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Баршамыздың көз алдымызда басталған екі 
мемлекеттің қырқысы тоқтағанда ойымызға 
осындай тақырып оралды. Түтін – соғыстың 
басты белгісі. Бітім – соңғы түйіні.
Таулы Қарабақ аймағындағы Әзербайжан 
мен Армения арасындағы соғыс аяқталды 
дегенде бүкіл адамзатты қайдам, кешегі 
Кеңес Одағынан шыққан халықтар терең бір 
дем алды. Қару ұстап тоқайласқандар ортақ 
тоқтамға келді. Бітім жасалып, қол қойылды. 
Бітімнен қай жағы ұтып, қай жағы ұтылғанын 
таразылау сол сәттен-ақ басталды.
Біз мұндай таразыға жүгінуге асықпас 
едік. Әзірге нәтиже – соғыстың тоқтағаны. 
Солдаты болсын, бейбіт адамы болсын, 
енді қырылмайды. Басқасы болашақта 
бағамдалады. 2020 жылдың күзіндегі 
Армения-Әзербайжан соғысын сипаттауға 
болады, бірақ салмақтауға ерте. Уақыт ұзауы 
керек. Таудың алыстан толық көрінетіні 
сияқты. 
Жалпы Қарабағыңыздың өзі таудың іші екен. 
Біз кезінде үстінен ұшқанда ағараңдаған өзен 
мен оның аңғары түу төменнен ирелеңдеп 
қана көрінсе, келесі сәтте таудың төбесі 
тікұшақтың бауырын сыза жаздайды. Ағаш 
көп еді. Біразы соғыс барысында өртеніпті. Кей 
тұсын тіпті әдейі өртеді деген мәлімдемелерді 
байқадық. Өкінішті. Адам шығынынан кейінгі 
өкініштісі – осы.
Әзербайжан үшін «Азаттық аттанысы» деуге 
болатын соғыстың ұрыс жүргізу тәсілі өз 
дәуіріне сай. Қарудың жаңа түрі: ұшқышсыз 
ұшақ айтарлықтай тиімді екені әлемге 
әйгіленді. Қарсыластың техникасы мен әскерін 
құрта отырып, өз жағынан адам шығыны 
болмайды. Қарабақ майданы осылайша соғыс 
тактикасына жаңа әрекет әкелді.
Негізі мемлекеттер арасындағы қандай 
ашық айқас болмасын өзіндік өзгешелік, 
соны жаңалығымен тарих парағына 
түртіліп отырған. Әзербайжан мен Армения 
арасындағы бейбіт келісімнің не берерін 
кейін білерміз дегендіктен, енді беріде өткен 
соғыстардың қандай бітіммен тынғанына 
шолу жасап шығалық. Әрбірінің ұрыс салудағы 
ерекшеліктерін ескеріп өтелік.

ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ 
«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

«Ана тілі» газетінің «Қазпошта» АҚ бойынша
2021 жылға жазылу бағасы

Қазақстан халқы Ассамблеясының мемлекеттік тілді оқыту бойынша «Ұлы 
даланың ұлтаралық тілі» атты республикалық форумы және конгресі өтті. Іс-
шараға Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – Хатшылық 
меңгерушісі Ж.Түймебаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі 
М.Әзілханов, филология мен лингвистика саласының сарапшылары, қоғам 
қайраткерлері, тіл жанашырлары, Ассамблея мүшелері, этномәдени және 
жастар бірлестіктерінің өкілдері қатысты. Конгресс толығымен қазақ тілінде 
өтті, спикерлер ретінде мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт өкілдері мен 
этномәдени бірлестіктердің мүшелері сөз сөйледі. Іс-шара барысында 
мемлекеттік тілді еркін меңгерген өзге ұлт өкілдері тіл үйрену тәжірибесімен 
бөлісіп, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту жолдары туралы өз 
ұсыныстарын ортаға салды.

ҚАЗАҚ ТІЛІ – ТАТУЛЫҚ ТІЛІ
БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

АЙДЫҢ АРҒЫ БЕТІ

БАСПАСӨЗ – 2021

БҮГІНГІ САНДА:

7-бет

Түркі әлемінің 
бірлігі қажет

Уахит ШӘЛЕКЕНОВ:

3-бет

Фарабитанудың  
беймәлім беттері

«Елім Құлжада-ай» 
әнінің тарихы 12-бет

Қазір жер-жерде алдағы 2021 жылдың газет-журналдарына жазылу 
науқаны жүріп жатыр. Жұртшылық өзге басылымдармен қатар, өздері 
сүйіп оқитын «Ана тілі» газетіне де қолдау көрсетіп жатыр деген сенімдеміз.

Биылғы жылы отау көтеріп, құрылғанына 30 жыл толғандығын атап 
өткен «Ана тілі» ұжымы оқырман көңілінен шығу үшін шығармашылық 
күш-жігерлерін аянып қалған емес. Әсіресе ұлтымыздың өзекті мәселелерін 
көтеруде қалтқысыз қызмет етіп келеді. Бұл елдік іс алдағы уақытта да 
жалғаса беретін болады. 

Оқырман – газеттің тірегі, жанашыры. Кез келген басылым оқырманымен 
ордалы. Олай болса, біз де газетіміздің ел көлемінде көптеп таралып, 
әрбір қазақ шаңырағының сенімді серігі, ой бөлісер сырласы болғанына 
мүдделіміз. Ол үшін Сіздің қолдауыңыз қажет, құрметті оқырман!

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мемлекеттік тілдің р�лін күшейтіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру 
мақсатында ұйымдастырылып отыр-
ған «Ұлы даланың ұлтаралық тілі» 
респуб ликалық форумын аша отырып, 
 Ассамблея Т�рағасының орынбасары 
Жансейіт Түймебаев аталмыш  жиынды 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Т�рағасы Н.Назарбаевтың с�зімен 
 бастады:

«Бүгінгі жиынды Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы, Қазақ-
стан халқы Ассамблеясының  Т�ра ғасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақ т ілі 
баршаны біріктіретін, жастарды жа-
қындастыратын татулық тіліне айналуға 
тиіс» деген с�зімен бастағым келіп отыр.

/ткен жылы хакім Абайдың 175 
жылдық мерейтойына орай Прези-
дент қолдаған ақын �леңдерін оқу 
челленджіне Қазақстан халқы Ассам-
блеясынан жүзден астам ұлт �кілдері 
қатысып, қолдау білдірген еді. Биылғы 
Абай күні және ақын мерейтойы-
на орай Ассамблея республикалық 
деңгейде  онлайн поэзия фестивалін 

ұйымдастырды. Нәтижесінде 1000-ға 
жуық этнос �кілі қатысып, Абай �леңдері 
мен қара с�здерін оқып, әндерін шырқап, 
�з Ота нының нағыз  патриоттары екенін 
дәлелдеп шықты. «8лемді аялаған с�з» 
деген атпен түрлі этнос �кілдерінің Абай 
шығармашылығына арналған мақалалар 
топтамасы жарық к�рді. 

Бүгінгі форум барысында негізгі екі 
мәселені к�теретін боламыз.

Бірінші, 30 жылда тіл үйренуге не 
кедергі?

Екінші, қазақ тілінің қолданыс аясын 
кеңейту жолдары қандай?

8рбір қатысушы �зін таныстырып, 
осы т�ңіректе �з ойларын кезекпен 
ортаға салатын болады» деді Жансейіт 
Қансейітұлы.

Форум мен конгресте, сондай-ақ 
филология мен лингвистика саласының 
сарапшылары, тіл жанашырлары, ҚХА 
мүшелері мен жастар ұйымдары қатысып, 
шара барысында мемлекеттік тілді еркін 
меңгерген �зге ұлт �кілдері тіл үйрену 
тәжірибесімен б�лісе келе, мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту жолда-
ры туралы �з ұсыныстарын ортаға салды.

БІР УЫС ҚҰМ БАҒАЛАНАДЫ

1976 жылы Қазақ мемлекеттік уни-
верси тетіне оқуға түсіп, бірер жылдан 
соң «журналистік шеберлік» аталатын 
сабақта Нұрмахан Оразбековтің шәкірті 
болдық. Бұл – қазақ баспас�зінде шетел 
тақырыбына шолу мақала, уытты памфлет, 
жан-жақты жолжазба очерк жазған қаламгер. 
Қазақ ақпарат агенттігінің бас редакторы 
қызметінде жүріп, апта сайын студенттерді 
халықаралық тақырыпқа дендеудің қыр-
сырына баулитын.

Сол кісінің айтуымен ІІІ курста оқып 
жүргенде Египет пен Израиль арасындағы 
Кэмп-Дэвид бітімі туралы біраз  материал 
жинадық. Ол республикалық газетке 
шыққан «Қолтырауынның к�з жасы» атты 
памфлетімізге негіз болды. Ұстаз сонда 
бірқатар араб елдерінің басылымдары «Ан-
вар Садат араб халқының мүддесін  Синай 

түбегінің бір уыс құмына сатып кетті» деп 
жазып жатқанын айтқан. Теңеудің күштілігін 
қараңыз, әлі күнге с�йлем санамыздан 
�шпейді.

1978 жылғы қыркүйектегі бітімге дейін 
екі мемлекет соғыс жағдайында тұрды. 
 Израиль дүниеге келген сәттен Мысыр оған 
қарсы соғыс жариялаған. Оның шарықтау 
шегі 1967 жылғы «Алты күндік айқас» еді. 
Беріде Израильге барғанда сол соғыстың 
ізін к�рдік. Иорданияға жақын маңайдағы 
әскери бекіністер әлі сақталып тұр.

«Алты күндік айқастың» әскери  мамандар 
үйренетін тұсы – оны күші әлсіз жақтың 
бастап және жеңіп кетуінде. Онда араб 
мемлекеттері Израильге басып кіруге 
даярланып жатты. Египет, Сирия және 
Иорданияның біріккен қарулы күштері сан 
жағы мен техникада Израильдікінен басым 
еді. Сондықтан еврейлер елі жем болып кетер 
күнді күтпей, �зі бірінші шабуылға шықты.

Алғашқы күні Египеттің 20 әскери 
әуежайы �ртке оранып, бұл мемлекет 
соғыс ұшағынан жүген ұстап қалды. Одан 
 Сирия мен Иорданияның шабуылдап кел-
ген ұшақтары аспанда құртылды. Ендігі 
үміт жердегі жаяу әскерде еді. Одан қайыр 
болмай, соғыстың т�ртінші күні Израиль 
Египеттің Синай түбегін толық  басып алды. 
 Иордания жақтағы майданда  Израиль т�рт 
күнде Иордан �зенінің батыс жағалауын 
иемденді.  Иерусалимнің ескі  қаласы 
Құддысты тартып алды.

Алғашқы т�рт күнде Сирия жақ бетте 
қарқынды ұрыс �тпеді. Есесіне анау екі май-
данда жеңген әскерін бесінші күні Сирияға 
қарсы т�ккен Израиль олардың қарауындағы 
Голлан биігін басып алды. Осы таудың 
үстінен еврей қоныстары жиі атқыланатын. 
Сирия ол мүмкіндіктен айырылды.

(Жалғасы 5-бетте)

Жеке жазылушы үшін
Индекс: 65367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Кәсіпорын мен мекеме үшін
Индекс: 15367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44

Азаматтың суреті

ТҮТІННЕН 
КЕЙІНГІ БІТІМ

Елизавета СЕДЫШЕВА,
«Берегиня» орыс этномәдени орталығы» 
қоғамдық бірлестігінің мүшесі:

АРДЫҢ ІСІ
Қасиетті елдің қастерлі тілі бойыма 

дем алған ауамен, ішкен суымен бірге 
 дарыды. Тіпті осыған дейін қамқор болып, 
қасымнан табылған ізгі ниетті адамдар да 
басымнан  сипап, жақсы тілектерін осы 
тілде жеткізген екен. Тағдырдың жазуы-
мен Теміртау қаласын дағы балалар үйінде 
тәрбиеленіп, қазақтың тілімен қатар, к�ркем 
дәстүріне қанып �стім. 8ркез қасымнан 
табылатын достарымды да қазақ ортасынан 
таптым. Достарым қазақ болған соң үнемі 
с�здік қорымды байытып, білім к�кжиегін 
кеңейтуге тырысамын. Осы жерде туып, осы 
елдің азаматы болғандықтан, тілді білмеу – 
мен үшін ардың ісі. 

Мен жаспын, алдымда – үлкен даңғыл 
жол. Елімізде біз үшін барлық мүмкіндіктер 
жасалған. «Болашақ – жастардың қолында!» 
деген с�зді үнемі жадымда ұстап, Абайдың 
«Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та, 
бар қалан!» дегеніндей, еліміздің �ркендеуі 
жолында мен де біліміммен, білігіммен бір 
кірпіші болуды к�ксеймін. 

Ол үшін, әлбетте, қазақ тілін білу – 
міндет. Замандастарымды қазақ тілін жетік 
меңгеруге, ойын қазақ тілінде ашық әрі еркін 
жеткізуге насихаттаймын. Себебі – болашақ 
қазақтың тілінде. 

Қазақстандықтар әлемдік мінбелерден 
қазақша с�йлеп, еліміздің абыройын асқақ-
тат қанда менің жұдырықтай жүрегім ерек-
ше қуа нады. Себебі, мен де осы елдің бір 
б�лшегімін.

Қазақстан Республикасының Президенті 
қазақ тілі ұлтаралық қатынас тіліне айналуы 
керектігін жиі айтады. Тілді дамыту әрқай -
сысымыздың тікелей міндетіміз. Тіл – ең ал-
ды мен халқымыздың тарихының, мәдение-
тінің айнасы. Ал мемлекетімізге қызмет 
ететін аза  маттар осы құндылығымызды 
қастер лесе – еліміз ары қарай қарыштап 
дами түсетіні с�зсіз. 

Күлтегін дәуірінен негіз алатын баба 
тіліміздің мәртебесі биік, ешқандай дәуір 
желі түбірін қозғай алмайтындай болсын 
деген тілегім жайдан-жай айтыла салған с�з 
емес. Ол менің шын тілегім! 

Еліміздің әр азаматы қазақ тілін білуі 
керек. Мемлекеттік тілді білу – борыш емес, 
міндет! 

Мемлекеттік тілдің имиджін артты-
ру мақсатында жастар арасында қазақша 
с�йлеуге шақыратын пікір алаңдарын, 
о с ы н д а й  ф о р у м д а р ,  т ү р л і  а к ц и я л а р 
жиі ұйымдастырылса деген тілегім бар. 
Сондай-ақ кинотеатрлардың және барлық 
телеарналардағы балалар мульт фильмдердің 
тілін қазақшаға к�шіретін уақыт жетті. 
Қазір ата-аналардың жұмысбас ты лығына 
байланысты балаларды мультфильм дер 
тәрбиелейтін болды. Ешкім үйрет песе де 
балабақша бүлдіршіндері орыс, ағыл шын 
тілдерін меңгеріп алады. Керісінше, �з ана 
тіліне келгенде с�йлей алмайды, себебі олар-
дың қазақша таным-түсінігін қалып тас ты-
ра тын орта жоқ, адам жоқ, ата-ана, ата-әже 
жоқ. 

Біздің болашақ балаларымыздың тілі 
қазақша шығуы тиіс. Сондықтан, ең алды-
мен, теледидар тілін мемлекеттік тілге 100 
пайыз к�шіруіміз керек деп есептеймін.

(Жалғасы 5-бетте)
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ІНДЕТТЕН САҚТАНУ – 
БАРШАҒА МІНДЕТ 

БАТЫР ЕСКЕРТКІШІ 
АШЫЛДЫ

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫЛАРЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 

БІЛУІ ТИІС

ПРЕЗИДЕНТ ҚАБЫЛДАДЫ

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАММЕН 
БАЙЛАНЫСТЫҢ МАҢЫЗЫ ЗОР 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 
ЖӘНЕ ОНЛАЙН ҚЫЗМЕТ

Коронавирус басталғалы сегіз 
айдың ішінде еліміздің денсаулық 
сақтау саласы біршама нығайып, жап-
пай тестілеу жұмысы жүйеленгеніне 
тоқтала  келіп,  індетт ің  екінші 
кезеңінен сақтану керегін ескертті.

 – Пандемияның екінші толқыны 
к�птеген белгілері бойынша �згеше 
болмақ және ел экономикасы үшін 
күрделі кезеңде �тпек. Біз мұны ес-
керуіміз керек. Бүгінде бүкіл әлем 
«ковид теңдеуі» деп аталатын күр-
д е л і  м ә с е л е н і  ш е ш у д і ң  а л д ы н -
да тұр. Мұндай жағдайда тұтас бір 
саланың жойылып кетуі ғана емес, 
оның кейін білінетін салдары да оңай 
тимейді. Жұмыссыздық �ршіп, білім 
беру ісіндегі олқылықтардың кесірі 
түрлі теріс пиғылдардың асқынуына, 
оның ішінде, қылмыстың �ршуіне 
әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан 
қазіргі міндет – к�ктемдегідей жап-
пай карантинге жеткізбей, пан-
демияны ауыздықтау.  Бірқатар 
облыс тарда коронавирус індетіне 
қатысты жаңа жағдайларды жасыру 
деректері анықталды. 8ңгіме Шығыс 
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, 
Павлодар, Ақмола, Қостанай және 

Батыр атымен аталатын жергілікті гимназия ғимаратының жанындағы 
ескерткіш 2001 жылы орнатылған еді, алайда содан бері қалпына келтіруді қажет 
етіп тұрған болатын.  «Ата-Мекен» қазақ ұлттық мәдени қоғамының қатысуымен 
және Қазақстан Республикасының Санкт-Петербургтегі Бас консулдығының 
к�мегімен абаттандыру және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Ескерткішті 
қалпына келтіру үшін Қостанай облысының әкімдігінің қолдауымен 1 млн рубль 
к�лемінде қаржы б�лінді.

Іс-шара барысында Қазақстан Республикасының Ресей дегі елшісі Ермек 
К�шербаев ескерткіштің ашылуын Сұлтан Баймағамбетовтің 100 жылдығы мен 
Ұлы Жеңістің 75 жылды ғының символы деп атады. Ол Ленинград облысының 
және Кировск қаласының басшылығына, гимназия мұғалімдері мен оқушы-
ларына ризашылығын білдірді. Оның пікірінше, бұл екі елдің халықтары 
арасындағы достық, ынтымақтастық және �зара түсіністік үшін негіз болатын 
ортақ мұрағат.

Ленинград облысының губернаторы Александр  Дрозденко Сұлтан 
Баймағамбетовтің ерлігі Ленинград үшін болған қаһармандық шайқастың та-
рихына – 1941 жылдың маусым айынан 1944 жылдың тамызына дейін болған 
Екінші дүниежүзілік соғыстың ең қиын және ұзақ шайқасына енгенін баса айтты. 
«Мұнда соғысқан және қаза тапқан сарбаздар �здерін ұлтқа б�лген жоқ, олардың 
бәрі туған жеріне қарамастан ортақ Отанын қорғады» деді аймақ басшысы. Еске 
сала кетейік Кеңес Одағының Батыры Сұлтан Біржанұлы Баймағамбетов 1943 
жылы 25 шілде күні болған шайқаста жау дзотын кеудесімен жауып, ерлікпен қаза 
тапқан болатын. 1944 жылы КСРО Жоғары Кеңесі Президиумының шешімімен 
Баймағамбетовке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. Ол  Ленинград облысы 
Синявино ауылындағы соғыс мемориалындағы бауырластар қабіріне жерленген.

Ескерткіштің қайта ашылуына орай арнайы барған жұмыс сапары барысында 
елші Ермек К�шербаев «Петербург трактор зауыты» АҚ-да кәсіпорын директоры 
Сергей Серебряковпен кездесті, Кездесу барысында қос тарап Қостанай трактор 
зауыты базасында энергия �ндіруге бай «Кировец» тракторларын құрастыру 
 туралы келісімді жүзеге асыру және қазақстандық тракторлардың к�рші  елдерге 
экспорттау мәселесін талқылады.

Н.БАТЫР

Б а с п а с � з  м ә с л и х а т ы н  а ш қ а н 
 Ха лықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
т�рағасының міндетін атқарушы 
 Ерден Қажыбек қоғамның 1989 жылы 
құрылғанын, бүгінде барлық облыс-
тарда Алматы, Нұр-Сұлтан, Шым-
кент қалаларында және әлемнің 20-
дан аса елдерінде б�лімшелері мен 
�кіл діктері барын айтып �тті. Міне, 
 осынша қоғам мүшелері  атынан 
Қазақстан Президенті аппаратына, ҚР 
Парламенті Сенатының т�рағасына, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің т�рағасына, 
ҚР Премьер-министріне талап хат 
жолданды. Онда алдағы Парламент 
Мәжілісі мен Мәслихат депутатта-
рын сайлау қарсаңында үміткерлердің 
мемлекеттік тілді білу керектігі та-
лап етілген. Талапхат т�мендегідей 
түйінделген:  

«Халық тілінде жұмыс істей ал-
майтын адамдарды «халық �кілі» деп 
атаудың �зі – құқықтық нонсенс әрі 
қарапайым логикаға кереғар дүние».   

Бұл талапхат аталмыш қоғамның 
qtq.kz\talaphat сайтында жарияланған. 
Осы талапхатқа үн қосқысы келген кез 
келген азамат сайтты ашып, электрон-
ды түрде қол қоя алады.

Б ұ д а н  к е й і н  с � з  а л ғ а н  ж а з у -

шы Смағұл Елубай әлемнің бірде-
бір мемлекетін де мемлекеттік тілді 
бұлайша жетімсіре тіп отырмағанын, 
депутаттардың 30 жыл бойы орыс 
тілінде заң қабылдап келгенін, бұдан 
ары бұған т�зуге болмайтынын ащы 
сынға алды. Бұл талапты �зінің толық 
қолдайтынын жеткізді.

Белгілі тіл жанашыры Асылы Осман 
�зінің қазақ тілінің мәртебесі үшін 1987 
жылдан бері күресіп келе жатқанын, 
жердің де, елдің де иесі қазақ екенін, 
�зге ұлыстарға ешқандай қысым жаса-
май, олардың тілдері мен дәстүрлерін 
дамытуға мүмкіндік жасап отырғанын 
айта келіп, талапхатты қолдайтынын 
білдірді. 

  Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев �зінің  Жолдауында халық үнін 
тыңдайтын мемлекет  құру керектігін 
Үкімет пен министрліктерге тапсырған 
болатын. Ендеше, халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы мен оның мыңдаған 
мүшелері және халықтың бұл тала-
бын Орталық сайлау комиссиясы да 
ескереді деген ойдамыз. Ал бұл талап-
ты «Ана тілі» газеті �з бақылауында 
ұстайтын болады. 

Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
коронавирус індетінің та-
ралуына қарсы іс-қимыл 
шараларын тағы да бір 
пысықтау үшін Үкімет 
мүшелері және бірқатар 
орган басшылары мен 
қалалар, облыстардың 
әкімдерімен бейнекон-
ференция режимінде 
кеңес өткізгені жөнінде 
Президенттің баспасөз 
қызметі хабарлады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев сөз 
басында пандемия кезінде 
отандық дәрігерлердің 
тиісті тәжірибе жина-
ғанын, бұл дерттің негізгі 
белгілерін айқындап, 
онымен күресу жолдарын 
үйренгенін айтты.

Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида 
Балаева Алматы қаласының өңірлік Азаматтық форумының ашылуында сөз 
сөйледі. Министр мемлекеттің азаматтық қоғаммен өзара іс-қимылының жаңа 
тәсілдері туралы айтты.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 17 қарашадан бастап 
республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтарының тұрғындары 
үшін тесті режимде халықты жұмыспен қамту қашықтықтан қызмет көрсету 
функционалын іске қосты. Қазақстандықтар Электронды еңбек биржасындағы 
«жеке кабинетінде» жұмыс іздеп жүрген адам немесе жұмыссыз ретінде есеп-
ке тұра алады, мемлекет субсидиялайтын бос жұмыс орындарын өз бетінше 
таңдай алады және т. б.

Ресей Федерациясының Ленинград облысының Кировск қаласында Кеңес 
Одағының Батыры Сұлтан Баймағамбетовтің ескерткіші қалпына келтіруден 
кейін қайта ашылды. Мұндай талапты Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы қоғам қайраткерлері мен зиялы 

қауым және БАҚ өкілдерін «Достық» үйіне жинап жария етті. Шараға белгілі жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері Смағұл Елубай, тіл жанашыры Асылы Осман және 
 зиялы қауым өкілдері қатысты.  

ҚҰРМЕТ

БІЗ БІРГЕМІЗ!

ЖИЫН

басқа да  облыстар жайында болып 
отыр. /тірікті шындай с�йлету аса 
қауіпті құбылыс екенін түсіну керек. 
/йткені ол  шынайы қауіптің бетін 
бүркемелейді. Сондай-ақ бүкіл еліміз 
бойынша  коронавирус індетіне қарсы 
жүргізіліп жатқан күрес стратегия-
сына зиянын тигізеді. Қазіргі ахуал 
жете бағаланбай, қабылданған шара-
лар толық жүзеге асырылмай отыр. 
Халықтың індеттен сақтану деңгейі 
т�мендеп кеткен. Бұл – аксиома. 
Мұндай жағдай әлемнің к�птеген елінде 
байқалуда. Аталған проблеманың біздің 
денсаулық сақтау жүйемізде де со-
зылмалы  сипат алғанын мойындауы-
мыз керек. Медициналық ұйымдарға 
жүргізілген бағалау қорытындысы 
олардың дайындық деңгейінің әлі де 
т�мен екенін к�рсетті. Денсаулық сақтау 
нысандарының жартысынан аста-
мында заң бұзушылықтар анықталған. 
А у р у х а н а л а р  а й м а қ т а р ғ а  т о л ы қ 
б�лінбеген. Нәтижесінде, емделушілер 
мен аурухана қызметкерле рінің 
індет жұқтыру қаупі сақталып отыр. 
Шын мәнінде, барлық �ңірлерде 
жан сақтау б�лімшелерінің тиісті 
құрал-жабдықтармен толыққанды 
қамтамасыз етілмегені к�рінді. Атап 
айтқанда, коронавирус індетімен 
қатты ауырған науқастарды емдеуге 

П р е з и д е н т  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаев Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Аида Балаеваны қабылдады. 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа ақпараттан-
дыру стратегиясын іске асыру және 
Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына Жолдауы аясында берілген 
тапсырмаларының орындалу барысы 
жайында баяндалды. Сонымен қатар 

Азаматтық форумның пленарлық 
б�ліміне Алматы қаласының әкімі 
Бақытжан Сағынтаев, Алматы қаласы 
Қоғамдық кеңесінің т�рағасы  Рахман 
А л ш а н о в ,  « А л м а т ы  қ а л а с ы н ы ң 
Кәсіподақтар орталығы» аумақтық 
кәсіподақтар бірлестігінің т�райымы 
Зәуреш /мірбаева, ҮЕҰ �кілдері 
қатысты.

«Кез келген мемлекет әлеуметтік 
маңызды мәселелерді шешуде сенімді 
серіктестікті талап етеді. Бұл тұрғыда 
қоғамның түрлі салаларының проб-
лемаларын білетін ҮЕҰ-ға үлкен 
сенім артылады. Сондықтан ҮЕҰ 
белсенділ іг і  б і з  үшін  әрқашан 
маңызды» деп атап �тті министр Аида 
Балаева.

Оның айтуынша, мемлекеттік 
органдардың ҮЕҰ-мен жобалық �зара 
іс-қимыл мәселесі қайта қаралуда. 
Іске асырылған бірлескен жобалардың 
сапалық к�рсеткіші сандық к�рсет-
кіштен басым болады. Бұл үшін мем-
лекеттің 10 жылға арналған әлеуметтік 
бағ дарланған стратегиясын әзірлеу 
және бекіту туралы мәселе бастама 
болды, оның іргетасы адам мен оның 
қажеттіліктері болады.

Ақпарат және қоғамдық даму 

Жоғарыда к�рсетілген қызметтерді 
онлайн режимде алу үшін электрондық 
цифрлық қолтаңбаны пайдалана оты-
рып, ЭЕБ-да тіркелу қажет.

«Электрондық еңбек биржасындағы 
пилоттық жоба жұмыссыздарды тіркеу 
рәсімдерін жеңілдету және жұмыспен 
қамтуды қолдау бойынша мемлекеттік 
қызметтерді, оның ішінде жұмысынан 
айырылу бойынша әлеуметтік т�лем-
дерді алуды жеңілдету үшін іске 
қосыл ды. Енді барлығын тек интер-
нет,  компьютер және электрондық 
цифрлық қол таң баның к�мегімен 
ж а с а у ғ а  б о л а д ы »  д е й д і  « Е ң б е к 
 ресурстарын дамыту орталығы» АҚ 
президенті Дәулет Арғындықов.

Интернет  немесе   компьютер 
болмаған жағдайда қызметтерді 
ХЖҚО-да �зіне-�зі қызмет к�рсету 
ай мағын пайдалана отырып алуға 
болады. Бұл азаматтарға халықты 
жұмыспен қамту орталығының мама-
нына қабылдауға кезек күтпеуге және 
COVID-19 пандемиясы жағдайында 
тіке байланысты азайтуға мүмкіндік 
береді.

«Қызмет толықтай автоматтан-
дырылған. Бұл дегеніміз, егер портал 
үш жұмыс күні ішінде адамға лайықты 

қажетті жекелеген дәрі-дәрмектер 
мен медициналық бұйымдардың же-
тіс пеушілігі байқалады. /ңірлер ем-
деу хаттамасында к�рсетілген дәрі-
дәрмек тер ді емес, �здерінің білгені 
бойынша препараттар сатып алу-
да.  Менің тапсырмам бойынша 
ПТР сынамалары мен медициналық 
бетперделердің бағасы т�мендетілді. 
Мұндай оң бас таманы халық бірден 
с е з і н д і .  О с ы н д а й  ж ұ м ы с т а р д ы 
медициналық дәрі-дәрмектерге, 
ең алдымен, корона ви русқа қарсы 
медикаменттер ге  қа тысты жүргізу 
қажет. Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігіне Мемле кеттік 
кіріс комитетімен бірлесіп, аталған 
мәселені қарастыруды тапсы ра мын. 
Жалпы Агенттік дәрі-дәр мек тер мен 
медициналық бұйым  дардың бағасын 
реттеу іс іне атсалысып, фарма-
цевтикалық бизнестегі картель дерді 
әшкерелеуі керек, – деді  Мемлекет 
басшысы.

С о н д а й - а қ  П р е з и д е н т  м е м -
лекет тара пынан коронавируспен 
 кү рес ке жұмылдырылған медицина 
қыз меткерлеріне үстемеақы т�леу 
жал ғасатынын айтты. Санитарлық 
 та лап тар мен шектеу шараларының 
сақ  талуына компания басшыларының 
және бизнес иелерінің жауапты екенін 

министр азаматтық қоғамды дамыту 
мәселелеріне тоқталып, аталған бағыт 
бойынша алға қойылған міндеттерді 
орындаудың нақты жоспарлары 
 туралы мәлімет берді. Кездесу соңында 
 Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
қолға алынған жұмыстарды жалғастыра 
беруді атап �тіп, министрлікке бірқатар 
міндет пен тапсырма жүктеді.

министрі үкіметтік емес ұйымдарды 
кәсібилендірудің маңыздылығын 
ерекше атап �тті.

«Қазіргі уақытта ҮЕҰ-ды кәсі-
билендіру бойынша жұмыстар жүр-
гі зілуде. Атап айтқанда, «ҮЕҰ Акаде-
миясы» жобасы іске асырылуда, оның 
ба засында азаматтық сектор к�ш бас-
шылары даярланып, қоғамдық бір-
лестіктердің кәсіби дағдылары дами-
тын болады. Бұл Қазақстандағы ҮЕҰ 
басшылары үшін қажетті құқықтық 
және басқарушылық білімнің алғашқы 
жүйелендірілген курсы» деп хабарлады 
А.Балаева.

Елімізде азаматтық секторды одан 
әрі дамыту үшін министрлік серти-
фикатталған сарапшылар институтын 
құру және ҮЕҰ гранттық жобаларының 
бюджетін жоспарлау форматын �згерту 
бойынша жұмыс жүргізуде.

Естеріңізге сала кетейік, «Қоғам 
және мемлекет: «Birgemiz» серіктестігі 
мен дамуының 30 жылы» атты �ңірлік 
азаматтық форумдар 2020 жылғы 23-
27 қарашада �тетін Қазақстанның 
IX Азаматтық форумы қарсаңында 
�ткізіледі.

Смайыл БАЗАРБАЙ

жұмыс таба алмаса, онда Электрондық 
еңбек биржасы жұмыссыз ретінде авто-
матты түрде тіркейді. Осылайша, адам 
факторы толығымен алып тасталады» 
деді Дәулет Арғындықов.

Жұмыссыз мәртебесін алғаннан 
кейін азаматтар онлайн-режимде ЭЕБ-
да жұмысынан айырылу бойынша 
әлеуметтік т�лемге �тінім бере алады 
және мемлекет субсидиялайтын жұмыс 
орындарын – жастар практикасын-
да, әлеуметтік жұмыс орындарында, 
қоғамдық жұмыста бос жұмыс орында-
рын �з бетінше таңдай алады.

Жұмыс іздеп жүрген адам, жұ-
мыссыз ретінде тіркеу, мемлекет суб-
сидиялайтын жұмыс орындарына 
жіберу, жұмысынан айырылу бойынша 
әлеумет тік т�лем алу бойынша қызмет 
к�рсету туралы толығырақ ЭЕБ пор-
талынан немесе халықты жұмыспен 
қамту орталығынан білуге болады.

Еске сала кетсек, Үкімет отыры-
сын да ҚР Еңбек және халықты әлеу-
меттік қорғау министрі Біржан Нұрым-
бетов 2022 жылы әлеуметтік-еңбек 
саласындағы қызметтердің 93 пайызы 
электронды болады деп мәлім етті.

И.С�ТІМ

де ескертті. Сонымен қатар білім 
сапа сы ның т�мендемеуін, оқыту 
нәти жесіне мониторинг жүргізуді, 
жем қорлыққа жол берілмеуі керегін, 
медицина қызметкерлерін қорғаныш 
құралдарымен қамтуды, дәрі-дәрмек 
бағасын арттырмауды Үкіметке тап-
сырды. Отандық екі вакцина келешегі 
зор әлемдік биоқұралдардың қатары-
на енгізіліп, қазіргі уақытта оларға 
кли ни калық зерттеулер жүргізіліп 
жат қанына да тоқталды.

– Үкіметтің  алдында тұрған 
үлкен міндет – отандық вакцинаны 
ешбір кедергісіз �ндіріске енгізу. 
Уақытша тіркеу тәртібін жеңілдетіп, 
вакцинаның тәжірибелік-�неркәсіп 
және �неркәсіп �ндірісіне арналған 
зауыт құрылысын аяқтау қажет. Мен 
Ресей Президентімен ресейлік вак-
цина �ндірісі зауытының құрылысы 
бойынша келісімге келдім. Үкімет 
осы қажетті жобаға инвестиция тар-
ту бойынша келісс�здерді бастап 
та кетті. Биологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің барлық бағыттары 
бойынша жұмысты жалғастыру 
маңыз ды. Мұндай шараларды дамыған 
мем лекеттердің бәрі қабылдап жатыр. 
Парламенттің осы сессиядағы жұмысы 
аяқталғанға дейін депутаттардың 
қа рауына Биологиялық қауіпсіздік 
ж�ніндегі заң жобасын енгізу керек, – 
деді Мемлекет басшысы.

С�зінің түйінінде Президент бар-
ша азаматтарды тәртіпті қатаң сақ-
тауға, уақытша шектеу шаралары-
на түсі ністікпен қарауға шақырды. 
Мемлекет басшысы індетпен күресте 
алдыңғы сапта жүрген дәрігерлерге, 
полиция қызметкерлеріне, әскери 
қызметшілерге алғыс айтты. 

Нұрболат АБАЙҰЛЫ 
«Ana tili»

Азаматтың суреті
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ANA TILI С О Ң Ғ Ы  С Ұ Х Б А Т 
– Ұлтымыздың саяси қайраткері 

Мұстафа Шоқай: «Түркістан түріктеріне, 
1з бірліг іміз  – түрік бірліг і  бәрінен 
қымбат» деген пікірі бүгінгі күнде де 1зекті 
 болып отыр. �ңгімемізді бүгінгі түркі 
халықтарының бірлігін қалыптастыру 
мәселесінен бастасақ. 

– Бүгінгі түркі әлемі, сол әлемді құрап 
отырған қазақ, қырғыз, әзербайжан, 
�збек, түркімен, түріктер түбі бір, тарихы 
бір түркі мемлекеттері бірлік мәселесіне 
ерекше к�ңіл б�луі керек деп есептеймін. 
8рқайсымыз дербес мемлекет ретінде 
 жеке-жеке дами беретін болсақ, бірікпесек, 
келешекте егемендігімізді сақтау қиынға 
түседі. Дербес қазақ халқы, қырғыз, �збек, 
түркімен, әзербайжан, түрік халқы болып �з 
жолымызбен кете берсек, бірлігімізді қалай 
қалыптастырамыз? Міне, осы сұрақ мені 
к�птен бері ойландырып келеді. 

Тарихқа зер салатын болсақ, дүниежүзін 
мекендеген түріктер егемендіктің туын 
жоғары ұстап, соның негізінде адам-
зат �ркениетінің негізін салып, дамыта 
білген. Бірақ ертедегі бабаларымыздың 
қалыптастырған рухани �ркениетінің 
кейбіреулері әлсіреп, осалдап кеткен. 
 Елбасы «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында: 
«Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озат жүруі, яғни одан бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс» деді. Міне, аталмыш 
бағдарламаны іске асыру үшін халқымыздың 
рухани қазына-байлығын ұрпақ игілігіне 
 жаратып, ата-бабаларымыздың ғасырлар 
бойы қалыптастырған �те бай құндылық 
дәстүрлерін қайта жаңғыртып, осы жолда 
әрбір саналы азамат бар қуат-күші мен 
білімін сарқа еңбек етуі қажет. 

Егемендігіміздің �зектілігі сондай: ол әр 
уақытта да к�нермейтін пікір. Соны сақтау 
үшін барлық саналы азаматтар егемендікті 
алға �рлете беруі керек. Міне, осындай 
мақсатта біздің түрік халқы к�п ғасырлар 
бойы егемендікті жасаған. Жоғарыда 
айтқанымыздай, адамзат �ркениетінің 
негізін Орталық Азияда қалып, оны Шығыс 
Еуропа елдерінде таратқан. Ол ж�нінде 
бірталай еңбек жазғанмын. Ұлым, тарих 
ғылымының докторы Мұрат Шәлекеновпен 
бірге «Орталық Азиядағы мемлекеттер» 
(Алматы, Қазақ университеті, 2017 жыл) 
деген кітап жазып шыққанбыз. Бұл кітапта 
түріктердің ұйымдастырған алғашқы 
мемлекеттері, империялары ж�нінде 
айтылған. Міне, осы және тағы да басқа 
деректерге сүйене отырып, �ткен тарихқа 
шолу істесек, біздің ата-бабаларымыз 
ежелден �ркениеттерді орнатуға, оны 
дамытуға үздіксіз жұмыс атқарған. Орталық 
 Азияны мекендеген түріктер жайын-
да Лев  Николаевич Гумилев былай деп 
 жазады: «Этот континет на исторический 
 обозримый период объединился три раза. 
С  начала его объединили тюрки, создав 
каганат, который охватили земли тюрских 
кочевников от желтого моря до черного. На 
смену тюрков пришли из Сибири монго-
лы. Затем после периода полного распада, 
дезинтеграции, инициативу взяла на себя 
Россия. С XIV века русские двигались на 
Восток, вышли на Тихий океан, новая дер-
жава выступила таким образом наследни-
ками «Тюркского каганата» Монгольского 
 улуса». Лев Гумилев түрік этностарының та-
рихына тамаша тұжырымдама жасай келіп, 
түрік қағанатының, оның �ркениетінің 
мұрагері Ресей болды деген пікірін алға тар-
тады. Алайда біз бұл пікірге қосылмаймыз. 
Солай болса да, Россия біздің еліміздің 
шығыс к�ршілерін, соның ішінде түріктерді 
отар елдерге айналдырған. Оны үш жүз 
жыл ұстап тұрған. Бірақ Россия бұрын 
гүлденген түрік халқының �ркениетін ие-
леп, оның мұрагері болып, дамыта алған 
жоқ. Керісінше езіп, жаншыды. Сондықтан 
Гумилевтің түріктердің б�лінуі, бірлесуі 
ж�ніндегі пікірі дұрыс қой, бірақ түріктердің 
мұрагерлігін жалғастырушы – орыстар 
дегеніне к�нуге болмайды. Оған сын к�збен 
қарауымыз керек. Осы бодандықтан шығу 
үшін, түріктер, оның ішінде қазақтар от-
аршылдармен үздіксіз соғысты. Қазіргі 
егемендікке халқымыз білектің күшімен, 
найзаның ұшымен қол жеткізді. Міне, 
осы егемендікті дұрыс пайдаланып, әлем 
түріктерін біріктіріп, ұлы түрік �ркениетін 
құруымыз �зекті, мәртебелі мәселенің бірі. 
Міне, осыған к�ңіл б�лейік. 

Ежелгі және құлшылық дәуірлерінде 
Түрік мемлекеті барлық тарихи формация-
ларды басынан �ткерді. Сондықтан осы 
дәуірлердің бәрінде түріктер мемлекет 
ұйымдастырған. Ол мемлекеттерді ұлғайтып 
үлкен империялар құрған. Сол алғашқы 
империялардың бірі – Ғұн империясы. 

Мына Қара теңізден бастап Қытайға 
дейінгі жерді Ғұндар иеленген. Орыстың 
ғалымы Инородцевтің айтуынша, ғұндар 
екі  түрлі  аталған:  батысы – ғұндар, 
шығысы – хундар. Батыс пенен Шығыс 
– екеуі де біртілдес, бір тектес халық. 
Бір тілде с�йлеген. /здерінің егемендігі 
үшін күрескен. Біздің дәуірімізге дейінгі 
кезеңдерінде ғұндар бірігіп «Ғұн» импе-
риясын құрған. Оны Моде басқарған. 
Империяның құрамына �зге нәсілді, �зге 
тілді бірде-бір халықты кіргізбеген. Тек бір 
тілде с�йлейтін ғұндардан құрған. Басқа 
бағындырған халықтар, қытай, корей, 
содан кейін шығыс-славян халықтары, 
орыс, белорус, украин халықтары, тағы 
басқа халықтар вассал ретінде сақталып, 
�здерінше �мір сүрген. 

«/з еркілеріңізбен дамыңдар, біз сен-
дерге жәрдем береміз, тек бізге бағынышты 
болып, салық т�леп тұрасыңдар» деген. 
8йтпесе, оларды отарластырып, �здерінің 
қарауына алып, түріктерге қосып жіберуге 
болар еді ғой. Олай жасамаған. Міне, біз 
осы мәселеге жіті к�ңіл б�луіміз керек. 
Ерекше атап айтарлығы, түріктер �здерінің 
бірліктерін жақсы сақтаған. Қазақтың 
мақалы бар ғой: «Бірлік болмай – тірлік 
болмайды», «Б�лінгенді б�рі жейді» деген. 
Бірлік деген қасиетті ұғым. 

– Біздің түрік бабаларымыз 1з тарихында 
ұлы империяларды құрғаны белгілі. Олардың 

жаулап алған елдеріне қатысты саясаты 
қандай болды?

– Біздің түрік әлемінің сыртқы сая-
сатында отаршылдық саясат болмаған. 
Отаршылдық саясатты ұстамай, азаттық 
үшін күрескен. «Жер бетіндегі үлкенді-
кішілі әр халық �здерінің жасаған табиғи-
географиялық ұясында қалай �мір сүремін 
десе, еркіменен �мір сүрсін» деген. «Бір 
халық екінші халықты бағындырып, оны 
отаршылдыққа айналдырмау керек» де-
ген. Яғни жер бетіндегі халықтың �міріне 
қол сұқпау керек деген. Олардың табиғи 
заңдылықпен дамуына, �сіп-�ркендеуіне 
мүмкіндік берген. Мысалы, Аттиланы 
алайық. Аттиланың Батыс Еуропа елдерін 
Рим құлшылық империясынан азат етіп, 
олардың феодалдық жолмен эволюциялық 
дамуына даңғыл жол ашқанын,  Еуропа 
этностары �те жоғары бағалаған және 
ол  туралы жағымды пікірлердің әлі де 
� м і р  с ү р у і н  д ә л е л д е й т і н  д е р е к т е р 
баршылық. Батыс Еуропаның жазушы-
лары, ғалымдары  Аттила туралы к�лемді 
ғылыми еңбектерді, әдеби және к�ркем 
кітаптарды Еуропа елдерінің к�птеген 
ғұламалары жазған.  Оған қосымша 
Аттилаға арнап опералар мен кинолар 
шығарған. Шіркін-ай, соларды жинақтап, 
Батыс Еуропа елдері этностарының  Аттила 
ж�ніндегі к�зқарастары бүгінгі түрік тілдес 
қандастарымыздың, соның ішінде қазақ 
халқының арасына таралса тамаша руха-
ни байлық болар еді. Кеңес Одағы ыды-
рап, егеменді түрік тілдес халықтардың 
мемлекеті тарихи сахнаға шығуымен, 
 Аттила қайта жаңғырып, ол туралы к�лемді 
зерттеулер соңғы жылдарда жарық к�руі 
тиіс. 

Дүниені дүр сілкіндірген ғұндардың 
күштілігі олардың бірлігінде болатын. 
Олардың мәдениеті к�п жағдайда басқа 
халықтардан жоғары болып, �здерінің 
үстемдігін шығыста да, батыста да ұзақ 
уақыт жүргізген. Сол кезде қалыптасқан 
ғұндардың бірлігі орта ғасырдың бас 
кезінде осалдап, 603 жылы Шығыс және 
Батыс қағанаттарына б�лінген. Сол кез-
де таққа отырған Түрік қағандары елдің 
бұрынғы бірлігін қайта қалпына келтіру 
үшін күштерін жұмсаған. Солардың ішінен 
Түрік мемлекетінің бірлігін сақтауда зор 
табысқа қол жеткізген Білге мен Күлтегін. 
Олардың �мірі мен атқарған қызметтері 
Орхон-Енисей ескерткіштерінде тасқа ойы-
лып жазылып қалдырылған тамаша мұра 
ретінде бізге жетті. Міне, ежелден түріктер 
елдің, халықтың қадірін жақсы білген, та-
рихи тұлғалар ел бірлігін сақтау үшін бар 
күш-қайратын аямаған. Бірлік қасиетті 
сезім болып, халқымыздың сүйегіне сіңген. 

– Ежелден-ақ түріктер бірліктің қадірін 
түсініп, құдіреті күшті империялар құрған 
және халқын алға 1рлеткенін айтып отыр-
сыз ғой. >зінен бұрынғы осы тұлғалардың 
бірлік арқылы қол жеткізген тәжірибелерінен 
сабақ алған Шыңғыс хан да 1зіне дейінгі 
бабаларының мол тәжірибесінен сабақ алды, 
яғни сол дәстүрді жалғастырды, ұлы істерін 
жетілдірді деп айта аламыз ба? 

– 8лбетте, солай. Шыңғыс хан – ХІІІ 
ғасырда түріктер мен моңғол этноста-

рын біріктіріп, Моңғол-Түрік империя-
сын құрды. Шыңғыс ханның әлемдік 
деңгейдегі тарихи тұлғаға айналуының 
негізгі сырларының бастысы – Бірлік! 
Түріктер Орталық Азияның этностары. 
Олар бірліксіз �мір жоқ екенін жетік біліп, 
осы қастерлі ұғымды жоғары дәрежеде 
ұстанған және оны ұрпақ тәрбиелеуде пай-
даланып келген. 

Шыңғыс хан 27 жасынан бастап мем-
лекетті басқаруға қатысқан адам. 30 жа-
сында әскер құрып, Шығыс-Түркістандағы 
тайпаларды біріктірген. 1206 жылы «Ұлы 
Құрылтай» құрып, құрылтайға дейін 
«Жасақ» деген заңды әзірлеткен және осы 
ұлы жиында бекіткен. «Жасақ» деген заңға 
негіздеп, мемлекетті басқаратын болған. 
Бұрын ондай заң болмаған. Бірінші рет 
құрған. Сол заңды Құрылтай бекіткен. 
Моңғол мемлекеті деп жариялаған. Оның 
патшасы – Шыңғыс хан деген. Сол алқалы 
басқосуда алғашқы с�з діни басшыға 
берілген. Сонда айтқан: «Бүгіннен бастап 
Темучиннің аты �згереді. Ол бұдан былай 
Шыңғыс хан деп аталуы керек. Шыңғыс 
хан деген патшалардың патшасы деген 
мағынаны білдіреді. Біз осыған бағынамыз. 
Бұл менің айтқаным емес, аспан құдайының 
айтуы бойынша айтып отырмын» деген. 
Шыңғыс ханның уақытында түріктер аспан 
құдайына бағынған. 

Шыңғыс хан туралы қалам тартқан 
ғалымдар, жазушылар аз болған жоқ. 
8лі де талай-талай шығармалар жарық 
к�ретіні с�зсіз. Бір с�збен айтқанда, 
Шыңғыс хан – түрік халқын біріктіруші 
адам. Шыңғыс ханды біз тарихта «басып 
алушы» деп жаздық. Бұл – дұрыс емес. 
Шыңғыс хан соғысайын деп соғысқан жоқ. 
Ол – біріктіруші. Біріктіруші болғаннан 
кейін �зіне бағынбағандарды екі жолмен 
бағындырған. Бірінші – үгіт-насихатпен 
бағындырған. Оған к�нбесе, соғысып 
бағындырған.

Шыңғыс хан с�зінің этимология-
сын қанша жазса да, осы күнге дейін 
дұрыс таба алмай келе жатыр. 1216 жылы 
 Хорезмшах мемлекеті дипломаттарының, 
елшісінің алдында с�йлеген с�зінде 
Шыңғыс хан: «Мен Шығыстың ханымын. 
Шығыстың әміршісімін. Тілімді алса, 
Мұхаммед Хорезмшах маған �з еркімен 
қосылсын. Империяның батыс жағын соған 
басқартып қоямын, �зімнің балаларым-
дай к�ремін» деген. Осыны Хорезмшахқа 
айтып барыңдар деген. Бұл кең к�лемде 
жарияланған с�з, бірақ ұлы қағанның 
«Мен Шығыстың ханымын» деген с�зін 
осы күнге дейін ол туралы жазып келген 
жазушылар мен тарихшылардың біреуі 
мойындамаған. Себебі мұны Шыңғыс 
ханға қимаған, оның атын әртүрлі ақылға 
сыймайтын с�здермен қаралап келе жатыр. 
Шыңғыс хан т�ңірегіндегі ақылг�й адамда-
рымен ақылдасып, Бірінші Құрылтайда �зін 
«Шығыстың ханы» деп жариялағаны тарих-
тан мәлім. Олай болса, шындықты мойын-
дайтын кез келді. Бұл сұраққа нүкте қойылу 
керек. Оның шын лақап аты: «Шығыстың 
ханы». 

– Ұлттық тарихымыздың жазылуына, 
зерттелуіне қандай баға берер едіңіз? 

археологиялық зерттеулер бұл пікірді 
жылма-жыл жоққа шығарып келеді, енді 
к�п ұзамай-ақ к�не түріктердің к�ркем 
�нері ж�нінде әңгіме қозғайтын да күн 
 туады әлі?!» деген. 

Аталған еңбекте түрік әлемінің шы-
найы тарихының әлі жазылмағанын, 
ж а з ы л ғ а н д а р д ы ң  к е й б і р і  ә д е й і 
бұрмаланғанын, түрік этностарын қалай 
масқаралағанын ұлы ғұлама нақты 
к�рсетіп, оған жаны күйген. Міне, осыны 
ашық жазған Лев Гумилевтің асыл арма-
нын іске асыратын мезгіл жетті. 8лемдегі 
түрік этностарының к�пшілігі тәуелсіз 
елге айналып, ежелгі, орта ғасырдағы және 
жаңа дәуірдегі тарихына к�ңіл б�ліп, оны 
егемендік жағдайында кешенді жаңарту 
үшін қам-қарекеттер жасап жатыр. Бұл 
ұлы мәселені шешетін тарихи деректер 
мен артефактілер жеткілікті дәрежеде 
жиналды. 8сіресе тарихтың археология 
мен этнология салалары бағалы жаңа 
деректердің мол қорын жинақтады. 
Түріктердің негізгі шоғырланған аймағы 
– Орталық Азия. Осынша ұлан-ғайыр 
жерді түріктер �з  Отанына айналдырып, 
алғашқы адамзаттың заттай және рухани 
�ркениетінің негізін салып, оны үздіксіз 
дамытып, алыс-жақын к�ршілеріне та-
рата білген. Оның оңтүстік Сібірден, 
Моңғолиядан және Орталық Азия-
дан табылған, әлі де табылып жатқан 
артефактілер нақты дәлелдеді. 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақ 
даласы – ұлы түрік елінің қара шаңырағы» 
деген мақаласында: «Түркі халықтары 
жұмыл ған жұдырықтар болып біріккен кезде 
геосаяси 1мірге тең құқықты субъект ретінде 
ықпал ете алады, мәдени әлемдегі 1зара 
қарым-қатынастарда қайдағы бір енжар, 
ынжық элемент ретінде емес, 1згелермен 
терезесі тең тұлға ретінде бой к1рсете алады» 
деп жазғанындай, кеше тарихымызда отар-
шылдық кезеңге тап болуымыздың 1зі түркі 
халықтарының арасындағы береке-бірліктің 
осалдап кеткенінен деп айта аламыз ба? 

– Бұл сауалыңызға берер жауабымды 
Білге қағанның ұрпақтарына қалдырған 
� с и е т і н е н  б а с т а й ы н .  Б і л г е  қ а ғ а н : 
«Түрктілдес халықтар бір болуы керек» 
деген �сиет қалдырған. Яғни біз бірлігіміз 
ғана мықты боламыз.  Бірліг імізден 
айырылсақ, тоз-тоз болып, б�лінгенді б�рі 
жейдінің кебін киетінімізді меңгезені ғой. 
Сондықтан бірлігіміз шайқалған кезде 
жеңіліске ұшырап отырдық. Білге қағанның 
Қытайға қатысты айтып кеткен �сиеті де 
бүгінгі күнге дейін �зектілігін жойған жоқ. 
Білге қаған Қытайдан әр уақытта қауіп 
туатынын айтқан. «Қытаймен тек қана 
сауда-саттық қарым-қатынас жасап отыру 
керек» деген. Қытайлар Батыс к�ршісі 
болған түріктермен соғысқан ғой. Соғысып, 
�зінің территориясын кеңітпекші болған. 
Бірақ та, бір метр жерін де ала алмаған. 
Уақытша кейбір жерлерін алып, Ферғанаға 
дейін барған. Артынан түріктер жина-
лып, оларды осы жерде қырып тастаған. 
Қытайлар «Қытай қорғанын» түріктерден 
қорыққандарынан салған.  Бес  мың 
шақырымға созылған қорғанды екі ғасыр 
салған. Бірақ ол қорғаннан түріктер, яғни 

�здеріңіз жақсы білетіндей, орыс имерия-
сы XV ғасырдан бастап Шығысқа к�ңіл 
б�ле бастады. Петр І «Восточный вопрос» 
деген мәселені к�терді. Черкасскийдің 
б а с ш ы л ы ғ ы  а р қ а с ы н д а  К а в к а з д а н 
Хиуаға әскер жіберді. Қытайды басып 
алды. Башқұрды басып алды. Салават 
Юлаевтың к�терілісін тас-талқан етті. 
Қазақ жеріне келді. Қазақтармен соғыса 
бастады. Бірақ та, күші жетпейтін болған 
соң соғысудың айла-тәсілдерін �згертті. 
Бетпе-бет шабуылмен емес, бекіністер құру 
арқылы жылжып отырды. Қазақтың �зін 
бағындыру үшін Ресейге 150 жыл керек бол-
ды. 150 жылға созылған азаттық күресімізді 
Кеңес �кіметі уақытында зерттеткен жоқ. 
Себебі Россияға с�з тиеді деп. Россияға �з 
еркімізбен қосылдық деген әпсана тауып 
алды. 8білқайырды тарихта герой етіп 
к�рсеттік. Шын мәнісінде, 8білқайыр – 
қазақ халқының дұшпанының бірі болды. 
Ендігі жазылар тарихта осыны айтуымыз 
керек. /зі де, баласы да қазақтарды отарлау 
үшін жәрдем беріп отырды. 

– Тәуелсіздік алу бар да, оны әрі қарай 
1ркендетіп, сақтау мәселесі де бар. Келесі 
жылы тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл 
толады. �лемдік саясат сахнасында геосая-
сат жағдайлары күрделеніп, әртүрлі елдер 
арасындағы мүдде қайшылықтары орын 
алып жатқан қазіргі уақытта егемен мемле-
кетіміздің іргетасын нығайту маңызды. Осы 
тұрғыдан келгенде егемендігімізді сақтау 
үшін, түрлі сын-қатерлерден аман-есен 1ту 
үшін не істеуіміз керек? 

– Ол үшін бүкіл түркі әлемі бірігуі керек. 
Бірігіп, бір орталық құру керек. Меніңше, 
ондай орталық «Түрік демократиялық 
одағы» деген атпен құрылса деген ой бар. 
Түрік әлемі, түрік тектес халықтар бұрынғы 
Моде, Күлтегін, Білге қаған, Тонык�к, 
Шыңғыс хан замандарындағыдай бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, 
бірлесуі керек. Оны империя, мемлекет деп 
атамай-ақ қояйық. Одақ деп атайық. Одақ 
деген с�з федерация деген с�з. Сондықтан 
Түрік одағын құрайық. С�йтіп, ұлы күшке 
айналдырайық. Түрік одағының құрамында 
Қазақстан, Қырғызстан, /збекстан, 
Түркіменстан, /збекстан, Түркия болуы 
керек. Бұл егеменді елдердің бірінші бас-
шылары «Түрік демократиялық одағын 
құруға, екпінді, қарқынды жұмыстарды 
жүргізуі – бүгінгі күннің �зекті мәселесі. 
Біздің түрік бірлестігін құрамыз дегенімізге 
отыз жыл болды. С�з жүзінде айтамыз, іс 
жүзінде істеліп жатқан нәрсе �те аз. Баяғы 
жеке-жеке, �з алдына дамудың жолында 
келе жатырмыз. Осы к�зқарасты �згертуіміз 
керек. 

Осы мәселелерді қазір қатты қолға 
алуы мыз керек. Шығыста Қытайға, Батыс-
та Россияға жалтақтауды қоюымыз керек. 
Бұл саясатты батыл, ашық түрде жүргізуіміз 
керек. Жасырып, жабудың қажеті жоқ. 
Егер де түрік халықтары Түрік одағын 
құратын болса, оны ешкім ешуақытта жеңе 
алмайды. Ол мәңгі жасайды. Түрік одағын 
құрсақ, түрік халықтарының бірлігін бе-
кемдеу үшін құрамыз ғой. 8йтпесе, біздің 
қанымызда отаршылдық саясат жоқ. Ресей 
басшысы Путин: «ХХ ғасырдағы үлкен 

трагедия – Ресейдің б�лінуі» дейді. Ал 
біз: «ХХ ғасырдағы ең керемет, жақсы 
оқиға – Кеңес Одағының ыдырауы бол-
ды» дейміз. Себебі азаттығымызды алдық. 
Менің байқауымша, үш жүз жылдай үстем-
дік істеген к�ршіміз сырт елдерге сол баяғы 
үстемдігін орнатқысы келетін сияқты. 
Жириновский бастаған саясаткерлері: 
«Түріктер Тұран мемлекетін құрып, бізді 
отарластыратын болды» деп шуласып жүр. 
Жириновский қорықпай-ақ қойсын. Отар-
ластыру саясаты түрік әлемінде ешуақытта 
болмаған. 

– Бүгінде Түркістан қаласының облыс 
мәртебесіне ие болуы түркі халықтарының 
бірлігіне серпін бере ме? Қалай ойлайсыз? 

– Екі мәселені айтайын. Түркістан 
қаласындағы Ахмет Ясауи атындағы 
Қазақ-Түрік халықаралық университеті 
25 жыл бұрын ашылды. Бұл университетті 
құрудағы бірден-бір мақсат – келешекте 
түрік елдерінің жастары келіп, осы оқу 
орнында білім алады, осылайша, түрік 
халықтарының бірлігі артады деген ой 
болды ғой. Ал енді осы университетті 
қаржыландырып отырған кім?  Қазақ  стан 
мен Түркия елі. Басқа түріктілдес халық-
тардың біреуі де жәрдем бермейді. Жәрдем 
беру былай тұрсын, жастарын оқуға 
жібермейді. Бұл қалай болғаны? Бүгінде бұл 
үлкен университетке, білім беретін ғылыми 
орталыққа айналды. Осы универсиетті 
барлық түрік халқы қолына алмай ма? 
Қолынан келген жәрдемдерін беріп, бұдан 
да зор етіп, үлкейтпей ме? Осындай тұстарға 
мән беруіміз керек. 

«Түркістанды – Түрік одағының рухани 
орталығы» дейміз. Ал неге Түркістан – түрік 
халықтарының астанасы болмайды? Рухани 
астана емес, түрік халқының жалпы үлкен 
астанасы Түркістан болуы керек. /йткені 
Түркістан – түрік халықтарының қақ орта-
сында тұр. Ислам дінінің ошағы. Түркістан 
қаласында Түрік одағының Үкіметі болсын. 
Ол Үкіметтің мүшелері әрбір халықтан 
сайлансын. 8р халық �кілінің �зінің 
басқарушы орны белгіленсін. 

Биыл Нұр-Сұлтан қаласындағы Түркі 
академиясының құрылғанына 10 жыл 
толды. Он жылдың ішінде мына шаруа 
істелді, ана шаруа істелді деп баспас�з 
бетінде айтылып, жазылып та жатыр. Бірақ, 
менің ойымша, Түрік академиясының 
түрік халқын біріктіруде істеп жатқан 
ісі шамалы. Жоқтың қасы деуге бола-
ды. Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында антрополог  Оразақ 
Смағұловтың және абайтанушы Мекемтас 
Мырзахметовтың 90 жасқа толу мерейтойы-
на орай конференция �ткен. Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік хатшысы 
Қырымбек К�шербаев, Мәдениет және 
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
қатысқан жиынды Түркі академиясының 
басшысы Дархан Қыдырәлі сол жиынды 
жүргізіп отырды. Сонда мынадай мәселені 
айттым: «Түрік академиясы түрік халқының 
ежелден келе жатқан тарихи бірлігін неге 
жазып зерттемейді? Т�ңірегіне түрік тілдес 
тарихшыларды неге шоғырландырмайды? 
Түрік халқына ортақ тілді неге жасап 
шықпайды? Түрік халқының ішіндегі ең 
үлкен халықтардың бірі – �збектер. Ал неге 
/збек академиясы Түрік академиясының 
мүшесі емес. Неге түркімен, әзербайжан, 
тағы басқа елдер осы академияның мүшесі 
емес? Қазақтың бай ауыз әдебиеті,  «Бабалар 
с�зінің» 100 томдық еңбегі неге насихат-
талмайды?» дедім. Менің бұл пікіріме 
Мемлекеттік хатшы Қырымбек К�шербаев 
к�ңіл б�лді. Қолдады. «Ақсақалдың айтқан 
пікірлері дұрыс. Ескеру керек» деді.

– Осыдан он шақты күн бұрын Түркияның 
Қорғаныс министрі Хулуси Акар мен еліміздің 
Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев кез-
десіп, 1ңірлік қауіпсіздік, екі елдің әскери-
техникалық ынтымақтастығын, соның ішінде 
кадрлар даярлау, әскери білім беру, жауын-
герлік даярлық, оқу-жаттығуларға қатысу 
мәселелерін талқылады. Сіздің ойыңызша, 
түркі халықтарының әскери саладағы ынты-
мақтастығын арттыруда осындай кезде-
сулердің маңызы қандай? 

– Мұндай кездесуді қолдаймын. 8бден 
орынды деп санаймын. Бізге Түркиямен 
де, басқа да түрік елдерімен барлық сала-
да, оның ішінде әскери салада да осындай 
екі жақты қарым-қатынас міндетті түрде 
керек. Бұндай әріптестік байланыстарға 
ерекше мән беруіміз керек және мұны 
алдағы уақытта жалғастыра бергеніміз 
абзал. Одан ұтпасақ, ұтылмаймыз. Түрік 
(«Тұран») қарулы күшін ұйымдастырып, 
оны орталығы (штабы) Түркістан қаласында 
орналастырып, әрбір егеменді түрік 
республикалық әскерлерінен құрылуы тиіс. 
Тағы бір атап айтарлық мәселе – біз, түрік 
халықтары, түрік елдері бір-бірімізге жана-
шыр болуымыз керек. Жетістігімізге қуана 
білуіміз керек. Кейде баспас�з бетінен 
оқып қалам: «Ойбай, �збектер бізден алға 
кетті. Біз қалып қойдық» деп жазады. 
/збекке «Рақмет» деу керек. Алға озсын. 
/збек – сенің туған халқың ғой, �з бауырың 
ғой. Оның жетістігін қабылдай біл. Сенің 
алға кетіп бара жатқан жағың болса, сен 
�збекке жәрдем бер! Оның алға кеткенін – 
�з жетістігің ретінде қабылда! Бұл жалғыз 
�збек немесе қазаққа ғана қатысты дүние 
емес, бүкіл түрік халықтарына қатысты 
ұстанымға айналса, игі іс болар еді. 

Қорыта айтқанда, әлемнің саяси сипаты 
күн сайын күрделеніп бара жатқан мына 
заманда түрік халықтарының ынтымағы, 
ауызбіршілігі, тізе қосып әрекет етуі, түрлі 
сын-қатерлерге бірлесе қайрат к�рсетуі 
– кезек күттірмейтін мәселе. Жасыраты-
ны жоқ, �ткен тарихымызда, бодандық 
замандарда түрік халықтарының қарым-
қатынасы үзіліп қалды. Соның салдары-
нан түрік халықтарының бауырластығы 
бұрынғыдай бекем болмай қалды. Демек, 
түркі халықтарының бірігу мәселесінде алда 
атқарылар талай жұмыс күтіп тұр. 

– �ңгімеңізге рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Дәуіржан Т>ЛЕБАЕВ

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
БІРЛІГІ ҚАЖЕТ

Тарих ғылымының докторы, профессор Уахит Хамзаұлы ШӘЛЕКЕНОВ ақсақал 
дүниеден өтті деген суық хабар жетті... Апта бұрын ғана үйіне арнайы барып, 
бірқатар сауалдарымызды арқау ете отырып, көрнекті тарихшымен жүздесіп, сыр-
сұхбат құрған едік. Ақсақал 98 жасқа келсе де тың, қолынан қалам-қағазы түспеген. 
Әсіресе түбі бір түркі елдерінің бірлігі, олардың рухани-мәдени байланысы, саяси-
экономикалық дамуы, ортақ мүдде мен мақсаттың айқындалуы тәрізді маңызды 
мәселелер төңірегіндегі алаңкөңілін аңдап едік. 
Түркі халықтарының тарихына қатысты соңғы жылдары жазылған жаңа кітаптары 
жарық көріпті. Уахит ақсақал бір сөзінде: «Келер жылы егемендік алғанымызға 30 
жыл толады. Сол 30 жылдың ішінде не істедік?» деп үлкен әңгіме қозғады. Тарихшы 
бір жағы өткенге ой жіберіп, есеп алып отырғандай көрінсе, екіншіден, сол күрделі 
сауалға жауап іздеу арқылы әртүрлі сын-қатерлердің алдын алуға байланысты 
тұжырымдарын да ортаға салған. 
Әйгілі ақсақалдың соңғы сұхбатын назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Уахит ШӘЛЕКЕНОВ,
тарих ғылымының докторы, 
профессор:

– Түрік этностарының, соның ішінде 
қазақ халқының шынайы тарихы әлі 
жазылған жоқ. Олай болса,   рухани 
жаңғыруды �зіміздің т�л тарихымызды 
жазудан бастауымыз керек. Ол – ұлттық 
санамызды қалыптастырушы. Ұлы ғұлама 
Лев  Гумилев «К�не түріктер» деген зерт-
теу еңбегінде: «К�не түріктердің адамзат 
тарихындағы маңызы орасан зор, бірақ 
бұл халықтың тарихы әлі күнге дейін 
жазылмаған. Ол жол-ж�некей, үстірт 
баяндалып келген, бұл ономастикалық, 
этнонимдік, топонимикалық сипаттағы 
қиындықтарды айналып �туге жол ашты. 
Міне, сондықтан да батыс еуропалық 
ғалымдар  арасындағы к�шпелілер 
«адамзаттың арамтамағы» (Виолле Ле-
Дюк) деген к�зқарас пайда болған. 
Қазіргі таңда Оңтүстік Сібірде, Моңғолия 
мен Орта Азияда жүргізіліп жатқан 

біздің ата-бабаларымыз талай �тіп, Қытайға 
шабуылдап отырған. 

Шыңғыс хан ең бірінші жорығын неге 
Қытайдан бастады? Бұл ж�нінде мынадай 
пікірлер бар: Шыңғыс ханның Қытайдың 
байлығын алу үшін бірінші жорығын осы 
елден бастады дейді. Олай емес. Шыңғыс 
хан ата-бабасы Білге қағанның айтып 
кеткеніндей, қытайды уысында ұстап оты-
ру үшін шабуыл жасаған. Тағы бір үлкен 
мақсаты – Хорезм шахты бағындыру бол-
ды. Хорезм шахпен күресу оңай емес. Ол 
да түрік. Бұ да түрік. /зінің халқымен �зі 
соғысып отыр ғой. Неге? Біріктіру үшін. 
Тылды бекемдеу үшін. «Ертең Хорезм шах-
пен соғыссам, артымнан Қытай бас к�теріп 
шықса, менің жағдайым қалай болады?» 
деп ойлаған. Сондықтан Қытайды вассал 
ретінде сақтап, �зінің адамын қойған. 

С а у а л ы ң ы з ғ а  о р а л а т ы н  б о л с а м , 

Суретті түсірген М.Жүнісбеков
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ANA TILIТ І Л  М Е Н  Т Ұ Л Ғ А
АЙТЫС

Хакім Абайдың 175 жылдығына және Оразалы Досбосыновтың 
45 жылдығына арналған аталған аламанға Алматы қаласындағы 
жоғары оқу орындарынан 10 ақын қатысты. Айтысты ашып берген 
уиверситет ректоры, айтыс жанашыры Тақир Оспанұлы Оразалы-
ның шығармашылығын насихаттау мақсатында ұйымдас ты-
рылған барлық шараларға қолдау көрсететін және алдағы жылы 
Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай Халық-
аралық студенттер айтысын өткізуді жоспарлап отырғанын айтты.

Ауылдың, елдің, мемлекеттің аты тарихта қалуы және мәңгілікке 
айналуы адамдарының, азаматтарының жасаған іс-әрекетіне, 
не еткен еңбегіне байланысты екені белгілі. Мысалы, грек елі 
ғалымдарымен, қазақ елі әлемге әл-Фараби, Абай, Жамбыл, 
 Бауыржан, Димашымен белгілі. Қазақ елінең даңқын аспандат-
қан дар қатарына өткен ғасырда қос бірдей дүниежүзілік соғысқа 
қатысып, Отанын қорғаған қазақтың ұл-қыздары. Бұған дәлел көп.  

Қазақ тіл 
білімінің дамып, 
кемеліне келуіне 
айтарлықтай 
еңбек сіңірген, 
оның тұғырлы 
негізін 
қалаушылардың 
бірі, білікті де 
зейінді шәкірттер 
дайындаған, текті 
жердің тұлпар 
ұлы, тұңғыш 
рет «Абай тілі 
сөздігін», 10 
томдық «Қазақ тілі 
сөздігін» дүниеге 
әкеліп, «қазақ 
тілі ғылыми 
морфологиясының 
атасы да, негізін 
жасаған да, иесі де 
болған» әйгілі тіл 
маманы Ахмеди 
Ысқақұлы Ысқақов 
Шығыс Қазақстан 
облысы, бұрынғы 
Абыралы ауда-
нында 21 қараша 
1910 жылы 
дүниеге келген.  

ТІЛ 
ТАРЛАНЫ

Қазақ тілін ғылыми тұрғыда зерт-
теп, оның дамып қалыптасуына 
еңбек сіңірген айтулы ғалымдар 

есімі тарихымызда алтын әріппен  жазулы. 
О н ы ң  к � ш б а с ш ы л а р ы  X I X  ғ а с ы р д ы ң 
екінші жартысындағы Н.И.Ильминский, 
Ы.Алтынсарин сынды баба ғалымдардан бас-
талса, XX ғасыр басында А.Байтұрсынұлы, 
Қ.Жұбанов, Х.Досмұхамедұлы сияқты ата 
буын ғалымдар оны жалғастырып, негізін 
салып, үлес қосты. Ал XX ғасырдың 30-жыл-
дарынан аға буын ғалымдар С.Аманжолов, 
І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев, М.Балақаев, 
А.Ысқақов, Ғ.Мұсабаев,  С.Жиенбаев, 
Ф.Бегалиев,  Ш.Досқараев,  т .б.  қазақ 
тіл білімін жан-жақты зерделей зерттеп, 
ғылым ретінде қалыптастыруға зор еңбек 
сіңірді. Солардың бел ортасында ғылымды 
ұйымдастыра білудегі іскерлік қабілеті, 
білімдарлық дарыны, адамгершілік, парасат 

Ахаң 1953 жылдың күз айында басқа 
қызметке ауысты да, Институт директоры 
болып Х.Сайкиев іске кірісті. Бұл кезде 
орфографиялық ереже жайлы с�з болған 
емес. Кейін ол жұмысты 1956 жылы  директор 
болып тағайындалған академик І.Кеңесбаев 
басқарды да,  1957  жылы 5  маусымда 
Қазақ КСР Жоғарғы Советі Президиумы 
қаулысымен «Қазақ тілі орфографиясының 

(Германия, Франция, Қытай Халық Респу-
бликасында) жазылған салиқалы пікірлер 
тіліміздің, діліміздің мерейін к�теріп, үстем 
етті. /йткені түркітілдес халықтар тарихын-
да он томдық түсіндірме с�здік жасауымыз 
тарихтағы тұңғыш оқиға, жаңа үрдіс, соны 
бастама еді. Қазақ тіл білімінің асқар шыңы 
саналатын іргелі, күрделі еңбектің дүниеге 
келіп, жарық к�руі, с�з жоқ, Ахаңның білікті 
де білгір басшылығының және �зі сеніп, 
сүйенген жәрдемшісі Б.Қалиев пен с�здік 
авторларының ерен еңбегінің нәтижесі еді. 

Осы он томдық түсіндірме с�здік туралы 
Ахаң жазған терең мағыналы алғы с�з бен 
соңғы с�з және «Абай тілі с�здігіндегі Абай 
және қазақтың әдеби тілі» атты алғы с�з ретінде 
жазған мақалаларын жеке �з алдына жарыққа 
шығарса, с�з жоқ, бір кітап ретінде маңызды 
да, сапалы еңбек болар еді. /йткені онда 
он томдық с�здікті жасау тәжірибелерінен 
туындаған лексикографияның ғылыми-
теориялық принциптері мен ой-парасатқа 
негізделген нақты теориялар бар. «Абай және 
қазақтың әдеби тілі» бойынша жазылған 
мақаласында ақынның поэтикалық тілі мен 
қара с�здері тілінің қыр-сыры, лексикалық, 
саяси-әлеуметтік, логика-психологиялық 
мән-мағынасы, Абайдың жазба әдебиетті 
қалыптастырудағы зор қызметі мен тарихи 
орны жан-жақты талданып, шынайы да 
ғылыми тұрғыдан баяндалған. 

Он томдық «Қазақ тілінің с�здігі» толық 
аяқталып, соңғы том 1986 жылы жарық 
к�ргенде қуанышымыз қойнымызға сый-
май, мәз-мейрам болдық емес пе?! Қуаныш 
бәрімізге, институт қызметкерлеріне ғана 
емес, күллі зиялы қауымға ортақ болды. Осы 
он томдық түсіндірме с�здікті Мемлекеттік 
сыйлыққа ұсынғанда Ахаң �зіне хас әділ 
де сыншыл, нағыз ғұлама ғалымға тән ой-
парасатымен с�здік авторларына салиқалы 
бағасын берді. 

Ахаңның салмақты да мазмұнды ірі 
 жұ  мыс тарды атқара жүріп, жастарды білімге 
баулу, оқыту, оқу жүйелерінде де ұстаз-
дық-тәлімгерлік ісін шет қалдырмай қазақ 
тілінің морфология саласынан тұңғыш рет 
оқулық жазып, оны жарыққа шығаруы да 
зор табыстардың бірі болған-ды. /мірінің 
соңғы кездерінде к�п жылдар бойы ойланып-
толғанып жүрген пікірлерін қорытып, қазақ 
тіл білімінде алғаш рет қолға алынған фоно-
морфология саласы бойынша «Қазақ тілінің 
фономорфологиялық құрылымын тарихи 
тұр ғыдан сараптау» атты к�лемді еңбегі 1999 
жылы жарық к�ріп, баршамызды қуанышқа 
б�леген еді. 

Ахаңның ғалымдық тұлғасына азаматтық 
іс-әрекеті, жалпы адамгершілік болмы-
сы ерекше жарасым беретін. Ол кісінің 
адамгершілік мінез-құлқына ерекше сүйсініп, 
�неге алдық. Хас ғалымның терең ойшылдығы 
мен парасаттылығы, әділ де тура, �ткір 
с�здері, принципшілдік пиғылдарына дән 
риза болатынбыз. /йткені үнемі адалдық пен 
әділдікті, тура да нақты іс-әрекетті қалайтын. 

Ғылыми жұмыстардың сапасы мен мән-
мазмұнына айрықша сын к�збен қарап, үнемі 
әділ де орынды, дұрыс бағасын беріп отырушы 
еді. Ағын – ақ, қарасын – қара, барын – бар, 
жоғын – жоқ деп айқын да ашық, бүкпесіз де 
батыл айтатын. 

Студент кезден тату-тәтті бірге �скен жол-
дасы 8.Ділібаев дүниеден ерте кетіп, жас ана-
сымен қалған балаларына Ахаңның жасаған 
адамгершілігіне институт қызметкерлері 
ғана емес, к�птеген адам куә. Жолдасының 
балаларының жоғары оқу орындарына түсіп, 
білім алуына, олардың анасын қарауына 
қызметке алып, үнемі қамқор болғанын 
к�рген біз қаншама разы болған едік. 
Шәкірттеріне деген жақсылығы ұшан-теңіз. 
8сіресе  Асылы Османова, Бәкизат Қайымова, 
Сейдін Бизақов, 8рсен Ибатовтарға  деген 
ыстық ықыласын біз  жете білетінбіз . 
«Жақсының жақсылығын айт» деген ғой, айта 
берсе  таусылмас әңгіме к�п. «Ашаршылықта 
жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпес» деп 
халық тауып айтқан. Докторлық диссертация 
жазып жүргенімде институт басшылары маған 
арнайы уақыт бермеген кезде, Ахаң авторефе-
ратымды жазып аяқтау үшін бір ай  жұмыстан 
босатып, оның үстіне оппоненттерді іздеп 
қиналып жүргенімде «мен бірінші оппонент 
боламын» деп қуантқан еді. 

Құлағымызға есімі жас кезімізден  танымал 
украин халқының атақты ақыны Тарас 
 Шев ченконың: «Ұйықтап �тсем �мірімде, 
Ұйқым ұдай қанбаса. /лгенім не, тірлігім не? 
Артымда ізім қалмаса!» (аудармасы Қ.Аман-
жолов) деге ніндей, қазақ тіл білімінің нағыз 
тар ланы, белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз, 
қоғам қайраткері А.Ысқақов артына айдай 
жарқыраған айқын да, айшықты із, мың-
даған жылдарға хас асыл қазына, тозбай, 
ескірмей, келер ұрпаққа аманат бай ғылыми 
мұра қалдырды. «Жақсының �зі �лсе де, аты 
�лмейді» дегендей, бұл күнде Ахаң – Ахмеди 
Ысқақов есімі ғылыми �мірде �зі бірге жүріп, 
талай ғылыми еңбектерді бірге жазған заман-
дастарымен бірге жүр. «Қазақ тілі ғылыми 
мор фологиясының атасы да, негізін жаса-
ған да, иесі де А.Ысқақов» деген, замандас 
 ға лым дарының бағасы �те орынды да әділ 
деп білеміз. 

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарла-
м а с ы  б о й ы н ш а  ж а с а л ы п ,  2 0 1 1  ж ы л ы 
жарыққа шыққан он бес томдық «Қазақ 
әдеби тілі с�здігінің» жалпы редакциясын 
басқарушының біріншісі ретінде Ахмеди 
Ысқақов есімі зор құрметпен жазылып тұр. 
Болашақ томдарында да Ахаң есімі �з заман-
дастары мен жас ғалымдар к�зіне оттай ыстық 
басылып, �мірде жайнап тұра береді. 

Ғалымның ғылыми мұралары ұрпақтан-
ұрпаққа мирас болып, бүгінгі тәуелсіздік 
күніне жетіп отырғандай әлі де ғасырларға 
жалғаса бермек!

Телғожа ЖАНҰЗАҚ,
профессор, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері 

Шараның басында с�з алған ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, ақын 
Жүрсін Ерман т�л �нерімізге қолдау к�рсетіп отырған университет 
ректоры бастаған ұжымға алғысын айтып, жас шайырларға батасын 
берді. Онлайн айтыстың басында жақында оқу ордамыздың бас-
пасынан шыққан университет жастарының «К�ктем ғұмыр» атты жыр 
жинағының тұсауы кесілді. Айтыстың алғашқы жұбы болып айтысқан 
Қайнар академиясының студенті Расул Сауытбек пен Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дың бірінші курс студенті Алтынай Қанапия залға келіп, қыз 
бен жігіт айтысының тамаша үлгісін к�рсетті. Қалған т�рт жұп онлайн 
с�з тартысына түсті. 

Жас айтыскерлерге ҚР еңбек сіңірген қайраткері, «Айтыс 
ақындары мен жыршы-термешілер Халықаралық Одағы» РҚБ 
Басқарма т�рағасы, ақын Жүрсін Ерман, «Ана тілі» газетінің Бас 
редакторы, ақын Жанарбек 8шімжан, «Балдырған» журналының бас 
редакторы  Дүйсен Мүсірәлі,  ҚР Мәдениет қайраткері, халықаралық, 
республикалық айтыстардың жүлдегері, ақын Серік Қалиев, Абай 
атындағы ҚазҰПУ-дың профессоры, филология ғылымының 
 докторы Темірхан Тебегенов қатарлы с�з ұсталары қазылық етті. 

С�з бәйгесінде дараланып алға шыққан әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің студенті Нұрбол Жауынбаевқа Бас 
жүлде (100 000 теңге) бұйырды. Қыз-жігіт айтысының тамаша үлгісін 
к�рсеткен   Абай атындағы ҚазҰПУ-дың студенті Алтынай Қанапия 
бірінші орын иеленсе (80 000 теңге), «Қайнар» академиясының 
студенті Расул Сауытбекке екінші орын (60 000 теңге),  Т.Жүргенов 
атындағы �нер академиясының студенті Жанарыс Тілеубекке және 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың студенті Данияр Нысанғалиевке үшінші 
орын жүлдесі берілді. Сондай-ақ  әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің студенті талантты ақын Бекжан Базарбекке арнайы 
жүлде табысталды. Айтысқа қатысқан барлық ақын ректордың 
Алғыс хатымен және ақшалай сыйақымен марапатталды. Айтысқа 
ақпараттық қолдау к�рсеткен «Қазақ радиолары» ЖШС Алматы 
студиясының жетекшісі Бақыт Жағыпаровқа және «Ана тілі» газетінің 
Бас редакторы Жанарбек 8шімжанға алғысымызды айтамыз.

Шұғайып СЕЗІМХАНҰЛЫ

Жұма сайын  ата-бабаға, марқұм бауырларымыздың рухы-
на бағыштап Құран оқытамыз, оқимыз. Себебі аруақтардың 
 рухына  сыйынамыз, �зіміз де рухтанамыз. Сол сияқты, соғысқа 
қатысқандарды еске түсіру де мәңгілік ел болуымызға рухани тірек 
болады деп ойлаймын. Бұл салада «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», т.б. 
газеттерді ұзақ жылдар бойы жаздырып алып, үзбей оқып жүрмін. 
Байқағаным, «Ана тілі» қазақстандық, қазақ жауынгерлері және 
олардың ерліктері туралы мәліметтерді жиірек жариялайды. Мұндай 
материалдарды оқыған сайын әкем Демеу, оның інісі 8нет, ағалары 
Кінәт, Нұрбек, нағашыларым Жарқынбек, Жұмахан, Ермахан, жиен 
/теубай, т.б. аталас бауырларымның есімдерін ішімнен айтамын, 
солардың рухы мәңгілікке айналуын бір Алладан тілеймін. 

Менің осы тілегім қазақтың тілі де, к�зі де, �зі де болып тұрған 
«Ана тілі» газеті ұжымының дәстүрінің бір ұшпағы ғана, газеттің 
қазақ жауынгерлерінің, еліміздің рухын мәңгілікке айналдыруының 
еңбегі. Газеттің осындай ықпалының нәтижесі болар, бұл басылым ел 
сүйіктісіне айналды. Елдің мәңгілікке айналуына, рухының к�теріле 
беруіне, тіл мәртебесі үшін 30 жыл бойы еткен қажырлы еңбегі 
еленіп, ұлт газетінің қызметкерлері Президент Жарлығымен жоғары 
марапатқа ие болды. Баянды, жалғасты болсын! 

«Ана тілі» газетінің Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 
жауынгерлердің есімдерін анықтаудағы, жауынгерлердің жасаған 
ерліктерін ұрпақтарға жеткізудегі, батырлардың даңқтарын 
ардақтаудағы материалдары және бұлар жайлы жазған мақала 
 авторларына газет бетінен орын беруі �те игілікті іс. Біз сияқтылар 
сол баянды оқиғалардан �з туыстарын, бауырларын іздейді. Мысалы, 
мен әкемнің, к�кемнің және туыстарымның соғысқан жерлеріндегі 
шайқастар туралы жазылған мақалалардан олардың есімдерін, деректі 
фильмдерден бейнелерін іздеймін. Екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысқан жауынгерлердің есімдерін атап, атақ-даңқын ардақтап, 20 
томдық кітап жазған Құттыгерей Смадияровты «Ана тілі» елге таныт-
ты. Біз газетке дән ризамыз. Газеттің 30 жылдық н�мірлерінде мұндай 
материалдар баршылық. Газеттің оқырманы к�бей берсін!

Жамалхан ДЕМЕУОВ, 
еңбек ардагері 

НҰР-СҰЛТАН

БІЛІМІНІҢ 

«АҚЫНМЫН СӨЗІ 
ЖЕТЕР САН ҒАСЫРҒА...»

МАЙДАНГЕРЛЕР 
ЖӘНЕ «АНА ТІЛІ» ГАЗЕТІ

ды. Ахаң осы морфология пәнін жинақтап 
зерделей жүріп, 1964 жылы «Қазақ тілі. 
Морфология» атты к�лемі 398 беттік үлкен 
оқулық шығарды. Ахаң осы еңбегін маған 
да берді. Кітаптың бетіндегі «Телғожа! Сын 
к�зімен қарап пайдалану үшін 20.1.64. автор 
А.Исқақов» деген жазуын оқыған сайын әлі 
де құрметті ұстазымды к�ргендей қатты әсер 
алам. Осы бір ауыз с�зден-ақ Ахаңның �те 
кішіпейіл, ақ ниетті, мейлінше парасатты 
ғалым-ұстаз екені кімге де болса анық к�рінсе 
керек. Бұл тамаша оқулық қазір де жоғары оқу 
орындарының филология факультеттерінде 
бірден-бір басты құрал ретінде �з құнын жой-
май келеді. 

Мені Ғылым академиясының Тіл және 
әдебиет институтына Ахаң директор болып 
тұрғанда қызметке 1951 жылы қабылдады. 

– Бүгіннен бастап екеуміз мына жұмыспен 
шұғылданамыз, – деп, маған алдында жатқан 
шағын к�лемді жұмысты ұсынды. Жұмыстың 
тақырыбына к�з салғанымда «Қазақ тілі 
орфографиясының негізгі ережелері» дегенді 
оқыдым. Ахаң әңгіме үстінде осы ереже 
туралы айта келіп, «Бір жетіден соң газет 
бетінде жариялауға дайындаймыз. /зіңді осы 
жұмыстың басы-қасында болуға, газетке бер-
генге дейін мұқият оқып шығуға жекпек ойым 
бар» деді. Жұмысты алып кеттім де, екі күннен 
соң әкеп тапсырдым. 

– Біраз қателерін ж�ндеген екенсің, 
ертең «Қазақстан мұғалімі» газетінің бас 
 редакторы Омарғали Құдышевке апарасың. 
Ендігі жұмысың сол кісімен болады. Газетке 
жариялайды. Содан соң менімен хабарласып 
тұр! Редактордың сұрақтары болса, хабарлас-
сын, – деп шығарып салды. 

Ертесіне «Қазақстан мұғалімі» газетінің 
редакторына материалды тапсырдым. 
 Редактор аласа бойлы, дембелше денелі, 
басы келіскен, �зі �те сыпайы да сабырлы, 
күлімсіреп с�йлейтін, ақ жарқын, ашық жүзді, 
ақ сары �ңді кісі екен. Аспай-саспай, байсалды 
күйде отырып, материалды бастан-аяқ қарап 
шықты. Телефон номерін жазып берді де! «Екі 
күннен кейін хабарлас, мына материалдың 
газет бетіне дайындалып, газеттегі гранкасын, 
одан соң версткасын бірлесе отырып оқимыз. 
Содан соң материал газетте �ңделіп толық 
жарияланады. Бұны жалпы халық талқысына 
салу басты міндетіміз. Ғалымдар мен мектеп, 
жоғары оқу орындары оқытушыларынан, 
жазушылар мен журналистер, т.б. маман-
дар тарапынан к�птеген материалдар түсері 
с�зсіз. Сондықтан біраз жұмыс істеуге тура 
келеді. Танысып алайық, аты-ж�нің кім?» 
деп сұрады. Мен аты-ж�німді, ол кісі �зінің 
аты-ж�нін айтты. 

«Қазақ тілі орфографиясының негізгі 
ережелері» к�п ұзамай «Қазақстан мұғалімі» 
газетіне жарияланды. Ахаңа бірнеше  газет 
әкеп бердім. 8лі есімде, газет бетінде орфо-
гра фиялық ереже бойынша пікір таласы 
�рби түсті. 4-5 ай бойы мақалалар үздіксіз 
жария ланды. /зім де бір-екі мақала жарияла-
дым. 1953 жылдың наурызында газет бетінде 
жарияланған материалдарды қорытындылау 
үшін бес адамнан комиссия құрамы бекітілді. 
Комиссия т�рағасы Ахмеди Ысқақов, орынба-
сары 8діл Ермеков, мүшелері 8меди  Хасенов, 
Омарғали Құдышев және мен.  Комиссия 
мүшелері қорытындылаған материалдар тал-
қылану үстіне талқылана түсті. Соның нәти-
же сінде «Қазақ тілі орфографиясының негізгі 
ережелерінің» жаңа нұсқасы дайындалды. 
Осы ережені жазуда, оны ұйымдастыруда 
Ахаң  ның Институт директоры ретіндегі еңбегі 
ора сан зор болғанын тіл мамандары жақсы 
біледі. 

негізгі ережелері» бекітілді. Арада 6 жыл 
�ткен соң, 1963 жылы тұңғыш рет 64000 с�зді 
қамтыған «Қазақ тілінің орфографиялық 
с�здігі» І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаевтардың 
басқаруымен жарық к�рді. Аталмыш ережеде 
де, с�здікте де институт директоры болып 
тұрғанда алғаш рет ұйымдастырып, тер т�гіп 
еңбек сіңірген Ахмеди Ысқақовтың аты атал-
май қалғанына, �зімді былай қойғанда, белгілі 
тіл мамандарының қайран қалғаны әлі есімде. 

Ахаң қазақ тіл білімінде айрықша із 
қалдырған, молынан еңбек сіңірген күрделі 
сала – лексикография. Қазақ тіл білімінің 
мор фология, лексика, тіл тарихы, әдеби тіл, 
тіл мәдениеті, қазақ тілінің әдістемесімен 
қатар, с�здік жасау сияқты �те күрделі де ауыр 
мә селені қатар алып жүруі – ғалымның жан-
жақ тылығын, оның білімдарлығын танытса 
керек.   

 С�здік жұмысына 40-жылдардың орта-
сынан қатысып, «Қазақша-орысша, орысша-
қазақша с�здіктердің» авторы, ал 1954 жылы 
жарық к�рген үлкен «Орысша-қазақша 
с�здіктің» авторы ретінде зиялы қауымға 
кеңінен танымал болғаны бар. С�здік жасау ісі 
�те ауыр да қиын екенін тіл мамандары ғана 
емес, жалпы қауым жақсы біледі. 

Ахмеди Ысқақов басқарған Академиялық 
с�здік б�лімінде 20 жылдан аса қоян-қолтық 
бірлесе жүріп еңбек еттік. 1962 жылдан 
 бастап «Абай тілі с�здігін» жасау мақсатында 
материал дар жиналып, нұсқаулық  жасалды. 
Қиын да тың жұмысты ұйымдастыру, абырой-
мен орындау барысында Ахаң «түн ұйқысын 
т�рт б�ле» жүріп қатты еңбектенді. Ахаңның 
іскерлігі, тамаша басшылығының барысын-
да 1968 жылы «Абай тілі с�здігі» 734 бет, 80 
баспа табақ к�лемде жарық к�рді. Ол еңбек 
жеке жазушы тілі жайлы алғаш рет жасалған 
түсіндірме с�здік болғанымен, XIX ғасырдың 
ІІ жартысындағы қазақ халқының мәдени 
дәрежесі ж�нінде нақтылы түсінік берумен 
қатар, қазақ әдеби тілін дамытудағы, оны 
бірыңғай ізге түсіріп қалыптастырудағы ақын 
Абай р�лін толық та жан-жақты к�рсете 
білген еңбек екені к�пке аян. С�здік туралы 
баспас�з беттерінде, әсіресе жазушы қауым 
тарапынан аса жоғары бағалар айтылған еді. 

Бұл ретте тұңғыш рет жарық к�рген еңбекті 
жазып шығуға қыруар жайттар: әсіресе ақын 
тілінің сан қырлы мән-мағынасын ашуда, 
с�здер мен с�з тіркестерінің бейнелік, образ-
дық қолданыс аясын талдап түсіндіруде к�п-
те ген қиындықтардың кез болғаны да бар. 
Сол кезде ауыр да зіл салмақты, авторлар 
к�тере ал май жатқан жүкті демеп, к�терген 
де Ахаң еді. 

Ақын тілінің алуан түрлі сыр-сипатын, 
оның с�здерді қолдануда стильдік ерекше-
ліктерін, әдеби тілімізді қалыптас тырып, 
дамытудағы орнын, басқа да келелі әрі 
түйінді мәселелер жайлы Ахаң қаламынан 
шыққан, Ахаңның ой-пікірінен туған аталы 
с�здер «Абай және қазақтың әдеби тілі» атты 
мақаласында толық қамтылды. 

Ойшыл ғұлама, к�рнекті тіл маманы, 
ұлағатты ұстаз-тәлімгер, Қазақ тіл білімінің 
айтулы тарланы, профессор А.Ысқақов 
тындырған ұлы істің биік шынары – іргелі 
де зор еңбек, он томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме с�здігі». Он томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме с�здігінің» (1974-1986) мән-
мағынасы, оның жарыққа шығуы, берісі 
қазақ тілінің, Тіл білімі институтын, арысы 
халқымыздың атақ-даңқын аспанға к�терген, 
мәдениетімізге қосылған зор үлес болды. Сол 
кездегі Одақ к�лемінде ғана емес, жер жүзіне 
танылды. Сондықтан да Одақ к�леміндегі 
орталық газет-журналдарда, шетелдерде 

болмысы, ғылымдағы табыстарымен к�зге 
түскен к�рнекті тіл маманы, түркітанушы, 
ғұлама ұстаз, білгір ғалым Ахаң – Ахмеди 
Ысқақов болғаны к�пке аян. 

Ғалым-ұстаздың қысқаша �мірбаянына 
зер салсақ («Қазақ тілі». Энциклопедия. 
Алматы, 1988), күш-қуаты мол, жалындаған 
ж а с  ш а ғ ы н д а  К С Р О  Ғ А - н ы ң  К С Р О 
Халықтарының Тіл және жазу институтының 
аспирантурасын бітіріп, жан-жақты терең 
білім алып оралған соң «Халық мұғалімі» 
журналында редактор (1941-42), одан соң 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық инсти-
туты директорының орынбасары, директоры 
(1942-47), Қазақтың Қыздар педагогикалық 
институтында кафедра меңгерушісі  (1947-51), 
ал 1951-56 жылдары ҚазКСР ҒА Тіл және 
әдебиет институтында және Ы.Алтынсарин 
атындағы педагогика институтында дирек-
тор, �мірінің ақтық деміне дейін Тіл білімі 
 институтында б�лім меңгерушісі болып 
қызмет атқарған. 

Ғалым қаламынан туған 300-ге тарта 
ғылыми еңбектерінің ішінде қазақ тілінің 
морфология, лексика, лексикология, тіл 
тарихы, әдеби тіл, қазақ тілінің орфогра-
фиясы, қазақ тілінің әдістемесі, лексика, 
морфология, синтаксис саласындағы жеке 
монографиялар мен терең мәнді ғылыми 
мақалаларының мән-маңызы айрықша. 
Ахаңның лексикография бойынша жазған 
еңбектері бір т�бе. Ғалым «Қазақша-орысша», 
«Орысша-қазақша» с�здіктерді құрастырушы, 
әрі редакторлардың бірі болса, �зі басқарып, 
тұңғыш рет шығарған «Абай тілі с�здігі» (1968) 
мен он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме 
с�здігі»  (1974-1986) қазақ филологиясы 
саласындағы ірі де іргелі, сүбелі, халқымыздың 
сарқылмас мәдениетіне қосылған елеулі үлес 
екені даусыз. Халқына, туған тіліне осыншама 
қыруар еңбек сіңірген зиялы ғалым, Қазақстан 
Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, филология ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері, Қазақстан Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты. Ұстаз-ғалымнан 
тәлім-тәрбие, �неге алып �скен шәкірттер 
республикамыздың түкпір-түкпірінде жемісті 
еңбек етіп, ел алғысына ие болып жүр. 
Олардың ішінде ғылыми қызметкерлер, 
ғылым кандидаттары мен ғылым докторлары, 
профессорлар саны да аз емес. 

Қымбатты Ахаңның жетекшілігімен 
кандидаттық диссертация қорғамасам 
да, �зімді ол кісінің шәкіртімін, ғалым-
ұстаздан алған тәлім-тәрбие, �негем мол деп 
білемін. /йткені жаны жайсаң, мінезге бай, 
адамгершілігі зор, осы бір ақиық-ұстаздан 
дәріс тыңдап, 40 жылдан аса қарауында 
қызмет істей жүріп, ізгі қасиеттерінен үлгі-
�неге алғанымды еш естен шығармаймын.

1949 жылы Абай атындағы Қазақ педа-
гогикалық институты филология факуль-
тетінің ІІІ курс студентіміз. Жаңа оқу жылы 
кестесінде Қазақ тілінің морфология курсы 
�тетіні жайлы ақпарат бар екен. Лекцияны 
кім оқиды екен деп жүргенімізде ұстазымыз, 
доцент Т.Қордабаев келіп  «Курсты фи-
лология ғылымының кандидаты,  доцент 
Ахмеди Ысқақов жүргізеді» деп айтып 
кетті. Айтқанындай-ақ, келесі дәрісті Ахаң 
�ткізді. Ол кезде курстағы 44 студент тұтас, 
топқа б�лінбестен, жұбымызды жазбай, бір 
 аудиторияда отырып лекция тыңдайтынбыз. 
Ахаң лекцияны оқыр алдында курс туралы 
жалпы мағлұмат айта келіп, осы пән  бойынша 
емтихан тапсыратынымызды ескертті. 
Осымен қатар лекцияны зер сала мұқият 
тыңдап, мүмкіндігінше толық жазып оты-

руымызды да баса айтты. /йткені оқулық, оқу 
құралдарының жоқ кезі. Сондықтан лекция-
ны ұқыпты түрде зейін қоя тыңдап, анықтап 
жазып алмасаң, мүлдем қиынға соғары с�зсіз. 

Ахаң ешбір алаңсыз, аспай-саспай лек-
цияны құлаққа құя байыппен айтып тұрды. 
Алдында ешбір қағаз не кітап болмады. 
Ұстазымыздың тым шебер, ешбір мүдір-
местен, байсалды дәрісін әрі тыңдап, әрі бір 
с�зін қалдырмай қағазға түсіруге тырысып 
бақтық. Ахаңның үні құлаққа жағымды, әрбір 
с�зі анық та нық, салиқалы да мығым, нығыз 
болатын-ды. 

Ахаңның осы сабағынан емтихан тап-
сырға нымызда 44 студенттің жартысынан 
к�біміздің «�те жақсы», қалғандарының 
«жақсы» баға алғаны әлі есімде. Қазақ тілінің 
морфология саласы бойынша алған сол 
біліміміз ерекше есте қалған, жадымызда 
бүгінге кейін сақталған, баянды білім бол-
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Айтпақшы, Аргентинаның бүкіл әскерінің кегін жалғыз Диего Марадона 
қайтарған. 1986 жылы футболдан әлем чемпионатының ширек финалын-
да Англия мен Аргентина кездесті. Сол ойында Марадона екі гол салып, 
 командасы жеңді. Бірінші голы таласты еді. Оны өзі «қолмен соқсам, ол 
менің қолым емес, Құдайдың қолы» дейді. Ал алаңның бер жағынан 
бастап, қарсыластың бүкіл ойыншысын қақпашымен қоса алдап соққан 
екінші добы ХХ ғасыр тарихындағы ең үздік болып саналды.
Ағылшындар ол ғасырда қаншама соғысқа түсті, қайсы үздік екені белгісіз. 
Марадонаның соларға салған голы өз саласында ғасырдың айтулысы 
 атанды. Қазақ мұндайды «құрт есесі – малтадан» дейтін...

P.S.

Қайнар ОЛЖАЙ

Жамалаил ЭЛИМХАНОВ,
«Емир-Ойл» ЖШС директоры:

Юлия ЛАГУТКИНА,
«Оберег» украиндар қоғамы жастар 
қанатының мүшесі:

Владимир ЧЕПЕЛЬ, 
Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылдық округі әкімі 
аппаратының Бас маманы :

Эмиль КУРБАНОВ, 
Алматы облыстық «Огни Алатау» газетінің тілшісі:

Зульфия ТАИПОВА,
 «КУЯБ» этномәдени бірлестігінің мүшесі:

А Й Д Ы Ң  А Р Ғ Ы  Б Е Т І

Маңғыстауда орыс тілін жетік меңгерген қазақ 
басқа этнос �кілін к�рген бетте әңгімені алдымен 
қазақ тілінде бастайды. /зге ұлт �кілі орысша жауап 
бергеннің �зінде де, қазақ тілін түсінеді деген с�з. 
Сол себепті менің жерлестерім әңгімені әрі қарай 
қазақша жалғастырады. Осылайша, ол �зге этнос 
�кіліне қазақ тілін үйренуге түрткі болады.

Біз, қазақ халқы және �зге этнос �кілдері, 
мемлекеттік тілді үйренгісі келетін жандарға осылай 
к�мектесуіміз керек. Олармен қазақша с�йлесейік! 
Бұл олардың тіл үйренуге  зор ынтасын тудырады 
деп сенемін.

Жалпы мен мемлекеттік тіл туралы неғұрлым к�п 
ойланған сайын, қазақ тілін енді ұлтаралық қатынас 
үшін ғана емес, Отан алдындағы парызыңды ұғыну 
үшін білу керек деген ойдамын. Бұл бізді �сіріп-
�ндірген туған жерге деген құрмет! 

8рине, әр адамның �мірінде түрлі жағдайлар 
болады, біреу орыс мектебінде оқыса, енді біреу 
қазақ тілін білмейтін ортада �скен болуы мүмкін. 
Дегенмен, бүгінгі күні қазақ тілін үйренгісі келетін 
адам үшін барлық жағдай жасалған. 

Сол себептен, Қазақ тілін меңгеру деңгейін 
бағалаудың ҚАЗТЕСТ жүйесін қоғамның әртүрлі 
саласында енгізу қажет. Жұмысқа тұру барысында 
міндетті түрде мемлекеттік тілді білу деңгейі ескерілуі 
тиіс. Мемлекеттік тілді білмейтін қыз мет кер қанша 
жерден мықты маман болса да, мем лекеттік қызмет 
атқаруға қақысы жоқ деп есептеймін.

Мен �зім қазақ тілін 25 жасымда ғана үйрене 
бастадым. Егер мен қазақ тілін үйреніп алсам, онда 
кез келген адам да меңгере алады деген с�з.

Біз бір қарапайым нәрсені түсінуіміз керек, зал-
да әртүрлі ұлт �кілдері отыр: қазақтар, қырғыздар, 
орыс тар, украиндар, шешендер, ингуштар және 
т.б. Біз к�ппіз, біз әртүрліміз, бірақ  бәріміз – бір 
халықпыз. Менің ойымша, біздің бір-бірімізбен 
с�йлесетін тіліміз қазақ тілі болуы керек. Осы 
жер үшін болған шайқастарда қанын т�ккен, 
жанын берген батырлар қазақ тілінде с�йледі. 
Біздің жеріміздің мәдениетін дәріптеген және 
шығармалары Қазақстаннан тыс жерлерде де 
танылған ұлы Абай қазақша с�йледі. Біз де бір-
бірімізбен қазақ тілінде с�йлесуіміз керек. 

Тіл мәдениеті  бірден қалыптаспайды. 
Ол терең білімді, талғампаздықты, с�йлеу 
шеберлігіне талмай үйреніп, жаттығуды қажет 
етеді. К�ңілге қуаныш ұялататын жақсы ны-
шан, ол к�птеген қазақстандықтардың бала-
ларын қазақ мектептерінде оқытып, олардың 
мемлекеттік тілде білім алуы үшін жағдай жасауға 
ұмтылуы болып отыр.

Қазақ халқының мақтанышы жазушы, Ұлы 
Отан соғысының батыры Б.Момышұлының 
�негелі с�здері қанатты с�зге айналып, ел ішіне 
таралған. «Анамыздың ақ сүтімен бойымызға 
дарыған тілімізді ұмыту бүкіл ата-бабамыз-
ды, тарихымызды ұмыту. Ана тілімізге мән 
бермеушілік, оны құрметтеушілік – шынайы 
патриоттарды тәрбиелеу жұмысына үлкен зиян. 
Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, 
не шала білуі мені қатты қынжылтады. Қолына 
қалам ұстаған әр азамат ана тілінің бай қорын 
игерумен бірге басқа, әсіресе к�рші ұлт тілдерінің 
де асыл қазынасынан сусындауы, оны кәдеге 
жарата білуі абзал. Тіл тазалығы үшін күрес 
ешқашан толастамақ емес» деген еді.

Тіл тазалығы үшін бірге күресуге шақырамын. 

Меніңше, бәрінің жүрегінде қазақ тілі бар. Тек оны ояту  керек. 
Ауыл-аймақтарда қазақ тілін бәрі біледі. Ал қалаға келсең, жастар 
қазақша с�йлеспейді. Бірде екі ақсақал жұмысыма келді. Түріме 
қарап, с�зін орысша бастады. Мемлекеттік қызметте қай тілде 
сұраса, сол тілде жауап беруің керек. Сондықтан орыс тілінде 
жауап бердім де, «құрметті ақсақалдар, қазақ тілінде с�йлессек 
қалай болады?» деп сұрадым. Олар қуанып кетті. «Балам қазақ 
екен ғой» деп жатыр. Мұндай мақтанға масайрап, тіпті жүрегің 
жылып қалады. Сондықтан қазіргі жастарды екі-үш айға ауылға 
жіберсе, ауылда тілдің, діннің сақтаушылары болып отырған 
ақсақалдардың оларға үйретері к�п болар еді деп ойлаймын.

Біз, ең алдымен, туған елдің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттіміз. Қазақ тілі – ұлы даланың ұлтаралық тілі болатынына 
сенімдімін!

Халқымыздың «Ынтымақты елде бақ тұрады» деген мақалы 
Ұлы Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй – бауырым деп» деп 
айтқанымен ұштасып жатыр. 

Анам маған аяғы ауыр кезінде теледидардан Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Қазір �з 
тағдырын Қазақстанмен байланыстыратын адамның бәрі баласы-
на қазақ тілін үйретіп жатыр» деген с�зін естиді. Сол сәтте: «Балам 
аман-есен дүниеге келсе, тек қазақша с�йлейтін болады» деп �зіне 
серт береді. Анам сол с�зінде тұрды. 

Қазақ тілінде білім алып, қазақ елінде ержеткенімді мақтан 
тұтамын. /йткені менің атамның әкесі Курбан Курбанов кезінде 
8зербайжанда туып, Иранда тұрған. Кейін контрреволюционер 
деген айып тағылып, Қазақстанға қоныс аударған. Алматы об-
лысы Балпық би ауылына к�шіп келіп, �мірінің соңына дейін 
сынықшылық �нермен айналысты. 1993 жылы ресми түрде 
ақталды, атамыздың қазақ жерінде тараған ұрпақтары қазір бір 
рулы елге айналды. 8зербайжандағы туыстарымызбен де хабар-
ошар үзгеніміз жоқ. Дегенмен, атамыз жер жаннаты Жетісуға 
бауыр басып, қайтадан 8зербайжанға оралу туралы ойлаған емес. 
/мірден �ткенше «Қазақстан – біздің ортақ Отанымыз!» деп кетті. 
Сондықтан артында қалған ұрпақтары да осы елге қызмет етіп, 
еңбек етуді қасиетті борышымыз деп білеміз. 

Президентіміз Қ.К.Тоқаев «Ана 
тілі» газетіне берген сұхбатында «Теле-
визия лық және радио хабарларының 
сапасын арттыру қажет. Бұл ақпарат 
�німдері қоғамдық ойдың қайнар к�зіне 
айналуға тиіс, ұлттық идеяға қызмет 
ететін топырағымыздан тамыр алған т�л 
бағдарламаларды молайту қажет» деп 
айтқан болатын. Менің ойымша, ақпарат 
�німдеріне әлеуметтік желілерді де қосуға 
болады.

Қаласаңыз да,  қаламасаңыз да, 
қоғам әлеуметтік желілерге желімденді. 
Дүние күйіп бара жатса да желілерге 
к�з қырын салып, виртуалды �мірден 
алшақтамайтындар саны күн �ткен сайын 
артып келеді. Енді бізге осы құбылысты 
мәдениетті, сапалы, ұлт пен мемлекет-
ке, мемлекеттік тілге пайдалы жағынан 
қолдану керек. 8ркім �з оқырмандары 
алдындағы жауапкершілікті барынша 
сезініп, әлеуметтік желілерді мемлекеттік 
тілді насихаттайтын ортаға айналдыру 
орынды болмақ.

Менің ойымша,  соңғы уақытта 

қазақтілді интернет-аудитория  аз-аздан 
� с е  б а с т а д ы .  Б ұ ғ а н  б і р  ж а ғ ы н а н 
мемлекеттік саясат, екінші жағынан 
патриотизмнің �суі және қазақ тілінің 
еліміздегі жағдайын түсіну әсер еткен 
сияқты. БАҚ-тың қажеттілігін айтпағанда, 
интернет-�німдерді мұғалімдер де, жоғары 
оқу орындарының оқытушылары да, 
қазақ тілінде сабақ беретін және оқитын 
студенттер мен оқушылар да талап етеді. 
Оларға қазақ тілінде білім алу үшін 
жақсы басылымдар жетіспейді, сапалы 
оқулықтардың, интернет-оқулықтардың 
саны шектеулі. Қазақ тілінде мағлұмат 
аз,  кейде жоқ болғандықтан орыс 
тілінде аударады, бірақ ол аударманың 
дұрыс, не бұрыс екеніне ешкім кепілдік 
бере алмайды. Қазақ тілі бұл Абайдың 
тілі, Мағжанның тілі, әр қазақ с�зінің 
мағынасы терең, мүмкіндігі кең. ХХІ 
ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан, қазір 
ақпарат уақыттан да, алтыннан да қымбат. 
Барлық ақпарат жас ұрпаққа қазақ тілінде 
сапалы жетуге тиіс, ол үшін баршамыз 
 атсалысуымыз қажет деп ойлаймын.

(Басы 1-бетте)

БІР 
ХАЛЫҚПЫЗ

БІРЛЕСЕ 
КҮРЕСЕЙІК

«ЫНТЫМАҚТЫ ЕЛДЕ 
БАҚ ТҰРАДЫ»

ҚАЗАҚСТАН – 
ОРТАҚ ОТАНЫМЫЗ 

КӨП БОЛЫП 
АТСАЛЫССАҚ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

(Басы 1-бетте)

Алтыншы күні АҚШ пен Кеңес 
О д а ғ ы н ы ң  а р а л а с у ы м е н  с о ғ ы с 
тоқтады. Израильден 800 әскер қаза 
тапса, араб елдерінің шығыны 15 мың 
болды. Израиль аумағын 68,7 мың 
шаршы шақырымға кеңейтті.

Содан 12 жыл бойы аймақта 
бей бітшілік орнамаған. Тек Кэмп-
Дэвид бітімінің арқасында Египет 
пен  Израиль арасындағы соғыс рес-
ми тоқтады. Израиль Синай түбегін 
қайтарып берді және Палестина 
халқының заңды хақысын мойында-
ды. Есесіне Египет Израильді мемле-
кет ретінде таныды. Дипломатиялық, 
экономикалық және мәдени байла-
ныс басталды.

1994 жылы Израиль мен Иордания 
арасында бітім жасалды. Бұлардың 46 
жыл бойғы соғыс жағдайы жойылды. 
Иордания Иерусалим аумағындағы 
мұсылманның киелі орындарының 
қорғаушысы хақысын алды. Иә, ондағы 
ең айтулы мешітке кірудің саудасынан-
ақ бұл иеліктің бағасы білініп тұрады. 
Оны к�збен к�ріп келгенбіз.

А р а б  е л д е р і н і ң  м о й ы н д а у ы 
жалғасып жатыр. 2020 жылы Біріккен 
Араб 8мірліктері Израильмен толық 
дипломатиялық және экономикалық 
байланыс орнатты.

Синай түбегінің «бір уыс құмы-
ның» сыры осындай. «Алты күндік 
айқастың» әскер мамандары үшін 
маңызы: бұрын шабуылдап, ертерек 
соққы жасау. Жеңістің кілті сонда. Бұл 
жолғы Қарабақ соғысын күрт бастаған 
8зербайжан осы тәжірибені ескерген 
бе дейміз. Демек, Израильдің қаруы 
ғана емес, тәсілі де бұлардың пайда-
сына асқан сияқты.

ПАРТИЗАНДАР 
П�РМЕНДІ БОЛАДЫ

Студент шағымызда тағы бір соғыс 
басталған. 1978 жылы Вьетнам әскері 
іргелес Кампучияға басып кірді. 
К�рші мемлекетте �з халқын қанға 
бояп, сұрапыл қырғын жасаған қызыл 
кхмер билігін құлатуды к�здеді. Дұрыс 
па, бұрыс па? Бағалау қиын...

П о л  П о т  п е н  И е н г  С а р и д і ң 
К а м б о д ж а н ы ң  а т ы н  � з г е р т і п , 
 шаруалар социализмін құрамыз деп 
үш миллион адамды қырып-жойғаны 
шындық. Олардың жүйесін құлатып, 
ел тұрғындарын қанды шеңгелден 
құтқару – ізгі мақсат шығар. Бірақ 
Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 
елдердің к�пшілігі  Вьетнамның 
қадамын құптамады. Оны басқыншы 
деп айыптады. Тіпті кейбірі зұлмат 
әкелген қызыл кхмерлер үкіметін 
қолдауға дейін барды. Бұл соғыс 

бірнеше рет басып кірді. Сол сияқты 
Вьетнамның тай, камбоджа сынды 
іргелес ұлттарға зәбір к�рсеткен кезі аз 
емес. Мынау – соның соңғысы.

Бұл тақырыпты зерттеуіміздің 
�з сыры бар. Сол тұста Кампучияда 
бір топ қазақстандық мақташы Пол 
Пот қарақшылары қолынан қаза 
тапқан. Қаралы оқиға туралы «Ажалға 
айдалған мақташылар» атты мақала 
жазғанбыз.

Сонымен, Вьетнам мен Камбод-
жаның қандықол билігі арасындағы 
соғыс қалай тынды? Бұған сырттан 
араағайын табылғаны себепші еді.

Жалпы әлемде бітімгер әрекеті 
нәтижелі болған мемлекеттер мен 
басшылар құрметті.  8лгі Кэмп-
Дэвид бітімін жасауға АҚШ-тың 

Ол  атысты тоқтатуды, Кампучияда 
сайлау �ткенше елді басқару үшін 
«Ұлттық бірлік» атты үкімет құруды 
және бейбітшілікті сақтау күшін 
енгізуді к�здеді. Бірнеше кездесуден 
соң Вьетнам әскерін кері алып кетті.

Бұл соғыстың ерекшелігі: пар-
тизандық әрекетте. Бір кезде АҚШ-қа 
қарсы вьетнамдықтар осы тәсілмен 
соғысқан. Орманға жасырынып, жер 
астынан бірнеше қабат үңгір қазып, 
тығыла жүріп ұрыс салған. Тәсіл ор-
манды жерде �те қолайлы. Кампучия 
вьетнам солдаттарына бейнелі с�збен 
айтқанда, «�з бидайын �здеріне 
қуырып берді».

БЕДЕРЛІ 
ЖЕРГЕ БЕКІНЕДІ

Студент жылдарымыздың соңында 
тағы бір соғыс бұрқ еткен. 1980 жылы 
22 қыркүйекте Ирак аяқ астынан 
Иран аумағына басып кірді. Онда әлем 
назары Ирандағы АҚШ-қа қарсы 
т�ңкерісте еді. Сол туралы материал-
дар Кеңес Одағының басылымдары-
нан түспейтін. Себебі біреу – АҚШ 
басты жауы, ендеше оған қарсы кез 
келген елдегі әрекетке екі алақанды 
ысқылау керек.

Ирак неге т�теден басқыншылық 
жасады? Оның сыры мынандай. 
Ирандағы ислам т�ңкерісі билікке 
Аятолла Хомейниді әкелді. Ирак 
бас шылығы толқын �з еліне жетеді 
деп қауіптенді. /йткені екі елдің 
тұрғындары негізінен мұсылманның 

шиит бағытын ұстанатын. Содан 
 сескенген Саддам Хусейн дереу май-
дан ашты. Қазақтың «қорыққан бұрын 
жұдырықтайды» дегені рас екен.

Бұл соғыста АҚШ және оның ар 
жағында тұратын әскери одақтастары 
мен араб мемлекеттері ашық түрде 
Иракты қолдады. АҚШ қару берді. 
Арада ондаған жылдар �ткенде 
а м е р и к а л ы қ  ә с к е р  б а с ш ы л а р ы 
 Сад дам ның сол қаруды �здеріне қарсы 
сойыл етіп сілтейтіндерін білмеді. 
Кімнің ішіне кім кіріп шыққан? Алда 
не болары Аллаға ғана аян-ау...

И р а н  ж а ғ ы н  П ә к і с т а н  м е н 
 Сол түстік Корея саясатта ғана қолдаса 
керек. Бірақ анау айтқандай қару мен 
басқадай к�мек келе қоймады.  Содан 
біз журналист болып кеткен 1982 
жылғы маусымда Иран �з аумағын азат 
етті. Онымен қоймай жауын қуалап, 
оның жеріне �тіп кетті. Бірақ табысы 
баянды болмады. 1988 жылы Ирак 
қарсы шабуылға шығып, енді ирандық 
басқыншыларды тырқыратты. Бұлар 
да екпінін баса алмай, Иран жеріне 
қайта кірді. Екпіндері шынында қатты 
болды. Жеңіліс жақындап қалғанын 
сезген Аятолла Хомейни қарсыласы 
Саддамның «осымен бітімге келейік» 
деген ұсынысына к�нді.

Сегіз жылғы соғыста Ирактың 
мерейі �ктем шықты. Бұл жолы екі 
шиит мұсылман елдері араағайынның 
к�мегінсіз �здері бітімге келді. Бұл 
соғыстың ерекшелігі: жердің бедерін 
пайдаланып бекінуде, қозғалмай 
тұрып армансыз атысуда еді. Бірақ 

оның тактикалық жағынан пайдалы 
еместігі анық байқалды. Ирактан 800 
мың, Ираннан 850 мың сарбаз шығын 
болуы соны аңғартады.

КЕМЕЛЕР 
К>КЖИЕКТЕН 

К>РІНЕДІ

Иран мен Ирак текетіресінің 
 созылмалы, нәтижесі шамалы тұсында 
тағы бір қызық соғыс басталды. Мұнда 
басты күш ретінде әскери кемелер 
шепке шықты.

8ңгіме Аргентина мен Ұлы бри та-
ния ның Фолкленд  аралына та ласқан 
соғысы туралы. Онда «Лениншіл 
жас» газетінде қыз меттеміз. Соғыс 
туралы материалдар Кеңес Одағының 
Ақпарат агенттігінен телетайп арқылы 
түседі. Пәлен  метрге шұбалып жатқан 
түрлі мәтіндер арасынан осы соғысқа 
қатыстысын іздейтін едік.

Екі ел арасында ежелден дау бол-

ған аралдағы оқиға 1982 жылы күрт 
�рістеді. Алдымен Аргентина әскері 
келіп аз-маз адамды тұт қындап, туын 
тікті. Хабар жеткен сәттен кешікпей 
Ұлыбритания бірнеше үлкен кемесін 
аттандырды. Бес қаруы сай. Сықалып 
с о л д а т  т и е л г е н .  Қ а н ш а м а  ж ы л 
 азуын к�рсетпеген арыстанға жалын 
күдірейтіп орнынан тұратын кез келді.

Кемелер жақындағанда су үстіндегі 
айқас басталды. Ана жақ қаншасын 
батырды, мына жақ қаншасын мұхит 
түбіне мәңгілікке қалдырды, бірер апта 
осындай мәліметке қарық бол ғанбыз.

Ақыры ағылшын солдаттары аралға 
дендеп, орталығы Порт-Стэнлиді 
құрсауға алды. Аргентинаның 11 мың 
әскері қолын к�теріп, жеңілгенін 
мойындады. Екі ел содан алак�з 
 болып, 1989 жылы Мадрид бітімін 
жасады. Қайта елші алмасты. Сауда 
басталды. Бірақ, даулы Фолкленд 
аралының кімге қарайтыны туралы 
талас шешілмей қалды.

президенті Джимми Картер үлес 
қосты. Бейбіт келісімнің соңында 
Египет президенті Анвар Садат, 
 Израиль премьер-министрі  Менахем 
Бегинмен қатар оның қолы тұр. 
Мына мақаланы жазуға түрткі болған 
8зербайжан-Армения бітіміне Ресей 
Федерациясының президенті Путин 
ықпал етті.

Вьетнам-Кампучия қақтығысына 
а р а а ғ а й ы н  с у д ы ң  а р  ж а ғ ы н а н 
 табылды. Австралияның сыртқы істер 
министрі Гарет Эванс «Камбоджа 
бейбіт бітімі» аталатын құжат ұсынды. 

ТҮТІННЕН 
КЕЙІНГІ БІТІМ

Вьетнамның халықаралық сахна-
дағы беделін т�мендетті. Оның АҚШ 
басқыншылығына қарсы күресте 
қасықтап жинаған абыройы шелектеп 
т�гілді.

Түрлі  халықтар қоныстанған 
түбектерде аймақтық державалар 
болады. Швеция тарихымен жете 
танысқандар оның айналасындағы 
дат, норвег, суоми халықтарына 
тізе батырғанын біледі. Пиреней 
түбегінде испан үнемі португалдан 
басым түсті. Жапон ұлты Корей түбегі 
мен Қытайдың оңтүстік-шығысына 
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Мүмкіндік кеңістігі

Сүтжанов Сейфитден Назым-
бекұлы 1950 жылы Павлодар қала-
сында туған. Қаладағы бірден-бір 
жалғыз Абай атындағы қазақ мектебін 
б і т і р г е н н е н  к е й і н  Қ а з М У - д і ң 
 филология факультетіне түсіп, оны 
тамамдаған соң, 15 жылдай Қазақстан 
Республикасының кітап палатасында 
библиограф, аға редактор болып еңбек 
жолын бастайды. Осы қызмет орнын-
да жүріп, Сейфитден Назымбекұлы 
республикалық, облыстық газет-
журнал беттерінде («Қазақ әдебиеті», 
«Пионер», «Жетісу», «Кітап жаршы-
сы») ақын, жазушылардың жаңадан 
шыққан кітаптарына рецензия, сын 
мақалаларды �ндіре жазған. 
Солардың кейбіреуі «Бала 
қылығы бал»,  «Піл мен 
керік», «Шығарма арқауы 
достық», «Жылы леп бар», 
« Б � р е н е  ұ й қ а с ,  қ и с ы қ 
тіркестер», «8уелгі әуен 
қандай?», «Талапкерде  талап 
болса» деп аталады. Бұл 
жылдары оның «Ержанның 
досы» әңгімесі «Пионер» 
журналында жарық к�рсе, 
бірнеше �леңдері  «Жазушы» 
б а с п а с ы н а н  ш ы қ қ а н 
 «Балауса» атты жыр топта-
масынан орын алған болатын. Осы 
кезеңнен бастап баспас�з бетінде 
қаламын ұштауы кейінг і  тұста 
�зіндік жалғасын тауып, әдебиетші-
ғалымның Қазақстан Журналистер 
одағының мүшелігіне �туіне септігін 
тигізді.

1989 жылдан бастап ғылымға, 
ұстаздыққа ден қойып, М.О.8уезов 
атындағы 8дебиет және �нер ин-
ститутында ғылыми қызметкер, 
Қазақ қыздар педагогикалық инсти-
тутында аға оқытушы болып, кейіннен 
ұстаздық қызметін �зінің туған жерінде 
С.Торайғыров атындағы  Павлодар 
мемлекеттік университетінде жалғас-
тырды: қазақ филологиясы кафедра-
сында доцент, аға ғылыми қызметкер, 
кафедра меңгерушісі, филология 
факультетінің деканы  болып жұмыс 
істеді. Бүгінде  Павлодар педагогикалық 
университетінде  профессор.

Сейфитден Назымбекұлы универ-
ситет жанынан құрылған «Ұлағат» атты 
әдеби-педагогикалық орталығында 
аға  ғылыми қызметкер  болып, 
Ы.Алтынсариннің �мірі мен әдеби-
педагогикалық шығармашылығы 
 туралы бес  томдық зерттеулер 
жинағын құрастыруға атсалысты. 

Кешегі жариялылық кезеңінде 
Мәшһүр Жүсіп шығармашылығын 
алғаш ғылыми тұрғыдан зерделеп, 
бірнеше ғылыми мақалалар мен 
монографиялық еңбек шығарды. 
С�йтіп, мәшһүртану атты ғылыми 
саланың қалыптасуына негіз қалады. 
Сейфитден Сүтжановтың ғалымдық, 
ұ с т а з д ы қ  ж о л ы н д а ғ ы  ж а с а ғ а н 
жұмыстарының ең елеулісі, әдебиеттің 
тұлғатану саласындағы тер т�ккен 
жұмысы – мәшһүртануға арналған 
еңбектері.  1994 жылы «Мәшһүр 
Жүсіп К�пеевтің әдеби мұрасы» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертация 
қорғады. Ақын шығармаларының 
туындауындағы әсер еткен тарихи 
жағдаяттар, қоғамдық, саяси сана 
сияқты факторларды саралай отырып, 
оның шығармашылық аңсарының 
қалыптасуы туралы тың тұжырымдар 
жасады. Атап айтқанда, Мәшһүр 
Жүсіптің ақын, тарихшы, фольклор-
танушы ретіндегі шығармашылық 
тұлғасын ашып, алғаш рет біртұтас 
ғылыми зерттеу жасайды. 

«Ғылымға қалай келдіңіз?» деген 
сұраққа былай жауап қатты:

– Кезінде идеология қырын қарап, 
шығармашылығы түрлі себептер-
мен мансұқталған Мәшһүр Жүсіп 
К�пейұлының әдеби мұрасын жан-
жақты саралап ғылыми айналысқа 
түсіру де оңай болған жоқ.  Академик 
С е р а ғ а ң  –  С е р і к  С м а й ы л ұ л ы 
Қирабаев «Мәшһүр бабаңды зерттеуді 
саған жүктесем қалай қарайсың» 
д е п  ұ с ы н ы с  ж а с а ғ а н д а  б і р а з 
қобалжығаным бар. Кейін Керекудегі 
әкеммен хабарласқанымда, «Жақсы 
ұсыныс екен, балам, Мәшекеңе 

К і т а п т ы :  т а р и х  ғ ы л ы  м ы н ы ң 
магистрі, қауымдастырылған профес-
сор Ернар Ұстағалиев тәржімалады. 
Ғылыми рeдaктoры тарих ғылымының 
д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р  Г ү л ж а у һ а р 
К�кебаева, ал әдeби рeдaктoры әрі 
ж а у а п т ы  ш ы ғ а р у ш ы с ы  ф и л о л о -
гия ғылымының кандидаты Дәурен 
Мұхамадиев. Бұл еңбекте архаикалық 
дәуірден біздің заманымызға дейінгі 
 тарихи сананың қалыптасуы мен  тарихи 
ойдың эволюциясы, тарихи білімнің 
кәсібилену процесі, оның ғылым 
пәні ретінде орнығуы кешенді түрде 
қарастырылады. Тарихнама бойынша 
негізгі мектептер мен бағыттардың 
сипаттамасы беріледі әрі тарихты 
зерттеудің мәселелері, әдіснамасы, пәні 
мен міндеттерін түсінудегі �згерістер 
жан-жақты зерделенеді. Сонымен қатар 
�ткенді қабылдаудың түрлі  формалары, 
тәсілдері мен деңгейлері, әртүрлі 
дәуірлердегі  тарихи ой �кілдерінің 
концепциялары, орыс және шетел 
тарихшыларының әйгілі туындылары, 
тарихи білімнің табиғаты, шынайылық 
критерийлері, ғылыми және қоғам-
дық мәртебесі туралы  заманауи пікір-
таластар талданған.

Оқулық ежелгі �ркениеттерден 
бастап бүгінгі күнге дейінгі (XX-XXI 
ғғ. шегінде) тарихи білімнің дамуының 
жеке б�лімдеріне арналған тоғыз тарау-
дан тұрады. Олар:  «Тарих  деген не?», 
«Тарих қалай  жазылады?», «Антикалық 
тарихнама: тарихи білімнің пайда 
 болуы», «Орта ғасыр тарихнамасы», 
«Ерте жаңа дәуірдегі тарихи білім», 
«XIX ғасырдың  тарихшылары мен 
философтары: �ткен тарих туралы 
түсініктер», «XIX ғасырдың екінші 
жартысы мен XX ғасыр басындағы 
тарихи ой және кәсіби тарихна-
ма», «XX ғасырдағы тарих: тарихи 
танымдағы дағдарыстар мен револю-
циялар», «Мыңжылдықтар тоғысында: 
жаңа мәселелер мен жаңа тәсілдер». 
Сондай-ақ тарихтың �зге де білім 
салаларымен байланысы, тарихи 
дамудың концептуалдық модельдері, 
тарихи деректерді талдау принциптері, 
тарихтың әлеуметтік қызметіне ерекше 
назар аударылады.

«Тарих деген не?» атты бірінші 
тарау да терминдер және оның про-
блемалары, тарихи сана және  тарихи 
ж а д ы  с ы н д ы  � з е к т і  м ә с е л е л е р 
қ а р а с т ы р ы л а д ы .   Т а р и х и  ж а д ы -
ны қалыптастырудың үш жағдайы, 
 сондай-ақ тарихи білімнің шынайы-
лығы мен нақтылығы,  тарих пен 
әлеуметтік теорияның ұқсастықтары 
мен айырмашылықтары сипатталған. 

«Тарих қалай жазылады?» деп ата-
латын екінші тарау тарихи деректердің 
түрлері мен спецификасына, оқиға-
л а р  м е н  ф а к т  с ы н д ы  т а р и х т ы ң 
маңызды категорияларына, кезеңдеу 
мәселесіне арналған. Жалпы тарихтың 
мазмұны мен концепцияларының 
ерекшеліктері, тарих пен әдебиеттің 

Тарих ғылымы тағы бір іргелі 
еңбекпен толықты. Кеңестік және 
ресейлік ғалым,  тарихнама  теориясы 
мен әдіснамасының білікті маманы, 
тарих ғылымының докторы, про-
фессор, РҒА мүше-корреспонденті 
Л.П.Репина, тарих ғылымының 
кандидаты, доцент В.В.Зверева 
мен тарих ғылымының докторы 
М.Ю.Парамонованың «Тарихи 
білім тарихы» атты оқулығы орыс 
тілінен қазақ тіліне тәржімаланып, 
оқырманға жол  тартты. Бұл 
еңбек ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың бастамасымен 
жүзеге асырылып жатқан «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасы аясында 
аударылып отыр.

«Рухани жаңғыру» – еліміздегі білім берудің басты бағытының бірі, оның ішінде 
жоғары мектеп үшін айрықша мүмкіндік кеңістігіне айналып келеді. Бұл маңыз-
ды құжат жоғары мектептің тәрбие және идеологиялық жұмыстарын жүйе леуге 
мүмкіндік ашады. Сондықтан да бағдарламаны жүзеге асыру аясында жоба ның 
әдістерін оқу-тәрбие үрдістеріне кеңінен енгізу мәселесі көп көтеріліп жүр. 

қатысты біраз деректерді тауып 
бере аламын, ол кісінің 1907 жылы 
шыққан кітаптарын да қарастырып 
к�рейін, бір ақсақалдардан к�ргенім 
бар, Мәшекеңді зерттегенің дұрыс, 
атаңның аруағы қолдасын» деп бата-
сын беріп еді. Бәрі де осыдан басталды. 
Мәшекеңнің аруағы қолдап, әкемнің 
берген батасы қуат беріп, жетекшім 
Серағаңның ақыл-кеңесімен ғылымға 
осылай келдім...

Сейфитден Назымбекұлының 
«Мәшһүр Жүсіп К�пеевтің шығар-
машылық �мірбаяны», «Мәшһүр 
мұрасы», «Мәшһүртану курсы» атты 
зерттеулері мен оқу құралдары бүгінде 
республикалық к�лемдегі жоғары оқу 
орындарында сұранысқа ие болып 
отырған қат дүниелер.

«Мәшһүр Жүсіп оқулары» кон-
фе ренциясын тұңғыш ұйымдас-
тырушылардың бірі де �зі болды. 
Алғашқы конференция аймақтық 
деңгейде, кейін республикалық, 
халықаралық к�лемде �ткізілді. 2003 
жылдың қараша айында халықаралық 
к о н ф е р е н ц и я ғ а  т у ы с қ а н  т ү р к і 
жұртынан біраз адамдар қатысты. 
Еліміздің әр �ңірінен келген ғалымдар 
да біршама. /з кезегінде баяндама 
жасауға шыққан академик Рымғали 
Нұрғали отырғандарды жағалай 
б ір  сүз іп  �т іп:  «Орталарыңнан 
Сейфитденді  к�рмей отырмын, 
Мәшһүр Жүсіптің шығармашылық 
мұрасын алғаш ғылыми айналысқа 
т ү с і р г е н ,  м ә ш һ ү р т а н у д ы ң  ж о -
лын салған сол еді, қатыспағаны 
қалай?!» дегені бар еді. 8дебиеттану 
ғылымының тыныс-тіршілігін жіті 
бақылап жүретін Рымғали Нұрғалидың 
Сейфитден Сүтжановты іздеуі оның 
мәшһүртанушыға деген құрметі болса 
керек. Бұл кезде Сейфитден Сүтжанов 
келесі бір түркітанулық ғылыми 
ізденіс үстінде жүрген болатын.

Еліміз егемендік алып, �ткенімізді 
түгендеп, ұлттық дүниетанымға қайта 
үңіліп жатқан кезеңде, тұтас ұлттың 
тағдырына ықпал жасаған ХХ ғасыр 
басындағы құбылысты арқау еткен 
әдебиет зерттеле бастады. Бұл дәуір 
Алаш ардақтыларының азаматтық 
үні жаңғырған заман еді. Сонымен 
бірге, ұлттық әдебиеттер арасындағы 
к�ркемдік дәстүрлер жалғастығы, 
ықпалдастығын зерттеу, олардың 
арасындағы рухани алмасуларды, 
әдеби байланыстарды жаңаша тың 
к�зқараста зерделеу қажеттігі туын-
дады. Түркі халықтарының ортақ 
әдеби-мәдени байланысы бір-бірімен 
үндесіп дамыған уақыт та осы кезең. 
8детте осыған дейін рухани арнаны 
сараптағанда біз әдеби байланы-
старды қазақ-орыс, қазақ-еуропа 
т�ңірегінде еуроцентристік бағытта 
карастырып келдік.  Ал түбі  бір 
түркі жұртының ортақ үндестігіне 
кейіннен ғана к�ңіл б�ле бастадық. 
ХХ ғасыр басындағы тұтас Түркістан 

тиандық тұжырымдамасы, орта-
ғасырлық тарихшылардың жұмыс 
әдістері мен аудиториясы  туралы 
қ ұ н д ы  м ә л і м е т т е р  б а я н д а л а д ы . 
 Тарихи уақыттың ортағасырлық 
концепциясының қалыптасу, даму 
процесін сипаттаған. Баяндаудың 
хро нологиялық құрылымдық прин-
ципі – фактілерді уақыт бойынша 
жүйелеу мәселесі ортағасырлық та-
рихнаманың маңызды ерекшелігі са-
налады. Ренессанс дәуіріндегі тарихи 
сана мәселесі мен тарихнамадағы 
антикашылдық дәстүрдің орнығуы 
кезеңнің ерекшеліктері мен антикалық 
мәдени мұраның жалпы қабілеттігімен 
түсіндіріледі. Гуманистердің анти-
калық мәдениетті қайта жаңғырту ту-
ралы тезистері жан-жақты талданған. 

«Ерте жаңа дәуірдегі тарихи білім» 
және «XIX ғасырдың тарихшылары 
мен философтары: �ткен тарих  туралы 
түсініктер» атты тарауларда XVII 
ғасыр мен ХІХ ғасыр аралығындағы 
ғылыми т�ңкеріс пен тарихи білімнің 
прогрессивтік дамуының бағыттары 
сипатталған. Ағартушылық дәуірдегі 
тарихтың философиялық тұрғыдан 
 баяндалуы, яғни «философиялық тарих» 
кезең ерекшелігімен байланыстырылды. 
Сонымен қатар прогресс пен тарихи 
циклдердің теория сы, романтикалық 
тарихнаманың бағыттары, ағартушылық 
кезеңдегі  тарихты жазу тәжірибелері 
дәуір дің  философ ғалымдары мен 
тарихшыларының к�зқарастары және 
шығармаларының негізгі ойларымен 
сабақтастықта қарастырылған. ХІХ 
ғасырдың интеллектуалдық мәдениетінде 
әлемдік тәртіпті, қоғамның табиғатын, 
тарихи процесті тұтастай түсіндіруге 
ұмтылған бірқатар жаңа философиялық 
және ғылыми теориялар қалыптасқан 
еді. Гегельдің философиялық-тарихи 
жүйелері, Ф.Ницшенің сыни  идеялары, 
әлеуметтану теориясының негізін 
қалаушылар О.Конттың, Д.Милльдің 
концепцияларының айрықша ықпалды 
болды. Бұл құрылымдардың барлығы 

халықтарының әдебиетін салыстыра 
зерттеуді нысандаған С.Сүтжанов 
Қазан,  Уфа,  Санкт-Петербург, 
Мәскеу, Омбы, Тәшкент, Бишкек 
архивтеріндегі құжаттарды іздеп, 
тауып, оларды ғылыми айналымға 
қосты. Ізденіс нәтижесінде «ХХ 
ғасыр басындағы қазақ және түркі 
халықтары әдебиетінің типологиялық 
сипаты» тақырыбында докторлық 
диссертациясын қорғады. Аталған 
 салада бірнеше ғылыми зерттеулер: 
«Рухани алмасу арналары», «Қазақ-
түркі әдеби байланыстары», «Алаш 
және түркі руханияты» монографи-
яларын жазды. Шетелдік, отандық 

ғылыми басылымдарда 200-ден 
аса мақала жариялады.

«ХХ ғасыр басында 
жаңа толығып, толыса 
бастаған қазақ әдебиетінің 
барынша дамуына оның 
басқа ұлт әдебиетімен, 
әсіресе түбі бір туыстас 
т ү р к і  х а л ы қ т а р ы  ә д е -
биетімен рухани байланыс 
жасауы игі ықпал етті» деп 
атап к�рсетеді ғалым. Бұл 
жерде Алаш зиялылары 
к�ркем дүниенің кемерін 

азды-к�пті татар, башқұрт 
сынды жәдиттік ағым мектептері ерте 
қалыптасқан ұлттардан татып алды 
десек болады. 

Ал әдебиетші ғалым ХХ ғасыр 
басындағы түркі халықтары әдебиетіне 
бір ғана Ұлы Абайдың шығармасы 
үлгі болғанын дәлелдеп береді. Құр 
фактологиямен емес, нақты мәтіндік 
ғылыми талдаулар арқылы ашып 
к�рсетеді. Қалай болғанда да, жал-
пы түркі руханияты осы дәуірде бір 
қазанда біте қайнасып жатты. Ғалым 
Сейфитден Сүтжановтың ғылыми 
ізденістерінің бағыт-бағдары, мұрат-
мақсаты осы құбылысты ғылыми 
негізде ашып к�рсету.

Ж а л п ы  С . С ү т ж а н о в  � з і н і ң 
ғылыми-ізденіс еңбектерімен қатар 
оқу-білім саласын дамытуға да үлес 
қосып келе жатқан ұлағатты ұстаз. 

Сейфитден Сүтжановтың білім беру 
саласындағы бағыты да ерекше, ол – 
тұлғатану. Тұлғатану М.8уезов негізін 
қалап кеткен «Абайтанудан» бастала-
ды. Алғаш ҚазМУ-дің филология және 
журналистика факультеттерінде арнайы 
курс ретінде оқытылып келді. Кейін 
келе тарих, философия, педагогика 
сияқты ғылымдарды қамтып, тұлғатану 
курсының к�лемі  мен мазмұны 
ұлғайды, оны оқытудың әдістемесі 
жасалды. Қазірде еліміздің қоғамдық-
саяси, әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени, рухани дамуына айрықша 
үлес қосқан қайраткерлердің �мірі 
мен шығармашылығымен жете таныс-
тыратын, осы бағытта білім беретін 
гуманитарлық мамандықтардың 
оқу үрдісінде арнайы курс ретінде 
оқытылып келеді. Міне,  Сейфитден 
Сүтжанов болашақ  филологтарға 
т ұ л ғ а т а н у д ы ң  « ж і л і г і н  ш а ғ ы п , 
 майын ішкізіп» жүрген профессор-
ұстаз. «Мәшһүртану», «Абайтану», 
«Аймақтық тұлғатану» курстары 
 бойынша дәріс оқып келеді. 

М ә ш һ ү р  Ж ү с і п  К � п е е в , 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит 
Д�нентаев, Иса Байзақов, 8лкей 
Марғұлан, Зейін Шашкин, Қалижан 
Бекхожин, Бекмұрат Уақатов және 
т.б. тұлғалардың шығармашылық 
� м і р б а я н ы н а  қ а т ы с т ы  ә д е б и -
танымдық мақалалары баспас�з 
беттерінде жарияланып келеді. Осы 
негізде арнайы бағдарлама жасап, 
оқу үрдісіне «Аймақтық тұлғатану» 
курсын енгізді. /ңірлік ақын-жа-
зушылардың шығармаларын сту-
денттердің дипломдық, магистр-
лік жұмыстарына тақырып етіп 
беріп, ғылыми зерттеушілік жұмыс-
тарына жетекшілік жасап жүрген 
 Сейфитден Назымбекұлы «аймақтық 
ә д е б и е т т а н у ғ а »  т ү р е н  с а л ғ а н 
алғашқылардың бірі. 

�ділбек �МІРЕНОВ, 
ПМПУ доценті, филология 
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дықтағы тарихтың негізгі бағыттары мен 
парадигмаларының тарихи білімнің да-
муына қосқан үлесі жайында баяндала-
ды. Экономикалық тарих, әлеуметтік та-
рих, тарихи антропология, аймақтық та-
рих және микротарих секілді «жаңа тарих 
ғылымының» жаңашыл бағыттарының 
қалыптасу ерекшеліктері мен �ткенді 
зерделеудің �ркениеттік және мәдени-
тарихи тәсілдері зерделенген. 

«Мыңжылдықтар тоғысында: жаңа 
мәселелер мен жаңа тәсілдер» атты 
тоғызыншы тарау тарихи ақиқат пен та-
рихи таным концепцияларына арналған. 
8леуметтік тарихтан әлеуметтік-мәдени 
тарихқа дейінгі тарихи білімнің даму 
барысы, күрделі теориялық модельдері 
мен концептуалдық аппаратын  жасап 
шығарудың �зіндік ерекшеліктері 
талданған. Сондай-ақ гендерлік тарих 
мәселелері, феминистік теорияның 
жаңартылуы, пәнаралық зерттеулердің 
әдіснамалық базасының кеңейтілуі, жаңа 
кешенді түсіндірмелік модельдердің 
құрастырылуы, гендерлік талдау мен 
зерттеулер  туралы пайымдалған. 
Ғылыми айналымға жаңа концепцияны 
енгізу, гендерлік тарихтың әдіснамалық 
мәселелері айқындалады. Сондай-ақ 
тарауда тарихи ғұмырнама немесе «жаңа 
ғұмырнамалық тарих» бағытының 
жанрлары мен әдістері, бүгінгі күндегі 
зияткерлік тарихтың мәселелері мен 
даму болашағы қарастырылған.

Бұл еңбектің құндылығы – ежелгі 
дәуірден бүгінгі күнге дейінгі  тарихи 
ойдың даму эволюциясының заң-
дылықтарын бір кешенде зер делеуінде. 
8р дәуірдегі тарихи білімнің тарихын 
�з уақытының ой-пайымы, таным-
түсінігі тұрғысынан  сипаттауы еңбектің 
ерекшелігі деп білеміз. Тарих ғылымы 
үздіксіз  қозғалыста,  әр  кезеңнің 
ерекшелігіне сай ол үнемі �згеріп оты-
ратыны заңдылық. Бұл ж�нінде автор 
Л.П.Репина былай деп түйіндейді: «Та-
рих – бұл, ең алдымен, қоғамның �з-�зін 
тану мен �з-�зін бірегейлеу тәсілі. Тарих 
әрқашан болды, оны миф, эпос, қасиетті 
хикая және т.б. сынды алуан түрлі 
формаларға бейімдеуге тырысты. Тарих 
тек модерн дәуірінің қоғамдарында 
ғана ақиқатты іздеуге бағытталған және 
тарихи сын мен жалпы қабылданған 
шынайылық критерийлеріне арқа 
сүйеген рационалды ғылыми білім 
ретінде мойындала бастады, бірақ тарих 
үнемі қоғамның қажеттіліктеріне жауап 
беретіндіктен, ол әркез қайта жазыла 
беретін болады».

Еңбек тарихқа қызығатын  жалпы 
оқырманға арналған. Оқулықтан  тарихи 
білім мәселелеріне қатысты сауалыңызға 
жауап ала аласыз. 

Дәурен МҰХАМАДИЕВ, 
филология ғылымының 
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Ернар ҰСТАҒАЛИЕВ, 
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Қазақ әдебиеттануының ғылым ретінде қалыптасып, дамып келе 
жатқанына бір ғасырдай уақыт өтті. Осы уақыт ішінде қазақ әдебиеті 
түрлі бағыттарда зерттеліп, өзінің тарихи даму кезеңдерін айқындады. 
Ұлттық әдебиеттану ғылымының қалыптасып, дамуы – түптеп келген-
де сөз өнерінің ғылыми-теориялық жүйесін тұжырымдап, тарихи-әдеби 
процесті, әдебиеттану ғылымының даму заңдылықтарын айқындап, 
оның түрлі салаларын зерттеп, еңбек етіп жүрген ғалымдардың 
есімдерімен тығыз байланысты.
 Осыған байланысты әдебиетті зерттеп, оны іргелі ғылым деңгейіне 
жеткізген ғалымдардың еңбегіне көз жүгірту – ақиқатында, ұлттық 
әдебиетіміздің дамуындағы тарихи кезеңдерін зерделеу деген сөз. 
Ұлттық сөз өнерін өзіндік ғылыми таныммен тұжырымдап, зерттеп 
жүрген әдебиеттанушы ғалымдардың бірі – Сейфитден Сүтжанов. 
Ғылымдағы қадамын мәшһүр танудан бастаған, бүгінде қазақ-түркі 
әдеби байланысын зерттеу нысаны еткен, Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті 
қызметкері, филология ғылымының докторы, профессор Сейфитден 
Сүтжанов бүгінде жетпістің белесіне шығып отыр. 

ЖҮЗ ЖАҢА ОҚУЛЫҚ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

арасындағы байланыстар ежелгі дәуір 
мен ағартушылық дәуірдің к�рнекті 
� к і л д е р і н і ң  т ұ ж ы р ы м д а р ы  м е н 
к�зқарастары негізінде талданған. 

«Антикалық тарихнама: тарихи 
білімнің пайда болуы» тарауында 
жаңа тарихи білімнің бастауын-
да тұрған логографтар мектебінің, 
 Геродот пен Фукидидтің  тарихи 
әдістері  академиялық тұрғыдан 
сараланған. Классикалық және элли-
низм дәуіріндегі грек тарихнамасының 
�зіндік ерекшеліктері мен римдік 
тарихшылар Тит Ливий, Тацит, 
 Марцелин шығармаларындағы тарих-
ты баяндаудың аналитикалық және 
к�ркемдік-драмалық тәсілдері егжей-
тегжейлі пайымдалған. 

«Орта ғасыр тарихнамасы» атты 
т�ртінші тарауда тарихтың хрис-

С�зден iске к�шу маңызды. Ал 
аса маңызды міндеттердің бірі – білім 
алушылардың әлеуметтік құзіретін 
қалыптастыру. Қазіргі таңда елімізде 
дүниежүзіндегі үздік 100 жаңа оқулықты 
қазақ тіліне аудару жұмыстары аяқталуға 
жақындады. Ол кітаптарды парақтай 
оты рып, кең шалқар дүниенің жаңа 
тыныс-тіршілігін сезінеміз. Бұл осы 
 «рухани жаңғыру» бағдарламасының 
басты бағыттарының бірі болды деп 
санаймыз.

Екіншіден, Абай философия сындағы 
танымдық-ағартушылық ойлардың 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасында 

ХІХ ғасырдағы тарихи білімнің сипа-
тына тигізген әсері ғылыми тұрғыдан 
негізделген.

«XIX ғасырдың екінші жартысы мен 
XX ғасыр басындағы тарихи ой және 
кәсіби тарихнаманы» сипаттайтын 
жетінші тарауда позитивистік бағыттағы 
ойшылдар, ғалымдардың тарихтың 
пәні мен мәртебесіне қатысты пайым-
дары мен пікірталастары сарапталған. 
Ресейлік тарихнаманың қалыптасу 
ж о л ы  м е н  « о р ы с  т а р и х  м е к т е б і » 
�кілдерінің еңбектерінің мазмұны мен 
бағыттары, тарихнаманың алдында жаңа 
мүмкіндіктерді ашқан ғылыми зерттеудің 
сынау әдістері және принциптері талда-
нып, кезеңнің бағасы беріледі. 

«XX ғасырдағы тарих:   тарихи 
танымдағы дағдарыстар мен револю -
циялар» тарауында жаңа мыңжыл-

к�терілген мәселелермен үндесіп 
жатқанын да байқап жүрміз. Абай 
философиясы ескірмейтін,  зама-
на сұраныстарына лайықты жауап 
табуға болатын жауһарлар қатарында. 
Сондықтан гуманитарлық саладағы 
білім және тәрбие беру ісінде Абай-
дай ойшылдарымыздың еңбектері де 
тағдырлық маңызы зор осы ұлы іске 
септігін тигізері анық. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы, 
шын мәнінде қоғамдық сананы �згерту 
бағытындағы инновациялық серпіліс. 
Кез келген жаңалықтың ғылымилығы 
оның методологиялық дайындығымен 

ерекшеленеді. Сондықтан бүгінгі жоғары 
мектептің, гуманитарлық ғылымдардың 
алдыңдағы маңызды міндет – «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасының мето-
дологиясын негіздеу. Методология-
ны «теориялық және тәжірибелік 
к ү р  д е л і  м і н д е т т е р д і  ж ү з е г е  а с ы -
ру мен қолданудағы дүниетанымдық 
қағидаларының жиынтығы» деп кең 
мағынада түсінуіміз керек. 

 Бүгінгі әлемдік бәсекелестік за-
манында сергектік пен серпіліс керек. 
Тұңғыш Президентіміздің тың иде-
ялары жаңа нәтижелі к�кжиектерге 
бастайтын серпіліс. Жоғары оқу орын-
дары қоғамдағы қоғамдық сананы 
жаңғыртудың қозғаушы күші болуға тиіс. 

Негізг і  мақсат  – түс індіруден 
әрекетке к�шу. 

С.МИРЗАҚАНОВА

мемлекетін к�ксеген Мұстафа Шоқай 
сынды арыстарымызға аттан салып 
қосылғандар арасында татар, башқұрт, 
қырғыз, �збек ағайындардың аза-
маттары да бар еді. Отаршылдыққа 
қарсы шығып, �з елінің мұңын 
шаққан ақындарымызды «зар  заман» 
ақындары деп атағанымыз да біздің 
әріге ұмтыла қоймағанымыздың 
белгісі болса керек. Дегенмен, мұның 
бәрі егеменді ел болып, етек-жеңді 
жиғалы түгенделіп-ақ жатыр. 

Осы бағытта Сейфитден Сүтжанов 
бірсыпыра жылдардан бері қазақ 
және түркі халықтары әдеби байла-
ныстарын зерттеп келеді. Кез келген 
ғылыми еңбек дерек негізінде жазы-
латыны анық. 8сіресе компарати-
вистика бағытындағы ізденіс нақты 
деректерді қажет етеді. Туысқан түркі 
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8л-Фарабидің ғылыми-мәдени 
мұ расы к�п қырлы, онда музыка тео-
риясы мен математика ерекше орын 
алады. 8л-Фарабидің «Kitab al-musiki 
al-kabir»  немесе «Музыканың үлкен 
кітабы» атты бірегей туындысы шетелде 
үлкен қызығушылықпен зерттелуде. 
Шамамен Х ғасырдың бірінші жарты-
сында (943 ж.) аяқталған, к�лемі мыңнан 
аса парақ қолжазба музыкатанудағы 
жаңа бағытты, атап айтқанда: мұсылман 
�нерпаздарының (парсылар, түркілер, 
арабтар және т.б.)  орындаушылық 
мәдениеті мен ерекшелігін сипаттайды.

М ә д е н и - т а р и х и  п а н о р а м а н ы 
мүмкін дігінше кеңірек қамту үшін әл-
Фараби �зінен бұрынғылардың (эллин-
дер, аль-Кинди және т.б.) музыкалық 
 туындыларын шығармашылық тұрғыдан 
�ңдеп қана қоймай, талдау да жасады. 
Ол Аристотель, Платон, Птолемейдің 
еңбектері арқылы ежелгі грек (рим) 
мәдениетінің шығу тегін, сонымен бірге 
к�шпелі халықтардың, Ұлы Далаға 
әсер еткен Сасанидтер, Кушан сияқты 
күшті империялардың, Соғды, Хорасан 
халықтарының бірегей мәдениетінің 
 бастауларын терең зерттеді.

Фараби �зі де музыкалық аспаптарда 
шебер ойнаған. Бұл ежелгі дәуірлерде 
емге зәру жандарды музыкамен емдеген 
сияқты айқын құбылыс және Фарабидің 
пікірі бойынша, кез келген дәрі сияқты 
музыка уға да, емдік құралға да айналуы 
мүмкін. Мұның бәрі музыканың сипа-
тына байланысты және мұнда әл-Фараби 
шығармаларының ерекшелігі мате-
матикалық әдістерді қолдануында екенін 
атап �ту керек: ол музыкалық дыбыстарды 
сандық белгілерге ауыстырып берген.

8л-Фарабидің музыка теориясы 
шынымен де ерекше. Дыбыстардың 
сипаты мен құрылымын зерттей оты-
р ы п ,  о л  « м у з ы к а л ы қ  ғ ы л ы м н ы ң » 
 канондарына ғана емес, сонымен қатар 
музыканың эстетикалық және теориялық 
қағидаларына да назар аударды. 

Оған қоса әл-Фараби музыка әлемін 
поэзия әлемімен үйлесімдікте қабыл-
дағанын ескеру керек.

Фараби ізгілікті қоғам идеясының ая-
сында музыканы бақыт немесе  үйлесімді 
болмыс моделінің құрамдас б�лігі ретінде 
бағалайды. Оның әлеуметтік-этикалық 
к�зқарастары бойынша �нер (музыкалық) 
– құрал, ізгіліктің  жетекшісі, кепілгер 
және сонымен бірге бақыт пен ізгіліктің 
белгісі. Шығыс мәдениетіне тән музыка 

ТАЛШЫБЫҚ БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

шығаруды, ұрпақтан-ұрпаққа қалдырып, 
к�бейтуді үйренді. Фараби бұл ерекшелікті 
қолданып, Жібек жолы бойынан тапқан 
әртүрлі этномәдени мазмұндағы к�птеген 
артефактілерді, әндер мен аспаптарды 
жетілдірілген дыбыс қатары жүйесін 
жасағанға дейін �ңдеді.

Фараби «ильм аль-мусиктің» – 
 музыка білімі теориясының негізін 
қалаушылардың бірі болып саналады. 
Ол, сонымен қатар ғылыми термин-
дерді, мысалы, «ритмикалық мимика» 
 деген терминді ғылыми қолданысқа 
енгізген. Фараби �зінің монументал-
ды зерттеулерінде музыканың емдік 
қасиеттері мен оң әсерін ғана емес, оның 
тәрбиелік және білімдік құндылығын да 
дәлелдеді. Бесік жыры азаннан немесе 
керуенші әнінен г�рі нәзік естіледі.

Арнольд Шеринг (914)  әл-Фараби есімін 
�зінің «Кестелердегі музыка  тарихы» 
кітабына енгізген екен. Шерингтің 
 пайымдауынша, әл-Фараби «Китаб әл-
мусики әл-кабирді» қартайған шағында 
жазған. А.Шерингтің кітабы алғаш рет 
1924 жылы орыс тіліне аударылып, рари-
тетке айналды. Біз басылымды шетелдік 
мұрағаттардан таптық. Соғысаралық 
кезеңде кеңестік студенттер орталық 
музыкалық училищелер мен консерва-
торияларда осы оқу құралын оқыған. 
Кітапты ғылыми қолданысқа қайтару 
және қазақ тіліне аудару – фараби тану-
шылардың кезек күттірмейтін міндеті.

Шығыстанушы, Түркістан білгірі 
В.Бартольд та «Мұсылмандық мәдениеті» 
(1918) кітабында Фарабиді атап �теді. 
Неміс философы Освальд Шпенглердің 
(1918) «Еуропаның құлдырауы» деген 
аты шулы басылымында мұсылман 
Ренессансының символы 8бу Насыр 
Мұхаммед ибн Тархан әл-Фарабидің 
есімі аталған. Бұл басылымдар тәуелсіздік 
алғаннан кейін ғана ғылыми айналымға 
оралды.

8л-Фарабидің «Ғылымдар жіктемесі», 
«Ырғақтар жіктеу кітабы» сияқты ғылыми 
зерттеулерінде де музыка білімінің 
теория сы мен б�лімдері: зерттеу  нысаны, 
музыканы оқыту әдістемесі;  музыка 
 туралы, үндердің қарым-қатынасы  туралы 
ілімнің негіздері; музыка теориясының 
(практиканың) негіздерін зерттеу әдіс-

елдің пиғылы басқа еді. Баланы қорықпай 
далаға шығаратынбыз. Қазір тіпті аулаға 
шығарсаң да, оны қадағалап отыру ке-
рек!» деген уәж айтарсыздар. Ол да дұрыс. 
Бірақ ересектердің әрекетін жасаудың 
амалын қарастырмаса, балаларымыз қалай 
үйренеді?

Жапония теледидарларында мектепке 
дейінгі жастағы балалар үшін алуан түрлі 
реалити-шоулар ұйымдастырылады. Онда 
5 жастағы кішкене балаларға қала ішінде 
�здігімен жол тауып, бір жерден екінші 
жерге бару тапсырылады. Балақандардың 
маршруты қаладағы толып жатқан видео-
камералар арқылы толығымен қадағаланса 
да, оларға таңдау жасап, шешім қабылдау 
құқығы беріледі.

Осы секілді әрекеттер балаларымызды 
пысық, еті тірі, еңбекқор, елгезек ете түседі 
емес пе?! Балаларымыз қаршадайынан 
еңбекке, белсенді әрекеттерге бейімделіп 
�седі. Оларда еңбектену мен белсенді 
әрекет жасау дағдылары қалыптасады. 

Бірақ балаға тек ересектер жасайтын 
әрекеттер ғана қызық емес. Оларға ере-
сектермен бірге жасаған әрекеттер де 
қызық! Мынаны түсіну керек: бүгінгі күннің 
ұстанымы кешегідей «Бала үшін!» емес, «Ба-
ламен бірге!». Яғни барлық әрекеттерімізге 
балаларды араластырумен бірге, �здеріміз де 
балаларымыздың әр әрекетіне қатысуымыз 
керек! Баламен бала болуымыз керек!

Ыбырай Алтынсарин да �зінің �леңінде 
осы жайтты меңзегендей:

...Кел, балалар, оқылық!
Оқығанды к�ңілге
Ықыласпен тоқылық!
Ағартушы ересектердің балалармен 

бірлесе әрекеттесуі жайлы емірене айтқаны 
к�рініп тұр: «кел», «оқылық», «тоқылық» 
деп бас қосып, жұмыла оқып-үйренуге 

қаласындағы Сүйінбай атындағы 
№143 мектеп-лицей ұжымы бала 
тәрбиесінде үздік педагогтардың 
 идеяларын, тәжірибесін пайдаланып 
келеді. Мектеп-лицей директоры 
О.Айтуғанұлы жаңартылған білім 
беру мазмұнын жақсарту барысын-
да мектептің әдістемелік кеңесінде 
ұлы педагогтардың еңбектері мен 
т ұ ж ы р ы м д а м а л а р ы м е н  т а н ы с у 
челленджін бастады. 

М е к т е п - л и ц е й  д и р е к т о р ы 
О.Ай туғанұлы челленжде гума -
ни   тарлық педагогиканың аса ірі 
�кілі  чех  халқының педагогы, 
дәс түрлі педагогикадағы сынып-
тық-тақырыптық жүйенің негізін 
қалаушылардың бірі болған Ян 
Амон Каменскийдің «Ұлы ди-
дактика» еңбегін талқылап, «Екі 
жұлдыз, бір тілек» форматы  бойынша 
С т и в е н  К о в и н н і ң  « Ж а с а м п а з 
жандардың жеті дағдысы» кітабы 
және «Жердегі жұлдыздар», «Мен 
мұғалім» педагогикалық фильмін 
к�руді ұсынды. Осы игі дәстүрді 
эстафеталық үрдіс ретінде мектеп-
лицей директорының орынбасары 
есебінде жалғастырып келемін. 

Стивен Ковиннің «Жасампаз 
жандардың жеті дағдысы» кітабы 
бойынша мектеп ұжымы ZOOM 
платформасында �з пікірлерімен 
б�лісіп, тәжірибе алмасты. Мек-
теп-лицей директорының ұсынған 
« Ж е р д е г і  ж ұ л д ы з д а р » ,  « М е н 
мұғалім» педагогикалық фильмін 
к�ріп, талқылауы бойынша мек-
теп-лицей директорының орынба-
сары Ш.Капсаланова қорытынды 
бейне  ролик жасады. Челленджді 
директордың оқу ісі ж�ніндегі орын-
басары Г.Саурықова жалғастыратын 
болды. 

Мая ДИХАНБАЕВА,
№143 мектеп-лицей директорының 

оқу ісі ж1ніндегі орынбасары  

тері, музыкалық ырғақтардың сипаты, 
музыкалық әуендер, оларды шығару 
тәсілдері (композиция) туралы идея лары 
бар. Жоғарыда атап �ткеніміздей, Фараби 
ноталардың орнына сандарды қолданған. 
8бу Насыр әл-Фараби – 10 музыкалық 
дыбыстың гармониясы туралы идеяның 
авторы. Олардың ішінде компози-
ция үйлесімділігі, уақыт немесе ырғақ 
үйлесімділігі, ноталардың, әуендердің 
үндестігі, үндердің үйлесімділігі және т.б. 
әр алуан гармония түрлерін ұсынады.

ХХ ғасырдың ортасында, Одақ тың 
Ғылым академиясының қазақ стан  -
дық секторы �зінің  интеллектуал ды 
к ү ш - ж і г е р і н  Ф а р а б и  м ұ р а с ы н 
 реа  нима циялауға жұмылдырды. Про-
фессор М.Бурабаевтың жетекшілігімен 
жарияланған әл-Фарабидің  «Музыка 
және поэзия туралы трактаттары» және 
профессор А.Қасымжановтың «8л-
Фарабидің эстетикалық к�зқарастары» 
атты монографиясы Отырардың ұлы 
тумасының эстетикасы мен музыкалық 
мұрасы бойынша алғашқы отандық 
зерттеулер қатарында болды. 1967 жылы 
Фарабидің трактатын («Музыканың 
үлкен кітабы») Каирде Махмуд Ахмед 
Хафиз жарыққа шығарды. А.Сағадеев, 
Б . Ғ а ф у р о в ,  Г . Қ ұ р м а н ғ а л и е в а н ы ң 
 жарияланымдары, Баркешлидің (1975), 
Матякубовтың (1986) монографиялық 
еңбектері «МҮК» зерттеуінің библиогра-
фиясын толықтырды.

шақырады. Ыбырай атамыз бұл идеядан 
алыс болса, онда оның �лең жолдары 
басқаша келтірілген болар ма еді:

Бар, балалар, оқыңдар!
Оқығанды к�ңілге
Ықыласпен тоқыңдар!
Балаға ұсынған әрекеттерді онымен 

бірлесе атқарсақ – баламыздың к�ңілінен 
шығамыз, қомақты нәтижеге қол жет-
кіземіз. Балаға ұсынған тапсырманың 
�зі мізге де қызықты екендігін к�рсеткен 
ж�н.  Егер  де  балаларға  «Мынаны 
 жа саңдар!» деген тапсырма беріп, �зіміз 
оны орындамасақ, онда балаларымыздың 
да әрекеттенуі екіталай. Мысалы, сабақта 
«Балалар, мынаны үйреніңдер, �йткені ол 
ертең сендерге керек болады!» деп, �зіміз 
«Ал маған мұның қажеті жоқ, �йткені мен 
оны білемін!» деген сыңайда шет ұстап, 
берілген тапсырманы орындауға құлық 
танытпасақ, оқушыларымыздың да оны 
ынтамен орындауы екіталай.

Сабақта әр балаға �з ой-пікірін айту 
мүмкіндігін беріп, сабақ барысында әр 
баламен тілдесуге мүмкіндік тауып, олар-
дың барлығын да демеп, ынталандырып 
отырсақ, к�птеген мәселені шешер ме 
едік. Ата-аналар да �з баласымен үйде кез 
келген жұмысты бірлесе орындап (бұған 
мектепте үйге берілген тапсырмаларды 
да қосу керек), баласын дамытып отырса 
қандай ғанибет.

8ке-шеше де, мұғалімдер де баламен 
бірге әрекеттенуі керек. Мұнда, ең басты-
сы, ересектер бала жұмысының �здеріне де 
қызық екенін к�рсетуі керек. «Математика-
дан үйге қандай тапсырма беріп еді?.. Мы-
нау қызық тапсырма екен ғой! Қиындығы да 
мол! Кел, екеуіміз мұны бірге орындайық. 
Неден бастаймыз?».  Осылайша, баланың 
қызығушылығын арт тырып, оны ынта-
ландырып, оның әр жетістігі мен табы-
сына риза болып, сабаққа бірге дайын-
далса ғой, шіркін! Са бақта да мұғалім 
�зі ұсынған тапсырманы оқушылармен 
бірге шағын топ (жұп) құрамында орын-
даса оқушылардың да бұл тапсырманы 
орындауға қызығатындығы с�зсіз. 

Біз баламен �ткізген уақытымызды 
�міріміздің ең шұрайлы да, қызықты сәт-
теріміздің бірі деп түсінуіміз қажет. К�п 
жағдайда ересек адамдар тек бір-бірімен 
�ткізген уақытты ғана құнды деп есептейді. 

Сондықтан да балаға к�п к�ңіл б�лейік. 
Ғалымдардың пайымдауы  бойынша, 
балаға жұмсаған инвестициялардың 
қайтарылымы бес есе екен.

Асхат �ЛІМОВ, 
«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ
Педагогикалық шеберлік 

орталығының аға менеджері,
филология ғылымының 

кандидаты, доцент

«Kitab al-musiki al-kabir» тартымдылы-
ғының сыры неде?

Себебі Фарабидің музыкалық трак-
таттары музыканың проблемаларын 
ғана емес, сонымен бірге ғылымның 
философия, математика, тарих, пси-
х о л о г и я ,  э т н о г р а ф и я  ж ә н е  т . б . 
іргелес салаларын қамтиды. Отандық 
шығыстанудың үлкен жетістігі – 2008 
жылы «Музыканың үлкен кітабы» алғаш 
рет қазақ тілінде с�йлегені. Академик 
А.Ны сан баевтың редакторлығымен, 
 «8л-Фараби және Сұлтан Бейбарыс» 
Қоғам дық қайырымдылық қорының 
негізін қалаушы, меценат С.Ысқақовтың 
қаржылық қолдауымен жарық к�рді. Араб 
тілінен аударманы ғылым кандидаты 
Жалғас Сандыбаев жасады.

Қазақстандық зерттеуші Саида 
 Даукеева алғаш рет орыс тілінде әл-
Фарабидің музыкалық теориясының 
ұғымдық аппаратын жүйеге келтірді 
( 2 0 0 2 ) .  Ф а р а б и т а н у д ы ң  қ а з і р г і 
қазақстандық шығыстанудың құрамдас 
және қисынды б�лігіне айналғаны 
қуантады.

Ондаған ғасыр �ткен соң ұлы ой-
шыл канонизациялаған рифмалар мен 
ырғақтар Фараби музыкасының түркі 
мәдениетіндегі р�лін айқындап бер-
ген қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевты 
кездейсоқ қуантқан жоқ («Түркістан» 
�леңі). Фарабидің 1100 жылдығында 
композитор Кенжебек Күмісбеков (1927-
1987) «Фараби сазы» күй-поэмасын жаз-
ды (1975), сол жылы /теубай Тұрман-
жановтың да балладасы шықты. Бұған 
дейін, 1972 жылы Ш.Құсайынов пен 
О.Бодыковтың «8бу Насыр әл-Фараби» 
пьесасы жазылды.

ЮНЕСКО аясында атап �тіліп жатқан 
8бу Насыр Мұхаммед Ибн-Мұхаммед 
Ибн-Тархан ибн Ұзлағ әл-Фарабидің 
1150 жылдығы және «Рухани жаңғыру» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
«Kitab al-musiki al-kabir» кітабын білім 
беру мекемелерінің (музыкалық мек-
тептер мен колледждер, консерватория-
лар мен академиялар) бағдарламасына 
мемлекеттік тілде енгізу орынды деп 
санаймыз. 

Ұлы ғалым әл-Фарабидің бейнесі 
рес  пуб  ликамыздың егемендіг ін ің 
символы – Тәуелсіздік монументінің 
к�ркем композициясын безендіреді. 
8рине, ғұлама ойшыл және гуманист 
әл-Фарабидің тұлғасы уақыт �те Ұлы 
Даланың тума талантына деген құрмет 
ретінде ауқымды к�ркем полотноларда: 
опера мен драмалық қойылымдарда 
бейнеленуі мүмкін.

Жақыпбек АЛТАЕВ,
философия ғылымының докторы, 

 профессор, фарабитанушы

Гүлнәр МҰҚАНОВА,
тарих ғылымының кандидаты, профессор

БЕЙМӘЛІМ БЕТТЕРІ
Ф

ЮНЕСКО-ның қолдауымен әлемге әл-Фараби ретінде жақсы танымал болған 
(ортағасырлық Еуропада оның есімі латынша Alpharabius деп айтылған) Шығыстың 
көрнекті ойшылы Әбу Насыр ибн Мұхаммед әл-Фарабидің 1150 жылдығы аталып 
өтіп жатыр. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әл-Фарабидің рухани 
мұрасына назар аударудың маңызын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуын-
ша, бұл әсіресе қоғамдық сананы жаңғырту үдерістері жағдайында, жас ұрпақтың 
құндылықтық бағдарын қалыптастыруда өте маңызды. Іс-шаралардың түгелге 
жуығы халықаралық мәртебеге ие, өйткені әл-Фараби ілімі Шығыс пен Батысты 
бірік тіретін адамзаттық идеялардың қазынасы.

Бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымы білім беру жүйесінің 
экономикалық, әлеуметтік-мәдени өзгерістерге мейлінше бейім болуын 
талап етеді. Әлем қазір «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру 
бағытында. Бұл ауқымды мәселе туралы Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев былай деген: «Сапалы білім 
беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық 
дамуының негізіне айналуы тиіс». Сондықтан өз шәкірттеріне сапалы 
нәтижелі білім беруді мақсат еткен әр ұстаз өз тәжірибесін жаңашылдық 
арнасына бағыттап, әр әдісін тиімді қолдануы шарт.

АРАБИТАНУДЫҢ  
арқылы сезімдерді білдіру әл-Фарабидің 
де шығармашылығына енгені с�зсіз. 
Қолданбалы аспектіде әл-Фараби дыбыс-
тар әлемін жанрларға жүйелейді.  

 «Kitab al-musiki al-kabir» авторы 
«Адамға музыка жазуға жанының табиғи, 
туа біткен қасиеттері ықпал етеді» деп 
�те дұрыс жазады. Дыбыстар әлемі кез 
келген адамға бағына бермейді. Адамның 
поэзияға бейімділігі, сүйемелдеуді, 
ырғақты сезіну музыканы жақсы жаттауға 
мүмкіндік береді. Адамдар ежелден осыны 
біліп, музыка жанға дәру болатын кезге 
қол жеткізгенше музыкалық аспаптарды 
жетілдіре бастайды деп атап �теді  Фараби. 
Коронавирус пандемиясына қатысты 
жаһандық жағдайды ескерсек, Ұстаздың 
бақылаулары �те құнды; жеңіл музыка 
адамның ойын күйбең тіршіліктен б�ліп, 
ағзасының емдік арналарын ашатыны 
туралы мысал к�п. Аурулардың алдын 
алу және емдеу әдістері бар (музыкалық 
терапия).

Музыканың адам �міріндегі орны 
туралы ойды дамыта отырып,  Фараби 
б е л г і л і  м а ғ ы н а д а  м а т е м а т и к а л ы қ 
 модельдеуге жүгінген. Ойшыл уақыт 
сезіну қозғалыс тудыратын шаршауды 
еске салады деп, ал қозғалыс �з кезегінде 
уақытпен, уақыт қозғалыспен �лшенеді 
деп санаған.

Рухани музыка шаршауды ұмыттырып, 
шабыттандырады және қиялды оята-
ды. Халықтар ән айтуды, әуендерді 

– Қызым қасықты Мүслиманың қолына 
ұстата сал, �зі-ақ жемей ме?! – дедім.

Келінім:
– Ата, онда Мүслима үстін де, едендегі 

кілемді де былғайды ғой! – деп жауап қатты.
– Бірақ баланы тамақ жеп үйретудің 

басқа амалы жоқ емес пе?! Киімін де, 
кілемді де жуамыз! – дедім.

Келінім келісті.
Аз уақыттан кейін ас үйге кіріп келіп, 

еріксіз күліп жібердім, немерем кілегейді 
қасықпен �зі жеп отыр, алайда дастарқанды 
да, киімін де, беті-аузын да, едендегі 
кілемді де кілегеймен былапыттап тастаған. 
 Дегенмен, �зі мәз, мықшыңдап құтының 
ішіндегі кілегейді қасығымен іліп алуға 
талаптанады. 

Кейін келінім Мүслиманың бетін жуып, 
бар киімін ауыстырып, едендегі кілемді де 
тазалап, біраз уақыт мықшыңдап жатты...

Бала осылай ғана үйренеді. 
Балаларымызды дамытпайтын, алға 

жетелемейтін, керісінше, артқа тартатын 
мынандай шектеулер:

– Мұны жасай алмайсың! 
– Қолыңнан келмейді!
– 8лі кішкентайсың!
–  Б і р  ж е р і ң д і  а у ы р т ы п  а л а с ы ң ! 

(Қолыңды кесесің!)
– Киіміңді былғайсың! (Құлайсың! 

Сындырасың! Т�гіп аласың!)
– Тыныш отыр! (Шулама!), т.б.
Бала табиғатының бір ерекшелігі оның 

ұдайы, толассыз, еш тоқтаусыз қимыл-
дауын да. 8рекет арқылы бала дүниені, 
�мірді таниды. Демек, оған бұл ізденісте 
жәрдем беру керек, дүниені зерттеу үшін 
мүмкіндік жасау қажет. Баланың ең басты 
арманы – ересек болу. Сондықтан да оған 
ере сектердің жұмысын тапсыру керек. 
Мәселен, біз қандай да бір әрекет жасағанда 

8л-Фарабидің туындылары «Музыка 
тыңдау тыйым салынатын харам іс пе 
 немесе жоғарыдан берілген сый ма?» деген 
дау-дамайда болған теологиялық қоғамда 
жарық к�рген. Араб-ислам қоғамында 
музыка ойнау әдеттегі іс және ойын-
сауық түрі болса, басқа аймақтарда оны 
жақтырмай, менсінбейтін. Пікірталастың 
қызуы Ибн Хурдадбектің (Х ғ.), 8л-
Хужридің, әл-Ғазалидің (ХІІ ғ.) кейінгі 
еңбектерінде к�рінеді.

«Музыканың үлкен кітабының» к�п-
мәдени ерекшелігі стильдер мен жанр-
лардың, парсы, түркі, үнді және араб 
му зыкалық-аспаптық шығармалары 
синтезінің нәтижесі. 

Фарабидің шығармасы шамамен 
XV ғасырда латын тіліне аударылды. 
8лі күнге дейін еуропалық музыкалық 
 теория мен �нерге үлкен әсер етіп келеді. 
Кітаптың латын, неміс, испан, гол ланд, 
француз, ағылшын,  фарси, орыс, т.б. 
әлем тілдеріндегі аудармалары жарық 
к�рді.

Музыкалық сарапшы Г.д’Эрланже 
(1930) Фарабидің осы салада кейінгі араб 
шығармашылдарынан артықшылығын 
мойындап, «Музыканың үлкен кітабын» 
француз тіліне аударды. Ағылшын  музыка 
теоретигі Г.Фармер (1929) Фарабиді 
ор тағасырлық музыканың ең ұлы автор-
ларының бірі деп санады.

Фарабидің музыкалық дарынын зерт-
теуге неміс ғалымдары үлкен үлес қосты. 

(үй жинау, тамақ пісіру, дастарқан жаю, 
ыдыс не кір жуу, аула мен қораны сыпы-
ру, дүкенде сауда жасау, отын жару, малға 
қарау, кітап оқу, жұмысқа дайындалу, т.б.) 
оның бір шетін балаларға беріп қою керек, 
бала ларға сол әрекетпен айналысуды ұсыну 
қажет. 

Ересектердің ісімен шұғылдану – бала 
үшін қызықты да таңсық іс. Баланың осы 
ерекшелігін пайдалану керек. Яғни бала-
ларымыз кішкене кезінен үй жинау, тамақ 
пісіру, дастарқан жаю, ыдыс не кір жуу, 
аула мен қораны сыпыру, дүкенге барып 
сауда жасау, отын жару мен жағу, малға 
қарау, кітап оқу, жанұямен ақылдасу, т.б. 
әрекеттерге қатысуы керек. 

Мысалы, үйде ақша ұстауды балаға 
8-9 жасынан беру керек. Бұл үшін оларға 
аптасына пәленше ақша беріп, оған сатып 
алатын заттардың тізімін де қолына ұстатып 
к�ріңіз. Бала бір нәрсені сатып алғанда 
қашан және қаншаға алғанын жазып қою 
керек. Жексенбі күні кешкі астан кейін бала 
отбасы мүшелері алдында сауда жасағаны 
туралы есеп беріп к�рсін. 8рине, басында 
қолына ақша мен сатып алу мүмкіндігі 
берілген бала ақшаны беталды жұмсауы 
да әбден мүмкін. Ата-ана бұл жерде сабыр 
сақтай тұрсын. Бұл үшін баланы ұрыспай, 
жазаламай, бұл келеңсіз жайтты баламен 
бірге талқылап, оның мән-жапсарын бала-
мен бірге түсінуге тырысқан дұрыс. Ақша 
ұстау арқылы баланың жауапкершілігі ар-
тып, ұқыпты, үнемді бола түседі.

«Баланы жастан» дейді дана қазақ. 
Баланы ертеден ересектердің әрекеттеріне 
үйрету – әлемдік тәжірибе. 

Мысалы, атақты кеңес педагогтары 
Борис және Лена Никитиндер балаларын 6 
жасынан бастап пойызбен басқа қалаларға 
жіберіп отырған. 8рине, «Ол заманда 

Қазіргі уақытта ақпараттық-
коммуникациялық технология-
лардың заманауи талаптарға сай 
 дамуы білімді бағалау және пайда-
лану жүйесін уақытылы �згертіп 
 отыруды талап етеді. Осыған бай-
ланысты оқытуда қолданылатын 
әдіс-тәсіл, әдістеме, технологиялар 
білім беру талаптарына байланыс-
ты жаңартылып отырады. Сапалы 
терең білімді меңгеруге талпынған 
�скелең ұрпақтың жеткілікті дә-
режеде сандық сауаттылығы бар, 
себебі олар �мір жағдайлары ба-
рысында жаңа технологияның 
барлық мүмкіндігін пайдаланады. 
Сол мүмкіндікті нәтижелі қолдану 
мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, 
тәжірибесіне байланысты.

Біз жалпы білім беретін мектеп-
те пәндерді оқытудың қаншалықты 
қиын екенін білеміз. Оқушылардың 
едәуір б�лігі пән негіздерін игере 
алмайды, ал бағдарлама жылдан-
жылға күрделене түседі, себебі адам-
зат қолданатын технология даму 
үстінде. Психологтардың пікірінше, 
оқушылардың шамамен 20%-ы 
туа біткен қабілетіне сәйкес нақты 
ғылымдарға  икемді  болмайды. 
Оқушылардың жартысына жуығы оқу 
барысында айтарлықтай қиындыққа 
кезігеді. Соңғы жылдары «қиын» 
 балалар санатының күрт �скеніне на-
зар аударғым келеді. Басты себеп – ата-
ана махаббатының жетіспеуі сияқты. 
Жас�спірімдік кезең – қосымша 
қауіп факторы. Жас�спірімнің даму 
ерекшеліктері жас адамның тағдырына 
теріс әсер етуі мүмкін. 

Қарапайым мұғалім қалайша 
қазіргі жағдайды �згерте алады?

Мұғалім қазіргі жағдайды толы-
ғымен �згерте алмайды. Дегенмен, бала 
тәрбиесіне айтарлықтай әсер ете ала-
ды. Ол үшін мұғалімдер педагогикалық 
әдіс-тәсілдерді терең меңгеріп, үздіксіз 
іздену керек. Осы тұрғыда  Алматы 

ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА 
КЕҢ ӨРІС

Үлкен немерем Мүслиманың 
бір жасқа толмаған кезі. Ас 
бөлмеге кіріп келсем, келінім 
Гүлжайна Мүслимаға кілегейді 
шай қасықпен аузына тосып, 
немеремді тамақтандырып 
отыр екен. 

БАЛА 
АРМАНЫН 
ҰҒАЙЫҚ
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ұстафаның
ТҮРКІСТАНЫ

А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы

Большевиктер Қазан т�ң ке-
рісінің алдында, яғни билік 
 басына келерден бұрын-ақ �з 

ұстанымдарына тарту үшін бүкіл  Ресей 
мұсылмандарына, оның ішінде түркі-
стан дықтарға да �з қалауы  бойынша 
�здерін  басқару  деген сарында  да 
ұран тастағаны белгілі. Саяси сахнаға 
шығысымен-ақ ұмытыла бастаған бұл 
саясатты Мұстафа Шоқай қатал сынап, 
әлі ашық бой к�рсете қоймаған кеңестік 
шындықтың табиғатына мынандай кере-
мет сипаттама берген болатын. «...«қызыл 
с�здерге боялған» мұндай үгіт насихаттың 
нәтижесі іс жүзінде «орыстың ұлттық ру-
хына негізделген пролетариат диктатура-
сынан басқа ештеңе де болмай шықты..» 
[1 том, 39-б.]. Бұл негізсіз емес еді. Осы 
сәтте  «Ресей – дүниежүзінде ең қомағай, 
ешқашан тойымы жоқ мемлекет. Ол 
жерді қанша к�п иемденсе, соншалықты 
араны ашыла түседі. «Тәбет тамақ үстінде 
ашылады» деген мақал Ресейдің осын-
дай ашк�здігіне байланысты шыққан 
десе де болады» деген патшалық Ресейге 
берілген саяси сипаттаманы еске түсіре 
кетейік [1том, 227-б.]. Міне, осындай 
нақты негізі бар кеңестік шындықты 
басқа елдермен салыстыра отырып, сая-
си сарапшы 1932 жылы жазған «Қызыл 
отар» атты мақаласында: «Большевик-
тер «отарлық құлдықта» деп санайтын 
үнділер Үндістанның тәуелсіздігі хақында 
шетелдіктермен ашық с�йлесе алады. 
Ал «Кеңес ұлттық рес публикасындағы» 
туысқан халықтар болса «тәуелсіздік» тура-
лы жұмған ауыздарын ашуы мүмкін емес. 
Олар тек қана Мәскеуде бекітіліп, рұқсат 
етілген «рухпен» ғана с�йлесуге мәжбүр» 
деп жазды [1 том, 243-б.]. Мұстафа Шоқай 
осындай ұлттық саясаттың мәнін «Боль-
шевизм – түрікшілдіктің жауы» атты 
мақаласында «Яш Түркістан» журналының 
оқушылары жақсы білетінін ескерте келе 
былай деді: «Ол – атамекеніміз халқының 
ұлттық сана-сезімін тұншықтырып, оның 
қандай да бір к�ріністеріне жол бер-
меу, түрікшілдіктің белгілерін түбірімен 
құрту болып табылады» [1 том, 163-б.]. 
Кеңестік қыспақтың негізгі мақсаты бы-
лайша тұжырымдалды: «Большевиктер 
атамекеніміз Түркістанда ұлтымыздың 
�зіне тән рухани әлемін суалтып, оның 
орнына орыс пролетариатының рухын 
орнатпақ болады» [1 том, 166-б.]. Осындай 
себептерден Кеңес үкіметі тепкісіндегі 
халықтардың арасында толассыз бас 
к�теріп келе жатқан бір халық болса, ол 
– біздің түркістандықтар екеніне шүбә 
болмауы керегін де атап к�рсете оты-
рып, Мұстафа Шоқай: «Оған себеп – 
Түркістандағы орыс большевиктерінің 
ә д е т т е н  т ы с  е з у і  м е н  қ а н а у ы , 
қатыгездігі болып отыр. Түркістан орыс 
большевиктерінің жекелеген саясатына 
ғана қарсы күресіп жатқан жоқ, «орыс 
пролетарлары билігінің» тұтас жүйесіне 
қарсы күресіп келеді» деді [1 том, 85-б]. 
Осы ой 1929 жылдың аяғында дүниеге кел-
ген «Яш Түркістан» журналының тұңғыш 
санында жарияланған «Біздің жол» атты 
мақаласында былайша тұжырымдалды: 
«Біз, Түркістан тәуелсіздігін жақтаушылар, 
еліміздің еркі үшін және жұртымыз 
Түркістанның бодандықтан құтылуы үшін 
күресеміз. Түркістандықтарға бұдан басқа 
жол болмаған. Қазір де жоқ және бұдан 
соң да болмайды» [1 том, 21-б.]. Мұны 
қанағат тұтпай, ойын күшейте түсіп, 
қайсар күрескер: «Бiз құл болып тұра ал-
маймыз. Бiз ұлт азаттығымызды аламыз» 
деп кесіп айтты [1 том, 60-б].

Большевиктер Түркістанда �здері 
құрған республикалардың түрі – ұлттық, 
мазмұны – пролетарлық десе, Мұстафа 
Ш о қ а й :  « А л  б і з д і ң  м ұ р а т ы м ы з  – 
Түркістанда түрі жағынан да, мазмұны 
жағынан да ұлттық болатын мемлекеттік 
құрылымға қол жеткізу болмақ. Сонда 
ғана халқымыз �з жерінің нағыз қожасы 
бола алады» деп Түркістан үшін күрестің 
басты мақсатын нақты атап к�рсетті [1 
том, 22-б]. Азаттық үшін күрестің осы 
түпкі мақсатына Мұстафа Шоқай кейін 
де қайта-қайта оралып отырды. 1931 
жылы жазылған «Кеңестік Орта Азия 
 федерациясынан Түркістан ұлттық тәуелсіз 
мемлекетіне» атты мақаласында былай 
деген болатын: «Келешектегі тәуелсіз 
Түркістан үкіметінің ең басты міндеті 
– байыпты да парасатты саясат жүргізе 
отырып, бүкіл түрік атаулыны бір қазанда 
қайнатып, ақырында бір ұлы ұлттық мем-
лекет түзу болып табылады» [1 том, 141-б.]. 
Ал осы жылы жазылған «Түркістан ұлттық 
күресінің себептері мен мақсаттары» 
атты мақалада осы мұратқа қайта оралып: 
«Түркістан шет жұрттықтардың бұғауында 
қалғысы келмейді. Түркістан түріктері 
ұлт ретінде құл болғысы келмейді. 
Олар �з халықтарының мүддесі үшін, 
тәуелсіз ұлттық мемлекетін құру үшін 
күресетін болады» деп алдыңғы ойды 
пысықтай түскен еді [1 том, 175-б.]. Алай-
да мұны да қанағат тұтпай, халқымыз 
атамекеніміздің тәуелсіздігін жеңіп ала-
рына сенетінін ескерте отырып, Мұстафа 
Шоқай: «Түркістан тек �зінің саяси 
тәуелсіздігі үшін ғана емес, сонымен қатар 
түріктің ұлттық рухани мәдениеті үшін 
де күресуде» деді [1 том, 173-б.]. Ұлттық 
мемлекеттің ішкі мәнін ашатын бұл аса 
маңызды факторға Мұстафа Шоқай �зінің 
«Түркістан әдебиеті хақында француз-
дар не айтады?» деген мақаласында: «Ал 
рухани мәдениетке келсек, ол мүлде 
басқа мәселе. Рухани мәдениет халықты 
есейтетін және жетілдіретін нәрсе. Рухани 
мәдениет үстем жауын табанда жұмсатып 
тастамағанымен, дұшпандарын мысы-
мен басып, �зге халықтардың құрметіне 
ие бола алады» деп рухани мәдениетке 

басты к�рсеткіш оның  рухани  болмысы, 
ақыл-ойы,  санасы,  ерекше түйсігі екені 
белгілі. Мұстафа Шоқай рухани факторға 
ерекше к�ңіл б�ліп: «Біз саяси күрестер 
барысында ұлтты құтқарудың жолда-
рын іздейміз. Біз халқымыздың қас 
 жауларына қарсы жүргізіп жатқан саяси 
айтыстар нәтижесінде атамекеніміздің 
тәуелсіздігін жеңіп аларына сенеміз» деп 
саяси күрескерлердің рухани дүниесін 
алға шығарған болатын. Мұстафа Шоқай 
�зіндік терең тарихы, соған сәйкес ешкім-
нен кем емес ұлттық салт-дәстүрі, әдет-
ғұрпы бар қазағымызды: «Халқымыз жәй 
ән шейінгі адамдардың жиынтығы емес, 
�зіне тән мәдениеті бар қауым екенін, 
сондай-ақ қазіргі жүріп жатқан  саяси 
талас-тартыстар тек «күн астынан бір жа-
ғы ра фиялық орын» алу үшін ғана емес, �з 
мә  дениетін күллі әлемге, соның ішінде Еу -
ропаға да таныту екенін білуге тиіспіз. Біз -
дің ең басты саяси міндетіміздің бірі, міне, 
осындай» деп бағалаған еді [1 том, 171-б.].

Кезінде кеңес насихаты Мұстафа 
Шоқайды кім демеді? Оны сатқын, 
керіт�ңкерісшіл деуді кем тұтып, «па-
нисламист», «пантүркішіл» деп к�бірек 
сыналды. Бұған нақты негіз де бар еді. 
Большевиктерге ұлы тұлғаның ерек-
ше байқалатын түрікшілдік қасиеттері 
әсте ұнаған жоқ. Бұл жалпы Мәскеудің 
Түркістандағы ұлттық саясатының бір 
қыры болатын. Сол себепті Мұстафа 
Ш о қ а й  о р ы с  б о л ь ш е в и к т е р і н і ң 
түркістандықтардың ұлттық рухымен 
рахымсыз күрес жүргізуін былайша 
бейнеледі: «Большевиктер атамекеніміз 
Түркістанда ұлтымыздың �зіне тән 
 рухани әлемін суалтып, оның орнына 
орыс пролетариатының рухын орнатпақ 
 болады» [1 том, 166-б.]. «Пантүркизм – 
түрік бірлігі» деп түсінген Мұстафа Шоқай 
осы ойды дамыта келе �зінің «Боль-
шевизм – Түрікшілдіктің жауы» деген 
мақаласында кеңестік саясаттың мақсаты 
«атамекеніміз халқының ұлттық сана-
сезімін тұншықтырып, оның қандай да бір 
к�ріністеріне жол бермеу, түрікшілдіктің 
белгілерін түбірімен құрту болып табы-
лады» деп атап к�рсетті [1 том,163-б.]. 
«Түрікшілдік пен кемализмге қарсы күресу 
– большевик теоретиктердің ең сүйікті 
кәсібі» деп большевиктік саясатқа тиісті 
баға берді [1 том,16-б.].

Бүкіл түркі жұртының азаттығын 
аңсаған Мұстафа Шоқайды большевик-
тердің «пантүркист» деп атауын түсіну 
қиын емес. Алайда Мұстафа Шоқай ең 
бірінші �зінің саналы ғұмырын, қажыр-
қайратын, асыл мұрасын туған Отаны 
– Түркістанның тәуелсіздігіне арна-
ды. Оның туған еліне деген сезімі бала 
күнінде қалыптасып бүкіл ғұмырына 
серік болды. /мірінің соңғы 20 жыл-
дан астамы  эмиграцияда �ткізгенде бұл 
күшейе түспесе әсте әлсіреген жоқ. «Егер 
мен �зімді мұғажырмын деп санасам, 
атамекенім мен халқымнан біржола үзіліп 
қалуға тиіс емеспін. Ылғи да Отаныма 
қайту ойында жүремін және соған жету 
үшін тырысамын. Демек, атамекенімді 
құтқару үшін күресемін» [2 том, 195-196-
б.]. Алайда тағдыр мұны бұйыртпады. 
Германия соғысты бастағаннан соң, 
эмигранттардың бірсыпырасы Америкаға, 
мұсылмандары Түркияға кетіп жатқанда 
маған паналайтын орын берген мемлекетті 
тастап кету, �з Отаныңды тастап кеткен-
мен бірдей деп санаған Франция да бұйыр-
мады. Герман жерін мәңгілік мекен етті.

М а р и я  Ш о қ а й  � з і н і ң  « М е н і ң 
Мұстафам» атты аса құнды естелігінде 
мы нан дай жайды жазыпты. Бірде екеуі 
Трокадеродағы этнографиялық музейде 
болғанда, Мұстафа онда тұрған домбы-
раны қызметкерінен сұрап алып, құлақ 
күйін келтіріп, әсем қазақ әуенін орын-
дап шығып, аспапты орнына қояды. 
Жары оның жанарының жасқа толғанын 
байқап: «Мен алғашқы және соңғы рет 
Мұстафаның к�з жасын сол кезде к�ріп 
едім» деп жазыпты. Осындай жанның: 
«Атамекенді сүю дегеніміз – �зіңнің жеке 
басыңның талаптарын қанағаттандыру 
немесе белгілі бір топтың не бір жеке 
адамның мүдделерін қорғау дегендік емес. 
Атамекенді сүю – оның тұтас мүддесіне 
қызмет ету, осы жолда әрқашан қызмет 
етуге, керек болса жан пида қылуға  дайын 
тұру болып табылады» дегенін толық 
түсінуге болады [2 том, 127-б.]. Қазір де 
маңызды, кімге болса да аса тағылымды 
осы ойлар былайша тұжырымдалған еді: 
«Жалпы ұлттың мүддесін жеке қожалықтар 
мен жеке топтың мүддесінен жоғары 
қоя білген, �зінің белгілі бір түзімге 
белгілі бір себептермен қалыптасқан 
қатынасын, оған тәуелділігін, жалпы 
ұлт мүддесі тұрғысына сәйкес, ұлттың 
жалпы жағдайына үйлесетін түзім жо-
лында құрбан ете білген адамдар ғана 
нағыз ұлттық патриот және ұлтқа пайдалы 
қызметші бола алады» [2 том,128-б.]. Иә, 
бұл асқақ с�здерді еліне қызмет етудің ерен 
үлгісін к�рсеткен Мұстафа Шоқайдың 
�зіне арнауға әбден болады.

Жалынды публицист, заңгер-ғалым, 
тамаша тарихшы, қайсар қайраткер, 
халықаралық деңгейдегі саяси сарапшы, 
энциклопедиялық білімдар Мұстафа 
Шоқай әлемге �зінің қай жағынан болсын 
кемеліне келгенін осындай сан тақырыпта 
айтылған асыл саяси-әлеуметтік ой-
тұжырымдарымен және к�семс�здері 
арқылы да танылған болатын.

М а қ а л а д а ғ ы  д е р е к т е р  М ұ с т а ф а 
 Шо қайдың таңдамалы шығармаларының 
үш томдығынан алынды. 
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ерекше баға берген еді [1 том, 171-б]. 
Бұл тұжырымдама түркістандықтардың 
түпкі мақсаты саяси тәуелсіздікпен бірге 
ұлттық рухани бостандық, әлеуметтік 
азаттық деген ойға жетелеп тұр. Рухы 
е р к і н д і к т е  б о л м а й ,  х а л ы қ  т о л ы қ 
тәуелсіздікке жете алмайды. Ол – жарты-
кеш дүние. Мұны тәуелсіз қоғамымыздың 
бүгінгі дамуы да айқын байқатып отыр. 
«Алауыздыққа орын қалдырмайық (Уәли 
Нұралдин бектің мақалаларына орай)» 
атты еңбектегі: «Біз еркін және азат �мір 
сүргіміз келеді. Біз де Түркия тәрізді 
ұлттық билікке қол жеткізуіміз керек. Осы 
мақсатымызға жету үшін біз �зімізге қарсы 
келген күштермен күреспей тұра алмай-
мыз» деген с�з жайдан-жай жазылмаған 
болатын [2 том, 11-б.]. 

Түркістан мұқтариятының тағдырын 
басынан �ткізген, Алашорда үкіметінің 
жайынан жақсы хабардар, ұлттық мемле-
кет құру жұмысының аса күрделі екенін 
жақсы білген, терең сезінген Мұстафа 
Шоқай бостандық пен тәуелсіздікке 
жету мүмкіндіктеріне, кеңестік саясат-
пен күрестің стратегиясы мен такти-
касына ерекше к�ңіл б�лді. 1932 жылы 
жазылған «Түркістан түрікшілдігі» деген 
мақаласында «Түркістанның болашағы – 
«тәуелсіз Түркістан» ұраны астында Ресей-
ден б�лініп шығып, Түркістан мемлекетін 
құратын халық бұқарасының қолында» 
деп [1 том, 256-б.], басты мақсатты тағы да 
айқындап алып, осыған жетудің амалдары 
мен жолдарын жан-жақты қарастырды. Ең 

алдымен, ұлттық тұтастықтың қажеттігін, 
ұлт ішілік б�лінудің аса қауіпті екенін 
аса терең сезінген ұлы күрескер: «Біз 
бүгін ұлтты құтқару күресімізде, ұлттық 
құрылысымызда түркістандықтарды ру, 
ұлыстарға б�ліп, іштен іріткі салатын-
дарды Түркістан ұлтшылдық идеясы мен 
мұраттарының жаулары деп есептейміз» 
деумен шектелмей, «Қазақ, қырғыз, �збек, 
түрікмен ... – бәрі бір кісідей жұмылып 
Түркістанның ұлттық ұраны астына топ-
таспайынша, Түркістанның болашағын 
қамтамасыз ету мүмкін емес» деді [1 том, 
256-б.]. Осы пікірді 1939 жылы аша және 
жалғастыра түсіп, тамаша тактик тағы 
да бәрiнен бұрын түркiстандықтардың 
�з қатарларының бiрлiгiн күшейтуді 
ұсынып: «Егер біз ішкі бірлігімізді 
сақтап қала алсақ, дұшпанымыз кім, до-
сымыз кім екенін қатесіз айыра алсақ, 
үмітіміз бен сеніміміз еселеп артатын 
болады» деді [2 том, 342-б]. Мұстафа 
Шоқай орыс империализміне қарсы 
күресте түркістандықтардың жалғыз емес 
екенін атап к�рсетіп, азаттық үшін күресті 
ниеттестермен бірге ұйымдастырудың 
да аса қажеттігіне ерекше мән беріп, 
күрес алаңын кеңейте түсуді қалады. 
Сол себепті «Желтоқсан естеліктері» 
атты еңбегінде: «Біз осы ұлы мақсатқа �з 
ішіміздегі ынтымақты күшейте отырып, 
біздер сияқты ұлтының азаттығы жолында 
күресіп жатқан басқа да ұлттар тізе қоса 
қимылдағанда ғана тезірек жете алатын 
боламыз» деп жазды [1 том, 288-б.].

8лемдік дәрежедегі күрескер Мұстафа 
Шоқай бытырап жатқан сан түрлі күшпен 
әсте жеңіске жетудің мүмкін емесін, 
жаудың күшті екенін және оның �мірлік 
мәні бар буындарды �з қолдарында ұстап 
отырғанын ескерте келе, алдымен тек 
бірігіп қана жеңіс тұғырына к�терілуге 
болатынына сенді, соны үзбей, тұрақты 
�сиеттеді: «Біз бостандық пен тәуелсіздікті 
жеңіп алуға мәжбүр болып отырмыз. 
Содан соң біз ұлттық тәуелсіздігімізді 
құрметтеп қана қоймай, бізбен тең 
тұрғысы келетін күштермен ғана келісім 
жасау ж�нінде пікір алысулар �ткізуге әзір 
екенімізді мәлімдейміз» [2 том, 252-б.]. 
Сонан соң тек түркі тектес халықтармен 
б і р і г у д і  ж е т і м с і з  с а н а п ,   Р е с е й д е н 
 айрылу үшiн күресiп келе жатқан басқа 
халықтардың ұлттық майдандарымен 
тығыз үйлестiрудің қажеттігіне  ерекше 
мән беріп, былай деп жазды: «Біз тек Еділ 
Орал, Қырым, 8зербайжан қатарлы �з 
бауырларымызбен ғана тығыз  байланыста 
болып қоймай, Кавказ халықтары, 
 Украина және орыс казактарының 
тәуелсіз мемлекет құру  жолына түскен 
б�лігімен ұйымдық тұрғыдан да, жеке 
тұрғыдан да тығыз байланыстар орнатуы-
мыз қажет» [1 том, 147-б.]. Осы ойды 
аша түсіп, «Ашығын айтқанда, �здерінің 
тәуелсіздігі жолында күресіп жатқан 
Түркістан, Кавказ, Еділ Орал, Қырым 
және казактардың жеке-жеке әрекетінен 

қайраткерлер үшін тағы да қандай аса 
қажетті қасиеттер керегі атап к�рсетілді: 
«Үміт, сенім, иман – ұлттық күреске бел 
байлап кіріскен адамдар үшін аса қажетті 
қасиеттер. 8рине, жалғыз осылармен 
ғана жеңіске жете алмайсың. Жеңіске 
жету үшін осы аталған қасиеттермен 
қатар, білім қуаты керек. Техникалық 
білімге ие болу, қару-жарақтарды емін-
еркін қолдана білу керек» деп азаттық 
үшін күресте бұдан басқа тура әрі қысқа 
жол болмайтынын зердеге тоқып, санаға 
сіңіріп алуды ескертті [2 том, 214-б.].

Шынтуайтына келгенде, мемлекеттің 
саяси сипаты да, әлеуметтік әлуеті де 
оның тікелей басшыларына байланысты 
болатынын тарих талай дәлелдеді. Осы 
мағынада оның: «Алманияның ұлы мемле-
кет қайраткері Бисмарктің: «8кімшілігінен 
ынсап кеткен жерде заңнан қайыр жоқ» 
дегенін толық түсінуге болады [2 том, 
164-б.]. 8сіресе саяси басшылардың 
жеке билігі к�біне қоғамның қай сала-
да болмасын әлсіреуіне, т�мендеуіне 
әкеліп отырады. Оған кәрі тарих куә. Оны 
«генсектердің» ғана ақыл-ойына сүйенген 
кешегі кеңестік биліктің тағдыры да толық 
дәлелдеген болатын.

Мұстафа Шоқай кеңестік саясат пен 
насихаттың теориялық мәселелері  туралы 
ұтымды да тұрлаулы ой-тұжырымдар 
жасады. Пролетариат диктатурасының 
иелері адамзаттың рухани дүниесі, оның 
мәні мен түрі  туралы қайшылықты 
к�зқарас ұсынса, энциклопедиялық 
білімдар тұлға «Асылында халықтың 
 рухани дүниесі (мәдениеті) біртұтас нәрсе. 
Оны «мазмұнға» және «формаға» б�луге 
болмайды. Кез келген рухани мәдениет 
�зінің мазмұнымен айқындалады» деп 
түзетті [1 том, 134-б.]. Таптық құрамы 
айқындалмаған, �з билігі �зіне тиме-
ген, Ресей мемлекетінің отары болып 
отырған Түркістан �лкесіне қатысты 
ұсталынған мұндай саясатты батыл  сынай 
отырып, Мұстафа Шоқай: «Таптық күрес 
ұлттық �неркәсібі қалыптасқан саяси, 
әлеуметтік және экономикалық мүдделері 
бір-біріне қарама-қарсы тұрған, ұлттық 
буржуазия мен ұлттық пролетариат тап-
тары бар тәуелсіз елдерде ғана болуы 
мүмкін» деп жазды [1 том, 192-б.]. Боль-
шевиктер  социализм идеясын адамзат 
қоғамы тарихында ең жетілген, нағыз 
саяси еркіндік пен әлеуметтік әлеуетке 
жеткізеді деп түсіндіргені белгілі. Мұстафа 
Шоқай:  «Социализм – экономикалық 
теория болумен бірге, ұлттық теория да. 
Барлық ұлттардың барлық жағынан теңдігі 
қамтамасыз етілмейінше, нағыз социа-
лизм туралы с�з болуы мүмкін емес» деп 
атап к�рсетті [1 том, 135-б.].

Мұстафа Шоқай қоғам дамуында, 
 жалпы мемлекеттің жаңаруында ойы 
�рісті, с�зі келісті, еңбегі жемісті, ұлттық 
рухы жоғары, шынайы патриот зиялыларға 
ерекше к�ңіл б�ліп, олардың алдындағы 
аса қасиетті міндетті былайша бейнелеп 

болуы мүмкiн бе? Тарих ондайды к�рген 
жоқ та, бiлмейдi де. Ұлт азаттығы – ұлттық 
рухтың нәтижесi. Ал ұлттық рухтың �зi 
ұлт азаттығы мен тәуелсiздiгi аясын-
да �сiп-дамиды, жемiс бередi» дегенде 
қаншама ойлар, қаншама �сиеттер жатыр 
[1 том, 166-б.]. /кінішке қарай, бүгінгі 
күні ұлттық рухсыз жандарды к�ріп, 
мыңдаған жылдар ата- бабамыз күш-
жігерін, тіптен ғұмырларын да құрбан 
етіп, қол жеткізген азаттықты күнделікті 
�мірде тиісінше қадірлей, қастерлей, 
мақтаныш ете алмауы мызды байқап 
жүрміз. Осы сәтте Мұстафа Шоқайдың со-
нау 1923 жылы тәуелсіздікке қол жеткізген 
туысқан Түркия елін реті келгенде әркез 
үлгі еткені еріксіз еске түседі: «Батыс 
білімін» «Шығыс рухымен» ұштастыру 
үстіндегі Түркия тәжірибесі біз үшін аса 
құнды. Біздіңше, дүние  тарихында бұрын-
соңды к�терілмеген жетістіктердің түпкі 
себептері – Түркия ұлттық күштерінің 
Еуропа тәрбиесін алған түрік зиялы-
лары мен шығыс зерделі зиялылары 
түркі менталитетін (Mentalitet) сәтімен 
үйлестіре алуында жатыр» [1 том, 157-б.]. 
Бұл ойлар бүгінгі күні бізге қажет-ақ,  керек 
десеңіз, мұнсыз тәуелсіздікті тұғырлы ете 
алмаймыз. Жалғыз Батыс мәдениетінің 
жетімсіз екенін тәуелсіздік жылдардың 
байқатқанын елемеу жалғасып келеді.

Мұстафа Шоқай Алаштың  шынайы 
ұлтшылдық ұғымына қатысты боль ше-
виктердің екіжүзді саясатын былайша 
талдағаны да тағылымды. «Больше-
виктердің «түрік достығы» атты мақалада 
большевиктердің �здері негізінен теріске 
шығаратын ұлтшылдықты кейде мақсатқа 
жету жолындағы құрал ретінде пайдалана-
тыны былайша атап к�рсетілген болатын: 
«Мәселен, большевиктер еуропалықтарға 
қарсы қою үшін «қытай ұлтшылдығын» 
таниды және қолдайды. Ағылшындарға 
қарсы үнді  ұлтшылдығын да  оңды 
құбылыс деп санайды». Большевиктердің 
�з идеяларының әлемдік құбылысқа ай-
налуын к�ксеу саясатын: «... ұлттың ішкі 
бірлігіне іріткі салуды, ондағы күштерді 
�здерінің «пролетарлық т�ңкеріс» идея-
ларына қарай икемдеуді де ұмытпайды» 
[2 том,19-б.]. Сонымен бірге, Мұстафа 
Шоқай «Озбырлар мен отаршылдар ұясы» 
деген мақаласында Түркістанның жерін, 
суын тартып алумен қанағаттанбаған 
большевиктердің кеңестік қыспағының 
саяси негізі олардың шовинизміне жан-
жақты талдау жасалған еді. «Кеңес үкіметі 
�зі қорғаштап-қолпаштап келе жатқан 
«ұлы орыс шовинизмінің» �ктемдігі мен 
озбырлығын бір сәтке болса да әлсіреткен 
емес. Ол қазір ұлттық кадрларды дайын-
дайтын ұяларға да орнығып алды» деп 
к�рсеткен болатын [2,103б.].

Мұстафа Шоқай – азаттық үшін 
күрестің нысандарын да айқын ажыратып, 
олардың бірін-бірі толықтырып отыратына 
да тиісінше к�ңіл б�лген күрескер. Адам ба-
ласын бүкіл жанды әлемнен ерекшелейтін 
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еді: «Халықты ұлт деңгейіне к�теру, яғни 
оны жат үстемдіктің тепкісінен құтқарып, 
�з мекемелеріне ие, тәуелсіз бір жеке 
тұлғаға айналдыру сынды негізгі мақсатқа 
жету үшін ұлттық зиялы қауым мен ол 
�зі тән болып отырған халық бұқарасы 
арасында бір ортақ сана болуы тиіс» [1 
том,15-б.]. Мұнымен шектелмей, осы 
сананы айқындау, оны дұрыс және анық 
бір формаға келтірудің бағдарламасын 
жасау зиялылардың міндеті екенін атап 
к�рсеткен болатын.

Мұстафа Шоқай қоғамның зиялы 
қауымына, оның білімінің т�ркініне, 
ұлттық тәрбиесіне биік талаптар қойды. 
Оқыту мен білім берудегі «ұлттық рухтың 
негізі – ұлттық тілдің» р�ліне ерекше к�ңіл 
б�лді, онсыз алған білімнің де, к�рген 
тәрбиесінің ұлтына пайдасыз екенін ашық 
айтты. «Орыс мектептерінде оқып, орыс-
ша тәрбие алған орыс емес ұлт зиялылары, 
�здері меңгерген ғылым-білімдерін туған 
халқының игілігіне жұмсай алмай, орыс 
зиялыларының тобын к�бейтіп, орыс 
білімін толықтыру үшін қызмет етті» [2 
том, 243-б.] және «Батыс тәрбиесін алған 
зиялылардың аянышты жері – рухани 
жақтан �з халқына �гей болып қалуы 
еді» [1 том, 155-б.] деген келеңсіз, тәуел-
сіздік талаптарына тіптен қайшы келетін 
құбылыстар туралы айтылғанына осыдан 
сексен жылдан асса да, оның бүгінгі қазақ 
қоғамында, халқымыз тәуелсіздікке жет-
кен жағдайда жалғаса түскені �кінішті-ақ. 

Мұстафа Шоқай азаттыққа жету үшін, 
қолға тиген тәуелсіздікті тұғырлы етуге де 
аса қажетті ұлттық қасиеттерді сақтай, оны 
дамыта білуге қатаң талаптар қойған еді. 
Мысалы: «Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсiздiгi 

Ө зіндік мәдениеті, салт-дәстүрі 
жеткілікті Торғай датқа мен би 
болыс Шоқайдың шаңырағында 
дүниеге келген, тәрбиенің темір 
қазығы – отбасында ұлттық 
тәрбие көрген, берісі Ресейдің, 
арысы Батыстың білім бұлағынан 
сусындаған, шынайы саяси 
әлеуметтік өмірде шыңдалған, 
жиырма жылдан астам шет 
елде, жат жерде сан түрлі талай 
қайраткерлермен әділеттілік 
үшін айтысқа түскен, көзбен 
көргені де, ойға түйгені де мол 
Мұстафа Шоқай Еуропаның нақ 
ортасы – Францияда түркі тектес 
эмигранттардың кемел көсемі 
ғана емес, түйінді сөздің шешені 
де болған еді. Бұған ұлы тұлғаның 
Ресейдің отарлық саясаты, соның 
саяси жалғасындай болған 
кеңестік шындық, Түркістанның 
азаттығы үшін күрес, 
тәуелсіздіктің мәні мен мазмұны, 
оған жетудің амалдары мен 
жолдары, ұлттық мемлекет құру, 
қоғамдағы саяси қайраткерлер 
мен зиялы қауымның орны, 
оларға қойылатын талап тілектер, 
т.б. тақырыптарды қамтыған, 
жинақтағанда көлемі бір  баспа 
табақтан асып түсетін саяси-
әлеуметтік ой-тұжырымдары мен 
нақыл сөздері толық дәлел бола 
алады. 
Бүгінгі мақаламызға 1929 жылдың 
желтоқсан айынан шығып, 1939 
жылдың қыркүйек айында 
тоқтаған, Польшаның басшысы, 
маршал Иосиф  Пилсудский тара-
пынан құрылған «Прометей» қоры 
қаржыландырған «Яш Түркістан» 
журналында жарияланған, 
түрік-шағатай тілінен қазақшаға 
аударылған ұлы тұлғаның 200-
ден астам еңбегі негіз болып отыр. 

пәлендей бір нәтиже шықпайды. Барлық 
күшімізді біріктіріп, бірлескен шеп 
және бірлескен бір тәуелсіз орталық 
құруымыз лазым...» деді [1 том 239-б.]. 
Ұйымдарға біріккенде аса қажет мәселелер 
 назардан тыс қалдырылмай, нақты атап 
к�рсетілді: «Орыс империализмiне қарсы 
күрес майдандағылардың ұлтын, дiнiн, 
нәсiлiн, партиясын тергеп-тектемейiк, 
алаламайық. Тек осындай жол ғана бiздi 
ұлттық азаттыққа жеткiзе алады… Бұдан 
басқа жолдардың барлығы алдамшы, 
тұйық…» [2 том, 107-б.]. Мұстафа Шоқай 
«Мұғажырияттағы ұлттық міндеттеріміз» 
атты мақаласында тәуелсіздік жолындағы 
күресте ішкі бірліктің аса маңызды екеніне 
тағы да назар аударып, Түркістанды 
құтқару ісі күллі түркістандықтардың ғана 
қасиетті борышы деп санап, былай деді: 
«Қай кезде де еcте ұстауға тиісті бір басты 
нәрсе бар: �з �міріміз бен �з күшімізді та-
нытатын қуатты ұйымымыз бен белсенді 
іс қимылымыз болмайынша, басқалардан 
к�мек дәмету орынсыз...» [2 том, 197-
б.]. /зі алдымен Орталық комитетiнiң 
мүшесi, кейін жетекшiсі болған Түркістан 
Ұлттық Бірлігі (ТҰБ) осындай мақсатпен 
құрылған ұйым болатын. 

 М ұ с т а ф а  Ш о қ а й  т у ғ а н  е л і н і ң 
азаттығы, мемлекетінің тәуелсіздігі үшін 
күресетін қайраткерлер туралы, олардың 
тамаша кісілік қасиеттері ж�нінде де 
тағылымды �сиеттер қалдырды. «Біз саяси 
қайраткерлерді оның ұрандарына қарап 
емес, іс-қимылдарына қарап бағалаймыз» 
деген ой кейін ары қарай дамытыла түскен 
еді [2 том, 30-б.]. /з с�зімен айтқанда, ұлы 
т�ңкерістің жиырма жылдығына арнап 
жазылған «1937» деген мақалада саяси 
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Нарынқол – тарихи оқиғаларға 
бай �лке. Сонымен бірге талай 
тамаша талант иелері �мірге 

келген жер де. Ал тамылжыған табиғаты 
ше?! Қойнауындағы қазба байлықтары... 
С�з ретіне қарай бұл �ңірдің тағы бір 
ерекшелігін де атап айта кеткен ж�н. Ол 
осы Аспантау аймағының мемлекеттік 
шекара шебінде тұрғандығында. Иә, со-
лай. /зіміз с�з еткелі отырған �лке тәуел-
сіз Қазақ елінің Қытаймен, сосын Қыр-
ғызстанмен арадағы жер межесін ай-
қындайтын оңтүстік шығыстағы шеткі 
нүктесі.

... Біз, міне, осы жерде тұрмыз. Осы жер 
дегеніміз – шекара әскерлерінің жергілікті 
комендатурасы. Ол – Нарынқол ауылында 
орналасқан. Бақылау бекетіндегі кезекші 
жауынгердің  хабарлауымен бізге беттеген 
аққұба �ңді бойшаң жігіт �зін: «Капитан 
Сапархан Бейсенбаев» деп таныстырды. 
Содан соң: «Сіздің мұнда келетініңізден 
 хабардармыз. Іссапарыңыздың мән-жайын 
Алматыдағы шекара қызметі  дирекциясы 
айтқан» деді де ішке кіруімізді �тінді. Оның 
кеңсе ғимаратына жеткенге дейінгі айтқан 
алғашқы әңгімесіне қара ғанда, жергілікті 
халық ауданның қайта ашылғанына 
 ерекше қуанышты екен. /йтпегенде ше! 
Осыдан 20 жыл бұрын жабылып, орталығы 
100 шақырым жердегі Кегенге қосылған, 
жұмыссыздыққа байланысты тіршілік 
тауқыметінен адамдары жан-жаққа босып, 
алыс аймақтарға к�шіп кеткен �ңірде не 
береке болушы еді. Шүкір, енді соның 
бәрі оңалып, ретке келмекші екен. Оған 
дәлел, бір кездері осы жерден қоныс 
аударған жұрттың аудан ашылды деген 
хабарды естіп, ауылға қайта орала бастауы. 
Жақсылық нышанының бұдан кейінгі 
тағы бір белгісі Алматы облысындағы 
14 ауданның қайтадан құрылып, бойын 
тіктеп жатқан Нарынқол �ңіріндегі елді 
мекендерге к�мек ретінде балабақша, 
к�пір, фельдшерлік-акушерлік орталық, 
к�шелерді асфальттау мен электр желілерін 
тарту сияқты құрылыстарды �з күштерімен 
салып беруге кірісіп кеткендігі.

– Шекаралы �ңірдегі тұрғын халықтың 
әлеуметтік жағдайы жақсы, к�ңіл күйі 
дұрыс болса, бұл біздің жұмысымыздың да 
оңға басуына игі ықпал етері анық, – деді 
жүріп келе жатып с�зін жалғаған  Сапархан 
Т�реханұлы. – Себебі жоғарыдағыдай 
алғышарттардың нәтижесінде �з мәніндегі 
қалыпты моральдық-психологиялық  ахуал 
орныққан мұндай жерде қылмыс пен 
тәртіпсіздік, оның к�леңкелі к�ріністері 
болмайды. Ал бұл, яғни тыныштық 
мәселесі шекаралы аймақ үшін ең басты 
нәрсе. Содан соң, мемлекеттік маңызға 
ие осы �лкедегі адам ресурсы, оның к�п, 
мол болуы да біздің шекара қызметі үшін 
үлкен күш. Тегеурінді тірек. 8рі арғы 
беттегі к�рші елге сес, айбат. Сондықтан 
ауданның ашылып, �ңірдегі адам мен тех-
ника қарасының к�бейгені жақсы болды 
деп есептейміз.

Комендатура бастығының осындай 
әңгімесімен бас корпустағы саяси оқу 
залына қалай келіп қалғанымызды да 
байқамай қалыппыз. 8рі лекция кабинеті, 
әрі кітапхана, оған қоса музей деп айтса да 
болатын бұл мүйіс түрлі тарихи суреттер-
мен дерек-мәліметтерге тұнып тұр. Оларды 
рет-ретімен баяндауды �з міндетіне алған 
застава комендатура бастығының орынба-
сары, майор Александр Ахырцовтың с�зіне 
қарағанда Нарынқол ауылындағы бұл 
шекара құрылымының тарихы 1921 жыл-
дан басталады екен. Содан бергі ғасырға 
жуық уақыт ішінде мұндағы оқиғаларды 
бір мақалаға сыйдырып айтып жеткізу �те 
қиын. Мұны тек к�збен к�ріп, құлақпен 
естіп, тыңдау қажет. Қабырғадағы тізіліп 
тұрған сол деректердің арасынан біздің есте 
ұстап қалғанымыз, осы шекаралы �ңірдегі 
1920-1932 жылдарда Кеңес �кіметінің 
солақай саясатынан туындаған үркіншілік 
пен 1962-1976 жылдардағы к�рші елде 
болған мәдени революция кезіндегі ма-
засыз жағдай еді. Міне, солардың бәрі 
енді �ткен күннің белгісі ретінде мына 
стенділерде үнсіз сыр шертіп тұр.

Жолбасшымыз бас корпустағы �зіміз 
с�з еткен саяси оқу залын аралатып болған 
соң, осындағы жауынгерлер казармасы 
мен олар тамақтанатын асхананы к�рсетті. 
Бұлардың бәрінде де тәртіп пен реттілік 
бірден байқалады. Оған терезе жақтаулары 
мен еден, баспалдақтардағы айнадай 
жалтыраған тазалықты қосыңыз. Ал қару-
жарақ б�лмесі алдындағы кірпік қақпай 
тұрған қарауыл мен дәліздегі сымдай 
тартылған кезекші сарбаз үстіндегі қыры 
сынбаған су жаңа әскери киімдер ше?! Бәрі 
де сәнді. Жарасымды. 

К�ңіл �сірер осындай әсермен сыртқа 
шыққанбыз. Сол сәтте к�зіміздің застава 
алаңындағы қызыл гранитке түспесі бар 
ма?! Байқап қараймыз, мұнда ол жайдан-
жай тұрған нәрсе емес сияқты. Биіктігі 
3 метрге жуық бұл дүмді, үлкен тас к�не 
жәдігерге ұқсай ма, қалай? Ойымыз алда-
мапты. Жақындап келіп қарағанымызда, 
оның жоғарғы жағында патшалық Ре-
сей заманындағы герб сұлбасы,  ал 
ортаңғы тұста №2 деп қашалған цифр ізі 
байқалды. С�йтсек, бұл ХІХ ғасырдың 
екінші жартысындағы Шәуешек келісімі 
бойынша сол кездегі екі ел арасында 
тартылған алғашқы шекара шебінің 
белгісі екен. 150 жылға жуық уақыт бойғы 
патша, кеңес заманын басынан �ткере 
мызғымай тұрған сол сынтас 1994-1997 
жылдарғы жаңа үлгідегі қазақ-қытай жер 
межелеу жұмысы басталғанда, қазіргі 
халықаралық стандартқа сай ала бағанмен 
алмастырылған. Осыған байланысты 
елеусіз қалып бара жатқан ескі белгіні 
к�рген шекарашылар оны �ткен шақтың 
ескерткіші ретінде заставаға әкеліп қояды. 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

тарттым. К�з алдыма 1985 жылдың к�ктемі 
елестеді. Сонда Нарынқолға дәл осындай 
іссапармен келіп, фототілшімен қосқанда 
екі-үш адам Итт�бедегі мұнара басына 
шыққанымызда, арғы жақтың абыр-сабыр 
болып, қатты әбігерге түскенін к�ргеніміз 
бар. Сол оқиға ойыма оралып, Бауыр-
жанмен шекараны мұнара басында емес, 
іргедегі Текес �зенінің биік жарқабағында 
тұрып к�ре бастадық.

Ауылдың шетін бойлай 6 қатарлы 
тікенді сымтемір тартылған бір белдеу 
тұр. Бұл бейтарап аймақтың басталғанын 
білдіретін белгі. Соның іргесін бойлай ені 
10 метрлік топырағы майдаланып тұрып 
жыртылған жер к�рінеді. Ол абайсызда 
аттаған адам, аң іздерін тапжылтпай 
тап басып қалатын сақтық телімі. Міне, 
содан соң барып 12 қатарлы тікенді 
сымтемірмен оқтай боп тартылған біздің 
мемлекеттік шекарамыз к�рінеді. Ал 
одан әрі, яғни арғы бетте ше? Қатырып 

тұрып жасаған, әрқайсысына тағы да 
бірнеше қатарлы сымтемір тартылған 
екі еңселі белдеу тұр. Жолбасшымыздың 
 айтуынша, бұл �з шебін мықтап шеген-
деген к�рші елдің тірлігі екен. Соңғы 
кездері олар шекара мәселесіне �те қатты 
мән бергені соншалық, әрбір 700 метр 
телімге бір бейнебақылау камерасын 
орнатып қойыпты. Ультра күлгін түсті 
сәулелермен жабдықталған аппараттарға 
күн де, түн де, ауа райының жауын-
шашынды, тұманды сәттері де бәрібір 
екен. Ала бағанаға қонған құс немесе 
сымтемір арасынан �тпек болған қоян 
к�рінсе, олар объективке сырт етіп түседі 
де қалады.

...Қост�бедегі шекарашылар �мірінің 
тыныс-тіршілігімен танысып болып, 
одан 30 шақырым жердегі Байынқол 
заставасына келгенімізде, күн екіндіге 
таянып қалған кез еді. Кеңсе ғимаратына 
ене бере бірден сондағы музей мүйісіне 

бет алдық. Себебі таңертеңгі Нарынқол 
комендатурасындағы әңгімеде капитан 
Сапархан Бейсенбаев тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың таудағы Байынқол  шекара 
заставасына арнайы келіп, ондағы 
жауынгерлермен кездескенін айтып 
қалған еді. Біздің ойымыз  Мемлекет 
б а с ш ы с ы н ы ң  ш е к а р а ш ы л а р м е н 
жүздесудегі сол  сапарынан мұнда бір 
белгі қалмады ма екен деген үміт. Иә, бар 
екен.  Фотосурет! Шетіне: «1992 жыл. 8 
тамыз» деп жазылған түсірілімде Елбасы 
офицерлік құрам мен жас сарбаздардың 
ортасында отыр. 8скери борыштарын 
сол кездері осында �теп, егемен еліміздің 
тұңғыш басшысының ел мен жер, қасиетті 
Отан туралы с�здерін тыңдаған мына 
�ндірдей жігіттер қазір қайда, нендей 
жұмыс атқарып жүр екен? Олар �здерінің 
сол жап-жас қалпында тау арасындағы за-
става музейінде тарихи сәтке куә жандар 
ретінде тұрғанын біле ме?

Осындай оймен сыртқа бет алғаны-
мызда бір орыс жігітінің қазақша сәлем 
беріп, дәліз шетіне тұра қалмасы бар ма?! 
Ішіміз жылып, аты-ж�нін сұрауға ыңғай-
ланғанымызда: «Қатардағы  жауынгер 
 Вениамин Акентьев. Ақтаудан кел-
ген. 8скери міндетін �теп жүргеніне 
жарты жыл болып қалды. Үлгілі, ізетті 
 сарбаз» деді застава бастығы, аға лей-
тенант Жандос Сәруаров. С�йтті де, 
ол біздің �тінішіміз бойынша мұндағы 
атпен жүретін шолғыншылар наряды 
туралы айта бастады. Оларды, яғни салт 
атты сарбаздарды мана жол бойындағы 
шекара телімінен к�рген едік. Застава 
бастығының с�зіне қарағанда Байынқол 
�ңіріндегі еліміз шебінің бір б�лігі тех-
ника жүре алмайтын таулы-тасты жер-
лермен �теді екен. Сондықтан бұған атты 
жасақ қажет. Осыны зерттеп, талдаған 
Шығыс�ңірлік шекара әскерлері қызметі 
республикамыздың Зайсан, Катонқарағай, 
Нарынқол, Қарқара аумақтарында атты 
нарядтың қажет екенін түсініп, оны 
�здерінің жұмыс жүйесіне енгізген.

– Мініс аттарын қайдан, қалай таңдап 
аласыздар? Бұлар осы жергілікті тау 
жылқысының тұқымы ма? – дедім мен 
қорадағы түр-түсі жұпыны, тұрқы кіші 
қылқұйрықтарға к�з салып тұрып.

– Жоқ. Біздің сарбаздар мініп жүрген 
аттар Күршімнен әкелінген. Оларды 
іріктеп, мемлекеттік тапсырыспен са-
тып алу тек сол бір ғана жерде, Шығыс 
Қазақстан жақта жүргізіледі.

Жа н д о с қ а  қ о й ғ а н  с о ң ғ ы 
сұрағымыз қалтарысы мен 
бұлтарысы мол осы таулы 

�ңірде кейінгі уақыттары қандай да бір 
оқыс оқиға, кездейсоқ жайттар ұшырасып 
қалған жоқ па деген сауал болды. Ол бұған 
�зінің біз с�з етіп отырған Байынқол 
заставасына басшылық етуге келгеніне 
к�п болмағанын, содан бері ешқандай 
шекара тәртібін бұзу фактілері орын 
алмағанын айтты. С�йтті де, Нарынқол 
ш е к а р а  ә с к е р л е р і  к о м е н д а т у р а с ы 
бастығының орынбасары, майор Алек-
сандр Ахырцовтың 2018 жылы к�ктемде 
мұнда қызмет етуге келген жас сарбаз-
дармен танысу кезіндегі саяси сабақта с�з 
еткен екі жайтты әңгімелеп берді. 2000 
жылдардың басы мен ортасында Қытайдан 
біздің жақтағы тау беткейлерінен дәрілік 
ш�п жинаушылар,  Қырғызстаннан 
Хантәңірі етегіндегі Жарбұлақ алтын 
кенінің рудаларына қызығушылар тобы 
бой к�рсетіп қалып жүріпті. Бертін келе 
біздің  шекара қызметі  жұмысының 
жанданып, жақсы жолға қойылуына 
байланысты әлгі келімсектер қарасын 
батырған. Бұл – бір. Екінші жағдай – 
поляк альпинистері туралы оқиға. 2011 
жылғы жазда олар Хантәңірі шыңына 
шығу үшін соның іргесіндегі Жарбұлақ 
лагеріне осы Байынқол  заставасы арқылы 
�теді. Бес күннен кейін шекарашыларға: 
«Олар жоғалып кетті» деген хабар келген. 
 Застава дүрк к�теріліп, сай-сайды сүзген 
бойы Мәрмәр қабырғаға жетеді. Бесеуінің 
де қоналқаға деп тіккен шатырлары тұр. 
Ал �здері жоқ. Іздеу жұмыстары ай бойы 
жүреді. Нәтиже болмайды. Кейін Поль-
шадан келген арнайы топ оны жыл бойы 
жалғастырып: «Олар мұз жарығына түсіп 
кетіп, іздерін жауған қар басып қалған» 
деген тұжырым жасайды. 

... Тау. Түн. Айлы аспан. Біз шекараны 
бойлап, Нарынқолға қарай келе жатыр-
мыз. Аңғардағы асау тау �зенінің алыстан 
құмыға шыққан үні болмаса, т�ңірек тып-
тыныш. 8рбір 15-20 шақырым жердегі 
қарауыл мұнаралары, ондағы кірпік 
қақпай күзетте тұрған жауынгерлердің қол 
фонарларымен жылт-жылт еткізіп белгі 
беруін к�рген сайын ойыма осы �ңірдің 
аяулы перзенті, поэзия мұзбалағы, ақын 
Мұқағали Мақатаевтың «Шекарада» атты 
дастанындағы �лең жолдары орала берді. 
Ол: «Міне, мен Отанымның шетіндемін. 
Тыныштық. /туде түн, �туде күн. Қасиетті 
жерімді қарауылдап, Қайыспай күзетуге 
бекінгенмін. Мен, міне, Отанымның 
шетіндемін. Маған жер жоқ, Отан жоқ 
әрі қарай, 8рі қарай мекен жоқ жаныма 
жай. Осы жерден шығады күнім менің, 
Осы жерден атады таңым арай» деген қос 
шумақ еді.

Құлағымда тентек тау �зенінің гүрілі. 
Ойымда ақын ағаның ел шеті, Отан шебі 
туралы жыры. Ал жанарымда, иә, к�з ал-
дымда түнгі тыныштыққа ұйыған атамекен 
келбеті. Осы к�рінісінде туған жер бейбіт 
күнмен тыныстап, бейқұт �мірге б�леніп 
тұр. 8манда солай болғай!..

Алматы облысы
Райымбек ауданы
Нарынқол ауылы

Майор Александр Ахырцов қарсы 
алдымыздағы қызыл гранит жәдігерге 
осындай түсініктеме беріп болған соң 
бізді застава аумағының шығыс жағына 
алып келді. Мұнда кинологтар базасы 
орналасқан екен. Иіс сезгіш, ізшіл, �жет 
те айбарлы, асыл тұқымды овчаркалар... 
Олардың шекара �міріндегі алатын ор-
нын бұл жерде ежіктей түсіндіріп, айтып 
жатудың қажеті жоқ шығар, сірә. Бала 
кезіміздегі осы тақырыптағы «Мемлекеттік 
шекара», «Бәйшешектер гүлдеген жерде» 
атты кинофильмдерде к�рген т�рт аяқты 
бұл ақылды жануарлардың жасыл фураж-
калы шекарашы иелерінен де артық ептілігі 
мен батылдығы таңдай қақтырмаушы ма 
еді. Енді міне, тәуелсіз Отанымыздың 
шебін күзетуші ұландарымыздың сондай 
сенімді серіктерін қазір �з к�зімізбен 
к�ріп тұрмыз. Мұнда бірнеше овчар-
ка күтіп бағылады екен. Олар сержант 
 Айбын 8кімхановтың жауапкершілігінде 
болып шықты. Кинолог оның  айтуына 
қарағанда, бұл ақылды жануарлармен 
жұмыс күнделікті күтімнен және ере-
жеде к�рсетілген дайындықтан тұрады. 
Алғашқысына тиісті тамақ рационын 
әзірлеп, оны уақытымен беруді қадағалау 
және ветеринарлық тәртіп-талап: ай сайын 
қан алып, инфекциядан қорғайтын укол 
салу, жуындырып, жатын орнын тазалап 
тұру сияқты жұмыстарды бақылау кіретін 
болып шықты. Ал соңғысына әскери 
нұсқаулықтағы ережеге сәйкес бұл овчар-
каларды күн сайын із шалдыруға баулып, 
жаттығу алаңындағы түрлі кедергілерден 
секіртуге үйрету, күзет нарядымен бірге 
бейтарап аймақты бақылап қайтуға жіберу, 
қырағылықты күшейтуге арналған жалған 
дабыл операцияларына қатыстыру сияқты 
жұмыстар жатады екен. Осындай жүйелі іс-
шара үдерістерінің арқасында бұл бағытта 
мұндағы қол жеткен нәтижелер жаман 
емес. Оған нақты мысал келтірер болсақ, 
2018 жылғы к�ктемде �зіміз с�з етіп 
отырған кинологтар базасындағы «Кит» 
(аты белгілі себептермен �згертіліп алынды 
– авт.) деген овчарка Шығыс �ңірлік шека-
ра әскерлері қызметі арасында �ткізілген 
байқауда барлық сыннан сүрінбей �тіп, 
чемпион атаныпты. Бір застава үшін бұл 
жақсы жетістік. Үлкен к�рсеткіш!

Нарынқол ауылында орна-
ласқан жоғарыдағы шека-
ра құрылымын к�ріп, оның 

тыныс-тіршілігімен танысып болған соң, 
Қост�бе заставасына бет алдық. Аудан 
орталығынан 15 шақырым қашықтықта 
орналасқан бұл елді  мекен қазақ әде-
биетінің классигі Бекең, Бердібек Соқпақ-
баевтың туып-�скен жері. Жазушының 
«Балалық шаққа саяхат» атты атақты 
шығармасында �те к�п айтылатын 
Қост�бе біздің бала кезімізде «Октябрьдің 
40 жылдығы» кеңшарына қарайтын 
тауарлы-сүт фермасының орталығы 
еді. Кейін 90-жылдарғы аласапыранда 
қатты жүдеп, шал-шауқаннан басқа адам 
қалмаған-тын. Қазір, иә, қазір... Ауылдың 
кіре берісінен бастап байқап келеміз, 
жанды қимыл-қарекет бел ала бастапты. 
Оны тіршілік туын жықпай ұстап тұрған 
мұндағы 30 үй түтінінің түзу ұшқанынан 
байқауға болады.

– Бұл ауыл адамдарымен арадағы байла-
нысымыз жақсы, – деді бізді бақылау бекеті 
жанынан қарсы алған Қост�бе шекара 
заставасының бастығы, капитан  Бауыржан 
Бақтияров алғашқы аман-саулықтан кейін. 
– Жәрдем, к�мек сұрап келсе, оны аяқсыз 
қалдырған емеспіз. Айтылатын �тініштер 
тіршілік қамына байланысты шаруалар 
ғой. Олар, мәселен, �зіміздің техника 

кара әскерлеріне де оңай тимегенін жақсы 
білеміз. Оны сол кездері ауылымызға еңбек 
демалысын алып келгенде осы жерден 
талай к�ргенбіз. Қазіргі жағдай қалай? – 
дедім мен жоғарыдағы әңгімені тыңдап 
болған соң Бауыржанға.

– Иә, бұдан 18-20 жыл бұрынғы ондай 
жайттардан хабарымыз бар, – деді ол. – Оны 
бізге кезінде осы заставадағы шаруашылық 
жұмыстарына келісімшартпен алынған 
ауыл адамдары айтқан. Жауынгерлік боры-
шын �теуге келген �ндірдей жас тар сонда 
етік жетіспегендіктен қыстың алғашқы ай-
ларына дейін бәтеңкелеріне обмотка орап 
жүріпті. Тымақ, малақай тапшылығынан 
қар түскенше бастарына пилотканы ілдалда 
етіпті. Ішетін астары да солай болған. Бірде 
бар, бірде жоқ  дегендей... Ал қазір олай 
емес.  Шекарашы сар баздар күніне 3 уақыт 
толық, 1 рет жеңіл ас мәзірімен қамтамасыз 
етілген. Жауынгерлердің жылы да ыңғайлы 
әрі жарасымды қысқы, жазғы және күзгі 
киімдері туралы да осылай дер едім. Олар 
жыл сайын шыттай, су жаңа әскери фор-
ма комплектілерімен толық қамтамасыз 
етіліп келеді. Тоқ етерін айтқанда, үкімет 
бүгінгі таңда шекарашылар алдына бір ғана 
міндет қойып отыр. Ол – тәуелсіз Қазақ 
елінің осы саладағы ұландары ештеңеге 
алаңдамауы керек. Мемлекет тарапынан 
жасалған жоғарыдағыдай жағдайға ие олар 
тек Отан шебін қырағылықпен күзетуі 
қажет деген талап.

– Дұрыс екен. Енді мына мәселе 
ж�нінде бірер с�з. Ел егемендігінің 
алғашқы жылдарында басқа жерді қайдам, 
ал мына Нарынқол аумағындағы шека-
ра заставаларының жауынгерлерін бір 
�ңірден, осы Алматы облысы ауданда-
рынан жасақтаған кездер болды. Мұндай 
жағдай сол уақытта ата-аналардың бала-
ларын осында қайта-қайта іздеп келіп, 
ал әскери борышын �теп жүргендердің 
үйлеріне себепті-себепсіз сұранып, біраз 
әбігер тудырғаны бар. Кейіндері де солай 
болып жүрді ме, қалай?

– Жоқ. Бұл 1995-1997 жылдарға 
дейінгі жағдай ғой. Ол кездері әскерге 
шақырылғандарды республикамыздың 
түкпір-түкпірінен әкелуге жол шығынына 
қажет қаржы тапшылығы қолбайлау 
болған еді. 2000 жылдан бас тап Отан шебін 
күзетушілерді әр аймақтан тартуға назар ау-
дарыла бастады. Бүгінде ол �зінің жарқын 
к�рінісін тапқан. Оны осы Қост�бе застава-
сында  Семей, /скемен, Атырау, Ақтау және 
 Қызылор да дан шақырылып, жауынгерлік 
міндеттерін абыроймен атқарып жүрген 
ұландардың қызметінен анық байқауға 
болады. Қазақ, орыс, татар және неміс 
ұлттарының �кілдері олар ұйымшыл әрі 
�те тату. Бізді, міне, жастардың осы қасиеті 
қатты қуантады. Капитан Бауыржан 
Бақтияровтың әңгімесін тыңдап, с�з ара-
сында �зіміз қойған сұрақтарға лайықты 
жауап алғаннан кейін шеттегі қарауыл 
мұнарасына қарай бет алдық. Биіктігі 40 
метрге жуық, жоғарыға тар баспалдақты 
сатымен к�терілетін, т�бесінде фанер 
тақтайдан әдемілеп тұрып жасалған үйшік 
орнатылған ол былайғы ауызекі тілде 
 вышка деп аталады.  Наряд бойынша 
күзетке шыққан шекарашы жауынгер 
соның ішіндегі треногаға орнатылған үлкен 
дүрбімен т�ңіректі шолып отыратын оны 
бүкіл застава атаулының эмблемасы  немесе 
символы, тіпті паспорты десе де  болады. 
/йткені үлкенді-кішілі шекара бекеті бар 
жердің бәрінде оларды жоғарыдағыдай 
қарауыл мұнарасынсыз к�зге елестету 
қиын. Менің әу бастағы ойым, міне, ал-
дымда тұрған соған шығып, к�рші ел жаққа 
к�з тастау еді. Бірақ іштей одан тез бас 

күшімен күзде қарттардың шапқан ш�бін 
үйлеріне жеткізіп беру, қыста ауылға 
кірер жолды қардан тазартуға қолғабыс 
тигізу, к�ктем мен жазда аяқ астынан 
сырқаттанып қалған ауыл адамдарын аудан 
орталығындағы емханаға жеткізу сияқты 
к�мек түрлері.

Бауыржанның әңгімесін тыңдап келе 
жатып, с�з арасында �зінен ж�н сұрадық. 
Егемендігіміздің елең-алаңында �мірге 
келген тәуелсіздік ұланы екен. Орта 
мектепті бітірген соң, Алматыға келіп 
әскери училище, одан кейін Шекара 
қызметі академиясында оқиды. Қолына 
диплом тиісімен Жаркенттегі Смирново 
заставасына жолдама алып, аталмыш 
құрылым бастығының орынбасары, одан 
Қалжаттағы Геопартия заставасының 
бастығы қызметтерін атқарады. 2017 жыл-
дан бастап осында екен.

– /ліара уақыт, �тпелі кезең деп 
аталған 90-жылдардағы аласапыран ше-

КӨГІЛДІР 
ТАУЛАР
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П Р О З А 

Б аян-Өлгейдің шығысында, 
қалың быдырқай  тастауыт, 
ұсақ қырқалардың  арасында 
«Қарабетшаған» деген ауыл 
бар. Ауыл неге бұлай аталған 
дейсіз ғой. Оның да өзіндік 
жөні бар. Ауыл Байөлке 
қазақтары мен мұңғұлдардың 
нақ ортасына орналасқан. 
Сондықтан да бұл ауылда 
негізінен алғанда жоғарыдағы 
аты аталған екі ұлт 
жұртшылығы тірлік етеді. Сан 
жағынан аздап басымдығына 
орай ауылда қазақтарға 
қарағанда мұңғұлдардың 
түрлі ұлттық ойындары, 
ырымдары мен салттары жиі 
аталып өтеді. «Қарабетшаған» 
қазақтардың Әз Наурызы 
секілді мұңғұлдардың ежел-
ден тойланып келе жатқан 
көне мерекесі. Бір айта 
кетерлігі, бұл мейрамды той-
лау айдан асып жығылады. Ай 
бойы мұңғұлдар жылына бір 
айналып келетін осы дәстүрлі 
мерекені атап өтеді. Және бір 
айта кетерлігі, жергілікті ұлт 
өкілдері осы мереке салтына 
сай бір-бірінің бетіне қара 
бояу жағады. Көшеде болсын, 
жол бойында болсын, кейде 
үйге кіріп, ас ішкен адамның 
бетіне құрметпен қара бояу 
жағады. Ең қызығы сол, бетіне 
қара бояу жаққан адам ай 
бойы  бетін жумауы керек. 
Егер кездейсоқ жуа қалса, ол 
адамның ұлттық мерекені 
елемегені, сыйламағаны 
болып есептеледі. Тіпті өзіндік 
айып, жаза тартуы мүмкін.  
Сондықтан да шаған мерекесі 
басталғаннан аяқталғанға 
дейін ауыл адамдарының 
беті қара қожалақ, тіпті қап- 
қара болып жүреді. Бүгін сол 
«Қарабетшаған» ауылында 
дәстүрлі «Көк бұқа» мерекесі 
өтпек.

(Әңгіме)

Дәнеш 
АХМЕТҰЛЫ

«К�к бұқа» мерекесі бұл елдегі  сонау 
ықылым заманнан бері келе жатқан ең 
к�не мерекелердің бірінен саналады. 
К�к бұқа деп аты айтып тұрғандай, бұл 
к�шпелі елдің т�рт түлік малға деген 
риясыз ыстық ықыласының, шынайы 
сүйіспеншілігінің белгісі. Бар байлығын, 
ырысы мен берекесін �зін аялап баққан 
адамдардан аямаған тірі қазынаға деген 
мәңгілік шүбәсіз құрметінің нышаны. 
Егер сиыр к�к бұзау туса және ол еркек 
болса, ол малға ешкім тиіспейді. Ен де, 
таңба да салмайды. Бұл Тәңірінің малы 
деп, еркін қоя береді. Қайда барады, қай 
�ріске жайылады, оны к�к бұқаның �зі 
таңдайды. Егер де жазатайым �ліп қалып, 
ит-құсқа жем болса, бұл да Тәңірінің 
жазғаны. Арыдан айтқанда, к�к бұқаның 
тілеуінің орындалғаны.

К�к бұқа мұңғұл ұғымында мал басы, 
т�рт түлік малдың құты мен киесі. Ол аз 
дегендей, к�к бұқаның �зге емес қара 
жердің �зін к�теріп тұрғанын ескерсек, бұл 
малға деген �зге жұрттың сүйіспеншілігі 
тіптен аспандай түседі. Аталмыш мереке 
әр жылы тамыздың соңы, сары ала күздің 
алғашқы аптасында �теді. Бұл мерекенің 
биыл да тойланар шағы келіп жеткен.

***
Баян-/лгейден пәлен шақырым 

 алыста, күзеуде жалғыз үй отырған Қосан 
қарт биыл да осы дүрмекке баруды ниет етіп 
еді. Таң бозынан тұрып, тиісті шаруасын 
тындырды. Шамалы қой-ешкісін қорадан 
шығарып, бақташының алдына салды. 
Бүлдіргенді сайға келді де, жылқысына к�з 
салды. Ең әуелі аттарына назарын тіктеді. 
Үйірлі жылқының ішінде он шақты аты да 
қылаң беріп, қара к�рсеткендей болған. 
Қосан қарт жылқысына таяп келіп, аз 
кідірді. Қайсы атты ұстарын білмей дал 
болды. Ана бір шабдар шаруаға мінер 
аты, мына к�к шолағы тым жүріскер, 
аяңшыл, ұзақ жүрістің аты. Тор қасқасы 
болса, жүрісі мардымсыз, лоқ-лоқ етіп 
жүргені еңсеңді езеді. Қарт таңдауы ай-
налып келгенде сүліктей жирен атына 
түсіп еді. «Осы дұрыс болар, – деді іштей 
�з-�зінен күбірлеп, – сүлік жирен жүріске 
де, шабысқа да мығым. Оның үстіне 
керіскедей болып, керіліп тұрғанының �зі 
неге тұрады. Жануардың алды биік, омы-
рауы кең, арты құйылып тұр. Мұңғұлдар 
ең әуелі астыңдағы атыңа қарайды. Кісіні 
атына қарап бағалайды. Қандай ат мініп 
келгеніңе қарап-ақ сенің бұл тойға деген 
ықыласыңды, �згеге деген құрметіңді 
бағалайды...».

Қосан қарт сүлік жиренге жүген салып, 
жетегіне алып, үйге келгенде т�рт қанат 
киіз үйдің алдында бәйбішесі күйбеңдеп 
жүр екен.

– Батыр-ау, неге сонша кібіртіктеп 
қалдың, – деді күле тіл қатып. Тап бір 
мұң ғұлдардың К�к бұқа тойына емес, 
қалыңдығыңа баратындай қылаңыт-
қаныңа жол болсын. Үйге кіргеніңіз ж�н 
болар, шай дайын.

– Сен де қай-қайдағыны еске саласың-
ау, бәйбіше. Баяғыда басқа жиренмен 
Тойбалаға барғанымды меңзеп тұрған 
боларсың, сірә.

– 8, қу шал, ойыңның үстінен түстім 
бе, бәлем. Ішім шалғайдағы бір к�мулі 
құпияны сезгендей болып еді. Бәсе, 
жиренді бекер таңдамаған екенсің. 

Шал біреу қытықтағандай, мырс-мырс 
күліп, құнжың қақты. Жирен мұртының 
шалғысы ұзарып, �ңін күлкі табы аралады.

– Е, �тті ғой дүние, к�п-к�п дәурен 
артта қалды, – деді жиренді мама ағашқа 
байлап, қолын шайып, үйге бет алып 
келе жатып. Тойбала да келмеске кетті, 

қартаймайды» дегенді естіген боларсың...
– Бәрекелді, с�зіңе болайын, жүр, үйге 

кір, шайыңды іш. Одан кейін жиреніңмен 
жолға шық та, Тойбалаңды іздейсің бе, жоқ 
басқа ғашықтарыңды іздейсің бе, �зің біл.

– Е, не дерің бар бәйбіше, дегеніңнің 
бәрі ж�н, айтқанына к�нді, айдағанына 
жүрді деген осы... 

Бәйбішесінің қаймақ қосқан құла 
 шайын қанып ішіп еді, к�ңілі марқайды. 
Басына жиек-жиегі енді-енді сетінеп, 
кенеуі кете бастаған, айыр қалпағын, 
үстіне к�гілдір пүлішпен қаптаған жеңіл 
жол шапанын киіп, беліне қайыс белдік 
тағынып еді, шыттай жігіт болып шыға 
келді. Есіл қарттың �зге емес, дәл қазіргі 
шақта �рістен жүгендеп әкелген жирен 
аттай жұтынып, сілкініп тұрғаны рас еді. 

– Міне, енді демнің арасында жігіт 
 болып шыға келдің, – деді бәйбішесі 
 шалына к�зін сықситып қулана қарап. 
Жарап тұрсың, басеке.

– Е, сен де дей береді екенсің, бұрын-
нан жігіт болып келе жатырмыз ғой. Біздің 
сол шіркіндерден қай жеріміз кем.

– К�леңкеңе бір қарағаның да ж�н 
 болар. Байқа, отағасы, бүгін �зің тым 
желігіп тұрғандайсың. 8лденеге ұрынып 
қалып жүрме...

– Құдай сақтасын, дегенмен, осы бүгін 
�зім біртүрлі болып тұрған секілдімін. 
Алақаным қыши ма, арқам қоза ма, әйтеуір 
бір құқай бар.

– Ет пен терінің арасындағы желік қой 
ол, басқа не дейсің. К�п желпіне берме. 

Бәйбішесімен қашанғы әдетінше �стіп, 
қидаласып с�йлесіп, әзілі жарасқан шал 
ендігі сәтте жирен атқа да мініп үлгіріп 
еді. Атқа мінгеннен соң тіптен қоразданып 
кетті. Т�рт қанат қараша үйге, есік алдын-
да �з-�зінен күйбеңдеп, �з-�зінен с�йлеп 
жүрген бәйбішесіне к�зінің қырымен бір 
қарады да, сүлік жиренге қамшыны тартып 
жіберіп, Бай �лкенің шығысын бетке алып, 
дүсірлетіп шаба ж�нелді... 

Күн бүгін де ашық, шағырмақ болатын 
түрі бар. Ақшаңқан шыңдары алыстан 
менмұндалаған асқақ таудың арғы жақ 
қапталынан бір шоғыр аққанат бұлттар 
қаптап шыға келді де, тау алқабында 
алашабыр к�леңке ойнады. Ауада білінер-
білінбес аздаған суық леп бар. 8лгінде ғана 
тау баурайынан қоңыраулап, майда ескен 
ерке самал да сап тыйылыпты. Ала қарға 
мен күркілдек қоңыр кептер де бұрынғыдай 
к�кке биіктемей, жар жағалап, жер бауыр-
лай бастапты. Бай�лкенің тастауыт, таулы 
алқабы �зіне тән кербездік, сұлулығымен 
еріксіз жанарыңды жасқайды.

Қосан қарт сүлік жиренді б�рі аяң, 
ит бүлкекке салып, екі қырқа асқанда 
Қызыл кезеңде замандасы Б�рібай, тағы 
екі белес тен асқанда алдынан Бәйтен 
күтіп алды. Бұл да Қосанның замандасы, 
к�п жылдардан бері үздіксіз араласып келе 
жатқан к�не танысы. Сонымен, үш құрдас 
бірде қатар жортып, бірде жол ыңғайына 
қарай бірінің артынан бірі шұбап, күле 
с�йлеп, ашық қабақ, жарқын жүз, �згеше 
бір  шабытты шақпен «Қарабетшаған» 
ауылына қарай �ңмеңдей ұмтылып келе 
жатыр еді. 

***
Үш жолдастың әзілі әу дегеннен отқа 

май құйғандай жанданып сала берді. 
8рненің басын шалып, қилы-қилы әңгіме 
айтты. Бірінің айтқанын екіншісі құп 
к�ріп, жадырай қабақ танытып, жарқылдап 
күлісіп те алды.

– Бүгін тегі жиреннің жүрісі б�лек, әй, 
бір қиғылықты салғалы тұр-ау деймін, – деп 
ұзын бойлы, қатпа денелі, қушық иықты, 
қырма сақалды, имек мұрын, шүңірек к�з 

Б�рібай �зінше әзіл айтқансыды. Жануар 
бізге келіп қосылғалы алдыға түсіп еді, әлі 
алдыны бермей жортақтап келеді.

– Мен де әлденені сезгендеймін, – 
деп ұзын, иір бойлы, қапсағай денелі, 
жауырынды келген, қара қошқыл �ңді, 
ер бітімді Бәйтен оның с�зін іліп әкетті. 
Жануардың бас шұлғып шыбындауы, 
Қосанның тұғырында ұзақ отырып, ұшуға 
зар болған кәрі бүркіттей шүйлігуі жаман. 
Осы Қарабетшағанда тосын хикмет қылаң 
бермесе игі еді. 

– Арты қайырлы болғай. 
– Е, қайбір қайрауы жетіп, қағынып 

отыр дейсің – деп, күле тіл қатты Қосан 
қарт. Бірақ осы бүгін әлденеге ереуілдеп 
отырған сияқтымын. Бірде алақаным 
қышиды, одан арқам қозады. Белгісіз 
бір үміт желіктіріп те, желпіп те отырған 
сықылды.

– Сонда не болғаны – деп, Б�рібай 
алақанын жайып, шарасыздық танытты. 

– Жас емессің, қызды ауылға бара жат-
қан. Батыр да емессің жекпе-жекке шық-
қалы тұрған. Сонда сені кім десек екен.

– Ойқашты пендеміз ғой деп алдарқатты 
Қосан қарт. Басқа не дерсің. Дүние де-
ген сол деп, енді к�не бір сарынға бет 
бұрды. /тіп бара жатқан уақыт, тұрлаусыз 
тағдыр. Осыдан бес-он жыл бұрын осы 
Шағанның тойына топ-топ болып бар-
маушы ма едік. Ана сайдан үшеу, ана бір 
қолаттан т�рт-бесеуі, т�менгі т�скейден 
тағы шұбырып әлденешеуі келе жатушы 
еді. Сонда Сүліктінің жазығына шыққанда 
жан-жақтан жиылған ақ қалпақ қазақтар 
кәдімгідей қордаланып, қораланып молы-
нан к�рінетін. Және сол шоғырдың ішінде 
кімдер жоқ дейсің, бәрі де болушы еді. 
Ақыны да, әншісі де, палуаны да, к�мейі 
бүлкілдеген шешені де қатар сап түзейтін. 
Енді соның бірі де жоқ. Бәрі жыл құсындай 
болып, Үлкен үйге, дәлірек айтқанда 

молынан сыйдырғандай болып, далиып 
жатыр. Алыстан осы жазыққа түсіп қалған 
күміс белдіктей болып, ағараң тартып �зен 
к�зге шалынады. Иіріліп, бұралып, толқып 
аққан к�к �зеннің екі жағы сыңсыған 
ауыл. /зеннің бергі жағына әдеттегіше 
к�біне қазақ үйлер тігілсе, арғы жақ 
қапталы дерліктей түртпек, шошақ т�белі 
мұңғұл үйлеріне бұйырыпты. Кісі қарасы, 
жүргінші, базаршы бүгін тіптен к�п 
к�рінеді. 8лден топ-топ болып, қаз-қатар 
тігілген үйлерді аралап, жайма базарды 
тамашалап, сабылып жүр. Мал қарасы да 
жиі ұшырасады. Мал қайырған бақташы, 
жүгірген бала, оның үстіне әр тұстан 
дамылсыз келіп жатқан шошақ т�белі 
қалпақ киген мұңғұл салт аттылары Шаған 
қозғалысын тіптен қоюлата түседі. 8сіресе, 
қазақ үйлердің арасында бірін-бірі қуалап, 
шапқылап ойнап жүрген балалардың 
қолындағы Қазақия байрағының кіп- 
кішкентай б�лшегі жалаушалар к�зіне от-
тай басылады. Жас�спірімдер қолындағы 
осы кіп-кішкентай байрақшаларды 
к�ргенде Қосан қарттың жүрегі дір ете 
түскендей болған. Осыған дейінгі бойын 
басқан ұшпа мұң, сары тап уайымнан 
лезде құлан-таза айыққандай еді. Бойы-
на тосын күш, ерекше қуат дарығандай 
болған.  Жанары жарқ еткендей болып, енді 
дүниеге басқаша пейілмен қарай бастаған.

Үш құрдас а дегенде �зеннің бергі 
жағына, қазақ үйлерге тұмсық тіреді. 
/здеріне арнап тігілген киіз үйге кіріп, 
жаюлы дастарқанға бата жасап, сусын 
ішіп, мауқын басқаннан кейін қайта тысқа 
шығып, Шаған қызығын тамашалауға 
кірісті. Жайма базар аралады. 8рқилы 
кездеме, тас шай, мәмпәси, шекер алып, 
қоржынның екі басын томпайтты. Жайдақ 
асханадан қымыз, шұбат ішіп, кәуап 
жеп дегендей к�ңіл к�тергенсіді. Одан 
ығыса келе мұңғұл күресін тамашалады. 

Мұңғұлдың мұндай дүрмекте ішетін әдеті. 
Үлкен-кіші деп жас талғамай сәті түссе 
іше береді. Және мұндайда ішкенді, тіпті 
мас болғанды әбестік санамайды. Ортаға 
қойылған ағаш үстелдің үсті неше алуан 
араққа, түрлі шарапқа, тіске басар ет 
пен қуырылған балық, құрт пен ежігейге 
толып, дәмді ас тәбетіңді ашады. Қосан 
бастаған он шақты қазақ қымыз ішіп, 
аққа қол созғаны болмаса, арақ атаулыға 
жолай қоймаған. Оның есесіне Лама 
Сурен бастаған мұңғұлдар жағы арақ, 
ішімдік атаулыны үздіксіз мазалаумен 
болған. Дамыл-дамыл ішіп, кейбірі масаң 
тарта бастаған. 8сіресе, Лама Суренде 
маза жоқ. Мейлінше ішіп, қызып алған 
ол бірде құрдастығын бұлдап, қазақтарға 
бір соқтықса, бірде кезінде осы маңның 
атышулы палуан болғанын айтып та жон 
к�рсетіп қояды.

– Бауырларым, – деді ол баппен 
с�йлеп, бүгін тегі тым аз келіпсіңдер. 
Қатарларың сиреп қалыпты. Соған ішім 
ауырып отыр.

– /згеріске толы заман ғой бұл, – деді 
Бәйтен бипаздай с�йлеп. Кешегі бар бүгін 
жоқ, бүгін бардың тағдыры Алланың 
қолында. Келер жазда кім бар, кім жоқ, 
оны бір Жаратқанның �зі біледі.

– Сонда қалай болғаны? – деді Лама 
Сурен қайыра сұрақ қойып. Сол замандас-
тарым менің қайда кеткен?

– Ел қайда к�шеді, суды қайдан ішеді 
деген. Біразы о дүниеге аттанды, қалғаны 
Қазақияға к�шіп кетті.

– Ж�н, ж�н, – деді Лама жауапқа 
к�ңілі к�ншігендей болып – бәрі де ж�н.

бастаған. Күрессе қалай болады, қалай 
болғаны сол жығылады. Атышулы Ламаға 
қайрат к�рсетер құдірет к�лденең к�к 
атты жолаушыда қайдан болсын. Бәрібір 
жығылғанын мойындап, жолын беруге 
тура келеді. Ал күреспей жатып, қол 
қусырып, құлдық ұрса, оның ұяты �з 
алдына. Енді нетпек керек. Ойда-жоқта 
тосын шешімді Қосан қарт қабылдап еді. 

– Сен екеуің, – деген екі серіктесіне 
қарап, – ешкімге ештеңе бермеңдер. 
Кеуделеріңді тік ұстап, неге болмасын 
қасқая қарап, мойымай тұра беріңдер. Ал 
мен күресемін. Нар тәуекел, еркек тоқты 
құрбандық, мен осыған пейілмін...

– Қойыңызшы, Қосеке, оныңыз қалай 
болар екен? 

– Күреспей болмайды, – деген Қосан 
қарт. Шағанның тойында үш қазақ 
мұңғұлдарға күреспей жол беріпті. 8 
дегеннен жеңілгенін мойындапты деген 
естіген құлаққа ұят. Одан да күреселік. 
Шағанның тойында Қосан қарт тәуекел 
деп, Ламамен күресіпті. 8йткенмен 
ж ы ғ ы л ы п т ы  д е г е н  с � з  а л д ы ң ғ ы ғ а 
қарағанда сәл мипаздау...

– Жеңем деп тұрсыз ба?
– Жеңбесем де бірталай жерге бара-

мын.
– Онда Алла жолымызды оңдасын, 

ата-баба әруағы қолдасын.
– 8умин!
– Қазақтар, үшеуара оңашада к�п 

шүйіркелестіңдер. Нендей шешімге 
келдіңдер, – деді әлгіндегі тышқан к�з, 
жылтың қара. Жауабын айтыңдар. 

– Айтары сол, Қосан Ламамен күреске 
шығады.

– Солай ма?
– Солай.
Соның арасынша «Қосан мен Лама 

күреседі екен» деген хабар айналасын 
тегіс шарпып, желдей жүйткіп аралап �тіп 
еді. Демнің арасында ашық алаңқайдың 
айналасы адамға толды. 8ркім әртүрлі 
болжам айтып сәуегейлік жасады...

Қосан қарт сырт киімдерін шешіп тас-
тап, сыптығырланып, айқасқа әзірленді. 
К�з алдынан әлгіндегі жас балалардың 
қолынан к�рген к�к жалауша кетпеді. 
Сол к�к жалауша к�з алдына елестеген 
сайын сабазыңның бойына саумалдап 
күш құйылып жатқандай еді. Қазақияның 
к�к байрағы к�к аспаннан айрықша күш 
бергендей болған.

Қосан қарт күрестен де қара жаяу емес 
еді. Жас шағында, тіпті бозбала кезінің 
�зінде торқалы тойда талай күрескені 
бар. Соңғы ретте ғана екі тойда тобығын 
қатарынан екі рет шығарып алып, бұл 
�нерді тоқтатып еді... «Азар болса, тобық 
тағы шығар – деп, іштей толқыды қарт. 
Жаным арымның садақасы. К�з алдым-
да Қазақияның к�к байрағы желбіреп 
тұрғанда, жеңіле қоймаспын...».

Қосан қарттың балаң кезінде күресте 
қолданатын �зіндік әдісі болушы еді. 
Айтушылар бұл Қосан әулетіне сонау 
арғы аталарынан келе жатқан мұрсал әдіс 
дейтін. Қосан қарттың есіне енді түсті. 
Күрестің бұл әдісі бойынша  палуан ба-
сын т�мен салып, аяғын алшақтау ұстап, 
қарсыласын бар күшімен бірде ана жаққа, 
бірде мына жаққа итереді. С�йтіп, оның 
әдіс жасауына еш мүмкіндік қалдырмай, 
іштей ығыр етеді. Қарсыласының олай 
да бұлай тасқаяқтай қағыстырып итере 
бергеніне ыза болған палуан енді �зі де 
итеруге күш салады. Ол да қарсы итереді. 
Сол шақта �зін алапат күшпен итеріп келе 
жатқанға қарсы әдіс қолданады. Сәл ортаға 
келгенде к�з ілеспес шапшаңдықпен бір 
тізерлей отыра қалып, қарсыласын бір 
жағына атып ұрады. Қосан осы әдіспен 
талай қарсыласын жер қаптырған. Енді 
бүгін қалай болар екен... 

Күрес басталған. Кеудесі талыстай, 
қара бұжыр �ңді Лама Сурен жардай 
болып, құтырынып шыға келді. Қосанға 
қорашсына бір қарады да, қол алысып, 
сыйластық ырымын жасағаннан кейін 
қапсыра құшақтап, кеудесіне қысып, 
сілкіп-сілкіп қойды. Қарсыласын тас-
тай бере шағын алаңқайды айналып, 
к�рерменге ізет к�рсетті. Жардай болған 
палуанның к�птен бері күрес алаңына 
шықпағаны, ашық айқасты сағынып 
қалғаны анық еді. Лама �стіп селсоқ аз 
жүрді де, ендігі сәтте оқыс бұрылып, 
қарсыласына тура ұмтылған. Екі  палуан 
шаппа-шұп ұстаса кеткен. Ламаның 
қозғалысы кердең, қимылы қамсыз 
жеңетініне сенімді секілді. Қайсы әдіспен 
жығарын білмей �зінше ой қорытты. 
Оның үстіне кішкене болса да ермек 
болсын деп, әдейі  уақыт оздырып 
жүргені де рас. Қосан қарт баяғы ескі 
әдісіне салған. 8 дегеннен Ламаны бірде 
олай, бірде бұлай итере бастаған. Осы 
итеріс сүт пісірім мезетке созылған. 
Қошеметшілерінің к�зінше бұрыштан-
бұрышқа лықсығанын ерсі к�рді, білем, 
енді Ламаның �зі қарсы итеруге к�шіп 
еді. Қосанды оңды-солды қақпалай 
бастаған. /стіп жүргенде Қосан қарт 
күткен сәт те туып еді. /зін екпіндеп, 
омыраулай итеріп келе жатқан жойпан 
қараны алаңның орта тұсында күтіп 
алып, бір тізерлеп отыра қалып, басы-
нан асыра лақтырып жіберген. Лама 
тегі бұл күрестен бұны күтпесе керек. 
К�зді ашып-жұмғанша жауырыны жер 
қауып жайрап жатты. Жеңіс сыйлығы 
Қосанға бұйырды. Лама алаң ортасында 
не болғанын білмей есеңгіреп отырып 
қалғанда, т�реші мұның қолын к�терген. 
Кенет Қосан қарттың к�з алдына әлгіндегі 
ойнап жүрген балалардың қолындағы 
к�к жалауша елестеді. Дүниені тегіс 
к�к  жалауша жаулап алған тәрізді. Қарт 
к�зіне к�к түсті Қазақияның жалауынан 
�зге ештеңе елес бермеген. Енді әлгі к�к 
жалаушалар к�гершін құсқа айналып, к�к 
тұңғиығына қарай қалақтап ұшып бара 
жатты. Жанары жасқа толған қартқа әлгі 
к�гершіндер бірде к�к жүзінде қалықтап 
жүргендей, бірде к�к теңіздің үстінде баяу 
тербеліп, жүзіп бара жатқандай...

әлсіздігімізден, әрі Алланың ықыласы 
аумағандықтан болар, алғашқы с�з айтқан 
бойжеткен еді. Одан да қағылдық. Одан 
кейін жирен аттар �зге ауылға бет түзеді. 
Талай қызды ауылдың сыртында әудем 
жерде, ағаш арасында байлаулы тұрды. 
/зіңе де сол кезде жирен атпен барғаным 
есіңде болар.

– Шал-ей, қойшы сондай әңгімені. 
Сен де ж�ні жоқ жерде қай-қайдағыны 
ойға оралтып, елпілдей қалады екенсің.

– «Бұқаның �зі қартайса да мұрны 

Қазақияға к�шіп кетті. Содан қалғанымыз 
мынау, осы үш-т�ртеуіміз ғана. 

– Ж�н айтасың Қосеке,  таздың 
басындағы биттің тірлігі ғой бұл, – деп 
Б�рібай жұмсақ жымиып күліп қойды. 

– Балақтағы бит демегеніңе тәубе – 
деп, Бәйтен езу тартты. 8йткенмен не де 
болса, баста жүрміз ғой. 

– Біз сол шақта Шағанның ауылына 
атн�пір болып барғанда, мұңғұлдар да 
кәдімгідей тайсақтап тұрушы еді, – деп 
Қосан сол бір базарлы шақты сағына еске 
алғандай уайымдай тіл қатты. Іштерінен не 
ойлағанын кім білсін, сырттай жалбақтап 
тұратын. 

– Ол не дегенің Қосеке, «к�п қорқы-
тады, терең батырады» деген де бар.

– Жамантай, Керімбек дегендер 
күресте жан шыдатпаушы еді. Палуаныңды 
шығар, болмаса жүлдемді бер деп қасқая 
к�кірек қағатын.

– Сол шақта Шағанда мұңғұлдың Даба 
доржы, Ламба Сурен, Гамбат, К�кшіл 
Доржы деген палуандары болушы еді 
ғой. 8сіресе, Ламба Суреннің ж�ні б�лек 
 болатын. 

– Сол Ламба Сурен дегендердің 
 Жамантайдан талай мәрте жеңілгені де 
есіңде болар. 

– Басқасын білмеймін, соңғы рет 
Құлжа маңында Қойыр Сұмында таза 
жеңіліс тапқаны есімде. Содан болар 
әрбір той сайын жаңағы аты аталған біздің 
 палуандар тойға барғанда кәдімгідей ығып, 
қағылып отыратын.

– Осы біздің Керімбек, Есен, Есентай-
лар да талай топта күреспей жүлде алды 
емес пе. 

– Ж�н айтасың, алды, алды.
– Ол түгіл, пәкене бойлы Мейіртайдың 

�зі неге тұрады... Ол да талай рет күреспей 
жүлде алды ғой, – деп, Бәйтен оның с�зін 
қостады. 

– Бәйгеден де атымыз озып келіп 
жатушы еді. Түрлі-түрлі талас-тартыстың 
бәрінде де оза шабушы едік. 8німіз аспан-
дап, абыройымыз асқақтап тұрмаушы ма 
еді. Енді соның бәрі де күн �ткен сайын 
сағымға, уайымды сағынышқа айналып 
бара жатқан секілді. Олай болатыны ел 
тегіске жуық Отанына ауып барады.

– Осы айтқаныңның бәрі ж�н – деді, 
Бәйтен енді дауысын қатайта с�йлеп. Бірақ 
�йтіп ж�нсіз сарыуайым, егілме г�й-г�йге 
салына беруге болмайды. Санымыз аз екені 
рас, оны мойындаймыз. Дегенмен, бізге 
бұл арада қысым к�рсетіп, тізесін батырып 
отырған ешкім де жоқ. Бәрі де сол бәз-
баяғысындай �тіп жатыр. Мұңғұлдар бізді 
аз деп шет қаға қоймас.

– Шет қағу болмайды, – деді Қосан. – 
Бірақ іштей бір егес, іштей тайталас, к�зге 
к�рінбейтін ереуілдің болатыны рас.

– Ол қай айтқаның Қосеке, ол дегенің 
дұрыс. 8рқилы ұлт бас қосқан дүрмекте ат 
жарысында болсын, палуандар бәсекесі, 
тіпті ән, �нер саласында болсын іштей бір 
тартыстың болып жататыны айдан-анық 
нәрсе ғой. Сол құқай бүгін де болады...

– Не к�рмеген елміз, – деді Б�рібай 
екеуіне кезек-кезек қарап, к�ресіні тағы 
да к�руге әзірміз. Жә, итмалтамызды 
езе бермелік. Одан да Шаған тойына 
тезінен жетелік, – деп астындағы семіз 
шабдар атты сипай қамшылап, тебініп, 
шоқырақтатып шаба ж�неліп еді, �зге екеуі 
де артынан к�сілте шауып, тізгін босатып 
қоя берген... 

***
Сарының кейкеңіне шыға келгенде 

алдарынан андағайлап, Сүліктің жазығы 
к�рінді. Шеті мен шегін кеңге салған ала-
пат жазық К�к бұқа қызығын құшағына 

Шағанның ең қызықты, думанды тұсы да 
осы мұңғұл күресі. Күрестің бұл түрін к�ру 
кімге болмасын айрықша қызық, айта 
қалғандай ойын түрі саналады. Үш құрдас 
күрес алаңына жақын қалғанда �кірген, 
дамыл-дымыл ішін тартып, солықтаған 
бұқа үні естілген. Бұл сырттан естілгенде 
кәдімгі зеңгі баба атасының үніндей  болып 
естіледі. Бірақ зады олай емес. Бұл әр 
тұстан күреске алып келген палуандардың 
бұқаша �кірген даусы. Мұңғұлдар палуан-
дарын �зге жұрт секілді әрқилы тәсілде 
киіндіріп, ортаға алып, қаумалап алып 
келмейді. Күреске түсер палуанына тек 
жарғақ шалбар ғана кигізіп, �зге жерін 
жалаңаш қалдырады да, палуанды кәдімгі 
бұқа сипатты ноқталап, жетектеп алып 
жүреді. Басына ноқта түскен палуанда 
маза болмайды. Дамыл-дамыл �кіріп, екі 
жағына топырақ шашып, тұрған жерін 
шаңға к�міп жібереді. /з-�зінен әлденені 
жайпап, құртып жіберердей айбат шегеді. 
Маңына жақын тұрған кісілерге �кіре 
ұмтылып, айбат к�рсетеді. Байқамаса әуелі 
иықпен іліп тастап жазым етуі де мүмкін. 
Ол былай тұрсын, жетектеп алып барған 
иесіне қарсы шауып, д�ң айбат жасап, 
құтырынып, қағынып кететіні тағы бар. 

Қосан қарт тобы әдеттегіше мұңғұл 
күресін тамашалап, �здерінше мәз 
 болысып қалып еді. 8лдеқайдан келген 
к�шпелі цирк ойынын да қызықтаған. 
 8р-әр жерде ән айтылып, бірде күмбірлеген 
домбыра үні естілсе, бірде құрна үні безек 
қағады. Шаған ауылы ән мен күйге, би мен 
түрлі-түрлі тамашаға б�леніп тұрғандай 
еді. Салт бойынша шағандықтар �здеріне 
арнап тігілген он екі қанат киіз үйде ас 
ішіп, ақ тілектерін айтып, әсем әнмен су-
сындап, қазақ �нерін тамашалаған. Ендігі 
кезек �зеннің арғы жақ қапталына тігілген 
тақия т�белі мұңғұл үйіне ауысып еді. 
Ақ қалпақты топты қазақ ақсақалдарын 
алдарына салып, солай қарай ағылған. 
Шағандықтар барын дастарқанға т�гіп, 
аса бір иба, �згеше құрметпен қанаттас 
бауырларына сый к�рсеткен. Қазақтардың 
батасын тыңдап, ақ тілегіне құлақ асқан. 
8рнені бір айтып, дастарқан басына 
күлкі үйірген. Астан кейін есік алдындағы 
кең алаңқайда ұлттық �нер белең алған. 
Жиылған жұрт жаппай әнге құлақ тігіп, 
мұңғұлдың буын биін тамашалаған. Уақыт 
озған сайын бүгінгі күннің қызығы да 
сұйылып, сәл бәсең тартқандай еді. Ашық 
алаңқайдағы думан да тарқап, айнала 
сәт сайын оңашалана бастаған. Енді бұл 
арада тек қарттар ғана қалғандай еді. 

– Лама, – деген осы арада Б�рібай 
саңқ етіп. /кінішің орынды, әйткенмен, 
осы сен сол бүгін арада жоқ қазақтардан 
талай рет жығылғаныңды еске алып, 
тарығып тұрған секілдісің бе, қалай.

– /кінбеймін – деді Лама, – несіне 
�кінемін. Күрес деген сол, бірде жығасың, 
енді бірде жығыласың.

– Дұрыс айтады, дұрыс айтады, – деп, 
оның с�зін қатарында отырған к�п мұңғұл 
қоштап кеткен.

– Ламанікі сара с�з. 
– Лама деген күшке мығым, ақылға да 

бай адам ғой. 
– Лама біздің мақтанышымыз.
–  О с ы  Л а м а н ы ң  қ а з а қ т а р м е н 

күреспегеніне де мол болды-ау деймін. 
– Иә, иә, соңғы сәтте Ламаның қазақ-

тар мен белдесіпті, яки жығыпты, яки 
жығылыпты дегенін естімеппін.

– Менің де ондай хабарды құлағым 
шалмапты.

– Онда не істеген ж�н, – деді Ламаға 
таяу отырған жылтың к�з, тышқан қара 
біреуі, – т�рге т�бедей болып, т�рт-бес 
қазақ жайғасыпты. Сәті түссе Ламаны 
 солармен күрестіреміз бе, қайтеміз? 

– 8уелі қазақтардың лебізін тыңдалық. 
Олар не айтар екен, соны білелік... 

– Бұл бір қиын сұрақ болды-ау, – деді, 
Б�рібай қынжылғандай болып. – Біз 
мұнда күресіп, жүлде алғалы келгеміз жоқ. 
Оның үстіне біз палуан да емеспіз. Ол 
дегендерің бола қоймас.

– Иә, солай – деп оның с�зін Бәйтен 
де қостап қойды.

Тек Қосан қарт қана жақ ашпай үнсіз 
сазарып отыра берген.

Онда с�зді к�бейтіп қайтеміз – деді, 
жаңағы тышқан к�з қара тағы с�з бастап, 
– біз күрес тілеп отырмыз. Ал қазақтар 
күреспейміз, себебі біз палуан емеспіз 
дегенді айтады. Онда осы отырған үш 
қазақтың үшеуі де Ламаға жолын берсін. 
Сонымен бәрі де бітті болады.

– Ж�н, ж�н.
– Ерінші дәл айтады. 
– Осы Еріншінің де бір қағары бар-ау, 

сірә. 
– К�п с�з не керек, Еріншінің дегені 

болсын. Үш қазақтың үшеуі де қолда бар 
бағалы затын Ламаға беріп, �зін жеңілдіге 
санап, үйден шығып, ж�ніне кете берсін...

– Бәрекелді бұл іс солай болсын... 
Үш құрдастың а дегенде не деп уәж 

айтарын білмей сасып қалғаны да рас еді. 
Расында табан асты не дей қойсын. Не 
істеу керек деген ой үшеуін де  мазалай 



11№47 (1567)
19 – 25 қараша

2020 жыл

ANA TILI К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

С

Ұлт басылымы «Ана тілі» газетінің ұжымы 
басылым жанашыры,  Қазақ стан Республикасы 
Ұлттық кітапханасының  директоры Бақытжамал 
Қайырбекқызы Оспановаға ағасы 

Бекет ҚАЙЫРБЕКҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, к�ңіл айтады. 

Ұлт басылымы «Ана тілі» га-
зе тінің ұжымы белгілі қобызшы 

Сматай ҮМБЕТБАЕВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты 
мар құмның отбасына, туған-
туыс тарына қайғыларына ортақ-
тасып, к�ңіл  айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серік-
тестікке қарасты басы лымдардың еңбек 
ұжымдары соғыс ардагері, белгілі ғалым

Уахит Ш�ЛЕКЕНОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к�ңіл айтады.

б�ліспей ме? Сүлеймен аға мен Мәкен 
тәтеміздің сол той дастарқанындағы 
бақыт құшағындағы сәттері әлі к�з 
алдымда. Түннің бір уағына дейін 
созылған той салтанаты кезінде 
жаны бір серпіліп, әңгіме тізгінін �з 
қолында ұстап, әргі-бергі ата тари-
хынан еш қоспасы жоқ шындыққа 
толы ата-бабасының «соқтықпалы 
да соқпақсыз» �ткен жолдарында 
жатқан бүркеулі ақиқаттан бейхабар 
кейбір туған-туыстары да, былайғы 
жұрт та біле отырсын дегендей жиі-
жиі әңгіме қозғап еді.

Жоғарыда айтқанымдай, ағаның 
соңғы отыз жылында аралас-құралас 
болып, етене араластық. Осы жылдар 
ішінде ағаның не қызмет бабында, не 
былайғы �мірде жан баласына дауыс 
к�тере жеки с�йлегенін бірде-бір рет 
к�рген емеспін. Арындап, атойлап 
даукестеніп келген қай-қайсысын да 
мәселенің мәніне әр қырынан келу-
ге мәжбүрлеп, сабасына бір түсіріп 
алған соң, «асығыс түбі �кініш, ой-
ланып алмақ сабыр сол» дегенді алға 
тартатын да, к�бінесе істің түйіні 
еш дау-дамайсыз �з шешімін тауып 
жататын. 

Сүлеймен Босқынбайұлының 
еңбек жолы туралы жазылған бірнеше 
журналистің суреттемелік мақала-
очерктерімен, қызметтес болған 
мамандардың естеліктерімен де 
жақсы таныспын. Солардың кейбірін 
оқып отырсаң, «сол жылғы қаһарлы 
қыстың қатал аязына қарамастан 
күн-түн демей тынымсыз еңбек етті» 
немесе «жолсыздан жол тартып, 
қияннан жем-ш�п тасытып» деген 
тәрізді үйреншікті әсірелеулерге 
құрылған. Тұралап қалған шаруаны 
шалқытып, жетістіктерге қол жеткізу 
үшін әрине табиғат қиындықтарына 
қасқая қарсы тұрып, жарғақ құлағы 
жастыққа тимей жанкештілік таныту 
ел қамын әріден ойлаған Сүлеймен 
Босқынбайұлы тәрізді нағыз ел-
жанды азаматтардың ғана бойы-
на тән қасиет. Айтайын дегенім, 
іс алға басып, шаруа д�ңгеленіп 
оңынан жүре бастағанда, ең қауіптісі 
табиғаттың қаһарлы сынағы емес, 
адамдардың �здерінің бір-біріне 
жасайтын кедергісі мен алауыздығы 
ма дерсің? /йткені гүлденіп келе 
жатқан шаруашылық, жақсара 
бастаған әл-ауқат, неге екені белгісіз, 
әлдекімдердің жанына түрпідей 
тиіп, тырнақ астынан кір іздеп, 
кіржие түсетіндер пайда бола кетеді. 
Ақыры «жер астынан жік шығады, 
екі құлағы тік шығады». С�зімнің 
 басын Сүлеймен Босқынбайұлының 
ғұмырнамалық кітабынан бастауым 
да тегіннен-тегін емес, �йткені �з 
еңбек жолының сәттіліктері мен 
�кіндірер тұстары ағаның жасы 
ұлғайған шағында жазған есте-
ліктерінен қылаң беріп отырады. 
Сүлеймен Босқынбайұлының к�зі 
тірі кезінде де �з аузынан бірнеше 
рет естіген �кінішінің бірін мен де 
білемін және ол менің де �кінішім, 
тіпті ол шаруасы шалқып келе жа-
тып, жоқшылықтың қамытын бір-
ақ күнде қайта киген Қоңыр�лең 
кеңшары тұрғындарының ғана 
емес, күллі Жаркент �ңірі тұрғын-
дарының да �кініші дер едім. Ол 
– жұмысы жанданып барып, кілт 
тоқтаған (жоғарыда айтқанымдай, 
әлдекімдердің алауыздығының 
кесірінен тоқтатылған) тері цехы еді. 

Ұ.Еспанов 1928 жылы Еңбекші 
 ауылында (бұрынғы «Бозарық» 
жерінде) туған. 1936 жылы «Еңбек-
шідегі» мектеп табалдырығын аттаған. 
Алғашқы мұғалімі /теу Кәріғұлов тан 
сабақ алып, әліппені тани бастаған. 
Кейін нен Қали  Саржановтан дәріс 
алады. 

Қозы бағып, қой қайырады. Сол 
тұстағы �мірін былайша жырлапты:

Кездерім он екі – он үш шамасында,
Есімнен кетпейді әлі, нанасың ба?
Жайлап ел отыратын к�ктем шыға,
«Доңғал» мен «Ақтікеннің» арасында, 

– деп жырға қосыпты.
Ұ.Еспанов 1938-39 оқу  жылында 

Қарат�бе,  одан кейін  қайтадан 
 «Мақ палк�лде» оқиды. 1943 жылы 
7-сыныпты бітіргендер колхозшы 
болып жұмысқа алынады. 1947 жылы 
Мақпалк�лде 10-сыныпты бітірісімен 
Қ ы з ы л о р д а д а ғ ы  п е д а г о г и к а л ы қ 
институттың «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
факультетіне оқуға түсіп, оны 1951 
жылы бітіреді.  Кейіннен Қазалы 
ауылшаруашылық техникумын сырт-
тай оқыған. Ол 1951-1953  жылдары 
«Қызыл октябрь», «Бірінші май» 
мектептерінде мұғалім, мектеп дирек-
торы қызметінде, 1953-1963 жылдар 
аралығында Жалағаш аудандық оқу 
б�лімінің меңгерушісі, 1963-1969 жыл-
дарда Қармақшы �ндіріс басқармасына 
қараған (кейіннен Жалағаш ауданы 
– Т.Д.) Қазақстанның ХХ жылдығы, 
Жамбыл атындағы колхоздардың 
басқарма т�рағасы, 1969-1991 жыл дар 
аралығында «Мә дениет», «Қазақ-
станның Ленин комсомолы» атындағы 
совхоздардың директоры болып абы-
ройлы қызмет атқарды.

Айтпақшы, Ұ.Еспанов ақындық 
жолға қалай келді десек, оның �скен 
ортасы, нағыз Сыр сүлейлерінің ор-

келдік. Бұрынғы бір қойманы тазар-
тып, ж�ндеп, жабдық әкеліп қойып, 
үш айда тері илейтін цех ашып, іске 
қостық. Теріні илеп, бояп цигейка 
жасай бастадық. Енді оны тігетін 
машина керек. Обкомға, ОК-ға ба-
рып жүріп, іс-жоспарымды қорғай-
қорғай, айта-айта жүріп, тері тігетін 
т�рт машина тауып әкеліп орнат-
тым. Тон тіге бастадық. Алдымен 
мамандарға, шопандарға тіктік. Тон 
к�бейді, енді оларды қысы қатты 
Сібірге, Свердловскіге шығарып, 
машина, қосалқы б�лшектерге айыр-
бас жасадық. Үлкен-үлкен үш мосты 
ЗИЛ-дерді айдап келдік.

Пайдасы мен қызығын к�ре 
бастаған соң қойдың терісі аздық етті. 
Енді бағалы да сәнді аңдар: түлкі мен 
құндыз (норка) терісін илеп к�рейік 
деген ой жетеледі...

...Сұраушы, қызығушы к�п. Тері 
цехы дүрілдеп тұр. Аңды к�бейтейік 
деп ойладық. Біз сол кездің �зінде 
нарыққа бейімделіп, дайын тұр 
едік. 8ттең, �кінер тұсым да осы. 
Барлығын ақылмен шешіп, қолынан 
келетіндерге жекешелендіріп берген-
де күні бүгін талай адам белшесінен 
байлықта отырар еді. Оның орнына 
ел ішінде: «Ойбай, ана аңның терісін 
жуып, �ңдегенде пайдаланатын хи-
микаттар қалдық сумен жерге тарап 
жатыр, у екен. /йтеді екен, бүйтеді 
екен» деген әңгіме қауға тиген оттай 
болды.

Шаруашылықтарды тарататын 
1992 жылы кеңшарды ұстап қалу 
мақсатымен сол �ңірге белгілі үш 
ұжымшардың т�рағасы үшеуміз 
жоғарыға хат жаздық. Мұны есті-
ген дер: «К�шкінов кеңшарды сатып 
алайын деп жатыр екен, қалғанымыз 
соған жұмыс істеп, құл болады 
екенбіз» деген қаңқу с�з таратты. 
Мұндай әрекетті қолынан ештеңе 
келмейтін, �зіне де, �згеге де ештеңе 
болмасын дегендер жасайды. Ал 
с�здің құдіреті деген қиын, ол тас 
 жарады, тас жармаса бас жарады. 
Кімнің аузына қақпақ боласың?! 
Мен де с�з ұқпаған, жақсылыққа 
бастасаң, кері тартқандардан шар-
шай бастадым.

Тарату деген опыр-топыр бас-
талған кезде, аудан әкімінің орын-
басары болып Жаркенттен бір-ақ 
шықтым. Бір-екі жылда сүттей 
ұйып, берекесі шалқып отырған 
шаруашылық үлеске түсіп, быт-шыт 
болып тарады да кетті. Аң терісі де, 
бәрі де жайына қалды».

Айналайын жаны жұмсақ аға-
тайым-ай, �з естелігінде де бұл жай-
лы сыпайылап қана ауыр күрсіне 
баяндағанын к�рмейсің бе? 8йтпесе, 
иә, әйтпесе сол �ңір тұрғындарының 
ғана емес, тіпті жалпақ елдің әл-
ауқатын к�теруге де �з үлесін 
қосатын сол бір игі істі кертартпалап, 
 жойып тынғандардың әрекетін қалай 
кешіруге болады? Үлкен сұранысқа 
ие болған сапалы �німіне басқа 
елдер де қызығушылық танытып, 
сатып ала бастаған тері цехының 
жұмысы қолынан іс келмейтіндердің 
кесірінен күрт тоқтап, ту-талапайға 
түспегенде сол бір ғана �ндірістің 
�зі бұл �ңір жұртшылығына қыруар 
 пайда келтірері с�зсіз еді. Бұл күнде 
сол тері цехының жұрнағы да қалған 
жоқ. Жұртының қамын әріден 
ойламаған жаныашымастардың 
кесірінен кеңшар мүлкі талан-

мүшесі болып сайланды. 1953, 1960, 
1978 жылдарда �ткен республика 
мұғалімдерінің, 1976 жылы Қазақстан 
Компартиясы ХІV съезіне делегат 
болды. Жалағаш ауданының алғашқы 
«Құрметтті азаматы» атанды. 20 жыл-
дай Жалағаш ауданындағы ардагерлер, 
билер кеңесін басқарды.

«Мәдениет» совхозы туралы «Қай -
нар» баспасынан 1978 жылы, «К�ңі-
лімнің к�ктемі» атты жыр жи нағы 2002 
жылы жарияланды. Ұзақ Еспановтың 
�леңдері, �мір жолы «Жалағашым 
жасыл бағым» (1999 ж.), «Жалағаш 
жері – жыр кені» (2008 ж.) «Тойқожа 
батыр әулеті» (2005 ж.), тағы басқа 
кітаптарға енді.

Ұзекең бұрынғылардың к�зін к�ріп 
�скен ғой. 8зіл-қалжыңы мол, к�не 
с�здерді к�п білетіндер қатарында 

таражға түсіп, жоғарыда айтылған игі 
істер аяқсыз қалды. Бұған не дерің 
бар, кімді кінә лайсың? Жоғарыда 
бұл менің де �кінішім дегенім сол.

Дегенмен, ел-жұртының алдын-
да қашанда жүзі жарқын Сүлеймен 
Босқынбайұлы бұл қиындыққа 
мойыған жоқ, әрине. Жаркентке 
аудан әкімінің ауылшаруашылығы 
бойынша орынбасары қызметіне 
құлшына кірісіп, зейнеткерлікке 
шыққанша абыроймен еңбек етті. 
Қолы қалт еткенде ұлдары Болат 
пен Ерғанатты ортақ та елге пайдалы 
іске жұмылдыра отырып, батпағы 
м е н  ш и п а л ы  с у ы  ұ с т а ғ а н н ы ң 
қолында, тістегеннің аузында кетіп, 
сұрықсыз күй кешіп жатқан ол кез-
де Сарпылдақ деп аталатын �ңірді 
игеріп, бүгінде оны гүлстанға ай-
налдырды. Керімағаш деген ежелгі 
әдемі атауын қайтарды. Барған жан 
кеткісі келмей, ш�л далада ғажайып 
бір оазиске тап болғандай сезінеді. 
Сол жерден елді ұйымдастырып, �з 
қаржыларына мешіт салдырды. Сол 
жылдары қасиетті Меккеге барып 
мұсылмандық парызын �теп, Қажы 
атанды. 

/ткен жылдың қараша айының 
20 жұлдызы күні Жаркенттен бір 
суық хабар келіп жетті. Сексен т�рт 
жасқа қараған шағында Сүлеймен 
Босқынбайұлы к�з жұмыпты. Бұл 
хабарды ести сала, Жаркентке елі-
міздің түкпір-түкпірінен қа быр-
ғалары қайысқан қалың жұрт жина-
лып, Сүлеймен ағаны қимас тықпен 
мәңгілік сапарына шығарып сал-
ды. Одан бері де, міне, зыр етіп бір 
жыл �те шығыпты-ау! «Жақсының 
аты �лмейді» демекші, артына мол 
ұлағатты ісі мен �негесін қалдырып 
кеткен Сүлеймен ағаның бейнесі әлі 
де тірі кезіндегідей к�з алдымызда.

К�шкіновтер әулетінің алтын 
діңгегі, «Құрмет» орденінің иегері, 
Алматы облысының және Панфилов, 
Райымбек аудандарының «Құрметті 
азаматы» Сүлеймен К�шкіновтің 
есімі ел есінде. Бүгінгі күні ұл-қызы 
әке бастаған істі жалғастырып жүр. 
Үлкені Болат пен келіні Аманкүл 
және олардың ұлы Ербол үшеуі 
Керімағаш шипажайының жұмысын 
жүргізіп, елдің алғысын алып отыр-
са, Ерғанат пен Салтанат шаруа 
қожалығын басқарады. Үлкен қызы 
Зейнегүл қаржы саласында қызмет 
етіп, зейнетке шықса, ал одан кейінгі 
Ержан мен Света – мемлекеттік 
қызметте жемісті еңбек етіп жүр. 
Немере-ш�берелері де еліне адал 
қызмет етуге кірісе бастағанын айта 
кетпеске тағы болмайды. 

Бүгінде жасы 80-ге келген Мәкен 
тәтеміз де олардың бәріне әжелік ақ 
тілеуін тілеп, шүкірлік етіп отырған 
жайы бар. Ал ежелгі Жаркенттің 
киелі топырағын жамылып, оның 
т�рінен мәңгілік мекен бұйырған 
Сүлеймен Босқынбайұлы туралы, 
оның жоғары адамгершілігі мен тек 
ел к�сегесін к�гертуді ғана ойлап тер 
т�ккен машақатқа толы адал еңбегі 
жайлы әлі де талай-талай әсерге 
толы естеліктер жазыла беретініне де 
күмән жоқ.

Шаяхмет АЛЖАМБАЙ, 
ақын, Қазақстан  Жазушылар 
одағының және Журналистер 

одағының мүшесі
АЛМАТЫ

дастарқаны жаюлы, қонақ күтуде ал-
дарына жан салмайды. /з басым Ұзақ 
ағамен етене араласпасам да Алматы-
да, Қызыл орда, Жалағашта бірнеше 
мәрте дастар қандас болғаным бар. 
8рдайым, маған «сенің еңбекқорлығыңа 
тәнтімін» деп отыратын. Үйіне соғып, 
сәлемдесуге барғанымда ауырып жүрсе 
де, «Дәмеш-ау, Тынышбек інім келді 
ғой» деп қалбалақтап қалатын. Үйінің 
тұсынан �тіп бара жатып, асығыс бол-
сам да соқпай �тпейтінмін. Бір-екі рет 
Ұзағаң шаңырағына бас сұққанымда 
бірінде Баян, енді бірінде Мейрамбек 
інім алдымнан шығып, қонақ еткен-
ді. Мұны мен олардың ата-анасынан 
алған тәрбиесі ғой, Ұзекең жоқ болса 
да, «үлкен үй, қара шаңырақ мен» деп 
тұрғандай екенін сезіп аттанған едім.

Балаларының бәрі жоғары білім 
алды. Бірі үлгілі ұстаз, екіншісі ауыл-
шаруашылығының білікті маманы, 
араларынан совхоз директоры, ғалым 
да шықты.

Қоғам қайраткері, ауылшаруа-
шылығы саласының к�рнекті басшы-
сы болған, үкіметтен де, ел халқынан 
да сый-құрмет к�ріп �ткен Ұзақ 
 Еспанов кейінгі жылдарда �лең-жырға 
ден қойды. Оның «Туған ауылым 
 туралы толғаныс» атты толғауында:

... Елу жылдай тарихын,
Ауылдың жақсы білемін.
Ұсынған атам қол беріп,
Айқожа ишан пірі едің,
К�терер Сәтбай аруағын.
Қ а с и е т т і  қ о й д ы ң  ж ы л ы  е д і ң 

– деп жырлай отырып, Еңбекші, 
 Мақ палк�л, Жаңаталап ауылдарының 
тарихын, ондағы адамдарға сипаттама 
берді. Бұл �леңдері бүгінде ауыл адам-
дарына тұрғызған ескерткіш ретінде 
бағалануда.

Ұзақ Еспанов хақында белгілі 
ақындар Асқар Тоқмағамбетов, 
Тұман бай Молдағалиев, Қомшабай 
Сүйеніш, Махмұтай 8міреұлы, жур-
налист-жазушылар Ұзақ Бағаев, 
 Насредин Сералиев, Байжігіт 8бдіра-
зақов, Рысты Бекбергенова, Айжарық 
Сәдібеков, Шыңғыс Айбосынов, Қази 
Данабаев және басқалар �лең арнап, 
мақалалар жазды.

Ақын Асқар Тоқмағамбетов «Жүл-
дегер» (1974 ж.) атты �леңінде.

... Еспановтың алдында, 
Күрішші қауым, күндегі ер.
Еккенін жиса шаштырмай,
Ер жігітке бұл да �нер.
Орындап сертін серпіліп,
Бәйгеден озар жүлдегер, – деп жырға 

қосса, Тұмағаң Молдағалиевтың 
«Ұзақ аға!» �леңінде:

... Тербетесің бала күнгі бесігіңдей,
Қонақүйсің тұратын есік ілмей.
Ұзақ аға дүниеде ұзақ жаса,
Дәл �зіңе берілген сеніміндей!
Үлкенге кіші, кішіге аға бола білген 

Ұзақ Еспанов 2014 жылдың желтоқсан 
айында, жұбайы Дәмеш 2015 жылдың 
24 сәуірінде �мірден �тті. 

Бақытын еңбектен тапқан ағамыз 
Ұзекең есімі, оның артында қалдырған 
игілікті істері ұмытылмақ емес. Осы 
тұста Ұзақ ағаның �зі туралы �леңінен 
үзінді беріп кетейін.

... Абыроймен ағайын, �тті күнім,
Арқасында достардың к�птігінен.
Есептеймін �зімді бірімін деп,
Қарапайым қазақтың текті ұлының, – 

дей отырып:
«...Мен қандай биіктерге шарықтап 

к�терілсем де, қандай биіктерді 
бағын  дырсам да ол маған сенім 
артқан, менің барлық бастамаларым-
ды қолдап, соңымнан ерген елімнің 
ар қасы» деген екен. Ол еліне қызмет 
етсе, елі оны абырой биігіне к�терді. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
Қазақстан Жазушылар

 одағының мүшесі

К Ө Ң І Л  К Ү Н

ӨТКЕН КҮНДЕ 
БЕЛГІ КӨП...

СЕНІМНЕН 
шыққан азамат

үлеймен Босқынбайұлы Көшкіновтің 
«Өткен күнде белгі көп...» деп аталатын 
ғұмырнама лық кітабы 80 жылдық мерей-
тойына арналып жарық көрген екен. Бұл 
кітапты мен бірнеше рет оқысам да араға 
уақыт салып қайталап көз жүгіртіп отырудан 
еш жалыққан емеспін. Өйткені, міне, отыз 
жылдан аса уақыттан бері отбасымызбен 
туыс ретінде қоян-қолтық аралас-құралас 
өмір сүріп келе жатқандықтан, аталған 
кітапта жазылған кейбір естеліктердегі өмір 
шындығы маған  да таныс.

/ткен ғасырдың сонау 1988 
жылдың наурыз айында Сүлеймен 
Босқынбайұлының кіші ұлы Ержан 
мен балдызым Айдын екеуі тағдыр 
қосып, отау құрды. С.К�шкінов 
 туралы материалдарды газеттерден 
оқып, біліп жүрсем де алғаш жүзбе-
жүз танысуымыз бен туыстығымыз 
сол бір тойлы дастарқаннан басталып 
еді. Орта бойлы, мығым денесін тік 
ұстаған Сүлеймен Босқынбайұлы ол 
кезде ердің жасы елудің ішіне жаңа 
ғана енген, бірақ �мірден к�ргені 
к�п, күш-қуаты нағыз кемеліне келіп 
тұрған шағы еді. Қандай адам да �мірде 
к�птен күткен қуанышында бал-бұл 
жанып, к�ңіл жаймасы жарқырай 
жайнап, шаттығын айналасымен 

Бұл туралы аталған кітабында 
аға былайша �кіне еске алады.

«...Қой орасан к�п, �лім-
жітім болмай тұрмайды. Терісін 
сыпырып аламыз, алайда ол 
і с к е  а с п а й д ы .  / т к і з г е н і н 
�ткіземіз, қалғаны босқа шіріп 
қалатын кездер аз емес. Тағы 
бір Құдайдың сәтті күні Жам-
был облысынан келген бір 
азаматтар,  тері  илеп, 
тон тігу қолдарынан 
келетінін айтты. 
Тыңдап отырсаң, 
құлаққа қонады. 
Біз де к�рейік 
деп, алақанға 
түкіріп шыға 

с�з бар екен. Кейіннен анықталған-
дай, «Мәдениет» совхозында бас мал 
дәрігері болып қызмет істейтін Бегей 
Еспановтың Алматыдағы т�ркінінде 
жатып босанған әйелінің жеделхаты 
болып шығады. Жалпы ел ішінде Ұзақ 
Еспанов айтты деген әзіл-қалжыңдар 
ел аузында. 

Ұзекеңнің �зі елгезек, кішіпейіл адам 
болды. Жан жары Дәмеш Айтымбетқызы 
оған сүйеу бола білді. Түтіні түзу шыққан 
алтын шаңырақ иелерінен алтын 
асықтай ұл-қыз �сіп жетілді. Олар: 
Баян, Бақыт, Мейрамбек, Манарбек, 
Жанарбек, Зәуреш, Каналбек, Айдостар 
ел тәуелсіздігін нығайту жолында еңбек 
етуде. Ұзақ ағамыздың ұл-қыздары 
ата-анасына ұқсағандай. 8рдайым 

Сәтбай бабаның баласы Еспанмен Дайрабай атты жиен інісі ХХ ғасырдың 
30 жылдарының бірінде кездесіп қалыпты. Сонда киіз үйдің алдында 
ойнап жүрген балаға қарап тұрып: «Есаға, балаларыңның атқа мінері 
бар ма,  бабаларына ұқсаған?» деп сұрақ қояды. Сөзінің мәнісін түсіне 
қойған Еспан: «Жиен ел болмайды» деген осы-ау, сен менің Андақұл мен 
Қожағымды меңзеп тұрсың-ау, анау жүгіріп жүрген Ұзағымнан көп нәрсе 
күтемін. Келмен бидің басынан сипаған баласы» депті. «Ата-әке балаға 
сыншы демекші, сол бала біз көрген Ұзақ еді, шын мәнінде Ұзақ әке үмітін 
ақтап жүрген үлкен азамат болды» деп отыратын Дайрабай ақсақал.
Жасынан үйдің тіршілігіне араласып, ата-анасына қолқанат бола білген 
Ұзақ Еспанов колхозшы да болды, есекпен 50-60 шақырымда тұрған 
Жалағашқа бидай тасыды. Еңбек пен оқуды ұштастыра білді. Қиындықтан 
қашпады. Қайта еңбекте шыңдала түсті. Ол бала да болса ел басына түскен 
түрлі ауыртпалықты ата-анасымен бірге көрді. 1928-1929 жылдардағы 
байларды қудалау, колхоздасу кезінде Тойқожа әулетінің біраз шаңырағын 
Өзбекстанға шұбыртты. 1935 жылы туған ел мен жерге оралған Еспан 
ақсақал бастаған 29-30 отбасы «Бозарық» артеліне көшіп келіп, колхоз 
шаруашылығына араласып кетеді.

Ұзекеңнің өзі елгезек, кішіпейіл адам болды. Жан жары Дәмеш 
Айтымбетқызы оған сүйеу бола білді. Түтіні түзу шыққан алтын шаңырақ 
иелерінен алтын асықтай ұл-қыз өсіп жетілді. Олар: Баян, Бақыт, Мейрам-
бек, Манарбек, Жанарбек, Зәуреш, Каналбек, Айдостар ел тәуелсіздігін 
нығайту жолында еңбек етуде. Ұзақ ағамыздың ұл-қыздары ата-ана-
сына ұқсағандай. Әрдайым дастарқаны жаюлы, қонақ күтуде  алдарына 
жан салмайды. Өз басым Ұзақ ағамен етене араласпасам да Алматыда, 
Қызыл орда, Жалағашта бірнеше мәрте дастар қандас болғаным бар. 
Әрдайым, маған «сенің еңбекқорлығыңа тәнтімін» деп отыратын.

дасы болатын. 8зілкеш Құлназар, 
8бдікәрім Оңалбаев, Асқар Қожах-
метов және �з ағасы Қали Саржанов-
тар �лең-жырлардан қара жаяу емес-
ті. Солардың біразын к�ріп �скен 
Ұзақ �лең жаза бастады. Алғаш қы 
�леңі 1948 жылы Қызылорда облыс-
тық «Ленин жолы» газетінде «Жаз» 
деген тақырыппен жарияланып 
қуанышқа б�ленген-ді. Сол 1948 жыл-
дан �мірінің соңына дейін қолынан 
қаламын тастаған емес. Директорлық 
қызметтің қат-қабат жұмыстарынан 
қолы босай қалса, ойға келген �лең-
жырын дәптерге түсіре берді.

Ұзекеңнің жолы болды ма, болма-
са ұйымдастырушылық қабілеті зор 
болды ма? Ол басқарған жылдары 
«Мәдениет» совхозы күріштен мол 
�нім жинап, атағы КСРО-ға тара-
ды. Мемлекетке алғашқы миллион 
тонна астық �ткізген облыстағы аз 
ғана шаруашылықтың бірі болды. 
Республиканың бірінші басшысы 
Д.А.Қонаевтың �зі екі мәрте күріштікте 
болып, жұртшылықтың еңбегіне риза 
болып аттанған-ды. Соның нәтижесі 
болар, 1973 жылы Социалистік Еңбек 
Ері атағын алып, кеудесіне «Алтын 
Жұлдыз» тақты. 1985 жылы Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесіне депутат болып сай-
ланды. Ленин, Октябрь революциясы, 
екі рет Еңбек Қызыл Ту ордендерімен, 
10-нан аса әртүрлі үкімет медальда-
рымен марапатталды. Бірнеше мәрте 
аудандық, облыстық кеңестерінің 
депутаты, партия комитеттерінің 

 болатын. Студенттік және қызметтес 
д о с ы  С е й і т н ә б и  М ұ қ а ш е в п е н 
Жалағаш ауданы тарап, Қармақшыға 
қараған тұста, аудан басшылығы ол 
екеуін  Жамбыл мен Қазақстанның 
ХХ жылдығы атындағы колхозда-
рына бастық етіп жіберді. Бірде  ХХ 
жылдықтан келген Ұзақ Еспановқа 
Секең тұрып:

– Ұзеке, сен бастықтармен жақсы-
сың ғой, мен сенімен жақсы болайын, 
– дегенінде Ұзақ:

– Құдайға шүкір, басшылармен 
тәуірмін ғой, – деп жауап қатады. 
С�йтіп жүргенде Жалағаш қайта аудан 
болып, аудандық атқару комитетінің 
т�рағасына С.Мұқашев сайланғанда, 
Секеңді құттықтай тұрып:

– Енді сенімен бұрынғыдан да 
жақсы боламын, – дейді. Бұны естіп 
тұрғандар бұл с�зге түсінбей аң-таң 
қалған к�рінеді.

Бір жылы Ұзекең Алматыға дирек-
торлардың білімін жетілдіруге оқуға 
келеді. Оқуын бітіріп, совхозға келіп 
шаруашылық жұмысына кірісіп кет-
кен күндерінің бірінде кеш тетіп үйіне 
келсе, қабағынан қар жауған Дәмешті 
к�ріп, «не болды, бір жерің ауырып 
тұр ма» дегеніне қарамай қолындағы 
титтей телеграмманы ұстата салады. 
Жүгіре оқып шыққан Ұзекең бұл 
жедел хаттың �зіне жолданбағанын 
біле қойып:

«Ол бәтшағар тумаймын деген еді 
ғой» деп күліп тұр дейді. Ал жеделхатта 
«Мен босандым» деген жалғыз ауыз 
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ағыз өнердің қуанышы 
қандай көп болса, қасіреті 
де сондай орасан. Осынау 
егіз ұғымды арқалаған 
тағдырлы әннің бірі – 
«Елім Құлжада-ай» халық 
әні. Сонау ерте заманнан 
есті халықтың есінде 
сақталып келген керемет 
әннің, көңілі көктемдей 
елге шуағын шашып, 
 талай-талай бұралаң жол-
дан өтіп, бүгінге жеткеніне 
де тәуба дейсің. 
Қасиетті жерді өзінің 
 жанынан қымбат 
 санайтын қазағымыз 
шаңырағын тіктеп, 
қазығын қағып тұрақтаған 
мекенін жырға бөлеп, 
әнмен тербеткен. Бұл 
атақты Шоқан Уәлиханов 
жазған «Құлжаға» арналған 
ғажайып ән. Сан ғасырдан 
бері Құлжаны мекен-
деген қалың қазақтың 
көкірегінен әуелеп шығып, 
шартарапқа тараған 
өлмес туынды. Иә, бала 
кезімізден жиын-тойлар-
да естіп өстік. Есейе келе 
әуені сақталғанымен, ән 
сөзі сан құбылғанын көріп 
таңғалатынбыз.
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ANA TILI

қартпын» деп ағынан ақтарылды абзал қария. 
Ақмолаға қоныс тепкенін, бұл қонысқа 
да қария с�здің нұсқауы, шежіренің жол-
дауымен келіп отырғанын айтты. Баяғы 
шежіре шалдар жетінші атамыз Жанмырза 
бай Арқада Қара�ткелде туған деп айтып 
отыратын. Қара�ткелдің �зі болмаса да, сол 
ұлы қоныстың маңын жайлайын деп осында 
к�штің басын әдейі бұрғанын жеткізді.

Балалардың болашағын ойлап бері к�ш-
кенде, шекарадағы қатаң тексерісте талай 
қазы насы жоғалып, талай кітаптары қолды 
бол ғанын тілге тиек еткен данаг�й ақсақал: 
«Кезінде сол атамнан естіген с�зімді қағазға 
түсіріп қойып едім. Хикая былай:

Қызайдың Торғай деген тақтасында атақты 
Рақымжан сері деген адам болған. Қазір күллі 
қазақ айтатын «К�к�зен» әнінің авторы Аппақ 
Майтабанқызымен айтысып, ақыры екеуі 
отау құрған. Арқадан атақты ақын 8сет Ілеге 
ауғанда екеуі жолдас болған. 8сеттің: 

«...Шарықтап к�кке �рлеген қайран әнім,
Тек қана Рақаңа жарасады...» дейтін с�зі 

ел аузында әлі айтылады. Сол Рақымжанның 
аузынан Торғай ішіндегі Бәйімбет байдың қыз 
ұзату тойында естіп едім деп, әкеміз қалақ дом-
бырасын тыңқылдатып айтып отыратын әннің 
с�зі былай болатын:

Іле деймін ендеше, Іле деймін,
/те шықтым Іледен, міне, деймін.
Үшбурылдың жұпарын бір сімірсем,
Одан артық жаннаты тілемеймін.

Қайырма: 
Елім Құлжада-ай
К�ңілім сізді болжады-ай

Кермеңе кеп атымды мен байладым,
Сонарлатып жылқымды �рге айдадым.
Үшбурылдай құлаған үш биіктен,
Байтақ Іле �зіңді ен жайладым.

Қайырма:
Елім Құлжада-ай,
К�ңілім сізді болжады-ай.

Сетер жігіт баптаған құр аттаймын,
Еш жаманға �зімді сынатпаймын.
Үш биіктің басында мұзбалақ ем,
Саған қарай талпынып құлаш жайдым.
Біздікі к�неден құлақта қалған с�з. Кейінгі 

жастар ақсақал білгенін айтпай кетіпті демесін 
деген ізгі ниет айналайындар!» деп сан жылдар 
түйіні шешілмей келе жатқан мәселеге осылай-
ша нүкте қойды. 

8сет ақын мен Рақымжан серінің бір-біріне 
құрметі мен сыйластығының �зі Қызай елінде 
әлі күнге дейін аңыз болып айтылады. Алаштың 
бұлбұл к�мей, жез таңдай 8сет ақыны бақилық 
сапарға аттанғанда Рақымжан серінің әкесі 
Мешпет Т�лепбергенұлы:

Рақымжан әлпештеген балам едің.
/леңмен домбыраңды ала келдің.
8сағаң ән мен күйден енші берген,
Айырылып ұстазыңнан қала бердің.
Бақшадан бұлбұл 8сет кетті ұшып, 
Хабарын к�збен к�ріп ала келдім, – деп 

 баласына 8сеттің қазасын естірткен екен.
8сет ақын да, Рақымжан сері де тектілікті 

ұстанған, �нерге адал ескінің сарқыттары еді. 
Екеуі де XX ғасырдың алғашқы ширегінде �мір 
сүрген тұлғалар. Бізге жеткен қазіргі деректе 
«Елім Құлжада-ай» әнін алғашқы орындаушы 
Рақымжан сері. 

Халқымыздың ежелден бері келе жатқан игі 
дәстүріне сай дүйім жұрт бас қосқан думанды 
жиында, алқалы ас пен торқалы тойларда, әр 
елдің таланттары бұрын ешкім естімеген әуезді 

ән айтып, күмбірлі күй шертіп қазақтың рухани 
қоржынына тың дүниелер қосып отырған. «Елім 
Құлжада-ай» әнінен �зге алты Алашқа әйгілі 
сондай ғажап дүниенің бірі – Ақылбайдың әні:

Бір ән тауып 8лекең бер деген соң,
Матай да алыс бірталай жер деген соң.
Он минутта ойыма осы ән түсті,
Қапаш-құпаш қолымда сермеген соң.

Қайырмасы:
Ай, аққудай, аққудай,
Ай, аку, дариға-ай!

Ішік кидім пұшақтан құндыз жаға,
Жас дәуренді �ткіздім бермей баға.
Ақылжан деп талай қыз тұрушы еді,
Сұмдық шықты дейтұғын «Ақыл аға».
Абайдың кенже ұлы Мекайыл к�рші Матай 

елінен қалындық айттырып, соны ұзатып алып 
келуге Абайдың әншісі 8лмағамбет бас болып, 
құдалыққа аттанады. Жолай Ақылбайдың 
үйіне соғып: «Матайлар �нерпаз ел. Абай ән-
дерін олар да жатқа біледі. Олар естімеген 
жаңа ән керек. Соны сізден қолқалай келдік. 
Абай атамның кенже ұлының үйлену тойына 
базарлық болсын» деп �тініш білдіреді. Сонда 
Ақылбайдың табан астында шығарған әні кейін 
«Ақылбай әні» деген атпен қазақ даласына 
кеңінен тараған.

 «Елім Құлжада-ай» әні де осындай дабы-
ралы мерекеге орай жарық к�рген соны дүние. 
«Қарға тамырлы қазақтың» қыз алысып, қыз 
берісіп, құда-жекжат болып құйрық-бауыр 
асасып, бір-бірімен біте қайнасқан думанды 
ортада Қызай елінің �нерпаздары арқылы 
XX ғасырдың алғашқы ширегінде-ақ Шығыс 
Түркістан қазақтарына кеңінен тараған еді. 
Қазақ қашанда �нерге адал халық. Басқасын 
айтпағанда, �міршеңдігін ертеден бері әйгілеп 
келе жатқан ғажап әннің мәтіні қанша �згерсе 
де тақырыбы мен қайырмасының �згеріске 
ұшырамай бүгінге жетуінің �зі шын �нерге 
деген шексіз құрметтің белгісі екені ақиқат.

Тыңдаған жанды еріксіз �зіне елітетін 
ғажайып ән Шығыс Түркістан сарбаздары-
мен бірге бүкіл Қытай қазақтарына тарады. 
Шығыс Түркістан сарбаздарының бірі бо-
лып соғысқа қатысқан кіші атам Қыдықан 
Ахметұлы: «Ел мен жерді сағынғанда саптағы 
домбырашы жігіттерге «Елім Құлжада-ай» 
әнін жиі айтқызушы едік. Қайырмасына кел-
генде бәрімізде қосыла кетуші едік. Қасиетті 
Құлжадан жырақта жүрген біз осы әнді 
тыңдағанда бір марқайып қалушы едік» деп 
әңгімесін тереңнен қозғаушы еді.

Мәтін демекші, ән мәтінінің сан мәрте �зге-
ріске ұшырағанын жоғарыда айттық. 8сіресе 
Қытайдағы мәдениет зор т�ңкерісі басталар 
алдында аталған әннің феодалдық сарыны 
басым деген желеумен бұл әнге де �ктемдік 
жүре бастайды. Арда қазақтың нағыз асылына 
айналған әсем әнді сақтап қалу үшін к�рнекті 
жазушы, ақын Бұқара Тышқанбай ән мәтініне 
�згеріс енгізеді. 

Содан кейін қазақтың басына алмағайып 
заман орнады. Осынау ғажап ән Тарыдай 
шашыраған қазақпен бірге бүкіл әлемді ара-
лап кетті. /нерде шекара болмайды деген 
осы. Теңіздей қазынаның тамшысын ғана 
тү гендедік. Ғажап әннің Рахымжан сері 
шырқаған түпнұсқасы бойынша бұл күндері 
белгілі әнші, �нертану ғылымының магистрі 
Саулежан Тақзия әуелете орындап жүр. Ел 
жүрегінен �шпестей орын алған тағдырлы 
әннің ендігі ғұмыры баянды боларына сенім 
мол.

Алаш ТҰРСЫН�ЛІ

«Елім Құлжада-ай» 
әнінің тарихы

Сол таңданыс талай соны соқпақтарға 
жетеледі. /нер сүйер жұрттың жүрегінен 
орын алған әуені �згермеген, ән с�зінің 
түпнұсқасы болуға тиіс. «Ел іші – �нер кеніші» 
деген қалайда біз білмейтін алтын сандықта 
сақталуы заңдылық емес пе?! /нерді қастер 
тұтатын талай жақсының алдына бардым. 
Біраз жолдарды шиырладым. Шешілмейтін 
жұмбақ, тарқатылмайтын түйін болмайды 
екен. Қиыр дағы Құлжадан Арқаға қоныс 
аударған Тоқ мұқаммед ақсақал табанымнан 
тозып сан жылдар іздеген ақиқатымды алдыма 
жайып салды.

«Бітер істің басына, жақсы келер қасына» 
деп тегін айтпаса керек бұрынғылар. Сексеннің 
сеңгіріне таяған шежірелі қарттың атын игі 
жақсылардың аузынан талай мәрте естіген 
едім. Тек кездесу нәсіп болмай жүрген. Осы-
нау ғажайып әннің сан қырлы тағдыры туралы 
�тініп сұрағанымда: «Елім Құлжада-ай» әні 
сендер емес, біз де бала күнімізден бері естіп 
�скен әніміз. Кейін бұл әннің с�зін қулар 
қырық құбылтып жіберді. Сондай нұсқаларын 
естігенде марқұм кіші әкем 8лміш үнемі кейіп 
отырушы еді. /зінің бұл әннің ежелгі нұсқасын 
Рақымжан серінің аузынан естігенін айтып, 
бұл айтылып жүргендердің бәрі �тірік екеніне 
күйінетін. /зі оқыған, кітапқұмар қария еді. 

Кейін мен де сол кісінің әсерімен кітап 
пен жазуға, �лең мен жырға құштар бол-
дым. Ел аралап, су кешіп Іле �ңірінің талай 
тарихы мен аңызын жинадым. /лкетану 
бағытында жасалған талай шаруаның басын-
да болдым. Іле аймағының әр ауданының 
тарихын зерттеп, фольклорын жинадық. 
Ондаған кітап шығардық. Қызай руының 
шежіресін де  жинақтап,  әр  тақтаның 
шежіресіне дейін шығарған адаммын. Ел де 
басқардым. Ауылдың әкімі болдым. Қысқасы, 
Іледегі қазақтың игі-жақсысының бәрімен 
дәмдес болып, қария с�здерді қанып ішкен 

ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ... 

ІЗДЕНГЕН 
ЖЕТЕР МҰРАТҚА

Ең алдымен, мектеп-гимназияның тари-
хынан қысқаша мағлұмат берейік. Ақт�бе 
облыстық кеңес атқару комитетінің 1933 
жылдың 18 қазанында �ткізілген мәжілісінің 
шешімімен Мәрт�к ауылында қазақ мектеп-
интернатын салу белгіленіп, арада бір жыл-
дан астам уақыт �ткенде бастауыш мектеп 
ашылды. Кейін оның ауқымы ұлғайтылып, 
жетіжылдық қазақ-татар мектебі деп атал-
ды. Біршама жылдан соң бірыңғай қазақ 
орта мектебіне айналдырылған. Еліміздің 
тәуелсіздігі жарияланған 1991 жылы осында 
небәрі жүз оқушы білім алыпты. Бұлай болу 
себебі – қаратопырақты, табиғаты әсем, 
шаруаға қолайлы �ңірде күні кешеге дейін 
негізінен �зге ұлттың �кілдері қоныстанып 
келген, қазақтардың үлес салмағы аз болыпты. 
Оның бер жағында кеңестік дәуірдегі оры-
стандыру саясаты салдарынан тұрғылықты 
қарак�з бауырларымыздың �з балаларын орыс 
мектебіне беру дағдысынан арылмағаны және 
бар.

 Уақыттың әдемі ағысынан дегеніміз ж�н, 
егемендік лебі әсерінен �зге ұлт �кілдері 
ешқандай теперіш к�рмесе де �з ықтиярымен 
тарихи Отанына бет алды. Керісінше, облыс 
орталығы Ақт�бе қаласына таяу орналасқан 
Мәрт�кке /збекстан, Түрікменстан респу-
бликаларынан, Қытай мен Моңғолиядан 
қандастарымыздың к�шіп келуіне жол ашылды. 
Нәтижесінде қазақ мектептерінің саны артты. 
Біз с�з етіп отырған білім ордасы 2006 жылы 
№2 мектеп-гимназия деген мәртебені иеленді.

 Осы замандық жобаға сай екі қабатты оқу 
ғимараты дүниетанымы кең, үнемі ізденумен 
жүретін азаматтардың бірі Серік Ботағарин 
ауданға басшылық еткен кезеңде салынып, 
2005 жылы пайдалануға берілді. 82 мұғалім, 
оның ішінде 17-сі жоғары санатқа, 24-і бірінші 
санатқа ие. Жұмыс істейтін мектеп-гимназия-
да 513 шәкірт жиырма т�рт сыныпта екі ауы-
сымда білім алуда. Облыстық олимпиаданың 
нәтижесімен «Үздік инновациялық мектеп» 
атауымен жүлделі үшінші орынды жеңіп алған 
білім ордасы «Зерде», «Дарын», «Кіші ғылым 
академиясы» жобалары бойынша сайыстарда 
алдыңғы қатардан к�рініп келеді. 

 Б і л і м  б е р у  с а л а с ы н ы ң  т а н ы м а л 
ардагерлерінің бірі, жасы 90-ды иектеген, 
сонау жылдары осы ұжымда қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінен дәріс берген Нағашыбай 
Ердәулетовпен бірге ғимаратты аралап 
келеміз. Ең алдымен аңғарғанымыз – пәндік 
кабинеттердің, қосымша білім беру және 
тәрбиелеу нысандарының атаулары латын 
әліпбиімен жазылған. Бірыңғай үлгіде киінген, 
к�рсе к�з тоярдай ұстаздардың қимыл-
қозғалысы сыпайы, қай-қайсысы да �з пәні 
немесе жүктелген міндеті турасында сауалдарға 
нақпа-нақ жауап береді. Ұстаздар мен ата-
аналардың бірігіп қимылдауымен жасақталған 
мұражайға кіргенде мектеп-гимназияда жұмыс 
істеген ұстаздар, алғаш ашылғаннан бергі 
кезеңде басшы болған адамдар, осында білім 
алып шыққаннан кейін еліміздің әр қиырында 
еңбек етіп жүрген түлектер туралы біршама 

мағлұмат алдық. Сондай-ақ мұғалімдердің 
дәріс беру және әртүрлі үйірмелерді жүргізу 
барысында тұтынған бұйымдары ретімен 
қойылған.

 Ұлы ақын, ойшыл Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына орай ашылған орталық 
үшін Қарақалпақстаннан к�шіп келген 
қандасымыздан үлкен киіз үй сатып алы-
нып, оқу ғимаратының екінші қабатында 
тігілген. Іші қазақы к�ріністі сипаттайтын 
жәдігерлерге толы. Жаңа орталықтың ашы-
луына халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
облыстық ұйымы атынан біз – осы мақаланың 
авторы және аудандық ұйым т�рағасы Қымбат 
Сүйінғалиева, сонымен бірге мектеп-гимнази-
ямен тұрақты байланыс орнатқан Қ.Жұбанов 
атындағы Ақт�бе �ңірлік университетінен 
ғалымдар Абат Пангереев, Нұрдәулет Алда-
шев, Басқар 8лиев қатыстық. Аудан әкімінің 
орынбасары Медет Ысқақов еңбек ұжымының 
ізденістері туралы сүйсіне баяндады. Шараға 
қатысушылар ғұлама  бабамыз �мірі мен 
шығармашылығынан тың деректер алды, Абай 
әндері шырқалды.

 Білім ордасында ашылған ІТ кабинеті, ро-
бототехника, «Жеті қазына» үйірмелері, басқа 
да пәндік сайыстар шәкірттердің сабақтан бос 
уақытында ой-�рісін кеңейтуіне жол ашты. 
Сонан да к�птеген оқушылар облыстық, 
республикалық, халықаралық байқаулардан 
жүлдемен оралып жүр. Тұрақты  кестемен 
жұмыс істейтін «8келер мектебі», «Аналар 
мектебі» ұстаздар қауымының жұртшылықпен 
байланысын күшейте түсті. Мәрт�к ауданын-
да қалыптасқан жақсы дағды – білім беру 
саласының еңбек ұжымдары арасында әр 
оқу жылы сайын белгіленген бір тақырыпта 
шығармашылық конкурс ұйымдастырылады. 
№2 мектеп-гимназия осы конкурста бірнеше 
мәрте бас жүлдеге ие болды.

 Осындай шаңырақта тәлім алған түлектер 
ұшқан ұясын ұмытпаса керек. 8р жылдары 
бітіріп шыққан қыздар мен жігіттердің �з 
қаржысына мектеп жиһаздарын жаңартып 
бергені, ғимарат  ауласында 44 түп алма ағашын 
отырғызғаны – осыған дәлел.

 М е к т е п - г и м н а з и я д а  е ң б е к  е т і п 
жүрген ұстаз дардың к�пшілігі Білім және 
ғылым министрлі гінің, облыстық білім 
басқармасының Құрмет грамоталарымен, 
«Ақт�бе-Дарын» �ңірлік ғылыми-техникалық 
орталығының Алғыс хаттарымен мара-
патталды. Математика пәнінің мұғалімі 
Ш.Қаратаева, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Р.Телеуғалиева облыс әкімінің гран-
тына ие болса, қазақ тілі пәнінің мұғалімі 
Б./теген «Жыл адамы» атанды. Ұстаздардың 
еңбекқорлығының сипаты – мектепте физика, 
химия, биология,  информатика пәндері үш 
тілде оқытылуда. 

 8детте  еңбек ұжымының тартым-
ды тірлігін с�з еткенде оның басшысын 
атап к�рсеткен орынды. Мектеп-гимна-
зия директоры Бақтыгүл  Абдуллина – Ал-
маты қаласындағы Абылай хан атындағы 
халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің түлегі. Мәрт�к ауданындағы 
Хазірет орта мектебінде, Дмитриевка негізгі 
мектебінде, «Қарлығаш» және «Айг�лек» 
балабақшаларында, Жайсаң дамуында тежеуі 
бар балаларға арналған арнайы мектеп-
интернатта, №1 Мәрт�к орта мектебінде 
басшылық қызметтер атқарған. Оған аудан 
басшылығы сенім артып, №2 мектеп-гимна-
зия жетекшілігін жүктеген. 8ңгіме барысын-
да кейіпкеріміздің ұстаз кәсібін мейілінше 
ықыласпен атқаруға құштарлығын аңғардық. 
Бақытгүл Аманжолқызы �зіне де, �згеге де 
талап қою нәтижесінде ауызбіршілігі күшті, 
креативті ұжым қалыптастыра білген.

   
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,

Қазақстанның құрметті журналисі
АҚТ/БЕ

Кез келген зерделі адам Алла берген 
ғұмырында жиған-тергені көрген-білгені үшін, 
ең алдымен, ата-анасына, сонан соң білім бер-
ген мектебі мен ондағы ұстаздарына қарыздар. 
Журналистік кәсібімізбен сапарға шығып, 
аялдаған қала-ауылда мектепке бас сұғуға 
тырысатынымыз да осыдан болар. Жеткіншек 
ұрпақты тәрбиелеудегі сәтті ізденістер 
жанымызға шуақ құйып, қиялымызды көкке 
өрлетіп жатады. Ондаған ұлттар өкілдері мекен 
еткен Мәртөк ауылында №2 мектеп-гимна-
зияда болған екі сапарымызда осындай күйге 
түскенбіз. Біріншісінде осыдан бес жыл бұрын 
білім ордасының ашылғанына сексен жыл 
толу салтанатына қатыстық. Екіншісі биылғы 
қазан айында мектеп ғимаратында Абай 
орталығының ашылуына орай жүзеге асты.


