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ТЕРЕЗЕНІҢ АР ЖАҒЫ...
Есей ЖЕҢІСҰЛЫ
Терезенің ар жағы... – әлем еді,
Құс сайраған бағы да мәуелі еді.
Тұтқынында тірліктің тыпырласып,
Адам біткен шаруамен әлек еді...
Күйкі күндер болғандай жұмақ-түрме,
Қоймады олар зіне сұрақ мүлде.
Сезбей қалды кеткенін сыйып бірақ,
Қауызына тарының бір-ақ күнде.
&тірікті дос кріп, айла-амалды,
Суға мініп, желді де айдаған-ды.
Бір-ақ күнде қамалды құжыраға,
Жанталасы, шаруасы қайда қалды?
Бос отырған бейшара бақ таба ма?
Қарамапты ешқашан ақ-қараға.
Шарадайын, міне, енді шақша басы –
Қайдан шықты: зауал ма, зертхана ма?
Бұл не сонда?
Құдайдың мазағы ма?
Түспеді ғой әлі әжім ажарына.
Шынында да жарқанат індеті ме,
Шынында да Уханның базары ма?
Қалай жылдам таралды кең далаға?
«Испанкадай» миллиондап елді ора ма?
Табыттарды тасуға үлгермеді,
Тегеранда, Мадридте, Бергамода.
Мың бір мұңлық ауаны жұтып әрең,
Қала берді тамақта тұтыла дем.
Қиқулаған меджәрдем клігіне
Қолын соқты балконнан бүкіл әлем.
Бұл не сонда?
Тірліктің бекері ме?
Қасіреттің қара жер мекені ме?
Қанбайтұғын құмардың, құр ындынның,
Құнтсыздықтың, құлдықтың теуі ме?
Болып қалды белгілі шама бәрі,
Жалт ете қап, үміт те жоғалады.
Терезеден телміріп жұмырбасты,
&зі – үйіне, ой мұңға қамалады.

БҮГІНГІ САНДА:

«&лермендей болсын деп іс ілгері,
Жанталастың тойғалы, ісінгелі.
Жақсыларды ортаңнан ойып алам,
Саған осы – бір белгі, түсін» деді.
«Бармен жауып кетік пен ойығыңды,
Болды бекер сауық пен тойың үлгі.
Бақ жолында арыңды белгі түйіп,
Ұмыттыңдар бәрің де мейірімді.

Ахмет МУРАДОВ:

Қайда кетті ынсап пен парық деген?
Пиғылыңнан қорқаулық анық крем.
Табытты да ктеріп биледіңдер,
Бас-басыңа, қажет пе, табыт берем!

Қазақтарға
қарыздармыз...

3-бет

Тінту

7-бет

Отағасын сыйламай, отанасын,
Сауықшылдан құдайдай бата аласың.
Қарайғаны ниеттің соншалықты –
Кмектессең, кршіңнен ақы аласың.
Тегістетіп қабірдің тбелерін,
Қала салдың, іздемей блек орын.
Топан суды қаптаттым,
ойландың ба?
Мұздықтарды еріттім,
елемедің...
Құлшындырып бір сәттік пайда кпті,
Құмар ойын үйіңді майдан етті.
Бүгін сүйген ертең-ақ тез жерініп,
Сонда ұлы махаббат қайда кетті?
Құдіреттей ешкімнен секем алмас,
Адамдар-ай,
емес бұл қатең алғаш...
Бәрін-бәрін қара жер ктереді,
Бірақ мұнша назаны ктере алмас.
Осы күні ағайын арасы дау,
Қайда сонда елдестік, жарасым-ау?
Толық адам болатын ниет қайда –
Жарты адам да бола алмай қаласың-ау...»»
Қайран мір кзіңнің аясындай,
Кірпік қақса, жоқ бола қоясың ба-ай?..
Терезенің ар жағы –
...лі қала,
Терезенің бер жағы – ой осындай...

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Хуан Лусен.
«Қоштаса алмай
кеткендер»

Аяз би,
құмырсқа және
«Дайдидау»

10-бет

ҚОҒАМ. ПІКІР. ТАЛҚЫ
Рәбиға апай
дүниеден өтті!..
Рәбиға Сыздық өтті
өмірден!..
Екі ғасыр шындығын
ойы, санасы, жүрегі
арқылы өткізе жүріп,
қазақ тіл ғылымының
өсіп-өркендеуіне
өлшеусіз үлес қосқан,
ұлтын қадірлеп,елін
шексіз сүйген, бойына даралық пен
даналық жараса
қонған, жаны да, өзі
де сұлу, аяулы жан,
ұлт биігіне көтерілген
ұлы тұлға өтті
өмірден!

БІР ДӘУІР КӨШІП
КЕТКЕНДЕЙ...
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Ғылым Академиясының
академигі, Түрік Тіл Қоғамының корреспондент-мүшесі,
филология ғылымының докторы, профессор, Қазақ ССРнің еңбек сіңірген ғылым
қайраткері, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, ҚР
ҒА-ның Шоқан Уәлиханов
атындағы сыйлығының лауреаты, I дәрежелі «Барыс» орденінің иегері Рәбиға Сәтіғалиқызы
Сыздықтың мына жарық дүниеден бақиға аттанғаны туралы суық хабар ел ішін кезгенде
қайғырмаған адам жоқ.
Қабырғасы қайыспаған қазақ
қауымы жоқ.

16+

Бар сана л ы !м ірі н ұ л т т ы
сүю мен ана тілінің мәртебесін
би і к т е т у г е а рн а ғ а н ғ ұ л а м а
жанның ті л мәңгі лігі мен ел
мәң г і л і г і н қ а м т а м а сы з е т у
майданындағы ересен еңбегін
оқ ып, тоқ ып, үлгі т ұ тып,
!неге к!ріп !скен қа лың
шәк і р т т е рі н і ң бі рі р е т і н де
менің де жан дүнием алай-дүлей
күйге түсті. Қашан к!рсең, сабырынан жаңылмай, к!кірекке
түйгенін, к!рген-білгенін жіпке
тізгендей етіп, шешен с!йлеп,
к!ркем !ріп жеткізетін апайдың
қайталанбас кескіні к!з алдыма
келді.
(Жалғасы 11-бетте)

Президенттік байлам мен
перзенттік пайым қатар өрілген
Республикалық «Ана тілі» апталығын күтіп жүріп, әр бейсенбі сайын таң атар-атпаста
газет сайтына кіріп, басты ақпараттарымен танысып, маңызды материалдарын ежелеп
оқып шығатын әдетіміз бойынша, 2020 жылдың 25 маусым күні де газет сайтын ашып
қалғанбыз. Салған жерден Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың газетке
арнайы берген сұхбаты көзге түсті. Тақырыбы «Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр» деп аталады. Айдары да айғайлап тұрған сұхбаттың айтары да салмақты
екен. Бірден, бір леппен, үлкен әсермен оқып шықтық.
Әңгімені сабақтап отырған дарынды ақын, жүйрік журналист, аталмыш газеттің бас редакторы – Жанарбек Әшімжан. Сұхбат алушы туралы ашалап айтып отырған себебіміз,
Мемлекет басшысынан сұхбат алу бар да, әңгімені өз деңгейінде өрбіте білу бар. Біз
сөз еткелі отырған мына сұхбатта бас редактор «Президентпен әңгімелесіп отырмын»
деп, ретті-ретсіз майпаздап, мәймөңкелей жөнелмей, дәл қазіргі кезеңдегі халықтың
көкейінде жүрген бірөңкей өзекті мәселелер мен кілең бір көкейкесті проблемаларды батылдықпен әрі өте мәдениетті түрде көтере білгеніне сүйіндік. Себебі «сақалына
қарай іскегі» дегендей, кімнен болса да сұрауыңа қарай жауап алатының ақиқат. Демек, журналист Мемлекет басшысына қойған салмақты сұрақтарына саналарға сәуле
шашарлықтай салиқалы жауап ала алған.
Енді Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың осы жолғы сұхбатында айтылған мәселелер
туралы өз әсерімізді рет-ретімен оқырманмен бөлісе отырайық.
Мемлекет басшысына қойылған әуелгі
сұрақ, соңғы жарты жыл ауқымында әлемді
әлекке салып отырған, соның ішінде біздің
еліміздің қалыпты тірлігіне де кесірін
тигізіп, мыңдаған жерлесімізге жұғып,
жүз шақты отандасымызды арамыздан
алып кеткен тәжтажалға байланысты.
Оның !зінде, сұхбаттасушы батылдықпен
«ел арасында үкімет індеттің таралуын
бақылаудан шығарып алды, сондықтан
ауруханаларда орын жетіспейді» деген
секілді әңгімелердің де аз емес екенін Мемлекет басшысының қаперіне сала кетуді
ұмытпаған. Ел Президенті бұл сұраққа
!те тұщымды да нанымды, боямасыз жауап беріпті. 'йткені тәжтажал маңайдағы
елдерге тарала бастаған күннен-ақ біздің

елімізде тиісті сақтық шаралары қолға
алынып, еліміздің біраз қалалары мен
аймақтарында карантин жарияланды.
'те қысқа мерзімде Нұр-Сұлтан, Алматы
және Шымкент қалаларында жұқпалы
ауруларға арналған үш аурухана салынды.
Барлық !ңірлердегі ауруханалар керекжарақпен жабдықталды. Науқастарды
емдеуге білікті дәрігерлер жеткілікті түрде
жұмылдырылды. Дәрігерлерге материалдық
қолдау к!рсетуге, қажетті дәрі-дәрмек
пен медқұралдар сатып алуға мемлекет
тарапынан қажетті қаражат б!лінді. Ел
тұрғындарына БАҚ бетінде күндіз-түні
сақтық шараларын сақтау туралы үгітнасихат жүргізілді. Соның бәрін к!ріп-біліп
отырып, оған к!зжұмбайлық жасау қиянат

болар еді. Керісінше, біз !зіміз, жалпы ел
тұрғындары мемлекет талап еткен сақтық
шараларын қаншалықты орындай алдық?
Мәселе ушыққан кезде кінәні билікке,
қателікті мемлекетке жаба салу оңай,
әрине. Алайда, ақиқатқа тура қарап, ащы
шындықты айтар болсақ, карантин жарияланып жатқан тұста жүздеп-мыңдап шетелге туристік сапармен қыдырып кеткен
кім? Той-жиын болмасын дегенге қарамай,
ұрланып той жасап, жасырынып ас берген
кім? «Үйден шығуға болмайды» дегенге
құлақ аспай, топырлап к!шеде жүрген кім?
Ең сорақысы, күні кешеге дейін «ешқандай
вирус жоқ, бәрі !тірік, биліктің ойыны»
деп әлеуметтік желілер арқылы жұртқа кері
үгіт жүргізген кім?! Демек, мамыр айының
соңында беті қайтыңқырап қалған індет
қазір қайта !рши түскен болса, оған билік
те, мемлекет те емес, !зіміз кінәліміз. Яғни
үкіметтің талап еткен тәртібін мұқият
орындамадық, сақтық шараларын қатаң
сақтай алмадық. Қысқасы, заң-тәртіпке
бағынып, !кіметпен сәйкесе тірлік қылуға
мәдениетіміз жетпеді. Оны мойындауымыз
керек.
Ал негізінде, түптеп келгенде бұл арада кінәліні анықтап отыру басты мақсат
емес, бәрінен де маңыздысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың «бұл жердегі мәселе
кімнің қалай жұқтырып алғанында емес. Сол
азамат тары мыздың ауруын асқындырып
алмай, тезірек жазылып шығуына жағдай
жасау қажет. Сақтансақ қана зімізді,
жақындарымызды аурудан аулақтата аламыз. Сондықтан ел азаматтарын карантин
режимін қатаң сақтап, тазалыққа мұқият

болуға шақырамын» деген уәжіне ел болып,
жұрт болып толықтай құлақ аса білудің
әлі болса !зектілігін сезіне білу бәрінен
маңызды деп ойлаймын.
Сұхбатта к!терілген келесі бір мәселе,
бұл мемлекеттік тілдің жағдайы туралы.
Бұл !зі «Ана тілі» газеті үшін ғана емес,
тұтас еліміздің тағдыры мен болашағына
қатысты !те к!кейкесті сұрақ екені жалпыға
аян. Сондай-ақ тәуелсіздік алған 30 жылдан бері, тіпті одан бұрынғы замандардан бермен қарай күн тәртібінен түспей
келе жатқан мәселе. Жалпы қазақ еліндегі
мемлекеттік тіл қашан !з тұғырына қонып,
шын мәніндегі мемлекеттік және ұлтаралық
қарым-қатынас тіліне айналғанға дейін,
оны ешқашан «тозған тақырып», «ескірген
мәселе» деп сипаттап, немкеттілік танытуға
болмайды. Сондай-ақ оны әлдекімдердің
«саяси ұпай жинау» үшін алаулатып-жалаулатып, саяси науқан ошағына айналдырып жіберуіне де жол бермеу керек. Бұл
туралы Президент Қ.Тоқаевтың с!з болып
отырған сұхбатында айтқан «шындығында,
тілдік проблеманың үлкен саяси мәні мен
маңызы бар. Тіл мәселесіне бей-жай қарап,
немқұрайдылық танытатын бол сақ, мемлекеттігіміз бен ұлттық қауіп сіздігімізге
қатер т!ндіріп алуымыз мүмкін. Бұған
Украинаны мысалға келтірсек те жеткілікті
деп ойлаймын. Мемлекеттік тілді дамыту
ісінде қызбалыққа салынып, оның қолдану
аясын күшпен кеңейтуге ұмтылудың кері
әсері болары анық» деген тұжырымының
маңызы !те зор.
(Жалғасы 5-бетте)
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ЖАҢАЛЫҚТАР

АЛМАТЫНЫҢ ТАРТУЫ
Астана күніне жыл сайын еліміздің әр аймағы әлеуметтік нысандар ашып, халыққа үй, пәтер сыйлап, әр түрлі тартулар жасайды. Бұл дәстүр биыл да жалғасын табуда. Сондай игі істердің бір тобы
Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың бастамасы және тікелей бақылауымен жүзеге
асты. Төменде соларға жеке-жеке тоқталамыз.

БАЛАБАҚШАЛАР
МЕН МЕКТЕПТЕР
ПАЙДАЛАНУҒА
БЕРІЛДІ

ЕМХАНАЛАР
ХАЛЫҚҚА
ҚОЛЖЕТІМДІ
Бүгінгі таңда эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру мақсатында қала әкімшілігі тарапынан тұрғындарға жақын маңда
орналасқан медициналық қызмет к!рсету
бойынша қарқынды жұмыстар жүргізілуде.
Солардың бірі – «МИПО» медициналық
орталығы. Онда 100 қаралушыға арналған
медициналық кабинеттер жұмыс істесе,
жатып емделушілерге 40 т!сек орны бар.
Орталықта әр түрлі мамандықтар бойынша 80
медицина қызметкері жұмыс істейді. Олардың
емделушілерге сапалы қызмет к!рсетуіне
қажетті жағдайлар жасалған.
Соңғы бес жылда Алматыдағы амбулаториялық-емханалық ұйымдардың жоспарлы даму қуаттылығы 7,4 пайызға артты.
Сонымен бірге, қала халқы осы мерзім
ішінде 13 пайызға !сті. Жақын маңдағы
медициналық мекемелердің к!мегіне
қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін
географиялық ақпараттық жүйе жасалып,
ресми сайттар мен әлеуметтік желілерге
енгізілген. Тұрғындармен кері байланыс
орнатылып, олдардың ұсыныстары да
зерттеледі. Алынған мәліметтер негізінде
дәрігерлік амбулаторияларды ашу
қажеттілігі бар жерлер анықталады. Соның
негізінде 2019 жылдан 2021 жылға дейін 35
дәрігерлік амбулатория ашу жоспары жасалды. 2019 жылы 11 дәрігерлік амбулатория
ашылса, олардың біреуі жергілікті бюджет
есебінен салынды. Сондай-ақ, «Жаңа
Алматы» кешенді жоспары аясында алдағы
5 жыл ішінде 1 миллионнан астам тұрғынға
арналып жақын маңда қолжетімді болатын
қосымша 19 медициналық нысан салыну
жоспарлануда.

Астана күні қарсаңында Алматыда балаларға арналған музыкалық мектеп, мектептердің
негізгі ғиматтарына жалғастырыла салынған
қосымша нысандар және балабақшалар пайдалануға бе ріліп жатыр. Білім беру нысандарының құрылысы Алматы қаласының әкімі
Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасы негізінде
жүзеге асуда.
Жалпы, елорда күніне орай Алматыда әлеуметтік маңызы бар білім беру инфрақұрылымының алты нысаны іске қосылды. Бүгінгі таңда
Бостандық ауданында орналасқан екі мектепке

дейінгі мекеме, жеке меншік балабақша және
№191 балабақша пайдалануға берілді. Олар
сәйкесінше 45 және 195 орынға шақталған.
Ауданда 100 орынға есептелген № 45 балалар
музыка мектебінің құрылысы да аяқталды.
Сонымен қатар, Медеу ауданында да музыка
мектебі салынып бітті.
Алматыда қаланың барлық аудандарында
оқушыларға арналған білім ордалары санын
к!бейту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде.
Осылайша, №61 мектепке жалғастырыла
салынған 450 орынға арналған оқу ғимараты

СКВЕРЛЕР МЕН
АЛАҢДАР АШЫЛДЫ
Астана күнін мерекелеу қарсаңында
Алматы қаласында халық !мірінің сапасын
арттыруға арналған бірқатар нысандар іске
қосылуда. Алматыда бос уақытты !ткізуге
арналған үш жаңа қоғамдық алаң ашылды. Олардың арасында «Будённый» және
«Маяк» скверлері, сонымен бірге, Жамбыл
к!шесінің бойы мен Қожамқұлов к!шесінің
бұрышындағы телімдерді абаттандыру
жұмыстары атқарылды. Басты мақсат – қала
тұрғындары мен қонақтары үшін қолайлы
микроклимат жасау.

«Алматы-2050» стратегиясында белгіленген міндеттерге сәйкес, қала әкімшілігінің қызметінде басымдық берілген
бағыттарының бірі қалада қолайлы орта
қалыптастыру болып табылады. Алматы
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың
тапсырмасымен қаланы абаттандыру бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде және
түрлі жобалар, атап айтқанда, «Жұмыспен
қамтудың жол картасы» және «Бюджетке
қатысу» бағдарламаларының аясында жүзеге
асырылуда.

«Будённый» сквері
«Будённый» скверінің жалпы аумағы
1,1 га құрайды. Бурсчатка жабынының
аумағы – 2150 шаршы метрді, асфальт
жабынының аумағы – 1 579 шаршы
метрді құрайды. Тұрғындар үшін сквер-

де қолайлылық және қауіпсіздік жасау
үшін оның аумағына заманауи 50 LED
жарықшамдары орнатылған. Сонымен
бірге, 16 жаттығу құрылғылары бар воркаут алаңдардың 4 түрі бар.

«Маяк» сквері
Сонымен бірге, мереке қарсаңында
Жамбыл к!шесі бойы мен Қожамқұлов
к!шесінің бұрышындағы учаскені абаттандыру жұмыстары аяқталды. Алаңда скейтте, самокатта сырғанау, велосипед тебу
сияқты заманауи спорт түрлерімен айналысу
үшін барлық жағдайлар жасалған. «Маяк»
скверінде футбол, стрит-болл алаңы, сондайақ, жаттығу құралдары бар 2 воркаут алаңы
пайдалануға берілді.
Алматы қаласының әкімі Бақытжан

Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша
қаланы абаттандыру бойынша кешенді
жұмыстар жүргізілуде. 2019 жылы 140тан астам к!ше ж!нделсе, 2020 жылы 200
к!шені ж!ндеп, тұрғындарға қолайлы болу
үшін жер үсті жаяу жүргіншілер !тетін
жоларды салу жоспары бар. 11 жобаны
жүзеге асыру басталды. Олардың арасында
саябақтарды, скверлер мен к!шелерді абаттандыру, !зен арналарын қайта жасау және
басқа да жұмыстары бар.

НЫСАНДАР
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
Алматыда, Астана күні қарсаңында, шағын
және орта бизнестің (ШОБ) бірқатар нысандары іске қосылды. Олардың құрылысы барысында қосымша жұмыс орындары құрылды.
Атап айтқанда, бизнес орталығы, екі мейрамхана, 18 б!лмелі «Жұлдыз» қонақ үйі,
«Абай к!шесіндегі үй» тұрғын үй кешенінде
электроника дүкені, үш «Magnum Cash &
Carry» б!лшек сауда гипермаркеті, «Louvre
ball room» банкет залы және мерекелік
«ШахСарайы» ашылды. Қосымша жаңа
цифрлық форматтағы фитнес-орталық пен
«Абай к!шесіндегі үй» ТК-дековоркинг
орталығының ашылуы жоспарлануда. Сондайақ, Ялян-2 базарын жаңарту мақсатында
құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді.
Еске сала кетейік, Алматы қаласының әкімі
Бақытжан Сағынтаевтың бастамасымен
кәсіпкерлікті дамытудың «Алматы Бизнес
2025» бірыңғай бағдарламасы әзірленді.
Онда бес түрлі бағыт анықталды. Қалада осы
бағыттарда, оның ішінде ШОБ-ті дамытуға
бағытталған құралдарды жасауда жұмыстар
белсенді жүргізілуде. Осылайша, Алматыда
«Qoldaý» кәсіпкерлік орталығы іске қосылған.
Қаржылық қолдау к!рсету мақсатында
«AlmatyFinance» ЖШС және «Алматы МҚҰ»
ЖШС компаниялары құрылды. Жалпы, биыл
2,5 млрд. теңге сомасына 118 бизнес-жоба
қаржыландырылды. Олардың арасында ШОБ
нысандары да бар.
Бұған дейін қаржыландырылған ШОБ
нысандары, сондай-ақ, жақын арада
пайдалануға берілетін қосымша нысандар
Алматы нарығының дамуына оң әсерін
тигізеді және қала тұрғындарын қосымша
жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді.

мен №123 мектеп-гимназиясында оқу корпусын кеңейту бойынша құрылыс жұмыстары
аяқталды. Сонымен қатар №9 мектеп-интернатында сейсмикалық күшейту, қалпына келтіру
және күрделі ж!ндеу жұмыстары жүргізілуде.
Сондай-ақ, мегаполисте мемлекеттік және
қалалық бағдарламалар аясында қосымша сегіз
жаңа мектеп пен 13 қосымша құрылыстардың
салынып жатқанын, бұл орын тапшылығын 80
пайызға т!мендетуге мүмкіндік беретіндігін атап
!ту керек. Осылайша, жаңа мектептер 18 мыңға
жуық оқушы орнымен қамтамасыз етпек.

ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫ
ЕЛ ИГІЛІГІ ҮШІН
Астана күнін мерекелеу қарсаңында қала
әкімі Бақытжан Сағынтаевтың бастамасымен Алматыда бірқатар !ндіріс нысандары
іске қосылып, жаңғырту процесі аяқталды.
Бұл жерде «Масло-Дел» ЖШС, «Папироне»
ЖШС, «Дор-Хан-Алматы» ЖШС, «Солнечный сүт зауыты» ЖШС зауыттарына
тоқталмақпыз.
«Масло-Дел» ЖШС жұмыс істеп тұрған
!ндірісін кеңейтуде. Оның ішінде соустар,
майонездер және кетчуптар !ндіруде,
!сімдік майын құятын қойма кешенінің
құрылыс жұмыстары аяқталды. Осылайша,
кәсіпорынның қуаттылығы жылына 10
мың тоннадан 30 мың тонна !німге дейін
артады.
Сонымен қатар, үш қабатты дәретхана
қағазын, қағаз сүлгілерді, қағаз майлықтарды
шығаратын «Папирон» ЖШС жаңа цехының
құрылысы аяқталды. Сондай-ақ, металл
!ңдеу, жылжымалы қоршау конструкцияларын, автоматты қақпалар мен жапқыштар
!ндіретін «Дор-хан-Алматы» ЖШС
кешенінің құрылысы бітіп, пайдалануға

берілді. Бұдан б!лек «Солнечный» сүт зауытын жаңғырту жұмыстары және !нім
түрлерін кеңейту үшін қосымша жабдықтар
алу сынды қосымша жұмыстар !з мәресіне
жетті.
'ндірістік цехтарды салу және кеңейту
жұмыстары «Алматы-2050» стратегиясының
«шетсіз қала» бағыты аясында қалада
к!порталықты дамыту мақсатында орындалды. «Шетсіз қалада» әрбір ауданда бірегей
мүмкіндіктер және дамыған !ндірістік
салалар болады. Сол үшін жаңа нысандар
салынбақ.
Жаңа !ндіріс орындары ішкі нарықты
отандық тауарлармен қанықтыруда айтарлықтай әсер етеді. Осылайша, түрлі салалар
бойынша отандық !нім !ндіріс к!лемінің
кеңеюі күтілуде. Бұл импортты алмастыруға
ғана емес, сонымен бірге экспорттық
әлеуеттің кеңеюіне де ықпал етеді.
Жалпы, Алматыда !неркәсіпті дамыту,
отандық тауар !ндірушілерді қолдау және
бизнес үшін қолайлы орта жасау бойынша
белсенді жұмыстар жүргізілуде.

6 ТҰРҒЫН
ҮЙ КЕШЕНІ
АШЫЛДЫ
Алматыда Астана күні мерекесі қарсаңында «Алатау
сити», «Акварель», «Central Avenue», «Медеу парк»,
«Теренкур Терраса», «Гүлдер» сияқты 6 тұрғын үй
кешеніндегі кезекті пәтерлер пайдалануға берілуде.
Бұл нысандар Алатау, Бостандық, Медеу және
Наурызбай аудандарын қоса алғанда, Алматының
әртүрлі аудандарында орналасқан және 1 мыңнан
астам пәтерге есептелген. Жаңа тұрғын үй кешендері
Алматыны «Шетсіз қалаға» айналдыруға мүмкіндік
береді. Ол жерде қаланың барлық тұрғындарының қай
ауданда тұратындығына қарамастан, күнделікті қажетті
әлеуметтік қызмет түрлерінің жиынтығы болады.
Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев
мәселені !згерту үшін, қала шетінде тұратын азаматтардың да қала орталығындағы тұрғындар сияқты
қызмет түрлеріне қолдары жетімді болуы үшін олардың
!мір сүру сапасын арттыруда жағдай жасау керектігін
бір емес, бірнеше рет атап !тіп, тиісті басқармаларға
соны жүзеге асыруға тапсырма берген болатын. Сол
тапсырма негізінде қалада баспанаға қол жетімділікті
арттыру бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Атап
айтқанда, 2019 жылдың 10 маусымынан бастап бүгінгі
күнге дейін 3 мыңнан астам мұқтаж адам баспанамен
қамтамасыз етілді. Оның ішінде 284 к!п балалы отбасы
(қалалық «Бақытты отбасы» бағдарламасы бойынша),
258 к!п балалы және толық емес отбасылар, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар (республикалық
«Бақытты отбасы» бағдарламасы бойынша) және 1050
азамат 29 жасқа дейінгі жұмыс істейтін жастар үшін
жалдамалы тұрғын үй бағдарламасы бойынша баспанамен қамтамасыз етілді. Осы салтанатты шара кезінде
баспаналы болған тұрғындар !з ризашылықтарын
ірікпеді.
«Осы мүмкіндікті пайдаланып, барша қазақстандықтарды Астана күнімен құттықтағым келеді. Сонымен қатар, осы бағдарламаны бастаған Елбасыға
алғысымды білдіремін. Бұл бағдарлама мен сияқты
жастар үшін керемет мүмкіндік. Бағдарлама бойынша ұсынылған баспана !те жайлы, барлық жағдай
жоғары деңгейде жасалған» деді «Алматы жастары»
бағдарламасы бойынша пәтер алған қаланың жас
тұрғыны Ақмарал Мақтабаева.
Жақында «Алматы жастары 3.0» бағдарламасының
екінші кезеңі бастал ғанын айта кету керек. Тұрғын
үй бағдарламасының бірегейлігі т!мен пайыздық
м!лшерлемеде - 13 миллион теңгеге дейінгі несие
жылдық 5 пайыз жеңілдікпен беріледі. Сонымен қатар,
Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың
бастамасымен аталған бағдарламаға қатысу шарттары
жеңілдетілді. Атап айтқанда, қалада тіркеуге тұру талабы алынып тасталды. Енді осы себеппен қабылданбаған
!тініштер қаралады. Алматыда екі жылдық тіркеуі жоқ
жастар да !тініштерін бере алады.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы мегаполистің
тартымдылығына байланысты елдегі ең үлкен тұрғын
үй қорына ие. Онда 8,4 мыңнан астам к!п пәтерлі
тұрғын үй бар. Қазіргі уақытта 26 мыңнан астам қала
тұрғыны баспана сатып алу кезегінде тұр. Олардың к!п
б!лігін халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына жататын
азаматтар құрайды.
Алматы қалалық әкімшілігі мәліметтері
негізінде материалды әзірлеген: Нұрболат АБАЙҰЛЫ.

ДӘРІ-ДӘРМЕКТІ
әкелу тәртібі жеделдетілді
Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Қазақстан
аумағына дәрі-дәрмекті әкелу процедурасы
жеделдетілгенін айтты.
«Біріншіден, Қазақстан Республикасының аумағына
дәрі-дәрмек заттарын әкелу үрдісін жеделдету жұмысын
жоспарлаған едік. Қазір бұл нормативтік құжаттарға қол
қойылды. Дәрі-дәрмек бүгінде жеңілдетілген тәртіппен
қоймалардан б!лшектік компанияларға түсе бастады.
Алдағы уақытта ол дәрі-дәрмектер дәріханаларға түседі.
Яғни бұған дейінгі кедергіні еңсердік. Қысқа уақыттың
ішінде керекті препараттар нарыққа түседі» деді А.Цой
Орталық коммуникациялар қызметінде !ткен баспас!з
мәслихатында.
Министр, сонымен қатар Қазақстанның барлық
!ңірінде дәрі-дәрмек бағасын бақылау жұмысы
күшейтілгенін мәлім етті.

БАҒАҒА МОНИТОРИНГ
ЖҮРГІЗІЛЕДІ
Ел ңірлерінде құрылған жұмыс топтары дәрі-дәрмек
бағасына мониторинг жүргізетін болады. Бұл туралы
«Адалдық алаңы» республикалық жобалық кеңсенің
жетекшісі Тлеген Байғұлов мәлімдеді.
«`рқайсысымызда дәріханадан дәрі-дәрмек таба
алмау, қымбаттатып сату, таныс арқылы сатып алу
жағдайына тап болған туыс, танысымыз бар. Кейбір
азамат дәрі-дәрмектерді алдын ала сатып алып, қымбаттатып сатуда. Бүгіннен бастап осындай фактілерді
анықтап, мониторинг жүргіземіз. Жұмыс тобында
Денсаулық сақтау басқармалары, Бәсекелестікті қорғау
және дамыту комитетінің департаменттері болады»
деді ол. Т!леген Байғұловтың айтуынша, жұмыс тобы
дәрі-дәрмек бағасына мониторинг жүргізеді. «Дәріні
қымбатқа қай дәріханадан, қандай бағаға алғаны туралы фото және видео түріндегі ақпаратты WhatsApp
арқылы бізге жіберуге болады. `р !ңірде «Адалдық
алаңы» бар. Келген ақпарат қай !ңірге қатысты болса,
сол !ңірдегі жемқорлыққа қарсы қызметке жіберіп,
тексеру жұмыстарын жүргізіп, себебін анықтаймыз.
Осы апта соңына дейін бәрін қалыпқа келтіреміз,
сәйкесінше дүрбелең де сонымен тоқтайды» дейді
ол. Дәрі-дәрмекке байланысты заң бұзушылықты
хабарлаған адамның әрекеті заңды болып саналады.
Ал анықталған фактілермен құқық қорғау органдары,
бәсекелестікті қорғау департаменті айналысады. Жұмыс
тобы болса, осындай жағдай екінші рет қайталанбас
үшін әрекет етіп, заң бұзушылықты тіркейді. «Оқиға
орнынан жіберілген видеоны қызметтік мақсатта пайдаланамыз, оны еш жерде жарияламаймыз. Қай жерде
қандай дәрі жеткіліксіз, неге ол уақытылы бармай
жатқаны, оның бағасы туралы «СК-Фармациядан»
біліп отырамыз. Жұмысты бүгін бастадық, полиция
қызметкерлері аурухана, дәріханалардағы бірталай заң
бұзушылықты анықтады» дейді Т.Байғұлов.

ВИРУСПЕН КҮРЕСКЕ
БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫ
ҚАЛАЙ ЖҰМСАЛАДЫ?
Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой коронавирус инфекциясына қарсы күреске 114 млрд 826 млн
теңге блінгенін айтты. Оның 40 млрд 58 млн теңгесі –
Үкіметтің резервінен аударылып отыр.
«Осы қаражаттың 21 млрд 184 млн теңгесі – жеке
қорғаныс құралдарын сатып алуға, 2 млрд 30 млн теңгесі
– дәрі-дәрмек пен медициналық бұйым дарды сатып
алуға, 2,5 млрд теңгесі – зертханалық құрылғыларды, коронавирусты анықтайтын жүйелерді сатып алуға, 100 млн
теңгесі – коронавирусты анықтайтын реагенттерді әзірлеу
мен шығаруға, 13,7 млрд теңгесі – ПТР-тест әдісімен
зертханалық зерттеулер қызметіне, 310 млн теңгесі – жедел
жәрдем к!ліктеріне отандық !ндірістегі !кпені жасанды
желдету аппараттарын сатып алуға, 131 млн теңгесі азаматтарды эвакуациялауға жұмсалады» дейді министр.
Министр сонымен қатар республикалық бюджеттен 74 млрд теңге б!лінгенін, оның 19,5 млрд теңгесі
– медициналық, инфекциялық, карантиндік және
провизорлық стационарда медициналық қызмет
к!рсетуге, 40,4 млрд теңгесі карантин шараларын !ткізуге
жұмылдырылған азаматтандарды ынталандыруға, 14,8
млрд теңгесі Нұр-Сұлтан, Шымкент және Алматы
қалаларындағы инфекциялық ауруханалар кешенін салуға
жұмсалатынын жеткізді.

МЕЦЕНАТТАР
КӨМЕКТЕСЕДІ
Нұр-Сұлтанда ПТР тестілеу жүргізу клемі артады. Бұл
туралы Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Клгінов
хабарлады. А.Клгіновтің айтуынша, Елорда ауруханаларына 200 кпе желдету аппараты сатып алынады.
«Жедел тестілеуге !те к!п шағым түсетін сәттер де
болды. Қазір біздің медициналық қызметкерлер қосымша
оқудан !тті. Қосымша зертханалар тартылды. Егер карантин басында бір ғана зертхана жұмыс істесе, қазір олардың
санын 8-ге жеткіздік. Сонымен бірге, бізге меценаттар да
к!мектесіп жатыр. Карантин басында тәулігіне 300 тест
ғана жүргізілсе, қазір бір тәулікте 5 мың тест жасалады
және бұл к!лемді арттыру жұмыстары жалғасады» дейді
қала әкімі. Алтай Сейдірұлы: «200 дана !кпені жасанды
желдету аппаратына, 500 оттегі концентратына және оған
қажет 500 флоуметрге тапсырыс бердік. Екі компьютерлік
томографияға да тапсырыс берілді. Компьютерлік томография жүктемесін азайту үшін Нұр-Сұлтан аумағындағы
республикалық және жеке барлық клиникалар тартылды.
Мәселен, Ұлттық ғылыми медициналық орталық базасында жақын орналасқан емханалар үшін қызмет к!рсетіледі.
Науқастардың дер кезінде компьютерлік томографиядан
!туі үшін, қабынуды бастапқы кезеңінде анықтау үшін
барлық емханалар жұмыс істеп жатыр» деген болатын.
`кімнің с!зіне сенсек, Елордада КВИ станционары 87
пайызға толған екен.

ANA TILI
– Ахмет Сейдарахманұлы, діннің қоғамдағы
алатын рлі қандай? Еліміздегі дін бостандығы
кңіліңізден шыға ма?
– Дін – !те күрделі мәселе. Бір жолы
«Соғыста ешкім де атеист болып қалмайды»
дегенді оқығаным бар. Бұл – шындық.
'ліммен бетпе-бет келіп жатқанда әр адам
Құдайына сыйынады. Тағдыры қыл үстінде
тұрғанда, оған ешкім к!мектесе алмайтынын
сезінген сәтте адамдар Құдайға жалбарынады.
Шыбын жанын құтқарып қалуды сұрайды.
Жер бетінде мұсылмандар да, !зге дін !кілдері
де !мір сүріп жатыр. Аллаға шын сенетін
әрбір мұсылман үшін дін және сенім – бізді
дұрыс жолға салушы. Айталық, Аустралияда,
Америкада дала мен ормандар алапат !ртке
оранғанда, билік ресми түрде конфессия
!кілдеріне !тініш жасап: «Біз үшін Құдайға
сыйынып, Алланың жаңбыр жаудыруын
тілеңіздерші» деді. Коронавирус инфекциясына байланысты карантин жарияланған
кезде біздегі мұсылман және христиан дінінің
басшылары «Халықты осы бір дерттен сақтай
г!р» деп Құдайдан тілеу тілеп, дұға жасайтындарын мәлімдегені есіңізде шығар. `лемнің
!зге елдерінде де осындай іс-шаралар !тті.
Ал дертке шалдығып, !мір мен !лімнің ортасында жатқандар Құдайға күнде сыйынып
жатқанына шүбә жоқ.
Құранда 25 пайғамбардың есімі аталады.
`рине, !зіміздің Мұхаммед с.ғ.с. пайғамбарымыз бар. Алла жер жүзін, әлемді тіршілік
үшін жаратты. Мұсылмандар үшін мұсылман
болып дүниеге келгенінің !зі – Алланың
сыйы. 'мір сүруге қолайлы елде ғұмыр кешіп
жатырмыз.
Елімізде діннің р!лі туралы ой қозғағанда,
тарихи қалыптасуына назар аударуымыз
керек. Хижра күнтізбесі бойынша қазір –
1441 жыл, христиан күнтізбесі 2020 жылды
к!рсетіп тұр. Ал иудейлер 5500-5600 жылдар
деп белгілеп жүр. Осы мыңдаған жылдар бойы
діндер қалыптасты, құрлықтарға, ел-елге
тарады. Адам баласының ой !рісіне, дүниетанымына үлкен ықпал етті. Біздің іс-әрекеттерімізге, к!зқарасымызға мықтап кірікті.
Қазақтың кең даласында, әсіресе, еліміздің
оңтүстігінде ислам дінінің ұстанымдарын
сақтай отырып салынған ескерткіштер !те
к!п. Ислам дінінің ағартушылары, насихаттаушылары дүниеден !ткен соң оларға
мазарлар салынып, к!рсетілген құрметті
де анық к!реміз. Басқаларын айтпағанның
!зінде, Қожа Ахмет Ясауидің сіңірген еңбегін
айрықша айтар едім. Оның біздің жерімізде
!мір сүргенін алға тартып, осындай киелі
жерде тұрып жатырмыз деп есімін мақтан
тұтуымызға болады. Ол – ұлы шейх! Қаншама
әулиелер бар! Қасиетті жеріміз де к!п. 'зім
жас кезімде еңбек еткен Маңғыстау !ңірінде
362 әулие бар деп айтылады. Мен барлығын
білмеймін. Дегенмен Бекет атаның есімі
баршаға мәлім.
Сондықтан ата-бабамыз ислам дінінің
ағартушылары болғанын мақтан етіп айтуымызға толық негіз бар. Соның ішінде әлФарабиді жеке дара айтар едім. Биыл 1150
жылдық мерейтойын атап !ткелі отырмыз.
Ол – ислам әлемінің мақтанышы!
– Кеңес одағы кезінде тыйым салынғандықтан, сол кезде тәрбие алған ұрпақ діннен
шеттеу қалды. Халықтың діни сауаттылығын
ашуда қандай істер атқарған жн деп ойлайсыз?
– Егер адамның діни ұстанымы әлсіресе,
оған тек !зі ғана кінәлі! 'йткені дін, сенім
дегеніміз әркімнің жеке к!зқарасы, ділі, тұла
бойының діңгегі. Егер адамның діні берік
болса, оны тура жолдан ешкім бұрып әкете
алмайды. Бұған мысалдар !те к!п. Ислам
дінінде барлық мұсылмандардың бір-біріне
бауыр болып саналатыны айқын к!рсетілген.
Біздің арамызда тіліне, нәсіліне, ұлтына,
бет әлпетіне қатысты айырмашылық жоқ,
артықшылық та берілмеген. Алланың алдында бәріміз теңбіз. Міне, сондықтан да
біз бауырмыз. Мұсылмансың ба, барлық ісәрекетің соған лайықты болуы тиіс. Біз ұлты
кім болса да, діни ұстанымына қарамастан,
!зімізбен бірге адал !мір сүріп жатқандар үшін
де жауаптымыз. Олардың да діни сенімдері
бар шығар. Біз !з дініміздің ізгі нормаларын
басшылыққа алып, Алланың ғұмыр кешу
үшін берген жерінде бейбіт !мір сүрудің басты
қағидаттарын қалыптастыруымыз керек.
Аллаға шүкір, соңғы кезеңде елімізде
дінге еркіндік берілгендіктен және әр
азаматтың ар-намысы мен діни к!зқарасына конституциялық құқығы сақталғандықтан, мұсылмандар исламның шынайы
ұстанымдарына негізделген осы діннің
қағидаларын тереңірек танып-білуге
мүмкіндік алды.
Дегенмен бұл !мір күрестерден, қайшылықтардан тұрады. Кейбір діни
ағартушылар бізге қандай ұстанымдарды
әкеліп жатқанын анықтауға к!п уақыт кетті.
'кінішке қарай біздің елдің азаматтары да
радикалды ағымдардың және сыңаржақ
элеметтердің, тіпті жалған теориялардың
ықпалына ұшырады. «Уағыздаушылар» деп
жүргендеріміз сенімге кіріп алып, біздің елге
шетелдерден к!птеген діни «қатерлі дертті»
алып келді. «Бізде дінге бостандық берілген,
47 конфессия !кілі бар» деп қуандық. «Бұлар
қандай конфессия, нені насихаттап жүр?»
деп, жіті назар аударып к!рсек, сол діни
ағымдардың к!бі !здері шыққан елдерде
тыйым салынған екен. Ендеше, радикалды
ағымдар үшін біздің елдің де қақпасы жабық.
Халықтың діни сауатын ашу жолында к!п істер атқарылуда. Діни білім беру
жүйесі қалыптасып келеді. Мешіт жанынан
үлкен орталықтар ашылды. Баспас!з және
ақпарат жүйелері арқылы да дұрыс насихат
жүргізілуде. Ораза және Құрбан айт мейрамдары !з деңгейінде !ткізілуде. Мешіттерге
намаз оқуға келген адамдардың саны !те к!п
екенін к!ріп жүрміз. Мешіттер жастарды
ислам қағидаттарына тәрбиелеу орталығына
айналды. Бұл ретте, діни ұйымдардың
жұмыстары ашық жүргізілуде. Олар біздің
қоғамның белсенді институттары екені даусыз. 'йткені бірде-бір негізгі дін халықты
жанжалдасуға, елдің берекесін кетіруге,
соғысқа, бүлік шығаруға, адам !лтіруге
шақырмайды. Бәрі де бейбіт !мір сүріп,
ынтымақта болуға, бірлікке, адамдың арнамысын құрметтеуге, ең бастысы, !з Отаның
мен халқың және Жаратқан иенің алдында
жауапкершілікте болуға үндейді. 'йткені
қай адам да !мірде жасаған қателіктері мен
күнәлары үшін о дүниеде жауап беретіні
с!зсіз!
Адал әрі заңды неке – отбасының басты
құндылығы. Сәбидің дүниеге келгені ғаламат

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ
ақыл-парасатымен елді !зіне қаратқан
азаматтар болмаса, қандай мақсатқа қол
жеткізуді к!здеп отырғанымызды білмес
едік. 'зіміздің танымал тұлғаларымыз, батырларымыз, ғалымдарымыз кімге еліктеп
!судің кейіпкерін қалыптастырады. Бұл
кеңістікті бос қалдырсақ, !зге қоғамның
!кілдері иеленіп алуы мүмкін.
Осы жылы біз ұлы Абайдың 175 жылдық
мерейтойын атап !ткелі тұрмыз. Ұлы ойшылдың бізден шыққанын мақтан тұтамыз. Ол !мір
сүру қағидаттарын және неге ұмтылу қажет
екенін ашып к!рсетті. Сондай-ақ қандай теріс
әрекеттерден арылу керектігі ж!нінде айтқан
ойлары қай заманда да !зектілігін жоймайды. Ол шынымен де қатал сыншы болды.
Ұлағатты с!зімен кейінгі ұрпаққа жарқын
жол к!рсетті. Ал әкесі Құнанбай қажының
!зі билік жүргізген ортаға ықпалы мол болды.
Қазақтың к!птеген арыстары !з елінің
бостандығын алу, туған Отанының және
халқының ар-намысын қорғау жолында
жанын пида етті. Олардың есімдері мәңгі
ұмытылмайды. Соларға ескерткіштер орнатылуда. Есімдері жаңа туған сәбилерге қойылуда.
Ұлы адамның есімін алған әрбір бала оған
ұқсағысы келеді, оның !мір жолын зерделеп,
білім мен еңбек жолында табыстарға жетуге
ұмтылады.
Қазақстан халқының рухани, мәдени
дамуы – елдің !ркендеуіне, әлемдік
қоғамдастықтағы беделінің артуына да
әсер ететін фактор. Елбасы ұсынған Рухани жаңғыру бағдарламасында осы бағытта
атқарылуы тиіс іс-шаралар, міндеттер және
қол жеткізілетін нәтижелер түгел қамтылды.
Оны әрдайым басшылыққа алып отыруымыз
қажет. Тарихтан тағылым, ұлттық тәрбиеден
нәр алып !скен ұрпақ елді ұятқа қалдырмасы
анық. Жалпы, әр адам !зін !мір бойы дамы-

қарым-қатынас орнатылған. Мәжіліс
пен Сенатта ынтымақтастық топтары
бар. Түркітілдес елдердің және ТМД
Парламентаралық Ассамблеяларымен
тығыз байланыстамыз. Мұның бәрі үлкен
тәжірибе. Ой-пікір алмасып тұрамыз. Заң
шығару тәжірибесімен б!лісеміз. Ұлттық
заңнаманы әзірлеу барысында халықаралық
тәжірибені де ескереміз. Тиісті заңнамалық
база болмаса, жаһандық экономикалық
процеске кіріге алмас едік.
Шетелдің кез келген Парламентінде
біздің жақтастарымыз отырса, одан ұтарымыз
к!п. Біздің депутаттар да кез келген алаңда
к!кейкесті мәселе к!тере біледі. Мысалы,
!ткен жылы қыркүйекте Еуразия елдері
Парламенттері спикерлерінің IV кеңесі болып
!тті. Оған 63 мемлекеттің және халықаралық
ұйымдардың !кілдері қатысты.
– Жаһандық саяси-экономикалық беделі
зор кршілес елдің бірі – Ресей. Қазақстанның
Ресеймен арадағы байланысы жнінде қандай
ой-пікіріңіз бар?
– Екі ел арасындағы қарым-қатынасты
егемен мемлекеттер дәрежесіндегі ынтымақтастық байланыс және халықаралық
құқық негізінде алып қарауымыз керек. Екі ел
арасындағы ең ұзақ шекара – ол біздің еліміз
бен Ресей арасында. Жалпы ұзындығы 7500 км
астам. Бір аспан астында тұрамыз. 1991 жылы
16 желтоқсанда Қазақстан !з тәуелсіздігін
жариялағанда, бірінші болып құттықтап,
тәуелсіз ел деп мойындаған Түркия елі екені
белгілі. Ал ертеңіне, 17 желтоқсанда Ресей
ресми түрде біздің тәуелсіздігімізді мойындады. Бұл – демократиялық Ресейдің Қазақстан
мемлекетін халықаралық аренадағы !зіне тең
әріптес ретінде қабылдаған алғашқы қадамы.
Қазақ пен орыс халқының қарымқатынасы ежелден жақсы. Ұлттық немесе

Ахмет МУРАДОВ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің мүшесі:

ҚАЗАҚТАРҒА
ҚАРЫЗДАРМЫЗ...
оқиға! Ол бірінші «Аллаху акбар» деген
азанның даусын естиді. Исламда «Барлық бала
мұсылман болып дүниеге келеді. Содан кейін
ата-аналары !з конфессияларына алып кетеді»
деген ұстаным бар. 'йткені барлық бала
шетінеп кеткен жағдайда, жұмаққа барады.
Адамның ең басты дұшпаны – дінге
сенбеушілігі! Оны дұрыс жолдан бұрып
әкету де оңай. Егер дінге сенбейтін болса,
не істейміз, «Ей, Алла, ондай адамдардың
қаншалықты адасып жүргендерін түсіну үшін
оларға ақыл-сана бере г!р» деп оларға аянышты к!зқараспен қараймыз.
– Неліктен Жаратқан иемізге сенген, намаз
оқып жүрген адамдардың сенімі, имандылық
ұстанымдары берік болады?
– Жалпы, дін – адам рухын қалыптастыратын діңгек! Діни тереңдігі мол болса,
ол адамның рухы да берік болады. Ешқандай
саяси идеалогия діннің орнын баса алмайды! Мәселен, біз либералды, коммунистік,
социал-демократиялық, басқа да идеологияларды жақсы білеміз. Ешбір идеология
уақыт тезіне т!теп бере алған жоқ! Тек діни
сенім мен рух идеологиясы ғана !міршеңдігін
дәлелдеп келеді және солардың болашағы
бар. Ал қалғандары келіп-кетіп жататын заман ағымы.
'зім әрбір намазда «Қазақ елін пәлежаладан, сынақтардан, түрлі аурулардан сақта.
Алланың жерімізге, халқымызға қайырымы
мол болғай. Адамдарға денсаулық, береке,
бірлік бергей» деп дұға жасаймын.
Құдайға сенетін адамның мойнында
жауапкершілік жүгі мол. Ол дәрет алып, бес
уақыт намаз оқып, Рамазан айында ораза
ұстап, мұқтаж жандарға зекет беруге тиіс және
мүмкіндігіне орай қажылыққа барады. Ең
бастысы, ешкімге қиянат жасамай, адал !мір
сүруі міндетті. Бұл – жалпы адамзаттық !мір
сүру қағидасының әмбебап формуласы!
Мұсылманның басты парызының бірі –
туған Отанын сүю. Отанын сүю оның абырой,
иманы. Егер сырттан біреу қауіп т!ндірген
жағдайда, Отанын қорғау – әр мұсылманның
қасиетті борышы.
Бір адам !зінің мемлекеті, халқы, ұлты
туралы мақтанышпен айтса, оған қуануымыз
керек.
Сенің діни сеніміңе түсіністікпен
қарайтын адам – !мірдегі !зіңе жақын досың,
серіктесің. Дін негізіндегі формула – осы.
– @мірде және еңбек жолында азаматтық
ардың биіктігін, жан тазалығын сақтаудың
маңыздылығы қанша?
– Адамның !мір жолы және мансаптық
қызметтік жолы болады. 'мір жолың Алланың
бұйыртқаны шығар. Ал мансаптық жол даңғыл
бола бермейді. Біз үлкен лауазымдарды
атқарған адамдарды білеміз. Ал олардың биографиясына үңілсек, жеке !мірі болмағанын
байқаймыз. «'мірде қызметтік мансабы үшін
!зінің қадірлі адамынан не қымбат дүниесінен
айырылды» деген с!зді естіп қаламыз. Қызмет
деп жүріп отбасына қарауға мұршасы болмайтындар қаншама?! `р адамға Геракл не
Соломон болудың қажеті жоқ. Кез келген
Эйнштейн бола алмайды. `р адамның !з
тағдыры бар. Адам саналы ғұмырында жаны
қалаған іспен айналысып, !з ортасына пайдалы қызмет жасаса, еңбектің бақыты сол.
43 жыл бұрын, жұмысқа жаңа кіріскен
кезімде Ақтауда бір оқиға болды. Жас жігітті
институт бітіріп келген бойда лауазымға
тағайындады. Ол заманда дипломың болса да,
жұмысты ең т!менгі сатыдан бастауың керек.
Кейін қызметте !зіңді дәлелдеп, сатылап

!сесің әрі мол тәжірибе жинақтайсың. Біздің
кезімізде барлық азамат осындай еңбек жолынан !тті және құрыштай болып шыңдалды! Ал
әлгі жігітке байланысты ұжым ішінде «Неге
оны бірден қызметке тағайындады? Оның
ешқандай тәжірибесі жоқ» деген сұрақтар
туындады. Сонда біздің басшымыз Иван Иванович: «Егер қисық тал шыбықты құнарлы
жерге егіп, оны үнемі суарып, күтіп-баптап,
діңі түзу !суін және ешкімнің сындырып
кетпеуін қадағалап отырса, ол да түзеліп
кетеді және к!рікті терек болып !сіп шығады.
Ал керісінше түп-түзу әдемі тал шыбықты
ешкім күтіп-баптамаса, су құймаса, қурап
қалады. Сондықтан оған түсіністікпен қарап,
келешегіне үміт артайық» деді.
`рине әр адамның мансаптық қызметте
!скені дұрыс. Кәсіби біліктілігіне орай еңбек
жолында табысқа жеткені ж!н. Мемлекеттік
қызметте, !ндірісте қызметкердің пісіпжетілуіне орай лауазымы !скенін қалар
едік. Тамыр-таныстық бойынша емес,
!зіне жүктелген міндеттерді тындырымды
орындағанына, ұйымдастырушылық қабілеті
мен адамгершілік қасиетіне орай лауазымы
к!терілсе, ұжым алдындағы беделі де !сетіні
с!зсіз!
Біздің елімізде де кейде адам таңғаларлық
тағайындаулар болып жатқанын білеміз.
Республикалық құрылым деңгейінде және
!ңірлерде жас жігіттер жұмыс істейді. Олар
баяндама жасай қалса, !здері не айтып
тұрғанын білмейді, !ндірістен хабары жоқ.
Бірақ шетел де білім алған, сарапшылар.
Оларға сәттілік тілейміз. Алайда, бастапқы
біліктілік тәжірибесі болмаған адамның
кемшілігі әр тұстан к!рініп тұрады. 'йткені
'мір – үлкен мектеп!
Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жаңа
тәсілдер жауапты қызметтерге лайықты,
білікті азаматтар келетіндей жағдай жасайды
деп сенемін.
Кім қалай айтса да, Кеңестер одағы
кезінде егер адам т!меннен бастап барлық
қызмет сатыларынан !тпесе, кез келген
біреудің вице-министр не әкім лауазымына
тағайындалуы тіптен мүмкін емес болатын.
Бұл с!зіме Нұрсұлтан Назарбаевтың биографиясы жарқын мысал. Кәсіби-техникалық
училищені бітіріп, еңбек жолын Теміртаудағы
металлургия комбинатында жұмысшы болудан бастаған. Барлық қызмет сатыларынан !тіп, қабілетіне қарай !сіп-жетіліп,
кейін мемлекетті басқарды. Адам еңбекте
шыңдалып жүріп тәжірибе жинақтайды. Ал
тәжірибемен бірге адам бойында ұтымды
шешім қабылдай білетін қабілет пайда болады. Ондай тұлға жылдар !те келе кемеңгерлік
қасиетке ие болады!
Адамның ар-намысы деген ұғымға келсек, біздің вайнахтарда «Ар – !міріңнен
қымбат» деген қағида бар. Ар дегенің жеке
адамның !зіне кір келтірмеуі ғана емес, оның
қоғам, отбасы алдындағы жауапкершілігін
айқындайтын дәреже. Сондықтан әрбір
ата-ана баласына кішкентай күнінен арнамысын сақтай білуге үйретуі керек. Арнамысын таптатпаған баладан үлкен азамат
шығады. Елді қорғайтын, жарыстарда ту
к!теретін ұландарды жеңіске жетелейтін де
сол бойындағы ар мен намысы! `йгілі адамдар
даңққа б!ленеді.
– Aрбір азамат з бойындағы рухани
байлықты арттырып отыруы қажет. Біздің
елімізге де діні, ділі берік, ақыл-парасаты мол,
елін-жерін сүйетін адамдар керек емес пе?
– Иә, бізде рухы биік, күш-жігері мықты,

та бергені дұрыс. Біздің басты мақсатымыз
– елдің тәуелсіздігін, тұтастығын, бірлігін
сақтау!
– Қазақстан әлемдік қоғамдастық мүшесі
ретінде БҰҰ-ға мүше 183 елмен ынтымақтастық
байланыс орнатқаны белгілі. Соның ішінде
крші мемлекеттермен Мәңгілік достық туралы
шарт жасасты. Тәуелсіз еліміздің шетелдермен
қарым-қатынасы туралы не айтар едіңіз?
– Екі мәрте Біріккен Ұлттар Ұйымында
және бір рет Женевадағы Ұлттар Сарайында болғаным бар. Бұл – саяси пікірталас
жүргізетін, жаһандық шешімдер қабылдайтын
әлемдегі ең үлкен алаң. Қазақстан БҰҰ-ның
мінберінен тәуелсіз мемлекет ретінде с!з
с!йлеп, !зінің бастамаларын к!тереді. Біздің
елдің ядролық қарусыз әлем, дау-жанжалдарды тоқтатуға қатысты к!птеген бастамалары
қолдауға ие болғанын айта кетейін. «Шетелде Қазақстанды білетіндер !те аз» деген
пікірмен келіспеймін. Мұның бәрі бос с!з. Ал
енді кейбір адамдар әлем картасында тұрған
Қазақстанды к!рмесе, мектепте географияны,
тарихты оқымаса, оған не айтамыз?! 'зге ел
түгілі, !з елін білмейтіндер де !те к!п.
Қазақстанды әлем біледі. Шетелдермен байланысымыз да жыл сайын дамып
келеді. Инвестиция тартуда біраз табысқа қол
жеткіздік. 'з инвестициясымен келіп, елімізде
жұмыс істеп жатқан шетелдік компаниялар
қаншама? Сол секілді ел азаматтары әлемнің
к!птеген елдерінде тұрады, олар әйгілі білім
ордаларында оқып жатыр, бірқатары үлкен
бәсекелестік ортада абыройлы еңбек етіп жүр.
Отыз жыл ішінде әлемге тәуелсіз еліміздің
мақсат-мұраты туралы !з үнімізді лайықты
түрде жеткіздік. Қай жерде де еліміздің беделі
биік, мәртебесі жоғары.
Тұңғыш Президентіміз Қазақстанды жер
жүзіне танытуда орасан зор қызмет атқарды.
ЕҚЫҰ Саммиті, түрлі конференциялар !тті,
`лемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің
съездері болды. 'ткен кезең ішінде жаңа
елордамызға келген шетелдің танымал адамдарында есеп жоқ. Бәрі де қандай деңгейге
к!терілгенімізге к!з жеткізіп, оң пікір білдіріп,
ізгі тілектерін айтып кетті.
Біз ашық саяси к!зқарасты ұстанамыз.
Айталық, Сыртқы істер министрлігі
мемлекетіміздің сыртқы саясатын жүргізеді.
Шетелде болған кезімізде дипломаттарымызбен кездесеміз. Сонда Елшілеріміздің
беделді, қайраткер екендігіне к!з жеткізіп
жүрміз. Білімі мен біліктілігі жоғары азаматтар. Олар Қазақстанға оралып, шетелде
жұмыс істеген тәжірибелерін қолдана отырып, ел ішінде қызмет жасаса, к!п пайдасы
тиер еді деп те ойлаймын. Елшілікте қызмет
істеп жүрген жастар да жанып тұр. Үлкен
дайындықтан !ткендері байқалады, тәртіпті,
!здерін ұстай білетін жігерлі жандар. Мен
шетелдегі дипломатиялық корпусқа үлкен
құрметпен қараймын. Елшілердің бірқатарын
жақсы танимын. Бәрінің де аса жауапты
қызметте табысқа жете беруін тілеймін. Біздің
сыртқы саясатымыз ашық, түсінікті, лайықты,
бәсекеге қабілетті. Ең бастысы, мемлекет
мүддесін қорғай біледі. `рі қарайда елдің
сыртқы саясаты дами беретініне сенімдімін.
Бүгінгі таңда Ел Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақстанның ішкі және
сыртқы саясатын айқындап беріп отыр. 'зі де
тәжірибелі дипломат.
– Парламентаралық байланыстар қалай
дамып келеді?
– Бұл бағытта да жұмыстар жүргізілуде.
`лемнің к!птеген Парламенттерімен

діни негізде ешқашан қайшылықтар болған
емес. Керісінше, !зара түсіністікте болып,
араласып, бірінің жоғын екіншісі толықтырып
отырған.
`р кезеңде қуғын-сүргін мен түрлі
саяси науқандарға байланысты к!птеген
ұлт !кілдері Қазақстанға қоныс аударғаны
белгілі. Депортация кезінде жер аударылған
Қап тауының халықтары қаншама? Кеңестік
жүйе Қазақстанды үлкен лагерьге айналдырды. Қарағандыда «ГУЛАГ» мұражайы бар.
Қасіретті жылдардың шынайы к!рінісін к!з
алдына елестеткісі келгендер сол мұражайды
барып к!рсін. Кеңестік жүйе қаншама
тағдырды тас-талқан етті?! Ең !кініштісі,
халықтың бетіне шыққан қаймақтарының
к!зін жойды. Елім, жерім, ұлтым деген арыстар ату жазасына кесілді. КСРО-ның әр
жерінен алып келген небір ақылды, данышпан
адамдар лагерлерде азапты жылдарын !ткізді.
Кейін арыстардың бәрі де ақталды.
Адам шығыны туралы айтсақ, Азамат
соғысы, Совет !кіметін орнату жылдары,
коллективтендіру, байларды тәркілеу, дін
!кілдеріне қарсы күрес жүргізу, индустрия ландыру, ашаршылық кезеңі, саяси
қуғын-сүргін – осының бәрі халықты қырған
зұлмат еді. Жазалау бұйрықтар, қаулылар
және құпия құжаттар негізінде жүзеге асырылғаны шындық. Олар жер-жерде тапсырма беру арқылы орындалды. НКВД-да
жұмыс істеп, !з халқына қарсы бұйрықтарды
орындағандардың ішінде де барлық ұлттың
!кілдері кездеседі.
Ешқандай қылмыс жасамаған жазықсыз
адамдарды соттап жіберу, тіпті ату жазасына
кесу – кешірілмес күнә. Дегенмен бәрі де
халықтың жадында сақталады.
Ресей мен Қазақстан ТМД, Ұжымдық
Қауіпсіздік Шарты ұйымы және Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Еуразиялық
Эко номикалық одақ сынды бірқатар халықаралық ұйымдардың мүшесі ретінде де
!зара тығыз байланысын дамытуда. Бізге
Ресеймен бірге достық жағдайында бейбіт
!мір сүру керек. Екі ел үшін де бірлесе
дамудың мүмкіндіктері !те мол. Қашанда
барлық мәселені дипло матиялық жолмен
шешуіміз қажет. Ол үшін екі тарап та бірбірін әлемдік кеңістіктегі саяси бірлік ретінде
қарастыруы тиіс. Біз үшін Ресей – мәңгілік
к!рші, мәңгілік серіктес ел.
– Қос мемлекет арасындағы ынтымақтастық
байланысты нығайтуға қосқан үлесіңіз үшін сізді
Ресей Федерациясы зінің «Достық» орденімен
марапаттаған екен.
– Иә, 2013 жылы мені «Дружба» орденімен
марапаттады. Қазақстанның әр азаматы
к!рші елдермен арадағы достық қарымқатынасты берік қылуға !з үлесін қосуы қажет.
Оның ішінде Қазақстанды !зінің шыққан
тарихи Отанымен, яғни, түріктер Түркиямен,
немістер Германиямен, корейлер Кореямен,
орыстар Ресеймен байланысты жандандыра
түсуге атсалысса, ол да бір игі іс болмақ. Мен
де Қазақстан мен Ресей арасын жақындатуға
аз да болса еңбек сіңірдім деп ойлаймын. Бұл
– менің азаматтық парызым!
– Сіз – Қазақстан мен Шешенстанға
ортақ перзентсіз. @зіңіз қазақ жерінде дүниеге
келсеңіз де, тарихи Отаныңызда стіңіз. Кейін
Қазақстанға оралып, з мамандығыңыз бойынша мұнай саласында қызмет атқардыңыз.
– Біз – 1944-57 жылдар аралығында
Қазақстанда дүниеге келген ұрпақпыз.
Бұл шешен мен ингуштерді қазақ жеріне
депортациялаған жылдар. Біз үшін туған жер

№27 (1547)
9 – 15 шілде
2020 жыл

3

де, Отан да – Қазақстан! Қайда жүрсек те,
!зара кездесе қалғанымызда, «Қазақстанның
қай жерінде дүниеге келдіңіз?» деп сұраймыз.
'йткені біз отандаспыз. Одан кейін кез келген
вайнах бір-біріне «Ата-бабаларың, атажұртың
қай жақтан?» деген сұрақты қояды. Қап
тауының, оның ішінде вайнахтардың тарихы
да тереңге кетеді. Ол !з алдына б!лек әңгіме.
Сол ғасырлардан жалғасып келе жатқан тарих
бір күнде үзілді! 1944 жылы 23 ақпанда. Шешендер тарихы соғыстарға, депортация мен
к!терілістерге тап болып, бірнеше кезеңдерге
б!лініп, тағдырдың қатал сынынан !тті.
Қап тауында бабалардың !сіп-!нген жері
бар. Зираттары жатыр. Құлпытастағы жазулар
да сақталған. Атажұртымыздың әрбір тасына
тіл бітсе, бәрін айтып берер еді. Халықта «Егер
тастар с!йлесе...» деген ұғым бар.
Осында дүниеге келіп, білім алып, еңбек
етіп, қолдауға ие болған және достар тапқан
шешендер мен ингуштер үшін Қазақстан
– туған Отан. Олар !здерін Қазақстан азаматымын дейді. Біз жыл сайын күшпен
к!шірілген күнге орай іс-шара !ткіземіз.
Сонда Жаратқан иемізден «Игі істерімізді
Алла қабыл еткей. Қазақстанның жерін,
халқын, елін түрлі апаттардан, сынақтардан,
күйзелістерден, ауру-сырқаулардан,
дұшпанның қастандығынан сақтай г!р.
`рдайым халықтың түсіністікте, бірлікте,
келісім мен ынтымақта !мір сүруін нәсіп еткей» деп тілейміз. Аллаға шүкір, бейбіт аспан
астында ғұмыр кешіп жатырмыз.
Сәл ертеректе бір телехабарда жүргізуші
сұрақ қою барысында «бірінші Отаныңыз ана
жақта, екінші Отаныңыз осы жер» деді. Мен
«Отанды бірінші, екінші деп тізімдеп қоюға
болмайды. Біздің Отанымыз біреу ғана! Яғни,
!з !міріңді байланыстырып отырған және
осы елдің ұлымын деп сезінетін мемлекетті
Отан дейміз. Сондықтан Отанды да !з анаң
сияқты жалғыз екенін мойындауың керек»
деп айтқан едім. Ендеше, осында !мір сүріп
жатқан вайнахтар ешқандай жалтақтамастан
«Біздің Отанымыз – Қазақстан!» дейді. Ал
атамекеніміз – Қап тауында! Мұны осылай
болсын деп біз шешім қабылдаған жоқпыз!
Тарихи тағдырымыз солай қалыптасты.
Мен Қазақстан азаматы ретінде !зіме
жүктелген үлкен жауапкершілік жүгі бар
екенін түсінемін. Қазақстанның шешені
екенімді мақтан тұтамын. Дінім – мұсылман,
Отаным – Қазақстан және ұлтым – шешен.
Осы үш ұстаным менің тұла бойымда үйлесім
тапқан. 'зім білетін вайнахтар да осындай
ұстаныммен !мір сүруде. 'зге ұлт, басқа
діндегілер де бұл ойыммен с!зсіз келіседі. 1957
жылы атамекенімізге кері оралуымызға рұқсат
берілген соң, ата-анам мені де !з құрдастарым
сияқты Кавказға алып кетті. Сол жерде мектепке барып, Грозный мұнай институтын
бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алдым.
Бірнеше жыл сол білім ордасында қызмет
істедім. 1977 жылы Қазақстанға келіп, қазіргі
Жаңа!зен қаласында мұнай саласында еңбек
еттім. Содан бері 43 жылдан асты. Кавказда
оқығаныммен, бүкіл !мірім Қазақстанда !тіп
келеді.
Маған тәлім берген аға ұрпақ !кілдеріне
зор ризашылығымды білдіремін. Олар соғыс
ардагерлері, Еңбек Ерлері, біліктілігі мол
инженерлер мен !ндіріс озаттары еді. Бұл
күнде солардың біразы !мірден озып кетті. Ал
к!зі тірілерімен кейбір іс-шараларда кездесе
қалғанда «Сол кезде айтқандарымызды жүзеге
асыра алдық па?» деп бір-бірімізден сұрап жатамыз. 'йткені олардың әрқайсысы «Елдің,
халықтың ертеңгі тағдыры не болады?» деп ойлады. Қазақстанның қол жеткізген табыстарына қуанды. Қиындықтарына алаңдаушылық
білдірді.
'з ұлтыңды жақсы қырынан таныта білу
де үлкен жауапкершілік. Біраз адамдар біз
арқылы вайнахтарды тани білді. Олар бір
халықты біліп, адами қасиеттерін ұғынып,
тарихтың жаңа парағын ашқандай болды.
Менен «Сіз шешенсіз бе?» деп таңданыспен
сұрағандар да болды. «Мен – шешенмін» деп
жауап бердім. Олардың санасында шешендер туралы басқаша қалыптасқан ой болған
сияқты. `р адам үшін !зге халықтың жақсы
қасиеттерін танып-білудің мәні зор.
Соңғы отыз жыл бойы Қазақстанның
біртұтас халқын қалыптастыру бағытында
жұмыстар жасалып келеді. Бүгінде қазақ
халқының мәдениеті әлемдік деңгейге
к!терілді. Тек қазақтардың ғана емес,
мемлекеттік тілде с!йлеп, жаза білетін,
шығармашылықпен айналысатын !зге ұлт
!кілдерінің де мәртебесі артып отыр. Олар
!з !мірлерін тек елмен ғана емес, осы ұлттың
тілімен, дәстүрімен тікелей байланыстыра
білді және сол арқылы жетістіктерге жетудің
жолдарын тапты. Сонымен қатар !здерінің
ұлттық ерекшеліктерін де сақтап қалды. Бұл –
тамаша үйлесім.
Қазақстанда әрбір азаматтың қолайлы
!мір сүруі үшін барлық жағдай жасалған.
Ешкімнің де ұлтына, нәсіліне, шыққан тегіне
қатысты кемсітушілікке жол берілмейді.
– Қазақ елі мен Шешенстан арасындағы
достық қарым-қатынасқа тоқтала кетсеңіз?
– Екі арадағы байланысты ағайынтуыстың, бауырлардың жақындығы секілді дер
едім. Шешендер депортация кезінде жарты
нанды б!ліп жеп, қиындықтан, аштықтан аман
алып қалған қазақ халқының жақсылығын
ешқашан ұмытпайды. Достық байланысты
нығайту Қазақстандағы шешендер үшін
азаматтық міндет! 'ткен жылы Бейбітшілік
және келісім сарайында !ткен Қазақстан
халқы Ассамблеясы сессиясының концертінде
Марина Айдаева «Мой Казахстан» деген
әнді айтты. Шешендер шығарған бұл ән
үнемі айтылып келеді. `ннің: «Қазақстан сен
біздің жанымызды мейіріміңмен жылыттың.
Соғыстың қатал жылдарын ұмытуға бола
ма? Қазақтар бір түйір нанымен б!лісті»
деген керемет жолдары бар. Бұл – қасіретті
жылдарды к!з алдыңа алып келетін, жанжүрегіңді тебірентетін ән. Залға жиналған
к!рермендердің үнсіз отырып жылғанын ел
к!рді. Бұл да қос халықтың бір-біріне деген
құрметінің бір к!рінісі. Бұл – алғыс, естелік,
махаббат, үміт, болашаққа деген сенім.
Ақсақалдарымыз Қазақстанда тұрып
жатқан вайнахтар елдің салт-дәстүріне, тіліне
құрметпен қарау қажеттігін жиі айтып отырады. Қысқасы, Қазақстандағы әрбір ұлт пен
ұлыс Қазақтарға қарыздар!
– Келелі ойларыңызды ортаға салғаныңызға
кп рақмет!
Aңгімелескен
Айбатыр СЕЙТАҚ
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Бүгінде елімізде коронавируспен қатар пневмония (өкпенің
қабынуы) да қатер төндіріп тұр.
Бұған дейін ҚР Денсаулық сақтау
министрі Алексей Цой Қазақстанда
күніне 2,5 мың адамнан пневмония
анықталып жатыр деп дабыл қаққан
болатын. Статистикаға сүйенсек,
пневмониядан былтыр алты айда
1780, биылғы алты айда 1772 адам
қайтыс болған. Оның ішінде өткен
маусым айында дәл осы дерттен
628 адам келмес сапарға аттанса,
ауырғандар саны күн санап артып
жатыр. Мамандардың айтуынша,
биыл пневмония ауруына шалдығу
деңгейі 55 пайызға артқан. Соның
салдарынан ауруханаларда орын
жетпей, үй жағдайында ем алып
жатқандар да көп.

Қазақ
хандығының астанасы болған, тағдырлы
шешімдер қабылданып,
бәтуалы басқосулар мен келелі
кеңестер өткен шежірелі шаһар енді
Қазақстанның туризмін жаңа деңгейге
көтермек. Өйткені, облыстың алдағы
жылдардағы негізгі даму бағыты осы
саламен үндесіп жатыр. Өткерген
кезеңдерді бағамдап, ой таразысынан өткізу мақсатында елге
белгілі тұлғалардың пікірлерін
топтастырғанды жөн
көрдік.

ҚАЗАҚСТАН
МЕДИЦИНАСЫНЫҢ
ҚАУҚАРЫ ҚАНДАЙ?
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
«Ana tili»
Пневмонияның бұл түрі әдеттегі
тұмауға ұқсас келеді. Дәрігерлер мен
науқастардың бастапқыда ажырата
алмауының себебі осы. Жай ғана тұмау
деген оймен дәрі-дәрмек ішіп жүріп,
!кпенің қабынуын асқындырып алады екен. Дәл осындай жағдайды бастан !ткерген алматылық Гүлжаһан
Сабырхан қаңтар айында қатты тұмау
болады. Алғашқыда тұмауға қарсы
дәрі-дәрумендер қолданғанымен, дене
қызуы 39-дан түспей, дәм-иіс сезуден қалады. Тәбет болмай, бірнеше
күн бойы нәр сызбаған. Жағдайы
жақсармаған соң жергілікті емханасына жүгінген.
«Учаскелік дәрігер суық пен тұмау
бар деді. Температураны түсіру үшін
антибиотик екпелер жазып берді.
Мендегі әлсіздік, шаршау, дене қызуы,
ж!тел басыла қоймады. Екі апта бойы
тек қана қара су ішемін, сосын оны
қайтадан шығарып тастаймын. К!к
су боп шығатын еді. Үшінші аптада
ек пелерім таусылған соң, жағдайым
жақсармады. Бас к!тере алмаған күйі
дәрігеріме қайта бардым. Бастапқыда
тұмау дегеніміз бекер екен. Бір ай азапты күндерден кейін маған «пневмония,
!кпенің екі жақты қабынуы» деген
диагноз қойылды. Дәрігерімнің !зі шошып кетіп, енді тамшылатып егу емін
жазып берді» дейді Гүлжаһан Сабырхан.
Нақты диагнозы қойылған соң
емделуші отбасы, балалары үшін қатты
қорыққанын айтты. Пневмонияның
белгілері, сақтану жолдары, жақындарын қорғау амалдарын ізденіп,
медициналық кітаптар мен ғаламторды
«шарлап» шыққан.
«Ең қорқыныштысы, пневмонияның ауа арқылы жұғатыны. Учаскелік
дәрігерім менің жағдайымды біле салысымен медициналық маскасын тағып
алды. Отбасымды да қорғауым үшін
оқшаулануымды тапсырды. Сыртта
да, үйдің ішінде де масканы тастамай
жүрдім. Бала-шағаммен отырып ас
ішуден қалдым. Бірден ыдыс-аяғымды
б!ліп алып, б!лек ішіп, ыдысымды
басқа ыдысқа қоспай !зім жуып жүрдім.
Осылайша қаңтар, ақпан, наурыз
айын !ткізіп, үш ай бойы емделудің
арқасында толық жазылып шықтым.
Мен аурумен күресіп жүргенде елімізде
коронавирус та, қазіргідей пневмония
да жоқ еді. Қазіргі жағдайда пневмониямен екі күн ғана ауырып, мәңгілік
сапарға аттанып кетіп жатқандарды
естіген сайын, жүрегім ауырады. Соған

қарағанда бұл жолғы түрі б!лек сияқты»
деді ол.
Пневмония бұрыннан бар ауру екені
белгілі. Бұған дейін медицинца бұл дертті
созылмалы аурулары бар науқастарда,
балалар мен жасы үлкен кісілерде
жиі кездесетінін к!рсеткен. 'кпенің
қабынуын әртүрлі вирустар қоздырады.
Дәрігергерлер қазіргі пневмонияның
!ршуін пандемиямен байланыстырып
отырғаны да сондықтан. Коронавирус
та созылмалы ауруларды бір қозғап
!тетіні расталған. Дененің мұздауы,
әлсіздік, шаршау, дем жетпеу сияқты
жағдайлар бұл дертті асқындыра түседі.
Дегенмен ескере кететін бір жайт –
пневмонияға шалдыққан адамдардың
коронавирусқа жүргізген тестілеуі вирус жоқ деп к!рсетіп отыр. Бұл туралы
Қазақстанның бас мемлекеттік санитар
дәрігері Айжан Есмағамбетова баспас!з
жиынында мәлімдеді.
«ПТР-тестілеу кезінде пневмониямен ауырған адамдардың нәтижесі
соңғы уақытта коронавирус жоқ деп
к!рсетіп жүр. Бұл заңды, себебі, коронавирус инфекциясы адамның жоғарғы
тыныс алу жолдарынан т!менгі тыныс
алу жолына !тіп кеткен кезде тест вирусты таба алмайды» деп түсіндірді
Есмағамбетова.
Ал пульмонолог Венера Марасулова
коронавирус пен пневмонияны бірбірінен б!ліп қарастыруға болмайтынын
алға тартып отыр.
«Пневмонияның !ршуін коронавируспен түсіндіруге толықтай негіз бар.
Екеуі де вирус. Екеуі де ауа арқылы
жұғады. Екеуі де тыныс алу жолдары
арқылы қиындық береді. Бұған дейін
коронавируспен ауырған жағдайы ауыр
науқастарды тыныс алу аппаратына
жалғап жатқызды. Бір вирус екінші вирусты қозғап отыр. Биыл маусым айында
пневмонияға екінің бірі шалдықты, атап
айтқанда 32 724 науқас тіркелген. Ал былтыр дәл осы айда бұл к!рсеткіш 7 964 еді.
Екі цифрдың айырмашылғын қараңыз.
Қазақстан медицинасының пневмонияға
қарсы күрестегі қауқарын сұрайсыз.
Қазіргі вирус !те күшті болып тұр, пневмониядан к!з жұмғандардың жағдайын
ескерсек, олар бар-жоғы 1,5-2 күнде жан
тапсырған. Бұл пневмонияны Covid-19
вирусымен байланыстыруымыздың
себебі осында» деді ол.
Пульмонологтың бұл с!зін алматылық мейірбике Бақытгүл Құрман да
растап отыр. 'зі медицина саласының
қызметкері бола тұра, жақындары үшін
ештеңе істей алмай, қауқарсыз қалған.
«Жолдасымның қызуы к!теріліп,
қатты ауырды. Бірінші күні үйде

қолымнан келгенін істедім. Алғашқыда
коронавирус жұқтырды ма деп
қауіптенгенмін. Екінші күні жағдайы
тым ауырлап бара жатқан соң, жедел жәрдем шақырдым. Олар бірден
тексеріп, ауруханаға алып кетті. Сол
күні пневмония диагнозы қойылып,
реанимацияға жатқызған. Алты сағаттан
соң қосағымнан айырылып қалдым.
Небәрі екі күннің ішінде қара жамылып, жесір қаламын деп ойлаппын ба...
Балаларымның әкесін жер қойнына
тапсырып, ертең жетісі деген күні кіші
ұлым бас к!тере алмай ауырды. 'зіміз
Талғар қаласында тұрамыз. Алматыда, қалада емделгенін қалап, үлкен
ұлым екеуіміз !з к!лігімізбен қалаға
туыстарымыздың үйіне жеткіздік. Содан
кейін барып жедел-жәрдем шақырып,
баламды ауруханаға алып кетті» деді
Бақытгүл Құрман.
Біз осы орайда медицина қызметкерлеріне пневмонияға шалдыққан
адам қалай күресу керек, қандай ем
қабылдау керек деген сауал жолдадық.
Алайда дәрігерлер науқастың !з бетінше
емделуіне болмайтынын ескертіп отыр.
Пневмонияның белгілерін сезінген
бойда жергілікті дәрігердің к!мегіне
жүгінуін немесе жедел жәрдем шақыруын сұрайды.
«Жалпы пневмония бірнеше түрге
б!лінеді. Атап айтқанда, жедел, созылмалы пневмония, ал қабынудың
жайылып тарауына қарай б!лікті және
ошақты пневмония болып б!лінеді.
Бұл енді сырқаттың ұзақтығына қарай.
Қазіргі елімізде болып жатқаны жедел пневмония деп айта аламын. Бұл
бірден басталады. Белгілері: дене қызуы
39-40oС-қа, кейде одан да жоғары
к!теріледі, науқас қалтырап, алғашқыда
құрғақ, кейіннен қақырықты ж!тел
пайда болады. Науқастың бүйірі шаншып, біртіндеп тынысы тарылып, ауа
жетпейді, буындары сырқырайды. Кеуде
тұсы да ауыруы мүмкін. Егер осындай
белгілер байқаса, бірден дәрігердің
к!мегіне жүгіну керек. 'з білгенінше,
жұрттың айтуымен, әлеуметтік желі
мен WhatsApp топтарда тараған ем-дом
арқылы емделуге болмайтынын !те
қатты ескертіп айтқым келеді» дейді
пульмонолог В.Марасулова.
Осы ретте «Ауырып ем іздегенше,
ауырмайтын жол ізде» дейтін халық
нақылы еске түседі. Қазіргі жағдайда !з
денсаулығымыз үшін, жақындарымыз
үшін карантиннің барлық сақтық талаптарын сақтаған ж!н. Еліміз індеттен
аман шығып, жаймашуақ күндердің
оралуы үшін бәріміздің атсалысқанымыз
абзал.

ҚҰРМЕТ
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында «Білеулі» деп аталатын керуен
сарайдың қақпасы мен «Анаға тағзым» ескерткіштері бой көтерді.

«АНАҒА ТАҒЗЫМ»
Білеулі керуен сарайы – ХІV
ғасырдан бері сақталған сәулет
!нерінің ескерткіші. Жібек жолының
бір тармағы, Ноғайлы жолының
бойында, Үстірттің Қарақалпақ
б!лігінде орналасқан. Солтүстік пен
оңтүстікті жалғастыратын керуен
жолы болғандықтан, оның бойына
әрбір 25 км сайын керуен сарайлар салғызған. Құлаған ғимараттың
8 метрге жуық екі бағанасы мен
қақпасы сақталған. Білеулі керуен
сарайының екі қабаты батыс пен
шығыс қабырғаларының !н бойында
жеті-жетіден 14 б!лме бар. Керуен сарайдың ішкі ауласында терең
шыңырау құдық болған. Ескерткіштің
!н бойында Маңғыстау !ңіріне тән
айшықтар бейнеленген. Жаңа сәулет
нысанының бой к!теруіне аудан
кәсіпкерлері Тәжмағамбет Жұбанов,
Сұңғат Б!рібайұлы мен Гүлмира
Тәжмағамбетқызы ықпал етті.
Сәулетші Болатбек Салаев Бейнеу
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ауданына «Анаға тағзым» ескерткішін
сыйға тартты. Жаңа туындыда
ананың балаға деген мейірімі ерекше
к!рсетілген. `йел бейнесі арқылы
қазақ қызының инабаттылығын,
биязылығын, қазаққа тән мінезін
сипаттаған. Бір қолымен бесік,
екінші қолымен әлемді тербеткен
аналарға тағзым ретінде бейнеленген. Ал киім-кешектегі әр ою-!рнек
салт-дәстүріміздің болмысын сипаттайды.
«Жас мүсінші ретінде осындай
ауқымды тақырыпта үлкен мүсін
жасағым келетін. Жұмыс барысында аналарымыздың мейірімге толы
бейнесін, ұлтымыздың бай дәстүрін
жеткізгім келді» дейді Болатбек
Еркебайұлы.
Елбасының «Болашаққа бағдар:
Рухани жаңғыру» мақаласында әрбір
азамат туған жерін к!ркейтуге ат салысу керегі айтылған болатын. Бейнеу ауданында алғаш рет ашылған

бұл стелланы қоғамдағы, отбасыдағы
ана мәртебесін к!терудің үлкен үлгісі
деуге болады.
Н.БАТЫР

Оңайгүл ІЗТҰРҒАНҚЫЗЫ,
филология ғылымының кандидаты,
доцент:
– Баяғыда Ресей патшасы І Петр
Санкт-Петербургті нағыз батпақтың
ортасына салдырған кезде қол күші де,
құрылыс материалдары да жетпеген
екен. Сол кезде ол: «осы қалаға кіріп
келе жатқандардың әрқайсысы ағаш,
тас ала кірсін» депті. `рине, жаяу келе
жатқандарға емес, пәуескемен немесе
жәй арбамен келе жатқандарға айтқаны
болар. Ми батпақ жерге қаланы осылай тұрғызған ғой. Былайша айтқанда,
ол жәй бір жатқан батпақты жер еді,
гүлденген мәдени орталыққа айналды.
Мақсаты – Ресейдің шекарасын нығайту,
екінші жағынан !зінің даңқын шығару.
Түркістанда Қожа Ахмет Ясауиге алып

натын имиджін дамыта беру керек. Жыл
сайын біздің елімізден ғана қаншама мың
адам Меккеге қажылыққа барып жатады.
Түркістанға баруды да кіші қажылық ретінде санап, соны адамдарға насихаттап,
санасына сіңіре беру керек. Түркістанның
туристік имиджін осы бағытта дамытсақ
біраз табысқа жетуге болады деп ойлаймын.
– Сіздің ойыңызша, туристер ағылып
келуі үшін қандай мәселелерді бірінші кезекте шешу керек?
– Ең бірінші, қалаға әкелетін жол
жақсы болса деймін. Жақсы инфрақұрылым, әуежай болуы тиіс. `демі,
жақсы, ыңғайлы қонақ үйлер де керек.
Шетел діктердің біздің елге виза алуын
жеңілдеткен ж!н. Қазір белгілі бір топтар әулиеге, аруаққа сыйынуға болмайды, бұл дұрыс емес деген секілді с!здер
айтып жүр. Бұл насихат күшейе берсе
Түркістанға келетін адамдар азайып кетуі
мүмкін. Сондықтан осы бағытта белгілі
бір түсіндіру жұмыстарын жолға қойып,
насихат жұмыстарын күшейту қажет. Сонда Түркістанның қасиеті мен қадірі арта
түседі. Бұл бағыттағы жұмыстарды к!рші
елдерде де жүргізу керек.
Марат ТҰЯҚБАЕВ,
тарихшы-археолог:
– Т!рт қақпалы Түркістан – тоғыз
жолдың торабында орналасқан к!не
шаһар. Орта ғасырларда қала қайнаған
сауда-саттық ордасына айналған. Мұнда
шығыстық үлгідегі базарлар жұмыс
істеген. Сонымен қатар, Ұлы Жібек

жоқ. 'йткені, олардың бәрі бұл жерді
ата-бабамыздан келе жатқан құтты мекен, мейірімді мекен, тарихи !лкем
деп санайды. Мен !зім Түркістан
шаһарында 1957-1961 жылдары 4 жыл
бойы оқығанмын. Сол кездің !зінде
үйге Түркістанның әулие құдығынан су
алып, топырақ алып баратынмын. Ауыл
азаматтары сол суды ішіп, топырақты
б!ліп алатын. Осыдан-ақ қазақтың атабабасын, әулиелерін құрметтейтінін
байқауға болады. Түркістанды әспеттеп,
облыс статусын бергені үшін Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан `бішұлы Назарбаевқа
разымын. 1959 жылы Қа зақ станның
жазушылары Түркістанға келген болатын. Арасында қазақтың біртуар ақыны
Сырбай Мәуленовтің: «Түркістанды
Гүлістан демей немене» деп айтқаны
бар. Ендеше, Түркістан шын мәнінде
Гүлістанға айналуы тиіс. 'з басым
Түркістанды туризм орталығына айналдыру үшін жатпай-тұрмай еңбек
ету керек деп санаймын. Қазақстан
Республикасының Президенті ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев «с!зден іске
к!шу керек» деп айтты ғой. Ол үшін
жақсылап ұйымдастырып, бірлесе отырып, жүйелі жұмыс жасауға тиіспіз. Ел
үшін, жер үшін аянбауымыз қажет. Күнітүні тер т!гуіміз керек. «Түркістанның
сүйем жері сүйкімді, қадам жері қасиетті.
Бір уыс топырағы киелі». Қалай болғанда
да, Түркістанды жақсартуға да, жайнатуға
да, түлетуге болады. Бұл мүмкін деп ойлаймын.

ӨТКЕН мен БҮГІННІҢ
ҚҰТТЫ МЕКЕНІ

кесене салдырып, Темірлан – Ақсақ
Темірдің де рухани бай адам екені туралы
даңқы қалды. Ол осы жердің Қожа Ахмет
Ясауиден қалған киені халықтың игілігіне
айналдырмақ болды. `рине, оған айналды
да. Кеңес Одағының рухани орталықтарды
к!леңкеде ұстау саясаты – халықты рухани
жұтаңдыққа ұшырату мақсатынан шыққан
болатын. Олар сол жоспарын жүзеге асырды. Сол жұтаңдықтың зардабынан құтылу
әрекетіміздің бір парасы – Түркістанның
облыс орталығы болуы деп есептеймін.
Түркістан – «Ер түріктің бесігі»
және дәстүрлі дініміздің есігі. Тас болып
жабылып қалған сол есігімізді ашып,
оған күллі әлемнің назарын аударту –
біріншіден, !зіміздің деңгейімізді танытады, екіншіден, рухани бай халық ретіндегі
имиджімізді айғақтайды, үшіншіден, күллі
түркі халқы үшін абырой. Ежелгі орталығы
барлардың бүгінгі абыройы да биік болатынына к!зіміз жетті. Қазір күллі әлем
имидж үшін күресуде.
– Облыстың алдағы жылдардағы негізгі
даму бағытын немен байланыстырасыз?
– Облыстың ендігі даму бағыты,
негізінен, туризммен байланысты болады. Қазіргі заман адамдары үшін туристік
сапар нағыз хоббиге айналды. Бірақ бұл
тек біздің заман адамдарының ғана хоббиі
емес екен. Туризмнің тарихына қарап
отырсақ, к!не дәуірлердің !зінде де адамдар бір жерде отыра бермеген. Туризм
тарихын зерттеушілер б.з.д. V ғасырда
!мір сүрген Геродотты тарихшы десе, енді
бір ғалымдар оны саяхатшы дейді. Кім
қалай атаса да, мұндай саяхатшылардың
бағзы замандардағы деректері қазіргі
дәуір адамы үшін аса құнды құжатқа
айналды. Міне, сол құжаттардың !зі
бүгінгі заманның нарықтық туризмін
дамытуға ықпал етіп отыр. К!не дүние
жәдігерлері немесе тарихи жазба деректері
жер шарының аса белсенді туристерін
!зіне шақырып тұратын ғажайып маяк
сияқты қызмет атқаруда.
Түркістанда әлемдік дін басылардың
ғана емес, жәй қарапайым діндар адамдардың жыл сайын келіп тәу етіп кетуіне
ықпал ететін қандай да бір ауқымды ісшаралар атқарылуы керек деп ойлаймын.
`рине, келіп те жатыр ғой. Бірақ !те аз.
`лем дінбасыларының кездесуін Елордада емес, Түркістанда !туі – оның даңқын
бұрынғыдан да кеңірек танытар еді.
Тұрсынбек AЛИҰЛЫ,
жеке кәсіпкер:
– Қазіргі заманда !ркениет жетістіктерімен ешкімді де таң қалдыра алмайсың.
Олар барлық жерлерде де бар. Жалпы
туристердің тоқсан пайызы теңізге түсіп,
суға шомылып, дем алуды ғана к!здейді.
Бұл бағытта Түркия, Тайланд секілді елдер
бар. Олар бұл бағытты қатты дамытқан.
Олармен бәсекелесу қиын. Ал әлемде
тарихи орындар мен қасиетті жерлер
аз. Мекке, Иерусалим т.б. Бұл қалаларға к!птеген адамдар келеді. Сондай
жерлердің бірі – Түркістан. Түркістанда
бүкіл түркі дүниесіне танымал, әулие
Қожа Ахмет Ясауидің жатқаны белгілі
бір м!лшерде туристерді тартуға сеп бола
алады. Түркістан Кеңес Одағы кезінде
Орталық Азияның Меккесі ретінде
қабылданатын. Ата-бабаларымыз да
Түркістанды қасиетті, киелі жер деп
санайтын. Қазақтың барлық беделді
адамдарының, хан-сұлтандарының, бибектерінің, батырларының сонда жатуы
с!зімізге дәлел. Менің ойымша, алдағы
уақытта да қаланың барша мұсылман
қауымы қадірлейтін, түркі әлемі сыйы-

жолының бойындағы бұл қалаға жылына
мыңдаған сауда керуендері келіп-кетіп
жатқан. Біз алдымен қала ішіндегі к!ше
базарына тоқталсақ. Орта ғасырларда,
одан кейінгі Қазақ хандығы дәуірде, тіпті
кешегі XIX ғасырда да қала к!шелерінің
барлығы базар ретінде пайдаланылған.
Жолдың ені 5 метр болса, екі жағындағы
үйлердің алдында бастырма болған.
Соның астында сауда орындары мен
шайханалар, шаштараздар мен шеберханалар жұмыс істеп, саудагерлер сауданың
к!рігін қыздырған. Шаһарда негізгі
базар үшеу болған. Түркістан Ұлы Жібек
жолының бойында орналасқандықтан,
мұнда дүниенің түкпір-түкпірінен
керуендер келген. Оған киелі шаһардағы
к!не Күлт!бе, Яссы шаһарларына
жүргізілген қазба жұмыстары барысында табылған ескі бұйымдар мен к!не
жәдігерлер дәлел.
– Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан киелі мекендегі кне базарлар қалай
аталған және олардың бүгінгі жай-күйі
қандай?
– Бұрынғы замандарда Түркістанда
сауда-саттық дамып, базарлар к!птеп
салынғанын білеміз. Соның бірі – орталық
базар. Біз қазба жұмыстарын жүргізген кезде ыдыс-аяқтардың қарасы к!птеп жиналды. Солардың ішінде, мысалы Пәкістан
мен Түркияның ыдыс-аяқтары едәуір
к!п болды. Қытайдың фарфоры, қоладан
жасаған айналары кездесті. Үндістанның
керамикасы да бар екен. Базар қаланың
қақ ортасында қалып қойғандықтан,
қазіргі күні оны сыртқа к!шіру жұмыстары
жүргізіліп жатыр. Қаланың сыртынан 3
бағытта жер б!лінген. Базар басшыларына ұсынылған эскиздер бойынша алдағы
уақытта заманауи форматта салынып
шығады деп болжап отырмыз.
Асылы ОСМАН,
тіл жанашыры:
– 2018 жылы киелі Түркістан облыс
орталығы атанғанда, қуанғаннан жүрегім
жарылып кете жаздады. Мұндай тарихи
шешім бір ғасырда бір рет қабылданады.
Түркістанның !зі сонау ғасырлар бойғы
исі түріктің рухани орталығы болып келе
жатқан шаһар. XX ғасырдың басында
Мағжан Жұмабаевтың !зі «Түркістан
– екі дүние есігі ғой» деп бостан-босқа
жазған жоқ. Түркістанның түркі әлемінде
алар орны ерекше. Сондықтан барлығын
ескере келіп, Түркістан облысын
құрып әрі орталығы ретінде Түркістан
қаласын таңдау мені қатты қуантты.
Жалпы мені ғана емес, жүрегі «түркі» деп
соғатын адамдардың бәрін бұл жаңалық
қуантты деп ойлаймын. Маған сенсеңіз,
Түркиядағы азаматтардың, ол жақтағы
бауырларымыздың қуанышында шек

Аманжол AЛТАЙ,
айтыскер-ақын, «Дарын» мемлекеттік
жастар сыйлығының иегері:
– Түркістан – исі түркі жұртының
рухани астанасы. Мағжанша айтар болсақ
Түр кістан екі дүние есігі, ер түріктің
алтын бесігі. Кешегі Ахмет Ясауи бабамыз кемелдендірген ислам ілімінің
орталығы болған ордалы !лке. Түркістан
– хандарымыз, билеріміз, батырларымыз,
басқа да тарихи тұлғаларымыз жатқан
тарихи санамыздың алтын тамырына
айналған !лке. Оның облыс орталығы
болып қайта ашылуы ұлттық санамыздың
сәулеленуіне, тарихымыздың тереңдеуіне
үлкен әсер етті деп ойлаймын. Сондықтан
да қайта жаңғырып жатқан Түркістан
шаһарының болашақ келбетінде кешегі
шаһарларымыздың белгілері, тарихи
тұлғаларымыздың мұражайы болуы керек
деп ойлаймын. К!ше атауын қойғанда да
ерекше мән беруіміз керек. Тарихымыз
тіпті сол к!шелерімізде де жаңғырып
тұруы тиіс. Түркістан туризмнің де ордалы
!лкесіне айналуы керек деп ойлаймын.
Облыс атанып жатқан кезде осындай
үлкен мәселелерге мән беруіміз қажет.
Болашақта біздің Тәуелсіз Қазақстанның
үлкен бір рухани орталығы, рухани қазынасы осы Түркістан болады. Түркістан –
қазақ ұлтының тірі ескерткіші. Бұл біздің
тарихымыздың тереңдігін, ұлтымыздың
данышпандығын, халқымыздың қасиетін,
бабалардың !сиетін !лшейтін куәлік.
Елбасы !те данышпан саясаткер. Бұл
кісінің аталмыш шешімі болашаққа
жасалған ұлы қадам. Ендігі кезек біз ел
болып осы миссияның орындалуына үлес
қосуымыз керек. Түркістанды қазір мақтау
асылық. Бұл киелі атырап мақтауға тәуелді
емес. Кесек тұлғалардың кесенесімен,
Патша-билердің пешенесімен ғана емес,
бұл топырақ болмыс бітімімен қасиетті
ғой. Күллі түркі жұрты тамсанып отырған
тарихи мұраға – аманат ретінде қарай бастауымыз рухымыз оянды дегенін білдіреді.
Тәңірі к!терген туымызды жықпай,
мұратымызға жеткізсін деп тіледік.
Түркістанның келісті келбеті одан
сайын ерекше реңк алып, қаланың
зіндік бітім-болмысы ұлттық нақышта
қайта түлейді деген сенім мол. Алдағы
уақытта атқарылар ауқымды жұмыстар
арқылы кербез мекеннің алып шаһарға
айналып, жер беті таңдай қақтырар
қала атанарына шүбә жоқ. Бұл күнгі
Түркістан – облыс орталығы ғана емес,
ткен мен бүгіннің үндескен құтты
мекені. Ұлыларды түлеткен ұлы мекен
ұлтымыздың айшықты аймағына айнала берсін!
Тимур АТАБАЕВ
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Қазақ – хандарымен, ақылман абыздарымен, қара қылды қақ жарып, көркем сөзден күмбез
орнатқан билерімен, тұтам жер үшін жанын пида еткен батырларымен мақтана алатын халық.
Жаңалыққа құлақ салдым. Әлемді жайлаған мына бір індеттің кесірінен Африка
мемлекеттеріндегі елдің аштыққа ұшыраған жағдайын, Нигерия, ОАР, Самали жеріндегі
аштықтың халқына тигізген зардабын айтып жатыр екен. Бір үзім нан таба алмай, күні бұрын
сойылған сиырдың қанын алуға кезекке тұрған елді көргенде жағамды ұстадым. Әрине, оған берер көмегің жоқ, дәрменсіз күйдесің. Бұл зауал өткен ғасырда біздің елді де айналып өтпеген. Тіпті
ол зобалаңның арнайы ұйымдастырылғанын қаншама ғалым мен зерттеушілер жазды...
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза 25 маусымда республикалық «Ана тілі» газетіне берген «Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында тұр» деп аталатын арнайы сұхбаты көп елге ой салды.

Журналистің «Мемлекеттік тіліміз ұлтаралық
қатынас тіліне айналуы үшін қандай қадамдар
жасалуы керек деп есептейсіз?» деген нақты
сұрағына Мемлекет басшысы да нақты жауап
беріпті. Бұл ретте Қ.Тоқаевтың айтқан т!рт
түрлі ұсынысын, егер билік бұтақтары болып,
ел-жұрт болып жүзеге асыра алсақ, нағыз қазақ
тілінің к!сегесін к!гертерлік шешуші соқпақтар
деуге болады. Оның біріншісі «қазақ тілінде
с!йлеу мақтаныш болуы үшін қоғамда оған деген
қажеттілікті арттырған ж!н» деген ұсыныс. Бұл
бәрінен де маңызды. «Дүние» атты алып моторды дүрілдететін, «жаһан» атты алып құбылысты
жаңғыртатын осы «қажеттілік». «Ораза-намаз
тоқтықта» екенін тарих сан мәрте дәлелдеп келеді.
Бүгінгі күні !зге тілдің диірменіне су құйып
жүрген !зіміздің қарак!з бауырларымыздың да
бір замандарда сондай қажеттіліктің құрбаны
болғаны кімге құпия?! Сондықтан мемлекеттік
тілдің жанашырлары жиналып алып «қазақ тілі
– мемлекеттік тіл! Оны білуге міндеттісің» деп
күні-түні ұрандағаннан г!рі, мемлекет !зінің
мемлекеттік тіліне қажеттілік туғызу механизмін
жетілдірсе, былайғы жұрт !зі-ақ қаржысын ша-

КҮЛШЕ НАН

ПРЕЗИДЕНТТІК
БАЙЛАМ мен ПЕРЗЕНТТІК
ПАЙЫМ ҚАТАР ӨРІЛГЕН
шып қазақ тілінің курстарына барып, бірер жылда сайрап шығатын болады. Ал сол қажеттілікті
қалай туғызуға болады? Бұл сұрақтың да жауабын
Қ.Тоқаев !з сұхбатында ашалап айтып беріпті.
«Мемлекеттік қызметке, оның ішінде, халықпен
тығыз жұмыс істейтін лауазымға тағайындау
кезінде кәсіби біліктілігіне қоса, қазақ тілін жақсы
білетін азаматтарға басымдық беру керек. Парламентте немесе баспасз мәслихаттарында
мемлекеттік тілде сйлеп, пікір алмаса алмайтын
мемлекеттік қызметкер ұғымы, ең алдымен, қазақ
азаматтарының арасында – анахронизмге айналуға
тиіс» дейді Мемлекет басшысы. Айтылған с!з
орындалса ғана құнды. Мемлекет басшысының
осы ұсынысын біздің билік бұтақтары іліп әкетсе,
қане! Негізі ел азаматтары мемлекеттік қызметке
тұрарда, !зге тілде мектеп бітіруші түлектер
ЖОО түсерде мемлекеттік тіл олардың алдынан
шығатын негізгі !ткелек болу керек. Оны әдепкіде
кедергі-кеден емес, жеңілдік, ынталандыру ретінде
жүзеге асырған дұрыс. Мәселен, қазақтілді мектеп түлектері негізгі т!рт пәннен 100 балл жинау
керек болса, !зге тілде мектеп бітірушілер қазақ
тілін қоса алғанда бес пәннен 100 балл жинау керек. Осылай болғанда қазақ тілінен лайықты балл
жинау үшін болса да, мемлекеттік тілді меңгеруге
деген құлшыныс та, мектептердегі оқыту сапасы да
к!терілетін болады. Мемлекет басшысы ұсынған
екінші бір тетік, «қазақ тілін жақсы білетін !зге
ұлт !кілдеріне қолдау к!рсету» мәселесі. Бұл
да дүниежүзіндегі бірқатар к!пұлтты елдердің
саясатында бұрыннан бар, қалыптасқан, !німді
тәсілдің бірі. Қасым-Жомарт Кемелұлы с!з болып
отырған сұхбатында «қазақ тілін жақсы білетін
!зге ұлт !кілдерін қолдаудың» нақты тетіктерін
де ұсынған екен, алдағы уақытта мемлекеттік
қызмет ж!ніндегі агенттік пен ҚХА бұл тарапта
кешенді жұмыс жүргізе білсе нұр үстіне нұр болар
еді. Мемлекет басшысы айтқан үшінші ұсыныс
та әсіресе қазақтілді ағайындардың әрдайым
қаперінде жүруге тиісті маңызды мәселе деп
білеміз. Мемлекеттік тілді үйренгісі келетін,
с!йлеуге талаптанып жүрген азаматтардың талабына су сеппей, моралдық тұрғыда қолдап
отыру, жылы с!з айтып, шабыттандырып отыру
– олардың талабына желкен бітіреді. Мемлекет
басшысы ұсынған тртінші тетік – «телевизиялық
және радио хабарларының сапасын арттыру» туралы. Мемлекеттік тілдің бәсін түгендеуде бұл да
айырықша маңызға ие, ұрымтал соқпақтардың
бірі екені даусыз. 'йткені бүгінгі күннің ақпарат
дәуірі, ақпараттық технологиялар заманы екенін
ескерсек, электронды ақпарат құралдарын ұтымды
пайдаланудың маңызы мен к!кейкестілігі !з!зінен айқындала түспек. Алайда біздің еліміздегі
қазақ тіліндегі радио-телевизиялық хабарлардың
сапасының сын к!термейтіндігіне Мемлекет
басшысының !зі «біздің ақпарат німдеріміз
Ресей бағдарламаларының кшірмесіне емес,
қайта қоғамдық ойдың қайнар кзіне айналуға
тиіс. Арзан ойын-күлкіден грі, ұлттық идеяға
қызмет ететін топырағымыздан тамыр алған
тл бағдарламаларды молайту қажет» деп орынды назар аударыпты. Қазір Құдайға шүкір, таза
мемлекеттік тілде хабар тарататын телеканалдарымыз бен радиоларымыз аз емес. Мәселе,
онда берілетін хабарлардың сапасы туралы жұрт
айтудайын айтып, жазудайын жазып жатыр.
Бірақ нәтиже, оң !згеріс аз. Жасыратын не бар,
телеканалдарымыздағы авторлық бағдарламаның
дені қайдағы бір әншісымақтардың ыржалаңдаған
ойсыз ойын-күлкісі мен солардың не киетіні,
не ішіп-жейтіні секілді мән-мағынасыз
тақырыптарды «қаузауға» арналады. Ал радионы қашан ашып қалсаң, «жайдарман», «ақ
тілек», т.с.с. кілең бір күні бойы бітіп бермейтін
«құттықтаулар». Осыдан кейін қазақтілді аудитория еріксіз !зге елдің немесе !зге тілдегі
теле-радиоларына бұрылып жүре береді. Сонда
!зіміздің теле-радио хабарларымыздан қазақтілді
аудиторияның !зі теріс айналған жерде, қазақ
тілінің қадір-қасиеті туралы не айтуға болады?!
`лде біздің қазақ қоғамында «әншіден» басқа
әңгіме, «жұлдыздан» басқа жұмыс қалмаған
ба? Теле-радио саласының басшылары мен
журналистері неге бір уақ басымызды сілкіп, мынау ХХІ ғасырда !мір сүріп жатқан адамдардың
талғамы мен талабы туралы ойланбаймыз?!
Не айтамыз дейтін емес, !міріміздің күллі саласы !зекті тақырыпқа тұнып тұрған жоқ па?!
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Ғылым-білім, мәдениет, ұлттық спорт, !ндіріс,
денсаулық сақтау, егін-мал шаруашылығы, ішкі
және сыртқы саясат, қол!нер, !неркәсіп, экономика, шағын және орта кәсіпкерлік, сыртқы
сауда, туризм, дін істері, халықаралық қатынастар,
әлем елдерінің тыныс-тіршілігі, балалар, аналар,
зейнеткерлер, мүгедектер мәселелері... Құдай-ау
толып жатыр ғой, қайсыбірін санап тауысайық?!
Міне, осы салалардың !зекті проблемалары
мен к!рнекті тұлғалары туралы неге с!з болмайды?! Мәселен, Қазақ радиосы сағаттап «ақ
тілекке», «жайдарманға» уақыт жоғалтқаннан г!рі,
аймақтанушы, саясаткер мамандарды шақырып
сағаттап халықаралық шолулар бергені әлдеқайда
!німді болар еді.
Мемлекет басшысының «қазақ тілінің мәртебесін арттыру жолында кинематографияның
да алар орны ерекше. Бізге тарихи оқиғаларды
дәріптейтін, қазіргі қоғамды да бейнелейтін сапалы
дүниелер керек. Қырғыз киногерлері «Құрманжан
датқа» деген мәнді, мағыналы, кз қуантып, кңіл
толатын фильм түсірді. Соған бар-жоғы 1,5 миллион доллар жұмсаған. Ал біздің кинематографистер бұдан әлдеқайда кп сұрайды. Ал түсірген
дүниелерінің сапасы әрдайым кңілден шыға
бермейді» деген уәжі туралы да біздің отандық
киногерлер ойлануға тиіс. Егер керемет кинофильмдер түсіріп, оны қазақ тілінде с!йлетіп
қояр болсақ, мемлекеттік тілдің тұғырын биіктету
жұмысына бүкіл ел к!леміндегі кинопарктерімізді
де жеге алған болар едік.
Қысқасы, мемлекеттік тіл туралы Қ.К.Тоқаевтың «оны ың-шыңсыз, айғайламай, қызбалыққа
салынбай, бірақ табанды түрде жалғастыра беру
қажет. Бұл орайда &збекстанның тәжірибесін
мысалға келтіруге болады. Олар здеріне тән жайлы
мінезіне салып, ұрандатып-шулатпай-ақ, қажет
кезінде орыс тіліне де жүгіне отырып, тіл мәселесін
толық шешіп алды» деген байламы біздің басты
ұстанымымыз болуға тиіс.
С!з болып отырған сұхбаттағы келесі бір
!зекті тақырып – еңбексүйгіштік пен еңбек
адамына деген құрмет мәселесі. Адамды адам еткен – еңбек. Дүниенің қозғаушы тетігі мен оны
жаңартып, жаңғыртатын құдірет те еңбек. Осы
тұрғыдан алғанда, әлемдегі қайсыбір дамыған елді
алайық, ондағы даму мен игіліктің қайнар к!зі
еңбексүйгіштік пен еңбек адамына деген құрметте
жатқанына к!з жеткізу қиын емес. Бізде адал
еңбек лайықты бағаланбайды. Еңбек бағаланбаған
жерде адал еңбекке деген ықылас, құлшыныс
кемиді. Бұл туралы Мемлекет басшысының
«еңбек адамдарына деген құрметті арттырып, ел
сүйсініп қарайтындай жағдай жасауымыз қажет.
Сол арқылы скелең ұрпақ қоғамның құрметіне
блену үшін жоғары мемлекеттік лауазымдарды
иеленбей-ақ, з ісін тыңғылықты, мұқият атқарса
жеткілікті екенін түсінуге тиіс... Еңбекке баулу
идеологиясы атақты ақын-жазушыларымыздың
шығармашылығында барынша крініс тауып,
алдыңғы қатарда насихатталуы керек деп санаймын» деген ойларының маңызы !те зор.
Мемлекеттің қуаты – халқының саны мен
сапасында. Ал к!п ұлтты елдің қуаты – мемлекетті
құраушы халықтың бірлігі мен тірлігінде.
«Халықтың саны» деген мәселе түсінікті. Ал
«халықтың сапасы» деген не? `лемдік тәжірибе
бойынша ол к!бінде ел тұрғындарының мәдени
!ресінен, пайым-парасаты мен жасампаздық
қуатынан, еңбекке деген к!зқарасынан к!рініс
табады. Олай болса біздің жұрттың сапасы қай
деңгейде?! Ұлт ретінде адамзат !ркениетіне опырып олжа салмасақ та, !зіміздегі барды қаншалық
ұқсата алып жүрміз? Кеңестік кезеңді айтпағанда,
тәуелсіздіктің отыз жылында осы мәселе туралы
ойландық па?! `й, қайдам! Отыз жылдан бергі
бар !неріміз той жарыс, нәзір бәйге болып кеткен
жоқ па?! ХХІ ғасырда мына ғаламшарда тойдың
дастарқанымен, қонақтың санымен, шашылған
ақшаның к!лемімен мақтанатын бізден !зге
дарақы жұрт қалды ма екен?! Ең сорақысы, осынау
«бәйгелерге» банктерге белшеден қарызға батып
тұрып қатысатынымызды қайтерсің! Егер ҚасымЖомарт Кемелұлы с!з болып отырған сұхбатында:
«Қазір «тойың тойға ұлассын» деп әндетіп, той тойлап жүретін уақыт емес. Бүгінгідей технологияның
заманында той-томалақтың әңгімесін айтып, бірбірін асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға риза
кейіпте жүру әдетінен арылу керек. Тіпті осындай
қауіпті пандемия кезінде кейбір азаматтарымыз

маған хат жазып, той ткізуге мүмкіндік беру керек
деп талап қояды. Мемлекеттің зі лермендікпен
мір сүретін кезге келдік. Сондықтан еңбек ету
– мір сүру салтына айналып, басты міндет
саналуға тиіс. Той қуалайтын емес, ой қуалайтын
кезеңмен бетпе-бет келдік. Бұл дәуір – ақыл-ойдың,
ғылым мен білімнің, еңбектің дәуірі!» деп ашық
та ащы ескерту жасамағанда әлі қанша уақыт
далақтарымызды бір құдай білсін!
Осы сұхбатта Мемлекет басшысына Жанарбек
`шімжанның қойған тағы бір әрі ұрымтал, әрі
к!кейкесті сұрағы «зиялы қауым қазір !з р!лін
дұрыс атқарып отыр деп есептейсіз бе? Бүгінгі
таңда олардың қоғамдағы міндетін қалай елеп,
екшейміз?» дегенге саяды. Яғни зиялы қауымның
қоғам дамуындағы жетекшілік және ұйытқылық
р!лі туралы.
Бұл мәселе туралы Қ.Тоқаев !з пікірін: «біздің
белгілі ақын-жазушыларымыз соңғы кездегі оқиғаларға белсендірек араласып, жастарға мірлік
тәжірибесін үйретіп, темір қазық секілді жол
крсете алады деп ойлаймын.
Қазір бүкіл дүниежүзі пандемия салдарымен
күресіп жатыр. <лемдік экономика кз алдымызда
құлдырап, жұрттың мір сүру салты згерді және
осы үрдістер күн тәртібіндегі зекті мәселелерге
айналды. Міне, осындай кезде жас ұрпаққа беделді
ақыл-ой иелерінің парасатты пікірі ауадай қажет»
деп сабақтаған екен. Біздің зиялы қауым !кілдері
Президент меңзеген осы талаптың биігінен табылып жатса, қане?!
Сонымен бірге осы тараптағы әңгімесін Мемлекет басшысы әрі қарай сабақтай келіп, зиялы
қауымға: «жаңа заманда ар, намыс, ұят сияқты
адами қасиеттерге қажеттілік бола ма? Менің
ойымша, бұл – зиялы қауым кілдері талқылайтын
ауқымды философиялық мәселе. Үлгі-неге, ұлттық
құндылықтар болмаса, машиналар мен роботтар әлемінде жұтылып кететініміз сзсіз. Біздің
ұлы ақын-жазушыларымыздың шығармалары да
маңызын жоғалтады. Сондықтан зиялы қауым
кілдері болашақ мір туралы мәселені қазірден ой
таразысына сала беруге тиіс» деген нақты !тініші
мен ұсыныстарын ортаға салыпты.
Жауырды жаба тоқып қайтеміз, тәуелсіздігімізді
жариялап, капиталистік жүйеге к!шкелі бері,
тұтас қазақ қоғамының байлық пен мансапқа
ғана аңсары ауып, ар-намыс, обал-сауап, ұятмият секілді адами құндылықтарды қодыратып
алғанымызды кімнен жасырғандаймыз?! Аманымыз ақшаға, саламымыз саудаға айналып
кеткелі қай заман?! Қайырым мен мейірім деген
ұғымдарды да ұрпақтарымыз ертегіден оқитын
жағдайға жеттік. Біреудің қайғысына ортақ болу
мен қуанышына қол соғу сезімі де барған сайын
сұйылып барады. Міне, осынау ұлттың тағдыры
мен болашағына керекті тұғырлы міндеттерді
!скелең ұрпақтың санасына сіңіруді Мемлекет басшысы ұлт зиялыларының мойнына жүктеп отыр.
Осыған қаншалықты дайынбыз, Алаш зиялысы?!
Қасым-Жомарт Кемелұлы !зінің осы жолғы
сұхбатын: «Біз мемлекет ретінде де, ұлт ретінде
де бір орында тоқтап қалмауымыз керек. Ондай
жағдайда ел тоқырауға ұшырайды. Оның зардабы
мемлекеттігімізге тиеді. Ауыр тиеді. Ащы да болса
айтайын, біз – қазақтар, осынау алмағайып күрделі
әлемде, түптеп келгенде, ешкімге соншалықты
қажет емеспіз. &з мемлекетімізге ғана қажетпіз.
Осы бір қарапайым қағиданы ешқашан естен шығармауымыз қажет. <лемдегі Қазақстанның
жетістігін кре алмайтын, «мысықтілеу» саясаткерлер, тіпті мемлекеттер де бізден алыстап кеткен жоқ, маңайымыздан ұзамай, әр
қадамымызды бағып отыр. Сондықтан елімізді
ркендету, кркейту – тек қана з қолымызда.
Біздің осындай сындарлы сәтте қателесуге еш
қақымыз да, құқымыз да жоқ. Және мемлекет
құрушы ұлт ретінде бұл мәселені бірінші кезекте
зіміз терең сезінуіміз қажет. &йткені қазақ
халқының тағдыры тарих таразысында тұр…»
деген жанайқай іспетті байламымен аяқтапты.
Мемлекет басшысының Президенттік байлам мен
перзенттік пайым қатар !рілген осынау ұлағатты
с!зін тәпсірлеп жатқаннан г!рі, әрбір қазақ баласы осы с!зді қиып алып бойтұмардай бойында да,
жадында да сақтаса деген тілек айтқымыз келеді.
Дүкен МAСІМХАНҰЛЫ,
филология ғылымының
докторы, профессор

Газеттің бас редакторы Жанарбек `шімжан
елдің к!кейінде жүрген біраз мәселелерді
қозғап және де тұшымды жауап та алған.
Мені президентіміздің мына бір с!зі қатты
толғандырды. «Қазір «Тойың тойға ұлассын»
деп әндетіп, той тойлап жүретін уақыт емес.
Бүгінгідей техноло гияның заманында тойтомалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін асыра
мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға риза кейіпте
жүру әдетінен арылу керек. Тіпті осындай қауіпті
пандемия кезінде кейбір азаматтарымыз маған
хат жазып, той !ткізуге мүмкіндік беру керек деп
талап қояды. Мемлекеттің !зі !лермендікпен !мір
сүретін кезге келдік. Сондықтан еңбек ету – !мір
сүру салтына айналып, басты міндет саналуға
тиіс. Той қуалайтын емес, ой қуалайтын кезеңмен
бетпе-бет келдік. Бұл дәуір – ақыл-ойдың, ғылым
мен білімнің, еңбектің дәуірі!» деген с!зі, к!птің
к!кейіндегі ойды қозғады десек болар.
Кейінгі жылдары біздің қазақ, тіс шұқитын
ши шығара алмаса да, шын мәнінде той тойлаудан алдына жан салмай, бәйгенің алдын
бермейтін араптың қызу қанды жүйріктеріндей
аршындағанын несіне жасырайық?! «Адам
баласының жаман құлқы жаратылысынан емес,
!скен ортасында к!рген үлгі-!негесінен» деп
Мұхтар `уезов айтпақшы, үш т!рт ай бұрын
кезекке тұрып, кейбірі несие алып, аптаның жеті
күні той тойлау үрдіске айналды. Дастарқанына
жүздеп емес-ау, мыңдап кісі шақырғандардың
куәсі болдық. Он мың теңгенікін місе тұтпай,
алпыс мың доллардың тортын алдырып
жейтіндерді де ел айтып, Фейсбук, Инстаграмм
парақшаларында жазып жатты. «Той – халықтың
қазынасы» деген с!з де бар қазақта. Бірақ,
қаншама қалаларда !тіп жатқан той, тойдан
қалған мол ас-тамақты тастау қай қағидаға сай
келеді? `р нәрсенің обал-сауабы бар емес пе?
Бұл астамшылдық па, ысырапшылдық па, оны
!зіңіз саралай берерсіз. Осыдан біраз жыл бұрын
діни басқарма «ас, құдайы тамақ беретіндерге
ысырап болмау үшін дастарқан мәзірі ықшамдап
жасалсын» деген пәтуә беріп, жақсы бастама
к!терді. Астана мешіттері осы тәртіпке бағынып,
ретке келген сияқты еді. Айтылған с!зді құлаққа
іле бермейтіндер қойсын ба, дастарқан мәзірін
күшейтіп, сере қазылар дастарқанның сәнін
кіргізіп, имамдардың да к!зі де оған үйрене
бастағандай болды.
Осының бәрін к!ріп отырып, кешегі !ткен
күн еске түсіп, үлкендерден естіген әңгімемді
жазуды лайық к!рдім.
Менің әкем, ел басынан !ткен талай тауқыметтің куәсі болғандардың бірі еді. 'зі соғыс
ардагері, бір аяғын Украина майданында беріп
келген сұрмерген. Ат әбзелдерін жасайтын,
ұсталығымен қатар домбыра шабатын шебертін. Анам да тігіншілікпен айналысып, к!ршіқолаңға оны-мұны тігіп беру, сырмақ, киіз басу,
құрақ құраудың қас шебері болатын. `кемнің
екінші мамандығы – шаштараздығы. Ол кезде ауыл халқының іргесі с!гілмеген, үлкен үш
б!лімшенің ақсақал, қарасақалдарын тегіс
келіп, аптаның екі күнінде шаш алдыратын.
«Қартайдық, қайғы ойладық ұлғайды арман»
деп һакім Абай қырықтан жаңа асқанда айтқан
екен. Сол уақыттағы ақсақалдардың бәрі сол
бір қағиданы берік ұстағандай к!рінеді маған.
`кеме келетін кісілер де сақал-мұртын қияқтай
етіп басып, баптап жүретін. Үлкендердің алды
келіп жайғасқанда соңынан келгендеріне бас
иіп сәлемдесіп, қарсы алатын. Ал қазір, балағын
шорт кесіп, мұртсыз сақалы беліне түскен, елді
шошытатын пірадар жастарды к!ргенде заманыңның !згергеніне таңғалмасқа шараң жоқ.
Ол кезде менің жасым алты-жетілер шамасында,
ағам Садан он жаста. Міндетім ақсақалдардың
қолына су құю да, ағамның міндеті аттарын
байлау. Ақсақалдар тегіс жиналғасын әңгіменің
к!рігі қызып, сексеуілдің шоғындағы самауырдай
бұрқырайды. Сондағы әңгіменің т!ркіні – елдің
амандығы, жұрттың тыныштығы. Қазіргі тойтомалақта елдің амандығын айтатын есі түзу
адам таппай қиналатын кездер де барын несіне
жасырамыз? Біздің бала күніміздегі ақсақалқарасақалдардың алды кезіндегі оба індетінен
аман қалып, кейінгі буындары ашаршылықты
бастан !ткеріп, орта буыны соғыстың қан майданын бастан кешкендер еді. Оң аяғы тізеден
жоғары жоқ әкем, кіші балдағын аяғының орнына тіреп қойып, таң атқаннан қара кешке дейін
тапжылмай тұрып, келген елдің шашын алатын.
Сол тұрысын !зі бақытқа балайтын. Кешкісін
інілерімен шайға отыратын. Шиеттей сегіз баламыз, әкеміздің шаршаңқы жүзіне жаутаңдай
қарап, кейде қарындасы Бүбүкүл, кейде шешем
Тұрған жандары ашып күңкілдесе, әкем оларға
күле қарап, !з ісіне !зі жігерленіп, мырс етіп
қана қоятын. Ауылдың мал доғдыры болып
істейтін інісі Жайнақ Тастанов деген ағамыз
келіп шаш алдырады. Ол кісі әкем 1944 жылы
соғыстан аяқсыз оралғанда, жастау кезі екен,
жеті шақырым жерден !гіз арабамен барып,
шешемді әкеме алып қашысып келіпті. Орта
бойлы, сұлу жүзді керемет адам еді. Шешеміз
нанның қоқымына дейін қалдырмай қағыпсілкіп алып, «Аяқ асты болмасын, әр нәрсе !зінің
есесін, теңдігін алады» деп шырылдап отырар
еді. Қорада азын-аулақ мал бар, бүкіл ел сол малымен жан баққан кез ғой. `кеміз жазда жантақ
шауып әзірлеп, үйде үш-т!рт жасар, бір-екі
ісекті жылда соғымға байлайды. Желтоқсанның
басында біреуін сойып, қамыспен үйітіп, сабасаба ет дайындап, соғым басына ағайындарын
шақырады.Үлкен ағасы Мырзахмет бастаған,

!зге де к!рші-қолаң бар, үш ауыз үйге қонақ
күтетінбіз. Ет жеп, сорпасын ішіп, әңгімедүкен құрып, түн ортасы ауа қонақтар үйлеріне
қайтатын. Ол кезде ағайынның үлкеніне ауыз
тигізбей, ешкім асқа қол тигізбейтін. Қауын
піскенде де үлкендерді шақырып, батасын алып
дәм татқызатын. Бұл, міне біздің замандағы
«тойдың, молшылықтың, беркенің» түсінігі
осы еді. Қазір сол ұғымның !зі !згеріп бара
жатқанына қынжыласың. Апам марқұм қонаққа
күнде дайындалады. Бауырсақтың, шелпектің
түр-түрі, қарындағы сары май, құймақ дейсіз
бе – қолынан келгенінің бәрін жасап бағады.
Бізге «Сендерге күлше нан пісіріп берем» деп
құлағымызды к!теріп қоятын. Шоққа к!міп,
күлше нан пісіреді. Шоққа күйіп піскен нанның
исі де, дәмі де б!лек. Қазандағы ет қайнап, исі
мұрынды жарып, ошақ басындағылар қара сорпадан ұрттап жүреді. Қонақ келер алдында апам
сорпаның бетіне шыққан майын қалқып алып,
күлше нанды соған майдалап турап қоятын да,
тура қонақ келер алында бізді шақырып алып,
асататын. Майға б!ккен күлше нан неткен дәмді
десеңізші? Қонақ тегіс жиналғанда Мырзахмет атам қойдың бір құлғын кесіп береді, кей
балаларға сирақ тиеді...
Бір күні Жайнақ Тастанов ақсақал үйде
отырып, есіне түскен бір әңгімені бастады.
Бұл 1944 жылдың күзі еді дейді. Ол кезде
колхоз бастық Мейірманқұл Байсеркеев деген кісі болыпты. 'зі коммунист, жұмыста
!те қатал болса керек. Ауылдағы азын-аулақ
егін орағының жүріп жатқан кезі. Орталық
қырманға әкемді қарауыл, әрі ұста ретінде
жұмысқа қабылдапты. Сынған араба, үзілген
божы, жүген, кетпен, күректерді саптап, орақ,
шалғыларды шыңдап, ретке келтіреді екен.
Жалақы жоқтың қасы, бастық әкеме еңбек
ақысына бір уыс бидай, орташа жүгері сотасын
алуға рұқсат етіпті. `кем күніге түскі, кешкі
асқа келгенде, бастық айтқан затты шекпенінің
екі қалтасына салып әкеліп жүріпті. Шешемнің
аяғы ауыр, әкелген жүгері мен бидайды екі ала
дорбаға салып жинай беріпті. Сонымен қатар,
мемлекетке күніге бір таба нан !ткізетін тапсырма болыпты. 'кімет берген ыржанай қара
ұнға қол диірменмен бидай, жүгері тартып
араластырып, қызылқошқыл етіп, әдемілеп
нан пісіріп, !ткізеді екен. Бір күні түскі асқа
дайындық жасап жатса, үйдің жанына колхоз
бастық келіп: «Жоғалтқанымды таптым, таптым» деп аттан түсе бастапты. Қасында есепші
бар. Шешем жерошаққа нан пісіріп, бір-екі
таба нанды пештің ернеуіне қойып отырса керек. `лгі с!зді естіген анам аяқ-қолы дірілдеп,
орнынан тұра алмай қалады. Сол сәтте әкем
де т!беден асып, есекпен келе жатса керек.
Бастықтарға: «Оу, жол болсын, үйге кіріңдер»
деп дауыстапты. Үйлері – қамыстан тұрғызып,
сыртын сары балшықпен сылап, терезесіне
қойдың қарынын тартқан, екі б!лмелі тоқал,
жаппа там. Колхоз бастық: «Бір нәрсе жоғалтып
жүр едім, соны осы үйден тапқан сияқтымын»
депті. Оны естіген шешем одан бетер дірілдеп,
екі к!зі қарауытып, басы айнала бастайды. Ол
кезеңде бір пияла бидайға соттайтын кез! `кем
даусын к!теріп, шешеме: «Неғып отырсың,
қонақтарға шай дайындамайсың ба?» деген
кезде, есін жиып, үйге жүгіре басып барып,
бүйірі томпиған ала дорбадағы бидай, жүгерінің
бетін алашамен жауып, келесі б!лмеге шай дайындапты. Дастарқан мәзірі, қуырған бадырақ
жүгері, құрт, пәтір нан, не керек, үйде не бар,
барын салып, апам дастарқан жасапты. Бастық,
есепші, әкем үшеуі үйге кіріп жайғасып,
әкемнің қақпан сап ұстап әкелген қоянының
сорпасын ішіпті. Шайға қанғасын әкем: «Ал
айтыңыз, не жоғалтып жүрсіз» дейді ғой баяғы.
Сонда бастық, есепшісіне қарап: «Ауылдағы
ел !кіметке бір таба наннан !ткізетінін білесіз,
соның ішінде бір ерекше піскен күлше нан
келеді, дәмді. Орнына басқа таба нан !ткіздім
де әлгі күлше нанды алып, әйеліме апарып
беріп, «нанды осылай пісір деп» тапсырма
бердім. Ол да «кім пісірді екен» деп жүр еді.
Нанның иесін таппай жүрсем, осы келін екен
ғой» деп күліпті. Сол кезде барып шешемнің
аласұрған жүрегі орнына түскен екен. Бір
күлше нанды мемлекет мүлкіне балап, оған қол
салмай, орнына нан !ткізуі, сол кездегі елдің
адалдығы болса керек. Басшылар шай ішіп
болып, рақмет айтып, орындарынан қозғалады.
Шешем колхоздастыру кезін, !ткендерін
есіне алғысы келмейтін. Жетімдіктің зардабы
бар, ауыр тұрмыс, ауыр жұмыс істеп, балалық,
жастық дегеннің не екенін білмей !скен ғой.
Садан ағам екеуміз апама қолғабыс болып, ауыл
сыртынан тезек теріп, отынын әкеп беретінбіз.
Алдыңғы буын ел басқарған ағаларымыздың
бәрі осы бір қиын кезеңді бастан !ткізді. Астат!к
той жасағандардың жайын к!ргенде сол анам
пісіретін күлше нан, елдің бір таба нанына да
қиянат жасамайтын ел ағалары еске түседі. Біз
сол мінезімізден айырылып бара жатқан жоқ па
екенбіз деген бір ой мазалайды.
Президентіміз сұхбатында тіл мәселесіне де
к!ңіл б!ліпті. Тіл мәселесі – ұлт мәселесі. Мұны
әркез есте сақтап жүрейік.
Егемендік алғалы қазақ елі к!п дүниеге қол
жеткізді. Аяқ астынан әлемді жайлаған мына
індет халыққа салмақ түсіре бастады. Ел аман
болса, бұл күндер де !тер. Қазақтың шығатын
биігі мен алар асуы әлі алда деп білемін.
Қошан МҰСТАФАҰЛЫ
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&кінішті! Адамзаттың тағдыры – адамның қолында.
Владислав Гжегорчик (польша нақылшысы)
Тәтті оптимизмнен ащы пессимизм артық.

Лексика (грек. Лексикос –
с!здік) – тілдегі с!здердің
жиынтығы, с!здік құрам
(Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.
6-том, 245-б.).
К!ріп отырғанымыздай, лексика –
кең мағыналы ұғым. Менің айтпағым
– соңғы ширек ғасырда лексикологиямыздан берік орын алған бірнеше с!з
тіркестері ғана.
Қазақ газеттерінің соңғы 20-30
жылдық тігіндісіне к!з жүгірткен адам
«ескі түсінік!», «кеңестік к!зқарас!»,
«құлдық сана!» деген секілді !ктем де
зілді с!з тіркестерін к!птеп к!ретіні
с!зсіз. Мұндай с!з тіркестерінің авторлары – жолдасын аюға тастап, !здері
ағаштың басына шығып алғандар демеске лаж жоқ. Қазақ ондайларды «жаман жолдас» деуші еді. Абай атамыз
айтқандай, заманның күйін күйлеген
мұндай адамдар бейне бір асқан патриот,
аса білімді, санасы жоғары адамның
кейпіне түсе қалғысы келеді. Бұлардың
әбігері жел диірменге қарай атой салған
Дон Кихоттың қылығын еске түсіреді.
Немесе қағаздан «жау» жасап, атысып ойнайтын балалардың «соғысына»
ұқсайды. Осылайша олар !здеріне-!здері
«патриот» атағын береді, айналдырған аз
қазақты «патриот» және «репатриант»
(бұл жерде – «сенімсіз адам» дегенді
білдіреді) секілді екі лагерьге б!ліп тастайды.
Ал бұл не: ұлтты, халықты қақ айырып б!лу емес пе? Қайсыбір автордың
жазғандарынан «советикус» деген шыттай
жаңа «модерн-терминді» кездестіреміз.
Термин авторы !зінің оппоненттерін
«советикус» деп атайды, яғни «кеңестік
идеалға адал берілген, ұмыта алмай,
аңсап жүрген» адамдар дегені. Алайда
сол адамдардың «советикус» екеніне
ешкімнің сенбейтіні анық. 'йткені қазір
жер бетіндегі жеті миллиард адамның
ішін ашып к!рер болса, одан «валютаикустен» !зге ештеме таппайтынына кім
күмән келтірер еді. Онда қаңғып жүрген
қайдағы «советикус»? Тіпті сол адамдарды «демократикус» деп атаса да, оған
біреудің илана қоюы екіталай. 'йткені
«аузы аппақ демократикустердің» к!бінің
қолы қап-қара «диктатураикус», тіпті
«фашистикус» екенін бүгінде екінің бірі
біледі. Демек, жаңа ғасырдағы күллі адам
баласының жалғыз идеалы – Ақша (валюта) тұрғанда, оның орнын әлдеқашан
сүйегі қурап қалған әлдебір «советикустерге» босатып беретін есуасты енді
таппайсыз. Онда бір қазақты бір қазақтың
«кеңестік к!зқарас», «советикус» бомбасымен атқылауына не жорық? Бір ғана
мақсат: қолынан басқа ештеме келмеген
адамның !згеден !зін жоғары қоюы үшін,
одан !зінің эгоистік кегін алу үшін ойлап
тапқан жалғыз жолы осы десек қисынға
келеді. Бұлар – онсыз да келмеске кеткен
«кеңеске» қарсы қалың тобырлы «бесплатно» шулатып қойып, !здері ойына
келгенін «спокойно» жасап отырған «игіжақсылардың» қыбын қандырып, сойылын соғушылар ғана. Мұндай жатыпатар
шабуылдан қашып құтылу да оңай емес.
Шындап келгенде, «валютаикустың»
жауы – «советикус» те емес, «социалистикус» болса керек. Бірақ лексикалық
сауаты т!мен «пафос патриотрикустер»
үшін сорпасы қосылмайтын ұғымдарды
теңестіре салу – түкіре салудан да оңай.
Күнтәжді ханды мұзтәжді шыңда
Қарақұрт қалай шықты екен, Алла-ай.
Орансаң отқа, б+ленсең суға –
Аңдыған дұшпан тынар ма алмай.
Ендігіде «Қызғаныштан – махаббат» емес, Қызғаныштан – !шпенділік,
'шпенділіктен – зұлымдық па деп
қалғандаймыз. «Іштарлық, бір аттасаң –
дұшпандық» демеске лаж жоқ.
2лген жылан! 2зіңе риза қулар,
Сен кеткенмен, запыран бір жалын бар.
Шаруаң біткен. Басың жоқ. Бірақ әлі
Құйрығыңды ойнатып жүр залымдар.
Ал «құлдық санаға» келер болсақ,
айталық, қандай да бір «батысқа»
табынудың сондай да «шығысқа» табынудан қай жері артық немесе кем?
«Сары аю, ақ аю – жеме-жемде бәрі
аю» емес пе. Іс жүзінде қазір осындай үрдіс (шетке табыну синдромы)
жүріп жатқан жоқ па? Және бұл үрдістің
алғы шебінде жүргендер – дәл сол
«жаңа» түсініктегілер. Онда олардың
патриоттығы қайда қалды? Ауық-ауық
Абайды, Шоқанды, Алтынсаринді,
Жамбылды, Сәкен Сейфуллинді
күстаналап жүретін, заманның «қателес пейтін» с!здерін жаттап алғыш
к!шепатриот-ұранқайлар алдынан
қандай қоғам шықса да, таңдап-талғап
жатпастан, «қош келдің!» деп тұратыны
бүгінде әркімге белгілі. `йтпесе,
Ыбырайдың «әліпті-таяқ» деп білмеген
қазақ баласына хат танытқаннан басқа
жазығы не? Патшалық кезеңінде
Б!кейхан мен Байтұрсынұлын к!ре
алмай, нақақ жала жауып, түрмедентүрмеге тоғытқан – Сейфуллиндер емес,
сол кездің ұрдажық ұраншылдары еді ғой.
Сондайлардың сойылынан Сәкеннің !зі
де аман қалмай, атаман Анненковтың
азап вагонында сегіз ай жатып шықпады
ма? Ал егер Сәкен: «'зге кейбір оқыған
замандастары !з бастарының пайдасын
ғана іздеп, ар һәм имандарын сатып
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жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп,
!зінің ойға алған ісі үшін бір басын
бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы –
ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл» деген
болса (деген!), бұдан ұлт сатқынының
сасық иісін тауып жүргендердің !з ауыздары таза екеніне кім сенеді?
Ауызда пәтуа жоқ – қуыс қауыз,
Байқасаң, оның +зі – сайқал, жауыз.

онда қуанудың орнына құтымыз қашып
шошынамыз ба, қайтеміз?!
Бір фильмде ғайыптан кішкентай
құбыжық пайда болады. Белгілі бір
уақыттан кейін тағы да «ғайыптан» оның
саны екеуге, үшеуге, одан әрі к!з ілеспес
шапшаңдықпен к!бейіп, миллионға,
миллиардқа жетеді де, бүкіл қаланы
басып алады. Қаладағы !мір дүрбелеңге
айналып, дүние т!ңкерілгендей жағдайға
ұшырайды. Қазіргі әлемдік үрдіс осы
к!ріністі к!з алдыға әкеледі. Фильмдегі
ергежейлі құбыжық адамның !зі ме
деп қалғандайсыз. Ол (адам), әрісін
айтпағанда, осыдан екі мың жыл бұрынғы
тоңмайындығы мен топастығынан әлі де
арылғысы келмейтіндей.
Миллион жыл деп кім айтты –
Үңгір мен үйдің арасы.
2сті ме содан бір сүйем
Сорлы адамның санасы.
Кеңірдектен қанша алыс –
Сол санаңның қарасы?
Қара бақыр ендеше –
Маған да оның бағасы.
Тәтті алманы жеп қойған
Хауадайын анасы –
Арылды ма күнәдан
Байғұс адам баласы.
Қабыл, Абыл атанып –
Қорқауы мен данасы,
Нәпсі деген нәжіске
Бітер емес таласы.
Шынтуайтқа келгенде, жоқтан
!згеге қырқысып, қырылысып, қырықпышақ болып жатқан бүгінгі әлемнің

кен» ғұлама ғалым «байғұстар» ойлап табатын техникалық !ркениеттің
барлық игілігі мен тәтті жемісін к!бінше
месқарын мекерлер жейтін заманда,
мың адамның жұмысын бір машина
атқаруының арқасында (әлде кесірінен
бе?), «жұмыссыздық» дейтін мәңгілік
проблема барған сайын шиеленісе
түспек. БҰҰ есебі бойынша, бүгінгідей
құқықты әлемде ресми «құл» мәртебесі
бар (босқындардан тыс) 27 миллион
адамның қарасы одан әрі қалыңдай
беретіні де белгілі.
С!йтіп, бір кездері қазіргі түсініктегі
отбасылар санынан жұмыс істеп, ақша
табуға болатын компаниялар саны
асып түсуі ықтимал. Мұның ақыры, кең
ауқымда алғанда, отан деген ұғымды
архаистік қоқыс алаңынан бір-ақ
шығара ма деп қорқасың. Ол тұста ақша
табатын компаниялардың р!лін мемлекеттер атқарса да, «!зі біледі».
Егер И.Кант ақсақал (ХІХ ғасырдағы
неміс философы) шын айтқан болса,
онда «Баққұмарлық, билікқұмарлық,
жекеменшік адамдарды бір-бірімен
жауықтырады» екен. `рине, байлық
пен билікті парасатқа қарсы қару етіп
жұмсау – пақырлық. Ал бүгінгі таңда
байлық пен биліктің кілті мен тұтқасы
кілең бір !ресіз адамдардың қолына !тіп
кеткендей әсерде жүресіз. Кейде тіпті
әлем үлкен бір психикалық ауруханаға
ұқсап кетеді.
Адамды адам мерт етпек
Улы тілдің ұшымен.
Жаннан тәнге дерт +тпек

қалақайдың р!лін атқарады. Саясатта
мұны пікір алуандығы (плюрализм) деп
те атайды.
Байқап қарасақ, осы оппозиция, демократия, плюрализм, либерализм, т.б.
деген с!здер мен түсініктердің барлығы
дерлік – Жер шарының Батыс деп
аталатын аймағынан шыққан «к!шет»
терминдер; орыстікі де, жапондікі
де, ал екібастан қазақтікі емес. Бірақ,
әдеттегідей, бұл ұғым да бүкіл «әлемдікі»
болып кеткен. Осыдан келіп, !з-!зінен
бір сұрақ туындайды. Неге осылай?
Бұл сұрақтың жауабы баршаға
бағзы замандардан бері белгілі. `рісін
айтпағанда, ХV ғасырдан басталған
техникалық !ркениеттің тетігін тауып, тегершігін айналдырып келе
жатқан – дәл осы Батыс. Сондықтан
біз де «Лексика. Техника. Реплика» деп
атаған триомыздың «Lе-Те-Rе» ноталарын еуропалық энциклопедиялық
с!здіктерден алып отырмыз. 'йткені
Батыс деп аталатын аумақтың берісі
«халықаралық», әрісі әлемдік дейтін
әмбеге ортақ болып кеткен биік те
беделді мәртебесі бар. Осыдан туатын
тағы бір сұрақ: Батыс бұл құдіретке
қалай жетті?
Бұл сұрақтың жауабы да құпия емес:
білім, білім және білім! «Оқы, оқы және
оқы!» дейтін әйгілі с!здің мәні де осында. 'йткені, «Оқысаңыз балалар, Шамнан шырақ жағылар» (Ы.Алтынсарин).
Алла тағаланың пайғамбарымызға
(с.ғ.с.) жіберген бірінші аятының «Оқы!»
деген с!зден басталуы, Құранда білімнің

LE-TE-RE
Ғұсман ЖАНДЫБАЕВ

(Риторикалық-пессимистік трио)

Жалғандық тақсыр болып таққа мінсе,
Жабыла соның әнін айтады ауыз.
Сондықтан ендігі адамдарды «ескі
түсінікпен» қорқытудың !зі – ескіріп
қалған тәсіл екенін түсінетін мезгіл жетті.
Бірақ түсінбей келеміз.
Ішке кемдігіміз осындай болғанда,
сыртқа кеңбіз. «Америка – әкеміз,
Еуропа – к!кеміз» дейміз. Шоқанды
«орысшыл» деп, бетіне шоқ шашамыз да, Достоевскийді дос санап,
құшағымызды ашамыз. Бірақ Достоевскийдің Шоқанмен достығы
қазақпен достығы емес екенін білмейтіндер болса, Қожанасыр әпенді
айтпақшы, білгендерден сұрап ала
жатар. Жазушының патша режиміне
жақпай қалуы оның шовинист еместігін
білдірмейтіні қандай анық болса, қазақ
даласына жер аударылуы қазақты жақсы
к!ргендігін білдірмейтіні де дәл сондай екенін енді білдің не, білмедің
не. Мақсат – біреуді күстаналау емес,
!зімізге ой салу. Ішімізден жау іздеп,
шала бүлінуді қоймасақ, сырттағыларға
жем болғанымыз үшін оларға артар
!кпеміз қайсы?
Сыртқа бәйек, ішіңе ірісінген
Мінезіңді білгендер – тым ісінген...
Іші бүлінген елдің одақтасты сырттан
іздейтіні әлмисақтан белгілі. Отарлық
қамытын да мойнымызға солай ілгенбіз.
«Құлдық сана» дегеніміз – ең алдымен
үй ішінен жау іздеу психологиясы. Сол
арқылы аңдыған сырттың сырығына
құрық жалғап береміз. Сары аюдан қашып,
ақ аюдың құшағына тығылғандай абсурдқа
барамыз.
Менің с+зім – ақ қамшы, түсінбе жат,
Арда намыс оянса – құсың да азат.
Қойдай жуас, жылқыдай текті едің ғой,
Сыртың қоңыр, болсыншы ішің ғажап.
Сонымен, ұлттық менталитетімізге
тән кейбір ұғымдардың лексикологиялық
мағынасын !зімізше топшылауға
тырыстық. Кім алып, кім тастайтынын
әркім !зі біле жатар.
Техника (грек. techne –
!нер, шеберлік, іскерлік)
– !ндірістік процестерді
жүзеге асыру және қоғамның
бей!ндірістік мұқтаждарына қызмет
к!рсету мақсатында адамдардың ісәрекеті нәтижесінде жасалған құралдар
жиынтығы. Сондай-ақ ол – қоғамдық
!ндірістің даму процесі кезіндегі адамзат
жинақтаған !ндірістік тәжірибелер мен
білімдердің материалданған жемісі.
Анықтамаға қарағанда, техникадан шошынудың керегі жоқ. Тіпті
ХХІ ғасырда адам баласы !зінің мың
жылдар бойы аңсаған арманына
жетіп-ақ қалғандай болып к!рінеді:
компьютер, қалта телефоны, интернет, сандық технология... Осындай
жетістіктерге басы айнала ма, кім
білсін, бүгінде адам байғұстың кей
мінезі ойыншығын қызықтаған баланы
к!з алдыға елестетеді. Ол (адам) осылайша масайрап, масаңсып жүргенде
!ркениеттің кілті сол !зі жасаған
техниканың қолына !тіп те кеткендей. Ал техниканың қолы – темірден
болса, қаны – қара май, жүрегі –
к!мірден бе деп қалғандаймыз. Егер
осы қисын шындыққа келетін болса,
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бойындағы қырсығы да, кеселі де осы –
тойымсыз нәпсі екені Айдан анық болып отыр. Мұндай жағдайда адамның
жемтігі болуға Жер шары секілді жеті
ғаламшар да жетпей қалатыны с!зсіз.
Бірақ бүгінмен ғана !мір сүретін
адам байғұс алыс болашақ тұрмақ,
с!здің тура мағынасындағы ертеңгі
күнін ойлауға да қабілетсіз екенін
к!рсетуде. Экстремизм, терроризм,
диктатура, демократия секілді алуан
түрлі «лексикустер» барға да, жоққа
да таласып текетірескен тараптардың
бірін-бірі күстаналап, кінәлайтын
қаруынан !зге ештемеге жарамауда. 'зінің осы бір бейшара халіне
қарамай, «есірткімен күрес» жүргізетін
адам байғұс, бүкіл адамзаттың !мірін
қиятын ең қатыгез есірткі нәпсі екенін
білсе де, білмегенсіп келеді. 'кінішке
қарай, адамзаттың бұл «тәбетінің» !теуі
экология, жыртқыштық, азғындық,
ашк!здік, соғысқұмарлық, әлімжеттікәпербақандық деген сыңайдағы
әлдеқашан архаизмге кетуге тиісті
лексикондармен сипатталады. С!йтіп,
адам баласын ғарыш ғасырының тағына
отырғызған техника оның санасы мен
психикасын жабайылықтың ең масқара
алыс ғасырынан алып шыға алар емес.
К+кектен – би, к+жектен
батыр сайлап,
Қыранға ақыл қарға айтса
батыл сайрап,
Тұлпар тұрып, жабыны жұрт мақтаса,
Сұңқар құрып, қоңыз бен құрт қаптаса...
Судың кілтін тапсырса сұмырайға,
Ыстық тілек айтқызса суық ойға,
Күнәһарға – шен-шекпен, куәға – сот,
Қыран с+здің тажалы – жылан +сек...
Адамзаттың !зі данышпан деп
мойындаған Лев Толстойдың: «Бұл адам
деген – неткен хайуан!» деп түңілуі де
бекер емес шығар.
Қазіргі кезде ауа райының қолайсыздығынан ғана жылына 70 млн адам !леді
екен. Бұл цифрды 1% десек, онда 18
млн қазақстандықтың жыл сайын 180
мыңы тойымсыз нәпсінің топан суына
тоғытылып кетіп жатады деген с!з. Егер
тууды ойша «тоқтатып» қояр болсақ,
онда 70 жыл ішінде адамдар «!зінен-!зі»
құрып бітеді.
Нақты жағдайды ескерсек, осы
ғасырдың !зінде-ақ, демографиялық
кері үрдіс аққан селдей, к!шкен желдей қатты қарқынмен жүруі әбден
мүмкін. 'йткені адамзат техникалық
!ркениеттен енді «!лсе де» бас тартпайды. Ал нәпсінің құлдығынан
босануы одан да неғайбыл. Демек,
эко логияның да, әлеуметтік проблемалардың да қарқыны күшейе түспек.
«Классикалық», «модернистік» аурусырқау дегеніңіз салақ үйді басынған
тарақандарша тайраңдай бермек. Жұмыссыздық пен кедейшілік,
амбицияшылдық отбасы институтының
дәстүрлі формасын жарамсыз етіп тастауы ғажап емес.
Нобель сыйлығын алу рәсіміне
20 жыл бойы сүйреткен к!не пальтосын киіп бара салған Эйнштейн
секілді байлық атаулыдан «баз кеш-

Жылы қанның ішімен.
Жалпы, техникалық !ркениет –
ғылымның жасампаздығы. Бірақ ол жүре
келе саясаттың қаруына айналатынын
адамзаттың бүкіл тарихы дәлелдеп келеді.
Бұған қарағанда, ғылымның тағдыры
да кісі қызығарлық емес. 'кінішті-ақ!
'йткені байлық – адамдар мен елдердің
билікке жетуінің баспалдағы болған кезде, биліктің таққұмарлық, империалық
тәбеті қозбай тұрмайтыны белгілі. Мұны
әрбір қарапайым адам бүгінгі әлемнен
бинокльсіз к!ріп отыр. Ғаламдастыру
идеясының !зі де – империялық
аңсардан туатыны ақиқат. Олардың да,
кешегі кеңестік интернационалистер
секілді, барлық халықтар мен ұлттарды
«құшақтастырғысы» келетіндей. Мұны
демократия атрибуттарының бірі деп
түсіндіреді. Бірақ «к!п ұлтты қоғамда
демократия орнату мүмкін емес» (Дж. Ст.
Миль) дегенді сол либерал демократтардың
!зі айтқан жоқ па. Оның үстіне,
«Империалық биліктің негізі отаршылдық
менталитеттің ұстанымдарына сүйенеді»
(Д.Фильдхауз) десек, онда бүгінгі таңда
«Империя дегеніміз – сауда» (Дж. Чемберлен) екені де !тірік емес. Ал сауда жүрген
жерден адалдық пен шындықты іздеудің
!зі – абсурд десек, қателеспеспіз. Осылайша, адамзатты бақытты !мірдің биік
белесіне к!теруге тиіс болған техникалық
!ркениеттің алдынан екі айрық жол шығып
отыр – махаббат (ізгі сүйіспеншілік)
пен ғадауат (мейірімсіздік, дұшпандық,
қаскүнемдік) жолы. Адамзаттың тағдыры
осы екі жолдың қайсысын тыңдайтынына
байланысты болмақ.
Реплика (фр. – жауап, теріске
шығару, қарсылық, ежелгі
лат. Replicare – қарсы болу)
– қарсы пікір.
Сонымен, триомыздың соңғы Rе
нотасына да келіп жеттік. Шындап келгенде, бұл да – 'мір атты симфонияның
алдыңғы екі Lе, Те ноталарымен үндес
ырғағының бірі. Балақайды алақайлап
қуандыра беруге болғанымен, қолын
«қалақай» шақпаған ересек адамның
сезімін тот басып, топастанып кететіні
бар. Біздің жағдайда Реплика – осы
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пайдасы туралы жеті жүз рет айтылуы да
тегін болмаса керек. Бүгінгі техникалық
!ркениеттің ататегі де білімнен басталатыны анық.
Айтпақшы, еуропалықтар ғылым
шаңырағын к!тере бастаған сол бір
тұста (ХV ғасырдың ортасы) біздің
қазақ та !зінің Хандық (мемлекеттік)
ордасының шаңырағын к!терді емес
пе. Егер «жоңғармен соғыстым, орысқа
бодан болдым» деп, бес ғасыр бойы
ұйықтап жатпағанда, соның алдында
ғана Отырардай қалалары, Фарабидей ғұлама даналары болған к!шпелі
жұртымыз, кейін бәрі қырылып
қалатын (қырылып қалды да ғой) мыңмиллиондап мал айдап жүргенде, ең
болмаса, кең-байтақ жерімізге шағын
да болса қалалар тұрғызып, егін салып,
мектептер ашар еді ғой. Ашқан жоқпыз!
Осыны кеш біліп, бармақ тістегенімізге
!кінген ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы
!ркениетті елдерде (Еуропаны меңзеп)
білім жарысы болатынын, ал қазақтар
ысырапшылдықпен той жасап, ас беріп,
ат жарысын !ткізумен шектелетінін
айта келе («Қазақ» газеті, 1913 жылдың
13 мамырындағы 16-санында жарық
к!рген «Білім жарысы» атты мақаласында), «Білімнің бас құралы – кітап.
Қазақ арасына білім жайылуына,
әуелі, оқу үйренетін орындар сайлы
болу керек, екінші, білім тарататын
кітаптар жақсы боларға керек һәм қазақ
арасына к!п жайыларға керек. Осы
мақсатқа жетуге зор себепкер болатын
істің бірі – білім жарысы» деген еді.
'кінішке қарай, біз күні бүгінге дейін ой
жарыстырудың орнына бой жарыстырып, білім жарысының есесіне мақтан
жарысын !рістетіп жүрген жоқпыз ба?
Жапония Еуропаның «Білім – билік»
концепциясын аса ақылдылықпен
пайдаланудың арқасында, бүгінде Еуропаны қойып, азу тісі алты қарыс
АҚШ-тың !зімен бейбіт бәсекеге түсіп
отырғаны әмбеге аян.
«Білім – билік» концепциясы дедік.
Бұл – еуропалықтардың ежелден-ақ
ойларынан бір сәт те шығып к!рмеген,
ал ХІХ ғасырдың орта шенінен бас-

тап ресми саясатқа айналған басты
бағдарламасы. Мән-мағынасы да,
мақсат-мүддесі де – білім арқылы
билікке, билік болғанда да, «анау-мынау» емес, әлемдік билікке жету еді.
Барша әлем куә болып отырғанындай,
олар (еуропалықтар) сол мақсатына
жетті де! Егер «`ркім – еңбегіне қарай»
дегенді әділеттілік деп түсінсек, онда
еуропалықтар !з еңбегінің жемісін жеп
отыр! Ал біз техника, технология сияқты
заманауи кәсіпті меңгеруге шорқақпыз. «Кәсібіміз» – сауда-саттықтың
маңайынан аспай тұрғаны, кәсіпкер
дегеніміз – түгелге жуық саудагер екені
де содан. Біз «білім жарысы» дегенді
таусылмайтын жобалар мен тест жарысы
деп түсінетін секілдіміз. Бұл жарыстың
біздегілерше мақсаты – Еуропадағыдай
белгілі бір кәсіптің білікті маманын
дайындау емес, керісінше, әлдебір шет
елдерде !тетін «халықаралық» дейтін
мәртебесі бар жарыстардың куәлігін
(сертификат) алуға ұқсайды. 'зімізде
қалт-құлт етіп жүретін бірулердің мүйізі
қарағайдай шетелдік, халықаралық жарыс, конкурс, фестиваль, сыйлықтардың
жеңімпазы, иегері, лауреаты атанып
жүретіні к!ңілге к!п күмән ұялатады.
Сірә, бизнес (туған отаны мен
атамекеніндегі түпкі мағынасы – пайда
табу, қазіргі түсінікте – ақша жинау)
заманында саңырауқұлақтай қаптаған
сол бір халықаралық «жарыстардың»
мән-мағынасы да – сату мен сатып алу
ма деп қаласыз. Сондай «алмағаны да
жоқ, болмағаны да жоқ» «үздіктердің»
к!бі !зінің жарты беттік !мірбаянын
сауатты жаза алмайтынын айтуға ауыз
да қиналады.
Бізде Еуропаны идеал тұту, үлгі ету
үрдісі – үйренуді емес, соларға ойсыз
(механикалық) табынуды білдіретіні
жасырын жайт емес. Шындап келгенде,
білім берудің мақсаты – жоғары білікті
кәсіби маман дайындау болса керекті. АҚШ-тың !зінде интеллектуалдық
потенциал 2%-дан аспайды, фермер !з малына беретін жем-ш!бінен
басқаны білмегені үшін жаза шекпейді,
ал біз сыныптағы 25 оқушыны түгел
академик еткіміз келетін секілдіміз,
содан да барып, кейбір профессоракадемиктеріміз шала сауатты болып
шығады әрі бұған ешкім ұялмайды,
!йткені ортаның !зі осындай. `йтпесе,
жоғары сыныпқа арналған әдебиет
оқулығының авторлары: «Романда жүз
жылдық уақыт қамтылған, сондықтан
мұндай ауқымдылықта халқымыздың
салт-дәстүрлері, т.б. жағдайлар суреттелген. Атап айтқанда, ұшықтау,
құда түсу, шілдехана, т.б. қамтылған.
Жазушы қазақтың бір ғасырлық тарихын суреттегендіктен, бұлардың
бәрі шынайы суреттелген» («Ұлпан»
романы туралы) деп жазуға ұялған
болар еді. Мәселе – тек бір с!зді
қайталай бергенінде ғана емес (ол
да үлкен мін ғой!), сақау адамның
былдырағы секілді ойсыз, пікірсіз
с!йлемнің !зінде. «Аға сұлтан дегеніміз
– сұлтандардың ағасы», әдебиеттану
дегеніміз – әдебиетті танып-білуді
зерттейтін ғылым деген сыңайда
«анықтама» берген «номенклатуралық»
авторларды да к!ргенбіз. Бірақ біз
«иновациялық» оқытудың «арқасында»,
мұндайға ұялмайтын болып алдық.
Себебі: «Тоғышарлық, дүмбілездік
үстемдік құрған жерде сара сана мен
кемел парасаттың күні қашанда қараң.
Кешегі отыз жетіні де, ең алдымен,
біз к!ппіз деп кеудесін т!мпештейтін
дүмбілез сана тудырған. Ол біреуді жау,
біреуді дос санап, атыстырып-шабыстырмай тұра алмайды. Ол дүниедегінің
бәрін ақ пен қараға б!луге құштар. Ол
барлық уақытта «бізге анау керек емес,
мынау керек» деп, үзілді-кесілді тон
пішуге құмар. Күмән айтқандарды, алды-артын салмақтап, саралап с!йлейтін
сарабдалдықты кемшінге санайды.
Тепсінгенді ерлік к!реді. Күші асқаннан
қорқады, білімі асқанды жек к!реді. Ол
ылғи к!птің атын сатып күн к!реді.
Тоғышарлықтың к!зге ұрып тұрған
сипаты – осы» (`біш Кекілбайұлы. –
Жиырма томдық шығармалар жинағы.
«Жазушы» баспасы, 2011. – 11-том,
261-бет). Бұл үзіндіні келтірудегі
мақсатымыз – Шоқанды, Ыбырайды,
Абайды, Сәкенді, ақыр аяғында Олжасты да кеуделерімен соғып !тетін «сабаздар», ең болмаса Кекілбаевтан «ұялар»
(именер) деген бір үміт. Сондықтан,
триомыздың соңғы қайырымында
айтпағымыз: «К!п айтты – к!нді, жұрт
айтты – болды – `деті надан адамның»
(Абай) екенін түсініп, ұлттық лексикамызды ұрда-жықтыққа ұрындырмай,
заманауи техника мен технологияның
тегершігін білікті қолдарға ұстатқанда
ғана к!збояушылықтан ада, таза білім
арқылы билік биігіне к!теріле алатынымызды ұғынсақ деген ой еді. 'тірікті
– !нер, !секті саясат деңгейіне к!терген
бүгінгі замана мінезі күні ертең қалай
қарай бұлт етерін кім болжапты. Сонда
!кініп қалмайық!
Сондай күн туса, адамзатты да,
қазақты да надандық пен топастықтың
топан суынан құтқаратын Нұх кемесі
де осы – ар білімі екенін кеш біліп
жүрмейік, ағайын!
Сондықтан, «жаман айтпай – жақсы
жоқ» дегендей, пессимистік трионың
соңын к!теріңкі пафоспен аяқтайын.
Саналы ел сенен сайлар бас қаруын,
2зіңмен сергек те нық асқақ үнім.
Елімді жас шәкірттей елеңдеген
Парасат биігіне баста, білім!
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«Абайдың өмірбаянын зерттеп, толықтырып жазу жұмысы жетер өрісіне жетіп,
аяқталған жоқ. Ерекше көңіл бөліп, кейінгі зерттеушілердің есіне салып өтер бір жай
– ақын жөнінде орыс тілінде сақталған деректер. Анығында, Абайдың өмірбаянын
оқыған кісінің бәріне мәлім нәрсе, оның патша ұлығымен, қызметшілерімен
кеңселерде аса көп кездесуі туралы. Крестьян начальнигі, ояз начальнигі, жандарал,
округ соты, Омбыдағы корпус (генерал – губернаторлар) кеңселері барлығының
мұрағаттарында Абай жөнінде әлі де бірталай жаңалықтар табуға болатын тәрізді»
деп кезінде дұрыс жол сілтеген Мұхтар Әуезов еді. Абай дүниеден өтерінен бірер жыл
бұрын ақын ауылына Семей ояз бастығының өзі бастап келген қарулы топ қоршап
тұрып, үйін және оның өне бойын сұқтана тінткені бар. Тобықты елі ішінде аңыз ретінде
таралып кеткен осы бір оғаш оқиғаны бір топ Абай замандастарының естелігі ретінде
баспа бетіне 1940 жылы тұңғыш рет шығарушы абайтану ілімінің негізін салушы,
заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов болатын.

Абай !мірбаяны М.`уезов тарапынан т!рт рет түбегейлі жазылып, әр нұсқа
!з кезегінде к!птеген тың деректермен
толықтырылып, к!мескі мағлұматтардан
барынша арылып отырған. Бұл нұсқалардың
ішінде Абай !мірбаянының 1940 жылғы
екінші нұсқасының алар орны ерекше. Абай
!мірбаянының осы екінші нұсқасын қайта
толықтырып, соны деректермен жетілдіру
мен «Абай» романының алғашқы кітабын
қосарлана қатар қағазға түсіру М.`уезов
үшін тіпті де кездейсоқтық емес еді.
Мәнді мағлұматтарды мол қамтыған
ақынның 1940 жылы латын әрпімен жарық
к!рген екі томдық шығармаларының
екінші томында «Абай жайында Мадияр,
Қатпа, `рхам, тағы басқалардың айтқан
әңгімелері» деген М.`уезовтің жазбасы
басылған екен. Міне, осы жазбаның бір
жерінде патшалық билікке қарсы басқа
жақтағылармен жазбаша байланысы бар
саяси сенімсіз адам емес пе екен деген
күдікпен 1902 жылы ақын үйі тінтіліп, Абай
атына жазылған б!где бір адамның хаты
іздестірілгені қысқаша белгі беріп қалады.
Тінтілген үйінен және ақынның бойынан табылмаған сол бір хатты әйелі Еркежан ақыры !з қалтасынан шығарып, оязға
берген екен. Алайда, естелікте хаттың нақты
мазмұны, немесе одан туындаған зардаптар
жайында ешқандай әңгіме болмайды.
Мұрағат қоймасында сақталған к!лемі
300 беттік осы істің ішіндегі құжаттар
мазмұнына қарағанда, XX ғасырдың бас
кезінде қазақ !лкесін уысында ұстау
үшін патша үкіметі жаңа тәртіптерді батыл енгізе түскен. Оның бір ұшығы дін
мекемелері мен мектептерді де қамтыған.
Сол кездегі Ақмола, Қызылжар, К!кшетау,
Кереку !ңірлерінде мешіттер жабылып,
молдалардың мұсылман дінінің заңы –
шариғат жолымен қызмет атқаруына тыйым
салына бастаған. Мұндай әрекеттер кезінде
ел ішінде едәуір дүмпу туғызып, сонау Омбы
мен Петербургке дейін арыз-шағымдар
к!бейген.
Мұрағаттық деректерге сүйенсек,
ұлы ақын үйіне тінту, шындығында, 1903
жылы к!ктемде жүргізілген. Ақын !мірінен
хабары мол Тобықты елінің қариялары
М.`уезовке айтқан әңгімелерінде тек бір
жылға ғана жаңылысқан.
Осы бір ақын !міріндегі оқшау оқиға
1903 жылы 8 сәуірде Ақмола облысы әскери
губернаторының Семей облыстық губернаторына берген т!мендегідей жедел хатымен
басталады.
«Қосшығұловтан почта қолхаты табылды. Ол 1902 жылы 6 маусымда Батовскідегі
Садуақас Шормановқа, Зайсандағы Кеншиновке, 1903 жылы 7 наурызда Семейдегі
Құнанбаевқа хат жолдапты. Тінту жүргізу
керек.
Романов,
Ақмола облысының әскери
генерал-губернаторы,
генерал-майор».
`р тарапқа хат жазып, полицияны
дүрліктіріп жүрген Қосшығұлов деген кім?
Абайға жазған хат бар ма? Бар болса, айтары
не? Бұл дүрлігістің аяғы немен тынды?
Мұрағат деректеріне бақсақ, қазақ
жұртының тіршілігі мен тағдырына қатысы
бар қысталаң шақта ел ағасы деп санап
Семейдегі Абайға пошта арқылы хат жолдау-

«1903 жылғы сәуірдің 23 жұлдызы.
Мен, Семей уезінің бастығы Навроцкий,
Семей облысы әскери губернаторының 1903
жылғы 18 сәуірдегі №111 тапсырмасын
орындап, Шыңғыс болысының қазағы Ибрагим
Құнанбаевтың ауылына келдім. Губернатор
мырзаның жоғарыдағы тапсырмасына сәйкес
Құнанбаевтың сол сәтте үйінде болған балалары Мағауия мен Тұрағұлдан табылған
хат-хабарларды тұтқындадым және оларды
Шыңғыс болысы Рыздықбай Құдайбердин
мен уезд басқармасының іс жүргізушісі
Оспанов секілді куәлердің к+зінше арнаулы
қорапқа салып, Семей уезі басқармасы мен
Шыңғыс болысының м+рлерімен қаттап
бекіттім және қорапты ішіндегі хат- хабарларымен әскери генерал-губернатор мырзаға
тапсыруға қаулы еттім.

Ал, К!кшетаудан келген хат мазмұны
т!мендегідей:
«Ассалаумағалейкум! Жоғары мәртебелі,
аса құрметті, жұрт ардақтайтын Ибрагим
мырза!
Сізге Ақмола облысының барша уезінің
қадірмен адамдарының атынан кілдік алып
жазып отырмын. Мұндағы қазақ халқының
мұқтаждық хал-жағдаяты 15 мамырдан
әрман қарай мағлұм болмақшы, йткені
жиналған малды сатуға тура келеді.
Халық қамқоршысы ретінде Сізден
еш хабар-ошар ала алмадық. Ал, сізден
әлдеқайда шалғайда жатқандар хабар беріп
тұр. Жетісу облысында болатын кеңесті
күтудеміз әмбе тері-терсек сатылатын Семей
жәрмеңкесінің тетін мерзімін күтіп жүрген
жайымыз бар. Мерзімі әлі бұрынғыдай.
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Біріншісі – Семей облысы әскери
губернаторының 1903 жылы 23 қыркүйекте
Абай (Ибрагим) Құнанбаев жайлы сонау
Петербургтегі Ішкі істер министрлігінің
департаментіне жолдаған мінездемесі.
Түпнұсқа орыс тілінде жазылғандықтан
оқырмандар түсініп қалар деп оны қазқалпында ұсынуды ж!н к!рдік.
«Киргиз Чингизской волости Ибрагим
Кунанбаев имеет от роду 60 лет, (58-Г.З)
женат на трех женах, от которых имеет 9 детей. Обладает сравнительно большим состоянием (около 1000 лошадей и 2000 баранов).
Кунанбаев весьма развитый и умный. Он
служил два трехлетия бием, три трехлетия
управителем Чингизской волости, а затем
по назначению от правительства прослужил
три года управителем Мукурской волости.

ІНТУ

шы – К!кшетау мешіті жанындағы интернат мұғалімі Шәймерден Қосшығұлов екен.
С!йтіп, патша тыңшыларының қылбұраулы
құрығы Ақмола облысы К!кшетау уезіне
қарасты К!кшетау мешітінің молдасы
Ш.Қосшығұловтың мойнына түскен. Полиция К!кшетау мешіті жанындағы интернаттан, оның шәкірттері қолынан гектографқа
басылған, арабша жазылған жүзден астам
кітапшалар тауып алған. Осындай тінту
барысында Қосшығұловтың қалтасынан
Семей губерниясында тұратын Абай атына
жолданған хаттың түбіртегі шыққан. Полиция осы іс т!ңірегінде қатты дүрлігіп,
аталған хаттың үкіметке қарсы әлдебір
оғаш пиғылы бар ма деген күдікпен жанталаса әрекетке к!шеді. Осыған байланысты К!кшетау мешітінің бас молдасы
Наурызбай Таласов пен оның к!мекшісі

Ибрагим Құнанбаевты тінту
кезінде менің оған қойған «К+кшетаудан
әлдеқандай хат алған жақсыз ба?» деген
сұрағыма Құнанбаев былай деп жауап
берді: «Биылғы қыста, осыдан екі ай бұрын
К+кшетаудан белгісіз біреуден тапсырысты хат алғаным бар. Жауап хатыңызды
Заит Башировтың атына жазарсыз депті.
Белгісіз адам Семей облысының құрметті
қазағы есебінде менен +кімет орындарының
алдына қазақтардың мұсылман діни жиналысын құру туралы мәселе к+теруіне
жәрдем етуін сұрапты».
Сол хатты маған беруін талап еткенімде Құнанбаев оны бұдан екі күн бұрын
+зінің ұлы Тұрағұлға бергенін айтты.
Осы арада тұрған ұлына әкең берген хат
қайда деп сұрақ қойғанымда, бұл хатты ол
Шыңғыс болысының болысы Рыздықбайға

Ш.Қосшығұлов

А.С.Галкин

Қосшығұлов абақтыға жабылып, үстерінен
қылмыстық іс қозғалған.
К!кшетау молдасы Н.Таласов пен
мешіт жанындағы интернат ұстазы
Ш.Қосшығұлов және басқа би, молдалар патшалық Ресейдің отаршылдық
озбыр саясатына қарсы дербес діни
ұйым құрып, оны мүфтиге бағындыруға
бағыттаған. Осы қимыл-әрекеттің
ықпалын, пәрменділігін арттыру үшін
Абай Құнанбаев сияқты жалпақ қазақ
жұртына құрметті адамға да иек артқысы
келген.
Патша әкімдері сонау Петербургтен бермен тартып Абай ауылына дейін
қыруар тыңшылық жүйесін жедел құрып,
ақыры жедеқабыл 1903 жылы сәуірде
Семей уезі басшысымен келген жасауылды топ ақын ауылын қоршап алып, Абайдың !зінен, балаларының бәрінен жауап
алады. Семей уезі бастығының Абай
(Ибрагим) Құнанбаев үйінде жазған
қаулысының қазақшаға аударылған
нұсқасы т!мендегідей:

табыстағанын айтты. Тінтіп қарағанда
бұл хат соңғысының бешпет қалтасынан
табылды.
Бұл хат тінту кезінде Құнанбаевтан
алынған барлық хат-хабарларға қосылып, бір
қорапқа қатталды. Ибрагим Құнанбаевтың
ұлы Тұрағұл Ибрагимовтан жауап алғанымда,
ол әкесінен алған хатты жуырда Шыңғыс болыснайына +зге бір мақсатпен емес, шылым
орауға бергенін, +йткені оның әкесі де, +зі де
бұл хатқа пәлендей мән бермегенін айтты.
Ибрагим Құнанбаевта К+кшетаудан келген
хаттың сырт қабы сақталмаған. Жоғарыда
айтылғандарды осы актіге жазып қоюға
қаулы еттім. Қатысушыларға бұған қол қою
ұсынылды. Бұл акт қатысушыларға оқылып
берілді және тінту кезінде Құнанбаевтан
алынған хабарлар олардың к+зінше қатталып
бекітілді.
Семей уезінің бастығы НАВРОЦКИЙ.
Ибрагим Құнанбаев.
Мағауия Ибрагимов. Тұрағұл Ибрагимов.
Болыс Рыздықбай Құдайбердин».
(бәрінің қолдары қойылған).

Жәрмеңкеден қазаққа келер пайда да шамалы, бұл жағын жұрттың бәрінен бұрын зіңіз
жақсы білсеңіз керек-ті.
Баяғы дәурен тті де, летін заман
жетті де. Барлық жай-жапсарды айтып
ақылдасуға болар еді, амал не, қазақтың
мүддесін, шағын ойласуға кедергі жасап тұр
ғой. Хатты мына жайға: Ккшетау қаласы,
қазақ мектебі, Абдулла Зиядуға тисін деп
әдепкі жолмен жіберсеңіз, аламыз. Хат
жазушы мына мен пақыр, әлі де кп дүние
жазар едім, әзірше үндеместен осымен
тәмам етемін.
1903 жыл, 6 наурыз».
Мұрағаттық істегі хаттың сол кезде губернатор тілмашы орыс тіліне
аударған нұсқасын қазақшалағандағы
мазмұны осындай. Хаттың араб әрпімен
жазылған түпнұсқасы Қазақстан мұрағат
мекемелерінің ешбірінен әзерше табылған
жоқ. Табылуға тиіс деген үміт әлі де бар.
Осы бір мұрағаттық істі байыппен
қараған кісіге К!кшетаудағы белгісіз
адамнан Абай атына екі хат келгені
байқалады. Бірінші – жоғарыдағы, 23
сәуірде уезд бастығы тінту жүргізіп,
Рыздықбай болыстың қалтасынан тауып алынған хат. Бұл кезде полиция
тұтқындаған Қосшығұловтан табылған
түбіртек бойынша дерегі мәлім болған 7
наурызда К!кшетаудан жіберілген екінші
хат Абайдың қолына әлі тимеген, Арқат
почта-телеграф кеңсесінде «тұтылып»
жатқан. Бұл екінші хатты кейін, бір айдан
соң, 29 мамырда Абайға Семей оязының !зі
ілесе келіп, ақынға екеуі к!збе-к!з қарап
тұрғанда табыс етілген. Ақын оны сол
жерде оқып шыққан соң, хатты қорабымен
ояздың қолына ұстатқан.
Тағы бір ерекше атап !терлік жай,
мұрағаттық құжаттарының ішінде осы
екі хаттың түпнұсқалары сақталмаған.
Тегі, олар табылған соң заттық айғақ
ретінде үстінен қылмыстық іс қозғалған
Ш.Қосшығұловқа арналған дербес іс
қағаздар құрамына қосылған болар дейміз.
Патша үкіметінің әкімшілік органдарының іс қағаздарына топтасқан осынау
шоғыр құжаттардың ішінде, біздіңше,
!те-м!те екі құжаттың мазмұны алаб!тен
қымбат, берер мағлұматы бағалы екені
даусыз.

Служба Кунанбаева отличалась разумным
управлением, исполнительностью, энергией,
преданностью правительству и отсутствием
фанатизма.
Один из сыновей Кунанбаева по окончании курса Михайловского артиллерийского
училища был произведен в офицеры и, будучи на службе, умер в Туркестанском округе.
Ныне замужняя дочь его пишет и читает
по-русский. Грамоте ее учил отец. Кунанбаев
весьма интересуется литературой, выписывает книги, журналы и газеты.
В прежнее время он пользовался громадным влиянием среди иногородского населения степи, но в настоящее время влияние его
далеко не то. Он постарел, не принимает на
себя руководства в партиях, хотя главари их
часто обращаются к нему за советом.
В разговорах и суждениях своих с лицами
Кунанбаев обнаруживает полное понимание
государственных интересов и правильные
взгляды на культурную миссию нашего отечества в наших азиатских владениях.
Он с негодованием осуждает попытки
мусульман – фанатиков противодействовать
правительству в его стремлениях. Искренность высказываемого убеждения, полагаю,
достаточно доказывается его поведением.
Эти данные указывают, что Кунанбаев
в политическом отношении не внушает никаких опасений и должен быть причислен к
числу лиц вполне благонадежных.
А.С.Галкин,
военный губернатор
Семипалатинской области,
генерал-майор.
Исх. №203. 23 сентября 1903 г.»
(ЦГА Республики Казахстан).
Міне, патша әкімдері ұлы Абай туралы
күдікті мағлұмат жинаймыз деп, ақыры
оған осындай мінездеме жазуға мәжбүр
болған.
Осы құжаттардың ішіндегі екінші
бағалы мұра Семей уезі бастығының
сол 1903 жылы 23 сәуірде Абай үйінде
жазылған қаулысы дер едік. Бұл құжатта
біз үшін де, болашақ үшін де қасиеті
жоғары бағаланатын және айрықша сипатты – онда атақ-данқы, асыл мұрасы
асқақтай к!терілген заңғар Абайдың,
дана Абайдың «Ибр. Кунанбаев» деп

7

орысша жазған !з қолтаңбасының
сақталғанында.
Ал, қазақ елі ортасында сол кездегі абыройы асқар, беделі биік Абайды біліп, оған
хат жазып жүрген Шәймерден Қосшығұлов
кім? Ол 1877 жылы Ақмола облысының
К!кшетау уезіне қарасты Қотырк!л
болысында дүниеге келген. Жасынан
мұсылмандық құқық негіздерін үйренген,
исламның қайырымдылық, имандылық
және сауапшылдық қағидаларын халық
арасында кеңінен насихаттауға атсалысқан. Сол мақсатпен ол Қазан, сондай ақ, Ресейдің басқа қалаларынан !з
қаражатына 100-ге тарта Құран кітабын
сатып алып, оны халық арасына тегін
таратқан. Сондай-ақ, Ш.Қосшығұлов елге
баспа !німдерін к!бірек тарату мақсатымен
!зге шет жақтан кітап, не газет шығаратын
қорғасын әріптерін де әкеле береді. Міне,
осы әрекетімен қоса Абайға жазған хатында
үкіметке қарсылық әрекет бар деген негізде
5 жылға Үркіт аймағына сот үкімімен
жер аударылады. Алайда, Шәй мерден
Қосшығұлов Романовтар әулетінің патшалық етуіне 300 жыл толуына байланысты
алғашқы кешіріміне орай еліне оралады.
Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ
мерзімді баспас!з беттерінде Құнанбайдың қажыға баруы ж!нінде біршама
мақалалардың жарияланғаны аян. Міне,
солардың бірінде (Р.Отарбаев. «Меккедегі
т!рт үй». «Парасат» журналы, 1992 жыл,
№1). Құнанбаймен Мекке жаққа сапарлас болғандардың ішінде Қосшығұл
Шопанұлы дегеннің де аты-ж!ні кездеседі.
Бақсақ, бұл Шәймерденнің әкесі екен.
'йткені, ол сол кездегі Ақмола аймағын
мекендейтін Атығай елінен Меккеге барып
қайтқанға саяды.
Халық арасында Ш.Қосшығұловтың
беделі биік болғанға ұқсайды. Міне,
сондықтан да оны жерлестері халықтың
ұлттық намысын қорғай білетін азамат ретінде танып, Ресейдің Бірінші
Мемлекеттік Думасына мүше етіп те сайлаған. Бұл туралы «Туркестанские ведомости» газеті 1906 жылғы 91 санында былай
деп жазған екен:
«Омск. Членом Государственной Думы
от Семипалатинской области избран Букейханов, от Акмолинской области – Косчигулов».
Қосшығұлов туралы тағы біраз дәйекті
деректі 1906 жылы Мәскеуде М.Бойович
дегеннің құрастыруымен шыққан «Мемлекеттік Дума мүшелері. Суреттері мен
!мір баяндары» атты (орыс тілінде) кітаптан да кездестіруге болады. Ол тарихи
айғақ мынадай:
«Қосшығұлов Шәймерден – қазақ.
К!кшетау молдасы. Білімді Бұқардан
алған. Қазақ арасындағы халық сотына
түбегейлі қарсы. Шариғатты жақтаушы.
Мүшелікке сайланғаннан кейін оның орыс
тілін білмейтіндігі белгілі болып, онысы
«Мемлекеттік Дума сайлау ережесінің»
55-бабына сәйкес келмегендіктен,
облыстық сайлау комиссиясы бұл сайлау
қо рытындысын жаратпай тастаған. Ол
Ақмола облысы қазақтарының арасынан
сайланған». `рине, Шәймерден молда
ж!ніндегі бұл мәлімет Петерборға жалпы
сайлау қорытындысы тұсында жетсе керек.
Сол себепті де тиісті дауыс алған мүшелер
қатарында тізімге енген. Ал, бірақ, оның
1906 жылы сәуірде басталған 1-Дума
жұмысына қатыспағаны рас. Сондықтан
да оның суреті Бірінші Думаға қатысты
кітаптарға да енбеген.
Шәймерден Қосшығұлов 1907
жылы Петерборда тұңғыш рет қазақ
тіліндегі «Серке» атты газетті шығаруды
ұйымдастырушылардың бірі. Ол 1932
жылғы ашаршылық зардабына ұшырап,
Омбы қаласына қоныс аударған, сол жақта
аштан қайтыс болған.
Түбегейлі іздеушісі келіссе, республикамыздың мұрағатынан да, Мәскеу
мен Петербургтің, Омбы мен Ташкенттің
мұрағат қазыналарынан әлі де Абай туралы талай-талай дәйекті деректер табылуы
мүмкін.
Ғабит ЗҰЛХАРОВ,
бұрынғы архив қызметкері
Қазақстан Журналистер одағының
мүшесі

ТАРИХ ҚОЙНАУЫНАН

Кетбұға мен Кетбұқа – рухы да, тәні де бөлек екі адам
«Қазақ әдебиетінің» №6 санында (7.02.2020) «Кетбұға ма әлде Кет-Бұқа ма?» деген ізденісті мақала
шыққан екен. Ғасырлар бойы сақталған аңызда ұлы күйші Кетбұғаның Шыңғысханға үлкен ұлы
Жошының қазасын күймен естірткені туралы түбінде шындық, жатқан Әфсәнә бізге жеткен. «Ақсақ
Құлан». Мұндай күй шығару үшін мына жер бетінде тырбанып жатқан адамзат ұрпағынан бөлек, тылсыммен хабарласқандай ұлылық керек. Ұлы өнер ұлы пәктікті, мынау әлемге сүйсіне білуді, адамзат
баласынынан уысы толы қан емес жүрегі толған мейірім мен қайрымды талап етеді. Кетбұға күйші сондай
өнердің иесі. «Ақсақ Құлан» күйі соны айтып, жеткізіп, жүрекке құйып тұр. Шыңғыс хан хижраның 624
жылы дүниеден өткен. Күйші Кетбұға онан бір жыл кейін (1150-1225ж) осы күнгі жыл санауымен 1225
жыл өлген делінеді.
Кетбұқа... Оның сойы тіпті басқа.
Бұл мәселені жазу үшін деректерге сүйену керек.
`йтпесе к!к мылжынның !зі болып шыға келеміз.
Кетбұқа туралы деректерді тек Рашид ад-диннің
1300-1316 жылы жазған «Жамих ат-тауарих» атты
бес томдық кітабынын таба аламыз. Кітап Шыңғыс
хан дүниеден !ткеннен кейінгі дәуірде іле жазылған
ұлы еңбек. Кітап Шыңғыс ұрпағы Ғазан ханға,
соның әмірі бойыша жазылған соң (мұғылдарды)
әсірелеу бары да шындық.
Осы жерде Қайрат Раев інім ептеген қателіктер
жіберіп алған екен. Кетбұға «Шыңғыс ханның,
Жошының, Кулағудың кеңесшісі болған» депті. Дерек қайда? Дерексіз әңгіме, !зімізді асыра дәріптеу
не береді? Қисынсыздыққа жол бермегеніміз дұрыс
шығар. Рас, Кетбұқа Хулагу әскерінің бір түменін
басқарған қол басшы. Кетбұға «он алты жыл Дамаск, Сирия, Египет, Бағдат т.б патшалық құрған»
деген с!зде дерексіз, әрі қисынсыз. Оның дәлелін
айта жатармыз. Шыңғыс ханның қайтыс болуына
байланысты Кулагу тақ мұрагерін сайлау үшін
Моңғолияға аттанды делінген екен. Иә, Шыңғыс

хан қайтыс болғанда Хулагу барлы –жоғы тоғыз
жастағы бала еді-ау. Мұндай қателікті жазбаған да
ж!н-ау.
Иә, осы жерде Кетбұқаны азғын Кутуз бен Бейбарыс мерт етіпті. Кутуз, Бейбарыстар Мұсылман
елін қорғаған. Ал Хулагу хан христиан дінін үгіттеп
«барлық иелігінде шіркеулер тұрғызды» деп жазады
Рашид ад-дин. (IV том, 18 бет) КетБұқа Хулагудың
оң қолы. Хулагу сол заманда Шығыс жұртын құл
етпек болған крестшілермен де одақ болған. Сонда
Бейбарысты «азғын» деп жамандаудың не қисыны
бар. Тіпті Алтын орда ханы Хулагудың ағасы Берке
хан сен мұсылман қалаларын тегіс қираттың, жұртын
жоқ еттің, !рістеп тұрған Шығыстың !ркениетін,
мәдениетін талқан еттің деп Хулагуге қарсы шығады
ғой.
Рашид ад-дин жеңіске жеткен Кутуз қамыс арасына тығылған Кетбұқаны қолға түсіріп, басын алып,
әскери ордасын талқандап, әйелдерін, балаларын,
туысқандарын тұтқын еткенін жазады. (IVтом 78-79
беттер) бұл хижраның 659 жылы болған уақиға.
Рашид ад-диннің осы кітабында СасыБұқа,

ТемірБұқа, ТулаБұқа, Бұқа Темір, ЖолБұқа,
ЫрықБұқа, ЕсенБұқа аталған т.б муғулдың қол басы,
к!рнекті адамдарының есімі беріледі. Соның ішінде
КетБұқаны муғулдың Сунит руына келтірсе, бірде
Найман руынан деп жазылған. Осы аталған КетБұқа
есімді адам бір жылда, бір соғыста Кутуздың қолынан
!лген. Мүмкін ру атаулары тәржімеде қате кеткен бе,
ол арасы белгісіз.
Менің к!зім жеткен жағдай КетБұға мен Кет
Бұқаның екі б!лек адам екендігі. КетБұға абыз
ақсақал, даланың жыршы-күйшісі басын бәйгеге
тігіп Шыңғыс хан алдына бара алған, ұлы күймен
оның қатыгез жанын иілте алатынына сеніп барған
тұлға. Сол кезде КетБұға ұлғайған жаста болса,
КетБұқа онан кейін хижраның 638 жылы, яғни 15
жылдан кейін !леді. Кетбұға күйшінің ғасырға жуық
жасап, соғысып жүріп !лді деген қисынсыз әңгіме
ғой. Бұл !лген КетБұқа. `рі КетБұқаны Рашид аддин «Жынданған арыстандай... Айдаһар сияқты» деп
суреттесе (IV том 76 бет), Мансуриада «18 күн қырғын
жасады» (IV том 34 бет), ол бастаған Хулагу қолының
«бесіктегі баланы» да қырғынын жазады.
КетБұқаның осы айтылған рақымсыз түсі !нер
иесі КетБұқаға келе ме? Екеуін есі дұрыс адам
теңестіре алмас еді.
Біздің осы заманымыздың күйшілері Секен
Тұрысбек пен Жаңғали Жүзбай мылтық ұстап,
қырғын салмақ түгілі тауық бауыздай алар ма екен.
'йткені олар !нер деген қасиетті тылсымның адамдары.
Иә, Моңғол әскерін басқарған Хулагу шығысы
Үнді жері, батысы Испан еліндегі мұсылман Кардоба

халифатына дейінгі аралықта Шығыс !ркениетінің
аса биік үлгісін жасаған Бағдат халифатын қиратты.
Батыс елдерінің түсіне де кірмеген әсем қалалардан
күл қоқыс ғана қалды. Мәдениет ошақтары !ртелді,
ғалымдар құлдыққа айдалды. Жұрт қырғынға
ұшырады. Шығыс !ркениеті тапталып, бас к!тере
алмас халге түсті. Бұл жағдай шығыстан үлгі алған
батыс жұртының ілгерлеп оза шығып кетуіне әкеліп
соқты. Шығыс батыстан осылайша артта қала берді.
Хулагудың осыншама бүлік жасауына Алтын Орда
ханы Берке де қарсы болған.
Бір ғана күйімен ғасырлардың ар жағындағы
даланың кербез сағынышты үнін бізге жеткізген
Кет Бұға күйшіге қанды қол қарақшы Кет Бұқаны
қосақтап, Ұлы !нер иесінің бейнесіне күйі жақпасақ
екен.
Кейбіреулердің пәлен ұлтты пәлен жаққа
к!шіріп тастау керек дегенін де оқып жатамыз. Бұл
қисынсыздау әңгіме. Сталиндік репрессияны еске
түсіреді. Ж!нсіз екенін кәзір айта жатармыз.
Сол секілді К.Раев ініміз «ұйғыр, сарт және т.б
б!лек деп ақыл айтпасын» дегенді де қосқан екен.
Ж!н с!збе? Ж!ні де бар, ж!нсізі де жетерлік с!з.
`р елде қасқа да бар, басқа да бар. Қасқасы сол елге
сіңіп, сол елдің абыройын асқақтатып жатса, мұнан
артық не керек. Түбі түркі Тургенев орыс әдебиетін
қалай к!терді? Түбі араб Пушкин орыс поэзиясын шыңға шығарды, түбі швед Лермонтовті орыс
ұмыта ала ма? Түбі еврей Энштейін ғылым жолымен
Алланың барлығын әлемге мойындатты. Түбі бір
мұсылманның баласын жатсыну !релі іс емес. Жатсындырып жүргендердің барлығын білген ж!н.

Мен ұлтшылмын. Қарағанды обкомында істейтін
қазақтың «қазақ қырылып қалмас ұшін тезірек ассимилияциялануы, орыстануы керек». Бұл «безболезненый процесс» дегенін естігенен кейін, ендеше
«күресіп жүріп қырылайық» деп ұран тастап жиырма
жасымда жасырын партия құрып, жиырма екі жасымнан талай түрме, лагердің тозағын бастан кешкенмін.
Елге қайтып оралғаннан соң да сұмдықтар
жетерлік.
Мен бәрібір ұлтшылмын. Ұйғыр, дүңген, шешен,
кәрістерді қазақ тілін білмейді деп кінәләп жатырмыз. 'зіміз оңып тұрмыз ба? Қарағандыға келші.
Шал мен кемпір, жасамыс пен жас, зиялы ма зиянды
ма, бәрі орысша «кәпіріп» тұр. Мұның бәрі осы отыз
жылда тіл саясатын жолға қоя алмағанымыздың
нәтижесі. Қазақ !з тілін білу үшін ең болмаса қазаққа
бола тіл полициясын ұйымдастырсын дедік. Кім
тындады. Ақыры қазақ та, ұйғыр, дүнген, кәрісте
қазақ тілін, мәдениетін менсінбейтін жағдайға жеттік.
Кешегі совет заманнында немістер жаппай қазақша
с!йлеп, !здерін «мен шуаш руынан», мен кәрс!нмін,
мен сазанбай руынанмын деп араласып кеткен еді.
Сонан да айырылып қалдық қой.
Қазақ тілінің мәртебесін күрт к!теру мәселесі
дарбазаның қақпасын қағып тұр. Бұл мәселені
орайына келтіре шешсек тіл мен коса мәдениетте
деңгейіне жетеді. Б!тен жұрт б!лінбейді, бізге
сіңеді. Болмаса ұйғыр үйтіпті, дүнген бүйтіпті, кәріс
қыңырайды дегеннен құтыла алмаймыз.
Кәмел ЖҮНІСТЕГІ,
жазушы, «Құрмет» орденінің иегері
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заттық пен азаматтық егіз ұғым. Халық азаттық үшін арпалысқан асыл ұлдарын азамат деп ардақтап, әулие тұтқан. Ал, Жұбанның
сондай азамат болып қалыптасуы да бір күннің немесе бір жылдың жемісі емес екендігі рас. Оның қиыры мен шиыры мол өмір жолы
әрқашан да ақын бойынан қайсарлық пен жігерлілікті талап етіп қана қоймай, білімінің де ұштала түсуіне, айналасына салиқалы
салмақты оймен таразылай қарауға үйретті. Ол жетімдіктің тақсіретін тартты, өмір мен өлімнің айқасында сыналды, ақындық өнерінде
үлкен жетістікке жетіп, ел құрметіне де бөленді. Осынау күрделі өмір жолы оны өмірді сүюге, ұлтын ардақтауға, елі мен жерінің қадірін
түсінуге үйретті. Ол сол өмірден көрген, түйген, ой салған құбылыстарды өлеңге айналдырды. Ж.Молдағалиевтың «Мен – қазақпын»
поэмасы ақынның өмірлік тәжірибесінің жинақтала келіп, ой елегінің сүзгісінен саралана өткен саналы даярлығынан туған туынды.
Поэмада публицистикалық сарынның басым екені рас, оның лирикалық кейіпкер атынан монолог түрінде баяндалатынына да талас
жоқ. Сондықтан, лирикалық-публицистикалық поэма деген тұжырымға біз де қосыламыз, бірақ екінші бір мәселе осы шығарманың
тарихи болмысы туралы, оның шығармадағы мәні мен маңызы қандай дегенге келіп тіреледі. Бұл да осы кезеңге дейін екіұшты пікір
тудырып келген проблеманың бірі.

Шығарманың тарихилығын немесе тарихи
еместігін айқындау біздіңше мынандай талаптарға
жауап беру белгісімен қанағаттануы тиіс:
1. «Халық тағдырында маңызды р!л атқарған
тарихи ірі құбылыстарды» арқау етуі;
2. Бас кейіпкерлердің нақты тарихи тұлға болуы.
«Мен – қазақпын» поэмасында осы екі талапқа
да жауап берерлік дәлелдер бар. Біріншіден қазақ
халқы басынан !ткерген бүкіл ірі тарихи оқиғалар
шығармада жүйелі баяндалады, екіншіден «Мен
– қазақпын» деп халық атынан с!йлеп отырған
лирикалық қаһарман – ақынның !зі және тарихта
болған Абай, Шоқан, Махамбет, Жамбыл, `лия,
Мәншүк, т.б нақты ұлы тұлғалардың реалистікпен
бейнеленуі поэманы тарихи шығарма ретінде
тануымызға негіз болады.
Поэма он тараудан тұрады. `р тарау ұлтымыздың сол кезге шейін поэзияда жырланбаған,
тарихымыздың сол кездері мүлдем айтуға тыйым
салынған оқиғаларын поэтикалық үлгіде с!з етуге құрылған. Ақын қазақ халқының тарихынан
ең айшықты оқиғаларды екшеп алып, к!лемді
эпикалық шығарманың дамуына негіз ете отырып,
композициялық құрылымын ширақ та жұмыр
күйінде сақтаған. Сондықтан да шығармада оқыс
оқиға, артық деталь кездеспейді.
Тарихи-философиялық идея лирикалық
кейіпкер – ақынның жүрегінде сүзіліп, санасынан синтезделіп қорытындылап шығады.
«Поэма лирикалық-публицистикалық болған
соң, онда халықтың интеллектуалдық характері»
тек қана бірінші жақтан баяндалады. Сондықтан
бұл поэманың басты элементі образды бейнеге
құрылған ақиқат ой. Бүтін болмыс авторлық ой
арқылы ғана танылады. Ал мұндай тәсілдің ақынға
үлкен жауапкершілік жүктейтіні түсінікті жайт.
Қазақ тарихы, қазақ даласы, ондағы үлкен
тарихи оқиғаларды жинақтап дастанға айналдыру дәстүрі бізде ертеден келе жатқан құбылыс.
Керек десеңіз Қашқари, Дулати, Жалайрилар
осы дәстүрдің бастау негізін салған ғұламалар.
Онан кейінгі І.Жансүгіровтің «Дала» поэмасы да кезінде дәл осы «Мен – қазақпын» дастаны іспетті !зіндік ерекшелігімен танылған
шығарма. Жұбанның тұстастарының ішінен бұл
тақырыпқа қалам тартқан М.`лімбаев («Менің
Қазақстаным» поэмасы). «Бірақ Жұбан Мұзафар
мен Ілиясты қайталаған жоқ. Қайта к!п ретте жаңарту, жаңғырту бар, шағындау, шыңдау
бар». С.Қирабаев, М.Базарбаев, М.Қаратаев,
`.Нарымбетовтар бұл поэмалардың жанрлық,
тақырыптық, идеялық, к!ркемдік жақтарын салыстыра зерттеп, жеріне жеткізе айтқан болатын.
Сондықтан біз Жұбан Молдағалиевтың «Мен –
қазақпын» поэмасына бүгінгі күн тұрғысынан,
жаңаша к!зқарас тұрғысынан қарап, егемен елдің
еркін азаматы ретінде ақын жырларының астарын
ашып, қайта бір сүзіп шығуды дұрыс деп таптық.
Халқымыз ел намысын қоғаған ақынға да,
азаматқа да ежелден кенде емес. `р ақын мен
азаматтың !з биігі бар десек, ұлт тарихында сондай бір асқар биіктен к!рінген ақын – Жұбан
Молдағалиев. «Қазақпын» деуге ұлтшыл атанудан
қорқып, к!біміз жалтақтап жүрген заманда, 196364 жылдары-ақ:
Мен – қазақпын, мың !ліп, мың тірілген,
Ж!ргегімде таныстым мұң тілімен.
Жылағанда жүрегім, күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген – деп !з
ойын батыл айта алған азамат. Шынында да қай
қазақ та бұл поэманы тебіренбей, толқымай оқи
алмасы с!зсіз. Себебі, тіршілігі, тұрмысы, құлқы
кең дала, табиғат анамен тұтастырыла суреттелген ұлттық ерекшелік ә дегеннен-ақ к!зіңе оттай
басылып, санаңдағы беймәлім бір сағыныштың
сым пернесін басып !ткендей әсерде қаласың.
Ғасырлар бедерінде халқымыз жүріп !ткен талайлы жол, ата-бабалар дүбірлетіп !ткен тарих атты
ұлы к!ш к!з алдыңнан тізбектеліп !тіп жатады.
Прозаға қарағанда поэзия тілі бейнелеп, салыстырып айтуға, кестелі сурет салуға бейім келеді.
'лең тілі тек айналадағы нақты заттармен ғана
шектеліп қоймай, абстрактылы құбылыстарды
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да, образды тілмен бейнелеп жеткізуге қабілетті.
Қазір халық арасында мәтел сияқты қолданылатын
Ж.Молдағалиевтың «Мен – қазақпын, мың !ліп,
мың тірілген» деген !лең жолын таратып баяндар
болсақ, мұнда халықтың тұтастай ғұмырының
жинақталған тарихы жатыр.
Поэманы толқымай, бей-жай оқи алмайсыз.
Онда адам сезіміне еріксіз әсер ететін !згеше бір
жігер бар, жүйкеңнің әрбір талшығын дір еткізетін
отты қызулық бар, !мірдің сырлы оқиғасы емес
адуынды тасқынымен кездескендей күйді бастан кешетінімізді бәріміз де іштей сеземіз. Сол
ұлттың !кілі ретінде !згеше бір тәкаппар күйге
енеміз. Жаның да, санаң да күйкі тірліктен алыстап кеткендей айналаға биіктен к!з саласың. Ол
с!з !нерінің құдіреті екенін сеземіз, бірақ тілмен
жеткізу қиын, жаның бір рахат күйге б!ленеді. Ол
!мірге деген іңкәрлік, !нерден алған рахаттану
сезімі.
Поэмада қарапайым !мірдегі тіршілік мәселесі
с!з болмайды, онда макро кеңістіктегі макро
оқиғалар ғана сюжетке арқау болған. Поэмадағы
к!ркем кеңістікте де шектеу жоқ, оқиға дәл
мына жерде !тіп жатыр деп кесіп айта алмайсыз.
Вертикальді және горизантальді әлем тұтастай
қамтылған. Яғни тек жердегі оқиғалар ғана емес,
ғарыштағы оқиғалар да шығарма сюжетіне арқау
болған. Шығармадағы к!ркем уақытқа да кесімді
м!лшер бере алмайсыз.
Мен –Қазақпын, биікпін, байтақ елмін,
Қайта тудым, !мірге қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім мәңгі !лмеске –
Айта бергім келеді, айта бергім!
Ақын тарихшы емес, бірақ ол тарихта күллі
адамзат баласының жасаған ортақ жетістігі бар деп
түсінеді. Сондықтан да !ткенді тек !з ой-!ресімен,
ақындық к!зқарас тұрғысынан таразылайды.
К!не дүниенің шындығы мен болмысын образды
сурет арқылы к!реді, космос дәуіріндегі адамның
қиялы арқылы таниды. 'ткен тарихи оқиғаларға
!з к!ңіліндегі интуиция арқылы баға береді.
Осындай асқақ пафоспен, сыршыл сипатты бойына қатар дарытқан «Мен – қазақпын»
поэмасының қазақ топырағында туу себебі неде?
Біздіңше бұған жауапты тереңнен толғап, ақын
ойының астарынан іздегеніміз ж!н.
Ақын шығармашылығына саралай қарағанда
соғыс кезінің !зінде Жұбанның сол кезең саясатына
қабыса қоймайтын тақырыпқа қалам тартуы тегін
болмаса керек. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары «Социалды Қазақстан» газетінде басылған
«Қазақ» деген !леңі оның болашақтағы азаматтық
бағытын айқындап, мәнер-машығының қалыптаса
бастағандығын аңғартатын !зекті шығарма. Бұл
туралы ақын кейін «Мен – қазақпын» поэмасына
даярлық «Қазақ» (1943) !леңінен басталған еді деп
есіне алады. Үлкен эпикалық шығарманың тууына
кейде шағын лириканың идеялық мұраты негіз
болатындығы да рас. Мысалы, Ж.Молдағалиевтың
!зі пір тұтқан дарабоз ақын І.Жансүгіровтің
«Бүгінгі дала» (1928) !леңінің кейін «Дала» поэмасына арқау болып, «мол сарынға айналғандығын»

профессор Р.Нұрғалиев та атап к!рсетеді. Олай
болса «Мен – Қазақпынның» түпкі идеясын
соғыс жылдары жазылған «Қазақ» !леңінен
қарастырғанымыз дұрыс.
`лі де болса шеберлігін шыңдай қоймаған жас
ақынға тән кейбір кемшіліктеріне қарамастан,
к!кейіңде к!пке дейін ұмытылмай қалып қоятын
бір қасиет осы «Қазақ» деген !леңнің !н бойынан да аңғарылады. Ол қасиет ұлтжандылық,
туған халқын жан-тәнімен сүю, сол ұлттың !кілі
болғандығы үшін мақтаныш сезімінде болу.
'лең Жұбанның жыр жолдарында к!п кездесетін
диалог арқылы басталады. Біздің ойымызша ақын
тілдесетін жауынгер қазақ тек деталь ғана, негізгі
ойды автор !зіндік «мен» арқылы сабақтаған.
Майданның алғы шебінде,
Жолықтым бір жігітке,
К!з шалғаннан таныдым,
Бір сыр барын жігітте.
Білдім қазақ екенін,
Тідесу болып құмарым,
– Қай ұлтсың? – деп жігіттен,
Орысша жорта сұрадым.
Оқтай отты к!зімен
Қадалып маған қарады
– Қазақ, – деді тек қана,
Сол болды берген жауабы.
Осылайша ақын жауынгер қазақты с!йлете
отырып, !з ұлтының мінез-құлқын, таным түсінігін, ерлік дәстүрін баян етеді. 125 жолдан (кейінгі
басылымда 85 жол) тұратын шығарма сында
ақын ұлттық ерекшеліктің дара сипаттарын ғана
к!рсетуге күш салады.
Қазақтың ісі тарихта
Алтынменен жазылған
`р бір с!зі антпен тең,
Ешқашан екі айтпаған.
Халқының ерлік дәстүрін
Ең жоғары сақтаған – деген шумақтардан
осыдан жиырма жыл кейін дүниеге келген «Мен –
қазақпын» поэмасының идеялық желісін танимыз.
Бұл кезде Ж.Молдағалиев бары-жоғы жиырма
үштегі жап-жас жігіт болатын. 'лең:
Мен де бірі қазақтың
Болғаныма мақтандым, – деп аяқталады.
«Халқым», «Қазағым» деп емірене елжіреудің
!зі қылмыс болып саналған социализм тұсында,
«қазақ болғаныма мақтанамын» деу ерлік еді.
Сондықтан да «Қазақ» !леңі Жұбанның туған
халқына деген сүйіспеншілігінен туған алғашқы
шығарма деп сеніммен айта аламыз.
`ңгіме «Мен – қазақпын» поэмасына келіп
тірелетін болғандықтан ол шығарма жазылған
кезең – алпысыншы жылдардағы саясиәлеуметтік жағдайға да соқпай !те алмаймыз.
Талай қазақтың оқыған зиялыларын баудай
отағаннан кейін қанды қол И.Сталиннің !зі
де !мірден !тіп, бұл дәуір шамалы да болса
демократиялық бостандықтарға қол жеткізген,
жеке басқа табынушылықты сынап, келесі «да-

нышпан» Н.Хрущевтің культін жаңадан сомдай
бастаған кезең болатын. Бірақ қалай десек те,
бұл тұста ғылым мен техниканың т.б салалардан Кеңес !кіметі алдыңғы орындардың бірінде
тұрды. Компартия бүкіл елдегі билікті тұтастай
!з уысында ұстады. Тың к!теру желеуімен Ресей мен Украинаның ішкергі аймақтарынан
түрлі халықты Қазақстанға әкеліп, жергілікті
тұрғындармен мидай араластырды. Бүкіл халық
бір лабораторияда қорытылып, орыстандыру
саясаты жедел қарқынмен іске асырыла бастады.
Қазақ !з жерінде !зі к!зтүрткіге айналды. Діні мен
тілінен айырылу қаупі туды. Осынау қиын-қыстау
кезенде қазақтың қамын ойлаған ұлтжанды азаматтар ұлттық тілінің, салт-дәстүрінің жоғалып
кетуіне алаңдап, үкімет саясатының астарына !з ойларын да сыналап кіргізуге тырысты.
Қандай да бір арман мен қиялдың, мақсат пен
мұраттың пайда болуына негіз іздеді. Кейінгі жас
ұрпақ ұмытуға тиіс емес тарих тағылымдарын
коммунистік партия саясатымен бүркемелей
баяндап, халық к!кейіне ұлттық патриотизм
ұрығын еге білді. Жұбан Молдағалиевтың !леңдастандарын оқи отырып, с!з саптаудағы кейбір
ұқсастықтар ғана емес, идеясындағы батыл
айтылған пікірлердің де түп қазығы ұлтшыл
деп жазықсыз жапа шеккен қаламгерлерімізбен
сабақтас түсіп жататынын байқаймыз. Кеңестік
империяның қазымыр идеологиясы селкеу тартып, әлсірей бастаған тұста арамызға оралған
А.Байтұрсынұлы, Ш.Құдайбердіұлы, М.Дулатов,
М.Жұмабаев тағы басқаларды біздің ұрпақ жарты
ғасыр бойы естімей, білмей келді. Олар к!терген
азаттық ұраны !з арнасын таппай тұйықталып
калып еді дегенді де к!п айтамыз. Рас, к!пшілік
қауым үшін солай болды десек те қазақ зиялылары
оларды әр кезде де жадында сақтап, !зінен кейінгі
толқындарға сыр ғып айтатын. Егер олар !сиет
еткен елдік, азаттық идеясы әр қазақтың жүрек
түкпірінде жатпаса, 1986 жылғы желтоқсанда
алаңға шығып атой салмаған да болар ма едік,
кім білсін... Біздіңше азаттық идеясының желісі
үзілмеді. `лихан, Ахмет, Міржақып, Мағжандар
шейт болса да олардың ой-пікірін астарлап болса
да бізге әкелуші Қасымдар мен Жұбандар болды.
Поэмадағы әр тараудың «Мен –Қазақпын»
деп қайталанып келуінде де терең мән бар. Оның
үстіне әр қайталау қазақ тарихының жаңа бір бетін
ашып, оқырманына !ткен дәуір оқиғаларынан
тағлымы мол ақрапарат береді. `р тараудағы тарихи оқиғаларға құрылған сюжеттерден қазақтың
қасіретін, қазақтың ерлігін, қазақтың асыптасыған қуанышы мен мақтанышын к!ргендей
боламыз...
Мен – қазақпын, қаныммен, сүйегіммен,
Сән-салтанат, салтымды сүйемін мен.

Бақ орнатам басына моланың да,
Мұрагермін оған да, иемін мен, – деген
шумақтан ұлан-ғайыр жерге, ата-бабамыздың
ерлік даңқына деген асқақ та тәкаппар мақтаныш
сезімі сезіледі. `сіресе, соңғы екі жолдың айтар
ойы тереңірек сияқты. Молаға ие болу түркі
халықтарының дүниетанымында, соның ішінде
к!шпелі қазақ үшін елге ие болу, жерге ие болу
деген с!з. Жердің кімге тиесілі екендігін аталарымыз сол жерде жатқан ата-баба сүйегіне
қарап ажыратқан екен. Ол біздің аталарымыздың
пайымдауында шекараны белгілейтін негізгі белгі,
тапжылтпас дәлел қызметін атқарған. Сондықтан
біздің халықтың түсінігінде моланы қорлау, ол шекараны бұзу, елдің тұтастығына шәк келтіру болып
саналған. Оны тарихи деректер мен ауыз әдебиеті
материалдарынан к!птеп кездестіруге болады.
Молаға мұрагермін дегенде ақынның астарлап
жеткізіп отырғаны сол к!не дәстүр, атадан балаға
ауысып жетіп келе жатқан ескі салт. Яки бұл жерде ақын менің ата бабаларымның сүйегі жатыр,
бұл жердің иесі мен дегенді ашық айтып отыр.
Ақын ата-бабаларымыздың ұлылығына осылайша
бас иеді және оны асқақтықпен жырға қосады.
Азулы екі империяның қыспағында тұрып бес
Франция сиярлық территорияны аман ұстап тұру
– «ұлылықтың белгісі» емес деп кім айта алады?
Қай қаламгер болса да !зі !мір сүрген дәуірдің
ақиқат шындығынан алыстап кете алмайды, онымен бірге жасап, к!ңілдегі ойын сол заманының
проблемалары арқылы к!тереді. «Адамды заман билемек» деп Абай тегін айтпаған. Заманмен кереғар болып, онымен ашық тартысқа
түсудің соңы неге апарып соқтыратынын әрине
ақын жақсы білді. Сондықтан да ол қытымыр
ипериялық саясатпен ымырға келе отырып, замана қайшылығын к!ркем образдар арқылы астарлай жеткізудің !зіндік жолын тапты.
Азаттық тақырыбы қазақ әдебиетіндегі тамыры терең тарихи тақырып. Оның бастау алар
к!зі ауыз әдебиетіне тірелетіні де заңды құбылыс.
'йткені, адамзат жаралғалы біріне-бірі зорлық
к!рсетпеген, бірін-бірі езгіге салмай, !мір сүрген
кезі жоқ. Ал, т!ңкеріске дейін бұл тақырыпты
еркін жырлаған Міржақып, Мағжандар болса
азат күнді к!ре алмай Сталиндік репрессияның
құрбандарына айналды. Бірақ, олар арман еткен тәуелсіздік туы құлаған жоқ. Арыстардан
мұраға қалған ұлттық рухты Қасым Аманжолов
жалғастырса, тәуелсіздік межесіне жеткізген
Жұбан Молдағалиев болды. Ол ешқашан ұлт
тағдырына селқос қарай алмады. «Егер жұмыр
жерге сызат түсер болса, ол міндетті түрде ақын
жүрегін к!ктей !тер еді» деп ұлы Гете айтқандай
1986 жылғы желтоқсанындағы найзағай оның
жүрегін паршалап-ақ кеткен еді. Ол қазақ
халқының болашағына үлкен сеніммен қарады.
Оның поэзиясында азаматтық әуен ертеден-ақ
негіз салып қалыптасты да, кейін жаңа к!ркемдік
табыстарға жетіп, соны мазмұнға ие болды.
Ойымызды тұжырымдай келе айтарымыз,
Ж.Молдағалиевтың «Мен – қазақпын» поэмасы к!ркемдік деңгейі жоғары, идеясы терең
шығарма. 'лең !міріндегі ғаламат интонациялық
қызулық, қазақ қара !леңінде бұрын кездесе
бермейтін үйлесімді де мағыналы ұйқастар, үлкен
философиялық түйіндеулерге негіз боларлық
фразеологиялық тұтас ойларды топтап к!рсетуге
болады. Ақынның к!здеген мақсаты салтын,
дәстүрін, тарихын ұмыта бастаған жас ұрпаққа
!ткенін таныту болғаны анық. Бұл ойын поэмада
былайша келтірген екен:
Атымның да кеше ғой танылғаны,
Оған дейін не таңба таңылмады.
Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз –
Шолпан қызы, шапақты таң ұлдары.
Бүгінде тәуелсіздік алған еліміздің «шолпан
қыздары» мен «таң ұлдары» !з тарихын !зінше
зерттеп, тәуелсіз елінің қожасы болып отыр. Ақын
арманы орындалуда.
Жұбан Молдағалиевтің бұл поэмасы ұлтымыздың рухани әлемінде !зінің к!терген жүгімен,
!ршіл де биік пафосты дауысымен кезінде қазақ
қоғамы үшін ерекше құбылыс болғаны рас. «МенҚазақпын» поэмасы қазақтың намысын оятты,
ұлттың рухын к!терді. Жұбан мен Қазақ егіз
ұғымға айналды. Сондықтан да Жұбан ақын 1986
жылдың желтоқсанында азаматтық арын ту етіп
к!теріп жазықсыз жапа шеккен қазақ жастарына
араша түсті, тоталитарлық жүйені батыл айыптады, халқы үшін !зін тайсалмастан құрбандыққа
шалды. Жазушы Садықбек Адамбековтің «Жұбан
–Жұбан боп туып, Махамбет боп !лді» дегені
ақиқат шындық.
Жолдасбек МAМБЕТОВ,
филология ғылымының кандидаты,
Сүлеймен Демирел университетінің доценті

БІР КҮНДІК СӘУЛЕ

ҚОШ БОЛ, АПА!
Қазыналы қарт Қаратаудың б!ктеріндегі
Майбұлақ ауылында туып-!скен Ұлмекен
апа кешегі !ткен тарихтың к!зі тірі куәсіндей
еді. Осы !ңірде болған айтулы оқиғаларды,
тіршілік тауқыметтерін әңгімелегенде біз
бір к!ркем, қызық хикая тыңдағандай ұйып
қалушы едік.
Ұлмекен апаның әкесі Жаманқұл қария
Қаратаудың Жыланды, Ақтау деп аталатын
шыңдары мен шатқалдарында колхоздың
жылқысын бағып, кеудесіне орден, медаль
тағып !ткен атақты жылқышы. Ал анасы
Бибісара әжей екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында аянбай еңбек етіп, сол кездегі «жеке
гектар» деп аталған науқанда бір !зі бірнеше
гектар жерге мақта егіп !сірген тыл ардагері.
Жазда жаяу кісіге, қыста аттылы, арбалы
жолаушыға асу бермей қинайтын Мұзбелдің
үстінде тұрып Ұлмекен апа сол бір жылдардағы
адамдардың еңбегі мен ерлігін еске алғанда,
қазіргі жастар біле жүрсін, бүгінгі күнге қандай
қиындықтардан !тіп жеткенімізді ұмытпасын
деп отыратын-ды.
«Қыз !ссе елдің к!ркі, гүл !ссе жердің
к!ркі» деп аялап, алақанына салып, мәпелеп

!сірген ата-анамыз «Қыз – жат жұрттық» деген қағиданы да жастайымыздан құлағымызға
құйып !сірді. Тағдыр жазып, жас күнімде
Қанекеңмен – қазіргі Қансейіт Түймебаев
аталарыңмен танысып, Қайнар ауылына келін
болып түстім. Менің !мір жолымдағы бір
биік белес осы – Мұзбел. Одан асқанда !зім
туып-!скен !лкеге қош-қошымды айтып, қол
бұлғап, ары қарай бұрылсам, қарсы алдымнан аналық бақытқа б!леп, перзент сүйгізген
аймақ құшағын жайып, күтіп тұрады» деуші еді
Ұлмекен апа.
Ол кезде Майбұлақ пен Қайнардың арасы
аттылы адамға бір күндік жол еді. Қазір ғой,
жеңіл машинамен зымырап бір-ақ сағатта
жетіп барасың. Жол тегіс. Асфальт.
Қайнардағы Түймебай ақсақалдың қара
шаңырағына келін болып түскен Ұлмекен
апамыздың қадамы құтты болды. Отағасы
Қансейіт аға Қаратаудың б!ктеріндегі шағыншағын ауылдар бірігіп, Қайнарбұлақ атты
үлкен колхоз құрылғанда жаңа қоныстың
жобасын сызып, құжаттарын жасап, елді
к!шіру жұмыстарына қызу араласты. Бұл, шын
мәнінде, тарихи оқиға еді.

Бүгінде Қайнарбұлақ орта мектебіндегі
мұражайдан Қансейіт Түймебайұлы дайындаған құжаттар мен оларды алып жүрген
қоржынын, с!мкесін к!руге болады. Ол кісі
Қайнар, Үсіктас, Ленин, Қайнарбұлақ колхоздарында есепші, бас бухгалтер, Шаян, Созақ
аудандық партия комитеттерінде нұсқаушы,
Қаратау кеңшарында партком секретары болып қызметтер атқарды.
Отағасы жұмыс бабымен к!шіп-қонып
жүрген кездерде үй-ішінің берекесі арта
түспесе, кеміген жоқ. Дастарханы мол,
қонақжай, пейілі кең шаңырақ еді. Қансейіт
аға мен Ұлмекен апа 12 ұл-қыз тәрбиелеп
!сірді. Қарашаңырақтан қанаттанып ұшқан
перзенттері мемлекет және қоғам қайраткері,
ғылым докторы атанып жатты. Олардан сүйген
немере-ш!берелері жоғары оқу орындарына
түсіп, білім іздеп алыс-жақындағы шетелдерге
сапар шекті.
«Шүкір, – деуші еді Ұлмекен апа. – Сол балаларды !сіру үшін таң атқаннан күн батқанға
дейін бел жазбай еңбек еткен күндерім !тті
ғой. Енді міне, соның жемісін теріп жүрген
бағбан секілдімін. Қарашаңыраққа келген

сайын бәрі маған сыйлық әкеледі, үйлеріне
қыдырып барған сайын к!л-к!сір қошамет,
құрмет к!рсетеді. Тек Қанекеңнің менен ертерек қайтып кеткені болмаса... Одан кейін
ұлдарым Байсейіт пен Бақыткелдіден де айырылып қалдым... Қайтейін, Алланың жазуына
амал бар ма? «К!ресің, к!ресің де к!несің »
деген екен ғой бұрынғының адамдары»...
Ұлмекен апамыз келер жылы 90 жасқа толады, алыс-жақыннан бәріміз құттықтап барамыз деуші едік. Бірақ, мынау «Бір кем дүние»
ол күнге жетуді бұйыртпапты. Біріңе – ана,
біріңе –апа, біріңе – әже болған ақ жүректі, ақ
к!ңіл Ұлмекен Жаманқұлқызы дүниеден !тті
деген суық хабар келді ел жақтан.
«'мір бар жерде – !лім бар екенін» білсек
те, бұл қаза бәрімізге ауыр тиді. Тоқсанның
табалдырығына жетіп тоқтағанына тәубе,
шүкір дегенімізбен, к!ңіл шіркін, жақсы адамды қимайды.
Қош болыңыз, Ұлмекен апа!..
Нұрғали ОРАЗ
Түркістан облысы,
Бәйдібек ауданы.

ANA TILI

М

«ӘКЕСІ ЖАҚСЫ ҚАНДАЙ-ДЫ...»

енің әкем – Диқанбай Дүржанұлы Биткөзов. Алты алашқа әйгілі күрес бапкері,
әлемдік дәрежедегі төреші, қазақтың айтулы азаматы. Жарты ғасырлық
бапкерлік ғұмырында әлем және құрылық чемпиондары бастаған 200-ге
жуық спорт шеберін баптаумен қатар, Арқа төсінде өзіндік жаттықтырушылық
мектебін қалыптастырып, Жаңаарқа ауданын әлемдік самбоның төріне жетелеп шыққан майталман спорт қайраткері. Әкемнің ел алдындағы қысқаша
мінездемесі осындай. Ал, біз, балалары үшін әкеміздің орны тіпті бөлек.
Кәдімгі мұсылман баласы әке-шешесін қалай ардақтап, қалай қадір тұтса,
біздің де әкеміз Диқанбай мен анамыз Маралға деген перзенттік махаббатымыз сол дәрежеде. Мына жалған дүниеде балалары үшін ең қымбат, ең асыл
адамдар әке-шеше екені дау туғызбас ақиқат. Жаратқан Иемізге бізді осындай
қамқор, осындай мейірімді әрі еңбекқор ата-ананың перзенті қылғаны үшін
шексіз шүкіршілік білдіреміз.
Шынын айту керек, мен бойжетіп, студент болғанша әкемнің жұрт алдындағы
абырой-беделін терең сезіне қойған жоқпын. Күнде қасыңда жүрген аяулы
жанның қадірін шолжаң, ерке қыздың кішкентай кезінде біле қоймауы да
заңдылық. Мен үйдің кенжесімін. Жаңаарқаның орталығы Атасуда тұрған
кезімізде әкем ауылдағы өзге отағасылар тәрізді түздегі қызметінен, үйдегі
шаруасынан бір босамайтын. Күнделікті тыныс-тіршілігінде ауылдастарынан
бөлек, сол кісілерден айрықша, ерекше қасиетін байқай қоймадым.

БАСТАУ НЕМЕСЕ
AКЕ ҚАДІРІ
Алланың қалауымен он жеті жасымда Қарағандыға оқуға түстім.
Студентпін. Жаңа орта, жаңа таныстар.
'ріс кеңейіп, қол ұзарып дегендей, бұл
ортаға да бейімделе бастадым. Қазақи
тәрбиемен !скен баламын, к!птен
ерекшеленбей жүріп жаттым.Бірақ
«Битк!зова» деген фамилиям жұрттың
назарын еріксіз маған аудара бастады.
Спорттан хабары бар қатарлас құрбықұрдастарым: «Сен атақты Диқанбай
Битк!зовтің қызысың ба? Ол кісіні
сырттай білеміз» десе, ұстаздарымның
кейбіреуі: «Е-e, Диқанбай ағаның қызы
екенсің ғой» деп шынайы ілтипат танытатын. Бұрын ауылдан ұзап шықпаған
мен әкемнің қадірін сыртта жүріп осылайша сезіне бастадым.
Тұрмысқа шыққан кезімде де
барған жерімдегі үлкен кісілердің
әкеме деген сый-құрметін, тілеулес
к!ңілдерін к!ріп, жаным семірді.
Кейін мамандығыма сай қызметке
тұрдым. К!птеген бейтаныс адамдармен жақын араласа бастадым. Сонда
байқағаным, Қарағанды, Жезқазған
жағындағы қалың жұртшылық арасында әкемнің атына қанық, еңбегін
бағалайтын кісілер аз емес екен. Жас
маман ретінде басшылардың алдына
құжатпен, қызмет ыңғайымен кірген
кездерімде Диқан байдың қызына
деген сондай жылы, сондай мейірімді
к!зқарасты талай рет аңғардым. Сондай
сәттерде әкемді мақтан тұтып, бір жағы
еріксіз сағынушы едім. Сондай сәттерде
осындай әкенің қызы болғаныма іштей
қуанатынмын. Қазір ойлап отырсам,
бізге әкеміздің қадірін білгізген !зімізді
қоршаған тілеулес к!пшілік, тілеулес
ағайын екен.
2016 жылы жазда әкем Павлодар
жақта біздің бабамыз, бәсентин Малайсары батырға арналып іс-шара !тетінін,
сол жиынға орай бәсентин руынан
тарайтын ағайындар бас қосатынын
айтып, барып қайтайық деді. Алла сәтін
салған күні жолға шықтық. `кем жол
бойы біздің түпкі тамырымыз болып
саналатын бәсентин руы туралы к!п
әңгіме айтты. Былай қарасаң, !мір
бойы күрес қуған адам, ал ұлт тарихына,
шежіреге келгенде жазушы, тарихшылар
тәрізді қамшы салдырмайды. Осынша
дүниені жадында қалай сақтайтынына
қайран қаласың. Бұл дегеніңіз санасы
ояу, к!кірегі даңғыл адамның сипатын
білдірсе керек.
Малайсары бабамыз, кейбір деректер бойынша, шамамен 1700-1756
жылдары !мір сүріпті. Ал, белгілі ғалым
Ерлан Арын: «Малайсары 1708 жылдары
Сырдың бойында Түркістан атырабында
туып, кейін Арқаға к!шкен» деп жазады. Сүйегі Арғын ішіндегі бәсентин
руынан. Орта жүздің белді батыры әрі
с!з ұстаған биі. Малайсары Абылай
ханның сұлтан кезінен бастап сенімді
серігі болған екен. Ескі деректерге
сүйенсек, Малайсарының кіндігінен
он ұл тарапты. Сол он ұлдың бірі біздің
атамыз Сырым екен. Малайсарының
әкесі – «түйе к!терген, жолбарысты
жалаң қолымен жарып !лтіретін» деп
сипатталатын Тоқтауыл батыр, ал
анасы М!лдір – қалмақ ноянының
қызы. Қарындасы Гауһар заманында
асқан батырлығымен танылса керек.
Гауһар анамыз Қаракерей Қабанбайға
тұрмысқа шығыпты.
'лкетанушы ғалым Жеңіс
Марданов: «Малайсарының түр келбеті
ақ сақалдардың айтуынша, батыр
ұрпақтарының ата-бабаларынан естіген
деректері бойынша кең иықты, ұзын
бойлы, алқымды, шекелі, мұрынды
болыпты» деп сипаттайды. Атақты
ғалым Шоқан Уәлихановтың «XVIII
ғасырдағы батырлар туралы тарихи
аңыздар» атты мақаласында Абылай аса
жоғары бағалаған батырлардың ішінде
Малайсары есімі де аталады. Бұл – қазақ
тарихындағы батырға қатысты алғашқы
жазба деректің бірі. Абылай ханнан: «Үш
жүздің батырларының арасында кімнің
шоқтығы биік, кімдерді ерекше құрмет
тұтасыз?» деп сұрағанда хан былай
деп жауап беріпті: «...Батырларымның
ішінен байлығы мен батырлығы, мінезі
ж!нінен бәсентин Малайсары және
ақылы мен қаһармандығы жағынан уақ
Баян батырдың орны б!лек».
Малайсары бабамыз Қазақ елінің
Ресейдің қоластына кіруіне қарсы болыпты. Ол кісі қазақ-қалмақ соғысын
тоқтатып, екі хандық арасында бейбіт

бітім жасау саясатын ұстанған екен.
Шоқан Уәлиханов қалдырған тағы бір
құнды дерек – Малайсары батырға
жоңғар қонтайшысы Қалдан Сереннің
«тархан» атағын бергені. Кейінгі зерттеулер бойынша бабамыз 1754 жылы үш
мың адамдық бәсентин әскерімен бірге
жоңғарларға қарсы майданда қаза болыпты. Ғалым Ерлан Арын: «Алтынемел
тауының бір сілемінде Малайсары батыр

Білікті бапкер Диқанбай Биткөзов шәкірттерінің ортасында. Сол жақта: самбодан әлем және Еуропа чемпионы Қанат Байшолақов,
оң жақта: Әлем кубогының жеңімпазы, Еуропа чемпионатының күміс жүлдегері Талғат Байшолақов.

БІЗ БІЛМЕЙТІН
оққа ұшты. Сол заманнан бері бұл жота
Малайсары аталады: биіктігі 1446 м., батыстан шығысқа қарай 100 шақырымға
созылып жатыр, ені 10-20 шақырым.
Жоңғар Алатауының басталатын тұсы
да осы жер» деп жазды. Бұған қоса Май
ауданында Малайсары атында ауыл бар.
Сонымен бірге Қызылжар ауылындағы
мешіт Малайсары батырдың есімімен
аталады.
Хош, осы сапар Павлодар қаласындағы «Баянауыл» кинотеатрының
алдына қойылған Малайсары батыр
ескеркішінің ашылу салтанатына
қатыстық. Одан әрі осы облысқа қарасты
Май ауданындағы кезінде бәсентин руы
жайлаған ата қоны сымызда болып,
ағайындармен қауыштық.
Егер әкеміз Малайсары мұрасына
орай Кереку !ңіріне бастап апармағанда
бабалар тарихының осы бір тұсын білер ме
едім, білмес пе едім, бұл жағы бір Аллаға
аян. `кемізбен бірге ағайындарды, Ертіс
!ңірін аралаған сапар маған к!п ой салды. Ата-бабаларым еркін жайлаған Ертіс
бойына, қасиетті атажұртқа табаным
тигенде б!лек бір сезімге б!лендім. Сол
сапар «Диқанбай Дүржанұлы тек біздің
ғана әкеміз емес, алты алаштың ардағы
екен ғой. Оның ар жағында Отаны үшін
жанын қиған Малайсары бабам, біздің
жарқын болашағымыз үшін талай тар
жол, тайғақ кешулерді басынан !ткерген
батыр бабаларым мен асыл әжелерімнің
тарихы жатыр. `кем сол текті тұқымның
тұяғы екен. Қазақ елінің ұлттық күрес
және самбо саласында Диқанбай
Битк!зовтің ешкімге ұқсамайтын
қазыналы тарихы, жарты ғасырды
қамтитын, ешкімге ұқсамайтын асқаралы
биігі бар екен. Ендеше мен де қарап
қалмайын, шамам жеткенше, Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген
жаттықтырушысы, республиканың еңбек
сіңірген мұғалімі, Еңбек Қызыл ту ордені
мен «Ерен еңбегі үшін» медалінің және
ФИЛА орденіннің иегері, КСРО дене
шынықтыру және спорт ісінің үздігі,
Қазақстан Республикасының құрметті
спорт қайраткері, қазақ күресі мен самбодан халықаралық дәрежедегі т!реші
Диқанбай Дүржанұлы туралы болашақ
ұрпаққа с!з қалдыруға әрекет жасайын»
деген тоқтамға келдім.
ҮЙДЕГІ AСКЕРИ ТAРТІП
НЕМЕСЕ «ЕҢБЕК ТҮБІ – ЗЕЙНЕТ»
`кем Диқанбай мен анам Маралдан бес
ұрпақ тарады. Ағаларым – Жеңіс, Жарас,
Жалғас, қыздан – әпкем Жұлдыз және мен.
Мен үйдің кенжесімін. Біздің шаңырақта
есімізді білгеннен әкеміздің с!зі жерде
қалған емес. Анамыз марқұмның отағасы
дегенде шығарда жаны б!лек еді. Анам
қандай жағдайда да әкемді жақтап, күйеуін
қорғаштап отыратын. Кейде әкеміз бізге
ұрса қалса, Марал анамыз кейбір әйелдер
құсап балаларын қорғаудың орнына, қайта
әкемізге қосылып, біздің сыбағамызды
беретін.

`кеміздің арқасында біздің үй әскери
тәртіппен !мір кешті. Күнде таңертең
таңғы жетіде т!сектен тұрғызып алады, содан түс ауғанша үй шаруасы таусылмайды. Маған сағат т!рттен кешкі
алтыға дейін екі сағат ойнауға рұқсат
беретін. Онда да алысқа ұзамауың керек.
Үйге жақын жерде, әке-шешемнің к!з
алдында балалармен футбол, волейбол
ойнаймыз. Ал түнгі сағат онда әкенің талабы бойынша бәріміз жатуға тиіспіз. Бұл
кезде біздің үйдің теледидары !шіріледі.
Уақытында жатпай, қыбырлап жүріп
алсақ, әкеміз оқты к!зімен бір атады.
Бізге сол жетіп жатыр. Кезінде ол кісінің
бұл тәртібін балалықпен іштей жақтыра
қоймағанымыз рас. Кейін есейе келе Алла
Тағаланың түнді адам баласына тынығу
үшін жаратқанын ұғына бастадық. Басқа
уақытқа қарағанда түнгі ұйқының орны
б!лек әрі денсаулыққа пайдасы зор екенін
түсіндік. `кеміз сол кездің !зінде біздің
денсаулығымызды тереңнен ойлап қана
қоймай, үйдегі тірліктің де берекелі болуына әрі уақытында атқарылуына қатты
мән беріпті. Оған қоса балаларын қатаң
тәртіпке баулыған екен.
Қазір сол бір алаңсыз күндерге ой
жүгіртсем, біздің үйдің балалары бос
уақыттың не екенін білмей !сіпті. Не үй
шаруасын атқар, не кітап оқы. `йтеуір,
бос отырмауың керек. `ке-шешенің бұл
тәрбиесі шариғаттың аясына сыятын,
уақыттың қадірін білуге үндейтін, нағыз
кемел !неге екенін !се келе түсіндік.
Қазіргі ата-аналардың басым к!пшілігі
балаларының қымбат уақыты интернет
құлағында немесе телефонды ермек
қылып, босқа ысырап болып жатқанына
жете мән бермейді. Осындай тәрбиемен
!скен бала да уақыттың адам !мірі
үшін қаншалықты маңызды екенін ұға
қоймайды. Ал иманды, ақылды адам
бұл мәселеге қатты мән беруге тиіс. Біле
білсек, Алла Тағаланың !зі уақытты
бос !ткізген пендесін қолдамайды.
Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған
Алланың игілігі мен сәлемі болсын!)
адам баласы !мірінің қалайша !ткендігі
жайында қияметте ауыр есепке тартылатынын ескерте келе, былай деген:
«Қиямет күні Алланың ешбір құлы !мірін
қайтіп !ткізгендігі, жастық шағын қалай
!ткізгендігі, дүние-мүлкін қандай жолдармен тауып, қайда жұмсағандығы және
алған білімімен не істегендігі жайлы
есепке тартылмайынша орнынан тапжылмайды».
...Иә, біздің әкеміз күні бойы тыным
таппайтын еді. Жазда ертемен !зі бақша
суарып, баптауға кіріссе, мен тоғызон жасымнан бақшаның ш!бін жұлуға
дағдыландым. Ш!пті жұлып болған
соң ұсақтап турап, тауықтарға шашамын. Туралмағанын қойларға беремін.
Ағаларым мен Жұлдыз да кішкентай
кездерінен үй шаруасынан босаған емес.
К!п үйде бір бақша болса, біздің үй
аумағы кең екі бақша ұстады. Қос бірдей
бақшаның ш!бін жұлып шығу үшін к!п
уақыт, ұзақ бейнеттену керек. Бұған қоса

картоп түптейміз, к!к!ніс суғарамыз.
Біздің үйдің балалары әкеміздің темірдей
тәртібіне мойынсұна отырып, осы екі
бақшада шыңдалып шықты. Бұған мал
жайлап, су тасуды, үй жинауды қосыңыз.
Ағаларым мен әпкем есейіп, қалаға
оқуға кеткен соң үйдің қара жұмысын
әкеммен бірге атқара бастадым. `кем мені
қыз бала екен деп, аяған емес. Тоғыз-он
жасымнан бастап қырық литрлік флягпен
«колонкадан» су тасуға кірістім. Суды жазда қол арбамен, қыста шанамен тасимыз.
Колонка үйден қашықтау жерде, к!біне
суы сыздықтап, баяу ағады. Қашан барсаң
да, басында ұбап-шұбаған кезек. Жаздың
аптап ыстығында, қыстың қақаған аязында жұдырықтай болып, сан мәрте кезекке
тұрдым. Үйдегілер монша жағатын күні
бір емес, сегіз фляг су таситынмын. `кем
сонда да, осы қызым кішкентай ғой,
шаршады деп, аяушылық білдірген емес.
Шешеміздің бізді аяп, кейде жеңілдік
жасағысы келетінін жүзінен сезетінбіз.
Бірақ ол кісі үнемі күйеуінің с!зін с!йледі,
бізді жақтап, әке тапсырмасына қиянат,
бізге жеңілдік жасаған емес.
Адам болған соң бір мезгіл дем алғың
келеді. Кейде түс ауа к!з шырымын
алайын деп, т!секе қисая қалсаң, әкем
кіріп келеді де: «Жас бала талтүсте жатушы ма еді, күндіз ұйықтағаны несі» деп
ренжиді. Бұдан кейін қалай жатасың. Атып
тұрып, еріксіз шеті-шегі жоқ шаруаның
бұйдасына жармасасың. Кейде сәл тыныстау үшін үйге кірген құрлы «`кем келіп
қала ма?!» деп тықыршып, алаңдап бітесің.
Кезінде әкеміздің бұл мінезін де іштей
жақтыра қоймадық. Бірақ ол кісіге қарсы
келу ойымызда да болған емес. Қазір
ойлап отырсам, әкеміз бен анамыз бізді
болашақ үлкен !мірге, үлкен майданға
кішкентай кезімізден бастап баулып, ширатып, дайындай бастаған екен.
Басында біздің Атасудағы шаңырағымыз шағын болатын. `кем уақыт !те
келе үйді кеңейтуге кірісті. Себебі, біздің
үйге қонақ к!п келуші еді. `кем күрес
жарыстарына шақыратын бапкер, т!реші
достары к!біне біздің үйде қонатын. Басқа
уақытта да меймансыз болған емеспіз.
Сондықтан жаз шыға әкем құрылысқа
кіріседі. Үйді кеңейту !з алдына б!лек
тірлік болса, оған қоса монша, жазғы ас
үй, гараж тұрғызды. `йтеуір, құрылыс салмай отырған кезін еске түсіру қиын. Сол
шаруалардың бәріне бізді жегіп қоятын.
Анам болса, әкемнің алыс-жақыннан
қысы-жазы ағылып жататын қонақтарын
күтуден шаршамайтын. Шешемнің сіңлісі
Тамара бір күні: «Сенің анаң бір қолымен
ет асып жатса, екінші қолымен пелмен
түйіп жатады. Қолы сондай берекелі.
Қонақ келген үйге құт қонады деген.
`пкем бес баламен бәріне үлгереді» деді
ризалығын жасыра алмай.
`лі есімде, тұрмысқа шыққаннан
кейін т!ркінімді сағынып, Атасуға келдім.
Құшағымда кішкентай сәбиім бар. Үйге
алып-ұшып жетсем, әкем погреб салуға
кірісіп кетіпті. Содан баяғы әдетіме басып, әкеме к!мектесуге кірістім. Екеулеп

кірпіш тасыдық, лай ездік. Бір күні әкем
екеуміз носилкамен құм әкеле жатсақ,
күйеуім жақтан бір топ адам машинамен
сау ете қалды. Анам бұл жағдайға қатты
қысылды. «Құдалардың к!зінше қызыңды
қара жұмысқа салғаның не?! Ол кісілер
«Диқанбай қызын аямайды екен» деп
ойлайтын болды ғой» деп, шыр-пыры
шықты. `кем сасатын емес: «Е-е, несі бар.
Құдалар к!рсін, менің қызымның пысық
екенін» деді сабырлы қалпын бұзбастан.
Анам мен әкемнің ес білген кезімізден
еңбекке баулығаны бізге !мір бойы азық
болып келеді. Ағаларымды айтпағанда,
Жұлдыз екеуміз қыз балалар беттей
қоймайтын шаруаларға бел шешіп кірісіп
кетеміз. Бір жылы қыста сиырдың қатып
қалған басын ортаға қойып, күйеуім Саржан екеуміз жағын айыру үшін екі жаққа
тарта бастадық. Енем бізге қарап тұрды.
Бір тартқанда жақ айырыла қоймады. Содан екеулеп, шірене жұлқып жатып, сіресіп
қалған мұздай жақты зорға айырдық.
Сонда енем: «Үйбай, балуанның қызын
қара. Күш сынасқанды бұрап тастайды»
деді сүйсінгенін жасыра алмай. Шынында да, күш жағынан келгенде әкеме
тартқанымды жасырмаймын. Қазір де сол
әдеттен жаңылмай, пәтеріміздің анау-мынау ж!ндейтін жерін күйеуіме қаратпай,
шебер шақырмай-ақ, !зім бітіре саламын.
Ес білгеннен еңбектің қадіріне
жеткен әкем жасы сексенге таяса да,
баяғы әдетінен танар емес. Жазды күні
Қарағандыдағы үйдің арт жағындағы ашық
алаңқайға барсаңыз, әкем еккен картоп,
қызанақ, қияр, құлпынай, таңқурай, қара
қарақат, қызыл қарақат, шие, !рік, алма,
пияз, сәбіз, сарымсақ к!здің жауын алып,
құлпыра !сіп тұрады. `кем к!к!ніс пен
жемістің бабын жақсы біледі. Бау-бақша
туралы газет-журналдарды жалықпай
оқып, қажетті мәліметті к!кейіне тоқып
жүреді. Ол кісі тұқым сақтауды, тұқымның
күтімін, оны егу мерзімін, суаратын,
түптейтін уақытын бәрін-бәрін ғылыми
негізде атқаруға күш салады. Мысалы,
биыл картопты ресейлік белгілі ғалым
Петр Балабановтың әдісі бойынша қара
жерден биіктете, жалдай үйілген ұзынша
созылған топыраққа отырғызды. Апта
сайын жалданған топырақты ерінбей
қопсытып отырады.
Асыра мақтағаным емес, әкем тумысынан бесаспап адам. Ол кісі етті
балбыратып асады, нанын жұқалап,
бабымен жайғанда еріксіз сүйсінесің.
Айтпақшы, маған еттің нанын жаюды
ең алғаш әкем үйретті. Ал, әкем пісірген
палауды жесеңіз, біраз уақытқа дейін дәмі
аузыңыздан кетпейді.
«ҚЫЗҒА – ҚЫРЫҚ
ҮЙДЕН ТЫЙЫМ»
`кем мен шешем бізді қанша жерден жұмысқа жексе де, реті келгенде
еркелетіп отыратын. Мен үйдің кенжесі
болғандықтан, ерке, шолжаңдау болып !стім. Кішкентай кезімде тым
мазасыздау болсам керек, ауылдың ұл-
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қыздарымен жиі ұстасып, шарт-шұрт
т!белесіп қалатынмын. Мұндай кезде
анам: «Ұлдардан к!рмеген бұзықтықты
сенен к!рдім-ау» деп кәдімгідей ренжуші еді. Тоғыз-он жасымда «күреске
барамын», деп әкеме қиғылық салдым.
`кем: «Сен қазірдің !зінде к!п адаммен сыйыспайсың. Күреске қатыссаң,
тіпті мазасыз боласың. Дәп сені күреске
жолатпаймын» деп біржола тыйып тастады. `кемнің бұл с!зі балаң к!ңіліме
ауыр тиді. Содан солқылдап жылап
алдым.
`кем тумысынан нағыз қазақи адам.
Халқымыздың салт-дәстүрін берік
ұстанады. `сіресе, ұлтымыздың әйел
затына, оның ішінде қыз балаға қатысты
тыйымдарын жақсы біледі. Үйдің ерке
қызы кейде !кшесі жер тесердей болып, тарсылдатып жүрсе, әкеміз бірден
тыйып тастайды. Ондайда әкем: «Ертең
тұрмысқа шыққанда !кшеңнің тарсылы анадайдан құлақты жарып тұрса,
ұяты әуелі !зіңе, сосын бізге тиеді. Қыз
деген аяғының ұшымен жұмсақ жүруі
керек. Оның келе жатқаны, не кетіп
бара жатқаны білінбеуге тиіс» дейді.
`у дегенде әке с!зіне балалықпен жете
мән бере қоймадық. Бірақ шешеміз
алдында құрақ ұшып тұратын беделді
отағасының с!зі бірте-бірте санамызға
ұялай бастады.
Бір жағы балалықтың оты, екініші
жағынан еркеліктің буымен 12-13 жасымда диванға гүрс еткізіп отыра салатын
әдет пайда болды. `кем бұл қылығымды
да ұнатқан жоқ. «Жұрттың к!зінше немесе жеке қалғанда диванға оқыс, сарт
еткізіп отыра кетпе. Қыз деген диванның
шетіне жайымен, ақырын ғана жайғасуы
керек. Сен осылай, жайлап отырып
дағдылан» деген ескертуін бірнеше рет
естісем де, сарт-сұрт әдетімнен бойжеткенше арыла алмай жүрдім. Ең бастысы,
әке талабы, әке !негесі к!кірегімнің
түбінде сақталып қалды. Кейін тұрмысқа
шыққан соң әкемнің сол с!здері, сол
талабы санамда жаңғырып, жүріс-тұрыс,
отырып-тұру мәдениеті !зінен-!зі
қалпына келе бастады.
Ақыры сырымды жайған соң әкем
түзеген тағы бір мінімді айта кетейін.
'зімнен үлкен балалар қалаға кетіп, әкешешені жалғыз иемденген ерке қыздың
небір оғаш қылығы болады екен. Кейде
ж!нсіз шолжаңдап, аузымды ашып,
сақылдап күле бастасам, әкем сұстана
қалады. Ондайда күлкіден тыйылып,
момақан бола қаламын. `кем мұндай
сәтті қапы жібермейді: «Қыз бала аузын
ашып, қатты күлмейді. Аузын қолымен
жауып, жәймен күлгені ж!н» дейді осы
қызыма с!з қона ма дегендей кейістік
танытып. Қазір ойласам, !мірбақи ауылда ғұмыр кешкен Диқанбай әкем дала
мәдениетін, ғасырлар бойы қалыптасқан
ұлттық озық !негені бойына сіңірген
интеллигенттің нақ !зі екен.
...Сегізінші сыныпта ептеп бойымызды түзей бастадық. Сұрша күздің бір
жайлы кешінде мектептегі күзгі балға
барайын деп, үйден боянып шығып
бара жатыр едім, әкем: «Мынауың не
сұмдық! Кәне, сүртіп таста! – деді дауысын қатайтып. – `йтпесе, далаға
шықпайсың». Амалсыз, үн-түнсіз әке
бұйрығын орындауға тура келді.
`ке-шешем қыздарының айна алдында сылаңдап, артық к!лбеңдегенін
де жақтырмаушы еді. Кезінде жастық
к!ңілмен ол кісілерге ж!нсіз ренжіген
екенбіз. С!йтсек, олар қыз баланың
тым жылтырап, к!лденең к!зге іліге
бергенін қаламаған екен. Үлкендердің
бұл талабының астарын кейін түсіндік.
Саржанмен к!ңіліміз жарасып,
оған тұрмысқа шыққан соң т!ркіндеп
қарашаңырағыма келдім. `ке-шешемді
әбден сағынып қалыппын. Мауқымды
басқан соң ауылдағы құрбыларыма барайын, дүкен аралайын десем, анам:
«Сен күйеудегі адамсың. Ендігі жерде
құрбы дегенді азайт. Дүкенге барғың
келсе, күйеуіңе хабарлас. Жіберсе,
бар. Жібермесе, үйде отыр» деп шорт
кесті. Мен: «Онда тұрған не бар» деп,
ренжи бастап едім, анам: «Диқанбай,
мына қыз мені тыңдамай жатыр» деп
күйеуіне шағым айтты. «`йел адамға
күйеуінің рұқсатынсыз бейсауат жүруге
болмайды, – деп әкем анамды қостай
ж!нелді. – Ері сырттан келгенде, әйелі
үйде болмаса, одан жаман нәрсе жоқ.
`йел адамның үйі таза, ері үшін әрдайым
тамағы әзір, қабағы ашық болуы керек. Шешеңді тыңда! Соныкі ж!н».
Осымен с!з тәмам. 'мірдегі ең аяулы
адамдарың айтып отырған соң, к!ңілің
қанша жерден құрбыларға ауып тұрса
да, үйден сыртқа аттап баспайсың.
Рас, ол кезде к!п нәрсенің байыбына терең үңіле қоймайтынбыз. Еріксіз
тұсап қойғандары үшін әке-шешеме
іштей наразы болғаным, !кпемді сыртқа
шығармай, іштен тынғаным рас. Уақыт
!те келе «`йел адамның мешіті –
үйі», деген шариғи қағиданың дұрыс
екеніне к!зіміз жетті. Алла Тағаланың
адамзатқа түсірген ең соңғы діні – ислам
діні бойын ша бала ата-анасына, әйел
күйеуіне толық мойынсұнуға тиісті.
`ке-шешеміз мұсылман ортада
тәрбиеленіп, шариғи үкімдер мен ұлттық
салт-дәстүрді кішкентайларынан к!кейге
тоқып, бойларына сіңіріп !скендіктен,
ата-бабадан бері жалғасқан !неге мен
тәрбиені бізге жеткізіп отырды. Ол
кісілер атеистік идеология қанша жерден күшіне мінсе де, ислами және ұлттық
құндылықтардан бас тартқан жоқ.
Айнұр ДИҚАНБАЙҚЫЗЫ

зім жатқан жиырма бес
қабат қонақ үй мен келген
бетте к!кке !рлеп, ауасын
жұтқан атақты Медеу мұз айдынын
!з қолымен тұрғызыпты, не де болса
қарлы б!ктердің сәнін келтіріпті. Жарайды, бұның бәрі күнделікті қызметі,
сол үшін үкіметтен айлық алып отырды» деп, тергеуші к!кірегіндегі жылы
ағысқа дер кезінде тосқауыл қойды. Бас
прокурор тұтқындау туралы ордерді
де алдын-ала беріп қойған. «Сені аса
жауапты іске жегіп отырғаным – бұл
Орталықтың тікелей тапсырмасы. Сен
орыс емессің, хохол емессің, мұрның
біздей армянсың. Мұсылман күдіктіні
тергеу барысында Лубянкіге қамап
жауап алам десең де, бәрі !з еркіңде»
деп сипап бастап, сыпайы с!йледі.
Сосын: «Енді Саркесян алмаған
сыйақыны ит жесін» деп Бас прокурор иегін қышытып, тамсандырып та
қойды. Дәудің !зі арқадан қаққасын
делебесі қозған кәсіби тергеуші үш
сағатта Алматыға ұшып келді. Жылда
миллиард пұт астық беріп жатқан бай
елдің аспанында қалықтап келе жатып,
пенде ретінде анда-санда гитара тартып,
ыңылдап ән салатын к!ңіл пернесі бос
тергеуші !нбойы шымырлап, к!к аспанмен тілдесті. «Аспан қандай таза болса,
мен де сондай тазамын. 'зімен-!зі !мір
сүрген елге қылдай қиянат жасамаймын. Армян мен қазақ киген тазкепеш
ұқсас, бұлар да он бес !гей баланың
біреуі ғой» деп бойын жазып, қиялын
түйіндей бергенде ұшақ т!мендей бастады. Бірінші қатарда отырған бұған
кірпігіне бояуды қалың ғып жағып,
қасы-к!зі қиылған сұлу жолсерік қыз
имене тіл қатты: «Белдігіңізді салыңыз».
Аспан ережесі бәріне бірдей. Беліндегі
салбырап тұрған темір қысқышты сырт
еткізіп орнына қойды...
Темір есіктің қоңырауын басты.
Сержант жігіт тесіктен сығалап қарады
да, есікті ашып, қолын шекесіне
апарды. Үлкен кісі үйқамақта, тергеу
үйде !туде. Заң орнында !ткізуге де
болар еді, бір к!ріп, тілдескеннен
кейін кісілік болмысын байқап,
шешімді !згертті. «Сексендегі шалды
селкілдеткеннен не шығады, онан
да !зім келейін» деп тергеудің күн
тәртібіне қол қойды. Бүгін үшінші күн.
Екі күн бойы елді асыраған миллиард
пұт астық сақталған қоймаларды
тышқанша тіміскілеп, тізілген д!ңгелек н!лдерді !мірге әкелген үлкенкішімен беттесті, бас жарып, к!з
шығарар ештеңе таппады. Қазақ деген
несібелі ел екен, баданадай-баданадай
дәннің бәрі қуысқа тығылмай беті
ашық жатыр. Пара жағына келгенде
қолы кір сабынмен жуғандай тап-таза,
«бердім» деп бергенін даулаған біреу
шықпады, «к!рдім» деп күмілжігендер
де к!рінбеді. Желтоқсан к!терілісіне
қатысы жоқтығын алқалы топтың
алдында !зі айғақтап берді. «86-ны
ұйымдастырудың бас кейіпкері, міне,
мынау» деп сұқ саусағын шошайтқанда
дәмелі топтың біреуі галстук ұшы мойнын қысып, талықси берді. Айғақ айнадан к!рініп тұр. Енді... енді мәдени
жағына к!шейік» деп, тергеуші ойын
түйіндеп, үйге кірген бетте !здері

– деп күлімсіреп тұрып, білегін түріне
бастады.
«Нағыз таулықтың !зі. Тау да анау
к!рініп тұр». Тергеуші торлы терезеден т!бесі қарауытқан Алатауға бір
қарап, темекі тұтатар отбергішін іздеп,
кәст!мінің қалтасына қол сұқты. Бірі –
жеңі түрулі, бірі – қалтасын қармалаған
екеу бір-біріне бас изесіп, екі жаққа
бұрылып кетті.
***
Арнайы орынға барып темекісін
шегіп, к!кірегін ыстап, шәй-пәйін ішіп
қайтқан тергеуші б!лмеге қайта кірді.
Тау жаққа қараған терезеден күн сәулесі
ұшын темір торға тигізіп-тигізіп ап
себезгілеп тұр. Сол қолының жеңін жолай түймелеп, күдікті де қарсы алдына
кеп отырды.
– Қан қысымыңыз бар ма? – деді
тергеуші.
– Бар. Соңғы кездері күшейіп жүр.
Мен бұрын инфаркт алғанмын.
Тергеуші қағаздарын желп-желп
еткізіп аударыстырғанмен қиялы
басқада, к!з алдында кірсең шыға алмас түсі суық тас түрме. «Бұл кісіні
изоляторға отырғызғанмен денсаулығы
жарамайды. Сотқа жете алмайды. Тіні
таза, к!ңілі кең. Фактілер анықталмай
отыр. Ең бастысы, қолы таза».
– Осы, Мұхаммед Халықұлы,
сіздерде «Қыз-Жібек» деген кино бар

кенеп, мүдіріп қалды. Бірақ, !зіне арнап құйылған алдындағы «Сарыағаш»
суына қол созып, дәм татпады.
– Қазақта Шәкен Айманов деген
актер-режиссер бар, Шәмші Қалдаяқов
деген композитор бар. Вальс королі.
К!біне соның әндерін тыңдаймын. Ең
әуелі, жұбайым радиодан тыңдап, сол
айтты Шәмшінің әндерінің керемет
екенін. Бойыңды босатып жіберетін
бір құдіретті әуез бар әндерінде.
Шақырып алып с!йлестім, пәтер
жағынан к!мектестім. Нұрғиса деген
қазақ болды, соған «Отырар сазы»
деген халық аспаптар оркестрін ашуға
қол ұшын бердім. Роза Бағланова,
Бибігүл Т!легенова, Ермек Серкебаев,
ағайынды Абдуллиндер, – дей бергенде, тергеуші тоқтатып, сауал қойды.
– `лібек Дінішев те қазақ па?
– Қазақ, тегі қазақ. Бұл анау ағайынды Абдуллиндер деген егіз татар әншінің
жиені. Бар бәле осыдан шығып отыр
ғой. Ой, халқым-ай, – деп ішін басып
отырып қалды.
– Да-а, Дінішев «Смуглянка» мен
«В городском саду играет духовой
оркестрді» !лтіріп айтады. – Тергеуші
аз-кем ойға шомып, к!з алдына бір
к!ріністерді әкелді де, бұл тақырыпқа
нүкте қойғандай болды.
– Осы Мұхаммед Халықұлы, – деді
басын шалқайтып, – жасыңыз болса
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отырар б!лмедегі жұмсақ креслоға
жайғасты. Қонақ б!лмесі болу керек,
бірақ басқалардікіндей далиған кең
дала емес, жылтыраған жиһаз да жоқ,
т!мен салбыраған люстра да к!рінбейді
– қарапайым тұрмыс, қанағат тіршілік.
Сұңғақ бойлы, кең иықты, қоңқақ
мұрын, шалдықтың шалғайынан ұстаса
да к!ңілі сергек кісі күдікті ретінде
қарсы алдындағы тәпелтек орындыққа
жайғасты. Ортаны д!ңгелек үстел б!ліп
тұр.
– Мұхаммед Халықұлы, сіз қай жылдан бері академиксіз? – деп бастады
бүгінгі сауалын жүзінде қызыл шырай
ойнап тұрған әкесіндей кісіге еркінси
қарап. Талай тергеуді к!ріп еді, осы
бір күдіктіге сұрау салғанда !ңінде ә
дегеннен бір әжуа қызыл шырай ойнап шыға келеді. «Менің әкем де с!з
бастағанда сұсты жүзіне осындай бір
құбылыс қалықтап шыға келетін», деп
тергеушінің жүрек тұсы бүлк ете қалды.
– Мен, Левон Арнольдович, отыз
бір жыл болды академик атанғаныма.
Бірақ, сол академиктік стипендиямды алмаппын, – деп сауалына бірден
жауап бере бастады. – Асырай алмай
жатқан бала-шағам жоқ, жалақым
бір басыма жетеді. Балалар үйіне,
жетімдерге аударып отырдым, – деп,
түрегеп барып, қарсы беттегі шкафтан
к!не әбдірені алып шығып, шет-шеті
қысқышпен қыстырылған бір бума
қағазды үстелге қойды. – Мынау квитанциясы.
Қолға ұстап к!з салып еді, 1958 жылдан басталып, осы күнге дейінгі құжатқағаз екен.
– Қызметтен кеткесін де аударғансыз
ба?
– Абай дана «Асыл адам айнымас» деген. Қартайғанда жолдан тайып неғылам.
Тергеуші бір бума қағазды қайтып
берді. Ол куәлікке жараған сарғыш
қағаздарды әбдіреге мұқият қайта салып, алған затты тұрған орнына қойып,
к!ңілін демдегендей боп орнына қайта
отырды.
– Осы, сіз, зорлыққа сап, Алматыда
қазақ мектебін аштырыпсыз. Бұған не
дейсіз?
– Бұл менің бетім күйетін-ақ нәрсе,
– дей бергенде, ақ желеңге малынған
қазақ қызы имене басып кірді де,
«Кешіріңіздер. Мұхаммед Халықұлы,
сізге укол салатын уақыт болды» деді
баяу үнмен. Шал білегін түріне бастады.
– Рұқсат болса, мен инемді сұққызып
келейін, – деді сәл күлімсіреп.
Тергеуші басын изеді.
Ілкі сәтте күдікті жеңін жүре түсіріп,
б!лмеге с!йлей кірді.
– Сіз, Левон Арнольдович, менің
баламдай жігіт екенсіз, қарсы сауал
қойғаныма айып етпеңіз? Сіздің Арменияның астанасы – Ереванда армян
мектебі бар ма?
– Бар болғанда қандай.
– Қай жылдардан бері?
– Бұрыннан бар. Бізде орыс
мектептері кейіннен ашылды.
– Ал, бізде, Левон Арнольдович,
қазақ мектептері кейіннен ашылды.
Қазақтың астанасында 60-шы жылға
дейін қазақ мектебі болған жоқ. Бізде
Шонай деген ұлт патриоты бар еді, сол

деген к!ңіл к!ншімес орта қап салмақ
!ң-жүзінен к!рініп тұрғандай. «Бүгін
мәдени сауалдар күні. Осымен бітіреміз.
Жауап берсін» деп, үлкен жерден келген
!ктемдігін алға сап, биліктің белбеуін
қынай тартты.
– Бұл да сол қазақ мектебінің кебін
киген нәрсе ғой. Бізде «Вечерняя Алма-Ата» деген қалалық газет бар, қазақ
басылымы жоқ. Бұған да шырылдап
жүріп, мұрындық болған әлгі Шонай деген ұлт патриоты. Маған идеологиялық
тұрғыдан ешкім де Алматыда қазақ
тілінде қалалық газет жоқ деп хабарлама жасаған емес. Айтса қамданар
едік, – деп иығын бір бүлк еткізіп,
әлсіз қомданып қалды. Екеудің бірі –
бойшаң күдікті отырғандай, тапалдау
тергеуші түрегеп тұрғандай боп к!рінді.
Күдіктінің қасқа маңдайы жарқырап,
бір уыс шашы т!бесіне үйіліп қалыпты.
К!з жанарында күңгірттік бар, алыс
та, жақын да к!мескі тартып, сүзіле
қарайды.
– Ақшам деген не мағына білдіреді?
– деді тергеуші.
– Бұл – кешкі уақыт, ымырт үйірілген шақ, күннің әбден батқан мезгілі.
– Діни ұғым емес пе?
– Мұсылманда ақшам намазы деген бар. Тәу етуші ымырт үйірілгенде
жайнамазға жығылады. Бұны мен ойлап
тапқан жоқпын, ата-баба с!зі. «Алматы
ақшамы» «Вечерняя Алма-Ата» деген
ұғымды дәл беріп тұр.
– 'зіңіз ше? 'зіңіз намазға жығылған жоқсыз ба?
– Намазға жығылу – мұсылманның
бес парызының бірі. Екеуміз де атеист
емеспіз бе, – деп, тергеушіге қарап
мысқылдай езу тартты. – Пайғамбар
жасынан асқанда !тірікші болмайын,
мен намаз бен Құранды қайда жүрсем де
күбірлеп ішімнен оқыған адаммын.
Тергеуші түртінектеп жүріп,
қалқитқан ұясына қонайын десе бір
нәрседен сескеніп, шырылдап тұрған
қара торғайды к!ргендей болды. Сол
сәт теректей ұзын кісі сәл иіліп, таза
орысшалап бастап, «К!ршіміз !збекте
«Тошкент окшамы», қырғызда «Кечки
Бишкек», !зіңіздің Арменияңызда «Ерекоян Ереван» бұрыннан шықпай ма?»
деп қарсы сауал қойды.
– «Ерекоян Ереван» 1957 жылдан
шығады, – деп күбірледі тергеуші.
– Ал, бізде отыз екі жыл кейін
шықты, – деп күдікті естіртіп айтты.
– Жарайды, келесі сауал, – дей
бергенде, әуелі есік әлсіз тық етіп, аққа
малынған қыз тағы да басын сұқты.
– Мұхаммед Халықұлы, отыз мин!т
!тті, сізге тағы да укол салуым керек, –
деді ыңғайсыз кейіпте.
– Рұқсат па? – деді креслода !зін
еркін сезініп, шалқая түскен тау
халқының !кіліне қарап.
– Рұқсат, – деп ол да орнынан тұрып,
темекі шегуге қамданды.
Түс те боп қалды.
– Мұхаммед Халықұлы, тергеуді
түстен кейін жалғастырсақ, – деді жігіт
темекісін саусақ ұшымен умаждап тұрып.
– Болады. Біздің қазақ үйіне келген қонаққа «шәй іш» деуші еді. Бүгін
үшінші күн, ондай с!з әлі аузымнан
шыққан жоқ. Біткесін бір-ақ ішерміз,
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маған кіріп, осыны айтқанда жүрегімді
ұстадым. «Не бітіріп жүргенбіз» деп
күйіндім.
– Сіздер интернационал республикасыздар, «достық лабораториясы»
деген аттарыңыз бар, – деп тергеуші к!з
астымен қарағанда шалдың к!зіне шық
тұрып қалыпты.
«Кәрілік, зайыбы қайтқан қамк!ңіл,
атбайлары жоқ адамның кейпі осындай
болады» деп к!з к!рген к!ріністі жуыпшәйді.
– `уелі қазақ мектебін орыс мектебіне қосымша ғып ашып, бір жылдан
кейін таза қазақшаға айналды. Кемелденген социализм кезеңіне бет бұрғанда
ұлт астанасында ұлттық мектебі жоқ ел
біз екенбіз. Мен сол кемістікті ж!ндеуге
тырыстым. Жақын жердегі ауылауылдарға қатынап оқитын, малшының
балдарына арналған мектеп-интернатта
жатып оқитын қазақ балдары мектепке
сыймай кетті.
Армян жігіті абайламай айтып
қалған сауалына тілін тістеп қалғанмен
қолда тұрған биліктің шылбырын қызу
к!кірекпен тағы да сермей лақтырды.
– Сіз «Алматы ақшамы» деген қазақ
газетін ашуға да мұрындық болыпсыз
ғой?
Күдікті оң иығын қозғап, сілкініп
қалды. Сосын тергеушіге тесіле қарады.
«Осыны да с!з деп айтып тұрсың ба?»

е

идам денелі, сүйір иықты,
үшкір мұрын, тіп-тік тергеуші
осы шаңыраққа бүгін үшінші
рет келіп, үшінші рет қақпа
қоңырауының түймедей
нүктесін басты. Қаланың дәл
орталығы, жанға жайлы тыныш жер. Қос қабатты үйдің
екінші қабаты, бір елдің тізгінін
ұстаған бірінші басшы болса да,
жұртынан бөлініп сыртқары
шығып, елден ерекшеленген жайы жоқ. Үш бөлмелі
қоңырқай пәтер, бір подъезде екі отбасы, кіріп-шыққан
көптің бірі. «Бұл жағынан
ештеңе таппайсың, «дворян
ұясында» жұмыртқа жоқ» деп
тергеушінің миығы тартты.
Өзінің болмысы да біртүрлі
қызық екен. Ап-арық денесіне
тіп-тік сұңғақ бойы жарасып
тұр. Дәл бір бәріне көнгіш аңқау
балдар секілді. Бұл ауданда
кілең тізгін ұстаған «дедтер»
тұрады, сондықтан «Домодедово» деп атапты. Бұның да
мәнісіне байырқап қарап, көз
жеткізді. Олардың балалары
мен немере-шөберелері өзінің
уақытша мекені – жиырма бес
қабат қонақ үйдің түбіндегі
көшеде, оған «Внуково» деп
атау беріпті». Армян жігіті мұрт
астынан жымиды. «Халық айтса,
қалт айтпайды». Қарашы, қалай
дәл тапқан. Жарайды, бұл оның
жеке басына қатысты іс емес.
Күдіктінің ұбап-шұбап жатқан
бала-шағасы да жоқ. Әйелі
екеуі өмір сүріпті. Партиялық
жарна жағынан түк таппадық,
енді академиктік жағына қозғау
сап көрейік. Көп академиктер
мен генералдар осы жағынан
тұтылып жатады». Армян жігіті
есік алдында тарам-тарам
бұтағы иіліп тұрған кәрі сәмбі
талдың жап-жасыл жапырағына
сүйсіне қарады. «Қандай әдемі,
қандай көрікті ағаш. Жиырма
төрт жыл ел билегенде сол осы
ағаштың көркіне қарады дейсің
бе? Қалаға еңбегі сіңіпті.
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ма? – деді сауалды т!тесінен қойып.
Шал тосын сауалға жаны жадырап,
мәз боп қалды.
– Бұл – халықтық дастан. Махаббат
туралы лиро-эпос.
– Т!рт сериялы ғой.
– Екі сериялы. `уелде т!рт серия
ғып түсірген. Бірақ, күңкіл к!п болды.
Мәскеу, Госкино бекітпей қойды. Ру,
жүз тартысы деген бар ғой бізде, соны
насихаттаушы к!ріністері к!п екен
деп, Госкино екі сериясын қысқартып
тастады.
– Кеткен шығынды кім !теді?
– Шығын !телді. Бұл – халықтың ең
сүйікті киносына айналды. Шал-кемпір
жылап отырып к!ретін болды.
– Шығын қалай !телді деймін?!
– Шығынды к!рермендер !теді, кинотеатрлар арқылы !телді. Артығымен
!телді, – деп б!геліп қалды. Сосын
жылдам с!йлейтін әдетімен шалт с!з
бастап кетті. – Біз, Левон Арнольдович,
халықтық ертегілері, батырлық және
махаббат эпостары к!п халықпыз. Мысалы, осы «Қыз-Жібек», «Қозы К!рпеш
– Баян сұлу», «Ерт!стік», «Алпамыс» –
осының бәрі кино боп түсірілді. Сіздерде
Давид Сасунский деген 7-10 ғасырда ел
қорғаған батыр бар емес пе, – дей бергенде, армян жігіті «Наш Давид Сасунский» деп бір қырына т!ңкеріліп түсті.
Сосын күдіктіге к!з астымен қарап:
«Жарайды, әрі қарай жалғастырайық»
деді қазақтың аузынан шығып, !зінің
к!кірегін шымырлатып !ткен екі ауыз
с!здің мақтаныш лебін бір стакан
«Сарыағаш» суымен жуып тастап. Шал
!зінен үш мүшелден аса кішілігі бар, дәл
осы сәтте кідірістеп қалған билік !кіліне
к!зін сүзіп, сауалын күтті. Жаңа ғана
ине сұғылған күретамырының орнын
к!йлек сыртынан бір сипап қойды.
– Осы, Мұхаммед Халықұлы, сіз
!нерде, әсіресе, музыкада татар ұлтының !кілдерін ерекше к!термеледі
деген с!з бар. Бұған не дейсіз? – деді
қос саусағына қыстырған к!п қырлы
автоқаламның түбімен д!ңгелек үстелді
тық-тық ұрып.
– Не хватало! – деді дауысына келемеж әуез қосып. «Бояушы, бояушы
дегенге сақалын бояпты» деген с!з
бар біздің қазақта. Жазғыш, жазғыш
дегенге жаза береді екен де. Тамағын

сексенге тақап қалды, қазір немен айналысасыз? Үйде отырып ішіңіз пыспай
ма? армян жігіті сынай қарағанда сүпсүйір мұрын ұшы бет аумағын тастап, бір
жаққа сүйреңдеп кетіп бара жатқандай
к!рінді.
– Үйқамақта отырған адамның іші
пыспаушы ма еді, – деп бұл да сауалға
сәтімен жауап берді. – К!біне кітап
оқимын. Қазақтың халық ертегілеріне
бала күнімнен құ мармын. «Ш!птің
жаманы – қарақоға, құстың жаманы – сауысқан» деп дә лелдеп берген
алба-жұлба киінген қойшы жігітке
хан: «Ал, адамның жаманы кім?» деп
сауал қойғанда: «Сірә, мен болармын»
деп жауап беріпті. «Жоқ, сен адамның
ең жақсысысың» деп !з орнына хан
сайлағанын айтқанда, тергеуші басын шайқады. Оның Аяз би атанып,
алба-жұлба шапанын !мір бойы есік
маңдайшасына іліп қойғанын естігенде,
«Чудо!» деп жабық тұрған қызыл есіктің
маңдайшасына сүзіле қарап, күбір етті.
– Қазақта фольклор деген к!п екен
де.
– Қазақ фольклорға да бай, тілге
де бай. Тек қазір !з тіліміз !зімізге
бұйырмай тұр...
Күдіктінің !нбойынан бір !кініш
к!ргенде, «осы с!зді несіне айттым екен»
деп отырып қалды. Сосын: «Қазақстан
– интернреспублика емес пе, – деп
жуып-шәйді. – Брежнев бір келгенде:
«Қазақстан – достық лабораториясы» деп
атап айтқан жоқ па? Сол лабораторияның
!німдері !сіп-!нгесін қазақша с!йлей ме
екен? Тергеуші тауып кеттім дегендей
тәкаппарлана қарады, орысша с!йлегенде
армян акценті !з тілін айбарлап тұрса,
к!кіректегі биліктің буы таба нанның ыстығындай басылар емес.
– Сіздерде Данелия түсірген «Мимино» деген кино бар емес пе? – деп күдікті
аттың басын кері бұрды.
– О-о, этот грузин, – деп тергеуші
алдын орап кетті.
– Грузин мен армян Мәскеуде, қонақ
үйде отырып та бір-біріне беріспейді.
армян !зінің ұлттық тамағы – дурмаға
дейін насихаттайды, – деп ұзын кісі
иығын бір қозғап қойып қарағанда,
к!птен дәмін татпаған дурманың иісі
үшкір танауын қытықтағандай болды. – Ал, біз, артық асымыз болса

қонағымыздың алдына қоямыз. Айдалып келген шешен де, кәріс те, неміс те,
тіпті, Солженицынға дейін қазаққа риза.
Сонан, әлгі ертегінің ақыры, – деді жауап беруші иығын тіктеп. – Біздегі «Аяз
би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл»
деген мәтел осыдан қалған...
Мынау қарсы алдындағы кісі күдікті
емес, күнде к!ріп жүрген ескі танысындай боп бара жатыр. Қобалжуы жоқ
кеңқолтық адам күдікті емес, к!зк!ргені
сияқты.
– Екі жыл болды жұбайым қайтқалы.
Бізде «Күн астындағы Күнікей қыз» деген де ертегі бар. Ол да менің Күнікейім
еді, құмырсқадай еңбекқор еді. Мен !зі
құмырсқаны жақсы к!рем. Есік алдындағы сәмбі талдың түбінде тырбаңдап
бара жатқан құмырсқаға к!зім талғанша
қарап отырамын, – дей бергенде:
– `н саласыз ба? – деп с!зін б!ліп
жіберді.
– «Дайдидау» деген халық әні бар.
'мірде бір қызға ғашық болған жігіттің
мұңы. Міне, былай: «Хат жаздым қалам
алып сізге еркем, Жүзің бар он т!ртінші
айдай к!ркем, Есіме сен түскенде, беу,
қарағым, Қозғайсың қатып қалған іштің
дертін» деп, сәл әндетіп барып, дәлмедәл орысша аударып бергенде, тергеуші
күдіктінің к!зінен тағы да т!ңкерілген
шық к!рді.
– Дайдидау деген не !зі? – деп
құмарта сұрады.
– Бұл – әннің қайырмасы. Адамның
музыка тілімен шамырқануы, ыңылға
қосылған іштегі ызың. `рекеті
таусылған адамның ең соңғы әрекеті.
Мен де бір дайдидаумын ғой, – деп оң
тізесін бүлк еткізді.
«Осыны... сұрап нем бар еді» деп
!з-!зін с!ккендей болды да, «Басқа
қандай ән тыңдайсыз?» деп тағы бір
сауал қойды.
– Менің біраз !мірім Мәскеуде
!тті. Он жеті жасымда үлкен жерге барып оқуға түстім. Жастық дәуренімнің
бір б!лігі сонда !тті, әр барған
сайын Мәскеуді сағынып барамын.
Сағынғанда «Подмосковные вечераны» ыңылдаймын, – дегенде тергеуші
бүгінгі с!зді, жалпы тергеуді осымен
тоқтату керек деп к!ңілін тұйықтады.
Тау халқының !кілі Давид Сасунскийді
айтқанда бір қопаң ете қалып еді, «Миминода» ойнаған Мкрчянның Мәскеуде
жүріп дурманы сағынғанын к!з алдына
әкеліп, тәтті тағамды аңсаған тәтті
қиялдан к!ңілінде бір тамсану пайда боп
қозғалақтап кетті.
– Левон, – деп есімімен атады,
– мені отырғызу ойыңда бар ма? –
Күлімсіреп қараған жүзінен әрлі-берлі
жүгірген әжуа к!рінгендей.
– Сізді ешкім де отырғыза алмайды...
– Отыз мин!т !тті, – деген аққа
оранған қыздың т!бесі к!рініп, жіңішке
даусы шықты.
Тергеуші орнынан балаша ұшып
тұрды. «Тағы да адам тәніне ине қадап,
жанын ышқынту ма?» Ол күдіктімен
қатар тұрғанда баласындай боп к!рінді.
Шалт бұрылып, шалдың тұлабойына
тіміскілей қарады.
– Мұхаммед Халықұлы, ертеңге
ештеңе қалдырмайық. Алған сыйлықтарыңызды к!рсетіңізші.
– Мен сыйлық алмаймын. Халықаралық сапарларда алған сыйлықтарымды
мұражайға !ткіздім. Үйде бары мынау, –
деп жәй басып түкпірге таман тақалып,
т!ртбұрышты үстел үстіндегі ақ матаны
желп еткізіп к!теріп жіберді. Аңшы
мылтығы мен алмас жүзі жалтылдаған
қанжар жатыр. Мылтықтың оқшантайы
оқ тілесе, қанжардың түсі суық.
– Бұны неге ақ матамен жауып
қойдыңыз?
– Менің к!ңілім қашанда ақ. Қаруға
да ақ жүрекпен қараймын. Ізбасарым
тартқан сыйлық еді, қазір бұлардың
бетін жауып қоймаса болмайды. Біздің
қазақта «бет к!рсе, жүз ұялады» деген
мәтел бар.
– Мен енді келмеймін. Сізді тұтқындау туралы санкцияны кері қайтарам.
– 'зіңіз білесіз, – деді күдігі
сейілмеген сыңаймен.
Тергеуші дәліздегі қабырғамен
қабысқан тіп-тік айнаның алдынан !тіп бара жатып !з кейпіне к!зі
түсіп кетті. Артынан келген күдікті
т!бесімен К!к тіреп тұрғандай
к!рінді. «Енді келмей-ақ қояйын осы
үйге. Жаны жүдеу адамды мазаламайақ қояйын». Сыртқа шыға берісте
үйқамақтағы күдіктіні күзеткен
қарауыл тік тұрып қолын шекесіне
апарды. Есік алдындағы ағаш
отырғышқа жамбас тигізіп, пәпкесін
қопарыстырып, бір қағазды қолына ап,
күдіктіні тұтқындау туралы санкцияны
қызыл сиямен ортан белінен бір тартты. Осы бір адаммен ертең ешқандай
тергеусіз, жайбарақат отырып мамыражай с!йлескісі келді. «Ертең телефон соғам. 'з билігім !зімде емес пе».
Бір құмырсқа аяқ астында тырбаңдап
барады. «Тек !мірдің !ткен-кеткенін
айтып, екеуара әңгімелессем деймін.
Бір-бір кеседен шәй ішерміз. Қазақ
шәйсіз жібермес...». Тергеуші ертеңді
күтті. «Таң атқанша тұп-тура 17
сағат 45 мин!т бар екен». Қалтасын
қарманып, темекісін іздей бастады.
Құмырсқа қыбырлап кетіп барады.
Арқасына салған қиқымы бар. «Үйінде
«Дайдидаудың» күйтабағы болу керек.
Соны бір тыңдасақ, құмардан шыға
тыңдасақ». Тергеушіні келер күннің
қамы да қармап қалды. «Қайтуға да
билет алып қою керек».

ANA TILI

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

РӘБИҒА СӘТІҒАЛИҚЫЗЫ СЫЗДЫҚ
2020 жылғы 4 шілдеде к!рнекті ғалым
және қоғам қайраткері, филология
ғылымының докторы, профессор, ҚР
ҰҒА академигі, Түрік Тіл қоғамының
корреспондент-мүшесі, Қазақ КСР-нің
еңбек сіңірген ғылым қайраткері, ҚР
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ҚР
ҒА-ның Шоқан Уәлиханов атындағы
сыйлығының, І дәрежелі «Барыс» орденінің иегері Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық
96-ға қараған шағында дүниеден озды.
Ол 1924 жылы 17 тамызда Ақт!бе облысы Ойыл қалашығында туған. Рәбиға
Сыздық 1938-1940 жылдары Темір
қаласындағы педучилищеде білім алып,
1940-1945 жылдары – Алға поселкесі мен
Темір қаласында мектеп мұғалімі, педучилище оқытушысы болып қызмет еткен.
1945-1947 жылдары – Абай атындағы
Алматы педагогикалық институтында,
1947-1951 жылдары – осы институттың
аспирантурасында оқыған. 1951-1957 жылдары Қазақ мемлекеттік оқу-педагогика
баспасында редактор, кейін редакция
меңгерушісі, 1957 жылдан бастап – Қазақ
КСР Ғылым академиясының Тіл білімі институтында (қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы) ғылыми қызметкер, Тіл тарихы
және диалектология б!лімінің меңгерушісі, 1980-1994 жылдары – Тіл мәдениеті
б!лімінің меңгерушісі, 1994 жылдан – бас
ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді.
«Абай қара с!здерінің морфологиялық
ерекшеліктері» тақырыбында кандидаттық
(1959), «Абай шығарма ларының тілі»
тақырыбында докторлық диссертация
(1971) қорғады. Осы салада үш монография жариялады: «Абай шығармаларының
тілі» (1968), «Абай !леңдерінің синтаксистік құрылысы» (1971), «Абайдың с!з
!рнегі» (1994). Диссертациялық зерттеу
еңбектерінен б!лек, Р.Сыздық қазақ әдеби

тілінің бес ғасырлық (ХV – ХІХ) даму тарихы, қазақ тіліне қатысы бар ортағасырлық
жазба ескерткіштер тілі, тарихи лексикология, лингвистикалық стилистика, тіл
мәдениеті және орфография, орфоэпия
бағыттарымен айналысқан.
Сонымен бірге, әдеби тіл тарихын, ортағасырлық жазба ескерткіштер
тілін зерттеумен қатар, тарихи лексика мәселелерін де арнайы қарастырған.
Ғалымның «С!здер с!йлейді» (1980, 1994)

деген еңбегі – осы саладағы ізденістің
нәтижесі. Тарихи лексикология бойынша
бірден-бір оқу құралы болған бұл еңбек
1994 жылы толықтырылып, !ңделіп,
екінші рет жарық к!рді. Кітапта тарихи, лиро-эпостық жырларда, ақынжыраулар тілінде, тұрақты тіркестер
құрамында, мақал-мәтелдерде кездесетін
к!не с!здердің байырғы мағыналары,
түп-т!ркіні ашылып, семантикалық
!згерістеріне талдау жасалады.

Сондықтан аталмыш еңбек тек тіл
мамандары ғана емес, байырғы к!ркем
мұраларды сүйсіне оқитын былайғы
жұртшылық үшін де бағалы зерттеудің
бірі болды. Рәбиға Сыздық қазақ тіл
білімі үшін «Лингвистикалық стилистика» деп аталатын жаңа саланың негізін
салушы деп есептеледі. Мұны ғалымның
«Абайдың с!з !рнегі», «С!з құдіреті»
атты монографиялары мен шәкірттері
қорғаған диссертациялық жұмыстары
дәлелдейді. Р.Сыздықова лингводидактика саласындағы жұмыстарға ерте кезден
араласып, оқулықтар мен оқу құралдарын
жазып, бағдарламалар түзді.
Репрессияға ұшыраған аса к!рнекті
ғылым мен қоғам қайраткерлері,
қазақ тіл білімінің негізін қалаушылар
А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов сынды
ғалымдардың !мірі мен ғылыми еңбектері
туралы Р.Сыздықова алғашқы болып,
ғылыми очерк жазып, кітапшалар
шығарды.
К!рнекті ғалым 1971 жылы «Құрмет
Белгісі» орденінің иегері атанды. 1984
жылы Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген
ғылым қайраткері құрметті атағы берілді,
оның есімі Қазақ ССР-інің «Құрметті
Алтын кітабына» жазылды (1981), Шоқан
Уәлиханов атындағы сыйлықтың (1995),
ҚР Мемлекеттік сыйлықтың (1996) лауреаты атанды. 1945 жылы «1941-1945
жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі
еңбектегі ерлігі үшін» медалімен, 2004
жылы «Парасат» орденімен, 2019 жылдың
29 тамызында І дәрежелі «Барыс»
орденімен марапатталған еді.
Ардақты азамат, парасатты ғалымның
жарқын бейнесі жүрегімізде әрдайым
сақталады.
«Қазақ газеттері» ЖШС

Бір дәуір көшіп кеткендей...
(Ұстазбен қоштасу)

(Басы 1-бетте)
Ты ң д ау ш ысы н ұ й ы т ы п, т ы ң д ат а
білумен қатар, жаңа, жақсы с!з естісе,
жан-жүрегімен беріліп тыңдай да білетін,
ж асан д ы л ы қ т ы ұ нат пай т ы н, т ек т і
мінезге бай Рәбиға Сыздық қаршадай
кезінен «халық жауының қызы» атанып,
қиындық пен теперіштің неше түрін к!рсе
де, кісілігі мен кішілігін, елге, адамдарға
деген сенімі мен құрметін жоғалтпай,
дүниеге, ғаламдық құбылыстарға серг ек қ ара п, оқ у ғ а, бі л і м г е, ғ ы л ы м ғ а
құштарлығы с!нбей, замандастарының
а р а с ы н д а ә з і л-қ а л ж ы ң ы ж а р а с ы п ,
ғұмыр кешті. Рәбиға апай сәнді киініп,
ел арасын да айна ласына н ұр шашып
ж ү рг ен і мен, ар т ы қ д ү н иег е әуест і г і
жоқ а дам болатын. Бәрі міз апай дың
бойындағы осы бір пенделік әлсіздіктен
!зін биік ұстай білер қасиетіне сүйсінуші
едік. Бір с!збен айтқанда, Рәбиға Сыздық
ойы таза, жаны кіршіксіз, ғылым-ғұмыр
үшін жаралған бекзат бітімді ғажап жан
еді.
Ол к ісі ні ң !мір сү ру, а дам дардың
қоғамдағы орнын бағалау принципі де
!згеше-тұғын. Ешкімге ренжімейтін,
біреуді сыртынан с!кпейтін. 'мірдің
күнгейлі, к!леңкелі тұстарына барынша
кеңінен қарап, адамдар жайлы, жұмыс
жайлы пікір айтуда асығыстыққа бармайтын. «Е-е-е... Солай болған шығар...
Қайтесіңдер...» деп !з уәжін айтатын. Ал
тіл, діл, ел, жер дейтін киелі ұғымдарға
келгенде баяғының батыр қыздарынан
қалған қайсарлық пен қаһармандықтың
қанатына қонып, ойын тереңнен толғап,
с!зін кесіп айтатын. Сол мінезі апайдың
б ей не сі н әрке з а сқ а қ т ат ы п, би і к ке
к!теруші еді...
Қайран асыл апамыз! Ғылымның қазақ
үшін аса қажет Тіл дейтін киелі де қасиетті
саласын !рге сүйреп, ұлт руханиятының
!лмес-!шпес мұрасын бағалау мен сақтау
үшін күрескен, алаш арыстарынан қалған
!негені жанұшырып қорғай да, жалғай да
білген сиректеріміздің бірі еді!
Академик Рәбиға Сыздық тіл
ғылымындағы арыстар мен алыптар салған
дәстүр сабақтастығын жалғап қана қоймай,
тіл білімін дамудың жаңа кеңістігіне алып
шыққан, ойлау бітімі !згеше ғалым еді.
Ол – алашойлы биіктен к!рінген, ұлттық
құндылықтарымыздың шек-шекарасын
барынша кеңейткен ірі тұлға.
Профессордың ана тіліне сіңірген ұланасыр еңбегі аға буын – ақсақалдар тарапынан да, іні буын – кейінгі ұрпақ жағынан
да жоғары бағасын алғаны жалпақ жұртқа
жақсы мәлім.
Ғалым қазақ әдеби тілінің қалыптасу
және даму тарихын, жазба ескерткіштердің
ауызша және жазба тілге ықпалын жанжақты қарастырды. Тарихи лексикология,
с!здің лексика-семантикалық !рісі, тіл
мәдениеті, орфография мен орфоэпия
мәселелерін тарата зерттей отырып, тіл
ғылымында лингвостилистика, лингвопоэтика салаларының негізін салды.
Дүниетанымы терең ғұлама ғалымның
бар ғұмырын арнаған зерттеу нысаны мен
ғылыми мектебі – ұлы ақын Абайдың
с!з !рнегі мен тіл ерекшеліктері. Рәбиға
Сәтіғалиқызының Абай шығармаларының
тілі туралы зерттеулері – ұлттың болмысы
мен жан әлемін, ойлау кеңістігін талдаптануға бағытталған, рухани кеңістігіміздегі
абайтаным ілімін жаңа сатыға к!терген,

ұлылық дейтін феномен құбылысты тіл
әлемінде жаңғыртқан, мазмұны мен
құрылымы жаңа сипаттағы еңбектер.
Ұлт тамырын тереңнен тартар тіл мен
әдебиетті, қоғам тарихы мен тіл тарихын ұштастыра зерттеудің нәтижесінде
профессор Рәбиға Сыздық Қадырғали
Жалаиридің атақты «Жами-ат тауарих»
атты мұрасын қазақ халқының және жалпы
түркі әлемінің рухани айналымына енгізді.
Ғалым «Жами-ат тауарих» тіліндегі с!з
саптау мен с!йлем құраудың түптамыры
қазіргі қазақ тілінің с!з қолданысымен
сәйкес түсіп жатқандығын нақты тілдік
деректермен дәйектеді.
Академик Рәбиға Сыздық Қожа
Ахмет Яасауи, Ахмет Байтұрсынұлы,
Құдайберген Жұбанов, Халел Досмұхамедов сынды ұлт рухын биіктетер
ұлыла ры мыздың еңбектері мен !мірін
зерттеп-зерделеп, олардың халық игілігіне
айналуына, сұраныс айдынына енуіне зор
ықпал етті. Ғалым к!рнекті тұлғалардың
туындыларын ғылыми тұрғыдан саралай
отырып, ақтаңдақ кезеңнің әділетсіз
құрсауына қамалған алаш арыстарының
туған елімен қайта табысуында ересен
табандылық танытты. Ахаң сынды ұлт
к!семіне алғаш араша сұрап, қатал жүйеге
қарсы қаймықпай с!з айту сол кез үшін
ерлікке пара-пар еді.
Профессор Рәбиға Сыздықтың зерттеу еңбектері – теориялық ұстанымдарға
негізделген қазақ әдеби тілінің ғылымиметодологиялық, стилистикалық,
прагматикалық, тарихи семантикалық,
этимологиялық ерекшеліктерін таратып
талдаған, ғалымның есімін болашаққа
алып !тер тіл ғылымының соны сүрлеулері.
...'мірден !терінен бір айдай бұрын,
апай ауруханада жатқанда телефон соғып,
к!ңілін сұрадым. К!ңіл-күйі, жағдайы
бірқалыпты екен. Сол кезде апайдың:
«'ткенде институттың қызметкерлері
үйіме келіп, қазіргі жасалып жатқан
орфографиялық с!здік туралы біраз
ақылдасып кетті. Жұмыс барысында
!здері: «Апай, сізге күнде келіп, әр с!здің
мазмұны мен ережесін тиянақтап отыруымыз керек екен. Біз сізді шаршатып аламыз ба десек, сіз тіпті қуаттанып
кеттіңіз ғой» деп, қуанысып қайтты.
Мен де бойым сергіп, ойым қанаттанып,
!зімді институттағы жұмыс кабинетімде
отырғандай сезіндім» деген сергек дауысын естіп, қуанып қалдым. Сол дауыс
әлі де құлағымның ұшында тұрғандай...
Алладан біткен қасиет-дарынын !мір бойы
еңбекпен, ғылыммен ұштастырған абзал
жанның табандылығына сүйсіндім іштей.
Қоғамшыл, халықшыл, әрі-беріден соң
шынайы ұлтшыл тұлғаның ауырып жатып та тілді, ғылымды с!з етіп жатқанына
таңдандым...
Қызметке араласқан уақытының соңғы
63 жылы !ткен Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтының ұжымы
ғалым үшін ғылым ордасы да, қамқор
отбасы да, шәкірттері бас қосатын киелі
т!рі, қасиетті ұясы да болды. Профессор
Ерден Қажыбек бастаған ұжым мүшелері
институттағы академиктің отырған
б!лмесін «Рәбиға Сыздық атындағы арнаулы кабинет» етіп ашқанда, әр түрлі оқу
орындарынан келген ұстаздар қауымының
ғылым мен !мірде Абыз – Ана атанған
апамыздың ризашылығын к!ріп, тілегін
естіп, батасын алуға ниеттенген, қазақи
к!ңілмен жақсы ырымға балап жиналған

сәт-сағаттары бүгін жадымда қайта
жаңғырып отыр... Апайдың қуанғаны,
толқығаны есімде.
Телефон арқылы болған соңғы тіл
қатысуымыздың бір тұсында жаны жұмсақ,
жүрегі таза, ойы елгезек Рәбиға анамыз:
«Іргелі ғылым жасаймыз деп шапқылап
жүріп, жіберіп алғанбыз ба?! Назарымыздан тыс қалып бара жатқан бір мәселе:
қоғамдық ортадағы қыз баланың тәрбиесі,
!зін-!зі дұрыс ұстай білуі, с!йлеуі, адамдармен қарым-қатынасы екен. Осында
жатып к!п нәрсенің куәсі болдым. Емнен
шыққан соң осы тақырып ж!нінде мақала
жазып, мәселе к!теремін. `йтпесе, тым
асқынып кетуі мүмкін...» деп еді.
Не деген !мірге құштарлық, ұрпақ
алдындағы жауапкершілік, ұлтқа деген
сүйіспеншілік десеңізші!? Тоқсан алты
жасында жамбасынан мертігіп, т!сек
тартып жатса да келер күнді, атар таңды
ойлап: «Мен не бітірдім? `лі де не істей
аламын?» деген сауалдар т!ңірегінде ойланып, толғанып жатқанын к!рдіңіз бе?!.
Сәл үнсіздіктен кейін, апайдың
есіне бір нәрсе түскендей, дауысы анық
шықты: «Ана бір жылы мен туралы баяндама жасағанда, сен менің Сыздықова
деген фамилиямның жастай қосылған
қосағым – Махаштың фамилиясы екеніне
тоқталған едің. Бұрын оған ешкім аса мән
бермейтін. Сол жиыннан кейін маған жанжақтан к!п адам хабарласты, ж!н сұрасты,
ризашылықтарын білдірді. 'зім де бір
серпіліп қалдым... Бар !мірімді қайыра бір
кезгендей күй кештім...». `ңгімені тыңдап
тұрған мен де ойға батып, мұны апай қазір
не себепті есіне алып тұр екен деген сұрауға
жауап іздеумен болдым...
Шынында да... Тұлға !мірінен мол
мағлұмат берер, берісі – қазаққа, әрісі
әлемге мәшһүр тілші-ұстаз фамилиясының
тарихын біреу білсе, біреу білмейді...
Ғалым арқалап жүрген «Сыздықова» дейтін
фамилияның Рәбиға Сәтіғалиқызының !з
тегіне де, жұбайы – қазақ !нерінің біртуар
!кілі Шахан Мусинге де қатысты емес,
!рімдей қыздың жас кезінде табысып,
тағдыр ерте айырған Мақаш Сыздықов
атты ағамыздың әруағына к!рсетілген
құрмет ретінде сақталғанын білгенде,
бәріміз де риза болып, таңырқаған едік...
Осының !зі Рәбиға апайдың бойындағы
қазақ қызының, қазақ әйелінің адалдығын,
даналығын, ақылдылығын аңғартар,
ұрпақтан-ұрпаққа үлгі болар мысал емес
пе?!
Жаратылыс ерекше қасиет берген үлкен
жүрек тоқтағалы апаймен болған әр сәт, әр
сағат ойды түртеді, сананы оятады. Соның
бірі – апайдың дос-құрдастарына деген
адалдығы, сыйластығы. Замандастары
аңыз қып айтатын ұлттық тіл ғылымының
алыптары – Рәбиға апай Сыздық,
`бдуәли ағай Қайдар, Шора ағай Сарыбаев хақындағы әңгімелер енді тұрлаулы
тарихтың еншісіне айналады. С!здері де,
мінездері де жарасқан үш алыптың ауыз
екі тарихы жазылып, кейінгілер айта жүрер
бейнелері сомдалады.
2014 жылы Ғалымдар үйінде Рәбиға
апайдың 90 жылдық тойы !тіп жатты. Үш
құрдас жарасып, т!рде – Президиумда
отырды. Рәбиға апай !з с!зінде `бекең мен
Ш!кеңнің ғылымдағы қайталанбас орындары мен сыйластық қарым-қатынастары
туралы айтып тұрып: «Үшеуміз мерейлі
жастарымызды қарайлас !ткізуші едік.
Олар !з тойларын кейінге ысырып, алдыға

мені салушы еді. Бұл жолы сол тәртіптерін
сақтамады... Неге? Білмеймін?..» деп,
сұраулы жүзбен жымия күліп, қос ағамызға
қарады. Бірдеңе айтқысы келіп тұрды да,
артын қалжыңға сүйеп: «Жарайды, ол
с!зімді сендерге 95 жылдығымда айтармын» деді отырған жұртты ду күлдіріп...
'кінішке қарай, екі ғалым-ұстазымыз 95ке санаулы айлар жетпей, дүниеден озды.
Рәбиға апай !зінің мерейтойы тұсында
әріптес-замандастары, сыйлас достары ж!нінде «Қазақ әдебиеті» газетінде
«Біз үшеу едік» деген сағынышқа толы
жүрекжарды мақаласын жазды.
Міне, дос-жаран, замандастарды
құрметтеу мен қадірлеудің, сыйлау мен
бағалаудың жарқын үлгісі!
Мен осы күндерде Рәбиға Сәтіғалиқызының дүниеден !туімен Қазақ
руханиятының тұтас бір дәуірі қоса к!шіп
кеткендей күйде жүрмін. Ақылына т!зімі
сай, с!зіне сабыры жарасқан, !мірлік
ұстанымы ерекше, жүректерге жақсылық
пен мейірім ұялататын, анаңдай қамқор,
жанашыр жанның Алматы қаласының
Абылайхан мен Шевченко к!шелерінің
қиылысындағы бес қабатты үйдің бесінші
қабатында тұрып, 96 жасқа келгенше
талмай еңбек еткенін ойладым. Кейінгі
жылдары апайдың жоғарғы қабатқа түсіпшығуы қиындады. Соның !зінде жаратылысынан ешкімге кінә қоймайтын асыл
мінезді ел анасы бесінші қабатқа аяңдап
шығып бара жатып: «Осының !зі менің
буындарыма пайдалы» дейтін мейірімді
жүзбен.
Рәбиға апай Сыздықтан алар тәлім,
үйренер !неге !те мол еді. Апайдың
шәкірттері біз ғана емес, ол кісіні жақсы
білетін ондаған, жүздеген, бәлкім мыңдаған
қазақ қызы жаны сұлу Рәбиға Сыздықты
!здеріне идеал тұтқаны, осы бір аяулы
жанға ұқсауға тырысып, бой түзегені, с!з
с!йлегені, ұлтын сүйгені күмәнсіз.
Қос ғасырдың қайғы-қасіретін,
қуаныш-шаттығын к!рген, ауыртпалық
атаулыны жеңіп үйренген, қажымасқайсар мінезді, !мірге ғашық жүрекпен
емірене қарап, жақсылықтың қайқайсысына да тебіреніп жүріп ғұмыр кешкен Алаш жұртының ардақты қызы бақиға
аттанды!
'мірден ұлы ғалым !тті! Ұлы адам !тті!
Адамзат баласын тығырыққа тіреген
мына белгісіз індеттің салдарынан
қайраткер бітімді, қайсар жанға деген
махаббаты к!л-к!сір қаншама ақжүрек,
адал адамдар, қазақ тілінің қисапсыз жанашырлары үйді-үйінде, ауыл-ауылда, қалақалада отырып, халықтың адал перзентін
соңғы сапарға шығарып салды. Дұғаларын
бағыштады.
Рәбиға апай т!сек тартып жатқанда
қасынан қарыс аттамай, жанында болған
қ ы з ы М ақ п ал м е н ш ә к і р т і О р ы н ай
Жұбайға телефон соққан адамдарда есеп
жоқ. Сәтіғали, Мусин, Сыздық әулетін
іздеушілер к!п болды.
Күллі қазақ Рәбиға Сәтіғалиқызының
рухына тағзым жасады! Ұлы Қазақ тіліне
тағзым жасады!
Қош! Бақұл болыңыз, аяулы Рәбиға
апай! Жәннәт т!рінен құтты мекен
бұйырсын!
Фаузия ОРАЗБАЕВА,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі,
педагогика ғылымының
докторы, профессор
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Мініп кетті
келместің кемесіне...
Қаламы жүйрік,
с!зі !ткір, елдің мұңын
мұңдап, жоғын жоқтаған
белгілі журналист Жолдасбек Дуанабайдың қазасы
бәріміздің де жүре гімізді
қақыратып кетті. Ол қазақ
руханиятына !лшеусіз үлес
қосқан ардақты азамат еді.
Кішіпейілдігі, елгезектігі,
тындырымдылығы бір
б!лек те, мейірман мінезі,
биязы қалпы, ерекше болмысы бір б!лек-ті. Оны
үлкен де, кіші де құрмет
тұтты. Жастарға жолбастаушы аға бола білді. Ол саналы
ғұмырын журналистиканың
дамуына арнады.
Ол кісімен «Жас Алаш», «Айқын» газеттерінде қатар істедік.
Жауапты хатшы, орынбасар, сайт редакторы қызметтерін
атқарды. Жасым үлкен деп шікірейген жоқ, үлкенге ізеті, кішіге
мейірімі ерекше еді.
Еңбек жолын «Лениншіл жас» газетінен бастаған қарымды
қаламгер соңғы алты айда «Жас Алаш» газетінде жауапты хатшы
қызметін атқарды.
Ел тәуелсіздігін жариялап, ұлт кем-кетігін түгелдей бастаған
тұста тіл, мәдениет пен !нер, салт-дәстүр тақырыбын қозғап,
!зекті мәселелерді қаламына арқау етті.
Жолдасбек Дуанабай үнемі ізденіс үстінде жүретін. Қашан да
тыңнан тақырып тапқанға шебер еді. Елдің к!кейінен шығатын
мәселелерді дереу әзірлейтін.
Мұның барлығы к!п оқудан шығатын қасиет. `лемдік журналистика жаңалықтарына жиі құлақ түріп жүруші еді. Оның
архивінде неше түрлі танымдық мақала жинаулы тұратын.
Ол кісі қалжыңға шебер болатын. Тауып айтқыштығы да бар.
Балаша ақк!ңіл еді.
'мірден Жолдасбек Дуанабай !ткенде қамықпаған әріптес
жоқ шығар.
Жайыңыз жәннатта болсын, жақсы адам!
Нұртре ЖҮСІП

Өнер үшін
ауыр қаза болды...
Дархан Дайырбектің
бойында бір жақсы қасиет
бар. Ол ешқашан ешкімнің
сыртынан с!з айтпайды.
Қазір к!біміз шежірені
онша біле бермейміз. Ол
шежіреге ден қойған үлкен
азамат еді. Жүрегі кең еді.
Мен Ұйғыр ауданында
болған жағдайға барған кезде «Аға, ештеңе айтпасам
да қа сыңда қалқайып, бір
жағыңнан к!леңкең болып
тұрайыншы» деді, сол кезде
бірге барып қайтып едік.
Сол біздің соңғы сапарымыз екенін қайдан білейін...
Тағы да бір хабарласып,
«Мақсат деген бауырымызға к!мек керек еді, соған барсақ»
дейді. Барсам, !зі ауырып отыр екен. «`й, айналайын, !зің ауырып отырсың, қайта берсеңші, мен барып, !зім кіріп шығамын»
деп қайтарып жіберіп едім. Сол соңғы к!руім болды. Ол !зі ауырып жүрсе де, !згенің қамын ойлап жүрген азамат еді.
`рине, қимасымыз қабырғамызды с!гітіп кетті ғой. Амал
бар ма?.. Жазмыш солай шығар... Алла !зі біледі кімді алады,
кімді қояды... Бірақ қазір елімізде сондай жақсы адамдарды
әкетіп жатыр... Шындығында да жақсы адам еді.
Жақсы адам – қазір тапшы адам,
Жақсысы аз қоғам – ақсаған.
Түбінде жаңа заманды,
Жасауы керек жақсы адам, – деген Ибрагим Иса ағаның
!леңі бар еді.
Осындай заманда жақсы адамдардың кетіп жатқаны жүректі
ауыртады. Қазақ үшін де, !нер үшінде ауыр қаза болды. 'нерге
берілген жақсы азамат еді. Алла алдынан жарылқап, амал
дәптерін оңынан берсін деп дұға еткеннен басқа амалымыз
жоқ...
Бекжан ТҰРЫС

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары қазақтың абызы `біш Кекілбаевтың жары
Клара ЖҰМАБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к!ңіл айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты
басылымдардың еңбек ұжымдары дипломат, ғалым, Қазақстан
халқы Ассамблеясының т!раға орынбасары Жансейіт
Қансейітұлы Түймабаевқа анасы
Ұлмекен Жаманқұлқызы Түймебайкелінінің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к!ңіл
айтады.
`л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Филология және әлем тілдері факультеті мен Қазақ тіл білімі кафедрасы аяулы әріптестері, ұлағатты ұстаз, тілші ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Мамаева Мәкен Қасымбайқызының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына
қайғыларына ортақтасып к!ңіл айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты
басылымдардың еңбек ұжымдары әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық уни верситеті журналистика факультетінің ұжымы
ЮНЕСКО, Халықаралық журналистика және қоғамдық медиа
кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымының докторы,
профессор Шыңғысова Назгүл Тұрсынбайқызына анасы
Нұрғайша МАТАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к!ңіл
айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары белгілі жыршы Берік Жүсіпке ұлы
МАНАПХАННЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к!ңіл
айтады.
Республикалық «Ана тілі» газетінің ұжымы авторларымыз
Жолдасбек Дуанабай мен Дархан Дайырбектің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмдардың туғантуыстарына қайғырып к!ңіл айтады.
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– Қазақ эстрадасының қалыптасуына зер
салсақ, 1960-70 жылдары Садық Кәрімбаев,
Мұқан Тлебаев, Aбілахат Еспаев сияқты
кәсіби деңгейі жоғары музыканттар ізашар
болған екен. Олардың қатарына Шәмші
Қалдаяқов келіп, қазақ эстрадасында тңкеріс
жасады. Бұл композиторлардың әндерін жүзден
жүйрік әншілер ғана айтты. Одан кейін Тілес
Қажығалиев, Кеңес Дүйсекеев, Ескендір
Хасанғалиевтардың әндерін Роза Рымбаева,
Нағима Есқалиева, Мақпал Жүнісова сияқты
үздік әншілер орындады. Сіз қазақ эстрадасына
келген тұстағы ән мен әуен қандай еді?
– 'нердегі ұстазым Кеңес Дүйсекеев
консерватория бітіріп, жұмысқа тұрған
кезінде атақты композитор `білахат Еспаев:
«`й, Кеңесжан-ау! Соңғы кезде композитор к!бейіп кетті ғой» депті. Ол кезде бүкіл
Қазақстанда композитор деген саусақпен
санарлық. Ескендір Хасанғалиевтың, `сет
Бейсеуовтің жаңа шығып жатқан кездері.
Соның !зі `білахат ағамызға к!п болып
к!рініпті. Қазір композитор, сазгерді ол
кезбен салыстырсақ жүз есе к!п. 'зім
білетін Жаңақорған ауданында ғана осы-

Рамазан ТАЙМАНОВ,
композитор:

ТЫҢДАРМАНДЫ
есті ән тәрбиелейді
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уырда Алматыда белгілі әнші, марқұм Батырхан Шүкеновті еске алуға арналған
музыкалық байқаудың баспасөз конференциясы өткен болатын. Іс-шараны
ұйымдастырушылар Батырдың көзін көрген әріптес-достарын, есімдері елге
мәлім композиторларды, музыканттарды шақырған екен. Конференцияның
ресми бөлімінен кейін жас журналистер Әли Оқапов сынды қазіргі эстрада
жұлдыздарының маңайына балға қонған арадай үймелей кетті. Ал біздің назарымызды аударған «попсаның жас перілері» емес, эстрадамыздағы есті әндердің
авторы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, композитор, ән
әрлеуші Рамазан Тайманов еді. Сол әңгімені назарларыңызға ұсынамыз.

дан 2-3 жыл бұрын 94 композитор болды.
Арасында шын сазгері бар, әшейін ән
шығарғыштары бар, оның бәрін уақыт !зі
екшеп алады.
1985 жылдары қазақ эстрадасында жаңа
буын композиторлардың әндері сахнаны
жау лады. Бұлар алдыңғы буындай мәңгі
туындылар болмаса да, халыққа ұнайтын
әндер еді. Марат Омаровтың «Қыз сыны»,
«Ана туралы ән», «`ке туралы ән», мен
жазған «Мен қазақ қыздарына қайран
қалам» сияқты әндер анау айтқан шедевр
емес, бірақ тыңдарманның к!ңілінен
шықты. «Тамаша» ойын-сауық отауы оларды бүкіл елге жайды. Енді алдыңғы буын
ағаларымыздың философиялық, ойлы
әндері к!мескі тарта бастады. Мүлдем
айтылмай қалған жоқ, бірақ жеңілдеу
әуендерге к!шті. Міне, осыдан былай қарай
тыңдаушы қауым ойнақы, жеңіл әндерге
үйрене бастады.
1999 жылы мен «Қорқыт қобызы» атты
әніммен «Азия даусы» фестиваліне қатыстым. Сонда продюсер Мұрат Иргалиев
«Сен эстрадада т!ңкеріс жасап тұрсың.
Қазақтың күй мақамын эстрадаға алып
келдің» деген еді. «Қорқыт қобызының»
қайырмасында күй сарыны бар. Шынымен
бұл ән !згеріс әкелді, осыдан кейін эстрада
қазақыланып, терме, күйлердің мақамдары
кеңінен қолданыла бас тады. Сахнаға
қазақша шапан киіп шығып, фольклорлық
музыканы эстрадамен айту сән болды.
– Сіз ән мәтініне баса мән беретін
буынның кілісіз. Қазіргі әндерді солай
жазуға не кедергі?
– Жақсы ақын к!п, бірақ барлығы
бірдей әнге с!з жаза алмайды. Былай
қарасаң ұйқасы да, айтар ойы да керемет, бірақ әнге жарамайды. Ш!мішбай
Сариев, `бдрахман Асылбеков, Ибрагим
Исаев сияқты санаулы ақын ән мәтінінің
шебері. Мысалы, менің бес әнімнің с!зін
жазған Құдайберген Қазыбеков деген
мықты ақын болды. Студент кезімізден дос
едік, к!п жыл телевизияда жұмыс істеді.
Марат Ілиясовтың к!птеген әнінің с!зін
жазған ақын. Сол Құдайберген тапшылықта
!мір сүрді. Міне, әннің сазы мен с!зін
жазатындардың еңбегі бұрын да, қазір де
осылай бағаланады. Маған әннің с!зін
таңдауды, оған жауапкершілікпен қарауды
үйреткен сол Құдайберген Қазыбеков.
'леңнің әр жолында, шумағында айтылатын ой қалай болуы керек, осының
барлығын тәптіштеп түсіндіретін. Соның
арқасында әнге с!з жазатын ақынға талап
қоя алатын деңгейге жеттім.
Құдайберген марқұм «Маған идея

беріңдерші, махаббаттан басқа тақырыпты
жырлағым келеді» деуші еді. 1992 жылы
Алматыға, Құдайберген досыма келдім. Ол
кезде дүниежүзі қазақтарының құрылтайы
әлі !тпеген, ол жайында с!з де жоқ. Содан шетелдегі қазақтар жайлы «Қазағым»
деген !леңіне ән жаздым. Сол ән сахнада
айтылғаннан 3-4 жылдан кейін шетелдегі
қазақтардың басын қосқан құрылтай !тті.
Басында Гүлнар Сиқымбаева орындағанда
«Неге шетелдегі қазақтар зарлап жылау керек?» деп тыйым салды. 1999 жылы Мәдина
Сәдуақасова «Жас қанат» байқауында осы
әнмен бірінші орын алды, мен үздік композитор атандым.
– Қазіргі қазақ эстрадасы сын садағына
ілінгелі кп болды. Бұрынғы кше әндері бүкіл
эстраданы жаулап алғанымен қоймай, жеңілжелпі той әндері концерт залдары мен теледидардан түспей, тіпті үлкен сахнаға шығып кетті.
Бұл үрдістің себеп-салдарын айтып беріңізші.
– Бұрын әрбір әнді сахнаға шығару
үшін арнайы кеңестің сүзгісінен !ткізетін.
Содан !ткен ән ғана телеарна мен радиодан айтылатын. Нарыққа !ттік деп кімнің
ақшасы бар, сол әнші болды. Олар халықтың
талғамын бұзды. «Ұра берсе құдай да !леді»
деген, бір әнді күндіз-түні тыңдата берші, бір
күні сол әнді бәрі жақсы к!ріп кетеді. Қазір
сондай жағдайда отырмыз. Егер теледидардан, жалпы сахнадан тек таңдаулы, жақсы
әндер берілсе, тыңдарманның да талғамы
!седі.
– Бұл әндер сахнадан кететін күн бола ма?
– Болады. Ғасырдан-ғасырға кететін
музыканың үш түрі ғана, олар – классика, фольклор және джаз. Қалғанының
бәрі уақытша: поп, рок, рэп, т.б. Қазіргі
эстрададағы к!п әннің негізінде халық әні
жатыр, түрлі аспаптың сүйемелдеуімен айтыла береді. Джаз да !ркендей беретін !нер,
!зіндік ерекшелігімен дүниежүзін жаулап
алды. Оны екінің бірі орындай алмайды,
кәсіби музыкант қана игере алатын музыка.
Қазіргі сән болып жүрген әндерді мен де
шығара аламын, бірақ ол маған қажет емес.
Ал терең мағыналы, ойлы әнді қазіргі жастар
тыңдамайды, олардың есіл-дерті – Қайрат
Нұртас пен Т!реғали Т!реәлі. Солардың
дәурені жүріп тұр ғой. `рине, олардың
халыққа ұнайтын жақсы әндері бар, бәрін
нашар деуге болмайды.
Бұрын радиодан ән тыңдасақ, мынау
Нағима ғой, не Бақыт Шадаева деп бірден
танитынбыз. Қазір әншілердің бәрі бірбірінен аумайды, Сәбит пе, Сәрсенбай ма,
бәрібір. 'зіне ғана тән табиғи ерекшелігі жоқ.
К!бі Т!реғали мен Қайратқа еліктеп, !з бетбейнесін жоғалтып алған.

– Біз тыңдарманды есті әнмен тәрбиелеуді
естен шығарып алған сияқтымыз.
– 'нердің деңгейін түсіріп, зиянын тигізіп
отырғандар қырғыздың, сығанның әнін
к!шіріп айтып жүргендер ғой. Негізі, үлкен
сахнада әнді кәсіби әнші, жырды жыршы
айту керек, күйді күйші тарту керек. `лібек
Дінішев, Нағима Есқалиева, Роза Рымбаева,
Бақтияр Тайлақбаев сияқты кәсіби маман
әншілердің ж!ні б!лек. Ал `міре сияқты
туабітті дарындар сирек кездеседі.
– Ақылды адам кедей болмауы керек деген
тұжырым бар. Талантты адам ше?
– Бір қызығы, біздің талантты адамдарымыздың к!бі кедей. `сіресе, композиторлар
мен әннің с!зін жазатын ақындар. Олардың
әнін айтқан әншілер конкурстарда бас жүлде
алып жатады.
– Мәдина Сәдуақасова, Гүлнұр Оразымбетова, Алмас Кішкенбаев –сіз сахнаға шығарған
әншілер. Қазір де жас таланттарды іздейсіз ғой.
– Мен !нерге келгелі бері таланттарды
іздеумен келемін. Ауылда не бір дарынды әншілер, композиторлар бар. Бір шеті
Аралдан бастап жергілікті !нерпаздардың
әндерін жинап, насихаттаймын. Біздің
қателіктерімізді қайталамасын, !нерден !з
жолын тапсын деп білгенімді тегін үйретемін.
Бас жүлде алып жүрген шәкірттерім к!п.
К!пшілігі қарапайым отбасының балалары.
«Таланттарды қолдау керек, бейталанттар
!здері шығады» деген рас. Шын таланттар
кеудесін кермейді, тасада қалатын да солар.
Ал ақшасы барлар мен еті тірілер жететін
жеріне !зі-ақ жетеді.
Аймақтардағы талантты әншілердің
бірлі-жарымы болмаса, к!пшілігі жарқ етіп
шыққанмен ары қарай !нерін дамыта алмайды. Себебі – қаражаты жоқ. Мәдениет
басқармасы к!мектесе алмайды, олардың да
қаржысы шектеулі. Кезінде лауреат болған
талай әнші ауылда жүр. Оларды насихаттайтын жүйе де жоқ. Облыстық, аудандық
мәдениет б!лімдерінің жұмысы – мерекеде
немесе әкім қатысатын жиында концерт
ұйымдастыру. Мұндай к!зқараспен !нер дамымайды. Сол үшін біздің мәдениет саласына
үлкен !згеріс, реформа керек. Жүйелі жұмыс
жүргізілмей, сахнада тазалық болмайды.
– Қазір жақсы танымал Серік Ибрагимов
та сіздің шәкіртіңіз екен. Оның жолын қалай
аштыңыз?
– Ол Жаңақорғаннан қалалық байқауға
келіп қатысып, жүлде ала алмай қалды. Ереже
бойынша республикалық сайысқа бас жүлде
алған әнші барады. Шынымен дарынды
бала ғой Серік. Содан продюсер Қарлығаш
`жиеваға !тініш айттым. «Сен анау-мынауды ұсынбайсың ғой, алып кел» деді ол.
Алматыға барамыз деп дайындалып жүргенде
ауылдан әке-шешесі хабарласты. «Серік бара
алмайды» дейді. «Неге?» «Сахнаға шығатын
киімі жоқ». К!лікке отыра салып Түгіскенге
тарттым. Керек-жарағын әперіп, Алматыға
келдік. Бас жүлде алған балалар орын ала
алмай, Серік 2-орынды иеленді. Екі жылдан
кейін консерваторияға түсті. Сол күні қолды
сілтей салсақ, ауылдың талантты бір баласы
мал бағып жүрер ме еді, кім білсін.
Гүлнұрды ауылға қайтып бара жатқан
жерінен тоқтатып, жұмысқа орналастырдық.
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Келесі жылы «Жас қанатқа» қатысып, жүлделі
орын алды. Мәдинаны мектепте оқып жүрген
кезінен білеміз. Рашид Ботбаевтың «Музыкальный вояж» деген байқауы болған. Соған
Қызылордада іріктеу турын !ткіздік. Қазылар
алқасында үш адам – Рашид, музыкалық
колледждің директоры Кеулімжай және мен.
Байқау бітті, жүлдегерлер анықталды. Енді
орнымыздан тұрайын деп жатқанда Мәдинаға
к!зім түсіп кетті. «Осы қыздан сахнаны
гүлдендіретін әнші шығады» дедім Рашидке.
Ол кезде Мәдина 8-сынып оқушысы. «Т!мен
баға қойдық қой» деді Рашид. «Маған салсаң
бас жүлдені осы қызға берер едім» дедім,
Рашид келісті. С!йтіп дипломдарды қайта жазып, Мәдина Алматыдағы байқауға қатысты.
Кез келген әнші ә дегенде-ақ байқалады.
Мәдинаның !зіне тән даусы бар, әнді таза
айтады, нәзіктігімен тыңдарманды баурап
алады. Кеңес одағы кезінде Валентина Толкунова, Людмила Сенчина деген әншілер
болды, алып бара жатқан даусы жоқ, бірақ
әнді жақсы жеткізеді, тартымды. Мәдина да
дәл солай. Гүлнұр Оразымбетованың ешкімге
ұқсамайтын даусы, қазақи бояуы бар. Оның
бағын ашқан ән «Қорқыт қобызы» болды.
– Бұл әнді Гүлнұрға арнап жаздыңыз ба?
– Жоқ, бұл әннің тарихы бар. 'зі бір
түнде жазылған. Бірде продюсер Сәрсен
Ибрашева хабарласып, «ертең конкурсқа
жүргелі отырмыз, ән керек» деді. Біраздан
бері Қорқыт туралы ән жазу ойымда
жүрген, ноталары да дайын боп қалған.
Содан түнімен жазып, ертесіне пойыз
жүрер алдында апарып бердім. Алматыға
жеткен соң Сәрсен «`нің Пономаревқа
ұнады, қайырмасындағы мелизмдер керемет, ерекше ән екен деді, енді !зің
келіп осы жақта аранжировка жаса» деп
қоңырау шалды. Алматыға келіп, әнді
әзірледік. Конкурстың дыбыс режиссері
А.Пономаревтың к!ңілінен шықты. Бірақ
мен жазған мақам басқа болатын, ол
Гүлнұрдың даусына келмеді. Содан !з
ыңғайына қарай айтып шықты. Бұл әнде
Сыр !ңірінің жыршы-жырауларының сарыны, Қорқыт күйінің мақамы бар. Сол
менің жазғанымдай түпнұсқа мақаммен
«Қорқыт қобызын» әлі күнге ешбір әнші
орындай алмай жүр. Гүлнұр 2000 жылы
«Жас қанатта» 1-орынды иеленді, сол жылы
«Азия даусы» халықаралық байқауында
3-орын алды. «Қорқыт қобызы» үздік ән
атанды, мен Қазақстан композиторлары
арасында 1-орын алдым.
– Бұл әннің сзін жазған Оңталап
Нұрмаханов екен, ол кісі ақын ба?
– Оңталап !зіміздің жергілікті ақын.
`н үшін бес нұсқа жазып, ақыр аяғында
т!белесе жаздағанымыз бар. Кейде
әннің мәтіні үшін қызылкеңірдек болып айтысамын, «мен ақын ба, сен ақын
ба?» дегенге жетем. Сол үшін ақындар
ренжиді. Ал маған әнге лайық, қарапайым
әрі түсінікті, тілге жеңіл мәтін керек.
Мәтінге мұндай талап қоюды Құдайберген
Қазыбаев үйретті. Кейбір әнімнің с!зін
ақындардың кітабынан тауып аламын. 1992
жылы шығарған «Сыңсу» деген әнім солай
туды. Бастапқыда Жеңіс Ысқақова, кейін
М!лдір `уелбекова айтты. Қазақтың салтдәстүріне сай жазылған ән, жұртшылық
жылы қабылдады.
– Кез келген интеллектуалдық еңбек
бағалануы тиіс қой. Aндеріңізді сатасыз ба?
– Мен елге танымал әндерім үшін ақы
алған емеспін. «Азия» тобы орындаған «СырАна» деген әнім Қызылорда облысының
гимніне айналды. Бұл туындының с!зін талантты ақын, досым Шәкизада `бдікәрімов
жазды. `ннің мақсат-мұратын терең ұғып,
негізгі айтар ойдың !зегін д!п тапты.
– Халық әндерін, термені эстрадаға салуға
қалай қарайсыз?
– 1980 жылы Роза Рымбаева гастрольмен
Аралға келді. Осы !ңірде Рысбек `шімов
деген керемет жыршы болды. Рысбек –
`міре Қашаубаевтан кейін Францияда ән
айтқан қазақ. Сол бір отырыста «Қанеки
тілім, с!йлеші» деген термені айтты. Сонда
Роза осы әнге бірден к!ңілі құлап, эстрадаға
қосып айтатынын білдірді. Бұл үрдіс сол кезде
басталды. Дегенмен, халық әнінің, терменің
!з мақамы, мелизмдері болады, оларды
эстрада әншісінің келтіруі қиын. Тіпті бізде
Қармақшының мақамын Аралдың жыршысы айта алмайды, ол үшін Қармақшыда
туу керек. Ақын, әнші топырағына тартып туады, бұл текпен, генмен берілетін
құбылыс. Қазір эстрадада халық әнін жақсы
айтатын бір-ақ әнші бар, ол – 'мірқұл
Айниязов. Ол Қазалыда туған, кезінде
дәстүрлі ән айтқан жігіт. Оның !зі әнді 100
пайыз жеткізеді деп айта алмаймын. 'йткені
эстраданың ерекшелігі б!лек. Қазір к!птеген
әншілер, топтар дәстүрлі ән-термелерді
айтып жүр, бірақ сол әндердің құр сүлдері
қалғанын !здері байқамайтын сияқты. `нді
тыңдаушыға дұрыс жеткізу үшін оның мәнмағынасына, сазына терең бойлау керек,
сезініп айту керек.
– Aңгімеңізге рақмет!
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ДАЛАНЫҢ

НАҒЫЗ АКАДЕМИГІ

Маңғыстаулық жазушы-журналист, өлке зертетушісі Әбілқайыр
Спанның «Маңғыстау мақтаныштары» сериясымен жазған
«Аңшы Нұр» кітабын оқи отырып, шығарманың бас кейіпкері, аты
елі арасында аңызға айналған Нұр Оңдағанұлы туралы қызықты
деректерге қаныға отырып, одан әрі біле түсуге құмарлық артып,
қолға қалам ұстадым.

«Маңғыстау Энциклопедиясының» (Алматы, 2009 ж.) 484-ші
бетінде: «Оңдағанұлы Нұр (1894, Адай у, Кендірлі жері – 1978) –
аңшы. Жас кезінен ата-бабасынан жалғасып келе жатқан аңшылық
кәсіпті меңгеріп, к!рік ұстап, темірден бұйым соғатын ұста да
болған. Оқып білім алмаса да, мұсылмандық парызын ұстанып
!ткен пірадар, тақуа. Н.Оңдағанұлы Екінші дүниежүзілік соғыстан
жараланып, 1943-ші жылы елге келгеннен кейін аудандық шикізат
дайындау мекемесінің шартты аңшысы болып, Маңғыстаудың
Кендірлі, Тау бойындағы және Ұштаған ауылдарын мекен еткен. Маңғыстаудың аң-құсы, дәрілік ш!птері, ерекше табиғи
құбылыстары ж!нінде КСРО ҒА-ның зоогеография қоғамына мол
мағлұмат берді» деп к!рсетілген.
Бұл әулеттегі аңшылық !нер Маңғыстаудың «Сенек-Сұмса»
аймағында, Түркімен еліндегі ұстадан «Қырылы» мылтық (оқ-дәрі
ауызынан салынып оқталады) сатып әкелуінен басталған екен.
Осылайша, Сүйіндіктен басталған аңшылық !нер баласы Оңдаған
мергенге, оның баласы Нұр аңшыға жалғасқан.
Нұр Оңдағанұлының Маңғыстаудың ойы мен қырындағы
аңшылық қызметі, айналасына, ауылына қайырымдылығы туралы Маңғыстау аудандық «Сталин жолы», «Жаңа !мір» газеттерінде жазушы Маршал `бдіқалықовтың, журналист Асан
`бдіровтың, Гурьев облысының «Коммунистік еңбек», «Алтын
орда» басылымдары мен Маңғыстау облыстық «Коммунистік
жол», «Маңғыстау» газеттерінде облыстағы ауылшаруашылығы
басшысы болған, жазушы Сәбит `бішевтің, журналист-жазушы
Тәжіназар Шадықұловтың, `білқайыр Спанның мақалалары
жарық к!рді.
Мақаламыздың басты кейіпкерінің тағы бір асқан қайырлы
жомарттығы !з !мірі хақында сыр шертетін «Аңшы Нұр» кітабында:
«...Аңшы жаратылысында сахи, жомарт адам болған. Ең соңғы асым
етін қонағының алдына тартқан. «Ертеректе Жазыгүрлі жерінде
тісімізге тісімізді басып отырғанда бір арықтау қошқар атып әкеліп,
12 үй к!ршісіне 12 б!лікке б!ліп берді» дегенді айтады қариялар әлі.
Сонда арқарды жіліктеп жүргенде !з үйі де аш отыр екен. Егер сонда
ол арқардың жарты тіпті т!рттен үшін асып, қоңсыларымен б!ліп
жеп, қалғанын !з бала-шағасына нәсіп етсе де ешкім ренжімес еді
ғой» дейді автор, жазушы `білқайыр Спан.
Нұр Оңдағанұлы ш!птің емдік қасиетін таныған, соның
нәтижесінде кәнігі емшілермен пікірлесіп, «Ерғұны», «Кеспе
жусан», «Киікоты» т.б. дала мен тау ш!птері мен тамырларының
ағзаға пайдалы, кеселге емдік қасиеттерін зерделеген. Қара
таудың жарқабақтарынан сынған сүйекті тез біріктіретін мумия
тастың да шипасын жаралы арқардың сол тасты жалап тұрғанын
байқау арқылы біліп, халықтың қажеттілігіне пайдаланған. К!рік
ұстап, темір соққаннан басқа атқа салатын құрамалы ер-тұрман,
қарақұйрықтың мес қылып сойылған терісінің иін келтіріп ұлтан
жапсырып, !зі дайындаған таспамен аяқ киім (шоқай) тігіп беретін
болған. Жас кезінде, оншақты жыл әлетінде туған інісі Пірімжар
екеуі Захар Дубскийдің жалдамалы қайығымен тереңнен балық
шаншуда үлгі к!рсеткен, жоспарын асыра орындап тұрған, озат
балықшылар бригадасы аталған. Қарақұйрық етінің жас сорпасына шомылдыру немесе жағып, майлау арқылы күн !ткен балаларды құлан-таза сауығып кететініне к!з жеткізген, !мірде жиі
пайдаланған.
1955 жылы осы !ңірге табиғаты мен аң-құстарын, жәндіктерін
зоогеографиялық жағынан зерттеуге келген 25 жастағы Владимир
Сергеевич Залетаев Нұр аңшыны аудан, колхоз басшыларынан
сұрап алып, тілмәштыққа сол кезде кеңес армиясы қатарынан келген
ауылдың жас жігіті Жұмахан Қазақбаевты қосып, маусым айында
жолға шығады. Қызылсай, Талақ, К!гесем, Қарамая, Кендірлі,
Базыгүрлі, Қауынды бағыттарын толықтай аралап, мәліметтерін
жинақтап, рақметін айтып кеткен. Кейіннен де хабарласып тұрған
екен. В.Залетаев 1952 жылдан, яғни студент күнінен түркімен,
Маңғыстау жерін зерттеген, осы тақырыпта ғылыми атақ қорғаған,
ғылым докторы, ірілі-уақты аң-құстарды, арқарды да, кесірткеге
дейін сойып, ішін толтырып, !зінің қалпынан айнытпай алып
кетіпті. Ш!птің к!птеген түрін жинаған, қысқасы Маңғыстау
!ңіріндегі зерттеу жұмыстары сәтті !ткенін жазып та, айтып та
жүрген.
Туып-!скен даласының сырын жете біліп, сол даланың сәні
мен салтанаты деп !зі бағалаған аң-құсымен қоштасқандай 81 жасында атына мініп, қосқаттарды аралап келіп, қолындағы баласы
Түгелбайға: «Енді атты жылқыға жібере беруіңе болады» деген екен,
қайран Нұр ақсақал. Үй ауласындағы !зі қаздырып, шегендеген
құдық суына еккен, немерелеріне ектірген ағаштары бүгінде биіктей
түсуде, «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын» деген аталы с!здің
қадіріндей ұзағынан сүйіндіргей!
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