаби шайырларынан келгендігін, не
қазақтың халық жырынан бастау алатынын
д#п басып айта алмасақ та, Ерімбетке тән
қолтаңба қалыптастырып тұрғаны анық.
Ғұлама шайырдың дидактикалық
#леңдерінің #зінде ақыл айтылмайды, ой айтылады, тіпті кей жолдарынан нәзік ырғақтар
нышаны байқалады. Ақылдан г#рі ой нышаны
басым болғандықтан, ақынның афоризмге айналып, елге тарап кеткен с#зі аз емес:
«Жаяудың несібесін атты жемес»;
«Жарқанат жарда жатар басын бағып,
Бас баққан алар жақсы ат жұртқа жағып»;
«Бұлбұлдың сесі сұлу, бойы қораш,
Тотының ақылы зерек, к#рсең тобы аш.
Тырнаның үні зарлы, #зі к#кте,
Сайрайды тау-мекенде бір сандуғаш...».
Ерімбет #леңдерінің астарлылығы ойшылдығында екені жоғарыдағы мысалдан айқын
к#рінеді.
Үлкен діни шайыр софы Аллаярдың да
афоризмге айналып, түркі халықтарына тарап
кеткен жолдары баршылық. «Шариғатқа
сүйенсең – #лтір жылан, ақиқатын ойласаң –
шығарма жан» деген қос қатары қазақтың #з
с#зіне айналып кеткен.
Кеңес заманының тас қамалын бұзып
шығып, халыққа тараған Ерімбеттің #леңдерінің ғана емес, #мірінің де софы Аллаярға
ұқсас тұстары бар.
Кәсіп пен дінді үйлестіріп, «Қолың істе,
к#ңілің Құдайда болсын» деген қағиданы
ұстанатын Нақышбандия ілімін жергілікті ұлт
медреселеріне бейімдеуде софы Аллаярдың
еңбегі зор болды. Қарабұлақ дейтін бұлақтың
суын бұрып, #зі тұратын Вахшивар ауылын абаттандырды. Елді жұмылдырып,
мешіт салдырды. Ал Ерімбеттің елді еңбекке
жұмылдырып, #сірген бағының жұқанасы
күні кешеге дейін сақталған. Ағайындарына
ұйытқы болып, Қуаң бойынан мешіт салып,
халықты дінге тартып ғана қоймай, ендігі кезде
орысша оқудың да керек екенін ұғынып, кіші
ұлы Құлахметті орысша оқытыпты.
Құранның түпкі мәнін түсініп, әһли сүннет
сенімін ұстанған ғұлама шайырдың жаңалықты
жатсынбауының #зі діннің қатып қалған
қағида емес екенін дәлелдеп тұрған жоқ па!?
Кезінде діншіл деген ат тағылып, мұралары
жарыққа шыға алмаған ақынның шығармалары түбі бір түркітілдес елдердің тілдеріне
аударылуға әбден лайықты. Jсіресе түрік
тіліне.
Аударылып жатса, қауызынан айырып,
#зегін ғана (философиялық толғаулары,
дастандары, т.б.) аудару керек. Uйткені осы
жырларынан ақынның айрықша қолтаңбасы
аңғарылады. Аз болса да, саз болғаны ж#н. Jһли
сүннет сенімін ұстанатын түркі халықтары
ішінде Құранды жырлаған ақындар аз ғой, сол
азға Ерімбетті қоссақ, еш с#кеттігі болмас!?
Орысқа бодан болған мұсылман халықтары
#здерінің діни шайырларын қайта ұлықтап
жатқанда, Ахмет Ясауи, Сүлеймен Бақырғани,
софы Аллаяр сияқты даналардың жалғасы
болған, есімізге ақыретті салып тұратын
Ерімбет шайырдың толғауларының бағасын
білу – біздің парызымыз.
Ақынды мазалаған ақырет тақырыбы «қасқағым» #мір ішіндегі бізді де ойландыруы тиіс.
Мақсат =ЛСЕЙІТОВ

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Әліпбидің акут және умлаут нұсқалары туралы
Қоғам дамыған сайын жазуға деген қажеттілік те арта түседі. Адамзат қоғамының
бүгінгі жеткен биігіне шығуы жолында жазу мәдениеті де өз үлесін қосқаны анық.
Себебі жазу – мәдениеттің ажырамас бір бөлшегі. Ал қазіргі заман – нағыз жазу
заманы. Сондықтан латын әріптері – өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі талап
етіп отырған басты қажеттіліктердің бірі. Қазіргі кезде қазақ жазуын латын әліпбиіне
көшіру бағытында осы шараға жауапты орындармен қатар, бүкіл жұртшылық
ұсынылған әліпби нұсқаларын талқылауға белсенді араласып келеді. Әліпби ауыстыру мәселесі қозғалған алғашқы кезеңде-ақ туған тілінің болашағына алаңдаған
ғылыми қауым арасында талай қызу талқылаулар өткенін білеміз.
Ԑɚɥɵɦɚԑɚɥɚɪɵɦɵɡɞɵԙɛɿɪɿԥɥɿɩɛɢɞɟɧ
ԧɡɝɟ ɬɿɥɞɿԙ ԥɪɿɩɬɟɪɿɧ ɲɵԑɚɪɵɩ ɬɚɫɬɚɭ
ɤɟɪɟɤɬɿɝɿɧɚɣɬɵɩ©Ȼԛɝɿɧɝɿɠɚɡɭɞɵԙɟɦɥɟ
ɟɪɟɠɟɫɿ ɨɪɵɫԕɚɡɚԕ ԥɥɿɩɛɢɿɧɟ ɤɟɥɟɞɿ
Ԕɚɡɚԕɬɵԙ ɫԧɡɿɧɿԙ ԥɪɛɿɪ ԛɧɞɟ ɫ ԥɭɟɡɿɧ
ɫɚԕɬɚɣɬɵɧ ɠԥɧɟ ɦɨɪɮɟɦ ԕԝɪɚɦɵɧ ɛɭɵɧ
ɬԝɪԕɵɧɬɚɫɵɦɚɥɟɪɟɠɟɫɿɧɛԝɡɛɚɣɬɵɧԥɥɿɩɛɢ
ɠɚɫɚɭ ԕɚɠɟɬª ɞɟɫɟ ɟɧɞɿ ɛɿɪɿ ©Ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɿԙ ԕԝɪɚɦɵɧɞɚԑɵ ԕɵɪɭɚɪ ԥɪɿɩɬɿ
ԧɝɟɣɫɿɬɿɩɠɚɬɞɵɛɵɫɬɚɪԑɚɠɚɬԕɵɡɵɩԥɥɿɩɛɢ
ԕԝɪɚɦɵɧɚɧɲɵԑɚɪɵɩɬɚɫɬɚɭɫɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟ
ɜɯɮɱɷɸɹɞɟɝɟɧɞɵɛɵɫɬɚԥɪɿɩɬɟ
ɠɨԕɞɟɩɨɥɚɪɞɵɛԛɬɿɧɞɟɣɨɪɵɫɬɿɥɿɧɟɬɟɥɿɩ
ɲɟɬԕɚԕɩɚɣɥɚɭɲɵɧɞɵԕԕɚɠɚɧɚɫɩɚɣɬɵɧɠɚɪ
ɬɵɤɟɲɠɚɧɠɚԕɬɵɞԥɥɟɥɞɟɧɛɟɝɟɧɟɦɥɟɧɿ
ɲɟɲɭɿԕɢɵɧԧɬɟɤԛɪɞɟɥɿɬԛɣɿɧɝɟɚɣɧɚɥɞɵɪɚ
ɬɵɧɲɟɲɿɦɞɟɦɟɫɤɟɥɚɠɠɨԕªɞɟɩɟɫɤɟɪɬɤɟɧ
ɟɞɿȿɝɟɪԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙԧɡɿɧɞɿɤɞɵɛɵɫɬɚɥɵɦɵ
ɧɚɧɚɡɚɪɚɭɞɚɪɦɚɫɚԕɨɧɞɚɬɿɥɿɦɿɡԧɡɛɟɤɬɿɥɿ
ɫɟɤɿɥɞɿɫɢɧɝɚɪɦɨɧɢɡɦԕԝɛɵɥɵɫɵɧɠɨԑɚɥɬɵɩ
ɚɥɭɵɦԛɦɤɿɧȺɥԥɥɿɩɛɢɞɟɧɲɵԑɚɪɵɥɚɬɵɧ
ԥɪɿɩɬɟɪɬɭɪɚɥɵɧɚԕɬɵԑɵɥɵɦɢɞɟɪɟɤɬɟɪɝɟ
ɫԛɣɟɧɛɟɫɟɤ ɨɥ ɞɚ ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɿɪ ɞԥɪɟɠɟɞɟ
ԕɢɵɧɞɵԕɬɚɪɬɭɞɵɪɚɞɵ©Ԥɪɿɬɚɪɬɫɚԙ±ɚɪɛɚ
ɫɵɧɚɞɵɛɟɪɿɬɚɪɬɫɚԙ±ԧɝɿɡԧɥɟɞɿªɞɟɝɟɧɨɫɵ
Ɉɫɵɤɟɡɝɟɞɟɣɿɧɠԝɪɬɲɵɥɵԕԥɥɿɩɛɢɞɿԙ
ɞɢɝɪɚɮɚɩɨɫɬɪɨɮɚɤɭɬɬɚԥɪɿɩԛɫɬɿɛɿɪɧɨԕɚɬ
ɚɥɵɧԑɚɧɬԛɪɥɟɪɿɦɟɧɬɚɧɵɫɵɩԥɥɿɩɛɢɞɿԙɨɫɵ
ԛɲ ɬԛɪɥɿ ɧԝɫԕɚɫɵɧ ɬɚɥԕɵɥɚɭԑɚ ԕɚɬɵɫԕɚɧ
ɛɨɥɚɬɵɧȺɩɨɫɬɪɨɮɩɟɧԕɨɫɚɪɬɚԙɛɚɥɚɪɫԧɡ
ɬԝɪԕɵɧ ԝɡɚɪɬɵɩ ɨԕɭ ɦɟɧ ɠɚɡɭԑɚ ɢɤɟɦɞɿ
ɛɨɥɦɚɞɵ Ԑɵɥɵɦɢ ԕɚɭɵɦ ԧɤɿɥɞɟɪɿ ԥɥɿɩɛɢ
ɠɚɫɚɭɲɵɥɚɪɞɵԙԕɚɡɚԕɬɿɥɿɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙ
ɟɪɟɤɲɟɥɿɝɿɧɛɚɪɵɧɲɚɟɫɤɟɪɿɩɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɲɟ
©ɛɿɪԥɪɿɩ±ɛɿɪɞɵɛɵɫªԝɫɬɚɧɵɦɵɧɫɚԕɬɚɭԑɚ
ɧɚɡɚɪ ɚɭɞɚɪɭɵɧ ԕɚɥɚԑɚɧ ɟɞɿ Ɍɚɥԕɵɥɚɭɥɚɪ
ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿԕɚɡɚԕԥɥɿɩɛɢɿɧɿԙ
ɚɤɭɬɬɚԥɪɿɩԛɫɬɿɛɿɪɧɨԕɚɬɚɥɵɧԑɚɧԛɲɿɧɲɿ
ɧԝɫԕɚɫɵ ɛɿɪɲɚɦɚ ɠɟɬɿɥɞɿɪɿɥɝɟɧɿ ɚɣɬɵɥ
ɞɵԤɪɿɩԛɫɬɿɧɨԕɚɬɠɚɡɭԑɚԕɚɛɵɥɞɚɧɵɦԑɚ
ɨԙɬɚɣɥɵ ɟɤɟɧɿ ɛɚɣԕɚɥɚɞɵ Ⱦɟɝɟɧɦɟɧ ɛԝɥ

ɚɤɭɬɬɵɧԝɫԕɚɧɵԥɥɿɞɟɠɟɬɿɥɞɿɪɭԕɚɠɟɬɬɿɝɿ
ɤԧɪɿɧɿɩ ɬԝɪɞɵ Ɇɵɫɚɥɵ ԥɥɿɩɛɢɞɟ ɱ FK 
ɲ VK  ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧ ɬɚԙɛɚɥɚɭԑɚ ԕɨɫ ԥɪɿɩ
ɚɥɵɧԑɚɧɞɵԕɬɚɧɛԝɥɞɵɛɵɫɬɚɪɞɵԙɞɢɝɪɚɮ
ɬɚԙɛɚɥɚɪɵɧ ɫԧɡ ɿɲɿɧɞɟ ɞԥɥ ɬɚɧɭ ɞɚ ɨԙɚɣ
ɛɨɥɦɚɞɵ Ԕɨɫ ԥɪɿɩɩɟɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ©SDVKDª
ɫɢɹԕɬɵɫԧɡɞɟɪ©ɩɚɫɯɚª©ɩɚɫԣɚª©ɩɚɲɚªɞɟɩ
ԛɲɬԛɪɥɿɨԕɭԑɚɠɨɥɛɟɪɭɿɦԛɦɤɿɧɞɟɝɟɧɩɿɤɿɪ
ɚɣɬɵɥɞɵɋɨɧɵɦɟɧɛɿɪɝɟ©ɭªɞɵɛɵɫɵɧɵԙ
ɚɤɭɬɬɵ©êªɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧɛɟɪɿɥɭɿ©ɣɢªɠԥɧɟ
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ɠɟɬɤɿɡɟ ɚɥɦɚɣ ɠɚɬԕɚɧ ɤɟɡɞɟ ԥɥɿɩɛɢɝɟ
ɥɚɬɵɧɧɵԙ©ɋª©:ªԥɪɿɩɬɟɪɿɚɥɵɧɛɚɣԕɚɥɞɵ
ɞɟɩɚɣɬɭɲɵɥɚɪɞɚɛɚɪɌԛɪɤɿɬɟɤɬɿɛɚɭɵɪ
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ɬԧɥ ɫԧɡɿɧɞɟ ɠɨԕ ԥɪɿɩɬɟɪ ԧɡ ɬɿɥɿɦɿɡɞɿԙ
ɡɚԙɞɵɥɵԑɵɧ ɛԝɡɵɩ ɤԧɩ ɫԧɡɞɟɪɞɿ ɨɪɵɫ
ɬɿɥɿɧɿԙɟɦɥɟɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɟɛɚԑɵɧɵɩɠɚɡɵɩ
ԧɡɝɟ ɬɿɥ ɡɚԙɞɵɥɵԑɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɚɣɬɭԑɚ
ɢɬɟɪɦɟɥɟɞɿɹԑɧɢԕɚɡɚԕԥɥɿɩɛɢɿɞɟɝɟɧɚɬɵ
ԑɚɧɚɛɿɡɞɿԙԥɥɿɩɛɢɿɦɿɡɞɿԕɚɡɚԕɨɪɵɫԥɥɿɩɛɢɿ
ɞɟɩɚɬɚɭԑɚɛɨɥɚɞɵɟɤɟɧ Ȼԝɥԧɡɤɟɡɟɝɿɧɞɟ
ɬɿɥɞɿɲԝɛɚɪɥɚɩԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙԧɡɿɧɞɿɤԥɭɟɧɿɧ
ɠɨԑɚɥɬɭԑɚ ɠɨɥ ɛɟɪɞɿ Ⱥɥ ɨɫɵ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ
ɛԥɪɿɧɬɚɫɬɚɩɤɟɬɭɝɟɬԥɭɟɤɟɥɟɬɟɚɥɦɚɣɠɚɪ
ɬɵɫɵɧ ɜɢɱɮɯԣ ɚɥɵɩɤɟɥɟɠɚɬɵɪɦɵɡ

Ȼԝɥɠɟɪɞɟɧɚԕɬɵԑɵɥɵɦɢɡɟɪɬɬɟɭɝɟɫԛɣɟɧɭ
ɤɟɪɟɤɞɟɩɟɫɟɩɬɟɣɦɿɡɒɵɧɞɵԑɵɧɞɚɬɿɥɞɿԙ
ɛɨɥɚɲɚԑɵɨɫɵɬɚԙɞɚɭɥɚɪɞɵԑɵɥɵɦɢɧɟɝɿɡɞɟ
ɞԝɪɵɫɲɟɲɭɿɦɿɡɝɟɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɌɿɥɿɦɿɡɞɿԙ
ɬԧɥԥɭɟɧɿɧɫɚԕɬɚɣɦɵɡɞɟɩԧɡɝɟɬɿɥɫԧɡɞɟɪɿɧ
ɬɿɥɿɦɿɡɝɟɢɤɟɦɞɟɩԧɡɝɟɪɬɿɩɚɣɬɭԑɚɛԛɝɿɧɝɿ
ɠԝɪɬɲɵɥɵԕɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɥɵԕɬԝɪԑɵɞɚɞɚɣɵɧ
ɛɚɦԝɧɵɞɚɡɟɪɞɟɥɟɭԕɚɠɟɬԔɚɡɿɪɝɿɤɟɡɞɟɟԙ
ɤԧɩɩɿɤɿɪɬɚɥɚɫɬɭԑɵɡɵɩɨɬɵɪԑɚɧɦԥɫɟɥɟɧɿԙ
ɛɿɪɿɤɟɡɿɧɞɟȺȻɚɣɬԝɪɫɵɧɨɜԔɀԝɛɚɧɨɜɬɚɪ
ɞɚɪɚԥɪɿɩɩɟɧɠɚɡɭɠɚԑɵɧԕɨɥɚɣɥɚԑɚɧԝɭԛɭ
ɵɣɿɣɬɿɪɤɟɫɿɦɞɟɪɿԕɨɫɚɪԥɪɿɩɩɟɧɧɟɞɚɪɚ
©ɢɭªԥɪɿɩɬɟɪɿɦɟɧɠɚɡɵɥɭɤɟɪɟɤɬɿɝɿɧɞɟɨɫɵ
ɭɚԕɵɬɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɤɟɡɞɟɫɤɟɧɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿ
ɧɟɝɿɡɝɟɚɥɚɨɬɵɪɵɩɲɟɲɤɟɧɿɦɿɡɠԧɧɫɢɹԕɬɵ
Ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɟԙ ɛɟɥɫɟɧɞɿ ɹԑɧɢ ɤԧɩ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɚɬɵɧ ɞɚɭɵɫɫɵɡ ©ԕª ɞɵɛɵɫɵ
ɞɟɫɟɤɨɫɵɬԧɥɞɵɛɵɫɵɦɵɡɛɟɧɚɣɬɵɥɚɬɵɧ
ɫԧɡɞɟɪɿɦɿɡɞɿԙɤɟɣɛɿɪɿ©ɯª©ԣªԥɪɩɬɟɪɿɦɟɧ
ɠɚɡɵɥɵɩɫɨɥɚɣɚɣɬɵɥɵɩɤɟɥɟɞɿɌɿɥɿɦɿɡɞɿԙ
ԧɡɿɧɞɿɤ ɟɪɟɤɲɟɥɿɝɿɧ ɬ ɚɧɵɬ ɚɬɵɧ ©ԕª
ɞɵɛɵɫɵɧɵԙɮɨɧɨɥɨɝɢɹɥɵԕԕɨɥɞɚɧɵɫɵɧɚ
ɤɟɞɟɪɝɿɤɟɥɬɿɪɿɩɬԝɪԑɚɧԥɥɿɩɛɢɿɦɿɡɞɟɝɿɨɪɵɫ
ɬɿɥɿɧɿԙ ©ɯª ɠԥɧɟ ɚɪɚɛɬɵԙ ©ԣª ԥɪɿɩɬɟɪɿ
ɟɤɟɧɿɛɟɥɝɿɥɿɠɚɣ ԕɚɛɚɪɯɚɛɚɪԕɨɲɯɨɲ
ԕɚԕɚɪɦɚɧԕɚԣɚɪɦɚɧ ɚɣɞɚԕɚɪɚɣɞɚԣɚɪ 
Ɉɫɵɧɞɚɣ ɠɚɪɵɫɚ ԕɨɥɞɚɧɵɥɵɩ ɠԛɪɝɟɧ
ԥɪɿɩɬɟɪɞɿ ԥɥɿɩɛɢɞɟɧ ɚɥɚɫɬɚɬɭ ɤɟɪɟɤ ɩɟ
ԥɥɞɟɠɚɡɭɟɦɥɟɫɿɧɞɟɪɟɬɬɟɭɤɟɪɟɤɩɟɞɟɝɟɧ
ɦԥɫɟɥɟɝɟɞɟɧɚɡɚɪɚɭɞɚɪɭɵɦɵɡԕɚɠɟɬɈɫɵ
ɫɟɤɿɥɞɿɫɵɧɩɿɤɿɪɥɟɪɦɟɧɤɟɦɲɿɥɿɤɬɟɪɿɧɟ
ԕɚɪɚɦɚɫɬɚɧɠԝɪɬɲɵɥɵԕɥɚɬɵɧɧɟɝɿɡɞɿԕɚɡɚԕ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɟɤԧɡɿԛɣɪɟɧɿɩɤԧԙɿɥɿɫɟɧɿɩɬԛɪɥɿ
ɠɚɪɧɚɦɚɦɟɤɟɦɟɠɟɤɟɲɚɪɭɚɲɵɥɵԕɚɬɬɚ
ɪɵԧɡɚɪɚɠɟɤɟɯɚɬɚɥɦɚɫɭɞɚɬɛɠɟɪɥɟɪɞɟ
ɥɚɬɵɧԥɪɿɩɬɟɪɿɧԕɨɥɞɚɧɚɛɚɫɬɚԑɚɧɛɨɥɚɬɵɧ
Ԕɚɡɚԕɠɚɡɭɵɧɥɚɬɵɧԥɥɿɩɛɢɿɧɟɤԧɲɿɪɭ
ɠԧɧɿɧɞɟɝɿ Ԝɥɬɬɵԕ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɠɚɫɚԑɚɧ
ԥɥɿɩɛɢɞɿԙɤɟɡɟɤɬɿɠɚԙɚɧԝɫԕɚɫɵɧɠɚԕɵɧɞɚ
ɬɚԑɵɞɚɬɚɥԕɵɥɚɭԑɚɠɿɛɟɪɝɟɧɟɤɟɧȻԝɥɧԝɫ
ԕɚɞɚ ɛԝɪɵɧ ɬɚɧɵɫɬɵɪɵɥԑɚɧ ԥɥɿɩɛɢɥɟɪɞɿ
ɬɚɥɞɚɭԕɨɪɵɬɵɧɞɵɫɵɧɞɚɚɣɬɵɥԑɚɧɟɫɤɟɪɬ
ɩɟɥɟɪɞɿɧɟɝɿɡɝɟɚɥɚɨɬɵɪɵɩԥɥɿɩɛɢɞɿԙɚɤɭɬ
ɠԥɧɟ ɭɦɥɚɭɬ ɚɪԕɵɥɵ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɟɤɿ ɠɚԙɚ
ɧԝɫԕɚɫɵɧ ԝɫɵɧɵɩɬɵ Ԥɥɿɩɛɢɞɿԙ ɛԝɥ ɟɤɿ
ɧԝɫԕɚɫɵɞɚԝԕɫɚɫɟɤɟɭɿɧɞɟɞɟɬɚԙɛɚɛɚɪ
ɚɣɵɪɦɚɫɵ ɛɿɪɟɭɿ ± ɚɤɭɬ ɟɤɿɧɲɿɫɿ ɭɦɥɚɭɬ
ɚɪԕɵɥɵ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɀɿԙɿɲɤɟ ©ԥª ©ԧª ©ԛª
ɞɚɭɵɫɬɵɥɚɪɵɭɦɥɚɭɬɚɪԕɵɥɵ blg|h
 ɚɥ©ԑªɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫɵɛɪɟɜɢɫɞɢɚ
ɤɪɢɬɢɤɚɫɵɦɟɧ ö ɬɚԙɛɚɥɚɧԑɚɧɋɨɧɵɦɟɧ

ԕɚɬɚɪ ©ԙª ɞɵɛɵɫɵ ɚɤɭɬ ɚɪԕɵɥɵ ± ©ēª
ɚɥ ɭɦɥɚɭɬ ɧԝɫԕɚɫɵɧɞɚ ©ƽª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ
ɛɟɪɿɥɝɟɧȻԝɞɚɧɛԝɪɵɧԑɵɧԝɫԕɚɥɚɪɞɚɧɬɚԑɵ
ɛɿɪԧɡɝɟɲɟɥɿɝɿ©,Lªԥɪɩɿɦɟɧ©ɣɢªɞɵɛɵɫɬɚ
ɪɵ©Õªԥɪɩɿɦɟɧ©ɿªɞɵɛɵɫɵɬɚԙɛɚɥɚɧԑɚɧ
Ⱥɥ ©ɭª ɞɵɛɵɫɵ ©8ª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ ©ԝª
©ԛª ɞɵɛɵɫɬɚɪɵ ԥɪɿɩԛɫɬɿ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɫɵ
ɛɚɪ ©ǋ hª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ ©ɲª ɞɵɛɵɫɵɧ
ԥɪɿɩɚɫɬɵ ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɫɵ ɛɚɪ ©ùª ɫɟɞɢɥɶ
ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧɛɟɪɭԝɫɵɧɵɥԑɚɧȻԝɥɧԝɫԕɚɞɚ
©ɒª ɞɵɛɵɫɵɧɵԙ ɦԥɬɿɧ ɿɲɿɧɞɟɝɿ ɠɢɿɥɿɝɿ
ɠɨԑɚɪɵ ɨɧɵ ɟɤɿ ɬɚԙɛɚɦɟɧ ɛɟɪɭ ɦԥɬɿɧɞɿ
ɠ ɚɫɚɧɞɵ ԝɡɚɪɬɚɬɵɧɵ ɨɧɵ ɬɚԙɛɚɥɚɭԑɚ
ɚɥɵɧԑɚɧ VK ԕɨɫɚɪԥɪɩɿɟɤɿɬԛɪɥɿɨԕɵɥɵɩ
ɲɚɬɚɫɭɬɭɞɵɪɚɬɵɧɵɟɫɤɟɪɿɥɝɟɧ$VKDWȺɲɚɬ
Ⱥɫɯɚɬ DVKDQDɚɲɚɧɚɚɫɯɚɧɚ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
©ɲª ɞɵɛɵɫɵɧɵԙ ɛɿɪ ɫɟɞɢɥɶ ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ
ú ɛɟɪɿɥɭɿԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿ©ɛɿɪɞɵɛɵɫ±ɛɿɪ
ɬɚԙɛɚª ɩɪɢɧɰɢɩɿɧ ɫɚԕɬɚɭԑɚ ɞɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ
ɛɟɪɟɞɿùDĔ\UDTTDú\TW\TDODú~úÕQúÕúHúÕP.
©ɑªɞɵɛɵɫɵԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙɬԧɥɫԧɡɞɟɪɿɧɞɟ
ɤɟɡɞɟɫɩɟɣɞɿ ɨɫɵ ɞɵɛɵɫɩɟɧ ɚɣɬɵɥɚɬɵɧ
ɲɟɬɬɿɥɞɿɤ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɫɚɧɵ ɞɚ ԧɬɟ ɚɡ ɠԥɧɟ
ԕɨɥɞɚɧɵɥɭɠɢɿɥɿɝɿɬԧɦɟɧɞɟɩ©ɱªɬɚԙɛɚɫɵɧ
ԥɥɿɩɛɢɞɟɧɚɥɵɩɬɚɫɬɚɭԝɫɵɧɵɥԑɚɧ
Ԥɥɿɩɛɢɞɿԙ ɚɤɭɬ ɠԥɧɟ ɭɦɥɚɭɬ ɚɪԕɵɥɵ
ɛɟ ɪ ɿ ɥ ɝɟ ɧ ɟ ɤ ɿ ɠ ɚ ԙ ɚ  ɧ ԝ ɫ ԕ ɚ ɫ ɵ ɧ  ԝ ɫ ɵ ɧ ɭ
ɛ ɚɪɵɫɵɧɞɚ Ԝɥɬɬɵԕ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɠɚɧɵɧɞɚԑɵ
ɠԝɦɵɫ ɬɨɩɬɚɪɵ ɬԧɦɟɧɞɟɝɿɞɟɣ ԑɵɥɵɦɢ
ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚɫɚԑɚɧ©Ȼɿɪɿɧɲɿɞɟɧɛɚɪɥɵԕ
ɬԛɪɤɿ ɬɿɥɞɟɪɿɧɿԙ ɬɚɛɢԑɚɬɵɧɚ ɨɪɬɚԕ ©ɛɿɪ
ԥɪɿɩ±ɛɿɪɞɵɛɵɫªɩɪɢɧɰɢɩɿɧɿԙɫɚԕɬɚɥɦɚɭɵ
ȿɤɿɧɲɿɞɟɧ ԕɚɡɚԕ ԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɝɿ ɪɟɬɬɿɥɿɤɬɿԙ
ɫɚԕɬɚɥɦɚɭɵԚɲɿɧɲɿɞɟɧɤɥɚɫɫɢɤɚɥɵԕɥɚɬɵɧ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɝɿɤɟɣɛɿɪԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙԧɡɝɟɞɵɛɵɫ
ɬɚɪɞɵɬɚԙɛɚɥɚɭɵɌԧɪɬɿɧɲɿɞɟɧ ԥɥɿɩɛɢɞɟɝɿ
ɤɟɣɛɿɪ ԥɪɿɩɬɟɪɞɿԙ 8QLFRGH ɫɬɚɧɞɚɪɬɵɧɚ
ɫɚɣɛɨɥɦɚԑɚɧɞɵԕɬɚɧɤɨɦɩɶɸɬɟɪɞɟɬɚɧɵɥɭ
ɨԕɵɥɭ ɠԥɧɟ ɤɨɧɜɟɪɬɨɪɥɚɭ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ
ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɤɟɥɬɿɪɭɿªȻԝɥɩɿɤɿɪɞɿɬɨɥɵԑɵɦɟɧ
ԕɨɥɞɚɭԑɚɛɨɥɚɞɵԜɫɵɧɵɥԑɚɧԥɥɿɩɛɢɞɿԙɚɤɭɬ
ɚɪԕɵɥɵɛɟɪɿɥɝɟɧ «Ⱥª ɧԝɫԕɚɫɵɧɚɧɛɚɫɬɚɪɬɭ
ɤɟɪɟɤɋɟɛɟɛɿɤԛɧɞɟɥɿɤɬɿԕɨɥɞɚɧɵɫɬɚɭɦɥɚɭɬ
ɞɢɚɤɪɢɬɢɤɚɫɵɧɵԙɦԥɬɿɧɞɟɝɿɬɚɧɵɦɞɵɥɵԑɵ
ɠɨԑɚɪɵɞɚɚɥɚɤɭɬԥɥɿɩɛɢɿɦɟɧɠɚɡɭɛɚɪɵ
ɫɵɧɞɚɞɚɪɚɬԝɪԑɚɧɠɚɥԑɵɡ ɠɨɥԛɫɬɿɬɚԙɛɚɧɵԙ
ɤԧɡɲɚɥɵɦԑɚԕɨɥɚɣɫɵɡɬԝɫɬɚɪɵԧɬɟɤԧɩɛɨɥɚ
ɞɵ Ɇɵɫɚɥɵɤɫɟɪɨɤɫɩɟɧɤԧɲɿɪɦɟɠɚɫɚɥԑɚɧ
ԕɚԑɚɡɞɚɧɟɦɟɫɟɤԧɲɟɝɟɿɥɿɧɝɟɧɠɚɪɧɚɦɚɞɚ
ԥɪɿɩԛɫɬɿɛɿɪɧԛɤɬɟɤԧɡɝɟɲɚɥɵɧɛɚɣɞɵɬɛ
ԕɢɵɧɞɵԕɬɚɪɠɢɿɨɪɵɧɚɥɚɞɵ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ
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ɧɟɦɿɫɷɫɬɨɧɲɜɟɞɬԛɪɿɤԥɡɟɪɛɚɣɠɚɧɬɛ
ɯɚɥɵԕɬɚɪ  ԕɨɥɞɚɧɵɫɵɧɞɚɛɚɪ ԝɫɵɧɵɥԑɚɧ
ԥɥɿɩɛɢɞɿԙ ɭɦɥɚɭɬ ɚɪԕɵɥɵ ɛɟɪɿɥɝɟɧ «Ԥª
ɧԝɫԕɚɫɵɧԕɚɛɵɥɞɚɩɨɧɵԥɥɿɞɟɠɟɬɿɥɞɿɪɟ
ɬԛɫɭɤɟɪɟɤɞɟɩɟɫɟɩɬɟɣɦɿɡ
Ɉɫɵ ɤɟɡɝɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɬɿɥɞɿɤ ԕɨɥɞɚɧɵɫɵ
ɦɵɡɞɵԙԧɬɤɟɧɿɧɟɡɟɪɫɚɥɚɪɛɨɥɫɚԕ©ɭԝԛª
ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɚԝԕɫɚɫɬɚԙɛɚɛɟɪɭɝɟɛɨɥɦɚɣɞɵ
ɋɟɛɟɛɿɛԝɥɬɚԙɞɚɭԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɿԙ©ԝԛª ɬԧɥ
ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɚԕɚɭɿɩɬɭɞɵɪɵɩ©ɭª ɞɵɛɵɫɵ
ɧɚɚɪɬɵԕɲɵɥɵԕɛɟɪɟɞɿԔɚɡɿɪɝɿɠɚԣɚɧɞɚɧɭ
ɤɟɡɟԙɿɧɞɟɝɿɠɚԑɞɚɣɨɥɚɪɞɵԙɬɚԙɛɚɥɚɪɵɧɞɚԑɵ
ԕɨɫɵɦɲɚ ɚɣɵɪɭ ɛɟɥɝɿɥɟɪɿɧ ɟɫɤɟɪɦɟɭɝɟ
ɨɫɵ©ɭԝԛª ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɵԙԛɲɟɭɿɧɞɟɛɿɪ
ԑɚɧɚ©ɭª ɞɵɛɵɫɵɦɟɧɚɣɬɵɩɨɫɵɬɚԙɛɚɦɟɧ
ɠɚɡɭԑɚɠɨɥɛɟɪɟɞɿȻԝԑɚɧԕɨɫɚ ©ԝԛª ɞɵɛɵɫ
ɬɚɪɵɧɚ ԕɚɪɚԑɚɧɞɚ ©ɭª ԥɪɩɿɧɿԙ ɠɢɿɥɿɝɿ ɚɫɚ
ɠɨԑɚɪɵɟɤɟɧɞɿɝɿɧɟɫɤɟɪɦɟɭ – ԧɬɟԕɚɬɟɩɿɤɿɪ
Ɉɥɚɪɞɵԙ ԝԕɫɚɫ ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵ ɤԧɡɲɚɥɵɦԑɚ
ɞɚ ԕɢɵɧɞɵԕ ɬɭɞɵɪɚɞɵ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ©ɭª
ɞɵɛɵɫɵɧ ɛɚɡɚɥɵԕ ɥɚɬɵɧ ԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɝɿ ԧɡ
ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ ɹԑɧɢ ©8ª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧ ɛɟɪɭª
ɬɭɪɚɥɵ ԝɫɵɧɵɫ ɞԝɪɵɫ ɟɦɟɫ Ȼɿɡ ɚɥԑɚɲԕɵ
ɤɟɡɟɤɬɟɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɟɦɟɫԧɡɚɧɚɬɿɥɿɦɿɡɞɿԙ
ɞɵɛɵɫɬɚɥɭ ɟɪɟɤɲɟɥɿɝɿɧ ɟɫɤɟɪɭɿɦɿɡ ɤɟɪɟɤ
Ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɿԙ ɬɚɛɢԑɚɬɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɟɪɿɧɞɿɤ
ɞɚɭɵɫɫɵɡ©ɭª ɞɵɛɵɫɵɦɟɧɟɪɿɧɞɿɤɞɚɭɵɫɬɵ
©ԝԛª ɞɵɛɵɫɬɚɪɵɧɛɿɪԕɚɬɚɪԑɚԕɨɣɵɩԧɡɚɪɚ
ɨɩɩɨɡɢɰɢɹɥɵԕɬɨɩɠɚɫɚɭԑɚɛɨɥɦɚɣɞɵɈɥɚɪ
ɞɵɝɪɚɮɢɤɚɥɵԕɠɚԑɵɧɚɧԝԕɫɚɫɬɚԙɛɚɥɚɭԑɚ
ɞɚ ɛɨɥɦɚɣɞɵ Ⱥɥ ɨɥɚɪɞɵ ԕɚɬɚɪ ԕɨɥɞɚɧɭ
ɠɚԙɚɞɚɧ ɬɿɥ ԛɣɪɟɧɭɲɿɥɟɪ ԑɚɧɚ ɟɦɟɫ ԧɡ
ɚɧɚɬɿɥɿɧɞɟɫԧɣɥɟɭɲɿɥɟɪɞɿɞɟɚɞɚɫɬɵɪɚɞɵ
ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ«ȿɪɿɧɞɿɤɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫ>ɭ@ɦɟɧ
ɟɪɿɧɞɿɤɞɚɭɵɫɬɵɠɿԙɿɲɤɟ>ԛ@ɧɿɠԥɧɟɠɭɚɧ
ɞɚɭɵɫɬɵ>ԝ@ɧɵɛɚɡɚɥɵԕɛɿɪԥɪɿɩɩɟɧɹԑɧɢ
8ɦɟɧɬɚԙɛɚɥɚɩԧɡɚɪɚɚɠɵɪɚɬԕɚɧɵԙԑɚɣɥɵ
ɫɨɧɞɚɛԝɥɚɪɞɵɛɿɪɞɟɣ 8ǋh ɬɚԙɛɚɥɚɪ
ԕɚɬɚɪɵɦɟɧɛɟɪɭԥɥɿɩɛɢɞɿԙɤԧɡɲɚɥɵɦɞɵԕɬɚ
ԕɨɥɞɚԑɞɵɥɵԕɬɚɬɚɪɬɵɦɞɵɥɵԑɵɧɚɪɬɬɵɪɚ
ɞɵªɞɟɝɟɧɤԧɡԕɚɪɚɫɬɚɨɪɵɧɞɵɚɣɬɵɥɦɚԑɚɧ
Ɉɫɵԑɚɧɨɪɚɣ©8ªɬɚԙɛɚɫɵɧ©ԝԛª ɞɵɛɵɫɬɚ
ɪɵɧɚԕɚɥɞɵɪɵɩ©ɭª ɞɵɛɵɫɵɧɛɚɡɚɥɵԕɥɚɬɵɧ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɝɿɞɚɭɵɫɫɵɡɞɵɛɵɫԕɚԕɚɬɵɫɬɵ «:
Zª ɬɚԙɛɚɫɵɦɟɧɛɟɪɭԕɚɠɟɬȺɥɛԝɥԥɪɿɩɬɿԙ
ɨɪɵɫ ɬɿɥɿɧɟɧ ɟɧɝɟɧ ɫԧɡɞɟɪɞɟɝɿ ɞɚɭɵɫɬɵ

Түрік
Yy
Iı
Ii

Әзербайжан
Yy
Iı
Ii

ɞ ɵɛɵɫɬɵɬɚԙɛɚɥɚɭɵɨɧɵԙɟɤɿɧɲɿԕɵɡɦɟɬɿɞɟɩ
ɟɫɟɩɬɟɥɭɿɤɟɪɟɤ
Ʌɚɬɵɧ ԥɥɿɩɛɢɿɧɟ ɤԧɲɭ ɚɪԕɵɥɵ ɨɪɬɚԕ
ɬԛɪɤɿ ԥɥɿɩɛɢɿɧ ɠɚɫɚɭԑɚ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɦɿɡ ɞɟ
ɚɪɬɚɬԛɫɟɞɿɞɟɝɟɧɛɿɡɈɥɚɣɛɨɥɫɚɬԧɦɟɧɞɟɝɿ
ɤɟɫɬɟɞɟɧԥɥɿɩɛɢɿɦɿɡɞɟɝɿԧɡɝɟɲɟɥɿɤɬɿɤԧɪɭɝɟ
ɛɨɥɚɞɵ ɤɟɫɬɟɞɟ 
Ȼԝɥɠɟɪɞɟԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿ©ɵɿªɟɝɿɡɬԧɥ
ɞɵɛɵɫɬɚɪɵԧɡɚɪɚɠɭɚɧɠɿԙɿɲɤɟɛɨɥɵɩԝԕɫɚɫ
ɬɚԙɛɚɥɚɧɭɵɤɟɪɟɤԤɪɿɬɚԙɛɚɥɚɪɵɞɚɬɭɵɫԕɚɧ
ɬɿɥɞɟɪ ԥɥɿɩɛɢɿɦɟɧ ɠɚԕɵɧɞɚɫɬɵɪɵɥԑɚɧɵ
ɠԧɧ Ԝɥɬɬɵԕ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɫɵɧɞɚ
ɞɵɛɵɫԥɪɿɩ ԕɚɬɵɧɚɫɵɧɵԙ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɦɟɧ
ԕɚɬɚɪɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕɬɟɪɦɢɧɞɟɪɞɟɝɿɚԑɵɥɲɵɧ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿԕɨɥɞɚɧɵɫɬɚɪɵɧɚɠɚɧɠɚԕɬɵɧɚɡɚɪ
ɚɭɞɚɪɵɥɫɚɞɚɚɥԑɚɲԕɵɤɟɡɟɤɬɟԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿ
ԕɨɥɞɚɧɵɫɵɟɫɤɟɪɿɥɭɿɤɟɪɟɤȾɟɝɟɧɦɟɧɥɚɬɵɧ
ԥɥɿɩɛɢɿɧɞɟɝɿ ɛɚɪɥɵԕ ԥɪɿɩɬɿԙ ԧɡ ԕɵɡɦɟɬɿ
ɛɚɪ ɟɤɟɧɿɧ ɨɥɚɪɞɵԙ ɛɿɪɟɭɿ ɠɨԕ ɛɨɥɫɚ ɞɚ
ɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɞɟԕɚɥɵɩɬɚɫԕɚɧɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ
ɛɪɟɧɞɥɨɝɨɚɬɚɭɥɚɪɵɧɠɚɡɭɞɚԕɢɵɧɞɵԕԕɚ
ɤɟɡɞɟɫɟɬɿɧɿɦɿɡɞɟɚɣɞɚɧɚɧɵԕɠɚɣԔɚɡɿɪɝɿ
ɬɿɥɞɿɤ ԕɚɪɵɦԕɚɬɵɧɚɫ ɤԛɲɟɣɝɟɧ ɡɚɦɚɧɞɚ
ԕɚɡɚԕԥɥɿɩɛɢɿɬɟɤԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿɫԧɡɞɟɪɞɿ
ɠɚɡɭɦɟɧɲɟɤɬɟɥɦɟɣɤɿɪɦɟɫԧɡɞɟɪɞɿɠɚɡɭԑɚ
ɞɚɢɤɟɦɞɿɛɨɥԑɚɧɵɠԧɧɫɢɹԕɬɵ
Ԕɨɪɵɬɚ ɚɣɬԕɚɧɞɚ ԥɥɿɩɛɢɞɿԙ ɭɦɥɚɭɬ
ɧԝɫԕɚɫɵɧԥɥɿɞɟɠɟɬɿɥɞɿɪɿɩɨɫɵɛɨɣɵɧɲɚ
ɠ ɚɡɭɞɚ ɤɟɡɞɟɫɟɬɿɧ ɤɟɞɟɪɝɿɥɟɪɞɿ ɚɧɵԕɬɚɣ
ɬԛɫɤɟɧɠԧɧɈɫɵԑɚɧɞɟɣɿɧɠɚɫɚɥԑɚɧԥɥɿɩ
ɛɢɥɟɪɞɿԙ ԑɚɥɵɦɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ԧɡɚɪɚ ɬɟɪɟԙ
ɬɚɥԕɵɥɚɧɛɚɣ ԝɫɵɧɵɥɚ ɫɚɥɭɵ ɠԝɪɬɲɵ
ɥɵԕɬɵ ɚɥɚԙɞɚɬɚ ɛɚɫɬɚԑɚɧ ɫɢɹԕɬɵ Ԥɥɿɩɛɢ
ɦԥɫɟɥɟɫɿɧɟԕɚɬɵɫɬɵɡɟɪɬɬɟɭɞɟɪɟɤɬɟɪɿɦɟɧ
ɛɿɥɿɤɬɿ ɦɚɦɚɧɞɚɪɞɵԙ ɤԧɩɬɿɝɿɧ ɟɫɤɟɪɿɩ
ɦԛɦɤɿɧɞɿɤɬɿԙɞԝɪɵɫɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɦɚɭɵɫɚɥɞɚ
ɪɵɧɚɧɤԧɩɭɚԕɵɬɛɿɪɧɟɲɟɠɚɪɚɦɫɵɡɧԝɫԕɚɥɚɪ
ɬɚɥԕɵɥɚɭԑɚ ɠɿɛɟɪɿɥɞɿ ɋɨɧɞɵԕɬɚɧ ɟɧɞɿɝɿ
ɦԥɫɟɥɟɧɿɲɟɲɭɞɿɛɿɥɿɤɬɿɦɚɦɚɧɞɚɪɞɵԙԑɚɧɚ
ɟɧɲɿɫɿɧɟԕɚɥɞɵɪԑɚɧɞԝɪɵɫɞɟɩɟɫɟɩɬɟɣɦɿɡ
ɇԝɪɛɨɥɋȺȾɍȺԔȺɋ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹԑɵɥɵɦɵɧɵԙ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵɞɨɰɟɧɬ
ԔɀԝɛɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵȺԕɬԧɛɟԧԙɿɪɥɿɤ
ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿ
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Комитеттің іріктеу жүйесі
үйесі бірінші хатшы
Қонаевтың күзет тобына
ына талай сүзгіден
өтіп, пісіп-қатып шыныққан
ныққан сенімді
адам іздестіргенде мың-сан
ың-сан үміткердің
ішінен Құдайдың қалауымен
лауымен таңдау осы
Шабдарбаевқа түскен-ді.
н-ді. Үлкен Кісінің
зайыбы Зуһра Шәріпқызы
қызы текті әулеттің
тәрбиесін көріп өскен,
н, кімнің кім екенін
қабағынан қарап жітіі аңғара білетін
сезімтал, түйсікті әйелл еді. Амангелдінің
суретін әкеп көрсеткен
ен бойда бірден
ұнатып:
– Көзінің тұнығында балалығы сақталып
қалған жігіт екен. Тегінде
гінде мұндай жандардан жамандық шықпайды.
ықпайды. Дүниенің
сұлулығы мен мейірімі
мі сондай таза
тұнықта жасырынып тұрады, – деді жүзі
ажарланып.
Комитет басшысы Аман
гелдіні
мангелдіні
Қонаевтың кабинтінее ертіп
барып таныстырғанда
да
Ол Кісі орнынан жедел көтеріліп, қолын
ұсынып, жылы
амандасып:
– Кімнің баласысың?
– деп сұраған.
Амангелді ежелгі
дағдысына басып,
қамсыз, қаперсіз
тұрған. Сонда да Үлкен
ен
Кісінің алдында өзін
байыпты ұстап, орнықты
қты
жауап беруге тырысып:
ып:
– Смағұл Шабдарбавтың,
тың, –
деген.
– Ақсай өзенінің суынн бөгеп,
колхоз, совхоздарға, қала берді
аудандарға электр жарығын
арығын тартқан
Смағұл Шабдарбаевтың
тың ба?
– Иә.
– Е-е, жақсыдан қалған
ан көз, тұлпардан
қалған тұяқпын де, сөйтіп.
өйтіп
Қызылшақа сәби кезінде асқар
тау әкеден айырылып, жетімдіктің
тауқыметін тартып, таршылық көріп,
булығып өскен қайдан жақсы болсын.
Тамағына ащы бір өксік тығылып, көзі
жасаураған Амангелді жоқ жерден
батылдық тауып:
– Аға, әкемді білетін бе едіңіз? – деп
Үлкен Кісіден оқыс сұрап қалды.
– Неге білмейін. Адамның жүрегіне
ізгілік егіп өткен азамат ер еді ғой, сенің
әкең. Қырғын соғысты бастан өткерген
елдің жағдайы онша жақсы емес-ті.
Көтерем қотыр тоқтыдан да төмен еді.
Жұрттың жаны жаралы, басы қаралы
болатын. Елдің еңсесі көтеріліп, ертұрманы бүтінделе қоймаған осындай өліара кезеңде сенің әкең Смағұл
сияқты азамат ерлердің еңбегі ерен
болды. Бірақ тағдырдың жазуына шара
қайсы. Ғұмыры қамшының сабынан да
қысқа болды. Нұры пейіште шалқысын,
жарықтықтың, – деді тұншыға
күрсініп. Сосын сәл ойланып, сөзін
қайта сабақтап: – Осы күні жұрт айтып
жүрген «әкеге тартып ұл тумайды»
деген сөз бекер ме деймін. Сенің тұнық
ойлы көзіңнен әкеңнің бүткіл бекзат
болмысын көріп, көңілім тоғайып тұр.
«Орнында бар оңалар» деген осы. Алла
алдыңнан жарылқасын, – деді мейірімге
толы жүрегі елжіреп.
Амангелдінің анасы Ажар әлуетті
әулеттің үкілеп #сірген ерке қызы болатын. Кейін ордалы отбасына келін боп
түскенде бір сұңғыла әйел: «Сен лепірме,
жетілген қымызды шайқағанда ернеуінен
асып-тасып т#гілуші еді. Сен де сол
қымыздайсың, қалай т#гіліп кеткеніңді
аңдамай қаласың және тағдыр сені кейін
сол қымыздай шайқауы мүмкін. Байқа!»
деген-ді.
Енді ойласа, сол сәуегей әйел әлгі с#зді
текке айтпапты. Жаңа шаңырақ к#теріп,
түтіні түзу ұшып, бес қарағай перзент
сүйіп, арқасын кеңге салып, дәуірлеп келе
жатқан мезгілде қосағынан айырылып, қан
жұтып аңырап қалам деп ойлаған жоқ-ты.
Тағдырдың бұл қысастығын к#пке дейін
түсіне алмады. Бақытты отбасын құрған
асыл жардың бұлай қайғылы күн кешетіні
қалай деп күйзелген. Арада бірер күн
#ткенде ес жиып, белін бекем буып, бұны
Құдайдың #зіне жіберген ауыр сынағы деп
түйсініп, қандай қатал талқыны бастан
#ткерсе де, соның бәріне шыдап, есілдерті балаларын аман-есен #сіру болды.
С#йтіп, жан шуағын жоғалтпай, жүрегін
қарайтпай ғұмыр кешті.
Тарғыл түсті тағдыр Ажарды бұдан
кейін де қымыздай к#п шайқап, екі ұлынан
айырып, бозінгендей және боздатқан. Бұл
– анасының к#з жасына суарылып, ерте
к#ктеп жетілген Амангелдінің буыршындай бұта шайнап, қайда салсаң да кесіп
түсем деп шиыршық атып жүрген шағы
еді. Үлкен Кісінің к#ңілінен шығып, сол
бойда күзет тобы құрамына еніп, қызметке
тағайындалған. С#йтіп, бұның алдынан
қытымыр #мірдің есігі айқара ашылып еді.
Бірақ бұл одан г#рі ұлы адамның қасында
қорған боп жүретініне қатты қуанды.
Амангелдінің елден ерек бір қасиеті:
есейіп кетсе де ежелгі балалығы ұстап,
жарыстарда жеңіске жетсе де, алда-жалда жетістік к#рсе де алдымен анасын
қуантуға асығатын. Бұл жолы да солай
болды. Жүрегін қолына алып, құстай
ұшып жеткен бойда:
– Апа, сүйінші. Күзет тобының
қызметіне тағайындалдым. Бұдан былай
қара орман қазақ елі пайғамбар атап, пір
тұтқан Дінмұхамед Ахметовичтің қасында
жүретін болам. Бұдан #ткен бақыт бар ма
жалғанда, – деп еді.
Анасы бұған іштей қанша қуанып
тұрса да, оны сездіргісі келмей #з-#зінен
тұйықталып:
– Алаштан айдыны асып туған
әулие кісіні ардақ тұтып, қызметіңді
адал атқар. Ұятқа қалдырма. Алла
Тағаланың құдіретінде шек жоқ болса да,
кейде Дінмұхамедтей кемеңгерді к#ңілі
түсіп жарата бермеген. Сірә, асылдың
құнын кетірмейін дейтін шығар, оны
Жаратқан Иемнің #зінен басқа кім біледі.
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к#рсетіп жүргенін қалады. Ол қасында
болса, #зін қауіпсіз сезінеді. Ал, бірер күн
к#рмей қалса «әй, Шабдарбаев қайда?»
деп шарқ ұрып іздейді. Неге #йтеді,
оны #зі де білмейді. Мүмкін сонау арғы
ата-бабаларынан бері тамыр тартып,
үзілмей жалғасып келе жатқан туыстық,
бауырмалдық сезімнен шығар. Jйтеуір, ол
дегенде шыбын жаны б#лек-ті.
Қонаев қызметке жаңа тағайындалған
Шабдарбаевты Мәскеуге алғаш ертіп
барғанда алдымен Громыкоға кіріп,
жолығып шықты. Содан кейін бұны
қасына ертіп алып, Орталық Комитеттің
ішін аралап, Сталиннің бұрынғы
кабинетінен бастап, кімнің қайда
отырғандарын таратып айтып, жеке-жеке
таныстырып #тті. С#йтті де Амангелдіні
дәлізде қалдырып, #зі жолай бір кабинетке кіріп кетті. Сәлден соң іштен бір
қызметкерді ертіп шығып: «Мына жігіт
менің қырағы оң к#зім. Қызметке
жаңа тұрды. Байқа, к#з жазып қалма» деді #тініп.
Сол бойда екеуі алға
озып, бұрышты айнала беріп, әп-сәтте
к#зден ғайып болды. Соңдарынан
ерген Амангелді к#з
жазып адасып қалды.
Орталық Комитеттің
ұшы-қиыры жоқ ащы
ішектей шұбатылған
дәліздерін қуалап, ақ тер,
к#к тер боп, сарсылып
жүрді де қойды. Құдай сәтін
салғанда #зін іздеп шыққан
нұсқаушы кездейсоқ кезігіп

Қонаевтың Jлиевті концертке шақырған себебі: ол келсе, оның барлық орынбасарлары, мәдениет министрі және
басқа да ресми адамдары #зара бас құрап,
үлкен шоғыр топ боп, айдынын асырып келетінін жақсы білетін. Бұл, с#з
жоқ, қазақ #нерінің беделін арттырып,
мәртебесін к#теретін ізгі жол еді...
...Биліктен шеттетіліп, жазаға
тартылған саясаткерге күзет те керек
болмай қалып, іле-шала Амангелдіні де
қызметтен босатып, түріп айдап шыққан.
Дінмұхамед Ахметович бұл қысастыққа
к#пе-к#рінеу т#збеді. Jрі-бері толғанып,
нешеалуан ой қаузап, бір тоқтамға келгенде Амангелдіні жанына шақырып:
– Ертеде бір к#не к#з қария айтқан
екен: «Тоқсан к#рейін деген жасым ба
еді, быламық ішейін деген асым ба еді»
деп. Сол қария айтпақшы, к#зімнің
нұры солғындап, с#зім тасқа шабылып,
мұқалған семсердей #туден қалып, шау
тартқан шақта шалғайыма жармасқан
зауалға тап болып, зәр жұтам деп ойлаған
жоқ едім, амал қанша?! Дүниенің басы –
сайран, соңы – ойран деген осы. Қобыз
кеудесінен зар т#гілген қазақ – замананың
диірменінен аман шығып келе жатқан
қызыл бидай болса, сен соның бірісің,
бірегейісің. Алла Тағала к#тере алатын
адамға ғана сынақ жіберген. Шыда, жасыма. Жұлдызың әлі жоғары сенің! – деген...
...Бірі – аға, бірі – іні ағайынды екі
бауыр #стіп #зара жарастықты әңгімедүкен құрып отырғанда сыртқы есікті
ашып, әлдекім ішке кіріп келе жатты.
Бұл – Ермұқан деген жас жігіт еді. Үй
иесі к#рген бойда жазбай танып:
– Оу, Ермұқан, жол болсын. Қайдан

деп сол күні мәлімдеме жасаған. Бірақ
оның бұл талабына құзырлы орындар
«шыққан қыз шиден тысқары» деп ж#нді
құлақ аспады. С#зін жүре тыңдады. Күнде
ертеңмен сағыздай созып сарғайтуға
айналған. Сонда да алған бетінен
қайтпады. Қайта #тініш жазды. С#йтіп,
#кше ізінен қалмай салпақтап жүріп орган
қызметінен босаған.
Кеңестік идеология дүн-дүниені
түгел улап бітірген алмағайып уақытта
мұндай құзырлы мекемені жерге қаратып,
қызметтен кету, шындығында, кез келген
кісінің қолынан келмейтін к#зсіз ерлік
еді. Бірақ жұрттың дені олай ойламайды.
Басына қонған бақтың қадірін білмеді
деп с#кті. Ал #мірлік ұстанымы тастүйін
Амангелді үшін Қонаевтың қасында
жүрек жылуын сезініп жүруден артық
мәртебе жоқ екенін олар қайдан білсін.
Зады, түптеп ойласаң, мына жарық
жалғанда адамнан #ткен аяр, адамнан
#ткен екіжүзді, адамнан #ткен жыртқыш
жоқ болса, бұлардың ана бір жылдары саяси жағдай шиеленісіп тұрған қилы кезеңде
КГБ-ның арнайы мақсатқа құрылған
б#лімшесінің курстарында оқып, оны
үздік бітірген, одан бері де талай сүзгіден
#тіп, қайда салсаң да қиып түсетін ақ сем-
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Сондықтан Ол Кісіні қарашығыңдай
сақтап, қауіп-қатерден қорғай біл, – деді
қатқыл бұйырып...
Ол еңселі үйге еңкеймей кірер #р кеуде
әйел еді. Қайтыс болған екі ағасының
артында к#зі жасаурап жалғыз қалған
Амангелді ұлын сазға біткен сары ағаш
сияқты солқылдақ әрі боркемік етіп
тәрбиелегісі келмеді. Кенже ұлын онша
к#п #бектей бермей қайдағы қиынға
салып, тау-тасқа жігерін жанып,
жетілдірмек болды. Сонда да к#ңілі
әлденеден секемденіп, жалғыз тал ұлымды
«Безенген тілден, сұқтанған суық к#зден
сақта, Құдай!» деп жалынышты тілек етіп,
шыбын жаны шырқырап күн кешті.
Амангелді бірде:
– Апа, ел аман, жұрт тынышта неден
қорқасыз. Мені жау алады деймісіз, – деп
к#ңілін ауламақ болып еді. Анасы:
– Жарығым-ай, саған не дейін енді.
Заманның қабағын баққан сардар ма десем
сені. Жәй әшейін к#п жігіт-желеңнің бірі
ме едің, жазған Құдай! – деді #з-#зінен
томсарып. Сосын ұлын босқа жазғырып,
к#ңіліне қаяу түсіргісі келмеді білем,
бұрынғы сабырлы қалпын қайта тауып: –
Соғыс біткелі қай заман, бірақ ел ішінің
мылтықсыз майданы әлі де қым-қуыт
қызу жүріп жатыр. Соның қаңғыған бір
оғы ала-құла жаратылған мына опасыз
жалған дүниеде #згенің он баласын айналып #тіп, сен секілді жалғыз-жарымды жер
түбінен к#здеп, тура ұшып келіп, желкесін
қиып жатса, мен неге үрей құшағында #мір
сүрмейін. Оның үстіне заман қағынып,
аттың жалы, түйенің қомында ойнақтап
тұр, – деді ұлын әлденеден сақтандыра
с#йлеп.
Тағдыр әдепкіде Амангелдіге жылы
жүз таныта қоймады, к#пке дейін #гей
шеше секілді сыртын беріп, теріс айналумен болды. Бірақ #з анасы оны кескекті
ердің сойы етіп сомдап бір-ақ туған екен,
тағдырдың #зін ерттеп мініп, адырнасын
ала #гіздей м#ңіретіп, жебесін алысқа
атудан танбады. Оның сол қасиетін
Дінмұхамедтің қырағы к#зі қалт жібермей
байқап қалыпты. Қызмет бабымен алдына
бір келгенде бауырына жақын тартып:
– Тегі жақсы жігіт екеніңді білем.
Бойыңда әкеңнің рухы атойлап тұр.
Түптеп келгенде, бұрынғының «сен тұр,
мен атайын» дейтін сайыпқырандары
қайдан шықты? Мына #зің сықылды
оғландардан шықты. Менің жанымда
үзеңгі қағыстырып қатар жүрген соң,
қайдағы-жайдағы жымысқы к#здер саған
да сұқтанып қадалмай тұрмайды. Байқа!
Қазақтың құшағы қатты, қысып #лтіріп
жіберуі де ғажап емес, – деді б#лме ішін
құпия сырға б#леп.
Jкенің тәрбиесі қай кезде де б#лек,
әрине. Бірақ әкесіндей зиялы адамның
#неге, #сиетін де жоққа шығаруға болмайды. С#йтіп, Ол Амангелдінің азаматтық
болмысының қалыптасуына біртін-біртін
ықпал жасап, қайралған қылыштай
жетілген тұста жал-құйрығын түйіп,
#мірдің бұрқанған алақұйын арнасына
тоғытып салып жіберген. «Uмір – күрес,
жеңілме, жеңілсең – сынық арбасына
жегіп, желкеңе мініп алады» деді жігерін
жанып.
Қонаевтың бұл кезде қартайып,
дос-жаран сырластары азайып, барар
жер, басар тауы тұйықталып, #мір торы
жиырылып тарыла бастаған соң ба, жоқ
Амангелдінің тасқа тұнған тамшыдай
м#п-м#лдір нұрлы жанарынан оның
#зіне деген таза адалдығын к#ріп, тәнті
болды ма, әйтеуір #згелерден г#рі оны
құлай ұнатып, к#з алдында к#бірек т#бе

қалғаны. Jйтпегенде қуырдақтың к#кесі
сонда болатын еді.
Ол бұны әлдебір есіктің алдына ертіп
барып:
– Дінмұхамед Ахметович ана кабиетте
отыр. Осында күт, – деді де, #зі асығыс
кетіп қалды.
Амангелді сарылып қанша күтсе де
Дінмұхамед Ахметович жуық маңда шыға
қоймады. Арада содан кейін де едәуір
уақыт #тті. Тым-тырыс, #лі тыныштық.
Қозғалыстың бәрі осы дәлізге жеткен бойда
тоқтап тұрып қалған секілді. Ақырында
шыдамы таусылып, нұсқаушы к#рсеткен
әлгі кабинетке бас сұққан. Ішінде тірі пенде
болса, кәне. Мұндай сұмдықты бұрын кім
к#рген. Үлкен Кісіден шаңқай түсте к#з
жазып, тағы да адасып қалғанын сезгенде
екі беті ұяттан қып-қызыл боп #ртеніп, тұла
бойын лезде тер жуып кетті. Есі шығып,
қабылдау б#лмесін бетке алып, ебіл-дебіл
жүгіре ж#нелген. «Қызметке тұрмай жатып,
ат үстінен сыпырылып түсіп, досқа күлкі,
дұшпанға таба болды деген осы» деді #зінің
бейғам, салғырттығына налып. Қызметті
қойшы, екі қолға бір күрек табылар қайдан
болса да. Jйтсе де, бәрінен бұрын Үлкен
Кісіден ұят болды. «Jй, #зің бір берекесіз
бала екенсің ғой» десе, #лмегенде нем
қалады. Қарадай жүріп маған не к#рінді
осы деді күйініп.
Басы салбырап, к#шеге шыққан... Мә,
мына қызықты қара. Uз к#зіне #зі сенбей
аңырып тұрып қалды. Мәшиненің ішінде
жайбарақат отырған Қонаевтың шопырын
к#ргенде қуанғаннан Мәскеудің ауасын
жаңғыртып, айғайлап жібере жаздады.
Бірақ әдеп сақтап, #з-#зін ұстап қалды.
Үлкен Кісі елшілікке мініп барған
к#лігін бұған жіберген. Uз күзетшісі үшін...
Зады, Қыдыр қонған кемеңгер
басшының сенімін тәрк етіп, қабағына
кірбің түсіру Амангелді үшін қандай ауыр
болса, Алла Тағала бала ғып бауырына
басқан Амангелдіні сұқтанған к#зден
қорғамау Дінмұхамед үшін де сондай
ауыр. Тағдыр жазып, табысқалы бері
бұл екеуі үлкенді-кішілі ағайынды
қоңыр қаз секілденіп, бір-біріне сүйеніп,
ғұмыр кешіп келе жатқан. Uйткені Ол
Амангелдіні туған бауырынан да жақын,
жақсы к#ретін. Сол себепті оны кім
к#рінгеннің іліп-шалысына қолдан беріп,
серттен таймайтын семсерін мұқалтқысы
келмейтін.
Ол туғанда ауыл клубында аты аңызға
айналған батыр Амангелді Иманов
туралы кино к#рсетіліп жатқан. Есімін
сол ұлы сардардың құрметіне ырым етіп
қойған-ды. Оның к#кжал жігіт боп #суіне
батырдың айбынды есімі де әсер еткен
шығар...
...Қазақстанның мәдениет күндері
Мәскеуде дүркіреп #ткелі жатқан.
Дайындық жұмыстарының қым-қуыт
қауырт кезі еді. Дінмұхамед Ахметович
#зіне әлдебір шаруамен кірген Амангелдіні
қасында кідіртіп ұстап, к#зінше Саяси
Бюро мүшесі Гейдар Jлиевке телефон
соғып:
– Ертең кешкісін Мәскеудің әйгілі
үлкен театрында Jзербайжан халқының
туыс, бауыры – қазақ елінен келген #нер
шеберлерінің концерті болатын еді. Соны
бірге отырып тамашаласақ деймін. Қалай
қарайсыз? – деп сұрап еді, Jлиев те соны
күткендей лыпыл қағып:
– Jлбетте... әлбетте барамыз. Uзіміздің
туысқан қазақ халқының #нерін қызықтап
тамашалуға не жетсін. Қара қобызынан
Ер Түріктің ұлы сарыны естіліп тұрғандай
әлі... неткен құдірет десеңші... рух қой ол,
рух! – деді серпіліп.

жүрсің. Кел, т#рлет, – деді емен-жарқын
сәлемін алып жатып.
Ол үй иесі ұсынған орындыққа жалп
етіп бірден отыра кетпей сол түрегеп
тұрған бойы:
– Жолай бір күйескіге соғып, гүл
сатушы орыс әйеліне Дінмұхамед
Ахметович Қонаевтың үйіне бара жатыр
едім. Бір гүл жасап беріңіз деп #тінгенімде,
ол: «Дінмұхамед Ахметович, бүткіл
адамзатқа ортақ ұлы Тұлға! Кеңес үкіметін
Қонаевтай кемеңгер басқарғанда ұлт
араздығы қозып, ол келе-келе #ріс алып,
жазылмас сыздауық жараға айналмас
еді. Тырсылдап жарылғалы тұр. Jйтеуір
артының қайырын берсін. Басқа не дейін.
Димаш Ахметовичке менен сәлем айта
барыңыз. Құдайдың нұры түскен адам ғой
ол... аман болсын» деп керемет осы гүл
шоғын жасап берді. Қабыл алғайсыз, –
деді сәл қысылыңқырап.
Үй иесі гүлді үстел үстіне қойып,
Ермұқанға сұраулы кейіппен қараған.
Ермұқан да ойын түсініп:
– Қандидаттық диссертацияны
тездетіп жазып бітіріп, бірақ қаражат
жағынан тарығып жүрген кезім еді. Кімнің
себепкер болғанын білмеймін. Бір күні
ойда жоқта менің атыма телеграфпен
қыруар мол ақша келіп тұр. Мұндай
қуанбаспын. Бірақ бұл мені алаңдатпай
қоймады. Сұрастырып, тексере келгенде Сіз жіберген ақша боп шықты. Сол
қаржының арқасында диссертацияны
#те сәтті қорғап, қатар құрбыларымның
арасында мерейім үстем болды. Енді,
міне, #з қолым #з аузыма жеткен мезгілде
мойынға қарыз жүктемей сол ақшаны
#зіңізге қайтарғым келеді, – деді әр с#зін
нық-нық айтып.
Тектілік те, тазалық та Дінмұхамед
Ахметович Қонаевқа тән қасиет еді.
– Шырағым, диссертацияңды
ойдағыдай қорғап, еңбегің жанып, туың
желбіреп елге абыройлы оралыпсың.
С#йтіп, ата-анаңды да, мені де қуантып
отырсың. Ендеше, қарыздармын деме. Ол
менің саған берген байғазым болсын, –
деді ақжарқын пейіл танытып...
...Кремльдің #зіне еңсесін тік ұстап,
еңкеймей кіріп, кеудесін шалқақ ұстап,
айбынып шығатын Дінмұхамед еді.
Күндердің күнінде мынандай зұлмат
зауалға тап болып, қара орман қалың
қазақтың ішінде қорған сыздың күйін
кешіп, жалғыз қалған Қонаев емес,
түптеп келгенде, ол Ұлылық еді. Ұлылық
қорғансыз қалады деп кім ойлаған.
Бұл, әлде, Алла Тағаланың жіберген
сынағы ма? Алла Тағала сынағын к#тере
алатын сүйікті құлына жібереді деуші еді.
Мүмкін солай шығар.
Амангелді әдепкіде солай ойласа да,
әлденеге нартәуекел деп белін бекем
буғандай болды. Сыртқа ызалы атылып
шыққан бойда такси ұстап, қала сыртында Абай кеңшарында тұратын немере
ағасы Сәбетбектің үйіне тіке тартқан.
Інісінің жан күйзелісінен, күйінішті
с#зінен сұрықсыз жәйтті жіті аңғарған
ағасы да бұған бейтарап қарай алмады.
Ар-намыстан қаны басына шапқанда дүрк
к#теріліп:
– Дұрыс шешім жасап отырсың, бауырым. Дүниеде жалғыздық жаман. Безгендер безе берсін. Безбүйректер кімге дәрі.
Ашу үстінде артық кетті деме. Алаш керек
қылмаса да ағайынға керек, Дінмұхамед
Ахметович! Қасында бол. Сілтесе –
семсері, қорғанса – қалқаны сенсің, Аман!
– деді с#з соңын қатқыл шиырып.
Алматыдан қызмет бер, егер оның
ыңғайы келмесе жұмыстан бүтіндей босат

сер #ткір чекисті қызметінен босатса да,
артынан Қонаевтың қасына жібергілері
келмей құйтырғы әрекеттерге барғаны
қалай? Жымысқы саясат ұстанған орган
басшыларының бұл қай қылығы?
Бұның бәрі, сайып келгенде, Қонаевты
жалғыз қорғансыз қалдырып, мүрдем
кетірудің амал-шарғысы болатын. Сонда оның жазығы не? Адалдығы ма? Сол
үшін кісіні күйдіруге бола ма? Болғанда
қандай. Зұлымдықтың негізінде құрылып,
тамырын қанға малып к#ктеп, к#з жасқа
суарылып жетілген кеңестік жүйеде бәрі
болған, әлі де бола береді.
Дүниені пәле-жала торлап, қысып
ұстап тұрған уақытта Амангелдінің
КГБ-дан кетуі к#ңілінің күні тау басына
#рмелеп шығып келе жатқан кең тынысты кемел шағында #з бағын #зі байлап,
болашағына балта ұрғаны еді. Оның үстіне
ол бұл уақытта Желтоқсан к#терілісіне
байланысты тергеліп жатқан.
Ол кезде комитетті Мирошник
басқаратын. Ұлттық сананы жою
бағытында жұмыс жүргізгелі Алматыға
келген Мәскеудің #з адамы болатын.
Қолына шексіз билік тиген тәйтік шектен
шықпай тұра ма. Адамдарды бір-біріне
аңдытып және айдап салып, тұнықты лайлап, жұрттың тыныш #мірін ұйқы-тұйқы
етіп жіберген-ді. Uзінің ұлтшыл екенін
жасырып, бұның алдында кішірейіп
бұғына қоймаған Шабдарбаев ойда-жоқта
мыстан саясаттың жезтырнағына ілігіп,
тұтылғанда екі алақанын ысқылап жаланып шыға келген. Сонда кеңес уақытының
қауіпсіздік жүйесін жетік білетін сардар
жігіттің бар жазығы: Қонаевқа қарсы айғақ
бермегені, ақты қара деп к#рсетпегені.
Осыны кек тұтқан Мирошник оны бүкіл
атақ-дәрежесінен айыртып, Мәскеудің
атақты «Бутырка» түрмесінде ұстап,
қорқытып, едәуір уақыт байқаған. Сонда
да діні мықты еменнің иір бұтағын иілтіп,
айтқанына к#ндіре алмаған. 1986 жылы
сол қанды күні зайыбымен бірге келе
жатып, к#шеде «Жасасын, қазақ!» деп
айғайлаған жастарға дем беріп, «Жасасын,
қазақ!» деп қоса дауыстап ұрандаған еді.
Кім жеткізгенін ит біле ме. Соны бетіне
шыжғырып басып, қорқытып, үркітіп,
қандай азапқа салса да шыдап бақты. Жас
шыбықтай майысып, ығына жығылып,
ұлы ұстазын сатпады, сатылмады.
Ақырында айтқандарына к#ндіре алмай
#здері ит боп, жүні жығылып, бұны кері
қайтарған.
Ал табаны тиген жердің к#зінен қара
қан атқылап қоя беретін Мирошник
кейін кеңес үкіметінің іргесі с#гіліп, гүрс
етіп құлағанда суын ішкен құдығына
түкіріп, Отанын сатып, шетел асып
қарасы батып жоғалған. Қазір ойласаң,
сынықтан басқаның бәрі жұқпай
тұрмаған, сатқындық, жарамсақтық,
екіжүзділіктің #зі... тіпті жамандық
атаулының бәрі қазақ даласына осылармен бірге келген-ді.
Jй, Құдай-ай, қазақты Мәскеудің қай
жұлымыры басқармады. Күйзеліп, қан
жұтпай к#р енді.
Jдетте қай нәрсенің де қайырымы
бар. Алматыға қайта оралған Шабдарбаевтан #з достары жауап алған. Ол тас
еденге бекітілген темір орындыққа отырмай үстелге жайғасқан. Uңінде: «Jй,
сендер, кімді тергеп шатылып, жауапқа
тартқалы отырсыңдар!» деген айбарлы

сұс бар-тын. Мінез деген – осы. Достары
ыңғайсызданып қалды. Uздерінің әнтек
кеткендерін түсініп: «Бұ сауалға енді елу
жылдан кейін ораламыз, осымен әңгіме
тамам» десіп, Желтоқсан к#терісі жайлы,
#зі жайлы хатталып жазы лып жинақталған қалың-қалың папкаларды белінен
бір тартып, буып-түйіп, нән жәшікке бірақ ұрған.
Қазақ баласына орыс жала жапса,
соның с#зі оң-терісіне қарамай Тәңірдің
бұйрығындай #ктем естіліп, ж#н саналып
тұрған мына қилы заманда мұның #зі
к#зсіз ерлік еді.
Амангелді, бірақ, #зін сергелдеңге
салған қуғын-сүргіннен құлантаза айығып
құтылса да, #зегін #ртеген #сек-аяңнан
бәрібір қашып құтыла алмады.
– Қонаевтың дәурені #тті. Оның
жанында жүріп опа табам деме. Тұлпар
болсаң үйіріңді тап, сұңқар болсаң к#гіңде
самға, – деген жымысқы, жылымшы
с#здерді естігенде қанына қарайып отырып қалған кездері де болды. Бірақ ашуға
бой алдырмады. Uзін салқын ұстап, жорта
елемеді.
– Uзіңе айлық т#лемейді екен, –
дегендерге аспай-саспай:
– Маған Үлкен Кісінің батасы да
жетеді, – деді шамырқанып.
Жиған-тергенін, тапқан-таянғанын,
тіпті Академиктігі үшін алатын ақшасына
шейін ғылымның даму жолына, жұмысшылар мен малшылардың балалары
жатып оқитын интернатқа, жағдайы
т#мен ауыл мектептеріне аударып келген Қонаев зейнетке шыққанда не саяжайы, не жеке к#лігі болған жоқ. Елінің
ертеңін ойлап, Мәскеудің ығына кейде
жығылып, кейде жығылмай саясатына
саясат қолданып, Ұлы Даланың жүрегін
жылытып, к#ктем боп жүгірсе де, #зінің
ертеңгі күнін ойлап, онша бас қатыра
қоймаған-ды. Uз елінде жүргеннің #зегі
тала қоймас деп алаңсыз жүре беріпті.
Таршылықтың тарысын қуырып жесем де
аштан #лмеспін деді. Адам баласы ертеңгі
күн жақсы ма, жаман ба, қандай сыбаға
дайындап, алдынан шығатынын қайдан
білсін.
Jуелі мына қызықты қараңыз.
Амангелді бір жолы Дінмұхамед ағасының
туған күніне арнап тортқа тапсырыс
береді. Соны алып келгенде #зі болмай
қалған. Торттың құны – 700 сом, ал ол
кезде Қонаевтың зейнетақысы – 500 сом
болатын. Бірақ амал жоқ, үйдегі барын
жиып-теріп т#леген. Содан ой түйіп:
«Қолыңда бар ақшаны санап, біліп отыру
керек екен ғой, соны енді ұқтым» деді.
Ол бұрын, керек десеңіз, қанша
жалақы алатынын да білген емес.
Конвертті ашпаған күйі үстелдің үстіне
тастай салатын. Зайыбы кейде әзілдеп
«неге сонша аз» деп сұраса, алақанын
жайып, кінәлі пішінмен «демек, елге
сіңірген еңбегім солай болғаны» дейтін.
Қонаев зейнетке шыққанда кассасында 35 мың сом ақшасы ғана болды. Соның
#зін к#л-к#сір байлық к#ріп, басқаға
қарағанда Шабдарбаевқа к#бірек сенді ме,
қалай. Атына сенімхат жазған. Онда былай
делінген: «Мен, Дінмұхамед Ахметович
Қонаев Амангелді Шабдарбаевқа басты
сенімхат беремін. Ол менің атымнан кез
келген келісім-шарт пен шартқа қол
қоюға және мүліктерімді, қаражатымды
пайдалануға құқылы».
Сенімхат қолына тиген Амангелді
бүкіл жауапкершілікті мойнына алып, іске
шұғыл кіріскен. Сол уақытта құны тым
аспандап бара жатқан «Волга» авток#лігін
және одан қалған ақшаны #зі тұрған
пәтерді сатып алуға жұмсап, қаржының
бәрін түгесіп, басына су құйған.
Бұдан кейін бүкіл саналы ғұмырын
туған халқына арнаған ұлы тұлғаның
соңында зейнетақысынан #зге тұшымды
ештемесі қалмады. Жұтамаса да
жадау тартып шыға келген. Бірақ ол
Шабдарбаевтың қолқанат боп қасында
жүргеннің #зін дәтке қуат к#рді. Оған
одан #згенің керегі де жоқ еді.
Амангелді де кемеңгерді солай жақсы
к#ретін. Бірде біздің елде жоқ сусындар
мен тәтті, дәмді тағамдарды артынып,
алыс жолдан оралғанда Дінмұхамед ағасы
к#ңілді әңгіменің бір тұсында:
– Аман, тоғыз күн бойы к#рінбей
қайда кеттің? Тыныштық па, әйтеуір, –
деп оқыс сұраған.
Амангелдінің жүрегі шым етіп, бір
бұлқынып қалды. Ол оған #зінің керек
екенін, үнемі сағынып, жолын сарғайып
тосып күтіп отыратынын сол жолы жантәнімен терең сезініп, содан кейін үйіне
жиі-жиі келіп тұратын болды.
1979 жылдың ызғары бетті шарпып
шымшылаған қара суық күндері еді.
Қауіп-катер қайдан дерің бар ма. Ойға
шомып қалғыған қалың орманды да
кенет боран соғып шайқап, ұйқы-тұйқы
етіп жіберетіні бар ғой кейде. Сол секілді
Дінмұхамед Ахметовичтің үйін күзеткен
сақшының буткасына үш бұзақы түн жамылып шабуыл жасап, #зін ұрып-соғып,
қаруын тартып алып тайып тұрған. Күзет
бастығы Қонаевқа келіп:
– Мына қатерлі оқиғадан соң
сақшылар тобын к#бейтіп, күзетті
күшейтпесек болатын емес. Бұзақылар
шектен асып барады. Сондықтан Сіз де
жұмысқа жаяу барғанды қойсаңыз, – деп
#тініп еді.
– Сақшылардың құрамын толықтырып, күзетті күшейткенің дұрыс. Олар
қиын жағдай туындай қалғанда бір-бірін
қорғасын. Бірақ мен үшін қам жеме.
Алаңдайтын ештеңе жоқ. Жұмысқа жаяу
барғаным – барған. Ел ішінде жау алады
деймісің мені. Ақ-адал #мір сүрген адамда #згенің жұмысы не? Қылмысым жоқ.
Ендеше, неден қорқам, – деді Дінмұхамед
Ахметович күзет бастығының әлгі с#зін
шам к#ріп...
Бірақ, кім қалай десе де, бұл екеуін
бір-бірі нен мәңгі ажырамастай етіп
біржола табыстырған кие – заманында
найза кезеніп, сыртқы жаудан елін қорғап
#ткен Жауатар батырдың қаны еді. Оны
#здері де кейін түйсінді.
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рлері, ақынКөпшілікке мәлім, Қостанай ежелден өнер және мәдениет қайраткерлері,
стырып
жазушыларымен аты шыққан. Қазір де олардың дара жолын жалғастырып
жатқан азаматтар жеткілікті. Солардың қатарында күйшілік ерекше қабілетімен
ғы Қостанай
барша қазақтың мақтанышына айналған Елубай Өмірзақов атындағы
облыстық филармонияның бұрынғы басшысы, талантты бауырымызз Назымбек
Молдахметов те бар еді. Бәріміз де мына өмірге қонақпыз. Кеше ғанаа арамызда күндей жарқырап жүретін жайсаң мінезді, жаны – жаз, көңілі – көктем
Назымбек Молдахметовтен күтпеген жерден айырылып қаламыз депп ойлаппыз
мір сүрсе де
ба? Тағдырдың жазуы шығар, ғұмыры қысқа болды. Жарты ғасыр өмір
руханиятымызда жарқын дарынымен өзінің өшпес ізін қалдырды.

Н.Молдахметовтің мәдениет саласындағы қолтаңбасы, бағын дырған
биігі, қол жеткізген табысы, тың
ізденісі, адамгершілік, тәлімгерлік
қыры кейінгіге үлгі-#неге. Jрине, ол
шығармашылық биікке #з маңдай тері,
адал еңбегімен жетті. Қаншама атақдәрежеге ие болса да #зін басқалардан
жоғары қойғанды жаны сүймейтін.

әдемі болатын. Сондықтан
дықтан
да ерлі-зайыптының жүрген
-береке
жері той-думан, ырыс-береке
әрі әзіл-қалжың еді. Міне,
н туған
осындай әке-шешеден
ерге
Назымбектің де #нерге
ықұштар болуы заңдытын. Uзіміз жиі ауызғаа
ң,
алатын «Ұяда не к#рсең,

ӨНЕРДЕГІ
ӨШПЕС ІЗ
Бұл, бәлкім, кішкентайынан алған
тәлім-тәрбиесінен де болар, үлкендерді
к#рсе, сонадайдан жақындап, аса бір
ілтипатпен сәлемдесіп жататын.
Мұндай к#ркем жігітті кім жек
к#рсін. Адамгершілігі де #те жоғарытын. Ал үлкен сахнаға ұлттық киімі
жарасып шыға келгенде тіпті танымай
қалатынбыз. Ол қазақтың қара домбырасын қолына алып, шеберлігін
к#рсеткенде нағыз #нер үшін туған жан
екенін байқау да қиын емес-ті. Бұған
#зіміз талай рет куә де болдық. Еліміз
тәуелсіздік алғалы бері мәдениетке де
к#п к#ңіл б#ліне бастады. Оның тікелей
басшылығымен #тетін түрлі деңгейдегі
концерттер мен шығармашылық
кештерде зал үнемі лық толып, ине
шаншар орын болмайтын. Биылдың
#зінде халықаралық дирижерлар
форумы ұйымдастырылып, ол қалың
жұртшылыққа рухани ләззат сыйлады. Қостанай облысының әкімі мен
мәдениет басқармасының тікелей
ұйытқы болуымен #ткен үлкен #нер
мерекесіне де жиналған ағайын аз
болған жоқ. Кезінде #зі тікелей ұйытқы
болған филармония жанындағы қазақ
оркестрі де қазір тек республикамыз ғана емес, күллі ТМД елдеріне,
одан қалды шет мемлекеттерге әбден
мәшһүр болды.
Сахна саңлағын үнемі жарқын
ойлар ғана мазалайтын. Күндіз-түні
ойлайтыны – халқымыздың т#л #нерін
биікке к#теру, с#йтіп, жұртшылық
алдындағы парызын адал атқару,
қарамағындағы әріптестеріне қолынан
келгенше қолайлы жағдай туғызу-тын.
Назымбек жайлы әңгіме болғанда
оның сонау сағымдай бұлдырап артта
қалған жастық шағына да тоқталып
#ткеніміз ж#н деп есептеймін. 1970
жылдың сәуір айының басында
Торғай #ңіріндегі Арқалық ауданы
Қайыңды ауылында, Молдабектің
шаңырағында дүниеге келеді. Отағасы
Молдабек қазақтың қасиетті домбырасын қолға алып, күмбірлете шерткенде
оны қоршаған жұртшылық ерекше
рухани ләззат алатын. Jншілігі қандай
еді десеңізші! Үкілайдың да дауысы

ұшқанда соны ілерсің» деген аталы с#з
осы ынтымағы жарасқан отбасына арналып айтылған сияқты. Назымбек те
5 жасынан бастап домбыраға үйір бола
бастайды. Jкесінің інісі Сұлтанбекті
ерекше жақсы к#ргендіктен, ол
да мұны осы ұлттық аспабымызға
ерте баулуды қолға алды. Uйткені
Сұлтекеңнің #зі де #ңірге белгілі
термеші әрі жыршы-тын.
Jрине, ол ағасы ұлының жұлдызы
жоғары, мәртебесі биік болғанын
армандамады деймісің. Бір жағы,
Назымбек әлі балдырған болса да
үйреткеніңді тез қағып алатын тапқыр
әрі елгезек-ті. Сол себептен де уақытты
босқа #ткізбей оған музыкалық білім
алу қажеттігін ескертті. Jкесі Молдабек пен анасы Үкілай да оның пікірін
қолдады.
Сонымен, таудай талапты, елгезек
бала күй #нерінің қыры мен сырына
бірте-бірте қаныға бастады. Он бес
жасар дарынды ұл, алдымен Арқалық
шаһарындағы музыкалық училищеге шәкірт болып қабылданды. Бұл
шақ Назымбектің есінде мәңгілік
жатталып қалды. Тәлімгерлері де
#з саласының нағыз майталманы
еді. Мәдениеттің білгірі атанған
Тұрсынбек Jлмағамбеттің сыныбында
дәріс алды. Аталған қаладағы осынау
оқу орны шәкірттің бойындағы жасырын жатқан дарынды оятты.
С#йтіп, осы жердегі т#рт жылда шыңдалып, күйшіліктің #зіне
беймәлім тұстарын әбден игерді. Бірақ
әлі де ата-анасы армандағандай биікке
к#терілу үшін қаншама еңбек күтіп
тұр еді.
Uнер жолы – ауыр деп босқа
айтылмайды. Ол қашанда тынымсыз
ізденісті, еңбекқорлықты және #зі
орындайтын күйді дер кезінде әрі
таңдай білуді қажетсінеді. Міне, осы
жайлар да әлі жас та болса оны ойландырып, толғандырды. Сол себептен
де ол Арқалықтан кейін сонау ерекше де к#ркем шаһар Алматыға жол
тартты. Бағыты – қазіргі Құрманғазы
атындағы ұлттық консерватория-тын.
Бір орынға бірнеше адамнан келетін

қиын да күрделі сынаққа жан-жақты
дайындалды. Сол кезде ол Арқалықта
жүргенде ұстаздарынан терең білім әрі
шеберліктің дәрістерін алғандығын
айқын ұқты. Студенттер қатарына
ілінді. Осы шақтағы қуанышын тілмен
айтып жеткізе алмас-ты. Мұның
#мірден түйгені – жақсы ұстаз да
бақытың екен. Uйткені Назымбек
#мірден #ткенше #нер зерттеушісі,
профессор Тмат Мерғалиевтен тәлім
алғандығын ерекше мақтанышпен
ауызға алатын.
К#рнекті мәдениет қайраткері
сонау алыстағы Торғайдан білім
іздеп келген бозбаланың бойындағы
ешкімге ұқсай бермейтін айрықша
қабілетті к#кірек к#зімен бірден
байқады. Сондықтан оған #зінің
білгені мен түйгенін әбден үйретті.
Консерваторияның дәрісханаларында
#ткен жылдар саналы жігіттің күйге
деген іңкәрлігін арттыра түсті.
Ол кейде осы жоғары оқу орнында ұстаздық еткен Қазақстанның
халық артисі, аса дарынды күйші
Қаршыға Ахмедияров, «Құрманғазы»
оркестрінің сол кездегі бас дирижері,
#нер қайраткері Айтқали Жайымов,
талантты композитор Кенжебек
Күмісбековтерден түйгенін ерекше
әсермен баяндап отыратын.
Себебі олардың әрқайсысы – қазақ
мәдениетінде есімдері алтын әріппен
жазылған к#рнекті тұлғалар.
Jңгімемізге арқау болған консерватория білікті кадрлардың қара
шаңырағы ретінде бұрыннан белгілі.
Сондықтан осыдан к#п жыл бұрын
аталмыш жоғары оқу орнын аяқтаған
талантты жастар арнайы шақыртумен
Қостанай облысына ат басын тіреген
болатын.
Жылдар #те олардың бірқатары
отбасылық жағдайлармен #зге
#ңірлерге кеткенімен, басым к#пшілігі
арамызда әлі күнге дейін адал қызмет
атқарып, #неріміз бен мәдениетімізді
к#теріп жүрген саңлақтар. Олардың
қата рын да ерекше қоңыр даусы
бар Манап бек Кәдіров, қо бызшы
Батырбек және дарынды күйші Лаура

Байназаровтар және басқа да #нерді пір
тұтқан тұлғалар бар. Олар Қостанайға
келісімен Елубай Uмірзақов атындағы
облыстық филармонияның жанынан «Ақжелең» деп аталатын ұлттық
аспаптар ансамблін құрды.
С#здің реті келгенде, бұл #нер
ұжымының дүниеге келуіне сол кездегі облыс басшысы, бұл күндері абыз
ақсақал, ұлтжанды азамат Кенжебек
Укиннің жасаған қамқорлығы
айрықша дер едік.
Осындай ұжымды басқару
Назымбек Молдахметов үшін де оңай
болған жоқ. Ол #нердегі достарымен
тез тіл табысып, қаншама мағыналы
туындылармен репертуарларын
байытты. Олардың #н бойынан
қазақылықтың иісі аңқып тұратын.
Ол ансамбльдегі жұмысымен
қатар, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында дарынды
жастарға домбырадан дәріс беретін.
Үлкен сенім артылып, Қостанайдағы
қазақ ұлттық аспаптар оркестріне
жетекшілік етті. К#птеген байқаулар
мен фестивальдарда топ жарып,
облыстың абыройын барынша
асқақтатты.
Осыдан екі жыл бұрын Назымбек
Молдахметов #зі Қостанайдағы еңбек
жолын бастаған об лыс тық филармо нияға дирек тор болып тағайындалған-ды. J деген нен #зіне жүктелген міндеттің жауапкершілігін
айқын сезініп, әріптестерінің
шығармашылық жағынан шыңдала
түсуіне барын салды. Ерлан
Қал мақов басқаратын облыстық
мә дениет басқармасының тікелей
қолдауы және #зінің бойындағы
жарқын дарыны, тың ізденістерінің
арқасында к#птеген атақты әншілер
мен күйшілердің #нер кештері,
бұрын-соңды болмаған форумдар,
фестивальдар #ткізілді.
Ақжарқын әрі к#пшіл мінезімен,
қазақы қалпымен зиялы қауымның
арасында құрметке б#ленген
Назымбек – айрандай ұйыған
берекелі отбасының тірегі-тін.
Оның жан дүниесін жете түсінетін
әрі үнемі қолдап отыратын, құдай
қосқан қосағы Жанат келініміз де
құрбыларының арасында сыйлы да
абыройлы. Отағасының алаңсыз
қызмет атқаруына барын салды. Ерлізайыптыларды #згелер #неге тұтты.
Назымбекті іздеген адам үнемі
оны жұмыс орнынан табатын.
Қолынан қазақтың қара домбырасы
түспейтін. Шығармашылық ұжымды
басқаратын адам қай жағынан болса
да әріптестеріне ғибрат к#рсетуге тиіс
деп есептейтін.
Оның кездейсоқ қайғысы барша
қауымды есеңгіретті. Jлі күнге дейін
к#ңіл айтушылар легі толастар емес.
Бұл оның тірі кезінде нағыз ұлтжанды,
намысты, қайраткер тұлға болғанын
к#рсетеді.
Қайыңды #ңірдегі киелі қазақ
ауылындағы сол бір қайғылы күні
елді мекен тұрғындары Жаңбыршы
Қалиевтен де к#з жазып қалды. Онымен де қимай қоштасты.
Кім мәңгілік дейсіз? Назымбек
ініміздің жатқан жері жарық, топырағы торқа, иманы серік болсын. Uзі
жетпеген жасты үкілі үміттері болған
ұлдары мен қыздарына берсін. Біз
#зіңді әрқашан да сағынышпен еске
алып, жүрегімізде сақтаймыз.
Оразалы ЖАҚСАНОВ
ҚОСТАНАЙ

Асыл анамызбен қоштасу
К#з алдыма студенттік күндердің үзік-үзік суреттері
елестейді.
...Шағын ғана аудитория. Алты-жеті бала араб
тілі пәнінен сабақ беретін мұғаліміміз – Мәрзия
Мәженова апайды күтіп отырмыз. Кеше ғана бірінші
курс студенттері шет тілі кафедрасы бойынша ағылшын,
неміс және араб тілдері тобына б#лінген-ді.
Бізге бұйырғаны, міне, осы араб тілі болды. Бұрын
ауылдағы ишан, қари, молдалардан естіген әуезді,
сиқырлы мақам құлағымыздың бір қуысында ұялап
қалса керек. Сол мақамды енді, #згеше қырынан,
ғылыми тұрғыдан естіп, біліп, оқуға құштармыз.
Есік ашылып, ішке Мәрзия апай кірді. Дүр етіп
орнымыздан тұрдық. Қараторы #ңді, етжеңділеу келген апайдың жүзі жылы екен. Бізге күлімсірей қарап,
әрқайсымыздың #ң-түсімізді шолып #тті де, ақырын
ғана басын изеп:
– Отырыңдар, – деді.
Содан соң, бұл алғашқы сабақ болғандықтан, араб
тіліне қысқаша шолу жасап, түсініктеме беруге кірісті.
Біздің ұққанымыз, мына дүниеде екі қиын тіл болса,
соның бірі – араб тілі. Jйтсе де, ерте замандарда елімізге,
жерімізге ислам діні осы тіл арқылы келгендіктен, бізге
онша б#тендігі жоқ. Ата-бабаларымыз араб тілінде құран
оқып, намазға жығылып, сәждеге маңдайын тигізген.
Мәрзия апай кенет сәл кідіріс жасап, тым-тырыс
тыңдап отырған топқа қарады да:
– Сендердің араларыңда құран оқи білетін балалар
бар ма? – деді.
Біз жымыңдап, бір-бірімізге қарадық. Ол кезде т#л
әдебиетіміз де, #неріміз де діншіл кісілерді күлкі қылып,
әшкерелеп, мазақ етіп жатқан заман.
– Немене, ауылдағы әжелерің жеті шелпек пісіріп,
аталарың аруақтарға бағыштап құран оқымай ма?
Мәрзия апайдың бұл с#зі біздің к#з алдымызға бала
кезден таныс жайттарды ала келді. Құдайы тамаққа
шұбырып келетін ата-әжелеріміздің қолына құманмен
су құйып, иығымыздағы сүлгіні ұсынып #стік емес пе.
– Оқиды, – деді осы сәтте алдыңғы партада отырған

ұзын бойлы, жіңішке сары бала Мұхтар Құл-Мұхамед.
– Олай болса, Құранның бір-екі сүресін білетін
боларсыңдар?
– Білеміз, – деді Мұхтар.
– Ендеше, қане, сол сүрені оқып жіберші.
– Ой, апай... – Мұхтар #з-#зінен қысылып, ақ сары
#ңі қызарып сала берді.
– Ұялма, – деді Мәрзия апай. – Бұл – Ұлы мәдениет.
– Иә-ә... Мен де солай ойлаймын. Ендеше, рұқсат
етіңіз, отырып оқиын. Құранды ешкім де тұрып оқымайды ғой.
Мәрзия апай жымиып:
– Отыра ғой, – деді. – Jр елдің салты әртүрлі. Оған
кейін тоқталамыз.
Мұхтар орнына отырып, тамағын бір кенеп алды да:
Ағу-зу бил-ла-һи, мин-а шайта-ани ражим, – деп
бастай ж#нелді.
Сол баяғы кішкентай күнімізден құлаққа таныс
мақам. Мұхтар досымыз «Фатиха» сүресінен мүдірмей
#тіп, «Ықыласты» үш қайырғанда к#ңіліміздің марқайғаны сонша, дуылдатып қол шапалақтап жіберуге аз-ақ
қалдық...
***
Жас кездегі, әсіресе, студенттік шақтағы қызықтарды
бір күнде айтып тауыса алмайсыз. Кесте бойынша
бірінен соң бірі кезек күтіп, бір аудиториядан екінші
аудиторияға шақырып жататын университеттегі сабақтар
секілді жалғаса береді, жалғаса береді...
Jне, сыңғырлап қоңырау соғылып, араб тілі пәнінен
зымырап шыққан бойда тағы бір аудиторияға кіріп барамыз. Жаңа ғана Құран оқып, баршамызды таңғалдырған
Мұхтардан: «Мұны қайдан үйрендің?» деп сұрауды да
ұмыттық.
Кейін, арада жылдар #ткенде қоғам және мемлекет
қайраткері, сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммед досымыздың
«Асылзада» атты кітабын оқығанда барып әлгі оқиға ойға
оралды. Онда Мұхаң:
«Анам Гүлғасыл арғын-тарақтының с#з ұстаған биі
Нүсіптің тоғыз ұлының ішінде еркелеп #скен жалғыз

қызы екен. Тарбағатай баурайындағы Тасты #зенінің
жағасында орналасқан әкесінің қара шаңырағында
дүниеге келген ол таза қазақи тәрбие алған жан. Ауыл
мектебінен хат танып, Құран оқитындай дәрежеге
жеткен соң, ары қарай оқуын жалғастырмаған» деп
жазады.
Ендеше, баяғыда-а бізді таңғалдырған студент
Мұхтардың Құран сүрелерін, ең алдымен, асыл анасынан және «Орқа-Күлше», «Сыршыл молда», «Шахмаран», «Атымтай жомарт», «Шеризат», «Шәкір-Шәкірат»,
«Иранғайып шаһ Ғаббас», «Жәмшид» секілді ескілікті
хикаяларды қоңыр даусымен шебер баяндайтын әкесі
Абрар ақсақалдан үйренгені анық қой.
Jсілі, #ткен шақ та жайдан-жай ойға оралмайды.
Осыдан бірер жыл бұрын абыз ақсақал Абрар атамыз
дүние салған-ды, енді міне, кешеден бері Гүлғасыл
апамыздың да 87 жасында бақилық болғанын естіп,
к#зімізге жас алып, қайғырып отырмыз.
Ауыл мектебінен хат танып, қазақи тәрбие алып,
жарық дүниеге #рімдей ұлдар мен қызғалдақтай
қыздарды әкеліп, «Батыр ана» атанған апамыз #з
бойындағы қасиетті қазақи тәрбиені ұрпағына да
үлгі ете білді. Оларға Құран сүрелерін жаттатқызды.
Иманды, мейірімді етіп тәрбиеледі. Сол тәрбиенің
арқасында қара шаңырақтан Тәуелсіздігіміздің
алғашқы жылдарынан бастап-ақ елім, жерім деп
аянбай тер т#гіп, еңбек етіп келе жатқан Мұхтар ҚұлМұхаммедтей қоғам қайраткері қырандай самғап
ұшып, биікке к#терілді.
Асыл анамыздың топырағы торқа болып, рухы
пейіште шалқысын.
Қош болыңыз, апа! Сіз тәрбиелеп #сірген ұл-қыздар
мен сізді үлгі тұтқан келіндеріңізге Алла Тағала Абрар
атамыз екеуіңіздің жасыңызды берсін.
«Батыр ана» Гүлғасыл апамыздың ұлы
Мұхтар Құл-Мұхаммед пен сүйікті келіні
Айгүл Хасенованың курстас достарының
атынан – Нұрғали ОРАЗ
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ЕСКЕ АЛУ
Осыдан қырық күн
бұрын дүниеден өткен
ардақты азамат,
талантты жазушы,
Мемлекеттік сыйлықтың
иегері Қажығали
Мұхамбетқалиев
құрдасым еді, досым еді,
жерлесім еді, әріптесім
еді.
Құрдасым болғандықтан
әзіл мен шынын араластырып, өзіме
ұнамайтын мінезін өзіне
батырып айтатын ем.
Досым, жерлесім
болғандықтан, басқаға
айта алмайтын сырымды айтатын ем.
Әріптесім болғандықтан,
кейде керілдесіп
қалатынбыз, бірақ арада
аз уақыт өтпей «Әй, тентек қыз, ашуың басылды
ма?» деп телефон
соғатын.

ҚҰРДАСТАН

айырылу да мұң екен...
Қажығалидың ақк#ңіл мінезін
мен қатты бағалайтынмын, бірақ сол
ақк#ңілдігін кейбіреулер #з есебін
шешуге пайдаланып жататын.
Ауруханаға жатпай тұрып менімен
қоштасып, қайта-қайта кешірім сұрады.
С#зімізді б#ле берген ж#телінен секем
алып қалсам да «Басты қатырма,
ауруханаға жатқанның бәрі #луге тиісті
емес қой, қоштаспаймын, қоштаспаймын дедім ғой» деп айқай салдым.
Арада үш-т#рт-ақ күн #ткенде
досымнан айырылып қалдым.
Қайтыс болатын күні маған таңертең
ертемен телефон соғыпты. Ешуақытта
ертелетіп телефон соқпайтын, шошып
кеттім де, жалма-жан телефонын
тердім. Дәрігер телефонды алып оның
аппаратпен демалып жатқанын айтты.
«Не айтқысы келді екен, не айтқысы
келді екен?!» деген сұрақ енді мені
жиі мазалайды. Uзін сынағанымды
жақтырмай «Мына #мірге мен сенен
он бес күн бұрын келгенмін, ағаңмен
қалай-қалай с#йлесесің?» деп, біресе аға
болып, біресе құрдас болатын Қажкемай, Қажкем-ай...
«Тар кезең» деген роман жазып,
Сырымды қазаққа тірілтіп берген
қайран Қажкең, #зі тар кезеңде #мірден
#тті. Жары да, балалары да, достары
да қоштаса алмай қалды, #кінішті-ақ.
Uкінішті... Ештеңені бағаламай #мір
сүрген екенбіз-ау, Қажкеңмен қоштаса
алмай, к#кіректері қарс айы рылған
жұртшылық қаншама! Алланың ісіне
шара бар ма? Шара жоқ... Жоқ...
Қажығалидың қолынан қаламы
түскен жоқ. Алла берген талантына адал
болды, #тірік айтпады, ешкімнің ала
жібін аттамады.
Ең алдымен, Қажығалидың аяулы
жары, Қажкесін жанындай сүйген,
Қажкесі үшін отқа да, суға да түсуге даяр
болып ғұмыр кешкен Сұлуханға, балаларына, туған-туыстарына к#ңіл айтамын. Қажкеңнің осы #мірде болғанына

шүкірлік етейік, Қаж кең нің әлде де
берері к#п еді, енді қалған мұрасына
иелік етуді жан жары Сұлуханға тапсырамыз.
Сұлухан! Мына сурет сенің жетпіс
жасқа толған мерейтойыңда түсірілген
болатын. Осы суретті үлкейтіп,
қабырғаңа іліп қойып, талай сұлудың
арманы болған, қасқамаңдай жігіттің
жары болғаныңа шүкірлік етіп, к#зіңнің
жасын тоқтат! Сенің к#з жасың Қажкеңе
ауыр болатынын мен саған бір емес,
бірнеше рет айттым, тағы да айтамын.
Жайсаң азамат, адалдықтың,
адам дықтың символы болған досым,
құрдасым, жерлесім, әріптесім, Қажкем!
Сен менен кешірім сұрайтындай маған
қиянат жасаған жоқсың, маған ғана
емес ешкімге қиянат жасамадың,
ешкімнің алдын орамадың, отбасыңа
адал болдың.
Аяулы жарың Сұлухан сен кеткелі
к#з жасын к#лдете жүріп, #зің үлгермей
кеткен шығармаларыңды ж#ндеп,
талайын жарыққа да шығарып жатыр.
«Егемен Қазақстаннан» «Білетінің –
бір, білмейтінің – мың да бір» деген
мақалаңды оқып, қатты толқыдым. Осы
мақаланы жазып отырғанда менімен
хабарласып, біраз жерін оқып берген ең.
Мен әдеттегідей «Білмейтініңнің мың да
бір екенін сексенге таяп қалғанда ғана
біліп отырмысың» деп әзілдеген ем.
Осы күні ұрлық пен жағымпаздық
қолынан келмейтін, тегі бар, мәдениетті
адамды біреулер «Жуас адам» дейтін
болыпты. Сен сол пы сықайлардың,
ұрылардың, жағымпаз, екіжүзділердің
қатарына қосылмай, «Жуас адам» болып
#мірден #ткенің ғана бізге жұбаныш...
Ұрпақтарың Uзіңмен мақтанатындай ғұмыр кештің, сондықтан да
ел-жұртың сені ұмытпайды. Ұмыта да
алмайды. Жатқан жерің мамық болсын,
мәңгілік ұйқың тыныш болсын...
Бибігүл ИМАНҒАЗИНА

Сағынып еске аламыз
Осынау бір сәттік
#мірден жалт етіп #ткен
жандар аз ба?! Адамның
уақыты келгенде бәріміз
де дәрменсізбіз. Биылғы
29 тамыз күні қасиетті
Торғай даласының
то пырағынан шыққан
бауырымыз, отбасының
ардақты әкесі Жаңбыршы
Шалабайұлы Қалиевтің
«Uмір – #ткінші», «Дүние
– жалған» деген с#здерді тағы бір дәлелдеп, арамыздан
кеткеніне қырық күн болады. Ақжарқын,
ақ пейілімен, ақ к#ңілдігімен барша
ағайынды, барша ел-жұртты баураған
бауырымызды мәңгілікке қиылады
деп ойлаппыз ба? Uмір атты #ткелдің
жұмбақтығы да осы болар, ақ кебін біреуге
ерте, біреуге кеш пішіледі.
Жаңбыршы Шалабайұлы 1962 жылы
Торғай облысы Арқалық ауданына
қарасты Қайыңды совхозында туған.
Осы ауылда ер жетіп, еңбекке ерте араласып, елге қызмет етті. Ол совхозда түрлі
жұмыстар істеп, елдің ыстық ықыласына,
құрметі мен сыйына б#ленді. Жан жары
Майра Камонқызымен үш ұл #сіріп,
балаларына жақсы білім беріп, адал еңбек
етуге тәрбиеледі. Оның әкесі Шалабай
Қалиұлының да Қайыңды совхозына
еңбегі сіңген. Осы ауылда ол механизатор,
ұста болып жұмыс істеген. Ол кісі де дархан, ақк#ңіл, ақжарқын, елге сыйлы адам
болған еді.
Қамшының сабындай қайран тірлік бір
күні шарт сынары әмбеге аян. Uмірдің #зі

күшті болғанымен, #тетіні
#кінішті… «Тумақ бар
жерде, #лмек те бар» дейді
шариғат с#зі. Шіркін, бәрі
орнымен, бәрі ретімен
келсе – #кініштің #зені
тасып, қайғының қара
жаңбыры жаумас еді ғой.
Кеше ғана арамызда
жарқылдап жүрген
Жаңбыршы Шала байұлы нан қапыда айрылғанымызда бір қанатымыз
қайрылды. «Uлшеулі #мір» дейтін халық
с#зі бар. Маңдайға басылған м#р мен
жазылған жазуды ешкім #згерте алмайды…
Біз енді бауырымызды еске алумен
ғана жұбана аламыз. Uткен күннен
қалатын тек қана естелік. Ол жанымыздан кетсе де, жадымыздан #шпейді.
Жаңбыршы Шалабайұлы адалдығымен,
аңқылдаған к#ңілдігімен, к#пшілдігімен
бүкіл ел-жұртқа сыйлы да қадірлі болды.
Ол жарық жалғаннан мәңгілік
бақиға биылғы жылдың 19 шілде күні
аттанды. Артында жан жары, үш баласы,
немерелері, бауырлары, ағайын-туыс, елжұрты, достары мен әріптестері қалды.
Бұл #мірге #шпестей із тастады.
Жатқан жерің жайлы да жарық болсын. Топырағың торқа, жаның жаннаттан
орын алсын. Бақұл бол, бауыр!
Оқыған дұғамыз қабыл болып,
Жаңбыршы Шалабайұлының жаны
жұмақта болсын!
Бауырлары

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары
мемлекет және қоғам қайраткері, сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммедке және Рақымғали ҚұлМұхаммедке аналары
ГҮЛҒАСЫЛДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, к#ңіл айтады.
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Қысқасы, Абайдың рухына зор тағзым жасалады.
Мұстақымша айтар болсақ, «Абайдың #леңі
айтылады, бақсы ойнайды деген хабарды естіп,
қаладағы, қырдағы жиылған қазақтың к#біне билет жетпей қалды. Қазақтың #з тілінде еш нәрсе
болмағандығынан тыныш жүрген де халық екендігі
білінді (қазақ сауыққой халық қой), қазақтың
оқығандары бала-шағаларымен к#теріле барыпты.
Абайдың қадірі халыққа зор екен. Абайдың #леңі
оқылғанда, талай қазақтың к#зінен жас м#лдіреді».
Ақиқатында, бұл кеш қазақтың оқығандарының
к#пке қалалық мәдениетті к#рсеткені, үлгі еткені
байқалады.
Ұзақ уақыт ел есінде сақталған осы кешті
ұйымдастыруға Нәзипа себепкер болса, оны
қолдап, қуаттаған әуелі жолдасы Нұрғали
Құлжанов, Абайдың баласы Турағұл мен інісі
Кәкітай еді.
1915 жылғы 13 ақпанда да тағы бір мәдени зор
оқиға болыпты. Семейде. «Приказчик клубында» #ткен әдеби кеш қазақ руханиятының қос
биігі Ыбырай мен Абайдың шығармашылығына
арналыпты. Мұны да ұйымдастырған Нәзипа
екен. Бұл кеш Абайдың туғанына 70 жыл толуына
орай #ткізілген. Кеш барысында ең алдымен
Нәзипа Құлжанов мен Райымжан Мәрсеков
Абай мен Ыбырай шығармашылығы, олардың
жазба әдебиетіміздің негізін салудағы ерек
орны мен маңызы турасында тамаша баяндама
жасайды. Jсіресе, Райымжан Мәрсекұлы Абай
туралы с#з айтқанда қазақтың ерте заманғы
билерінен жырауларына дейін толық түгендеп,

ҰЛТҚА

Жиын біткен соң, қазынашы билеттен түскен
түсімді есептегенде, Жақия қажы 100 сом, шай
буфетінен 73 сом, келушілерден 917 сом, 69 тиын
жиналған. Соның 640 сомы Петерборда оқып
жатқан қазақ оқушыларының пайдасына б#лінсе,
қалған 277 сом, 60 тиын кешті ұйымдастыруға кеткен шығынға жұмсалған. Мұстақымның жазуынша, «Семейде мұнан бұрын ешбір ойында мұндай
ақша жиылғаны жоқ екен. Ойын біткен соң жұрт
риза болып, рақмет айтып тарады».
Ағартушы, Семей педагогикалық училищесінің
оқытушысы Нәзипа Құлжанованың абайтануға
қосқан келесі бір жарқын үлесі – ақынның «Желсіз
түнде жарық ай» #леңін орыс тіліне аударып,
«Сибирский студент» журналына жариялауы.
Осы күнге дейін Н. Құлжанова Абай #леңін аударып, жариялаған дегеннен артық басқа ештеңе
жазылмаған. Яғни, #лең аудармасының мазмұнын
ешкім жарияламаған екен. Біз, осы журналды архив
арқылы іздестіріп, Томбы қаласындағы кітапхана
қорынан таптық. (Кульжанова Н. Весна. Перевод
стихотворения Абая. // Журнал «Сибирскій студент», 1915, №3-4). Алдымен сол #леңнің жалпы
мазмұнына назар аударайық:
Вь тихую ночь сіяла луна, дрожжа
Отражалась вь водь, глубокій оврагь за
Ауломь рька, разливаясь, туть близко шумела.
Густого льса листья шептались межь собой,
Не видно было и земли подь шелкомь
зелени густой.
Помнишь, какь лай собакь и крики пастуховь
отлавались вь горахь.

ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН
Нәзипа Құлжанованың абайтануға
қосқан үлесі хақында

Абай Құнанбайұлын бүткіл қазаққа танытқан, алғаш болып орыс
әлеміне насихаттаған, абайтану ғылымының негізін қалаған ХХ ғасыр
басындағы қазақ оқығандары болатын. Олар – Алаштың ұшан-теңіз
білім мен ғылымды игерген, әлемнің озық тілдерін терең меңгерген
айдындары еді. Алаш ұранды тұғырлы азаматтардың рухты
қозғалысында Нәзипа Құлжанова, Аққағаз Досжанова, Ғайнижамал
Дулатова, Жаңыл Қадырбаева, Гүлшаһара Досымбекова сынды
нәзікжандылар да болған. Есімі аталған қазақ қыздарының ішіндегі
шоқтығы биігі – Нәзипа Сегізбайқызы Құлжанова (1887-1934).
Қайраткер қыз Абайға арнап ең алғаш рет
шығармашылық әдеби кеш ұйымдастырған.
Бұрын-соңды қазақ даласында әдеби кеш
#тпеген-ді. Нәзипа осындай батыл да игілікті істің
негізін қалап, қоғамымызға мәдени #ркениеттің
дәнін сепкен. Jдеби жиын 1914 жылдың 26
қаңтарында Семей қаласындағы «Халық үйі»
ғимаратында #ткен. Анығында, бұл кеш хәкімнің
дүниеден #ткеніне он жыл толуына арналған.
Jдеби кеш кешкі сағат 19:00-де шымылдығын
ашқан. Ығы-жығы халық. Ине шаншар орын
жоқ. Далада боран деген Қорқыттың қобызындай
күңіреніп, ұлып тұр. Семейдің кәрісі мен жасы,
жасамысы бәрі-бәрі осы кешті к#руге асыққан.
Uйткені бір апта бұрын шаһардың әрбір к#шесі
мен бұрышына алдын ала жарнамалық хабарландыру ілінген-ді. «Жақсыны к#рмекке» демекші,
алғашқы әдеби кешті к#руге келген халықтың
қисабы жоқ. Демек, Нәзипа бастаған шығармашыл
топ халықтың санасын оятты, қоғамға жаңа
мәдениеттің құбылысын енгізді деуге толық
хақылымыз.
Сонымен, этнографиялық, әдеби-музыкалық
вокальды кеш басталды. Сахна т#ріне Нәзипа
қыз к#теріледі. «Қырғыз (Қазақ) ақыны Ибраһим
(Абай) Құнанбаев және оның поэзиясы»
тақырыбында баяндама оқиды. С#зге ұйыған есті
жұрт ұзақ қошемет к#рсетеді. Бұл – тарихымыздағы
Абай туралы жасалған алғашқы ғылыми баяндама,
мәнді с#з еді. Осы тарихи кеш туралы «Айқап»
журналының 1914 жылғы №4 санына «Семипалаттан» деген шағын хабар жарияланған. Авторы
– «М.М.» деп қол қойған Мұстақым Малдыбайұлы
болатын. «Нәзипа ханым с#зінің аяғында: «Абайды
туғызған қазақ даласы, тағы да талай Абай секілді,
бәлки онан да артық, данышпандар туғызар»
дегенде тыңдаушы қазақтардың жүйкесі босап,
к#зіне жас алғандары да болды (байғұс қазақ
қам к#ңіл ғой). Нәзипа ханымның орысша таза
с#йлеуіне орыстар таңғалды» деп жазылған. Міне,
бұл сол кешке қатысып, әдеби кештің мазмұнымен
толық танысқан к#рерменнің пікірі. Осы шағын
жазба арқылы біз сол кештің тарихымен және
Нәзипадай ақсүйектің дегдарлығымен танысып,
оның біліміне, әлеуетіне қайран қалып отырмыз.
Айтулы шарада атақты Jлмағанбет
Қапсәлемұлы Абайдың әндерін нәшініне келтіріп
орындағанда, зал деген тегіс «Япыр-ау!» деп ду-ду
ете түссе керек. Ақынның #леңдері жатқа оқылады.

олардың жыр-толғауларын мысал етіп,
Абайдың с#з қолданысымен салыстырып, Абай
шығармашылығының поэтикалық қуаты мен
ерекшелігін жан-жақты айқындап, терең әдеби
талдау жасап, к#рерменге хәкімді біртуар тұлға
ретінде к#рсеткен-ді.
Кеш барысында Нұрғали Құлжанов «Біржан мен
Сара айтысының тарихы» туралы баянс#з айтса,
қала жастары мен мұғалімдер семинариясының
(бүгінгі М. Jуезов атындағы республикалық
педколледж – Е.Т.) студенттері Біржан мен Сара
айтысынан қойылым к#рсеткен. Біржан р#лінде
– әйгілі жазушымыз Жүсіпбек Аймауытұлы
болса, Сараның бейнесін Тұрар Қозыбағарова
(Алаш арысы Ахметжан Қозыбағарұлының жары)
сомдаған. Асылында, Нәзипаның сценарийі
бойынша қойылған «Біржан-Сара» қойылымы
үлкен сахнаға шыққан алғашқы спектакльдық
ойын.
Jдеби-музыкалық кештің екінші б#лімінде
Нәзипа Ыбырайдың «Жаз» #леңін, Тайыр
Жомартбаев Абайдың «Қыс» #леңін, Қаныш
Сәтбаев «Бұлбұл мен есек» мысалын, Мұстақым
Малдыбайұлы Ыбырайдың «Uсиетін» жатқа
оқыған. Jлмағанбет Қапсәлемұлы Абайдың
«Татьяна хатын» әсем әуенмен әндетіп,
тыңдарманның к#ңілін к#терсе, Жүсіпбек пен
Қаныш мандалина мен балалайкада ойнап, #нер
к#рсеткен-ді. Ал үшінші б#лімде Жанақ ақын мен
баланың айтысы #теді. Жанақ р#лін Jлмағанбет,
бала р#лінде Ыбырайдың ұлы Ғабділхамит
ойнаған. Осындай үлкен тарихи кеш болған.
Осы тарихи үлкен жиын туралы «Айқап» журналына Мұстақымның «Қазақша бастапқы ойын»
деген мақаласы шыққан. Мақала авторының
жазуын дерек ретінде қарастырсақ, «Ойынға
жалғыз жастар ғана емес, ақсақалдар, қажылар,
екі-үш қатындарын, қыз-келіндерін түп к#тере ала
келді. Ноғайлардың бас адамдары жамағаттарымен
парлап келді» деп жазады. Қоғамдық ортаға
сілкініс тудырған мәдени жиынға к#п адам
қатысқаны мәлім. Сонымен қатар, жиынға
«Бірнеше учитель, хүкімет кісілері, «Сибирская
жизнь», «Семипалатинский телеграф», «Барнаульский» газеталарының хабаршылары» да қатысқан.
Анығында, қос тарихи тұлғамызды ұлықтауға
арналған жиыннан түскен қаражатты к#мекке
мұқтаж жастарға аударамыз деп құлақтандырып,
хабар таратқан болатын. Расымен солай болыпты.
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А

материалдың жариялану
ақысы төленген

Дали аула навстрьчу мнь какь на
свиданье ты пришла.
Какь будто плывя, незамьтно, то холодья,
то горя.
Затаивь дыханье, волнуясь,
настороживщись пугливо,
словь не спуская сь языка,
сь усиленно бьюшимся сердцемь,
стояла ты, опершись на плечо ко мнь,
и вь горль у тебя клокатали несказанныя слова,
– деп аударған. Анығында, Нәзипа Құлжанованың
орысша сауаты жоғары, орыс әдебиетін терең
таныған, білген қазақ қызы болған. Қара с#збен
аударылған «Жазғытұрым» #леңінің мазмұнын осылай ажарландырып, қазақ ақынын орыстарға алғаш
танытқан болатын. Орыс әдебиетшісі А.Белослюдовь
Нәзипаның аудармасы ж#нінде: «Интеллигентные
киргизы говорять, что Абай открыль богатство
родного языка: до него они думали, что киргизскій
языкь очень бьдень Абай простыми словами понятными каждому киргизу.
Оригинальныя сочиненія Абая Кунанбаева
собраны сыномь его Туракуломь, но на русскій
языкь еще не переведены и не изданы.
Изь стихотвореній Алтынсарина вь русскомь
переводь мнь известно одно – «Весна». Изь
стихотвореній Абая Кунанбаева также одно – «О
любви». Перевела эти два стихотворенія киргизка
Назифа С. Кульджанова», – деп #з бағасын беріп,
әдеби талдау жасаған. Қазақтың қайраткер қызы
#зінің Абайға, Алаш ұлдарына деген сүйіспеншілік
құрметімен осылай жақсы баға алған екен.
Ағартушы, әдебиетші-жазушы Нәзипа
Құлжанованың бас ақынды тану, таныту бағытындағы атқарған ісінің бір парасы – осы. Қай раткер
қазақ қызының тұлғасы мен шығар ма шылығы,
қоғамдық-саяси, әдеби-мәдени қызметі толыққанды
зерттелмегендіктен, алыс-жақын архив пен кітапхана
қоймаларын қарап, зерттей түссек, ұлттық рухани
кеңістігіміз жаңа деректермен толығады.
С#зімізді Мұстақым Малдыбайұлының ойымен
түйіндесек, «Бұл ойынды ойнауды шығарған да,
басқарған да Назифа ханымға қанша рахмет айтсақ
та аз емес. Біздің қазақта ұлтқа қызмет еткен әйелдің
алды осы Назифа ханым болып шежіреде жазыларға
тиіс» дегендей, ол – қазақ тарихында Алаштың
қайраткер қызы ретінде хатталды.
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КЕНЕН МУЗЕЙІ –
ЕРЕКШЕ ҚҰНДЫЛЫҚ
Халық ақыны, даңқты композитор Кенен Әзірбаевты Алаштың ардақтысы Дінмұхамед
Қонаев: «Кенен Әзірбаев – өнерде де, өмірде де қайталанбас құбылыс» деп бағаласа,
батыр Бауыржан Момышұлы: «Кенен – ән мен күйдің генаралы» деп, ерекше құрметін
байқатқан екен. Кенекең өз замандастары үшін таусылмас қазына болса, оның
мұралары бүгінгі ұрпақтың олжасы. Кенен атамыз 1884 жылы туып, 1976 жылы
92 жасында өмірден озған. Осындай аңыз адамға өзінің туған ауылынан әдебимемориалдық музей ашылып, құрметке бөленгені қандай жақсы. Жақында сол музейді
асықпай аралаудың да сәті түсті.

Бұл ауылда бәрі Кененмен #лшенеді. «Кененнің келіні», «Кененнің
к#ршісі», «Кененнің ұрпағы» деп
с#йлейді. «Кененнің шапаны»,
«Кененнің домбырасы, құманы, ертұрманы, кітабы» деген тіркестер #те
жоғары құрметке ие. «Пәленшенің
келіні Кенекеңнің 90 жылдығы #тіп
жатқанда түскен», «Пәленшенің
баласы Кененнің 120 жылдығы #ткен
жылы мектеп бітірген» деген сияқты
с#здер жиі айтылады. Кенен ауылдастарының аңыз адамға деген құрметі
шексіз, оны ештеңемен #лшеу мүмкін
емес.
Бізді мұндағы құндылықтармен
экскурсовед Ләззат Барменқұлова
таныстырды. Музей әр б#лімге
б#лініп, барынша бағалы дүниелермен
қамтылған. Ақынның тұрмыстық
жағдайда пайдаланған заттары бір
б#лмеге шоғырланған. Кенекеңнің
#зі киген шапанын, #зі қолданған
жастық, б#рік, жайнамазды к#ргенде
к#ңіліміз толқыды. Мейлі арада
қанша жыл #тсе де, бұл заттар аңыз
адамның #з қолымен ұстаған мүлкі
ғой. Оны арада 45 жыл #ткенде біз
маңызды жәдігер ретінде ұстап к#ріп
отырмыз. Ал болашақ ұрпақ ше?
Жүз, бес жүз жылдан кейін де бұл

заттардың құны жоғала қоймас деп
ойладық. Ал жазушы Сәбит Мұханов
Кенекеңе ет тартатын ағаш астау сыйлапты. Ал ақынның 75 жылдығында
әйгілі композитор Ахмет Жұбанов
Кенекеңе домбыра сыйлаған екен.
Аталған сыйлықтар сақталып, бұл
күнде музейдің қымбат экспанатына
айналған.
Келесі б#лімге #ткенімізде
Кененнің 11 жасында ұстаған домбырасын к#рдік. Яғни 125 жылдан
бері келе жатқан мүлік. Ақынның #зі
пайдаланған ер-тұрманы к#зге ыстық
к#рінді. Тобылғыдан жасалған к#з
тартатын сылдырмақты егіз баласы
Базар – Назарға арнап, Кенекең #зі
жасапты. Енді бір тұста ақынның
кітаптары мен шығармалары
жинақталып қойылыпты. Осы
орайда К.Jзірбаевтан 17 дастан,
150 ән, бір мыңға тарта #лең мұра
болып қалғанын айта кеткеніміз
артық болмас. Бұл музей 1981 жылы
салынған. Ал 1986 жылы әйгілі
Нұрғиса Тілендиев музейді арнайы
келіп к#ріп, #зінің қолтаңбасын
қалдырған екен. К#з алдымызда
тұрған кемер белдікті Кенекең 17
жасында Шабдан манаптың асында
#нер к#рсетіп, айтысып ұтып алған

екен. Суретші С.Пожарский салған
Мәтібұлақ ауылы ның к#рінісі де
к#ркемдігімен к#з тартады. Тағы бір
сурет назарымызды аударды. Кенен
ата, Насиха апа, Бақытжан Кененұлы,
ақын Күләш Ахметова т#ртеуінің
суреті. Кенекең бір суретте екі мәрте
Социалистік Еңбек Ері Жазылбек
Қуанышбаевтың қасында тұр. Енді
бұл фотосуреттер де – естелік .
1994 жылы Елбасы – Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы музейге
келіп, аралап к#ріп, #зінің қолтаңбасын
қалдырған екен. 1930 жылы #ткен айтыс
ақындарының ІІІ олимпиадасынан
Кенекең ұтып алған патефон да музейде
сақтаулы. Бұл жерден аңғаратынмыз, ол
тұста айтыскерлерге арналып, Олимпиада #ткізіліп тұратын болғаны. 1939
жылы Жамбыл Жабаевтың Кененнің
ауылына арнайы келуі де – енді тарих.
Еліміздің ардақты ұлдарының бірі
Асанбай Асқаровтың қолдауымен 1974
жылы Кенекеңнің 90 жылдық тойы
жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ол
күндерден сақталған естеліктер қазір
#те маңызды.
Музейдің бір б#лімінде Т#рткен
Кененқызы мен Бақытжан Кененұлының аңызға айналған әкелері
жайлы жазған естеліктері қойылған.
Бұл кісілерден б#лек Кенекең де
К#ркемжан, Ақтамақ, Ақбілек деген
ұл-қыздар болғаны белгілі. Кенекең
пайдаланған жиһаздар, жазу үстелі
де осында сақталыпты. Кенекең
қолданған жазу үстелі қойылғаннан
болар, бұл б#лмені «Жұмыс б#лмесі»
деп атайды екен. Бұл музейді Марат
Оспанұлы басқарады. Кенекеңнің
бір немересі Мұрат Кененов осында
әдіскер болса, тағы бір немересі
Қуаныш К#ркемжанұлы – күзетші.
Осы музейде 12 адам еңбек етіп
жатыр. Бұл мекеме 12 адамға жұмыс
к#зі, болашаққа – тарих, жәдігер.
Осында аса маңызды 500 жәдігер
қойылған. Бірақ Кененнің #мірін
қамтитын жәдігерлер 3780-ді құрайды.
К#пшілігі архивте сақталып тұр екен.
Біз бұл жерден Кененнің ізін жалғаған
ш#бересі, Т.Жүргенов атындағы Uнер
академиясының студенті Айт#ре
К#ркемжанды да кездестірдік.
Сыртқа шығып, қайтарда осында
қойылған Кенекеңнің зиратына
құрмет к#рсетіп, оқылған құранға қол
жайдық. Музейінен аттанып бара
жатып аңыз адамның: «Екі Кенен
тумайды, Алатауға ексең де...» деген
#леңі ойға оралды. Ақын #зі #мірден
озғаннан кейін де соншалық құрметке
б#лене беретінін болжап кеткендей.
Есет ДОСАЛЫ
Қордай ауданы

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң
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«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды.
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.
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