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«Балалар әдебиеті – ұлт болашағы» 
тақырыбында жартылай онлайн 
форматта конференция өтті. 
Ұйымдастырған – ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің Тіл 
саясаты комитеті. Алқалы басқосуға 
ҚР Парламенті Сенатының 
депутаттары Нариман Төреғалиев, 
Айгүл Қапбарова, ҚР Президенті 
жанынан құрылған Қоғамдық 
сенім ұлттық кеңесі мүшесі Қайрат 
Жолдыбай, ҚР Ұлттық академиялық 
кітапхана директоры Үмітхан 
Мұңалбаева, ақын-жазушылар 
Толымбек Ыбырайым, Нұрлан 
Қалқа, Дина Ораз қатысты. Осы 
басқосуға Алматыдан ҚР Ұлттық 
мемлекеттік кітап палатасының 
директоры Әділ Қойтанов,  
«Балдырған» журналының бас 
редакторы Дүйсен Мағлұмов, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалалары мен облыс әкімдерінің 
орынбасарлары, баспагерлер, 
кітапхана мен кітап дүкендерінің 
басшылары онлайн режимде 
қатысты.

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ 
«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

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

ҚР Мемлекеттік сыйлығының, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың, Жамбыл атындағы 
сыйлықтың, Махамбет атындағы сыйлықтың лауреаты, ТМД аймағындағы ғылым 
және білім кеңістігін дамытуға қосқан зор үлесі үшін мемлекетаралық «Достастық 
Жұлдыздары» сыйлығының иегері, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымының докторы, 
профессор Сейіт Асқарұлы Қасқабасов деген есім-сойды алғаш қашан, қайдан естідім? 
Әңгімені содан бастағанды жөн көріп отырмын. Себебі бұл оқиға менің «Қасқабасов» 
деген адамның атымен алғаш қалай танысқанымды ғана емес, өз кезегінде қазақ 
ғалымының шетелдердегі танымалдығы мен  атақ-абыройынан да азды-көпті хабар 
берері хақ. 

ПАТРИАРХТАРДЫҢ ЖАЛҒАСЫ
ТӘЛІМ

ӨЗЕКТІ

БАСПАСӨЗ – 2021

БҮГІНГІ САНДА:

5-бет

Біз өте 
ұйымшылмыз... 3-бет

Бала әкеден 
озық болуы 
тиіс

Төрегелді ШАРМАНОВ:

Замана заңғары 9-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 толғанын 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!

Қ ы т а й д а ғ ы  а т ы ш у л ы  « М ә д е н и 
т�ңкеріс» 1976 жылы аяқталды. Бірер 
жылдан кейін ҚХР-ның билік басына 
реформатор Дэн  Сяопин келді. Келе сала 
реформасын едел-жедел бастап жіберді. 
Экономика мен ғылым-білім саласы Дэн 
реформасының �зегі болды. 1978 жылдың 
�зінде-ақ «Мәдени т�ңкеріс» жылдарында 
қақпасы тарс жабылған ғылыми-зерттеу 
орталықтары, ЖОО-лары, сондай-ақ тек 
«қызыл қорғаушылар» (хуңвэйбиң) дайын-
даумен айналысып келген мектептер тұтас 
қалпына келтіріліп, ырғақты жұмысын 
бастап кетті. Түлектердің ЖОО-ға түсу үшін 
тапсыратын «мемлекеттік бірыңғай емти-
хан» жүйесі қалпына келтірілді. «Оқимын, 
жоғары білім аламын» деп талаптанған жасқа 
жол ашылды. Ертеңін ғылым-біліммен ғана 
байланыстыратын елдегі �скелең ұрпақ 
жаппай ғылым-білімге бас қойды. 

1982 жылы туған ауданымыздан орта 
мектепті бітірген біз де «мемлекеттік 
б і р ы ң ғ а й  е м т и х а н ғ а »  қ а т ы с ы п ,  б а қ 
сынадық. Емтиханнан �тіп, талап  еткен 
у н и в е р с и т е т і м і з г е  қ а б ы л д а н ы п п ы з . 
Сол жылы қыркүйек айының  басында 
Шынжаңның түкпір-түкпірінен келген 
30 бала (7 қыз, 23 ұл) Пекин қаласындағы 
Орталық ұлттар университетінің (ол заманда 
институт) ауласынан табылдық. Бірінші  кур-

сымыз негізінен қытай тілін үйренумен �тті. 
Екінші курстан бастап әртүрлі пәндердің 
лекциялары қытай тілінде оқыла баста-
ды. Сондай  пәннің бірі «Фольклортануға 
кіріспе» деп аталатын еді. Ұстазымыз – 
бүгінде қытай еліне кең танымал, шетел-
дерге де есімі белгілі әйгілі фольклорист-
ғалым, профессор Би Сюнь мырза болатын. 
Ол фольклор тарихы, фольклорлық жанр 
түрлері, фольклордың ұлттық сипаты, 
�ңірлік ерекшелігі, т.б. тақырыптар бойын-
ша лекция оқып тұрып, осы мәселелер 
 туралы әлемдік ғалымдардың ой-пікірін алға 
тартады, �з тұжырымын ұсынады. Осын-
дай сәтте ұстазымыз еуропалық, ресейлік, 
жапондық, америкалық әйгілі фольклор-
танушы ғалымдардың қатарында,  «бұл 
мәселе туралы советтік Қазақстанның 
фольклорист-ғалымы  Сейіт Қасқабасов 
былай дейді» деп Қасқабасовтың да ғылыми 
пікірінен үзінді келтіріп, тұжырымдарына 
жүгініп отырар еді. Мұндайда кеудемізді 
мақтаныш сезімі кернеп, жүрегіміз шымыр-
лап сала берер еді. 

 «Сейіт  Қасқабасов шынымен де 
қазақстандық ғалым ба? Қай дәуірде �мір 
сүрген адам? Қандай еңбектері бар?» деген 
сұрақтар бізді жиі мазалап жүрді.  Со-
дан бір күні Би Сюнь мырзамен оңаша  
әңгімеде ол кісіден  «Сейіт Қасқабасов» 

Конференцияны Тіл  саясаты 
комитетінің т�рағасы Gділбек Қаба 
ашып, �з баяндамасында к�теріліп 
отырған тақырыптағы бірнеше �зекті 
мәселелерге тоқталды.

– Еліміздің болашақ иелері – 
баланың рухани жандүниесі үшін 
не істеп жатырмыз? Тамақтандыру, 
киіндіруді ғана �з парызымыз санасақ 
онда тоғышар ұрпақ �сіреміз.  Ендеше 
не істеу керек? Меніңше, балалар 
әдебиетін дамтуды жедел қолға алуымыз 
қажет. Қазір балалар басылымдарының 
таралымы да т�мендеп кетті, – деді 
Gділбек Күнесұлы.

 Т�рағаның с�зіне қарағанда, 2017-
2020 жылдары отандық баспалардан 
балаларға арналған 364 кітап аз тара-
лыммен жарық к�рген. Былай қарасаң 
аз дүние емес сияқты. Ал таралымына 

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

БАҒЫТЫҢ ҚАЛАЙ,
БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ?

туралы �зімді мазалап жүрген сұрақтарымды 
қойып едім: «Сейіт Қасқабасовтың �мірі 
мен шығармашылығы  туралы менде  де  
толық ақпарат жоқ. Тек қана Мәскеудегі 
КСРО Ғылым академиясының М.Горький 
атындағы Gлем әдебиеті институтында аға 
ғылыми қызметкер екенін, ғылым кандида-
ты, фольклорист-ғалым екенін, 1940 жылы 
советтік Қазақстанның Семей облысында 
�мірге келгенін ғана білемін. Қазақ фольк-
лорына қатысты, фольклортану ғылымына 
қатысты орыс және ағылшын, жапон  
тілдерінде жарық к�рген еңбектерінен ха-
барым бар» деп жауап берді Би Сюнь мырза.

Ары қарай «Сейіт Қасқабасов» есімді 
ғалымның �зімен, �мірімен танысуды бы-
лай қойып,  шығармашылығымен танысуға 
да мүмкіндік болған жоқ. Дегенмен,  
«Мәскеудегі КСРО Ғылым академиясының 
М.Горький атындағы Gлем әдебиеті инс-
титутында аға ғылыми қызметкер» болып 
істейтін қазақ ғалымының барына  іштей 
мақтанып жүрдік. 

Содан не керек, 1987 жылы оқуды 
 т а мамдап, жолдамамен Үрімші қаласын-
дағы Шынжаң қоғамдық ғылымдар 
академиясының әдебиет институты-
на ғылыми қызметкер болып орнала-
стым. Аталған ғылым ордасында  атағы 
алты Алашқа танымал тарихшы, этно-
граф, фольклортанушы, тілші, аударма-
шы Нығымет Мыңжани ақсақал қызмет 
етеді екен. Бастабында атағы Алата-
удай ағамыздан қорқасоқтап, именіп, 
қашыңқырап жүрдік те, бірер жылдан кейін 
дастарқандас болудың, с�йлесудің реті 
келді. С�йте-с�йте жақын араласып кеттік. 
Бір күні әлдеқандай бір с�здің этимология-
сына қатысты  сұрақпен іздеп барып ем, 
кабинетінде отыр екен. Келген шаруамды 

айттым, «мәселем» тез шешілді. Сосын 
аз-кем кідіріп, әңгімелесіп қалдық. С�з 
арасында ол кісі менің зерттеу бағытымды 
сұрады. Gзірге әдеби сын жазып, азды-
к�пті ғылыми һәм к�ркем аудармамен 
шұғылданып жүргенімді, болашақта қазақ 
мифологиясын зерттеумен айналыссам 
деген  ойым бар екенін айттым.  «Pте 
дұрыс! Қолдаймын, – деді Нығымет аға, – 
академиялық ғалымға әдеби сын ғылым бо-
лып есептелмейді. Аударманың аты  аударма. 
Ол қашанда шығарма авторына тән еңбек. 
Ал қазақ фольклорын, оның ішінде қазақ 
мифологиясын зерттеймін дегенің маған 
ұнап қалды. Ол салада менің де азды-к�пті 
зерттеулерім бар. Қажет материалдармен 
қарайласып, білген ақыл-кеңесімді ай-
тып тұрам» деп бір тоқтаған Нығымет аға 
«Айтпақшы, советтік Қазақстанда Сейіт 
Қасқабасов дейтін ғалымның «Қазақтың 
халық прозасы» деп аталатын іргелі зерттеу 
еңбегі шығыпты деп естідім. Екі елдің шека-
расы ашылып, барыс-келіс жанданып келеді 
ғой, мүмкіндігің болса барған-келгеннен сол 
кітапты алғызсаң �те дұрыс болар еді» деді...

Тек ол кіс іден шыққасын «Сейіт 
Қасқабасов», «Қазақтың халық прозасы» деп 
күбірлеген күйі кабинетіме   келгенім есімде. 
Марқұм Нығымет Мыңжани  айтқандай, 
КСРО мен ҚХР елдері арасындағы тоң  1980 
жылдары жібіп, екі ел қарым-қатынасы 
қалыпқа түсе бастады. Сол-ақ екен, арғы 
беттегі ағайынның тілі �ткені мен пұлы 
жеткені советтік Қазақстандағы жарты 
ғасырдай к�рмеген туыс-туғанына лап 
қойды. Бұл жақтан да әртүрлі мақсатпен  
сапарлап барушылардың қатары күн санап 
арта түсті.

(Жалғасы 2-бетте)

қарасаң әр жылғы кітап бір ауданның 
балаларынан артылмайтындай, 1000-
1 5 0 0  т а р а л ы м н ы ң  а й н а л а с ы н д а . 
Мәселен, кезінде балалар жазушысы 
Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым 
Қожа» повесі алғаш жарық к�ргеннен 
бастап, сұранысқа орай жыл сайын 300 
мың таралыммен ондаған жыл бойы 
жарық к�ріп тұрыпты. Тәуелсіздік 
алғалы балаларға арналған кітаптардың 
70 пайызы мемлекеттік тілде басылып 
келе жатса да таралымы бір «Менің 
атым Қожа» повесінің таралымына 
жетті ме, жетпеді ме белгісіз?..

Міне, осындай деректерді кел-

тірген Gділбек Күнесханұлы бүгінгі 
күні елімізде бала психологиясына 
тән қызықты кітапқа деген зәруліктің 
бар екенін, кітап дүкендерінде қазақ 
 балалар әдебиетінің аз кездесуі қоғамда 
алаң к�ңіл тудыратынын, ал аудан, 
 ауылдарда кітап дүкендерінің мүлде 
жоқ екенін айтты. Мәдениет және спорт 
министрлігі мен Тіл сая саты комитеті 
осы кемшіліктерді түзету үшін бірқатар 
шараларды қолға алыпты. Қазақстан 
Республикасының «Мәдениет туралы» 
Заңына толықтырулар мен �згерістер 
енгізіп, келер жылдан бастап Кітап па-
латасы жанынан бірнеше жобаны, атап 

айтқанда «Үздік балалар шығармасы», 
«Жылдың үздік кітабы» байқаулары 
мен «Асыл с�з» жобасын жүзеге асыру 
жоспарланған. Балалар әдебиетін да-
мытуда жазушылар қазіргі  заман тала-
бына сай тақырыптарды игеруі керегін, 
балалар шығармасын жазғанда олардың 
жас ерекшеліктерін ескеруді, балалар 
әдебиетін ғылыммен, тәрбиемен тығыз 
байланыстыруды, жас�спірімдерге 
арналған шығармаларда с�з мәдениеті, 
эстетикалық талғамның жоғары бо-
л у ы н  а й т т ы .  О т а н д ы қ  б а с п а л а р 
бәсекеге қабілеттілігін арттырғаны, 
кітап дүкендерінің қазақ тілді бала-

лар әдебиеті контентіне басымдық 
беруі де маңызды іс. «Алдағы уақытта 
Б.Соқпақбаев атындағы балалар 
әдебиеті күнін белгілеген ж�н болар 
еді» деді G.Қаба.

Конференцияда с�з алған сена-
тор Нариман Т�реғалиев мем ле-
кеттік бағдарламалар арқылы бала-
лар әдебиетіне жеке қаражат б�луді 
қолдайтынын, «Балдырған», «Айг�лек», 
«Ақжелкен», «Ұлан», т.б. балалар жур-
налы мен газеттерінің таралымын 
к�бейтуді, ауыл балаларын осы басы-
лымдармен қамтамасыз ету мүмкіндігін 
қарастыруды ұсынды. Сенатор Айгүл 
Қап барова қазіргі таңда балалар әде-
биетіне насихаттың жоғын айта келіп, 
тәуелсіздік жылдарындағы балалар 
әдебиетінің қанатын кеңге жайылуын 
тілейтінін баяндады. Қайрат Жолды-
бай ірі сауда орындарындағы кітап 
дүкендерінен қазақ тіліндегі бірлі-
жарым кітаптан басқаның бәрі орыс 
тіліндегі баспа �німдері екенін жеткізе 
отырып, балалар әдебиетіне қатысты 
мәселелерді 2020 жылғы 26 қыркүйекте 
 А л м а т ы  қ а л а с ы н д а  М е м л е к е т 
 басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
қабылдауында болғанда к�тергенін 
айтты. Балалар әдебиетін насихат-
тауда жарнаманың болуын, балалар 
әдебиетін жазуға тапсырыс беру жолда-
рын ұсынды. Мұндай ұсынысты Ұлттық 
академиялық кітапхана  директоры 
Үміт Мұңалбаева да ортаға салды. Ол 
кітап оқу мәдениетінің т�мендеуінен 
балалардың да  оқу  зейіні  дұрыс 
қалыптаспай отырғанын тілге тиек етті. 
2021 жылды балалар әдебиеті жылы деп 
атауды Үкіметке ұсынатынын жеткізді.

«Балдырған» журналының бас ре-
дакторы Дүйсен Мағлұмов ке  зінде бұл 
басылымның балалар жазушыларының 
ұстаханасы бол ғанын, сол дәстүрден әлі 
де жаңылмай келе жатқанын жеткізді. 
Соңғы уақытта балалар жазушы-
ларының қатары сиреп бара жат қанына 
қын жылыс білдірді.

Конференцияға қатысушылар 
нақты, орынды ұсыныстарды ортаға 
салды.

Азаматтың суреті
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ІЗДЕНІС МЕНІ 
КИНОҒА АЛЫП КЕЛДІ

Жандос ЕСПЕНБЕТ, режиссер:

Т Ә Л І М
(Басы 1-бетте)

Сейіт Қасқабасовтың «Қазақтың халық 
прозасы» атты еңбегі туралы Нықаңнан 
естіген күннен бастап, барғанға да, кел-
генге де «маған осындай кітап керек еді» 
деп �тініш айтам. Бәрінің жауабы «таба 
алмадық» деген бір-ақ с�з. 

 Содан, дәм айдап, 1989 жылы ата-
анамды алып, Алматыға қыдырып �зім 
де келдім. Келген бойда іздегенім Сейіт 
Қасқабасовтың «Қазақтың халық про-
засы» атты еңбегі болды. Бірақ Алматы 
қаласындағы кітап дүкендерінен таба ал-
мадым. Бір күні Алматының іргесіндегі 
ағайынның үйіне қонаққа бара қалдық. 
Үй иесі – туысқан ағамыз мектеп дирек-
торы екен, әжептәуір бай кітапханасы бар 
екен, қалың кітаптың арасынан «Қазақтың 
халық прозасы» к�зіме оттай басылды. 
Ат-түйедей қалап сұрап алдым. Үрімшіге 
қайтып барғасын С.Қасқабасовтың атал-
мыш зерттеуін әлденеше рет қайталап 
оқыдым. Миф туралы әлемдік әдебиеттер 
мен қытай ғалымдары еңбектерінің 
біршамасы бұрыннан қолда бар болатын. 
Дегенмен, «Қазақтың халық прозасындағы» 
миф туралы зерттеудің ж�ні мүлде басқа еді. 

1991 жылы ҚХР Ғылым-техника коми-
теті алдағы 1992 жылға «ғылыми жоба-
ларға» конкурс жариялаған екен, оған біз 
«Қазақ мифологиясы: түрлері мен басты 
образдары» атты жобамызды жолдадық. 
1992 жылдың соңында аталған ғылыми 
жобамыз Пекиннен бекітіліп келді. Біз бұл 
кезде «Азат Отанға – Қазақстанға кетеміз» 
деп т�сек-орынды буып-түйіп қойғанбыз. 
Содан не керек, жоба да қалды, ақшасы да 
қалды. Жобаңыз былай тұрсын, талайға ар-
ман болған Үрімші де қалды, академиядағы 
абыройлы жұмыс та қалды. Бәріне қолды 
бір сілтедік те 1993 жылдың басында «азат 
Отан қайдасың» деп Алматыға тартып 
отырдық. 

Иә, Отанға оралуын оралдық. Алайда 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы елде 
қалыптасқан экономикалық жағдайларға 
байланысты, әрі университеттегі жұмысы-
мыз шамадан тыс қауырт болып кетті 
де, ғылыми ізденіс, зерттеу тақырыбы 
дегендерге мойын бұруға мұрша болған 
жоқ. Тек 1996 жылы ғана, факультет 
басшылығы тарапынан «Жастар, ғылыми 
әлеуеттеріңді к�теріңдер. Ғылыми жетекші 
тауып, тақырып алып қорғаңдар» деген 
пәрмен түскесін, тақырып туралы, зерттеу 
жұмысы туралы, қорғау туралы қайта ойла-
на бастадық. Баяғы миф туралы тақырыпты 
әрі қарай қаузасақ деген оймен, Сейіт 
ағамды іздеп Академияның М.Gуезов 
атындағы Gдебиет және �нер институтына 
бір-екі мәрте барып таба алмадым. Кейін ол 
кісінің Астана қаласындағы Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ-ге ауысып кеткенін естідік. 
С�йтіп жүрген күндердің бірінде акаде-
мик Р.Нұрғалиға шәкірт болып, мүлде 
басқа тақырыпқа кеттік. Бірде Астанадан 
Алматыдағы ғылыми жиынға Сейіт ағам 
келген екен, Рымғали ағаның қасында 
жүргем. Жиынның бір әредігінде Рағам 
Сейіт ағамен таныстырды... 

1999 жылы кандидаттық диссер-
тациямызды сәтті қорғап, 2000 жылы 
«ғылым кандидаты» деген қатырма қағазды 
қалтаға салғанымыз сол еді, бір күні Абай 
атындағы ҚазПУ профессоры Балтабай 
Gбдіғазиұлы телефон шалып: «Астанаға – 
Еуразия университетіне барасың ба?» деді. 
Күтпеген, мүлде тосын сұрақ. Қапелімде не 
айтарымды білмей дағдарып қалғанымды 
сезген Балтабай ағам: «Сейіт аға Қасқабасов 
Еуразия университетінен Шығыстану 
факультетін ашқан екен, соған ғылыми 
дәрежесі бар қытайтанушы кадр іздеп жа-
тыр. Сенімен с�йлесіп бер деп маған қолқа 
салды. Барам десең, ол кісіге жауабыңды 
айтам» деді. Ойланып, «барайын» дедім. 
Кейін басқа адам тауып алса керек, бұл ша-
руа аяқсыз қалды. 

2008 жылы докторлық диссертация 
қорғауға қам қылдық. Жетекші ұйым – 
М.Gуезов атындағы Gдебиет және �нер 
инс титуты болып бекітілді. Бұл кезде 
Инс титут директоры Сейіт ағам екем. 
Белгіленген мерзімде келдім. Шынайы 
ғалым дығымен ғана емес, ғылыми жұмысқа 
деген талапшылдығымен, принципшіл ді-
гімен, қаталдығымен де аты мәшһүр аға-
ның алдына имене-имене кірдік. Жоқ, біз 
ойлағандай емес, жылы, жақсы қабылдады. 

– Жандос Бердіғұлұлы, телеарнадағы режиссерлер-
дің к�пшілігі кино�нерге бара бермейді. Себебі ол он 
шақты сатыдан тұратын күрделі дүние. Ал осы қиын 
салаға сіз қалай келдіңіз?

– Режисерлік бірнеше �нердің жиынтығынан 
құралған күрделі сала. Бұрын қызмет еткен «Хабар» 
арнасында �мір бойы телеарнаның режиссері болып 
қызмет етіп келе жатқан аға, әпкелеріміз болды. 
Телеарнаның режиссерлігі де мойныңды ары-бері 
бұрғызбайтын, әр түсірілімге дайындалып, жүйкеге 
салмақ түсіретін жұмыс. Осының бәрін к�рген соң 
ойландық. Іздендік. Мен сол уақыттарда «Арнайы 
жоба», «Қош келдің», «Күлпаштың хикаялары» 
деген деректі бағдарламаларда, оқиғалы комедия-
ларда  режиссер болдым. Осының бәрі мені киноға 
жақындата берді. Басшылық мүмкіндігімді бағалап, 
кейін «Сырты бүтін» деректі-драмаға, «Ғашықпын» 

ӨНЕР

тыйым салынған ақын-жазушылар мен 
қайраткерлерді ақтау қажеттігі туралы 
Жұмыс тобын басқарды. 1991-92 жылдары 
Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Қазақстан Республикасы Минис-
трлер Кабинетінің Аппаратында Мәдениет 
секторының жетекшісі, Білім, ғылым 
және спорт, жастар ісі б�лімінің орын-
басары болып істеді. 1994-97 жылдары 
М.О.Gуезов атындағы Gдебиет және �нер 
институтында институт директорының 
орынбасары, Қолжазба және текстология 
б�лімінің меңгерушісі болды, 1997-2001 
жылдары Астана қаласындағы Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
 «Еуразия» ғылыми орталығын, шығыстану 
факультетін ұйымдастырып, басқарды 
және қазақ фольк лоры мен әдебиет 
 тарихы бойынша дәріс оқыды. 2001-2011 
жылдан М.О.Gуезов атындағы Gдебиет 
және �нер институтының директоры 
қызметін, 2012-2019 жылдары Астана 
қаласындағы Л.Н.Гумилев атындағы Еура-
зия ұлттық университетінде қазақ әдебиеті 
кафедрасының меңгерушісі болып қызмет 
атқарды. Осы біз тізбелеп-санамалап 
к�рсеткен �мір жолында ғалымның ылғи 
да тыңнан түрен ашып отырғанын аңғару 
қиын емес. Барған жерінің бәрінде тәртіп 
орнатып, �зі басқарып отырған саланы 
белеске к�теріп, құлпыртып жіберетіні 
туралы да естіп-біліп, к�ріп жүрміз. Бір 
ғана айғақ, ҚР Тұңғыш Президенті, 
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен қолға алынған «Мәдени мұра» 
бағдарламасына Сейіт Қасқабасов «Фольк-
лористика, әдебиеттану және �нертану» 
секциясының т�рағасы бола жүріп, аталған 
саланы үйлестіру мен ұйымдастыруға 
белсене атсалысты. Ол жылдарда ғалым 
М.О.Gуезов атындағы Gдебиет және �нер 
институтының директоры ретінде «Бабалар 
с�зі» атты қазақ фольклорының 100 томдық 
жинағының, «Қазақ музыкасының антоло-
гиясы», «Gдеби жәдігерлер» серияларының, 
Мұхтар Gуезовтің 50 томдық шығармалар 
жинағының жарыққа шығуына жетекшілік 
етті. Осынау жойқын бағдарламалардың 
ұйымдастыру жұмысының ауыртпалығын 
былай қойғанда,  осынша дүниенің 

қолжазбасын оқып шығудың �зіне кеткен 
жүйке мен к�з майды есептеген жан бар ма 
екен?! 

Атамыз қазақта: «Шәкіртсіз ұстаз тұл» 
деген мақал бар. Бұл да әрине к�шелі 
мақал. Бірақ мұнда «ұстаз» деген тұлғаның 
жеке тағдырына басымырақ акцент беріп 
тұрғаны жасырын емес. Ал Сейіт Асқарұлы 
бұл мақалды одан да ауқымдырақ, одан 
да салмақтырақ деңгейде қабылдаған 
секілді. Pзі �мір бойы бір пұшпағын илеп, 
ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген 
фольклортану ғылымының тоқтаусыз 
дамып-�ркендеуін ойласа, екінші жағынан, 
ғалымның к�бірек фольклортанудың жан-
дануын армандағанын да аңғару қиын 
емес. Сейіт аға ол туралы �зі ылғи да ай-
тып та, жазып та жүр. «Қазақ фольклоры 
жалпыадамзаттық мәдениеттің бір б�лігі 
және ол ұлттық қана емес, жалпыадамзаттық 
сипатқа да ие. Онда таза қазақтармен 
қатар, к�птеген халықтардың ауызша халық 
шығармашылығына тән толып жатқан 
сюжеттер мен мотивтерді кездестіруге бо-
лады. Бұл фольклордың біздің қоғамда әсте 
кертартпа р�л ойнамайтынын, рухани мұра 
немесе мұрағаттық-мұражай жәдігерлері 
ғана емес екенін, ең бастысы, ол Қазақтың 
дәстүрлі мәдениетін одан әрі дамыту ба-
рысында азаматтарымыз бен �скелең 
ұрпақты идеялық-эстетикалық және 
патриоттық бағытта тәрбиелеу мақсатында 
шығармашылықпен меңгерілуге тиіс ұлт 
оқулығы екенін к�рсетеді» дейді ғалым 
бір еңбегінде. Бүгінгідей жаһандану за-
манында ұлттық кодымыздан ажырап 
қалмай, ұлттық құндылықтарымызды 
сұйылтып алмай, ұлттық менталитетімізді 
қожыратып алмай «ҚАЗАҚ» болып қас-
қайып тұрамыз десек, «Мәңгілік ел» болып 
қаламыз десек, �скелең ұрпақты отаншыл-
патриот етіп тәрбиелейміз десек, ака де мик 
С.Қасқабасовтың жоғарыдағы жанай-
қайына ел болып құлақ түруіміз керек-ақ! 

Ал енді, «Шәкіртсіз ұстаз тұл» деген 
мәселеге келсек, бұл тарапта да ғалымның 
�мірін тәлімгерліксіз елестету мүмкін емес. 
Сейіт Асқарұлы Қасқабасов ғылымның 
фундаменталдығы мен дамуы ұрпақтар 
сабақтастығында, жас буынға лайықты 
білім беруде, сондай-ақ олардың ғылым 
к�гінде еркін самғауына кең жол аша 
білуде, барынша қолдау к�рсетуде екенін 
түсіне отырып, �зінің шығармашылығына 
онсыз да жетпей жататын қымбат уақыты 
мен күш-жігерін жас ғалымдарды қолдауда, 
баулуда аянып қалған емес. Себебі акаде-
мик С.Қасқабасов ғылымның болашағы 
жастардың қолында деп біледі. Сондықтан 
да ол Қазақстанның Жоғары аттестаттау 
комиссиясын (ЖАК) құру үшін зор күш-
жігер жұмсады. Оған дейін қазақстандық 
жастар жоғары ғылыми дәреже алу үшін, 
ғылыми жұмыстарын орыс тілінде дайын-
дап, тек қана «Мәскеудің батасын» алуы 
керек еді. Бұндай «азапты сапарға» екінің 
бірі бармайтын. Осы жағдайды түбегейлі 
�згертіп, ғылымға келгісі келетін жастарға 
кең жол ашып беру мақсатында Сейіт аға 
отандық ЖАК-ты құрып, оған т�раға болып 
тағайындала отырып, «ҚР ЖАК туралы 
ережені» әзірледі, елімізде жоғары білікті 
ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадр-
ларды аттестаттау жүйесінің негізгі буыны 
болған диссертациялық кеңестер ашылды. 
Ал Сейіт ағаның жетекшілігімен ғылымға 
келген жаңа буын ғалымдардың тұтас 
шоғыры қалыптасып, отандық ғылымды да-
мыту жолында тер т�гіп келеді. Олар туралы 
айтсақ, с�зіміз тіптен ұзап кетпек. «Елім!» 
деген бір азамат үшін, ендей барлап, к�ктей 
шолып айтылған осы еңбектердің �зі аңызға 
айналған ғажайып ерліктерден несі кем?! 
Тек к�ре білетін ел, бағалай білетін қоғам 
болса, қане?! Сейіт ағама ылғи да: «Ер бала 
к�бірек нағашысына тартады дейсіз. Ол рас 
болса, Сіз нағашы атаңыз – ұлы Жәкеңнің 
(Ж.Жабаев) жасына жетпей тоқтамауға 
тиіссіз. Gрі ол межеге жалғыз бармай, ұлы 
Абайдың қызымен – Тамара тәтеммен 
бірге баруыңыз керек» деймін әзіл-шыны 
аралас... 

Мүмкін бұл с�зді аузыма Құдай салып 
тұрған шығар... Періштелер «әумин» десін. 

Дүкен М$СІМХАНҰЛЫ,
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институтының 
директоры, филология ғылымының 

докторы, профессор

мюзиклға режиссер етіп бекітті. Олар уақытысында 
рейтинг жинаған к�ркем туындылар болды. 

– Киноға қалай бетбұрыс жасадыңыз?
– 2017 жылы «Қазақфильмге» «Үшеу» деген 

фестивальдық фильмнің сценарийін ұсындым. 
Студияның дебюттік алқасы сценарийді құптағанмен, 
оны тоқтатып қойды да, дебюттің басшысы Анар 
Екейбайқызы «Жұт» деген фильмнің сценарийін 
беріп, «түсіре алсаң осыны түсір» деді. Сценарий 
орысша жазылған екен, оқып к�рсем маған таныс 
тақырып, ұқсас эпизодтар к�з алдымнан тізбектеле 
берді. Pйткені 2016 жылы 1916 жылғы «Қарқара 
к�терілісінің» 100 жылдығы қарсаңында соған 
арнап фильм түсіреміз деп, қоғамдық негіздегі 
бастамашыл топтың идеясымен бір жоба қолға 
алынған еді. Сол кезде архивтерді ақтарып, фото, 
кино мұрағаттарын қарағанмын, фильмді түсіруге 

психологиялық тұрғыдан дайын едім. Сценарийдегі 
оқиғалар «Жұт» фильмінің сценарийінде де бар 
еді. Сонымен, фильмді түсіруді бастадық. Қоюшы 
суретшісі студияда 1986 жылдан қызмет істеп келе 
жатқан Ринат Аденаев деген ағамыз. Дайындығына 
2 ай, түсірілімге 2 ай, монтаждауға 4 ай уақыт 
кетті. Фестивльдық, дебюттік фильмнің хрономет-
ражы 36 минут болу керек еді, біздің дүниеміз 56 
минут болды. «Қазақфильм» студиясындағы Са-
тыбалды  Нарымбетов, Болат Қалымбетов сынды 
ағаларымыздың сынынан �тті. С�йтіп, қайта мон-
таждап, фестиваль талабына сай хронометражын 36 
минут етіп жасап бердім.  «Арман» кинотеатрында 
тұсаукесері �тіп, к�рерменге ұсындық. Студия 
басшылығы фестивальға ұсынамыз деген, әзірше 
«Қазақфильм» қорында тұр.

– «Менің атым – Вальдемар» атты толықметражды 

фильмді жеке демеушінің қаржысына бинестік-
әріптестік кепілдемесімен түсіріпсіз. Бұл к�п маманның 
тәуекел етпейтін шаруасы секілді, сіз қалай қадам 
жасадыңыз?

– Белгілі сценарист Жамшит К�шербаев екеуміз 
«Мәдениет үйі» деген фильмнің сценарийін к�птен 
ойластырып жүретінбіз. «Мәдениет үйі» фильмінің 
сценарийін жазып бастадық. Жазу барысында бір 
ерекше кейіпкер пайда болды. Ол – мәдениет үйінің 
күзетшісі болатын. Ол кейіпкерді белгілі актер Жүсіп 
Ақшора ойнайтын. Сценарий бойынша ол 1984-86 
жылдары Германияда әскери борышын �теген. Сол 
жақта баласы қалған. Баланың аты Вальдемар, кейін 
әкесін іздеп келеді. Осы сценарийді екі-үш аптадай 
жазсақ, оқиғаның к�бі Вальдемарға қарай ойыса 
береді. Содан фильмнің атын «Менің атым – Валь-
демар» деп қойып, сценарийді қайта жаздық.Сцена-
ристер: Жәмшит К�шербай, Қайрат Мамырайымов, 
Рүстем Арсылановтар. Мен �зім де сценарийдің жа-
зылуына бастан-аяқ қатыстым. Негізгі сұлбасы бар 
дүние, бір айда сценарийін жазып біттік. Ең т�менгі 
есеппен сметасын жасап едім 20 мың долларды құрады. 
Шығармашылық топтың к�бі тегін істеп, локация мен 
актерларға ғана т�лейтін болдық. С�йтіп, бір таны-
сымнан 20 мың доллар қаржы алып, түсірілімді ба-
стадым. Бірақ киноны түсіру барысында шығынымыз 
50 мың долларға жетті. Негізгі кейіпкерлерді Жүсіп, 
Қуандық секілді танымал актерлар ойнады. Хрономе-
тражы 1 сағат 27 минут болды. Бұйырса, мына індет 
тоқтаса кинотеатрларда қойылады. 

– Тағы бір жаңа жоба бастап, ұсынысыңызды 
«Қазақстан» ұлттық арнасына жолдапсыз...

–  К е л е р  ж ы л ы  а қ и ы қ  а қ ы н  М ұ қ а ғ а л и 
Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Ақын мерейтой-
лары әртүрлі деңгейде аталып �тті. Ақын туралы 

естеліктерді оқысам да, к�зін к�рген адамдармен 
с�йлессем де к�бі әңгімені ішімдікпен байланыс-
тырады. Ал, олай болса, ақын бүкіл ел мойындаған 
�леңдерді, поэмаларды, әңгіме, пьесаны қай кезде 
жазды? Аудармалары мен күнделіктерінің �зі бір 
т�бе. Қарасазда жатып-ақ, орысшаны жетік меңгеріп, 
Сергейлермен сырласып, Пушкиндермен мұңдасып, 
Абай, Махамбет аталарымызға арманын айтып, жыр 
арнаған. Мұқағалидың шынайы шығармашылық 
бейнесі осы уақытқа дейін жасалмады. Жаңа жо-
бамда Мұқағалиды ішімдікпен байланыстыратын 
таптаурын пікірді жойғым келеді. Мұқағалидың бала 
күннен сырлас досы Еркін Ібітанов ақынның шы-
найы шығармашылық бейнесі туралы айтатын. К�зі 
тірісінде маған сұхбат бергенде айтқан әңгімелері 
сақтаулы. Мұқағали мұражайының алғашқы директо-
ры, ақын �леңдерінің насихатшысы Жұмаш Pтулиев 
ағамыз да есті естеліктер айтатын. Ақынның 80 
жылдығында «Біз білмейтін Мұқағали» деген деректі 
фильм түсіргенмін. Соңғы он жылда ақын �мірі мен 
шығармашылығын бір кісідей зерттеп келемін. Міне, 
5-6 сериядан тұратын к�ркем фильмде Мұқаңның 
шынайы шығармашылық, азаматтық, қайраткерлік 
бейнесін шығарсам деймін. Жоба «Қазақстан» ұлттық 
арнасы к�ркемдік кеңесінің бірінші талқылауынан 
�тті. Енді Мәдениет және спорт министрлігінің 
талқылауына түседі. Ақынның белгілі бір кезеңін 
қамтыған к�ркем дүние жасауды жоспарлап отыр-
мыз. Бұған дейін ақынға арналған мұндай к�ркем 
дүние жасалған жоқ. Министрлік қолдайды деген 
ойдамын. 

– Қолға алған ісіңізге сәттілік тілейміз.

Сұхбаттасқан
 Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ
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«Тақы рыбың жақсы екен. Gуезовті �мір 
бойы орыстың шекпенінен шығара алмай 
қойып едік, миллиардтың ұлы жазушы-
сымен салыстыра зерттегенің �те дұрыс 
болыпты. Екеуі бір жағынан замандас, бір 
жағынан әдебиеттегі дарыны мен атқарған 
миссиясы шамалас тұлғалар ғой. Сәттілік 
тілеймін» деп к�ңілімді бір к�теріп тастаған 
Сейіт ағам б�лім меңгерушілерін шақырып, 
жұмысымды оқып шығып, талқылау 
 туралы тапсырма берді. Талқылаудан сәтті 
�тіп, ғалымдардың оң бағасын алғасын, 
қоштасып, рақмет айтайын деп Сейіт 
ағама кірдім. Тағы жылы қарсы алды. Біраз 
әңгімелестік. Маған сәттілік тілеп, батасын 
берді. 

2002 жылы мен отбасыммен біржола 
Астанаға қоныс аударып, «еуразиялық» 
болып кеттім. Сейіт ағамен Елордада �тіп 
тұратын ғылыми жиындарда ара-тұра 
кездесіп қалып жүрдім. Кейін, нақтырақ 
айтқанда 2012 жылы Сейіт Асқарұлы 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ филология 
факультеті қазақ әдебиеті кафедрасының 

ішінде фольклорлық жанрлар мен эпикалық 
шығармалар теориясына, мифологияға 
ерекше назар аударады. Ғалымның тек-
стология мәселелеріне жіті назар аударып, 
к�пжанрлы қазақ фольклоры мәтіндерін 
хатқа түсіру мен жариялау ісіне де елеулі 
үлес қосып келе жатқанын айту парыз. 

Сондай-ақ академик С.Қасқабасовтың 
пәнаралық зерттеу әдістемесі мен ұстанымы 
да оның �зіне дейін �рнегі жоқ үрдіс еді. 
Атап айтқанда, ғалымның халық ауыз 
әдебиеті үлгілерін зерттеу ісінде, әсте бір 
ғылым аясымен тұйықталып қалмай, алды-
на қойған фольклорлық мәселелерді шешу 
үшін этнография, тіл білімі, әдебиеттану, 
�нертану салаларының жетістіктеріне де 
үнемі жүгініп отырды. «Жүгініп отырды» 
деген с�з айтуға ғана оңай. Яғни ғылымның 
басқа саласына жүгіну үшін де сол саланы 
кемел меңгеруге тура келеді. К�рнекті 
ғалымның осындай тың да жанкешті 
зерттеулерінің арқасында мифология, 
фольклорлық ертегі және халықтық проза, 
қазақ халқының эпостарын зерттеу саласы 
табысқа жетті.

Қазақ фольклортану ғылымындағы 
академик Сейіт Қасқабасов еңбектерінің 
теориялық және әдістемелік жаңалығы – 
бірқатар тың тұжырымдамалық ұғымдар 
мен тәсілдерді енгізді. Оның «Казахская 

керлеме (присказка), аяқтама 
(концовка), аңыздық проза (не-
сказочная проза), ертегілік про-
за (сказочная проза), қазақ мифі, 
халық прозасы, рух-ие (духи-хозяева), 
рух-иелік мифология (мифология 
духов-хозяев), «к�пқұдайлық мифо-
логия» (мифология многобожества), 
«бірқұдайлық мифология» (мифология 
единобожия), мифологиялану (ми-
фологирование), мифологиялық 
алғышарттар (мифологические 
предпосылки), мифологиялық 
сана (мифологическое созна-
ние), мифологиялық ойлау 
(мифологическое мышле-
н и е ) ,  м и ф т і к  к е й і п к е р , 
(мифичес кий персонаж), 
жасампаз қаһарман, ілкі-
ата  (  демиург),  к�ркем 
ж и н а қ т а у  ( т и п и з а -
ция) ,  романтикалық 
дәріптеу (идеализация), 
тұтастану (циклиза-
ция), ғұмырнамалық 
т ұ т а с т а н у  ( б и о -

меңгерушісі болып Астанаға қоныс аудар-
ды. Мен аталған факультетте қытай филоло-
гиясы кафедрасының меңгерушісі едім. Бір 
ұжымда қатар қызмет істедік. Оның үстіне 
үйіміз іргелес к�рші болып қалдық. Содан 
бастап Сейіт ағамен отбасымызбен арала-
сып кеттік. Сейіт ағамыздың құдай қосқан 
қосағы Тамара тәтеміз де жансарайы таза, 
к�ңілі дарқан, қабағы ашық, дастарқаны 
берекелі де мерекелі адам екен. Осылайша, 
ЕҰУ-де қатар қызмет еткен 7-8 жылда Сейіт 
аға екеуміз туған аға-інідей, Тамара тәте 
мен Айнұр туған апа-сіңлідей болып кеттік. 
Бір-екі күн хабарсыз кетсек Сейіт ағам теле-
фон шалып: «Gй Мәсімханов, Нарынқолға 
к�шіп кеткен жоқсың ба?» деп әзілдеп іздей 
бастайды. 

Сол жылдардағы менің Сейіт ағаның 
бойынан к�рген зиялылық, тектілік, кішілік 
пен кісілік, отансүйгіштік пен азаматтық, 
ірілік пен әділетшілдік қасиеттер туралы 
тәптіштеп жазсам, бір кітапқа жүк болар еді. 
Ал Тамара тәтеміз тек қазақ қызына, нағыз 
анаға тән асыл қасиеттерімен бүкіл к�ршіге 
сыйлы болды. Сейіт ағаның домбыраны 
қағып-қағып Арқаның әндерін шырқап 
салатыны, ал Тамара тәтенің Абай әндерін 
нақышына келтіріп, сызылта шырқайтыны 
�з  алдына б�лек әңгіменің арқауы. 
Т�ртеуміз ғана отырып, кезекпе- кезек 
ән салып, әңгіменің к�рігін қыздырып, 
ағарып таң атып кеткенін аңғармай қалатын 
кездеріміз де к�п. 

2019 жылдың күзінде Сейіт ағам Алма-
тыға қоныс аударды. Ауламыз аңырап, 
маңайымыз ел к�шкен жайлаудай құлазып 
қалды. Күн құрғатпай телефонмен с�йлесіп 
тұрдық. Дегенмен, кездесіп, жүздесіп 
қауқылдасқандай қайдан болсын?! 2020 
жылдың 1 маусым күні Р.Б.Сүлейменов 
атын дағы Шығыстану институтының ди-
ректоры қызметіне тағайындалып, Алма-
тыға Сейіт ағамды «қуалап» біз де келіп 
қалдық. Алайда биылғы пандемия кесірінен 
Астанадағыдай сапырылысып араласуға 
мүмкіндік болмай қалды. Алла қаласа, жер 
бетінен ковид к�шіп, жайма-шуақ күндер 
қайта оралса, Сейіт ағам мен Тамара тәтеме 
әлі талай ән шырқатамыз. 

Енді бірер с�з, Сейіт ағамның азаматтық, 
ғалымдық келбеті туралы. Жалпы Сейіт 
Асқарұлы – Алаш рухани әлеміндегі 
болмысы б�лек асқар шың. Ол Қазақ 
 фольклортану ғылымында �з мектебін 
қалыптастырған ғалым. Сейіт Қасқабасов 
есімі мен еңбегі Қазақстанда ғана емес, 
сонымен қатар к�птеген  шетелдерде зор 
ілтипатпен аталады. Сейіт Қасқабасовтың 
ғылыми тақырыбы фольклортанудың 
бірқатар мәселелерін қамтиды, соның 

волшебная сказка» (1972), «Қазақтың 
халық прозасы» (1984), «Родники искус-
ства» (1986), «Колыбель искусства» (1990), 
«Казахская несказочная проза» (1992), 
«Абай және фольклор» (1995), «Золотая 
жила» (2000), «Жаназық» (2002), «Қозы 
К�рпеш-Баян Сұлу. Қыз Жібек. Қазақтың 
ғашықтық жырлары» (2003), «XV-XVIII 
ғасырлардағы қазақ әдебиеті» (2005), «О 
фольклоре и не только» (2005) «Елзерде» 
(2008) сияқты монографиялар мен зерттеу-
лер кітаптарының қай-қайсысын алсаңыз 
да қазақ фольклорын зерттеу ісі бойынша 
отандық фольклористикадағы іргелі, тың 
пікірлер мен соны тұжырымдарға толы 
еңбектер. Gсіресе ғалым қазақ фольклорлық 
шығармаларының жанрлары мен поэтика-
сын ішкерілей зерттеді. Ең бір сүйінерлігі 
– дүниежүзіндегі к�птеген ел ғалымдары 
�з фольклорының қай тұсынан қалай 
кірісерін білмей жүргенде, Сейіт Қасқабасов 
халқымыздың ауыз әдебиетіндегі барлық 
құбылысқа анықтама бере  отырып, 
қазақ фольклоры нысандарының  алуан 
түрлілігіне баса назар аударып, қазақ 
фольклорлық шығармаларының сан  алуан 
үлгілеріне, атап айтқанда эпос, аңыз, 
ертегі, миф, шешендік с�з, тұрмыс-салт 
жырлары, шежіре, жұмбақ, жаңылтпаш... 
т.с.с. ара-жігін анықтап, олардың сипаты 
мен құрылымына ғылыми талдау жасады. 
Халықтық прозаны індете зерттеу, ғалымды 
осы жанрдың ішіндегі егіз қозыдай туыстас 
үлгілердің аражігін айқындауға итермеледі. 
Нәтижесінде ғалым бұрыннан жалпылама 
«ертегі» деп аталып, соның ішіндегі бір түрі 
делініп келген мифтер мен аңыздардың, 
ә п с а н а л а р д ы ң  т ү р л е р і н  а ж ы р а т ы п , 
мазмұнын айқындап берді. Фольклорлық 
жанрлар мен құбылыстардың бәріне 
 жеке-жеке ат беріп, айдар тағып, олардың 
ғылыми термин ретінде орнығуына ерекше 
ықпал етті. Ол туралы терминтанушы-
ғалым, ҚР ҰҒА академигі Ш.Құрманбайұлы 
бүй дейді: «Кейінгі уақытқа дейін «ле-
генда», «предание» терминдерінің орны-
на қазақ тілінде бір ғана «аңыз» термині 
қолданылып келді. Фольклортанушы-
ғалым осылардың аражігін анықтап, 
«аңызды» – «предание», ал «легенданы» 
– «әпсана-хикаят» деп қолдануды ұсынды. 
Миф, аңыз, тарихи аңыз, топонимикалық 
аңыз, жануарлар жайындағы ертегілер, 
батырлық ертегілер, новеллалық ертегілер, 
классикалық ертегілер, этиологиялық 
ертегілер, мысал ертегілер, хикая (бы-
личка), қиял (вымысел), ғажайып қиял 
(фантастический вымесел), некелік сынақ 
(брачное испытание), кәмелеттік сынақ 
(обряд инициации), бастама (зачин), те-

графическая циклизация), шежірелік 
тұтастану  (ге неа логическая циклизация), 
сюжеттік тұтастану (сюжетная циклизация) 
сияқты к�птеген терминдерді еңбектерінде 
қолданып, ғылыми айналымға түсірген де 
фольклортанушы-ғалым Сейіт Асқарұлы. 
Бұлардың дені �з қаламынан туындаған 
авторлық терминдер». 

Академик Сейіт Қасқабасов әзірлеген 
фольклористиканы зерттеу тұжырымдамасы 
бұрынғы кеңестік кеңістікте ғана емес, 
әлемге ертеде-ақ танылып үлгерген бола-
тын. Оған дәлел ретінде осы жазбамыздың 
басында айтқан қытайдың әйгілі фоль-
клорист-ғалымы, профессор Би Сюнь 
мырзаның сонау 1980 жылдардың �зінде-ақ 
С.Қасқабасов тұжырымдарына жүгінгенін 
айтуымызға болады.  

Іргелі һәм әлемдік әдіснамалық және 
ғылыми негіздерге сүйену ғалымға ұлттық 
әдебиеттің мифологиялық формалар-
дан жазба әдебиетке дейінгі дамуының 
дәйекті лігін анықтауға мүмкіндік берді. 
С.Қасқабасов қазіргі ұлттық әдебиетке, 
оның ішінде әсіресе к�ркем проза үшін 
сарқылмас қайнар к�з бен шабыт берер 
бастау-бұлағы – бай да мазмұнды халық 
шығармашылығы екенін дәйектеді. Сейіт 
Асқарұлының біз с�з еткен жеке қасиеттерін 
айтпағанның �зінде, ол �з бойындағы сирек 
кездесетін ерекше талантымен де, сондай-ақ 
ғылымдағы �те білікті ұйымдастырушылық 
қабілетімен ерекшеленеді. Бұл с�зімізге 
дәлел ретінде ғалымның �мір жолының 
соқталы да соқпақсыз кезеңдеріне бір 
сәт назар аударып к�рейікші. 1988 жылы 
Қазақстан КПОК кеңесші қызметіне 
тағайындалып, әдебиет және �нер сала-
сына жауапты болды, әрі ертеде саяси 
репрессияға ұшыраған Ж.Аймауытов, 
А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов 
бастаған Алаш арыстарын ақтау жұмысына 
қатысып, қажетті құжаттарды дайын-
дады. 1990 жылы Орталық Комитет-
те жаңадан құрылған Саяси процестер 
 социологиясы орталығын басқарды. Мұнда 
сондай-ақ Идеологиялық комиссияның 
мүшесі әрі Орталық жетекшісі ретінде 
кезінде қате қабылданған саяси-партиялық 
құжаттардың күшін жою және жазықсыз 

Жандос Бердіғұлұлы Еспенбет киносүйер қауымға «Жұт» атты қысқаметражды фильмі арқылы 
танылған режиссер. Ал көзі қарақты көрерменге «Хабар» арнасындағы танымдық, деректі және шоу 
бағдарламалардың  режиссері ретінде де белгілі. Яғни киноөнер мен телеарнаны тең меңгерген талант 
иесі. Әншілердің бейнебаяндарын түсіріп, роликтер жасаудың да шебері. Бүгінде Жандос Бердіғұлұлы 
үлкен бір жобаны қолға алып, «Қазақстан» ұлттық арнасына ұсынып, жаңа бір белесті бағындырмақ. 
 Режиссерге жолығып, жаңа жобасы мен болашақтағы жоспарлары туралы сұхбаттасқан едік.
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Шүкір, қазір Едіге деген жігітті старостамыз қылып сайлап алғанбыз. 
Сол өзі хабарласып жүріп бір жарым, екі жылда бір басымызды қосып 
тұрады. Ол кездесуге арамыздағы құрметті адамымыз, сыныптасымыз 
Нұрекең де келіп қатысады. Біз, сыныптастар бас қосқанда көңілденіп 
қаламыз. Өткен-кеткенді әңгімелеп, ән айтамыз. Нұрекеңнің анасы 
Әлжан апа «Бүлдірген, қандай жақсы ойнап-күліп бір жүрген» деген 
әнді жақсы көріп жүреді екен. Біз де «Бүлдіргенді», «Үшқоңырды», 
«Ақ бантикті» айтып, жастық шағымызды еске түсіреміз. Нұрекең 
мені көргенде «Ауылдың жағдайы қалай?» деп сұрайды. Ауылдың 
жағдайын айтсам мұқият тыңдайды, шешім қабылдайды. Нұрекең 
сыныптастарымен жиылған дастарқан басында отырып, «сендермен 
өткізген бір сағаттың өзі мен үшін үлкен демалыс» дейді риза көңілмен. 
Бүкіл ауылдың Нұрекеңмен мақтанатыны секілді, біз де, сыныптастары 
Нұрекеңнің балалық өмірінің бір естелігі болғанымызды айтып, 
мақтанып жүреміз. Бір-бірімізді сағына іздейміз. Көріскен сәттерімізде 
баяғыдағы жастық дәуренді еске алып, әнімізді айтып, мәз болып, 
жасарып қаламыз. Адамның жастығы жүрегінде, естеліктерінде екен 
ғой, балам. Әрі өмір қас пен көздің арасындай тым қысқа екен. Күні 
кеше ғана арманымыз асқар таудай, өзіміз кішкентай ғана бала едік. 
Көзді ашып-жұмғанша сексеннің сеңгіріне де келіп қалыппыз...

«Сыныптасыңыз өзгеріп кетпеді ме?» деген сұрақ тұр ғой, 
көкейіңде? Жоға, ол өзгерген емес. Адам ең таза шағы – балалығы 
бірге өткен адамына өзге мінез көрсете ме? Олай болуы мүмкін 
емес қой. Нұрекең Орталық Комитетте қызмет атқаруға кіріскенде 
қатарластарының атынан арнайы құттықтап бардым. Көмекшілері 
«Сізді қабылдауға уақыты жоқ, маңызды шаруалары бар, 
қабылдауына ертерек жазылу керек еді» десе де, «Бес минутқа кіріп, 
құттықтап шығамын» деп кірдім. Содан Нұрекең екеуміз қырық 
минуттан аса уақыт  әңгімелесіппіз. Мені көре сала елдің жайын, 
ауылдың ахуалын, көзкөрген адамдардың халін сұрады. Арқа-
жарқа әңгімелесіп қайттық. 
Кейін Қазақстанның тұңғыш Президенті болып сайланғанда да бес-
алты адам құттықтауға бардық. «Ауылды сағынып жүрмін. Мектепті 
42 адам бітіріппіз. Солардың кейбіреуі арамызда жоқ» деп естелік 
айтқаны бар. Көбіміз мектепті қанша адам бітіргенімізді де ұмытып 
қалған екенбіз. Оның есінде әрқайсысымыз сақталыппыз.

лматы қаласының жоғарғы жағындағы күре жолды өрлей көтерілсеңіз жоталы, таулы өлкеге тіке тартасыз. 
 Жерге түскен қары демде ери жөнелетін Жетісудың қоңырсалқын ауа райы күре жолда қар қалдырмаған. Алайда 
 жоталар беті аппақ түске малынған. Қыстың көрпесін қымтай жамылған елдімекен тұрғындары ауыл тіршілігін 
бір ретке келтіріп, түскі мезгілде дамылдайтын уақытта біз де Үшқоңырды бетке алып, тіке тарттық. Біріне-бірі 
тізбектей жалғасқан ауылдар қол ұстасып тұра қалған баладай, бір ауыл аяқталмай жатып, екіншісі  басталып 
үлгереді. Ара-арасында ауыл мен ауылды жалғап аппақ жоталар көз тартады. Ол жотаға шанасын сүйрей 
ұмтылған үлкенді-кішілі жұрт қыс қызығына әбден кірісіп-ақ кеткен екен. Мал ұстаған елдің басқаға ұсынары 
– құрт, қымыз бен саумал сынды ағарғанын жарнамалаған тақтайша әр ауылға кіреберісте менмұндалайды. 
Үйреншікті әдетпен Шамалған дегенімізбен, осы күні Үшқоңыр деп аталатын ауылдың тарихы тереңде. Батысы 
мен шығысынан Ұзынқарғалы мен Шамалған атты қос өзені қоршай ағып жатқан, әсем ауыл. Бұл ауылдың арғы 
тарихын айтпай-ақ, «иек астындағы» өткен ғасырдағы дерегіне көз жүгіртсек, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
солақай саясаттың құрбаны болған талай ұлтқа қорған болған қазақ ауылдарының бірі екенін бағамдаймыз. 
Демек, ауыл қазақы кейпін жоғалтпаған, сөйте тұра, талай ұлттың кіші отанына айналған жұрт. Осы күні көркейіп, 
ұлғая түскен елдімекеннің қос қанаты – сөз орайында атап өткен қос өзен, демек, тамылжыған табиғаты  болса, 
 тамыры – балаларға білім беретін мектептері. Әсіресе ауылдағы мектептердің бірі – Елбасы оқыған Абай 
атындағы мектептің орны да, жөні де көпшілік үшін ерекше. Осы мектепте Елбасымен бірге оқыған, сыныптасы, 
Үшқоңыр ауылында ұзақ жыл мұғалім болып еңбек еткен ардақты ұстаз, ауылдың мәдени-қоғамдық өмірінде 
талай жылғы ізі сайрап жатқан Күләш Сыбанқұлқызы Әмірова. Журналистер келеді деген соң апамыз айтар сөзін 
іштей жұптап отыр екен. Біз сұрақ қойып үлгерместен, өзі әңгімесін бастай жөнелді: 

ҰЙЫМШЫЛМЫЗ...

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– Біздің Шамалғанның табиғаты 
керемет қой, шіркін, – деп с�з  бастады 
Күләш Сыбанқұлқызы. – Бұл жерге 
к�ктемде келіп к�ріп пе едің?

Мен үнсіз бас изедім. 
– Басқа мезгілі де к�з тартады. 

Gсіресе к�ктемде ерекше құлпырып 
шыға келеді. Адам есейген сайын 
 артына жиі қайрыла ма деймін. Осы 
күні бұрынғының с�зі мен естелігі 
есіме жиі түседі.  Шамалғанның 
к�ктемін еске бекер түсіріп отырған 
жоқпын, балам. Біз де сол к�ктемдей 
құлпырып, асқақ арманға қол создық. 
Мен тым романтик едім. Шалғай 
жерлерге баруды армандадым. Оқу 
оқып жүріп ғылыми экспедицияларға 
шықсам деп ойладым. Бейтаныс 
�лкеге барсам, ел к�рсем, жер к�рсем 
дедім. Ол кезде к�біміз әсершіл, 
а р м а н ш ы л ,  м а қ с а т ш ы л  б о л ғ а н 
секілдіміз. Тау қопарып, тас үгітуге 
әзір тұрдық, әйтеуір. Жаңа бір �лке 
қол бұлғап шақырса, сол жақтың 
еңбек  майданына араласқымыз 
келетін. Pз атымызды еңбекпен, 
біліммен қалдырсақ деп құлшындық. 
Жастықтың аты жастық қой, шіркін... 
Мектепті  қырықтан аса  оқушы 
аяқтап едік, осы күні жиырманың 
айналасындағы сыныптас �мірдің 
желкеніне жармасып, �ткен мен 
ертеңді жалғап келеді екенбіз... Е, 
дүние-ай, �мір осылай �тіп жатыр...

Мені Елбасының сыныптасы деп 
келіп отырсың ғой, балам. 

Отағасы да,  яғни үйдегі  кісі 
 Сағын бек те Елбасының  сыныптасы 
еді ғой. Елбасымен бір жыл бірге 
оқып, кейін басқа мектепке ауысып 
кеткен. Міне, екеуінің бірге түскен 
суреті тұр... 

Отағасы екеуіміз 55 жыл түтін 
 тү  тет іппіз .  Екі  жыл с�з   салып 
жүргені бар. Сонда 57 жыл бірге 
қ о л  ұ с т а с ы п  ж ү р г е н  е к е н б і з , 
 осыдан сегіз  ай бұрын �мірден 
озды, жарықтық. Ауыртпалығын 
к�рсетпей, қиналғанын білдіртпей 
кетті �мірден... Сонау бала күнімізден 
қол ұстасып бірге келе жатыр едік. 
Сәулелі, жарқын сәттеріміз к�п еді. 
Қос ұстасып жүріп жетілген едік... 

Шамалғанның қызы емеспін ғой. 
Мен мына Алматы маңындағы «Путь 
Ильича» деп аталған ауылда туып-
�стім. Қазір «К�ксай» деп жүр. Сол 
жерде жеті сыныптық мектепті та-
мамдадым. Ары қарай оқу керек. 
Шешем: «Оқуға барсаң тілеуіңді тілеп 
отырармын. Ал оқымаймын десең, 
күйеуге шық» деді. Жеті сыныпты 
бітіріп, күйеуге шыққан қыздарға 
қарасам,  жүдеп-жадап,  жасына 
жетпей  салпы етек әйелге айналып 
үлгеріпті. «Қой, бұлар секілді етегіме 
сүрініп әйел болып жүргенше оқу 
оқиын» деп шештім. 1954-55 жылдары 
қазақ мектептерінің барлығын жауып 
 тастады. Оқуға қазақ мектебін таппай 
қалдық. Іздеп жүріп Абай атындағы 
мектепке келіп, сегізінші сыныпты 
жалғастырып оқи бастадым. Осы мек-
тепте білім алдым. Құдай маңдайыма 
�те жақсы ұстаздардан тәлім алуды 
жазыпты. Сейілхан аға 103 жасқа 
келіп қайтты. Асқаров ағай химия-
дан,  Исаев ағай тарихтан берді. Pте 
білікті мамандар еді. Pте қатал болды. 
Сабақты �те тамаша оқытты. 

Осы мектепте тағдырымды кез-
дестірдім. Арманшыл болғанымды айт-
тым ғой, жоғары оқу орнын аяқтаған 
соң, алыс �лкеге барып білімімді 
ұштап, білігімді жетілдіріп келсем деп 
едім. Оған ағаң к�нбеді. «Үйдегі үлкен 
кісілер қараусыз қалады, солардың 
қолына барып, қарашаңырақтың 
отын с�ндірмеуіміз керек» деді. Оған 

қарсы келе аламын ба? Жоқ, әрине. 
Шамалғанға келіп, түтін түтеттік. Осы 
үйге Gлжан ана деп аталатын к�ше 
арқылы келдіңдер ғой. Сол к�шемен 
жоғары жүре берсеңдер, Нұрекеңнің 
ата-анасының үйі бар. Нұрекең туып-
�сіп, балалық шағын �ткізген қара 
шаңырағының да түтіні түзу ұшып тұр. 
«К�птеген елді араладым... бірақ бәрі 
�зім туып-�скен  қазағымның жеріне,  
Алатаудың бір б�ктеріне жамбастай 
жығылған Үшқоңыр т�бесіне жетпеді.  
Балалығымның,  сағынышымның ал-
тын қазығы сонда екен» дейді ғой бір 
с�зінде Нұрекең. Міне, бізге де солай. 
Жас күнімізде �зге елді армандасақ 
та, �зге �лкені к�ргіміз келсе де осы 
күні Шамалғанға жер жетпейді. Біздің 
күллі арманымыз осы жерде бүр 
жарған еді...    

ол үлкен �мір жолына ауыр еңбек 
арқылы жетті. Білімімен ғана емес, 
маңдай терін тамшылата жүріп үлкен 
шыңдалу мектебінен �тті. Оған мына 
біз, бала күннен бірге келе жатқан 
 достары куәміз ғой.    

Мектеп бітіргеннен кейінгі бірінші 
кездесуіміз сол сияқты. Одан бері де 
талай жыл �тіп кетіпті ғой. Шүкір, 
қазір Едіге деген жігітті староста-
мыз қылып сайлап алғанбыз. Сол 
�зі хабарласып жүріп бір жарым, екі 
жылда бір басымызды қосып тұрады. 
Ол кездесуге арамыздағы құрметті 
адамымыз, сыныптасымыз Нұрекең 
де келіп қатысады. Біз, сыныптастар 
бас қосқанда к�ңілденіп қаламыз. 
Pткен-кеткенді әңгімелеп, ән айта-
мыз. Нұрекеңнің анасы Gлжан апа 
«Бүлдірген, қандай жақсы ойнап-

– Магнитка ең үлкен армандары-
мыздың бірі еді. Сондықтан  Маг-
н и т к а ғ а  б а р л ы ғ ы м ы з д ы ң  д а 
барғымыз келді.  «Магнитканың 
 оттары», «Теміртаудың оттары»  деген 
әндерді шырқап, би билейтінбіз. 
Барлығымыздың сол «Теміртауға 
барсақ» деген ниетіміз болды. Бірақ 
қазақтың қыздары үйден алысқа 
ұзап шығуға к�п тәуекел етпедік. 
 Аттестатты алған соң, оқуға түс кеніміз 
түстік, түспегеніміз күйеу ге шығып 
кеттік. Ал Нұрсұлтан Маг ниткаға 
барып еңбек етті. К�п теген қиын-
дықтарға қарамай, аянбай тер т�кті. 
Алла бағын к�терді, елге еңбегі сіңді...

Қазір байқап отырсам, Нұрсұлтан-
ның бойындағы қасиеттерінің бар-
лығы бала кезінен қалыптасқан екен 
ғой. Ол барлық мәселені жан-жақты 
ойлап, бірден қағып алып, үнемі 
ізденіп жүретін.

– @зіңіз қайда бет алдыңыз? Оқуды 
қай жерде жүріп оқыдыңыз. 

– Мектепті бітіре сала екі жыл 
жұмыс істедім. Одан кейін ҚазПИ-
ге оқуға бардым. Емтиханды жақсы 
тапсырып, оқуға түстім. Бірден ста-
роста қылып сайлады. Биология-
география факультетінде оқыдым. 
Бұл факультетке, шынымды айтсам, 
мұғалім боламын дегендіктен түспеп 
едім. Экспедицияларға шығамын, 
ғ ы л ы м м е н  а й н а л ы с а м ы н  д е п 
ойлағанмын. Алайда тағдырдың жа-
зуы басқа екен. Ағаң екеуміз шаңырақ 
құрған соң �з арманым мен ағаңның 
арманы бірігіп, ауылға бет түзедік....  

Институтты бітірген кезде қазақ 
мектептерінің �те аз екендігіне к�зіміз 
жетті. Кілең орыс мектебі. Амалдың 
жоқтығынан сол мектептерде 40 
жыл орысша сабақ бердім ғой. Осы 
ауылдың жоғары жағында орналасқан 
Саңырау және мылқау балалар мек-
теп-интернатында 18 жыл қызмет 
еттім. 15 жыл директоры болдым. 

Ташкентте  үш айлық сурдо-
аудар ма шылардың курсынан да �тіп 
келгенім бар. 

– Елбасы – Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан $бішұлымен бір сыныпта 
оқығандарыңызды мақтан ететініңізді 
айттыңыз ғой. Үлкен қызметтерге 
кіріскен сәттерде арнайы іздеп барып, 
с�йлестіңіздер ме?  

– «Сыныптасыңыз �згеріп кетпеді 
ме?» деген сұрақ тұр ғой, к�кейіңде? 
Жоға, ол �згерген емес. А дам ең 
таза шағы – балалығы бірге �ткен 
 адамына �зге мінез к�рсете ме? Олай 
болуы мүмкін емес қой. Нұрекең 
Орталық Комитетте қызмет атқаруға 
кіріскенде қатарластарының аты-
нан арнайы қ ұ т тық тап бардым. 
К�мек ші лері: «Сізді қабы л дау ға 
уақыты жоқ, маңызды шаруалары 
бар, қабылдауына ертерек жазылу 
керек еді» десе де, «Бес минутқа 
к іріп, қ ұттықтап шығамын» деп 
к ірд і м.  Сода н Нұ рекең екеу м із 
қ ы р ы қ  м и н у т т а н  а с а  у а қ ы т  
әңгімелесіппіз. Мені к�ре сала елдің 
жайын, ауылдың ахуалын, к�зк�рген 
адамдардың ха лін сұрады. Арқа-
жарқа әңгімелесіп қайттық. 

Кейін Қазақстанның тұңғыш 
Президенті болып сайланғанда да 
бес-алты адам құттықтауға бардық. 
«Ауылды сағынып жүрмін. Мектепті 
42 адам бітіріппіз. Солардың кейбіреуі 
арамызда жоқ» деп естелік айтқаны 
бар. К�біміз мектепті қанша адам 
бітіргенімізді де ұмытып қалған 
екенбіз. Оның есінде әрқайсысымыз 
сақталыппыз.

Ара-тұра кездесіп тұрамыз деп 
айттым ғой.  Сонда бізге деген, 
ауылға деген ұлы сағынышымен, 
үлкен жүрегімен келеді Нұрекең. Ол 
сағыныш, ол махаббат жанарында 
жазулы тұрады. Оны сезбеу, байқамау 
мүмкін емес...

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Қараг�з СІМ$ДІЛ

Күләш ӘМІРОВА, 
Елбасының сыныптасы:

А

БІЗ ӨТЕ

Бірді айтып, бірге кеттім бе,  балам? 
Содан Сағынбек екеуіміз ауылға 
келіп, �мірімізді бастап кеттік. Бір 
күні далада самауыр қайнатып отыр-
сам, анау жақтан аппақ жейде киген 
бір жігіт келеді. Ағаңа: «Дәу де болса, 
осы Сұлтан-ау» дедім. Шынымен 
Сұлтан екен. «Күләш, біздің ауылға 
келін болғаныңа қуанып тұрмын. Осы 
�лкенің оқушыларына мықты, білімді 
ұстаздар керек қой» деді. Ол заманда 
үстелге қоятын қант табылса, мәзбіз. 
Gрі үстелге қоятынды емес, үстел 
үстінде айтатын әңгімені қадірлейтін 
заман ғой. Бір самаурынды ортаға 
қойып, ақтарыла әңгімелесіп едік. 
Гагаринмен кездескенін айтты. Талай 
ғибратты с�зді айтып, арқа-жарқа 
болып қуанып қалдық. Мектеп-
те жүргенде ойы да, бойы да озық 
 болатын. Сол кездесуде бойы аласа-
рып қалғандай к�рінді. Онымды ашық 
айттым: «Бойың аласарып кеткен 
секілді» дедім. «Күләш, істеп жүрген 
жұмысым �те ауыр» деді Нұрекең 
сабырлы үнмен. Ол мектеп бітіре 
сала Магниткаға кеткен еді ғой. Иә, 

күліп бір жүрген» деген әнді жақсы 
к�ріп айтып жүреді екен. Біз де 
«Бүлдіргенді», «Үшқоңырды», «Ақ 
бантикті»  айтып, жастық шағымызды 
еске түсіреміз. Нұрекең мені к�ргенде 
«Күләш, ауылдың жағдайы қалай?» 
деп сұрайды. Ауылдың жағдайын 
айтсам мұқият тыңдайды, шешім 
қабылдайды. Нұрекең сыныптаста-
рымен жиылған дастарқан басын-
да  отырып, «сендермен �ткізген бір 
сағаттың �зі мен үшін үлкен демалыс» 
дейді риза к�ңілмен. Бүкіл ауылдың 
Нұрекеңмен мақтанатыны секілді, біз 
де, сыныптастары Нұрекеңнің балалық 
�мірінің бір естелігі болғанымызды 
айтып, мақтанып жүреміз. Бір-бірімізді 
сағына іздейміз. К�ріскен сәттерімізде 
баяғыдағы жастық дәуренді еске алып, 
әнімізді айтып, мәз болып, жасарып 
қаламыз. Адамның жастығы жүрегінде, 
естеліктерінде екен ғой, балам. Gрі �мір 
қас пен к�здің арасындай тым қысқа 
екен. Күні кеше ғана арманымыз асқар 
таудай, �зіміз кішкентай ғана бала 
едік. К�зді ашып-жұмғанша сексеннің 
сеңгіріне де келіп қалыппыз... 

– Мектепте үздік оқыған боларсыз?  
– Иә, жақсы оқ ы дым. Қ ат ты 

 талаптандым. Ол кезде заман басқа 
еді. Жасыратын несі бар, әрқайсымыз 
материалдық тұрғыдан жұтаңдау 
едік қой. Иығымыздың бүтіндігіне 
шүкір етіп жүретінбіз. Интернаттың 
жатақханасында 30 шақты қыз жа-
татынбыз. Интернатта асханамыз 
бар еді. Үш мезгі л тамақ ішеміз. 
К е з ек ш і л і к  ж а с а п,  а сп а з д а р ғ а 
к�мектесеміз, әр оқушыға тілдей 
қара нан үлестіреміз. Сол асханада 
компот жасайтын үлкен ыдыс бар. 
Кезекші болғанда әлгі ыдыстың 
қақ пағын ашсаң, бетін де аппақ 
құрттар жүреді. Соларды ешкімге 
к�рсетпей, білдірмей алып тастай-
мыз. Міне, сондай сусынды ішіп �стік. 
Нан мен судың қадірін біліп ержеттік. 
Рухани кедей болмасақ деп білімге 
қатты құмарттық. Жақсы оқығаным 
үшін тоғызыншы сыныпқа ауысқан 
жылы мектеп мені Мәскеуге жіберді. 
Ол кезде Мәскеуге бару – үлкен 
мәртебе болатын. Айналаңдағы жұрт 
қызыға, қызғана қарап, алыс сапарға 
тілеуіңді тілеп шығарып салатын, қол 
бұлғап қарсы алатын. Содан әйгілі 
Мәскеуге барып, қаланы аралап, 
барлық к�рмелерді тамашалап, он 
күн қыдырып, елге оралдым. Бірінші 
қыркүйекте мектепке келсем, бала-
лар: «Шамалғаннан біздің мектепке 
оқуға 7-8 бала келіпті» деп шулап жүр. 
Барлығы интернатқа орналасты. Ара-
сында Нұрсұлтан да бар еді. 

– Демек, бір сыныпта оқыдыңыздар. 
– Олар «а» сыныбында, мен «б» 

 сыныбында оқыдым. Бірақ сыны-
бымыз бір, бәріміз тоғыз оқимыз. 
Қыркүйекте оқуға бара сала, жаңа 
оқушылармен таныстық. С�йлесіп, 
қайдан келгенін, сабақты қалай 

оқитынын біліп алдық. Арамыздағы 
ең зерегіміз Нұрекең еді. Сабақта да 
алғыр, озат, мектептен тыс жұмыстарда 
да белсенді болды. Барлығымызды 
ұйымдастырып,  басымызды қосып 
жүретін. Сыныбымыз �те ұйымшыл 
еді. Нұрсұлтанның осы күнгі биіктерді 
бағындыруында бала кезінен бойында 
бар қасиеті үлкен р�л атқарған секілді. 
Ол бала кезінен к�шбасшы, әділетшіл 
және білімқұмар болатын.

Ол �те білімді болды. Матема-
тиканы, тарихты ерекше жақсы 
 к �  р е т і н .  Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 
 қабі леті де ерекше еді. Жоқтан бар 
 жасап, тығырықтан шығар жол тауып 
 жү ретін. Қиындыққа мойымайтын. 
Мектепте абырой-беделі жоғары бол-
ды. Спортпен де шұғылданды. Би 
билегенді де ұнататын. Ол кездің адам-
дары бір-біріне бауырмал болды ғой. 
Біз әркез бір-бірімізге к�мек тесуге 
дайын тұратынбыз. Сыныпта оқу 
үлгерімімізді к�рсетіп тұратын тақта 
болатын. Сол тақтадағы мақ таулы 
оқушылардың тізімінде Нұрсұл тан-
ның есімі тек бірінші болып тұратын. 
Иә, менің де есімім сол тақтадан 
түспейтін. Бір күні нашар баға алып 
қалдым. Сонда Нұрсұлтан қасыма 
келіп, «нашар оқуға болмайды» деп 
кеткен еді. Ой, сол кезде бетімнің ду 
ете қалып, қызарғанымды к�рсеңіз. 

«Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған» 
демей ме, біздің қазақ. Pзі алғыр, �зі 
зерек, �зі білімді, �зі сері Нұрсұлтанға 
ауылдағы біраз қыз да, кейде Алматы-
дан �ндірістік тәжірибеден �туге кел-
ген бойжеткендер де ғашық болып 
қалып жататын...

– Мектепті тамамдаған соң кімнің 
қайда кететіні туралы да арман да-
р ы ң ы з д ы  а й т ы п ,  о й л а р ы ң ы з б е н 
б�ліскен шығарсыздар?

Азаматтың суреті
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Қ азақтың ХХ ғасыр басындағы 
қилы тағ дыры, арманы, 
мақсаты, замана запыраны, 
мемлекеттік биікке қарай 
басқан қадамы туралы толым-
ды дүниенің бірі «Тар заман» 
телехикаясы дер едік. Сол 
сериалда Әлиханның бейнесін 
сомдаған актер Медғат 
Өмірәлиев айтулы тұлғаға 
портреттік ұқсастығымен 
ғана емес, актерлік ойнау 
шеберлігімен де  көптің есінде 
орныққаны анық. Сериал 
режиссері Мұрат Бидосов 
біздің бүгінгі кейіпкеріміз 
туралы: «Осыдан екі жыл 
бұрын «Ақылдың кіл ті» атты 
тарихи теле сериалды түсірген 
кезде Медғаттың актерлік 
шебер лігі мен бірге физикалық 
тұрғы дағы ширақтығына көз 
жет кіздім. Түсірілім барысын-
да өзіне жүктелген міндетке 
аса жауап кершілікпен қарап, 
образды жан-жақты әрі шы-
найы ашуға барын салатын. 
Сол кезде өзінің алдындағы 
аға буын актерлермен, ізін 
басып келе жатқан інілерімен 
түсірілім барысында рөлді 
жоғары деңгейде орындауға 
күш салып, ашық-жарқын 
мінезімен де көзімізге түсті. 
Жалпы актердің сыртқы 
фактурасымен бірге ішкі жан 
дүниесі, ой-өрісі тең болмаса 
қос қанатын кеңге  жайып, 
алысқа самғай алуы екіталай. 
Бұл тұрғыдан Медғаттың қос 
қанаты тең деп айтар едім. 
Актердің осындай сергектігі, 
тереңдігі, жұ мысқа деген 
жауапкершілігі кез келген 
режиссерге жақсы әсер қал-
дыратыны анық» дегені бар. 
Театрдағы айшықты рөлі 
бір төбе, «Кәусар»,  «Кү ләш», 
«Қыз жолы», «Өгей жү рек», 
«Ақылдың кілті»,  «Ба луан 
Шолақ» атты отан дық 
фильмдерге түсіп үлгер ген 
М.Өмірәлиевпен бүгінгі сұхбат 
өнер тақырыбына арналды... 

Медғат ӨМІРӘЛИЕВ,
Н.Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма 
театрының актері, «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты:

ӘЛИХАН АМАНАТЫ – 
ӘР ҚАЗАҚҚА АМАНАТ!– «Ұстазсыз шәкірт – тұл» дейді. 

$ңгі  мемізді  ұстаздар �негесінен 
бастасақ...

–  Актерлік жолға келген маған 
білім беріп, шеберлігімді ұштаған киелі 
ордам ол кезде институт, кейіннен 
академия деп аталған, Жүргенов 
атындағы қарашаңырақ. Шынымды 
айтсам, бала кезден «актер» боламын 
деп к�п армандай қоймадым. Бәлкім, 
осы бір бекзат �нердің �кілі атануға 
жүрексіндім бе екен? Артистік бол-
мысым бала кезден байқалған болуы 
керек, қиялым ұшқыр, к�рші-к�лемге 
пародияны айнытпай салатын бала 
болып �стім. Мектепте түрлі сахналық 
қойылымдарды ұйымдастырып, әзіл 
скетчтерге де қуана қатысатынмын. 
Үлкен �мірге қадам басарда Алма-
тыда оқитын ауыл үлкендерінің бірі 
Pнер институтына барып, бақ сынап 
к�руге кеңес берді. Барынша дайын-
далдым, бағым да шығар, емтихан-
нан �тіп Нұрғанат  Жақыпбаевтың 
жетекшіліг індег і  б�лімге  оқуға 
түстім. Жарты жыл оқыдым. Pзімнің 
қателігім екенін мойындау керек, 
оқудан шығып қалдым. Мектептен 
кейін оқуға түсіп кеткен баламыз, 
қалада емін-еркін қыдыруға к�ңіл 
б�ліп, сабаққа баруды ұмытыппын. 
Pнер ордасы мұндай енжарлығыма 
қатаң қарады, олардың бұл қатаңдығы 
менің кейінгі �міріме үлкен сабақ 
болды. Жарты жылда �нерге әбден 
ғашық болып қалған екенмін, басқа 
ештеңеге мойын бұрмай, 1999 жылы 
қайта келіп құжат тапсырдым. Тағы 
да түстім. Кураторымыз Gубәкір Ра-
химов. Екінші  мастеріміз марқұм 
Жайлау ағай болды. Ол кісі қайтыс 
болған соң Бекболат Құрманқожаев 
шеберлігімізді ұштады. Сол кісілерден 
тәлім-тәрбие алдық. Сахна тілінен 
Дариға Тұранқұлова, Шәмшия апайы-
мыз баулыды. 2003 жылы академияның 
театр және кино актері факультетін 
тамамдадым.  Диплом алмай жатып, 
Қазақстандағы театры жоқ соңғы об-
лыс – Маңғыстауда жаңа театр ашыл-
ды. Елбасы іссапармен Ақтауға барған 
уақытта халықпен кездесіп, елдің 
жайын сұрайды ғой. Сонда бір қыз: 
«Актриса едім, �зімнің туған жерімде 
еңбек еткім келеді. Бірақ театрымыз 
жоқ» деген екен. Елбасы бірден тиісті 
органдарға тапсырма беріп, театр аша-
ды. Міне, сол �нер ордасында еңбек ету 
біздің маңдайымызға бұйырған екен. 
Біздің курс және Рахиләм Машурова 
апамыздың курсы бірге барып, бір ай-
дай еңбек еттік. Бір айдан соң қайтып 
келдік те дипломдық жұмысымызды 
қорғап, �нердің к�ш керуенімен 
Маңғыстауға қайта ат басын бұрдық. 
Былтыр газеттеріңізге сұхбат бер-
ген бас режиссеріміз әрі к�ркемдік 
жетекшіміз Гүлсина Мерғалиева: 
«Мен үшін ең басты мамандық – 
 актер. Ол ең ұлы мамандық. Режис-
сер �з мамандығына келген сәтте 
бір маңызды дүниені түсінгені ж�н: 
«Актердің арманы, актердің құдай бер-
ген таланты алдында режиссер жауап-
ты». Ол соны түсініп, актерді ашуы ке-
рек, актердің талантының  ашылуына, 
актердің театрдағы �мір жолына ре-

Ө Н Е Р  Ө Л
р�ліне қатысты сұрақ туындайтыны 
анық. Ол жобаға қалай келдіңіз?

– «Тар заман» сериалын түсірерден 
бұрын қазақ театрларының ішінде 
алғаш рет Gлихан туралы спек-
такль қойдық. «Gлиханның амана-
ты» деген пьеса. Жазған – Нартай 
Сауданбекұлы. Бас режиссеріміз 
Гүлсина Бақытжанқызына ұсынған 
екен, ол бізге к�рсетіп, ұжыммен 
бірге отырып оқыдық, ұнаттық. Алаш 
партиясының құрылғанына 100 жыл, 
Gлихан Б�кейханның туғанына 150 
жыл толу мерейтойы қарсаңында 
осы шығарманы сахналадық. Сол 
спектакль жарық к�ргенде әлеуметтік 
желіде ақпарат тарады. Ол мәліметті 
осы «Тар заман» телехикаясын түсірген 
Мұрат Бидосов та байқап қалса керек. 
Одан бір жыл бұрын Абайдың қара 
с�здерінің желісі бойынша «Ақылдың 
кілті» киноэпопеясында Мұрат Би-
досовпен бірге жұмыс істеген едік. 
Режиссер спектакліміз туралы естіп, 
«Gлиханды ойнадың ба?» деп хабар-
ласты. Спектакльдегі суреттерімді 
жолдауымды сұрады. Жібердім. Аста-
нада комиссияның алдында режис-
серлер қай актерге тоқталғанын ай-
тып, таңдауын қорғайтын болуы ке-
рек. Мұрат Бидосов сол жерде менің 
суретімді ұсыныпты. Маған қоңырау 
шалып, «Gлихан Б�кейханды ойнай-
тын болдың» деді. Міне, осылайша, 
Gлихан Б�кейханның р�лін спек-
такльде сомдауымның арқасында 
кинода да басты р�л бұйырды. Осы 
телехикаямен қатар, «Қазақфильм» 
киностудиясынан «Балуан Шолақ» 
фильмінен бір р�лге ұсыныс түсті. 

ды. Қатты дайындалдық. Gлиханның 
шығармаларын қайта оқып шықтым. 
Ол туралы замандастары жазған 
естеліктерді оқыдым. Сондықтан «Тар 
заманға» іштей дайын болып барған 
секілдімін. Жалпы тарихи тұлға – 
жиынтық бейне емес. Сондықтан 
архив деректеріне сүйене отырып, 
Gлихан бейнесін сомдау үшін к�п 
іздендім. Ол – ұлттық үлкен тұлға. 
Алағай да бұлағай заманда ұлт мүддесі 
үшін, халықтың болашағы үшін 
қызмет етті. Pзім де актермін ғой, 
�згелердің ойынын к�ріп, бақылап, 
үйреніп,  үлгі  алып, сабақ алып 
жүремін. Бір байқағаным, актерлар та-
рихи кейіпкерлерді шектеулі рамкаға 
салып тастайды. Жеке �зім қандай да 
бір тарихи тұлғаның р�лін ойнағанда 
қарапайым адам екенін ұмытпау қажет 
деп ойлаймын. Кейіпкерімнің жан 
сарайына үңілсем деймін. Олар да 
�мірінде қателескен болар. Олар да 
бұл �мірдің махаббаты мен ғадауатын 
бір кісідей татты ғой. Сондықтан та-
рихи тұлғаларды рамкадағы  портретке 
салудың қажеті жоқ деп есептеймін. Gр 
р�лге жеке ізденіс керек. Сондықтан 
«Gлиханның аманатын» қойғанда 
қаншама тарихи ма териал оқыдым. 
Сол замандағы деректі фильмдерді 
к�ріп шықтым. Мәскеуде тұратын 
жиенінің нағашы атасы туралы 
естеліктерін жүрек сүзгісінен �ткіздім. 

Алматы қалдасында фильмнің 
тұсаукесері кезінде тарихшы мамандар 
келіп, қолымды алып, батасын берді. 
«Елу жылға дейін Gлихан Б�кейхан 
болып қаласың» деді. Бұл мен үшін 
үлкен баға. 

қатты байқалады. Бұл негізінен грим-
деушілердің еңбегі ме?

– Портреттік ұқсастық мәсе-
ле сінде Gлихан Б�кейханнан ау-
май қалғанмын деп айта алмаймын. 
Гримдеуші телехикаяға түспестен 
бұрын хабарласып, «Шашыңызды, 
мұртыңызды алмаңыз» деп ескертті. 
Сондықтан телехикаяда шашым да, 
мұртым да �зімдікі. Қалған ұқсастықты 
гримдеушілер жасады. 

– Ал $лихан Б�кейханмен мінезіміз 
ұқсас екен деп, қандай да бір ұқсас-
тықты байқай алдыңыз ба?

– Gлихан Б�кейхандай болу қайда? 
Иә, ол кісінің мінезін бойыма сіңірсем 
екен деген арманның болғаны анық. 
Дәл ол сияқты ұлт азаматы болу, елдің 
болашағы үшін ақырына дейін күресу, 
халықты ағарту жұмысымен тынбай 
айналысу – әр қазақ азаматының 
бүгінгі мұраты болуға тиіс деп ойлай-
мын. Ол анық дүние. 

– Медғат @мірәлиевтің аты аталса   
$лихан образы ғана елдің есіне түседі 
деген бір күдік бойды билемей ме?

–  Ж о қ .  О л а й  о й л а м а й м ы н . 
Мәселен, Асанәлі Gшімов ел аузында 
бір ғана Бекежан образымен қалған 
жоқ қой. Қаншама ғажап кейіпкерлер 
галереясы бар. Gрине, Асанәлі дегенде 
Бекежанның еске түсетініндей, менің 
атым аталса Gлиханның образы еске 
түссе ол мен үшін зор қуаныш. Gлихан 
Б�кейхан бейнесі мен сомдаған 
р�лдердің ішінде шоқтығы биік образ 
болып қалатын шығар. Жалпы мені 
тек тарихи р�лдерді сомдауға шақыра 
береді деп ойламаймын. Болашақта 
�з замандастарымның да бейнесін 
сомдаумен к�рермен жүрегіне жол 
табатыныма сенемін.

– Ұлтқа қызмет еткен тұлғалар 
аз емес. Олардың қайсысының р�лін 
сомдағыңыз келер еді?

– «Гамлетті ойнау әр актердің ар-
маны» деген секілді ме? Айтқандай, 
Г а м л е т т і ң  р � л і н  б е р г е н д е  б а с 
тартқанмын. Мақтан үшін айтып 
отырған жоқпын. Бәлкім ол р�лге 
іштей дайын болмағандығымнан 
шығар. Pзім армандаған р�л әзірге 
менің ішкі арманым бола тұрсын...

– 18-ге дейін �лең жазған секілдісіз...
– Атам Pмірәлі  �лең жазған 

екен. Pкініштісі, оның қаламы ба-
лаларына, немерелеріне дарымап-
ты. 18-ге дейін �лең жазуға тыры-
сып к�рдім. Не біреудікіне ұқсап 
келеді, не ұйқасы келмей қалады. 
Содан маған �лең қонбағанын 
түсіндім. Pлең жазу – Құдайдың бер-
ген үлкен сыйы деп түсінемін. Pлең 
жазу бұйырмағанымен, Құдай талай 
ақынның, шығармашылық адамның, 
үлкен тарихи тұлғалардың р�лін сом-
дауды маңдайға жазған екен, оған да 
шүкір етемін. 

– Қазақтың жері кең байтақ, бірі 
екіншісіне жат деуге келмейді. $рі қазір 
қала мен қаланың арасы жақындаған 
 заман ғой. Сонда да түптің-түбінде  
туған жерге келсем деген сезім бойды 
билемей ме?

– Ерте ме, кеш пе, елге ораламын 
ғой. Gке-шешем, туған-туыс осында. 
Баба зираты да елде жатыр. 

Сыртта жүргеннен жаман болма-
дым деп ойлаймын. Не десек те, елге 
оралу, қара шаңыраққа жақын жүру әр 
азаматтың ішкі бір ұстанымы шығар.  

– Театрдан киноға ауысу ойыңызда 
бар ма?

–  Б а р .  Ж а л п ы  т е а т р  м е н 
киноның �з сиқыры, �з ерекшелігі 
бар. Маңғыстауға келгеннен кейін 
кино саласынан алшақтап қалдым 
 деген ой мазалаған.  Бірақ олай бол-
май шықты. А лғаш рет «Кәусар» 
фильміне шақырту алдым. Бірқатар 
киноға түстім. Бірақ киноға түсу 
барысында актердің «аузына» жа-
санды с�з бен с�з тіркестерін са-
лат ы н ы н т үсі н д і м. Сценари й д і 
оқығанда �мірде қолданылмайтын 
с�здермен кезіктім. Сценариймен 
танысып шыққанда кино к�з алдыңа 
елестейді. Бірақ түсірілім алаңында 
мүлдем басқа жағдайға тап боласың. 
Pзіңнің ойыңдағыны жасағың келеді. 
Бірақ олай жасай да алмайсың. Актер 
болғаннан кейін сол алаңда еркін 
жүргің келеді. Pкінішке қарай, кей-
де жүре алмайсың. Кинода к�бінесе 
қозғалыссыз с�йлетуге тырысады. 
Бір орыннан жылжи алмайсың. Сон-
да да кино �зіне тартып тұрады.

«Күләштің» алдында «Кәусар» 
фильміне түстім. Шынымды айт-
сам, «Күләш» арқылы біраз киноға 
шақырту алатын шығармын» деген 
оймен бардым. Расында, сол киноның 
арқасында біраз киноға ұсыныс 
түсті. «Тар заманмен» қатар «Балу-
ан Шолаққа» түстім. Түсірілімнен 
соң Маңғыстауға келген кезде жас 
 актерлар, «Алматыда бізді сұраған 
жоқ па? Басты р�л үшін мені іздемеді 
ме?» деп сұрады әзіл-шыны аралас. 
Актер болып елдің назарында жүрген 
соң, олар да республика деңгейінде 
танылғысы келеді. Кино мен театр-
ды қатар алып жүрудің ешқандай 
қиындығы жоқ. Біздің театрдың бас-
шысы, режиссерлері қандай киноға 
шақырту алсақ та, «барып қайт» деп, 
қуана-қуана қолдау білдіріп отырады. 
Ол да бізге қанат бітіреді...

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Қ.СІМ$ДІЛ

А қ ы р ы  с о л  т у ы н д ы д а  Б а л у а н 
Шолақтың досы Ақылбайды ойнап, 
екі жобаға қатысатын болдым. Осы-
лайша, жаз бойы үш жарым айдай 
киноға түстік. Маңғыстаудан мамырда 
кетіп, үйге қыркүйекте бір-ақ орал-
дым. Шілдеде келіншегім босанып  
ұлды болған едім, ұлымды үш айлық 
кезінде бір-ақ к�рдім...

– $лихандай тұлғаның р�ліне 
 дайындалу қиынға түспеді ме?

– «Gлиханның аманаты» спек-
таклін қояр кезде бір айдың к�лемінде 
үйде гілермен с�йлесуге уақыт болма-

Бірақ адам баласы �з-�зіне қатаң 
сын к�зімен қарауы керек, әсіресе 
актер �зін-�зі сынамаса – �нерінің 
�скені емес, �шкені. Pнер адамы �зін-
�зі әрдайым сынап, шыңдап отыруы 
керек. Сондықтан Gлихан туралы 
театрдағы әр р�ліме ұдайы дайында-
лып барып кірісемін. Ал, кино – театр 
емес. Телехикаяға түскенде оны да жа-
дымнан шығарған емеспін, әр р�лдің 
таспаға басылып қалатынын ойлап, 
мінсіз шығаруға тырыстым.  

– «Тар заманда» $лихан Б� кей -
хан мен портреттік ұқсастығыңыз 

Маңғыстау өнер мен өлеңнің, әдебиет пен мәдениеттің өлкесі ғой. 
2003 жылы 21 наурызда Ғабит Мүсіреповтың «Қыз Жібегімен» жаңа 
театрдың сахнасын аштық. Шымылдық ашыла салысымен, залға 
қарасақ, бірінші қатарда қазақтың ою-өрнегімен әдіптелген киімін 
киген, сырға-білезігі жарқыраған әжелер шашу шаша бастады. 
Спектакльде актерлермен жағаласа сөйлеп, көңіл күйін анық 
білдіріп, бізбен бірге қойылымды ойнағандай болып, сөзімізге, 
сезімімізге жауап қатып отырды. Ол, әрине, бізге бір жағынан 
қызық, екінші жағынан қуантты. 
Қазіргі Ақтау халқы театрды өте құрметтейді. Әкемтеатр болсын, 
Жастар театрының ұжымы болсын, бізге гастрөлдік сапармен келген 
актерлер біледі, залда ине шаншар жер болмайды, түрегеп тұрып 
көреді. Демек, біздің ұжымның да 17 жылдық еңбегі бар. Қазіргі күні 
де көрермен хабарласып, ой-пікірін айтып отырады.

жиссер жауапкершілікті алады» де-
ген ғой. Құдайға шүкір, актерге ұлы 
мамандық деп қарайтын Нұрнияз 
Мұханұлы, Гүлсина Мерғалиева сын-
ды басшылардың, Гүл Зиятова сынды 
мықты мамандардың арқасында біз 
шығармашылықпен алаңсыз айна-
лысып кеттік. Кез келген театрдың 
жағдайы басшылыққа байланысты 
екені түсінікті. Театрға, �нерге жана-
шыр, әкелік, апалық қамқор к�рсете 
білген азаматтар ұжымды ұдайы алға 
сүйреп келеді.  Театрымыз отандық 
театрлардың ішінде ең жасы. С�йте 
тұра, әріптестерімнің барлығы да үлкен 
�нердің сүт бетіне шығар қаймағы. Иә, 
ұжымымызда жастар к�п. Жастар 
еңбектенуден  шаршамайды.

– Шаршамау б�лек әңгіме, алайда 
Қазақстанның ең қиыр облысына бару 
сол жастарға ауыр соқпады ма?

– Gрине, әсем Алматыдан соң 
Маңғыстауға сәл-пәл жатырқағандай 
болғанымыз рас. «Қайда келдік?» 
 д е г е н  қ о р қ ы н ы ш ,  ж ү р е к с і н у 
сезімдерін де бастан �ткердік. Бірақ 
жергілікті әкімшілікке �те  ризамыз. 
Кілең жас,  кілең бойдақ жетіп 
барғанда құшақ жая қарсы алды. 
Екі-үштен пәтерлерге б�ліп орналас-
тырды. Ол пәтерге киімімізбен ғана 
кіріп бардық, қалған жасау-жабдықты 
түгел даярлап қойған екен. Театр 
мен үй арасына қатынайтын арнайы 
к�лік берді. Театрымыздың басшысы 
Нұрнияз Мұханұлы әкімшілікпен 
бірлесе отырып әлеуметтік жағдай-
дың бәрін жасауға тырысты. Бір 
жыл �тер-�тпесте үйленіп, отау 
құрғандарымызға пәтер бере  бастады. 
Сондықтан шығармашылық жұмысқа 
алаң к�ңілсіз кірістік. Екі курс бір-
бірімізді жақсы білеміз, �зара дос-
жармыз. Тіпті Pнер академиясын-
да оқығанда есігіміз қарама-қарсы 
еді. Сондықтан ұжым да бір-бірін 
жатырқамады. Gрі театрдың  ашылу 
салтанатына келген аға буын �кілдері: 
«Маңғыстаудың тарихында есімдерің 
а л т ы н  ә р і п п е н  ж а з ы л а д ы »  д е п 
арманымызға қанат байлап берді. 

– Жаңа театрға барған сіздердің 
к�ңіл күй осындай, ал театрға сусаған 
Маңғыстау жұртының к�ңіл ауаны 
қалай болды?

– Маңғыстау �нер мен �леңнің, 
әдебиет пен мәдениеттің �лкесі 
ғой. 2003 жылы 21 наурызда Ғабит 
 Мүсі реповтың «Қыз Жібегімен» жаңа 
театрдың сахнасын аштық. Шымыл-
дық ашыла салысымен, залға қарасақ, 
бі рінші қатарда қазақтың ою-�р-
негімен әдіптелген киімін киген, 
сырға-білезігі жарқыраған әжелер 
шашу шаша бастады. Спектакль-
де актерлермен жағаласа с�йлеп, 
к�ңіл күйін анық білдіріп, бізбен 
бірге қойылымды ойнағандай болып, 
с�зімізге, сезімімізге жауап қатып 
отырды. Ол, әрине, бізге бір жағынан 
қызық, екінші жағынан қуантты. 

Қазіргі Ақтау халқы театрды �те 
құрметтейді. Gкемтеатр болсын, 
 Жастар театрының ұжымы болсын, 
бізге гастр�лдік сапармен келген 
 актерлер біледі, залда ине шаншар жер 
болмайды, халық түрегеп тұрып 
к�реді.  Демек, біздің ұжымның да 17 
жылдық еңбегі бар. Қазіргі күні де 
к�рермен хабарласып, ой-пікірін ай-
тып  отырады. 

– Сонда да «Орталықта қалмадым-
ау, қалсам  басқа �нер арнасына түсер 
ме едім?» деген пендәуи ой келмей ме?

– Ой – ой болғаны үшін мазалайды 
ғой. Академияда жүргенде, т�ртінші 
курста Күнсұлу Тұрғынбекова, марқұм 
Шалқар Үркімбаев, Марат Абайділда 
және мен – т�ртеуіміз «Хабар» теле-
арнасында дубляж саласында жұмыс 
істеп жүрдік.  Диплом алған кезде 
Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық балалар 
мен жас�спірімдер театрының сол 
кездегі директоры Тілектес Мейрамов 
Шалқар Үркімбаев,  Гүлнар  Орманова 
және мені театрға шақырып, Шалқар 
е к е у м і з г е  Қ о д а р д ы ң ,  Г ү л н а р ғ а 
Баянның р�лін ұсынды. Қалсақ па 
деп те ойлап жүрдік. Театр ол кезде үй 
бере алмайды екен. Gрі т�рт жыл бірге 
оқыған достардан қалғымыз келмеді. 
Сондықтан алыстағы Маңғыстауға 
курстастардан қалмай, бірге бардық.

Иә, кейде бір ой мазалайды. 
 Алматыда қалғанда қазір қандай актер 
болатын едім деп ойланамын. Бірақ 
бұл �кініш емес. 

– Сізбен әңгімелескенде «Тар 
 за мандағы» $лихан Б�кейханның 

Азаматтың суреті



5№49 (1569)
3 – 9 желтоқсан

2020 жыл

ANA TILI

Тәуелсіздігімізден бергі жердегі төл тарихымызбен шектеліп, еліміздің бүгінгі астанасы 
Нұр-Сұлтан қаласының сән-салтанатына сәл көз жіберсек, көрген адам сүйсінерлік дерек-
тер мен бас қаладағы жас ұрпақ бойына мақтан, мерей дарытар келешекке керектердің 
өзі жетіп артылары айғақ тілемейді. Бәйтерек пен Ақ Орда, Ханшатыр мен Бауыржан 
Момышұлы ескерткіші, «Мәңгілік ел» қақпасы мен «Отан-Ана» кешен-бақшасының өзі – жаңа 
тарихымызға табан тірер сүйек, ауыз толтырып айтар әңгімемізге тиек екені ақиқат. Әуелі 
Ақмола атанып, содан соң сәтті Астана болып бой көтеріп, кейінгі қос жылда Нұр-Сұлтанға 
айналған мемлекетіміз орталығы ежелгі тарихымызға лайық, жер асты-үсті байлығымызға 
сай бітім түзгені өзімізді тәнті етіп, тілектес дос қонақты қуантады. Десек те, мен бұл жолы 
жалаң мақтан мен тамсанысты шаттанға қосылмай, сол мерейіміздің ізіне ірку, мерейіміздің 
жүзіне шіркеу түсірер бір-екі, бәлкім, байқамаудан кеткен, бәлкім, біліксіздіктен жіберілген 
бір-екі фактіні ғана алға тартсам деймін.

Жалпы, бұл – әлем елдерінде бағзыдан бар, 
әйтпесе жаңа егемендік алған мемлекеттерге 
к�бірек тән игі дәстүр шығар. Құтты қонақ 
болып немесе маңызды ресми сапарлармен 
келген шет мемлекеттер патшалары мен бірінші 
басшыларының болған жерінде, оның кіндік 
қаласында жаңа ағаш отырғызып, тілектестігін 
к�рсетіп, белгісін қалдырары бар. Дау жоқ, 
тамаша дәстүр. Біздің еліміздің де тәуелсіздік 
алғалы осындай құрметке ие болып, талай-
талай шоң елдер мен к�зқарасы оң елдердің 
Президенттері мен Премьер-министрлерін 
қарсы алып, қабылдап, бұлардың Қазақ Еліне 
жасаған сапарының бір бедер-құжатындай 
саналар астанамызда жас шырша к�шетін егіп, 
сол шыршалар бүгінгі таңда �сіп-�ніп, жеке бақ 
түзіп тұр десек, асыра айтпаймыз. Мұның �зі 
– бірер жыл �ткен соң-ақ ұмытылмас шежіре, 
тағылымды тарих.

Міне, осы шежіре-тарихпен және бір тілдесу 
үшін мен кіндік шаһарымызға жол түскен 
сайын – уақыт қыспаса – ондағы Отан-Ана 
монументіне арнайы тәу етіп, іргесіндегі Пре-
зиденттер еккен шыршалар аллеясын бір ара-
лап қайтатыным бар. Жақында 9 маусым күні 

ПРЕЗИДЕНТ СТЕФАНОПОЛУС 
ШЫРШАНЫ ЕКІ РЕТ ЕККЕН БЕ?

БАЛА ӘКЕДЕН 
ОЗЫҚ БОЛУЫ ТИІС

Төрегелді ШАРМАНОВ,
ҚР ҰҒА академигі, медицина ғылымының 
докторы, профессор: 

Ұ Л Т  Ж Ә Н Е  Ұ Р П А Қ
– И.С.Тургеневтің «$келер мен 

балалар» романында қилы тағдыр, сан 
түрлі мінез, әсіресе шығарманың аты ай-
тып тұрғандай, әкелер мен балалардың 
қарама-қарсы бейнесі айшықталады. 
Ұрпақтар арақатынасы қай заманда 
да �зекті. «Ескінің соңы мен жаңаның 
басына» қатысты пікір сіздің үйде де 
байқала ма? @зіңіз бен ұлыңыздың ара-
сында осы тақырыпқа орай қандай да 
бір мәселе туындамай ма?

–  Д ұ р ы с  а й т а с ы з ,  Қ ұ н а н б а й 
мен Абайдың, Абай мен оның ұл-
дарының арасындағы жақындық пен 
алшақтық, �зіңіз мысалға алған Тур-
генев кейіпкерлерінің «әкелері мен 
балаларының» мәселесі бәрімізге де 
жақын, бәрімізге де аяулы. Заман ал-
масып, к�п дүние �згерсе де ескі мен 
жаңаның қарама-қайшы к�зқарасы 
әлі де байқалады. Оған бола кінәліні 
іздеп, «күнәһарды» табуға тырысудың 
қажеті жоқ. Pмірге келген әр буынның 
маңдайына �з тағдыры жазылады. 
Кейінгі буынның маңдайындағы жазу 
бұрынғы буынның жүрген жолымен 
сәйкеспей қалуы да заңдылық. 

Иә, біз жайбарақат заманда �мір 
кештік. Асықпадық. Аптықпадық. 
Ал бүгінгі уақыттың жүрісі жедел, 
қозғалысы шапшаң. Қай жастағы 
адамның да шапшаң ойлануы, дер 
кезінде әрекет етуі қажет. Қаласаңыз 
да, қаламасаңыз да, бүгінгі заманы-
мыз дың шындығы осы. Міне, осы екі 
айырмашылық кейде бүгінгі әкелер 
мен балалардың арасында екі б�лек 
ұстанымның пайда болуына әкеле 
ме деймін.  Gкелер «асықпайық, 
ойласайық» деуі мүмкін. Балалар оған 
к�не ме? Зымыраған уақыттың жалына 
жармасып алып, уақыттан бұрын оза 
шапқысы келеді... 

P з  о т б а с ы м н ы ң  м ы с а л ы н а 
оралсам, әке мен бала арасындағы 
қарама-қайшылықтың орнына, екі 
ұрпақтың бірін-бірі түсініп, ортақ 
ұғым мен пайымға тоқтап, ашық 
қақтығысқа ұрынбағаны дұрыс деп 
санаймыз. Gкенің балаға ж�н сілтеуі, 
жол к�рсетуі, анығын айтсақ, ақыл 
айтқысы келіп тұруы табиғи заңдылық. 
Бірақ, ж�ні солай екен деп, орынсыз 
қысым жасаған дұрыс емес деп ойлай-
мын. Перзенті әкесінің айтқан ақылы 
мен кеңесін тыңдасын, алайда заманы-
на сәйкес шешім қабылдауда баланың 
�з ойы, �зіндік пікірі болуға тиіс. Gке 
баланың мысын баспай, қанатын 
кең жаюға мүмкіндік берсе құба-құп. 
Бала да әке ақылына құлақ қойсын, 
себебі әкесі оған �мір елегінен �ткен 
пікірін айтады. Солай бола тұра әкесі 
баласының тек �зіне ұқсағанын қалап, 
айтқанымен ғана жүргенін міндеттеуі 
– бала арманына, мақсатына кедергі. 
Gр баланың �зіне тән мінезі болады. 
Бала отбасында еркін �сіп, қажетін 
бойына сіңірсе ғана �з заманының 
азаматы болып қалыптасады. Gкелер 
мен балалар қарым-қатынасында 
үлкендерден жауапкершілік пен 
мейірім, кішілерден еркіндік пен 
сыйластық сезімі к�п сезілетін секілді. 
Бұл менің жеке к�зқарасым шығар. 
Қандай мәселе болса да, қайшы 
к�зқарастар мен пікірлерден аяқ алып 
жүре алмай қалса да әке мен бала 
арасы салқындамағаны маңызды. 
Gке мен бала арасында жылу сақталса 
кез келген мәселені айналып �туге 
болады.

Біз таныған 
тұлғалардың 

өмірдерегіне көңіл бөлсек, 
ұлы әкелер бейнесін көреміз. 

Құнанбай мен Абай, Шыңғыс пен 
Шоқан бейнесі әдебиетте там-тұмдап қана 

жазылғанымен, соның өзінен әкелік ғажайып 
сезімнің, перзенттік ерекше махаббаттың 

толқынысын сеземіз. Бұл да заманалар көшінен 
жалғасқан ұлы сезім, әкелер мен балаларға ғана 

тиесілі ғажайып көңіл пернесі болар. 
Иә, Төрегелді Шармановтан осы кезге дейін 

талай-талай БАҚ өкілдері сұхбат алып, 
қоғам тамырын басқан, елдің жайын 

қаузаған тақырыптарды қозғады. Ал бұл 
сұхбаттың ерекшелігі әке мен баланың 

арасындағы ұлы сезімдер, жылу, 
қарым-қатынас туралы 

болмақ...  

– Ұлыңыз да, �зіңіз де елге белгілі 
тұлғасыздар. Алмаз Т�регелдіұлы 
ұлт саулығы мен денсаулық саласын 
нығайтуда белсене атсалысып жүрген 
азамат. Сіз де жұртқа мәшһүр ғалымсыз, 
с�йте тұра ұлыңыздың қызметіне, 
атқарып жатқан жұмысына жұрт ал-
дында ашық баға бермейсіз, мақтауға да 
сараңсыз. Неге? Сыртқа айтпасаңыз да 
іштей мақтанып, марқаятын шығарсыз? 

– Қазақ баласын к�п мақтамаған. 
Іштей қуанып, риза болып, шүкір ет-
кен. Мен де сол жолдан к�п ауытқыған 

емеспін. Жұрттың мақтауына ие бол-
са, сол жетеді. Алмаздың ісін, жүрісін 
жіті бақылаймын. Еңбегінің халыққа 

пайдасы тиіп жатқанына іштей 
ризамын, бірақ сыртқа ашық 

к�рсетуді орынсыз деп ойлай-
мын. 

Баяғыда Ақт�беде ректор 
болдым. Үш жылдан кейін 
Үкімет Денсаулық сақтау 
министрі етіп тағайындады. 
Бірден алып-ұшып әкеме 
т а р т т ы м .  Ж а ң а л ы ғ ы м д ы 
үнсіз отырып тыңдады. К�п 
с�йлей қоймады, бірақ іштей 

қуанғанын сездім. Жанары-
нан ерекше бір  мейірімнің 

шуағын байқадым. Gке баланың 
же тістігіне іштей қуанса да, ерек-

ше жылу арқылы бала оны сезеді. 
Gкелерге сол сезімнің �зі жеткілікті.

– Gр ұрпақтың �з заманына сай 
к�зқарасы қалыптасуы заңдылық. 
Gрине,  кейбір  мәселеде  менің 
 позициям қарама-қайшы болуы 
мүмкін, ұлым оған түсіністікпен 
қарап, к�мектеседі. Gркім �з  ойында 
қалатын кездер де  бар.  Мұның 
барлығын �зара жан-жақты саралай-
мыз, талқылаймыз.

Ұлым к�п жағдайда жұмысыма 
келіп, к�мектесіп тұрады. Ойын ай-
тып, кей жерде түзеп кетеді. Pзім 
жетекішілік етіп жүрген жұ мыс та-
рымды да жіті қадағалап қояды. Кейде 
пікірін к�мекшілеріме айтып, тапсы-
рып кетеді. Онысын маған айтпайды, 
мен де байқамағандай боламын. Ол да 
менің хабардар екенімді білетін шығар, 
бірақ бір-бірімізге оны сездірмейміз. 

Ұлым �те қамқор, сұхбат жүр-
гі зерде немесе тікелей байланысқа 
шығарда барлық қажетті техника-
ны қосып, дайындап береді. Бір-
бірімізге к�мекшіміз. Мысалы, бо-
латын іс-шараға қатысты с�зімізді, 
баяндамамызды алдын ала саралап 
аламыз, кем тұсын толықтырып, 
пікірімізді бір-бірімізге ашық айта-
мыз. Ғылыми жұмыстарға қатысты 
да ашық талқылаймыз. Жұмысқа кел-
генде ол менің ұлым ғана емес, білімді 
азамат, әрі маман, әрі ғалым екені 
ұдайы жадымда тұрады. 

– $ке-шешеңіз сізді бетіңізден 
қақпай, еркін �сіргенін сұхбаттарыңызда 
айтып жүрсіз. Ал �з ұлыңызды қалай 
тәрбиеледіңіз? Бірбеткейлігіңіз бен 
қаттылығыңыз бала тәрбиесінде 
шешуші р�л атқарған жоқ па?

– Жоқ, сіз айтқан бірбеткейлік 
пен қаттылық �зіме, ғылымға қоятын 
талап қой. Үйде баланы мен де еркін 
�сірдім деп ойлаймын. Қызмет 
жолының бастапқы б�лігінде ғана 
ұлыма жол нұсқап, бағыт бергенім бол-
маса, ары қарай �з бағдарымен жүріп 
келеді. Шетел асып, ол жақта жұмыс 
істеп, маман болып қалыптасып, �сті, 
жетілді. Бүгінгі жетістіктері �з еңбегі, 
�з маңдай тері. Осыған шүкір етемін. 
Pзімде бар мүмкіндіктерді оның алды-
на үйіп-т�гіп, қолынан ұстап жетекте-
ген жоқпын. Қандай жетістікке жетсе 
де, �з еңбегі, �з талабы.

– Екеуіңіз де сұхбаттар беріп, 
ғылыми мақалалар жазып, халық 
саулығы жолында ақпараттық жұмыс 
жүргізесіздер. Кейде араңызда бәсе-
келестік орнамайды ма?

– Жасыма байланысты Алмазға 
ілесе алмаймын ғой. Ол жылдам әрі 
жаңаша ойлайды. Мен �з �мірімнің 
биігінде тұрып бәріне байыппен, 
асықпай қарап, асықпай шешім 
 шы ғаруға тырысамын. Қалай болғанда 
да бір-бірімізге ақыл-кеңесімізді 
 айтып, демеп жүреміз. 

Е к е у а р а  б ә с е к е л е с т і к  ж о қ . 
 Жалпы эволюция нені талап етеді? 
Кейінгі ұрпақтың мықтырақ болуы 
табиғат заңы. Pсу бар болғанда ғана 
эволюциялық даму бар. Сондықтан 
да бала әрдайым әкесінен озық болуы 
тиіс.

– $ке мен бала достығы бар ма?
– Gрине, бар. Достық терең түсі-

ністіктен ғана туындайды. Сонда 
ғана �зара сыйластық пайда болады. 

Бала әке-шешесін сыйламай «�зім 
�стім, жетілдім» деп тастап кетіп жат-
са, бұл надандықтың, азғындықтың 
жиіркенішті к�рінісі. Pкінішке қарай, 
бүгінде мұндай жағдай жиі кездесіп 
жатыр ғой.

Маған Алмаз  зор құрметпен 
қарайды, жаны қалмай күтім жасайды. 
Перзенттік жүрегімен алғаусыз жақсы 
к�ретінін білемін. Ол шынайы сезімі. 
Сол сезімін алға тартып міндетсіген 
де емес.

– @кінішке қарай, қазіргі қазақ 
қоғамында отбасы құндылықтары құл-
дырап бара жатқаны ащы шындық. Бұл 
мәселені қалай түзейміз?

– Бұл �те күрделі мәселе. Gке-
шешені құрметтемеу, сыйламау ең 
жиіркенішті мінез. 

Баланың ата-анаға қамқорлығы 
тамақ беріп, күтім жасау ұғымының 
т�ңірегінде ғана болмауы керек. Ол 
�те т�мен ұғым. Баланың әке-шешеге 
қамқорлығы ұғымын терең түсінген 
абзал. 

Перзентіңнің елге пайдасы тиіп, 
абыройлы болса, ар-ұятын сақтап 
әулетке с�з келтірмесе – міне, 
перзенттің ата-баба жолына адалдығы, 
қамқорлығы осы. Ал әке-шешені 
киіндіру, тамағын беру, күтімін жа-
сау, қаражат тауып, асырау деген 
қарабайыр ұғым. Ол баланың ата-ана-
сы алдында атқарар табиғи міндеті. 
Соған ғана байланып қалмау керек. 

Gкенің баланы асырауы – пер-
зентінің бойына ізгілік дәнін егіп, 
ел мен жердің нағыз азаматы бо-
лып қалыптасуына еңбек сіңіруі. Ал 
баланың әкені асыруы – перзенттің 
�з ортасында түзу жүріп, адалдық туын 
жықпауы, адами қасиеттерді биік 
ұстауы, абыройлы болуы.

Осы сенімді берік ұстанса, отбасы 
құндылығы да жоғалмайды.

–  «Мен сізден оздым әке, мені 
бүкіл қазақ таниды» деген Абайға, 
«Ұлым, сен менен оздым деуің үшін 
әуелі �зің сияқты ұл тудырып ал» деген 
Құнанбайдың жауабын бәріміз білеміз. 
Турасын айтыңызшы, ұлыңыздың 
жетістіктері сіздің жетістіктеріңізді 
басып озды ма?

– Ұлым менің к�леңкемде қалып 
қойса, қуанбас едім, жүрегім тыныш 
таппайтын еді. Ұрпақ жалғастығы, 
эволюцияның басты қағидасы кейінгі 
ұрпақтың менен әлдеқайда мықты 
 болуында. Ұлымның жетістіктері менің 
жеңістерімді  басып озуы заңдылық. 
Pзінің дара жолын тапқанына, �з 
саласында  танымал  болып, айтулы 
жетістіктерге жеткеніне, ең бастысы, 
халықтың оған сенім артатынын к�ріп 
масаттанамын. Pсті деген осы. 

Gкелік мейіріммен осылай жалғаса 
беруін шын тілеп тұрамын. Мен 
шықпаған биіктерге шықсыншы деп 
тілеймін. Мен аспаған асулардан 
�теріне сенімдімін. 

Ол тұлға болып қалыптасты, 
еліміздің денсаулық сақтау саласына 
еңбек сіңіріп жүр және қоғамдық 
жұмыстарға белсене атсалысып 
келеді. Халықтың жабырқаған жа-
нына сүйеніш болғысы келеді, елдің 
жыртық к�ңілін жамау үшін барын 
салады. Бұл мен үшін зор абырой!

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

«Gке – балаға сыншы» дейді дана 
халқымыз. Gке баланы ақылымен жақсы 
к�реді, жүрекпен тілектес болады. Gке 
үшін баласының �мірдің мына бұралаң 
жолында сүрінбей жүруі, ар-ұятын 
сақтап, дұрыс адам болып қалыптасуы 
аса маңызды. Gке ретіндегі ойым осы. 

– Екеуіңіз де ғалымсыз. Кейде ғылыми 
к�зқарас сәйкеспей қалуы да мүмкін. 
«Платон менің досым, бірақ ақиқат одан 
да қымбат» дегендей, келіспеген жерде 
Сіз қандай шешім қабылдайсыз? Бұған 
ұлыңыз не дейді?

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН ЖИЫН

 Нұр-Сұлтан қаласына барғанымда осы баққа 
және бір соғып, аралап қайттым. Мені бұл 
жақсы жерге осы жолы жетелеген және бір себеп 
– ондағы �рескел бір жаңсақтық түзетілді ме, 
жоқ па, соны білу еді. Айтпақшы, мен оны бұдан 
он шақты жыл бұрын бірінші рет байқағанмын. 
Бірақ Алматыға оралған соң, алғаш жерден жеті 
қоян тапқандай жалаулатпай-ақ қояйын дедім, 
әрі біраз уақыт �ткеннен кейін осындағы мем-
лекет басшылары мен үкімет жетекшілері аты-
ж�ні түсірілген жазбамды таппай қалдым. Ал 
дер кезінде қозғамаған соң, мұндай бадырайып 
тұрған мінді Астанадағы біреу-міреудің к�рмеуі 
мүмкін емес, оны ж�ндеп қойған да шығар 
деген ой келді. Оның үстіне зейнетке шыққан 
соң, біздің Бас қаламызға қажетіміз шамалы 
болып қалды, сондықтан �з бетімізше сирек 
баратын болдық. Еске түсірер себеп жоқтықтан 
біраз ұмытылып қалғаны да рас-тын. Ал жуырда 
жол түсіп «Отан-Ана» ескерткішіне соққанда 
есімізге түсіп, «Жаңылысқан жоқпыз ба, әлі тұр 
ма екен» деп тексердік.

Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан  Назарбаев 
отырғызған шыршамен бір қатарда Қытай 
Халық Республикасының Т�рағасы Си 

Цзиньпин, Түркия Президенті Реджеп Тайып 
Ердоған, Gзербайжанның мемлекет  басшысы 
Ильхам Gлиев, Иордания елінің королі ІІ 
Абдолла ибн әл-Хұсейін, Ұлыбританияның 
бұрынғы Премьер-министрі Дэвид  Кэмерон, 
Германияның бұрынғы президенті Хорс 
Келер, тағы басқа да шетел мемлекеттері 
жетекшілерінің еккен шыршалары тізіліп тұр. 
Бұлармен қатар Италия, Украина, Pзбекстан, 
Египет, Словакия, Хорватия, Оңтүстік  Корея, 
Словение, Вьетнам, Польша, Моңғолия, 
Түрікменстан, Греция секілді мемлекеттер 
басшыларының да отырғызған ағаштарын 
к�ріп, аты-ж�ндерін ағаш тақтайшалардан 
оқимыз. Біз бұрынғы деп жазып жатқанмен, 
қазір талайы �мірден �тіп кеткенмен, бұлар күні 
кеше атағы дүрілдеп тұрған к�семдер еді ғой. 
Ішінде кемеңгерлері де аз емес. ҚХР Т�рағасы 
Ху Цзиньтао, Pзбекстан Президенті Ислам 
Кәрімов, Түрікменбашы Сапармұрат Ниязов, 
Малайзия Премьер-министрі Наджиб Тун 
Абдул Разакка кімдерден кем еді? Бүгінгі таңда 
олар еккен жас шыршалар да жайқалып тұр.

Бұл ағаштар – к�рікті к�п ағаштардың 
әйтеуір бірі емес, бірегейі – Тәңіртау шыр-
шалары. Мемлекет басшыларының қайың да, 
қарағай да екпей, хош иісі аңқыған, ең кемі үш 
ғасыр жасайтын, сұлу да сұңғақ Тянь-Шань 
шыршаларын отырғызуының �зінде к�п мән 
жатқаны анық. Бұлардың ұзақ �мір сүріп, к�з 
қуандырып тұруы – �з еліміз бен �зге мемле-
кеттер арасындағы бейбіт те берекелі қарым-
қатынастың нышанындай емес пе?

Жә, енді  осы шағын мақаламыздың 
жазылуына себеп болған бірер жаңылыс-
жаңсақтықтарға келейік: «ГФР Президенті 
Х.Кёлер», «Малазия Премьер-министрі Дато 
Сри Мохе Наджиб Тун Абдул Разакка». Герма-

ния Федеративтік Республикасы Президентінің 
фамилиясы Кёлер ме, жоқ Келер ме? Екі әріп 
– ё мен е дыбысында тұрған не бар деп айта 
алармыз ба? Ол Бонн қаласын Бон деп жазумен 
туысқан емес пе? Наджиб Тун Абдул Разакка 
үкіметін басқарған елдің дұрыс аты – Малай-
зия. Бұлардың �зі халықаралық аты-ж�нді 
емлеге сай жазу, сауатты таңбалауға келгенде 
қате екенінің басы ашық. Мен енді бұлардан 
да бұрын басқа бір нәрсеге таңғалғанымды ай-
тайын. Греция Республикасының Президенті 
К.Стефанополус екі рет шырша отырғызыпты. 
Қ а л а й ш а  ж ә н е  н е л і к т е н ? !  Б ә л к і м ,  о л 
Қазақстанға екі рет келген болар. Бұлай десек, 
Ресей Федерациясының Президенті В.Путин 
бізге 10 рет, Pзбекстан Президенті Ислам 
Кәрімов 5 рет келіп кеткен жоқ па?! Сонда 
Греция Президентіне к�рсетілген бұл ерекше 
құрметтің себебі неде? Байқамаудан ба? Жоқ 
сапарды ұйымдастырушылар екі рет шырша 
еккізгенде жаңылысқан ба? Қалай болғанда да 
к�рген жұртты қайран қалдырар бұл олқылықты 
түзеп, бір жағына шығарған ж�н шығар.

Мін-жаңсақтық кімнен кетті? Прези-
денттерге к�шет дайындап, күрек ұстатып, 
к � м е к т е с е т і н  « А с т а н а  к � г а л д а н д ы р у 
құрылысы» мамандары салақтығынан ба, 
жоқ бұрынғы Астана, бүгінгі Нұр-Сұлтан 
қаласы әкімшілігінің жауапты қызметкерлері 
олақтығынан ба?! Gлде...

Тоғыз ауыз с�здің түйіні: мен орынды 
сұрақ қойып отырмын. Gрине, жеке басым 
уәжге мұқтаж емеспін, ал Президенттер еккен 
шыршаларды к�рген, к�ретін халыққа жауап 
қажет-ақ...

Бақыт САРБАЛАҰЛЫ, 
жазушы

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының ұйымдастыруымен «Қазақстанның Ұлы 
жеңіске қосқан үлесі және Ақай Нүсіпбеков мұрасы» атты 
ғылыми-практикалық конференция �тті. 

«VІІІ Нүсіпбеков оқуларының» аясында �ткен кон-
ференция к�рнекті ғалым, академик, тарих ғылымының 
докторы, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
А.Нүсіпбекұлының құрметіне арналды. Академиктің тұлғасы, 
оның тарих, археология, этнография және мәдениеттану 
 салаларына қосқан үлесі с�з болды. 

Жиынды аталған институт директоры, тарих ғылымының 
докторы З.Қабылдинов кіріспе с�зімен ашып, Екінші 
дүниежүзілік соғыстың ардагері А.Нүсіпбековтің �мірбаянына 
тоқталды. Институттың бас ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымының докторы Қ.Алдажұманов Қазақстанда әскери-
тарихи ғылымның қалыптасуындағы А.Нүсіпбековтің үлесін 
тілге тиек етсе, «Дүниежүзі тарихы» б�лімінің меңгерушісі, 
профессор  Г.К�кебаева түркістандық соғыс тұтқындары 
туралы құжаттармен таныстырды.

Рязань мемлекеттік университетінің Ресей  тарихы 
кафедрасының аспиранты Л.Геннадий, Тарих және этноло-
гия институтының ғылыми қызметкерлері, тарих ғылымының 
докторы А.Тоқанқызы, тарих ғылымының кандидаты 
М.Қалыбеков, тарих ғылымының кандидаты С.Асанова, 
А.Gбдіғаниұлы және т.б. с�з с�йлеп, ой-пікірлерімен б�лісті. 
А.Нүсіпбеков атындағы мектеп-гимназия мен мектепке 
дейінгі шағын орталықтың қызметкері Б.Сәрсенбай баян-
дама жасап, «Ерлік жолымен» ғылыми-зерттеу орталығы 
қоғамдық қорының жетекшісі Д.Зейноллақызы «Женщины 
Казахстана на войне 1941-1945» атты кітаптың таныстыры-
лымын �ткізді. Жас ғалымдар Р.Закарья мен В.Зікірбаева 
«Ақай Нүсіпбеков атындағы стипендия» иегері атанды.

Отандық тарих ғылымының теориялық-методологиялық 
мәселелері кеңінен талқыланған жиын соңында «Нүсіпбеков 
оқуларын» жыл сайын �ткізу, конференция материалда-
рын жинақ етіп шығару, академиктің соғыс жылдарындағы 
жауынгерлік жолын зерттеу туралы қарар қабылданды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

НҮСІПБЕКОВ 
ОҚУЛАРЫ
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ҚАЗАҚжәне 
Ұлт �зінің мемлекетінсіз – 
ұлт болып �мір сүре алмақ емес.

***
Біз ата-бабаларымыздың аңсар-арманына қол 
жеткізіп, мың жылдықтың түйіскен тоғысында 
тәуелсіз мемлекет құрдық.

Нұрсұлтан Назарбаев

І
Отан, мемлекет деген ұғым қадірін 

біле білген адамға мәртебесі биік, 
қасиетті ат. Тарих жолы – қым-қуыт 
күрделі жол. Осы ұзақ жолда халық 
дамудан тоқырап қалмады. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Менің 
 замандастарым, одан кейінгі ұрпақ 
қазақ тарихы қазан т�ңкерісінен баста-
лады деп есептедік. Біз үшін қазақтың 
басқа тарихы болмағандай еді. Алайда 
қазір оны терең зерттеуіміз қажет. 
Біздің ата-бабаларымыз – ғұндар, 
одан жақындау келсек – ұлы Түрік 
қағанаты. Біздің жеріміз әрқашан сол 
мемлекеттердің орталығы болған. 
Сондай-ақ Алтын Орда мемлекеті бар. 
Осының барлығын қорытындыласақ 
біздің тарихымыз екі мың жылға 
жалғанады. Алуан түрлі заманды  бастан 
�ткере отырып, біз �з тілімізді, дінімізді 
және �зіндік ерекшелігімізді сақтай 
алдық. Біз жастарымызды осы рухта 
тәрбиелеуіміз керек» деген с�зі бар. Ол 
Қазақстан тәуелсіздік алған отыз жыл-
дан бері мемлекет мүддесін бәрінен биік 
қоя білді. Оның: «Мен �з халқымның 
жолында басымды бәйгеге тіккен адам-
мын. Маған ары үшін жанын садаға 
ететін осындай текті халыққа, мені 
ұлым деп, перзентім деп т�бесіне 
к�терген халыққа, арғы-бергідегі қазақ 
ба ласының бірде-бірінің пешенесіне 
бұйырмаған бақытты – толыққанды, 
тәуелсіз мемлекет құрудың басында 
болу бақытын бұйыртқан халыққа 
қызмет етуден артық ештеңенің керегі 
жоқ, осы жолда мен бойымдағы бар 
қайрат-қабілетімді, білім-білігімді аян-
бай жұмсаймын, қандай тәуекелге де 
барамын» деп тебірене айтқан с�зі 
дәлел.

ІІ
Ол қазақ к�шін қарашаңыраққа 

шақырды. Дүниежүзі қазақтарының 
І дүниежүзілік құрылтайы мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастауымен алғаш рет 1992 жылы 30 
қыркүйекте Алматы қаласында сал-
танатпен �ткені баршаға белгілі. 
Бұл қандастарымыздың қоғамдық-
саяси �міріндегі  ұмытылмас ай-
тулы оқиға. Елбасы бұл құрылтайда 
«Құшағымыз бауырларға айқара ашық» 
деген тақырыпта баяндама жасады. 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастықтың 
бұл реткі негізгі міндеті – шетелде 
тұратын қазақтар мен мәдени-рухани, 
оқу-білім және іскерлік бизнес сала-
ларында байланыс жасау деп ашық 
белгіленді. Осыдан кейін қауымдастық 
шетелде жүрген қазақ диаспорасы-
мен жан-жақты байланыс орнатып, 
к�рсетіп отырды. Тарихи отанға к�шіп 
келген қандастарымызға әлеуметтік 
қамқорлық жасалып, қайрымдылық іс-
шаралар жиі �ткізілді.

Арада он жыл �ткеннен кейін 
Дүние жүзі қазақтарының ІІ құрыл тайы 
2002 жылы 23-24 қарашада Түркістан 
қаласында �тті .  Бұл құрыл тайда 
қазақты рухани жаңғыр туға, шетелдегі 
қазақтардың ел экономикасының 
ілгерілеуіне атсалысуына, шетелдегі 
қ а з а қ  м ә д е н и  е с к е р т к і ш т е р і н і ң 
с а қ т а л у ы н а  қ а т ы с т ы  м ә с е л е л е р 
к�терілді.

Қазақтардың ІІІ  дүниежүзілік 
құрылтайы 2005 жылы Елордада �тті. 
Қатысушылар мәдениетті  дамыту, 
ынтымақтастық мәселелері, «Мәдени 
м ұ р а »  б а ғ д а р л а м а с ы н а  қ а т ы с у , 
жастардың отандық ЖОО-да оқуы 
ж�ніндегі мәселелерін талқылады. 
2011 жылы Нұр-Сұлтан қаласында 
� т к е н  І V  қ ұ р ы л т а й ғ а  қ а н д а с т а р 
әлемнің 35 елінен келіп қатысты. 
Бұл құрылтайдың басқа құрылтайдан 
еркешелігі   жастар ұйымдары мен 
студенттік бірлестіктердің к�шбас-
шылары шақырылды. 

«Адам айдаса барма, дәм айдаса 
қалма» дейді дана халқымыз. Мен 
дәм-тұз тартып 2011 жылы шілде 
айының соңында Қазақстан Жазушы-
лар одағы басқармасының т�рағасы 
Нұрлан Оразалин мырзаның арнайы 
шақыртуымен ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың 80 жылдық  мерейтойына 
қатыстым. Бұл менің есімнен кетпейтін 
бақытты күндердің бірі еді. Қазақстан 
мемлекетіне тұңғыш келуім, яғни 
 тарихи Отанды, ата-бабамның туған 
атамекені болған аспантау етегін 
жайлаған елді бірінші рет к�руім. Ақын 
Мұқағалидың 80 жылдығына орай 
Қарасаз аулының Мәдениет үйінде 
ғылыми-конференция �тті. «Ататек 
жалғаған – Алтын шынжыр» атты 
тарих-шежіреге қатысты к�лемді 
кітабымды Мұқағали мұражайына тар-
ту еттім. «Мұқағали мәртебесі» атты 
мақаламды оқыдым. Мұны айтудағы 
м а қ с а т ы м  –  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың саясаты Қазақстан 
халқының ұлт �ркениетіне ерекше 
к�ңіл б�летінін байқадым. Қытайға 
оралған соң «Қарасаз – қара шалғын 
�леңде �стім...» деген атпен мақала 
жаздым. Осыдан кейін Қазақстанға 
әр рет сапарлай келгенімде Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
«Елім, жерім деп еңіреген әрбір қазаққа 
Қазақстанның есігі әрқашан ашық. 
Ешкімге шектеу жоқ!» деген с�зі ойыма 
орала береді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыр 
жұлдызы Мұқағали туралы: «Біздің 
балалық шағымыз соғыс жылдарына 
тап келді. «Менен сұра сұм соғыстың 
тастап кеткен зардабын, Ауыл қайтіп 

к�тергенін қан майданның салмағын» 
деп ақиық ақын Мұқағали айтқандай, 
ел басына түскен зұлмат жылдардың 
зілдей салмағын біз бала болсақ та 
жан-жүрегімізбен сезініп �стік...» деп 
айтқанында терең мән жатыр. 

Дүниежүзі қазақтарының V құрыл-
тайы 2017 жылы 22-25 маусым күндері 
Нұр-Сұлтан қаласында �тті. Мемлекет 
басшысы әлемнің 39 елінен кел ген 
қонақтарға арнап маңызды с�з с�йледі. 

Қазір заман жақсарды. Қазақстан 
мемлекеті тәуелсіздік жариялаған отыз 
жылдан бері Н.Назарбаев қазақ к�шінің 
негізін қалады, дамытты. Елбасының 
«Мен үшін шетте жүрген бауырларға 
жанашыр болу – әрбір қазақстандыққа 
қамқорлық жасаумен бірдей маңызды. 
«Gр қазақ – менің жалғызым» деген 
�леңді құрылтай мінбесінен әлемдегі 
әрбір қазаққа жолдаймын» деп шешіле 
айтқан с�зі қандастарымыздың жүрегін 
жылытты.

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 
қалыптасуы мен дамуында тұңғыш пре-
зидент Н.Назарбаевтың р�лі ерекше 
екенін мойындауымыз керек. Ол �зінің 
отаншылдық идеясы арқылы майтал-
ман саясаткер, әлем таныған ойшыл, 
ұлт к�шбасшысы ретінде тарих сахна-
сынан орын алды.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
«Pткен ХХ ғасыр қазақ үшін қиянатты, 
�те ауыр ғасыр болды. 1921-1930 
жылдағы аштықтан қазақтың тең жар-
тысынан айырылдық. Кезінде ондай 
жағдай болмағанда, қазір қазақтың 
саны 50-60 миллионнан асып қалар 
еді. Одан кейін репрессия болды. 103 
мың адам сотталды. Қазақтың 65 мың 
бетке ұстар зиялысы тұтқындалды. 
Оның 25 мыңы атылды. Қазақ үшін 
с�з айта алатын адамдардың тамырына 
балта шабылып, жойып жіберілді. Сол 

қиыншылықтар кезінде қазақтар жан 
сауғалап, дүниежүзіне шашырап кетті» 
деген с�здерін оқығанда арманда кеткен 
ел ардагерлері есімізге түсіп, к�зімізге 
ыстық жас келеді.

Мен 1916 жылы және 1930 жыл-
дары екі рет үркінде Қытайға қашқан 
елдің ұрпағымын. Біздің елде К�дек 
 Маралбаев деген шашасына шаң 
жұқпаған ақын �ткен екен. Оның 
«Он алтыншы жыл», «Албан тарихы», 
«Кең Текес», «Тұрғын елді аралау», 
«Бұл  заман» секілді толғау-дастандары 
бір тайпа елдің басынан �ткен қанды 
тарихтың айнасы іспетті еді.

Ақ патшаның 1916 жылғы «25 
 маусым жарлығы» бүкіл қазақ даласын 
дүр сілкіндіріп, жазықсыз елді қанды 
қырғынға ұшыратты. Соңы үркінге 
жалғасқан ел есінен мәңгі кетпейді. 
Бұл біздің елге ғана емес, тұтас қазақ 
жұртына 1916-1917, 1930-1932 жыл-
дар қайғы-қасірет әкелді. 1916 жылғы 
«Қарқара к�терілісінен» кейін ел іргесі 
с�гіліп, атамекенін тастаған ел Қытайға 
жансауғалап қашты. Онда қашып 
барғандардың маңдайынан соры арыл-
мады. Босқын болған елдің маңдайының 
соры қалың болса, атамекенінде қалған 
елдің тағдыры да ауыр болған. 1918 
жылдың күзінде 85 орыс әскер бейғам 
жатқан Диқанбай атамыздың ауылын 
 басып алып, қанды қырғынға ұшырағаны 
туралы к�не к�здер әлі күнге дейін 
 айтып келеді. 1909 жылы К�дек ақын ірі 
тұлғаның қазасына арнап «Диқанбайды 
жоқтау» атты к�лемді дауыс жазған. 
1932 жылдары екінші үркінде біздің ел 
қайта Қытайға қарай қашыпты. Елдің бір 
б�легі сол үркінде соңынан қуған орыс 
әскерлерінің оғынан жазым болса, арғы 
бетке �ткеннен кейін қалмақтардың 
 тонауына ұшырапты. 

Менің әкем Тоқтасын  Сәрсен байұлы 

Байсалов 1928 жылы Алматы  облысы 
Райымбек ауданы Лабасы (Іле басы) 
жайлауында дүниеге келген екен. 
1932 жылғы ақсүйек ашаршылықта ел 
үркіншілікке ұшырап әкесі Сәрсенбай 
4 жасқа жаңа келген баласын қоржынға 
салып, Қытай шекарасын асуға мәжбүр 
бо лыпты. Атам да, әкем де �з туған 
Отанын қайта к�ре алмай арманда 
дүниеден аттанып кетті.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
«Қазақтар талай рет тұтасымен  қы рылып 
кетуге шақ қалды. Бірақ �мірге  деген 
құштарлық, азаттық аңсары еңсесі 
түскен елді қайыра түлетіп, қайтадан 
тәуекел тұғырына қондырып отырды» 
деген керемет с�зі бізге үлкен ой салады.

Мен Қытайда жүрген кезде Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Gділеттің ақ 
жолы», «Бейбітшілік кіндігі», «Ғасырлар 
тоғысындағы Қазақстан», «Қазақстан 
– 2030», «Қалың елім, қазағым» сынды 
кітаптарын бірнеше рет оқып шыққан 
едім. Аталған кітаптар Қытайда хан-
зу, қазақ, ұйғыр тілдерінде баспадан 
шықты. Бұл кітаптар менің Елбасының 
еңбегін түсінуіме, оның отаншылдық 
идеясынан �неге алуыма мүмкіндік 
берді. Н.Назарбаев жазған кітаптары 
мен мақалаларында, іс-шараларында 
с�йлеген с�здерінде тарыдай шашы-
лып кеткен қазақ халқының жоғын 
жоқтады. Оның нақты мысалы «Нұрлы 
к�ш» бағдарламасы. 1992 жылдан бергі 
қазақтардың І дүниежүзілік құрыл-
тайынан 2017 жылғы V құрылтайға 
дейін шетелден Отанға оралған қандас-
тарымызға жақсы жағдай жасалып, 
үлкен қолдау к�рсетіліп келді. «Нұрлы 
к�ш» бағдарламасы бойынша елге 
оралған қандастарымызға тұрмыс-
жағдайын к�теру, жұмысқа орналасты-
ру, тұрғын үймен қамтамасыз ету және 
т.б. мәселелерді шешіп, к�мектесті. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
басшылығында Қазақстан Респуб-
ликасының Жоғары Кеңесі елдің 
негізгі заңын – тәуелсіз Қазақстанның 
алғашқы Конституциясын (Ата заңын) 
қабылдады. Бұл реткі Ата заңда тіл 
мәселесі құқықтық шешімін тапты. 
Ата заң бойынша республикадағы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі, ал орыс 
тілі ұлтаралық қатынас тілі болып 
белгіленді. Қазақ тілінің мемлекеттік 
тіл мәртебесіне к�терілуіне, Ата заңға 
қабылдануын Нұрсұлтан Назарбаевтың 
еңбегінен б�ле қарауға болмайды.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н   Н а з а р б а е в 
 Қазақ с   танның тәуелсіздіг інің 17 
 жыл дығына байланысты с�йлеген 
с�зінде тіл туралы: «Мемлекеттік 
тілді  дамыту ж�ніндегі  жұмыстар 
жүйелі жүргізілуде. Менің бастамам 
 бойынша «Мемлекеттік тілді дамыту» 
Президенттік қоры құрылып, қазірдің 
�зінде бірер жаңа жобаларды жүзеге 
асыра бастады. Мемлекеттік тілді оқыту 
ж�нінде �ңірлік орталық жұмыс жасап 
жатыр. Жаңа с�здік шығарылды және 
бірқатар компьютерлік бағдарламалар 
жасалуда» дейді.

Тіл мәртебесі  бір  ұлттың, бір 
м е м л е к е т т і ң  � р к е н и е т і н і ң  д а м у 
к�рсеткіші. Елбасының қазақ тілінің 
мәртебесін мемлекеттік тіл деңгейіне 
к�теруге байланысты қазақ елінде 
жүздеген мектеп, ЖОО салынды. 

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен ұлтымыздан шыққан 
би-шешен, батыр,  ғалым, ақын-
жазушыларға облыс, аудан, ауыл, мек-
теп, мұражай, к�шелерге олардың 
есімдері беріліп, қазақша аталды.

Ғабит Мүсірепов: «Ана тілінен 
айырылған адам �з халқы жасаған 
мәдени мұраның бәрінен құралақан 
қалады» дейді. Елбасының тіл туралы 
айтқан с�здері халық ішінде нақыл 
с�зге айналып кеңінен таралды. «Мем-
лекет тілі енді ұлттық саясаттың діңгегі 
болу тиіс», «Gлем әдебиетіндегі әйгілі 
жүз кітапты емін-еркін бар бояуымен 
т�гілтіп түсірген тіл – қуатты тіл, қазақ 
тілі – сондай тіл», «Кітап – ең сабырлы 
ұстаз», «Қазақстанның болашағы қазақ 
тілінде», т.б. нағық с�здер осының 
айқын дәлелі.

Тіл тағдыры тұтас бір ұлттың, бір 
мемлекеттің ұлттық �ркениетімен 
 тамырласып жатады. Ұлттық �ркениетті 
дамыту үшін тілді дамытудың маңызы 
зор. 1997 жылы 11 шілдеде де Қазақстан 
Республикасының Тіл туралы Заңын 
қайта толықтырып қабылдаса, 2007 
жылы «Қазақ тілін қолдау» жылы деп 
белгіледі. 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті, 
ұлт к�шбасшысы Нұрсұлтан  Назарбаев 
А м е р и к а  Қ ұ р а м а   Ш т а т т а р ы н д а 
 Нью-Йорк қаласындағы Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясының 
мерейтойлық 70-ші сессиясында қазақ 
тілінде баяндама жасап, тілімізді әлемге 
танытқан еді. Бұл туралы  Елбасы: 
«Менің мемлекеттік тілдегі с�зім, оның 
ұйымындағы барлық ресми алты тілге 
ілесе аударылуда жақсы нышан болды. 
Біздің тіліміз дүниежүзіне естілсін, 
құлақтарына сіңсін деп ойладым. 
Бәрібір ол барлық тілге аударылды. 
Бірақ әбден үйреніп кеткен біздің адам-
дар қазақша с�йлегісі келмейді. Тілі 
басқа жаққа үйреніп жұтылып кет-

III
Түрлі ақпарат к�здерінің мәлімет-

теріне қарағанда, әлемдегі 40-қа жуық 
мемлекетте қазақ диаспорасы �кіл-
дерінен 5 миллионға таяу жан саны 
бар. «18.11.1991 ж. Н.Назарбаевтың 
бастамасымен шетелдегі қандастары-
мызды елге к�шіру туралы ҚазССР 
Үкіметінің қаулысы қабылданды. Бұл 
қандастарымыздың тарихи Отанға ора-
луына мүмкіндік берген маңызды құжат 
болды. 1991 жылдан бері Қазақстанға 
бір миллионнан астам қазақ к�шіп 
келді» дейді ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Тарих қазақты талай шайқады. 
Ғасырдан-ғасырға жалғасқан тар заман 
қазақты әбден есеңгіретті. Сол аумалы-
т�кпелі замандарда «Арғымақ аттың 
жалында, бура түйенің қомында» күй 
кешіп, туған даласын атамекендерін 
қорғау үшін ұлан-ғайыр шексіз кеткен 
сайын сахарада ұрыс жасап, жан алы-
сып, жан беріскен ата-бабаларымыз ақ 
білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен 
тұтас қазақ даласын қорғап қалды.

Тарих бізге шапағаты мен мейірін 
сыйлады. Құдіреті күшті Құдайдың к�зі 
түзу болып Қазақстан деген тәуелсіз елге 
қол жеткіздік. Қазақстан тәуелсіздік 
алғаннан кейін Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев ұлтымыздың тіл 
мәселесіне ерекше мән беріп, Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 
алғашқы қабыл дауына жол бастаушы 
болды. Елбасы әр ретте: «Тілді меңгеру 
үшін оған �зіңнің жүрегіңді ашуың 
керек», «Ұлтты күшейтудің бірінші 
тетігі тіл», «Тарих пен тіл – тамырлас» 
деген тәрбиелік маңызы зор нақылдары 
арқылы тіл үйренуді, тілге к�ңіл б�луді 
насихаттап келді. Нұрсұлтан Назарбаев 
мемлекеттік деңгейдегі ірі жиналыс-
тар мен іс-шараларда тіл мәртебесін 
к�теру туралы озық ойларын жиі 
 айтты. 1993 жылы 28 қаңтарда Тұңғыш 
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ИДЕЯ
КӨШІ

(толғау)

...Иә, иә,
Жұрт есінде сол бір к�ктем,
Керемет күткен қуаныш ел бұл к�птен.
Аралдың шетіне кеп қонды, әнекей,
Құлдилап қос тікұшақ зеңгір к�ктен.
Жағаның жайма-шуақ іргелі елі,
К�ктегі Күнге т�сін қыр кереді.
Құртқашаш гүлдеп,
Жусан жұпар шашып,
Даланың кезеңі осы кірген �ңі.
Аспанда ақ мақта бұлт.
Т�менде жер.

Мен Аралға к�мектесем деген 
арманыма жеткеніме қуаныштымын.

Н.�.НАЗАРБАЕВ
Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті
ХХІ ғасыр. 2015 жыл, 27 сәуір

қамтамасыз ету үшін жұмсалды. Мен сіздердің 
қуаныштарыңызға ортақпын.

– Елбасы екен, – дескен – есті кісі-ақ,
Ел-жұрты емен-жарқын тосты құшақ.
Сәулелі Кіші Аралды бетке ап сонау,
Сәлден соң к�терілді қос тікұшақ...
Жайылған кең дастарқан – жаға, тіпті
Кең байтақ к�кке к�зін дала тікті.
Кешікпей қалдырды артқа қос тікұшақ,
«Мергенсай», «Үшшоқыны», «Қаратүпті».
Аралдың �скен асау толқынында,
Ақжолтай сапарыңа халқым ырза.
«Ақеспе»... «Ақбастының» ауылдары,
Теңіздің қол бұлғайды қолтығында.
Кенде емес жұртым әсте текті есімге,
Алатау асып...
Бірі кетті Есілге...
«Айжарым Тасты» менен «Б�лтен анау»,
...Аралдың атау, басат к�п т�сінде.
Пау, шіркін, «Ұзынқайыр»... «Қызылқайыр»,
Жағаңда жатқан бала ізімді айыр.

Белгілі бесенеден жол асқаны.
Құлақ түр құйма құлақ аңызыма,
Осы аймақ Отан болған оғызыңа3.
Күркірі к�к теңіздің күнді тұтып,
Сындырған сан дұшпанның сағын ыза.
Шежіре тартылған су табандығы,
Шым-шымдап жатыр аршып заман мұны.
Кіші Арал күмбір-күмбір келе жатыр,
Шүпілдеп суға толып жаға әр күні .
...Елбасы толғанады, ойланады,
Кіші Арал қанатын кең жайған әрі.
Аралдың ахуалын күллі әлемнің,
Алдына БҰҰ4-да қоймақ әлі.
...Тікұшақ аспан астын күйге б�леп,
(Т�менде толқын жатыр билеп ерек).
Қанжардай сызғылайды қарсы ағынды,
Ал, Күнді алтын сауыт түйме дер ек...
Ақша бұлт мызғиды, әне, алып дамыл,
Кіші Арал к�рініп тұр анық қазір.
Б�гетін К�каралдың бетке ап сонау,
Келеді қос тікұшақ қағып дабыл.
«Аралым – егеменді ел бір б�лігі,
Ғажайып б�ленеді гүлге �ңірі.
Күні ертең..»
Ақтарылды Елбасының,
Соны ойлап ағыл-тегіл жыр к�ңілі.
Айдын су барған сайын кемелденіп,
Бұйығы бұйрат құмға берер к�рік.
Мейманға мәртебелі обләкім:
– Міне, Арал, – деді бір кез: – т�мендедік.
Тұп-тұнық Кіші Аралдың т�сі мүлде,
Тәуелсіз халқымызға несібе ірге.
Шаңқылдап ақ айдында шағалалар,
Шошынып шарқ ұрады тосын үнге.
Кеп-кеше кеткен безіп сай-салаға,
Шошынба, су еркесі, ей, шағала!
Келеді күллі Аралдың ойлап қамын,
Бортында тікұшақтың жайсаң аға.
Ол – Нұрсұлтан Gбішұлы,
Ол – Елбасы,
Жанында сай тасындай командасы.
Кіші Арал мәселесі мәні терең,
Сондықтан толған білгір маман қасы...
Күркіреп сыймаған су шарасына,
Күні ертең жетеді Арал қаласына.
Оймақтай иллюминатор аржағына,
Анталап к�з тастайды бәрі асыға...
О, Арал,
Сымбатына ел үздіккен,
Жанында жіп есе алмас теңіз біткен...
Эгейден м�лдірлігі мың есе артық,
Аңызы Нұхпен арғы егіз тіптен...
Қарашы, тастай тұнық қайраңына,
Кіші Арал – құт –қазына аймағыма.
Аралды сақтау керек,
Мұндай теңіз,
Алаштың қайта бітпес, әй, бағына!
Құрлығы құм т�бешік кіл �ркешті,
«К�карал»... «Қасқақұлан»... түгел к�шті.
Аралдың аласұрған ақ толқыны,
Аңызды еске салып жіберді ескі...
– Gнекей, – деді бір кез обләкім,
Б�геті К�каралдың, – деді жақын.
Аспанда ақша бұлттар ашады жол,
Аңғарып Елбасының жанын ақын.
Қалды артта қойнау-қолат теңбіл бетті,
Зіркілдеп, запы қылған зеңгір к�кті.
К�карал б�гетінің дәл үстіне,
Тікұшақ Елбасыны қондырды епті.
...Қақ б�лген к�к теңізді б�гет басы,
Тау жота жақпар-жақпар б�лек тасы.
Балықшы... жұмысшыға кетті толып,
Бір кезде Елбасының кенет қасы.
...Б�геттің қос қапталы толған айдын,
Еңсесін тіктеп елдің болған айбын.
Ақ тымық айдын т�сі.
Тас т�беңнен,
Шағала шаңқ-шаңқ етіп, сорғалайды үн.
Теңіздің торғын дерсің түскі желін,
Қиялы самғап Арал ұшты к�гін.
Нұр қонған қабағына Назарбаев,
Күректей балықшының қысты қолын.
– Кіші Арал – күллі Аралдың болашағы!
Жиналған жұрт мейманға жол ашады.
...Тоспаны тоғыз қабат к�ктей �тіп,
Таппайды ақжал толқын толас әлі.
Қаланың іргесінде бұрын м�лдір,
Ақ күміс айдын жатқан,
Күнін сол бір.
К�п күткен күллі Аралға Елбасының,
Арманы табыстыру түбінде бір.
Болады бір ғажайып бұл елде әлі,
Толады бойлап теңіз мына арнаны.
Нұрына б�леп бүгін,
Нұрекеңнің
Аралды �ркендету – ұлы арманы.
Ісіне мәлім әлем ел-елдегі,
Шарқ ұрған шағаласы т�беңдегі.
Кіші Арал жағасында кідірді ұзақ,
Халқымның кемел ойлы кемеңгері...
...Алуан іс аз ба к�ңіл алаңдатар,
Алдымен БҰҰ-да Аралды атар.
Жарқылдап жанарында ел ертеңі,
Мазалап жанын күллі ғалам жатар.
Бастады болашаққа ол ізгі елді,
Балайды бір-бір ғажайып аңызға ерді.
Елбасы «Қазақстан» кемесінің,
Ержүрек капитаны тәрізді енді.
Тулаған ақжал толқын жан-жағында,
Ақ кемем, ұлы мұхит алдарында.
Pмірдің айдынында жүзе бер сен,
Үстінде сор-бағым да, арманым да...
қазаққа арманы асқақ, ер к�ңілді,
Келер күн,
Қасиетті бер, т�ріңді!
Ел к�рсін ерен ғажап ертеңіңді,
Жел керсін ей, ақ кемем, желкеніңді!!! 

Айналып кетті кербез �леңге жел.
Кортежді келе жатқан қалаға ағып,
Тосып тұр, әне, алдынан елеңдеп ел.
– Бес құрлық, т�рт мұхитқа асқан ісі,
Жасасын, Елбасымыз!
десті арысы.
Мейманның мәртебелі тосып жолын,
К�з алмас жағалаудың жас, кәрісі.
К�рдің бе, �ркениет – �р ғасырым,
Аралға Астана асып, келді асылым.
Тарихта сақтан бұрын сүрлеу тартқан,
Алдында Арал жатты Елбасының.
Ақ шуақ таң сияқты арайланған,
Үкілеп үмітін ел қарайды алдан.
Ел-жұртпен есендескен Елбасы үшін, 
Түлету Аралды осы талайғы арман.
– Қазақтың болсын сендей барыс ұлы!
– Сен барда Арал тірі! 
Жаны сірі.
Аптығып анталайды аралдықтар:
– Армысың, уа, Нұрсұлтан Gбішұлы!
Ерекше салтанатты елдің үнін,
Есітіп жымиды сәл.
Теңдік ұрын
Тиген жоқ қолымызға, рақмет!
Елбасы Арал үшін келді бүгін.
Екпінді �ркендеу бар ел ісінде,
Рәуіш ризалық к�п ішінде.
Ел қамын сенсің жеген Ер Едіге,
Рақмет, Елбасымыз сол үшін де!
Аз емес Арал жайлы , сірә да аңыз,
Біз үшін бағзы сақ пен ғұн – о да абыз.
Алаңда жер қайысқан аралдықтар:
– Қош келдің, – дейді бізге Нұрағамыз!
Жас ұрпақ, Арал сенің мәңгі ұлысың,
Кеше мен Бүгін менің болды ырысым.
Табаны тиген Арал топырағына,
Мың алғыс,
Уа, Елбасым, барлығы үшін!
Құлақ түр , ата-баба абызыма,
Алаштың арқау болған аңызына.
Беріде ноғайлыға, әріде Арал,
Ордалы Отан болған оғызыңа.
...Бұрқырап қыратпенен б�ктер гүлі,
Сәуірдің алтын шуақ т�ккен күні.
...Сілтідей тына қалды жұрт дабыры,
Сұңғыла Елбасының жеткенде үні:
– Мен 15 жыл бұрын осы жерге келгенімде, 

Арал халқына бір к�мегімді тигізсем деген ойда 
болатынмын. Сол арманыма бүгінгі күні қол 
жеткізгелі отырмын. Қаншама экологиялық қиын 
жағдайды бастан кешсе де, қалың қазақтың орта-
сында отырған елдің ажары ашық, жүзі жарқын 
екенін сол кездері байқағанмын. Амандық болса, 
ертең Кіші теңізден жыл сайын 12 мың тонна балық 
аулауға қол жеткізілмек. Биылдан бастап Кіші теңіз 
суға толады. Ол үшін мемлекет кең к�лемде қаржы 
б�ліп отыр. Кіші теңізге 30 млрд текше метр су 
жиналып, бір кездері арман болған жұмысымыз �з 
нәтижесін беретін болады.

Бұл аймақтан кең байтақ елімізге танымал әйгілі 
тұлғалар шыққан. Міне, �зіміз к�ргендей, кешегі 
күндері к�птеген қиыншылықтарды к�рсеңіздер 
де, атамекенге деген адалдықтан айнымадыңыздар. 
Осы жерде ұрпақ �сіріп, түтін түтетіп Тәуелсіз 
Отанымыздың онан әрі �ркендеуіне лайықты үлес 
қосып келесіздер.

К�п күш жұмсаудың нәтижесінде менің 
Жарлығыммен Сыр �ңірін қайта түлетуге 100 млн 
доллардан астам қаржы б�лініп, 14 млн доллары 
Арал қаласы тұрғындарын сапалы ауыз сумен 

«Тастүбек», «Сарытереңім» мынау кеше,
Тасытқан қазынамды Қызырдай бір.
«К�карал»... «Саршаменен» «Қарат�сте»,
Ілескен мен балықшы бала к�шке,
Тулаған ау торында сары сазаны, 
Алаңсыз абат күнді салады еске...
Қайтемін еске ап енді қиын күнді,
Қиын күн шаттандырған сиың кімді?!
Тікұшақ түстігінде «Домалақ» пен,
Бұйығы бұлдырайды «Бұйырғыңды».
Сабылтып сансыратқан сауалымды,
Табиғат, тарттым талай зауалыңды.
Қалайша аттап кетем аттан түспей,
Аңызға арқау болған «Ауанымды»...
Тікұшақ ризамын ұшқышына,
Самғатты Аралымның тұс-тұсына.
«Шулыған», «Изендіге» келген кезде,
Кешегі қиқуласқан құсты сұра.
Толғанған күміс к�мей Талас жырау,
К�зайым «К�зжетпесім»... «Манас» мынау,
«Сарықамыс», «Орыс қамыс» ортасында,
Алты күн ақ дауылда адастым-ау...
...Тікұшақ самғайды әлі асып айдын,
Т�менде д�ңбекшиді тасып айдын.
Елбасы к�з тастайды к�к теңізге,
Сәулесін нұрлы арман мен шашып ойдың...
Ежелгі Отаны бұл ұлы сақтың,
Бірі ойран �ткенінің...
бірі шапқын...
... Шалқұйрық алтын қазан ап шыққан тұс1,
Бауырында қап барады тікұшақтың.
Қойнауы К�неб�ген тұнған аңыз,
Сел жұтқан су астында құм қалаңыз.
Үстіне шыққан кезде Кіші Аралдың,
Түбіне ақ айдынның бір қараңыз.
Аз емес ашылмаған жаға сыры,
Аралдың әлі жұмбақ бар асылы.
Теңіздің табанынан Кердерінің2

Табылды бүгін бағзы қалашығы.
Б�гет пен заманауи таяу арна,
«Б�ген» мен «Қасқақұлан»... «Баян» алда.
...ой кешкен к�к т�сінде,
мүлде ұқсамас,
Елбасы жайбарақат жай адамға.
...Боянып күллі дүние к�гіс түрге,
М�п-м�лдір айдын т�сі тегіс мүлде.
...тікұшақ самғайды әлі самұрықтай,
Жеті қат аспан асты,
Жер үстінде.
Тікұшақ даусын тентек күй де тіптен,
Аумайды бала күнгі инеліктен.
...О, Арал!
Қасиетті даламызға,
Бір кезде шарайна едің бейне біткен.
Кезінде керуен-керуен кеме жүзген,
Кіші Арал кешегі сол келеді ізбен...
Жұртымның шаттығында шек жоқ бүгін,
Күдерін кеше ғана ел еді үзген...
Елбасы к�ңілі �стіп жайланғанда,
Құм басқан к�з жіберді қойнауларға.
Тарихы тоқсан тарау қайран Арал,
Тірелді тығырыққа,
Айлаң бар ма?!
...Елбасы құшағында қалың ойдың,
Тап-тайыз тартылған су ... әріде айдын.
«Арманым – аяғынан тік тұрғызу,
Аралды...»
Құшағында ол қалың ойдың.
...Тарихы тарам-тарам о бастағы,
Кердері2 куә шайдай к�к аспаны
Сан талай жиһанкездің су жағалап,

1Шалқұйрық – қазақ ертегісіндегі Ертөстіктің аты. 
Шалқұйрық Арал түбінен алтын қазанды алып шықты деген 
аңыз-болжам бар.
2 Кердері – осы ғасырдың екі мыңыншы жылдары «Кердері» 
 деген атпен тарихта белгілі болған ежелгі қалашықты архео-
логтар қайтқан теңіз табанынан тапты.
3Оғыз – ІХ ғ. Оғыз көсемдері Арал маңында саяси билікті өз 
қолдарына алады. Тарихи жазбалардан.
БҰҰ4 – ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев осы ұйымның 2007 
жылғы 62 сессиясының биік мінберінде Арал туралы сөйледі.

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
ҚЫЗЫЛОРДА

кен... Сондықтан мен айтқаннан кейін 
менен кейінгі біздің басшылар солай 
(қазақша) с�йлейді деп сенемін» деп билік 
басындағылардан да қазақша с�йлеуді 
талап етеді.

Елбасы Н.Назарбаев билік тізгінін 
қ о л ы н а  а л ғ а н н а н  к е й і н  с а р а б д а л 
бағдарламалар мен стратегияларды 
халыққа ұсынды. Дәл осындай аумалы-
т�кпелі  мезгілдерде Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
үлкен парасаттылық танытып, алуан түрлі 
реформалар жасады. Ол кездері тәуелсіз 
мемлекеттің билігін нығайту, әлеуметтік 
экономикалық реформалар жүргізу, 
әлемнің озық елдерімен қарым-қатынас 
жасау, �нер мен әдебиетті дамыту, білім 
беру және кәсіби мектептерді қайта құру, 
�неркәсіпті дамыту, ғылымды үйрену, т.б. 
жауапкершілігі ауыр жүкті арқалайтын 
парасатты басшы керек болды. Осындай 
жаңа құрылған тәуелсіз мемлекеттің ауыр 
жүгін арқалау Нұрсұлтан Назарбаевтың 
маң дайына жазылды. Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев ұлы саясат керлігі арқылы 
тыңнан жол ашып, �зі тікелей жетекшілік 
етіп жүректілікпен жүргізген реформа-
лары 1990 жылдар дың соңында жемісін 
берді.

Қазақстанда экономиканы дамытуды 
негіз еткен түрлі реформалар тәуелсіздік 
а л ғ а н н а н  к е й і н  ұ л т  к � ш б а с ш ы с ы 
Нұрсұлтан Назар баев тың бастамасымен 
басталды. Заманның даму талабына сай 

с�зін естігенде т�беміз к�кке жеткендей 
қуанып қалатынбыз.

Қытайдағы қазақтар мекен еткен 
ұлан-ғайыр �лкедегі шексіз де шетсіз 
сахарадағы, айбатты әсем қалалардағы 
тіршіліктің отын маздатып жағып жатқан 
бір миллион 500 мыңнан астам ақ боз 
үйдегі қараша халықтың үміті мен ар-
маны да ұлт к�шбасшысы – Нұрсұлтан 
Назарбаевқа байланысты еді. Мен кейде 
қытай қазақтары арасында айтылатын 
әңгімелердің аңызы қайсы, ақиқаты 
қайсы екенін ажырата алмай қалатынмын. 
Шығыстың бір данышпаны «Су ішкенде 
құдық қазушыны ұмытпа»  деген екен. 
Біз Назарбаевтың «Нұрлы к�ш» атты 
кемеңгер саясатының арқасында  тарихи 
Отанға оралдық.  Шынын айтсақ, ұлт 
к�шбасшысы  Назарбаев бізді  тарихи 
Отанға әкелді. Біз ұлы саясаткер  Елба сы на 
шексіз рақметімізді айтуымыз керек.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев туралы 
әлемдік тұлғалардың бағасын тыңдап 
к�релік. Ұлыбритания Премьер-министрі 
Маргарет Тэтчер: «Қазір жаһандық сая-
сатта 5-6 ірі және ықпалды саясаткер бар. 
Солардың бірі – Нұрсұлтан Назарбаев. 
Мен оған сенемін және оның барлық 
бастамаларын қолдаймын» десе, Ресей 
Федерациясының Президенті Владимир 
Путин: «Нұрсұлтан Gбішұлы – саясатта 
к�птен, Кеңес дәуірінен келе жатқан тұлға. 
Мені қатты таңғалдырғаны – оның заман 
тынысын тап басып танитыны. Бұл қасиет 

– бүгінгі әлемді д�п басып сезіне алатын 
қасиет. Ол адал да әділ. Бір мәселелерді 
талқылағанда,  әрдайым қатардағы 
адамдарға бұл қалай тиеді деп ойлап 
тұрады. Бұл жеке адамға, қарапайым отба-
сылар �міріне қалай әсер етеді? Солардың 
орнына �зін, �зі нің жақындарын қойып 
барып, шешім қабылдайды. Ол – �з 
халқының бір б�лшегі» дейді.

Бүгінгі күні Қазақстан экономикасы 
дамып, жағдайы жақсарды. Нұрсұлтан 
Назарбаев – әлем тарихындағы к�реген 
саясаткер, ұлы ойшыл, ұлт к�шбасшысы, 
атақты қоғам қайраткер,  кемеңгер 
тұлғаға айналды. Бұл туралы Түрік 
Республикасының Президенті Реджеп 
Тайып Эрдоған «Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев – �з заманының аса 
к�рнекті тұлғасы және түркі жұртының 
ақсақалы. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
халықаралық бастамасына әрқашанда 
ашықпыз әрі зор құрметпен қабылдаймыз. 
Қазақстан Президентінің түркі әлеміндегі 
беделі биік, Нұрсұлтан Назарбаевтың бар-
ша түркі халықтарының басын біріктіріп, 
бауырлас түрік елімен қарым-қатынасты 
нығайтуға сіңірген ерен еңбегін атап 
�тпеуге болмайды» деп, беделді тұлғаның 
еңбегіне жан-жақты бағасын берген еді.

Н.Назарбаев «Қазақстандық даму 
үлгісі» жолын қалыптастырды. Қазақстан 
тәуелсіздік алған алғашқы жылдарында-
ақ Елбасы: «...Тарихи тұрғыдан біз Батыс 
�ркениетіне ұмтыламыз дейді біреулер. 
Біз к�бінше азиялық елміз, сондықтан 
«жолбарыстардың» тәжірибесін ұста-
нуға тиіспіз дейді екінші біреуер. Біз 
ресейлік менталитетпен ұжымшылдық 
принциптерін терең сіңірдік, сондықтан 
біздің таңдауымыз Ресейдің таңдауына 
сай болуға тиіс дейді үшіншілер. Т�ртінші 
біреулер біздегі халықтың басым к�пшілігі 
мұсылмандар, сондықтан біз жаңа түркі 
моделін негізге алуға тиіспіз деп даула-
сады. Бұлардың барлығының айтқаны 
ақиқат және сонымен бір мезгілде олардың 
барлығы қателеседі. Біз – �зіміздің белгілі 
тарихымызбен �зіндік болашағымыз 
бар еуразиялық елміз. Сондықтан біздің 
моделіміз басқа ешкімнің моделіне 
ұқсамайтын болады. Ол �з бойына әртүрлі 
�ркениеттердің жетістіктерін сіңірді» 
 деген болатын.

Қазақстанның тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы к�ш» 
бағдарламасын жалғастыру, кемелдендіру, 
тарыдай шашылып кеткен шетелдегі 
қандастарымызды тарихи Отанына оралту 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
міндеті ғана емес, бүкіл қазақ еліндегі к�зі 
ашық, к�кірегі ояу ұлтжанды азаматтардың 
ортақ �теуге тиісті парызы болса керек. 
Қазақстан тәуелсіздік алған отыз жылдан 
бері қазақтың «Нұрлы к�ші» әлі тоқтаусыз 
жалғасып келеді. Міне, бұл  Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың �з  Отанын, �з 
халқын шын жүрегінен сүйе білген аса 
кемеңгерлік идеясы  болып  табылады. 
Ұзаққа керуен тартқан қазақтың «Нұрлы 
к�ші» �з жалғасын тауып, оның Алтын 
шынжыры мәңгі үзілмесе екен!  

Нұрлан С$РСЕНБАЕВ,
жазушы, этнограф

халықтың күн к�рісін жақсарту үшін 
экономиканы жылдам дамытып, бақытты 
тұрмысқа жеткізу қажет болды. 1997 жылғы 
Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» атты 
халыққа Жолдауының тарихи маңызы �те 
зор болды. Мемлекетіміз қалыптасудың 
бастапқы кезеңінде Қазақстан елінің бас-
шылары екі негізгі стратегиялық мақсатты 
к�здеді. Оның бірі – Қазақстанның 
егеменді тәуелсіз ел болуын қамтамасыз 
ету болса, екіншісі – Қазақстанда кең 
ауқымды әлеуметтік, саяси экономикалық 
реформалар жүргізу болды. 

Назарбаев әлем елдерімен диплома-
тиялық қатынас орнатуда �зінің бейбіт 
�мір сүру идеясын ұсынды. Қазақстан – 
ядролық қарудан �з еркімен бас тартқан 
дүниежүзіндегі бірінші мемлекет болды. 
1991 жылы 29 тамызда Семей ядролық 
сынақ алаңы жабылды. 

1992 жылы Қазақстан халықаралық 
ұйымдарға мүше бола бастады. Ұлт 
к�шбасшысы Назарбаевтың дип ломатия-
лық идеясының жетекші лігінің арқасында 
қазақ елі күллі әлемге керуен тартты.

Елбасының елді дамытудағы не гізгі 
бағыттарының бірі – еуразия лық инте-
грация идеясы еді. Ол бұл идеяны алғаш 
рет 1994 жылы М.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мем лекеттік университетінің 
студент тері мен оқытушылар арасын-
да с�з с�йлегенде жария етті. Ол ортақ 
мүддені қорғау үшін бұрынғы Кеңес Одағы 
құрамындағы мемлекеттер шеңберінде 
Еуразиялық одақ құруды ұсынды. Осы 
бастама сәтті жүзеге асып Н.Назарбаевтың 
Еуразия идеясы одаққа мүшелер арасында 
үлкен жаңалық әкелді.

Елбасы бұл туралы «Бүгінгі күні 
 Еуразия идеясы миллиондаған адам-
нан қолдау  тауып отыр.  Одан бай 
�ркениетті келешекті к�руге болады. 
Бұл біздің мемлекетіміз үшін әлемде 
лайықты орын алуына, ал біздің халқымыз 
үшін экономикалық және мәдени-
гуманитарлық тұрғыдан жаңа  сапалы 
биікке к�теруге мүмкіндік берді. Бұл 
қазірден бастап бірге жазып отырған біздің 
болашақ тарихымыз» деп атап к�рсетті.

Елбасы �зінің «Нұрлы жол» атты 
бағдарламасында «Қазір де қайнаған 
т і р ш і л і к  к ү р е  ж о л ы н ы ң   б о й ы н д а . 
Жол – шын мәнінде �мірдің �зегі , 
тіршіліктің қайнар к�зі. Барлық аймақтар 
теміржолымен, тас жолмен, әуе жолымен 
�зара тығыз байланысуы керек. Аста-
нада тоғысқан тоғыз жолының торабы 
Елорданың жасам паздық рухын тарататын, 
�мір-тамырға айналуы тиіс. Аймақтардың 
�зара байланысын жақсарту елдің ішкі 
әлеуетін арттырады. Облыстардың бірі-
біріне сауда-саттығын, экономикалық 
байланыстарын нығайтады. Ел ішінен тың 
нарықтар ашады. Осылай алысты жақын 
ету – бүгінгі жолдаудың басты түйіні 
болмақ» дейді.

Мен Қытайда жүрген кездерде ұлт 
к�шбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
 туралы алуан түрлі әңгіме лерді еститінмін. 
Pйткені Қытайдағы қазақтар – шетелдегі 
қазақ диаспо расының ең к�бі. Сондағы 
дүниежүзі қазақтарының к�семі болған 
Назарбаевтың аузынан этникалық қазақ-
тарды тарихи Отанына қайтару туралы 

(((((тттооолллғғғаааууууу)))))(((((((((тттотттоооллоолллғлллғғғағғғаааууууаууууу))))ууу)))))
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ANA TILI

АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ДӘСТҮРІ
және ОРАЗАЛЫ мен АЙБЕКТІҢ АЙТЫСЫ

З А М А Н С Ө З

Ал Тәуелсіздік дәуірі әдебиетінің с�з 
�нері тарихында лайықты орындарын 
таныта алған ақындар қатарындағы Ора-
залы Досбосынов пен Айбек Қалиевтің 
айтыстары к�ркемдік-эстетикалық сипа-
тымен жұртшылық тарапынан айрықша 
даралана бағаланғаны мәлім. Екі ақын да 
Тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихындағы 
қазақ с�з �нерінің  ауызша және жазба-
ша поэтикалық тұтастықтағы дәстүрін 
дамыта жалғастырумен ерекшеленеді. 
 Оразалы мен Айбектің жыр  сайысы – 
ұлттық с�з �нері тарихындағы (XIX-XX 
ғғ.) Сүйінбай, Жамбыл, Құлмамбет, Ке-
нен, Шашубай, Нартай, Манап, К�кен, 
Қалихан, Gселхан, Gсия, т.б. ақындар 
қалыптастырған класси калық дәстүрді 
жаңа серпінмен жалғастырған сипатымен 
бағаланды.

Ақындар айтыстарының дәстүрлі 
ұста ным дары – туған Отан,  халық 
тағдырын қайраткерлік-мемлекетшілдік 
к�зқараспен жырлау. Бұл – Алтын Орда 
(XII-XIV ғғ.), Қазақ хандығы (XV-XVIII 
ғғ.), одан кейінгі бодандық-отарлану (ХІХ-
ХХ ғғ.) дәуірлеріндегі қайраткер-к�сем 
жырауларымыз (Сыпыра, Асан қайғы, 
Қазтуған, Шалкиіз, Марғасқа, Доспам-
бет, Жиембет, Үмбетей, Бұқар, Сүйінбай, 
Дулат, Махамбет, т.б.) қалыптастырған 
халықтық-отаншылдық рухпен жырлау 
дәстүрі. 

Асан қайғының ханның �зім білермен-
денуінің, менменсуінің салдарынан бо-
латын апатты шындықты Жәнібек ханға 
бетпе-бет ашық айтқаны – тарихымыздың 
шындығы:

Ай, хан, мен айтпасам білмейсің, 
Айтқаныма к�нбейсің.
Шабылып жатқан халқың бар,
Аймағын к�здеп к�рмейсің.
Қымыз ішіп қызарып,
Мастанып, қызып терлейсің,
Pзіңнен басқа хан жоқтай
Елеуреп неге с�йлейсің?! 
Қорған салдың бейнет қып,
Қызметшің жатыр ішіп-жеп.
Он сан ноғай бүлініп,
Артыңды алар орыс кеп,
Оны неге білмейсің?! 
Бұқар жырау да Қазақ хандығын бас-

қын шылардан, отаршылдардан қорғаған, 
ұлттық мемлекеттілікті нығайту жолын-

да қайраткер тұлға тұғырында халыққа 
танылған Абылай ханды да сақтандыра 
жырлаған еді:

...Затсыз, тексіз ж�н кәпір,
Аузы-бас жүн кәпір,
Жаяулап келер жұртыңа.
...Жемқорларға жем беріп, 
Азды к�пке тең керіп,
Ел қамын айтқан жақсыны
С�йлетпей ұрар ұртына.
Бауыздамай ішер қаныңды,
Pлтірмей алар жаныңды.
Қағазға жазар малыңды,
Есепке алар барыңды.
Еліңді алар қолыңнан,
Gскер қылар ұлыңнан.
Тексізді т�рге шығарып,
Басыңа ол күн туғанда,
Теңдік тимес құлыңнан.
Бұл айтқан с�з, Абылай,
Болмай қалмас артыңнан,
Есті, міне, қартыңнан! 
Қарапайым халықты озбырлық-

пен-зорлықпен, ұрлықпен қорқы тумен 
басқаратын билеушінің  тарих бетінде 
ұмытылмастай сақталған бітімін Сүйінбай 
ақын да сыншыл  бояулы тілді жырла-
рымен  �рнектеген-ді («Зар жылатып 
 момынды» �леңінен): 

Хан емессің, қиықсың,
Қалың елді айдап жеп,
Т�ріңе зорға сыйыпсың.
Ұры, қары, залымның
Жаныңа бәрін жиыпсың.
Жанға жауап бермейтін,
Дүлей-мылқау сияқты
Қиял-мінез тұйықсың.
Дүниені жұтса тоймайтын,
Түпсіз жатқан ұйықсың. 
Қадірің жоқ халыққа,
Аққан судай сұйықсың.
Судан да сусын қанады
Оппа балшық сықылды,
Жұтқыш лай былықсың! 
Бұл заманда хан болдың,
Елге жүріп әкімің
Pзің бір жеке заң болдың.
«Айтқаным менің болсын» деп,
Масаттанып паң болдың.
Pнерің – ұрлық-зорлықпен,
Бұқараға сор болдың.
Оразалы да, Айбек те қазақтың ха-

лықтық болмысын даралап мадақтайды. 

САЙЛАУ

Отырыста екі мәселе қаралды:
1)  «2021 жылғы 10 қаңтарға тағайындалған 

Қазақ стан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутат тарының кезекті сайлауына «Nur Otan» пар-
тиясының партиялық тізімін тіркеу»;

2) «2021 жылғы 10 қаңтарға тағайындалған 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 
және мәслихаттары депутаттарының кезекті сай-
лауына халықаралық ұйымдардың байқаушыларын 
аккредиттеу».

Отырысты ашқан Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының т�рағасы Берік 
Имашев Мәжіліс депутаттығына кандидаттардың 
партиялық тізімдерін ұсыну мерзімі 30 қарашада 
сағат 18.00-де аяқталғанын еске салды. Партиялық 
тізімдерді Орталық сайлау комиссиясына бес саяси 
партия ұсынды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 
 Ортсайлауком мүшесі Асылбек Смағұлов баяндама 
жасады.

Ол 2020 жылғы 26 қарашада Қазақстан 
 Республикасы Орталық сайлау комиссиясына «Nur 
Otan» партиясы» қоғамдық бірлестігі Қазақстан 
 Республикасы Парламенті Мәжілісінің депу-
таттарын сайлауға кандидаттарды ұсыну туралы 
құжаттарды ұсынғанын хабарлады.

Мәжіліс депутаты болып сайлану үшін канди-
дат Қазақстан Республикасының азаматы болуға; 
Қазақстан Республикасының аумағында соңғы 10 
жылда тұруға; 25 жастан кіші болмауға; белсенді 
сайлау құқығына ие болуға тиіс.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
 туралы» Конституциялық заңның 89-бабына 
сәйкес бір саяси партиядан тізімге енгізілген 
адамдар дың саны саяси партиялар арасында 
б�лінетін депутаттық мандаттардың белгіленген 
санынан отыз пайызға аспайтын бір ғана тізімді 
тіркеуге жол беріледі.

Партиялық тізімде әйелдер мен жиырма тоғыз 
жасқа толмаған адамдардың саны оған енгізілген 

адамдардың жалпы санының кемінде отыз пайы-
зын құрауға тиіс.

«Nur Otan» партиясы қоғамдық бірлестігінің 
партиялық тізімінде 126 адам бар. Оның 40-ы 
әйелдер мен жиырма тоғыз жасқа толмаған адам-
дар, олар тізімге енгізілгендердің жалпы санының 
31,7 пайызын құрайды.

Уәкілетті органдар ұсынған мәліметтер 
негізінде Орталық сайлау комиссиясы Мәжіліс 
депутаты болып сайлану үшін партиялық тізімге 
енгізілген адамдардың Конституция мен «ҚР Сай-
лау туралы» Заңы талаптарына сәйкестігіне тексеру 
жүргізді.

Партиялық тізімге енгізілген барлық адамдар 
Конституция мен «ҚР Сайлау туралы заңы» талап-
тарына сай келеді.

Осыған байланысты, Ортсайлауком мүшелері 
«2021  жылғы 10  қаңтарға  тағайындалған 
 Қазақ стан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депу тат тарының кезекті сайлауында «Nur Otan» 
 пар тиясының партиялық тізімін тіркеу туралы» 
қаулы қабылдады.

Отырыстың екінші мәселесі бойынша Ортсай-
лауком мүшесі Анастасия Щегорцова баяндама 
жасады.

Ол «Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-
лы» Конституциялық заңның 20-2-бабына сәйкес 
шет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың 
байқаушыларын аккредиттеуді Орталық сайлау 
комиссиясы Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы 
бойынша жүзеге асырылатынын атап �тті.

2020 жылғы 20 қарашада Сыртқы істер 
министрлігінің ұсынуы бойынша Орталық сайлау 
комиссиясы ТМД Парламентаралық Ассамблея-
сынан 29 байқаушыны аккредиттеді.

2020 жылғы 25 және 26 қарашада Сыртқы 
істер министрлігінің 10 байқаушыны аккредиттеу 
 туралы ұсыныстары келіп түсті. Олардың ішінен: 6 

байқаушы – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан 
байқаушылар миссиясы құрамында; 4 байқаушы 
– Ислам ынтымақтастығы ұйымы миссиясынан 
аккредиттеледі.

Орталық сайлау комиссиясы «2021 жылғы 10 
қаңтарға тағайындалған Қазақстан  Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі және мәслихаттары 
депутаттарының кезекті сайлауына халықаралық 
ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеу туралы» 
қаулы қабылдады.

А.Щегорцова аккредиттеуге ұсыныстардың 
келіп түсуіне қарай байқаушылар бойынша дерек-
тер жаңартылып отыратынын атап �тті. 

Партиялық тізімді тіркеу
2 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының отырысы өтті. Саяси 
партиялардың, Бас прокуратураның, Әділет, Ішкі істер және Қаржы министрліктерінің өкілдері, 
бейне байланыс режимінде аумақтық сайлау комиссиялары, онлайн режимде бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.

Оразалы «Қазақтың қасиетінен айналай-
ын, қызы –  ханша, ұлдары – ханзада-
дай», «Армысыз, к�рерменім к�ктемдегі, 
құлпырған к�к құрақтай к�к белдегі», 
«Бүгін бізді алдыңа тағы әкелді кешегі 
к�ңіліңнің к�ш-керуені» десе, Айбек 
«Бісміллә, медет тілеп бір Алладан, ұрпағың 
ұлағатпен жыр арнаған», «Хан Тәңірі аста-
сып аспанменен, жеті қат к�к жүзінен 
сыр аңдаған», «Жетісу – жерұйығым 
жұпар  мекен, құт қонған қойнауына құмар 
балаң», «Алатау бауырындағы елге сәлем, 
шал қалап шатқалында Күн аунаған», 
«К�ркіңді к�мкерермін кесте �лең ғып, 
Алматым, айбарың бар сес берерлік», 
«Жақпарды жарып шыққан бәйшешектей, 
қаңтарда қар астында к�ктеген жұрт» деп 
толғайды.

Ақындар айтысының дәстүрлі ұста-
нымы – сайысушылардың �з тұлға-
ларын, қарсыласын поэтикалық к�ркем 
жинақтау бейнелеулерімен айбарлан дыра 
қаһармандық-күрескерлік тұғыр нама-
ларын таныта жырлауы. Оразалы да, Айбек 
те ғасырлар бойы халық жүрегінен орын 
алуына ықпал еткен ақын-жырауларға 
ортақ с�з �нерін халықшылдық-отан-
шыл дық қызметке арнай  тындығы к�ркем 
кестелі �рілімдер мен �рнектеген. 

Оразалы: 
... Ауызы бір арашашы ағайынсыз
Аз ба ақынның атылып кеткендері.
Үнімізге үн қосып к�термесең,
К�к тиын ақындардың т�ккен тері.
Ширақ шумақ айтайық мешелденбей,
Тілінен тікен тайған шешендердей.
Ал енді, Айбек, біздер жырлайықшы,
Алладан жауған ақ нұр н�серлердей.
К�ктегі жүзген бұлтты к�збен жинап,
Тіліменен к�ктеген к�семдердей. 
Айбек:
... Pнерің бесқонақтың жауынындай,
Pлеңің құмды �лкенің дауылындай.
...Қажырлы, қайтпас-қайсар 

мінезің бар,
Тайпалмас паң даланың нар ұлындай.
Жайдары аппақ к�ңіл мінезің бар,
Аққудың к�лге түскен мамығындай.
Қасқайып қасыма кеп жайғасыпсың,
Ат үстінен с�йлесер хан ұлындай.
Ақынбыз ел үмітін ақтап келген,
Шабытым шамырқанып 

шақтап келген.

Ағалап �скен елдің баласы едім,
Жарамас ағамызға тап-тап берген.
...Татымды жыр айтайық, ал ендеше,
Бәйбішенің асындай баптап берген.
Айтысу – ақындардың �зара әзілдесе-

қағыса отырып, қоғамдық-әлеуметтік 
ортадағы �мір шындығын жырлауын бір-
бірінен талап ететін сыншылдық пікір 
сайысы.  Ора залының қарсыласын қағыта 
жырлауынан («Отыр ма шабытыңның 
кілті ашылмай, бұйлығып, бұғып отырсың 
бұрқасындай. Gрқашан �ңін бермес жігіт 
едің, кәдімгі Алатаудың шыршасындай», 
«Қақайып қаққан қазықтай қимылың 
жоқ, қатырған құнан қойдың тушасын-
дай», «Ақ паршаға оранып кеп қалыпсың, 
қоянның к�жек к�мген ұлпасындай», «Ақ 
ұлпадай деп едім �ңің ашық, қай жаққа 
кетіп қалдың арып-ашып?», «Мысық 
 философиялы інім үшін, қолы жетпеген 
еттің бәрі сасық», «Жаттанды жырға кетіп 
барасың ба-ай?», «Алқын-жұлқын шығып 
ең сахнаға, кеше сен бір бәлені шабатын-
дай», «Бүгін бір ықылымға түсіп алыпсың, 
ызыңдаған масаның мазасындай», «Еліңді 
бос жамандап не қыласың, секілді малға 
біткен мазасыз бай», «Жүрейін мен �зіңді 
сүйреп бастан, шығып ең бір ардақты ұл 
боп жастан», «Қасқайған қайтпас қара 
кескінің бар, қас шебер қашағандай 
иректастан», «Домбыраңды таянып 
тапжылмайсың, татардың үйрек баққан 
баласындай») қарсылас әріптесін әзіл дей 
қағыта отырып,  шынайы �нер ұлаға-
тын танытуға қайрау, үндеу к�зқарасын 
байқаймыз. 

Айбектің әзілдей қағыта жырлауы 
(«Ініңмен сен осылай арбастың ба, мен 
бүгін шабысымнан танбаспын да. Ақ 
киді деп Айбекті бүре тартып, ағасы, 
ақылыңнан алжастың ба?», «Тал бойым-
нан тарыдай мін таба алмай, шапанның 
шалғайына жармастың ба?», «Атың дардай 
болғанмен с�зің шілдей, жырыңның қайда 
кеткен қорғасыны?», «Жел с�зіңді қой-
дағы ж�н с�зіңді айт, боталы түйе қылмай 
болмашыны») да с�з сайысының дәстүрлі 
халықтық әзіл-қалжың мәдениеті аясында 
танылады.

Ақындар – туған Отанның, Қа зақ -
с танның Тәуелсіз мемлекеттілік мәр-
тебесінің Мәңгілік Ел бағда рын  дағы 
�су-�ркендеу  жолының нығаюын, 

сақталуын жырлаушы қай раткерлер. 
Оразалы ақын Қазақ с танның Тәуелсіздігі 
жылдарындағы елішілік тұрмыстық-
әлеуметтік қиын шылықтарды шыншыл, 
сыншыл деректерімен толғаған: 

Pмірдің к�ну де керек ағымына,
Ағымды атқамінер таныды ма?
Денсаулық жылы қатты қуансақ та,
Дертке шалдығып тұрмыз тағы мына.
Ақшасы жоқ аналар қамауда тұр,
Байғұстың босанғаны жазығы ма?
«Метркесіз» шығармай «роддомнан»,
Зар қылдық кең дүниенің жарығына.
Баланың «метркесін» қымбаттатып,
Ұрпақтың балта шаптық тамырына.
Терезеден секіріп қашып жатыр,
«Кенгурудей» бала қысып бауырына.
Біреулер баласын тастап кетті,
Осылайша, аналар қамығуда.
Оны к�ріп келгендер түйе етін жеп,
Баласын бағам деп жүр қарынында.
Сол «метркеден» түскен қаржы,
Жұқ болмас бұл алпауыттың ауызына.
Бүгінгі жан шығарғыш аппараттар,
Коррупция бауыр-құда, аталастар.
Бәрінің жүрегінде Құдай білед,
Ақша мен таққа ғана махаббат бар.
«Елім!» деп еңіресе шеттерінен
Ер-тоқымын лақтырған асау аттар.
Астындағы атқа сенбес бұл қазақтың,
Үміттерін үкімет қашан ақтар?
Тікенегін балауса орамыз деп,
Баладай май құйрығын шапалақтар.
Жебесі жетпес жерге семсер сілтеп,
Сайтанға ұпай жинап жүр сапалақтар.
Оразаланың тұрмыстық-әлеу меттік 

ортадағы халыққа басшылық қызмет ететін 
парасат биіктігі, отаншылдық біліктілігі 
деңгейінде болуы тиісті адамдардың ру-
хани экологиялық азып-тозуға ұшыраған 
мүшкіл хал-ахуалын бейнелеулері – қазақ 
поэзиясындағы азаматтық-сын шылдық 
тұғырнамамен үндес ерекшелік. Бұл орай-
да, Дулат Бабатайұлының «Атам қонған 
иен далам. Мендей сені қызғанар, бауы-
рыңда �скен қай балаң?!» деп тебіренуі 
де Оразалының, Айбектің азаматтық 
қайғыларымен үндес:

...Кешегі бір заманда,
Қайран, қазақ, қайтейін,
Қасиетті еді хан, қараң.
Мынау азған заманда
Қарасы – антқор, ханы – арам,

Батыры к�ксер бас аман,
Бәбіше – тантық, бай – сараң,
Бозбаласы – бошалаң,
Қырсыға туды қыз балаң.
Нары – жалқау, кер табан,
Құсы – күйшіл, ат шабан,
Жырғалаң жоқ, жобалаң.
Ебі кеткен ел болды,
Енді қайда мен барам?
Айбек ақын да Қазақстанның Тәуел-

сіз дігін сақтау, нығайту жолын дағы 
мемлекет шілдік ұстанымды дамытудағы 
к�пғасырлық тарихы мыздың бұрынғы 
және қазіргі хал-ахуалын азаматтық-
отаншылдық, қайрат керлік к�зқарасын 
жырлаған:

Ақындар жақсылыққа жаршымыз ба,
Айтыңыз ақиқатты аршыңыз да.
Кім кінәлі жазықсыз аққан қан мен
Жанарға ұялаған тамшы мұзға?
Ежелден ең алпауыт империялар,
Қытай мен Ресей тұр қарсымызда.
...Шетелдерге қаржылай тәуелдіміз,
Бастан асар берешек борышымыз да.
Сақ болайық АҚШ-тан, батыстан да,
Менен тілек осынау халқымызға. 
Ағайын арыстанды ерттеп мінсек,
Қылыштан болу керек қамшымыз да.
Орыстар шешенді әлі ойрандап жүр,
АҚШ-та Азияда сайрандап жүр.
Ауғанды қиратып боп Ирак барып,
Ауыз салып мол байлық 

мұнайды аңдып жүр.
«АҚШ-қа әскер, к�мек береміз» деп,
Бізден де бәзбіреулер айғайлап жүр.
Біреудің жауын жеңіп бермек түгіл,
Онсыз да әскеріміз қайраңдап жүр.
Жарымай киер киім, ішер асқа,
Біздің әскер несімен жайраңдап жүр?
...Мұның бәрін байыппен бақсақ еді,
Тамырын дәлдеп тұрып бассақ еді.
Кирдің басын қанына малындырған
Тегіміз Томиристей қас сақ еді.
Күлтегін Күн астына билік айтқан,
Бабалар бізден г�рі асқақ еді.
Керей мен Gз Жәнібек заманында,
Қазағым қай жерінен ақсап еді?
Үш Жүздің басын қосып біріктіріп,
Абылай талайларды жасқап еді.
«Сақтан» деп шегір к�зді сарылардан
М�ңке би, Шортанбайлар қақсап еді.
Ақындар айтысында қатарлас-

заман дас әріптестердің ортақ ой арна-
сында тыңдаушы халықты да қоғамдық 
тұрмыстағы �зекті мәселелерге селқос, 
сүлесоқ қарамауға шақыратын сыншыл 
ойлар �рнектеледі. Айбектің айтыс 
қорытындысындағы мегзеулі ойлы 
тармақтарынан («Бос с�зге бошалаудан 
жиренбейсің», «Арсылдап к�леңкеде 
үрген иттей, маңқылдап күнге қарап 
үргендейсің», «Ыржың-ыржың етесің 
арсалаңдап, байқай мын күлкі қуып 
жүр гендейсің», «Басқа жұрттың соры 
қайнап жатқан кезде неменеңе жетісіп 
күлген дейсің?») қазіргі ұйқылы-ояу, 
меңіреу,  сүлесо қтық, селқостық, 
тоғышарлық пи ғылды, бірақ оңашада 
сыншыл айт қыш, ал ашық бетпе-бетте 
бұғып қал ғыш әлеуметтік орта �кілдері 
сыналған. 

Айтыс соңындағы Оразалының жыры 
да қазіргі айтыскер ақындар ұстанымына 
бағдар боларлық поэти калық-психоло-
гиялық мәнімен байқалады:

Желіден жаңа шықтың жас құлындай,
Босқа бекер қара шаңға қаптырылмай.
Дегенмен, сақтан қалған 

сақтығың бар,
Gуезовтің кейіпкері Бақтығұлдай.
Осы суретіме сен ырза болғын,
Құрмаштың ырылдаған қасқырындай.
Қорыта айтқанда, дәстүрлі ақын-

жыраулар поэзиясындағы аза маттық-
мемлекетшілдік,  сыншыл дық-қай-
раткерлік ұстанымды жал ғастырған Ора-
залы мен Айбек – Тәуелсіз Қазақстанның 
рухани жаңғырудағы жаңа әдебиетінің 
тарихынан берік орын алатын к�рнекті 
ақындар. Ауызша және  жазбаша дәстүрлі 
тұтастықтағы ұлттық  поэзиямызда к�ркем 
�рнекті жырларымен к�рнекті үлес қосқан 
бұл ақындарымыздың дәстүрі жаңа буын 
дарындарымен жалғаса бергей.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

Қазақ әдебиетінің 
көпғасырлық тарихындағы 

ауызша авторлық поэзия – ұлттық 
сөз өнерін қалыптастырған негізгі алтын 

желісі. Суырыпсалма (импровизация) өнерінің 
поэтикалық-психологиялық ықпалдастықтағы 

тылсым сырлы құдіретімен туындаған өрнекті өрілімді 
сөздермен, сөз тіркестерімен ақтарылған асау ағысты 

қарқынмен тасқындата жыр төгіп тұрған ақын сол сәттерде 
тыңдаушыларымен біртұтас көңіл күй ауқымында тұтасады. 

Әсіресе, айтыс сайыстарындағы жырлар арқылы хакім Абайдың 
«Қуатты ойдан бас құрап еркеленіп шығар сөз» сипатындай 

психологиялық хал-ахуал тыңдаушыларды тәнті етеді, баурайды, құлақ 
құрышын қандырады. Бұл – Ұлы Дала Елі тарихнамасындағы ата-ба-

баларымыз бен ұрпақтар жалғастығындағы көркемдік-эстетикалық 
дүниетанымның ғажайып құбылысы. Қазақ әдебиетінің көпғасырлық 

 тарихын орта мектептерде, арнаулы орта және жоғары оқу орында-
рында оқыту, іргелі ғылыми-зерттеу нысанына алуда, оқулықтарға, 

оқу-құралдарына енгізуде қазіргі әдеби-мәдени үдерістегі санау-
лы ғана айтыс ақындары іріктелетіні ақиқат. Қазіргі айтыс 
үдерісіндегі жаттап алған толғауларымен, жеңіл күлкімен, 
әжуамен, мысқылмен ұйқастырылған өлеңге ұқсас баяндау-

ларымен тыңдаушылардың бір сәттік көңіл күйін 
көтергендеріне мәз өлеңшілердің көркем әдебиет 

ауқымындағы ұлттық сөз өнері тарихына 
кіре алмайтыны 

анық.
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ЗАМАНА ЗАҢҒАРЫ

АҚЫЛ, ҚАЙРАТ, 
ЖҮРЕКТІ ТЕҢ ҰСТАҒАН

Т Ұ Ғ Ы Р Л Ы  Т Ұ Л Ғ А

Бекет ТҰРҒАРАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері-заңгері,
заң ғылымының 

докторы, профессор

Жалпы Атыраудың, дәлірек айтқанда 
шет жатқан Қызылқоға ауданының бұл 
перзенті зер салып, байқап қарасаңыз, 
бірте-бірте қалыптасып, �сіп, биіктеп, 
уақыт санап танылып, абырой мен 
атақтың заңғарына шыққан емес, жа-
сынан бірден шырқағандай әсер береді. 
Шынында да дәл солай. Бала Салық, 
жас�спірім Салық әрқашан уақыт тала-
бынан жоғары, озық тұрған, айналасына 
�зіндік нұр шаша білген. Сондықтан 
шығар ғұлама-ойшылдың �мірбаянын 
шола, жүгірте қарағанның �зінде ол 
туралы ылғи да «алғашқы», «тұңғыш» 
деген бағалау-анықтау с�здер тіл ұшына 
оралады. Тіпті ол 1938 жылы Гурьевтегі 
Жамбыл атындағы қазақ орта мектебін 
бітіруші алғашқы түлектердің бірі екен. 
Мектепті бітіре салысымен қысқа мерзімді 
мұғалімдер курсында оқып,  Киров 
атындағы орта мектепке физика-матема-
тика пәнінің мұғалімі болып орналасады. 
Он-сан бүлдіршіннің алғашқы ұстазы 
болған жас мұғалім ұзамай азаматтық 
борышын �теу үшін әскерге аттанады. 
Осы орайда жас жігіттің �су-қалыптасу 
кезеңі мемлекет тарихындағы ең қиын, 
күрделі жылдарға сәйкес келгені ойда 
жаңғырып тұрады. Алапат аштық, бай-
ларды тәркілеу, жын қуғандай аласапы-
ран ұжымдастыру, 1937 жылы басталған 
жаппай қуғын-сүргін логикалық тұрғыдан 
алғанда оны басқаша қалыптастыруы 
керек еді. Зиманов болса, қайсар, батыл, 
парасатты, �ткір болмысынан айныған 
жоқ. Қанды қырғын соғыс �рті де оны 
қанша шарпығанымен, жасыта алмады, 
қайта алмас қылыштай етіп шыңдай түсті.

Соғыс дегенде �зі де майдангер, �зі 
де тау тұлға, атақты классик қаламгер 
Gбдіжәміл Нұрпейісовтың естелігінде 
айтылатын мына бір жайт ойға оралады. 
Соғыстың қайнап тұрған шағында, кеңес 
армиясы әлі күшейіп, басымдық таныта 
алмаған кезеңде жас командир  Зиманов 
аз топпен жау құрсауында қалады. Оны 
бұзып шығу да, ұзақ қарсыласу да мүмкін 
емес еді. Командир ешкімнің ойына келе 
қоймайтын шұғыл шешім қабылдап, 
рациямен �здері тұрған жердің коорди-
наттарын жіберіп, зеңбіректен оқ жау-
дыруды сұрайды. Gп-сәтте жердің үсті 
астына түсіп, асты үстіне шығып жатқанда 
Зимановтың тобы қоршаудан құтылып 
кетеді. Не деген жүрек жұтқан адамның 
шешімі! Екінші бір ой да т�бе к�рсетеді: 
математикаға жетік командир жау әскері 
мен арадағы он-жиырма метрдей жердің 
�зін дәл есептеп, зеңбекшілерге дәлме-
дәл координат жібергені ғой. Бес-алты 
метр не әрі, не бері қателессе, қоршаудан 
дін аман шығу қайда?!

Осылай Сухуми әскери училищесінің 
т ү л е г і  б і р д е н  б а т а р е я  к о м а н д и р і 
ретінде қайнаған соғыстың ортасы-
на түседі.  Закавказье, Солтүстік Кав-
каз,  Воронеж,  Степной, бірінші және 
екінші  Украин, бірінші және екінші 
Беларусь майдандарының құрамында 
алып елді бақайшағына дейін қаруланған 
жаудан азат ету ұрыстарының ылғи да 

Ал осы «толық адам» тұжырымына лайық аза-
маттар ортамыздан табыла ма деген ой иектейді 
кейде мені. «Жоқ» деп ауызды қу ш�ппен сүрте 
салу оңай. Алайда барымызды бағалап, сана 
сәулесімен саралай келе, алысқа ат айдамай-ақ �з 
замандастарымның қатарынан іздей бастадым. 

Еркін елдің ертеңі үшін еңбек етіп, жас буынның 
желкені болып жүрген жігіттердің есімдерін 
тізімдегенімде, бел ортасында – Айбар Қабыкенұлы 
Қадыров тұр екен. Енді тарқата  айтып к�рейік. 

А с ы қ  а т ы п ,  д о п  қ у ы п  � с к е н  а у ы л д ы ң 
қарадомалақ балаларының бірі. Ауыл дегенде, 
қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданына 
қарасты Саржал топырағының тумасы. Арғы атала-
ры тарихтан мәлім Доғал бидің тұқымы. Ел ішінде 
аңыз бен ертегідей айтылатын, астарында ақиқаты 
бар әңгімелер әлі күнге дейін жалғасып келеді. 
Т�гілсе тілдің шешені, к�сілсе ойдың к�семі небір 
айтулы азаматтар шыққан құнарлы �ңір. 

Қазіргідей сауда салтанат құрған заманда 
үйір-үйір жылқысымен, саба-саба сары қымызын 
сапырып, қала базарларын қарық қылып отырған 
да осы – Саржал. Тектілік тегін жатпайды. Gр 
дәуірде �з айнасын жарқырата түседі екен. Осындай 
қайнардан қанып ішкен Айбардың әдебиетшілікті 
қалауы заңды сияқты к�рінеді.

Бүгінгі таңда декан болып, тізгінін ұстап 
отырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің арғы атасы Пединституттың фило-
логия факультетін тамамдаған. Қатардағы мұғалім 
болып жүрген жерінен қайраты мен қабілетін 
таныған басшылар Абай аудандық Комсомол 
комитеті ұйымдастыру б�лімінің меңгерушілігіне 
тағайындайды. Бұл дегеніңіз нағыз қайнап тұрған 
орта. Бір ауданның жастарының басын қосып, бір 
мүддеге қызмет еткізу оңай шаруа емес. Кеңесті 
қанша ғайбаттасақ та тәртібі мен тәрбиесі «ке-
ремет» еді ғой. Міне, ол осы жауапты қызметте 
ысылды. Ойы – ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
жүрекке қарай ойысты. Шындыққа жүгінсек, ел 
басқарып жүрген азаматтардың тең жартысы осы 
комсомолдың шекпенінен шыққаны жасырын 
емес. Pткенді к�ксемей-ақ қоялық. Бірақ от пен 
суға салып, құрышты қалай шынықтырғанын 
ұмытпағанымыз абзал-ақ. Шетелдің табақтай ди-
пломын қалтаға басып келіп, лауазымды қызметке 
қонжия қалмайтын ол заманның жас тары. Қой да 
бақты, қора да тазалады, қордаға да к�мілді. Pмірдің 

соғысты аяқтайды. 1945 жылдың басында 
66-шы механикаландырылған артиллерия 
бри гадасының командирі болады. Жеңіс-
тен кейін біраз уақыт артиллерия полкы 
штабының бастығы қызметін атқарады.

Біз  оның әскери қызметін неге 
тәптіштеп отырмыз? Себебі сол: жап-
жас жігіт шағында осындай биіктерге 
к�терілген офицер елге оралған соң, 
әскери қызметін жалғастыруға ниет 
танытқанда бірден-ақ бір аймаққа әскери 
комиссар қызметіне тағайындалып, 
әне-міне дегенше генерал дәрежесіне 
к�терілетініне күмән жоқ-ты. Бірақ 
Қазақстан заң ғылымының бағы жанғалы 
тұр екен. Прокуратура саласында жауапты 
қызметтер атқарған ол, білімін жетілдіру 
үшін Бүкілодақтық заң институтына сырт-
тай оқуға түседі. Оны бітірген соң біржола 
ғылымға бет бұрады. Мәскеуде ғылым 
кандидаты атағы үшін диссертация сын 
үздік қорғаған жас ғалым Қазақ ССР 
Ғылым Академиясында жұмысын бастап, 
Алматы мемлекеттік заң институтында 
дәріс оқыды, оқытушы болды.

Осы ретте тағы да оның маңдайына 
жазылған ағартушылық тағдыры бастал-
ды. 1952 жылы ол аталған институттың 
директоры, кейіннен бұл оқу орны Қазақ 
Мемлекеттік университетінің құрамында 
заң факультетіне айналғанда, оның 
алғашқы деканы қызметіне шақырылды. 
Институттың жас  директоры кезінде 
 республикада жас ғалымдарды тәрбиелеп, 
қалыптастыруға ерекше үлес қосты. 
Сондай-ақ ол  республика Ғылым 
 Академиясы жүйесінде жаңадан ашылған 
Философия және құқық институтының 
да алғашқы директоры болып, оны ұзақ 
жыл басқарды. Зимановтың алғашқы 
болу, ғылымда ерлік жасау жолы бұнымен 
шектелмейді. Бүкіл ғұмырында жалғасын 
тапты. Тіпті сонау 1961 жылы сол тұстағы 
жұрттың жүрегі дауалап бара бермейтін 
ұлттық тақырыпта, яғни «Қазақстанның 
XVIII ғасырдағы және XIX ғасырдың 
алғашқы жартысындағы саяси құрылысы» 

Қ а н д а й  ж а у а п т ы ,  б а с ш ы л ы қ 
қызметте жүрсе де шалқар білімді, 
парасатты жаратылысынан ұстаз әрі 
шешен ғалым шәкірт тәрбиелеуден, 
жас ғалымдарға жетекшілік етуден қол 
үзген емес. Сондықтан оның дәрістерін 
тыңдап, үлгісін алған, қолынан түлеп 
ұшқан шәкірттері к�птеп саналады, бүкіл 
елге, әлемге танымал болған абыройлы, 
атақты ізбасарлары да жетерлік. Қысқасы 
�зін ұлы академиктің шәкіртімін деп, 
м а қ т а н ы ш п е н  а й т ы п  ж ү р е т і н д е р 
 к�п-ақ. Олай етуге олардың құқы бар. 
Тіпті �мірінде Зимановтың дәрістерін 
тыңдамаған, қол алып, сәлемдесу бақыты 
бұйырмаған қаншама ғалымдар, қоғам 
және мемлекет қайраткерлері оны 
�здеріне ұстаз санайды. Себебі сол – 
бірнеше ұрпақ �кілдері ұзақ жасаған 
және қаламы қолынан түскенше еңбек 
еткен ғалым-ұстаздың сан қырлы, 
әрқашан актуальді әрі �мір шындығын 
қапысыз жеткізе білген мақалаларын, 
он-сан кітаптарын оқып, кез келген 
аудиторияны баурап алатын баяндама-
лары мен с�здерін тыңдады. Заң ғылымы 
кадрларының қалыптасуы деген аса 
маңызды елдік, ұлттық, мемлекеттік 
үлкен іс-қимылдың басы-қасында 
 Зиманов жүрді. Оны бүкіл зиялы қауым, 
халық пен билік те заң ғылымының ата-
сы деп таныды. Кешегі одақтас респу-
бликалар мен алыс-жақын шетелдердің 
ғалымдары, қоғам қайраткерлері оны 
к�шбасшы ретінде мойындады, мақтан 
тұтты, үлгі алды, үйренді.

Үйренді демекші.. .  Алла Тағала 
жолыңды оңғарамын десе қиын ба! 
 Сонау алпысыншы жылдардың аяғында 
Түркістандағы педучилищені бітіріп, 
біраз уақыт комсомол жұмысына арала-
сып, оң-солымды анық таныған шақта, 
яғни балалық, жастық ұшқары арманмен 
емес, �мір к�ріп сақайған азаматтың 
мұратымен заңгер болуға бел будым. Ол 
кезде Алматыдағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің Заң факультетіне оқуға 
түсу дегенің түске ғана кіретін арман 

сияқты болатын. Ысылып, біршама 
қалыптасып келгендіктен шығар, сту-
дент атандым. Бәрі қызық, бәрі таңсық. 
Gсіресе профессор, академик Салық 
Зимановтың дәріс оқитыны білімге су-
сап келген ұл-қыздарға қанат бітірді. Ол 
кісінің дәрістерін орысша да, қазақша 
да  тыңдадық қой.  Сонда  қазақша 
с�йлесе таңдайлары тақылдаған қазақ 
шешендерін, орысша лекция оқығанда 
орыстың ақпа-т�кпе ораторларын жолда 
қалдыратын қарапайым ұстаздың бұндай 
сирек қабілеті қайдан келді екен деп, 
таңданушы едік. Атырау облысының 
шалғай жатқан қазақ ауданында дүниеге 
келіп, Атыраудағы қазақ мектебін бітірген, 
аумалы-т�кпелі заманда қалыптасып, к�п 
қиыншылықты, қанды майданды бастан 
�ткерген, шетелдердің қос-қос дипломын 
алмаған адамның осыншама талантты 
болып жаратылғанына таңдана отырып, 
�зімізді бақытты сезінетінбіз. Зимановтың 
дәрісі болады десе, қуанатынымыз әлі де 
есте. Қоңыр, жағымды үні құлағымызда 
күмбірлеп тұрады.

Уақыты келгенде біз де есейдік, түрлі 
жауапты қызметтер атқардық. Қатардағы 
судьядан Шымкент облыстық сотының 
т�рағасына дейінгі жолдан �ттік. Алайда 
қызмет жолымыз теп-тегіс болды деп те 
айта алмаймыз. Қиыншылықтар да аз кез-
дескен жоқ. Қуанғанда да, қиналғанда да 
ұлы ұстазымыз еске түсуші еді: «Бұндайда 
ол қандай қадамға барады?» деп ойға 
 шоматынбыз.

Gділет министрлігінде қызмет етіп, 
Солтүстік Қазақстан облыстық сотының 
т�рағасы, Қазақстан Республикасы 
судьялар одағының т�рағасы болған 
жылдары ұстазбен жиірек кездесудің, 
араласудың сәті түсті. Заман �згерген, 
адам да, қоғам да кешегідей емес. Ал 
Салық ағамыз сол салиқалы, парасатты 
қалпынан айнымады. Қазақстанның 
Ресейдегі жылдар аясында республика су-
дьялар одағының бастамасымен жоғарғы 
сот 2003 жылы Мәскеуде Қазақстан мен 
Ресей Федерациясының құқық қорғау ор-

гандары бірлесіп, халықаралық деңгейде 
ғылыми-теориялық конференция �ткізді. 
Сол келелі кеңесте екі елдің әлемге белгілі 
зиялы қауым �кілдері мен заңгерлер 
 қауы мы алдында біздің мақтанышымыз, 
академик Зиманов арнайы баяндама 
жасады. Баян дамадан кейін с�з алған 
қаншама ғалымдар, жоғары мемлекеттік 
қызметтегі шенеу ніктер қазақстандық 
профессор салған ізашар соқпақтан ұзай 
алған жоқ, �з ой-пі кірлерін баяндамаға 
ұластырып отырды.

Қызылжарға қызметке ауысқаннан 
кейін де, жұмыс бабымен, шәкірттік және 
інілік ілтипат жетегінде ол кісімен кездесіп, 
сырласып жүрдік. Сонда бір байқағаным, 
ол мемлекеттік деңгейдегі ірі іс-шараларға 
ғана емес, халық мүддесіне сай келетін 
жиындарға да жиі қатысады екен. Gсіресе 
жас мемлекетіміздің әлемдік деңгейде 
мойындалып, қалыптасуы жолындағы 
мылтықсыз майданда, шетелдің емес, �з 
еліміздің ғалымдарымен, депутаттары-
мен, басқаша айтқанда бір қалада, бір 
үйде тұратын �зіміздің Қазақстан аза-
маттарымен болған талай-талай айтыс-
тарда шешуші пікір, шынайы, шындық 
к�зқарас, бұлтартпайтындай тұжырым 
Зимановтың аузынан шығатын. Ешкімге 
дес бермейтін әсіре ұлтшыл да, шектен 
шыққан шовинист те осынау азаматтың 
салмақты, салиқалы, к�реген ойлары-
на қарсы келе алмайтын. 1990 жылдың 
25 қазанында Жоғарғы Кеңесте «Қазақ 
ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы 
декларациясы» талқыға түсті. Сонда 
жасы жетпіске келген абызымыз жеті 
сағаттан аса уақыт тікесінен тік тұрып, 
жан-жаққа тартқан, әдетте Кремльдің 
билігінен басқаны мойындамақ түгілі, 
ондай пікір туралы ауыз аштырмайтын-
дар Зимановтың уақытынан, заманынан 
озық тұрған тезистерінен асыра ой-пікір 
айта алмады. Декларация қабылданды, 
арада бірер сағат �тпей-ақ Түркия бастап, 
басқа мемлекеттер қостап, Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігін жаппай 
мойындап жатты.

Жоғарыда айтылғандай, биік, мемле-
кеттік мінбердің тұрақты иегері десе 
болатын ағамыз 2010 жылғы маусымда 
Солтүстік Қазақстандағы біздің «Жеті 
жарғы және Қожаберген жырау қоғамдық 
қайырымдылық қорының» шақыруын 
екі с�зге келмей қабылдап, Петропавлға 
арнайы келіп, «Pлке тарихы – тұлғалар 
тағдыры» атты конференцияның мән-
мағынасын тереңдетіп,  к�кжиегін 
кеңейтіп, солтүстік жұртын ризашылық, 
алғыс,  мақтаныш сез іміне  б�леп, 
қуанышқа кенелтіп кетіп еді-ау.

2009 жылы жасы тоқсанға бір-екі апта 
қалған тұста абыз ағамыздың таңдаулы 
шығармаларының X томдық жинағы 
жарық к�рді. Бұл к�птомдық туралы айта 
бастасақ, әңгіме созыла-созыла үлкен 
кітапқа айналар еді. Pйткені осынау 
к�лемді, салмақты, жан-жақты зерттеу мен 
терең іздену, туған елге, туған халқының 
тарихына деген зор құрметпен, үлкен 
жауапкершілікпен жазылған дүниелерде 
ғалымның к�п жылғы еңбегінің жемісі 
бар, білігі мен білімі бар, үлгі-�негесі бар. 
Алдағы жылдарда, жаңа замандарда осы 
аталған жинақ және тізіп шығу мүмкін 
еместей басқа да туындылары талай- 
талай жас ұрпақтың ұстазы, темірқазығы, 
шам шырағы ретінде жұмыс істей береді. 
Ұлы ұстазымыз әрқашан халқымен бірге 
болады.

кадемик, ұлы ғалым, Қазақстан заң ғылымының атасы Салық Зиманов  туралы 
жазбақ ниетте қолына қалам алып, ақ қағазбен бетпе-бет келген небір атақты 
тұлғалар, ғұламалар, классик қаламгерлер бұл ерекше кейіпкердің образын 
дәл беретін теңеу іздеп қатты толғанатыны белгілі. Оны әдетте тауға, дарияға, 
жұлдызға теңеп жатады. Оған осылардың қай-қайсысы да лайықты, жара-
сымды. Тау дегенде бірден көз алдымызға асқақтаған Алатау келеді. Дария 
десе көл-көсір, ұшы-қиыры көрінбейтін жал-жал толқынды айдын елестейді. 
Ол жұлдыздардың ішіндегі Темірқазығы болар.

Биылғы Абай жылында руханият жағынан көптеген шаралардың көбесі сөгілді. Әсіресе ұлы ақынның 
«Менің  сырым жігіттер, емес оңай» деп өзі айтқандай, ішкі сырын алдырмайтын, сырттай сипай 
қамшылап келген «толық адам» тұжырымы мейлінше талданып жатыр. Республикадағы барлық ба-
сылым беттерінде жарыса жазылды десем, жаңылғаным емес шығар. Әрине, бұған Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жыл басындағы «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты кешенді 
мақаласының қозғау салғаны дау тудырмайды. «Ақыл, қайрат, жүректі» бірдей ұстау кез келген жұмыр 
басты пенденің пешенесіне жазылмайтын қасиет. Арғы тамырында Құран аяттарымен құнарлана 
түсетіні тағы бар.

А
алдыңғы сапында жүреді. Буг, Днепр, 
Одер дария ларынан �ту сияқты ауыр 
шайқастарды бастан кешіп, Одақ терри-
ториясын,  Румынияны, Польшаны азат 
етуге қатысады. Германияны тізе бүктіру 
жолындағы қиян-кескі ұрыстарда ерекше 
батырлығымен к�зге түседі. Бірнеше рет 
жараланады. Наградалары да жетерлік. 
Бірінші және екінші дәрежелі «Отан», 
«Қызыл жұлдыз» ордендерімен, тағы басқа 
медальдармен наградталған. С�йтіп, ол 
жиырма т�рт жасында миномет полкі 
командирінің орынбасары дәрежесінде 

деген атаумен қазақтың ғалым-заңгерлері 
арасында бірінші болып докторлық дис-
сертациясын Мәскеудің �зінде қорғады. 
Бұл айтулы тарихи оқиға еді. Аталған 
еңбектің заң ғылымында жаңа бағыт, жаңа 
саланың ізашары болғаны анық. Ұзамай 
1964 жылы С.Зиманов профессор атанса, 
үш жылдан кейін, 46 жасында қазақтан 
шыққан алғашқы заңгер-академик болып 
сайланды. Осыдан былайғы �мірі мен 
қызметі толықтай туған еліне, халқына, 
заң ғылымына арналды. Gсіресе 90-жыл-
дары кемеліне келген, толысқан ака-
демик жаңа қазақ мемлекетінің дұрыс 
қалыптасуына айрықша үлес қосты. 
90-жылдардың �не бойында жас мемле-
кет қабылдаған алғашқы дербес заңдарда, 
алғашқы ұлттық конституцияда, кодекс-
тер мен  декларацияларда Зимановтың 
қолтаңбасы қалды, к�зқарастары заң 
баптарына айналды, биік мінберлерден 
с�йлеген с�здері, жарияланған мақала-
лары мен жарық к�рген кітаптары заң 
ғылымының, жалпы ұлттық мемле-
кет тарихының құндылықтарына ай-
налып, алтын қорға қосылды. Осы бір 
қым-қиғаш, қызу айтыс-тартыс жүріп 
жатқан кезеңде жолсызбен сапарға 
шыққан жас мемлекетте сол жылда-
ры Салық сынды Алатаудай асқаралы, 
с�йлесе шешен, ойласа дария тұлғалар 
болмағанда қайығы ұлы мұхитта қалт-
құлт еткен қазақ елінің егемендікті 
сақтап қалуы екіталай еді. Айтпақшы, 
Салық ағамыздың тәуелсіз мемлекет 
қалыптастырудағы еңбегі елеусіз қалған 
жоқ. Ол мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері, «Халықтар достығы», «Пара-
сат», «Отан» ордендерінің иесі. Дегенмен, 
осы жерде ел аузында жүрген мына бір 
с�зді еске алуға тура келіп тұр. Ерлікке 
толы екі �мір кешкен абызға, ерлікке 
тән белгіні бермей қалуымыз �кінішті-ақ 
болды. Бір кем дүние деген осы шығар. 
Болмаса, бір жазда егіннен мол �нім 
алған диханға да беріп жатқан белгіні де 
қимадық қой.

ӨНЕГЕ

ыстық-суығын �з бастарынан �ткізіп барып �сті. 
Сондықтан ондай жандарға құрметпен қарап, 
түсіністікпен қабылдайтын қасиет сіңді бойларына. 

Шанда бір ағылып-т�гіліп айтылар әңгіме 
үстінде Айбарға аяқ астынан «Ғылым жолына 
түсуіңе не түрткі болды?» деген сауал тастаған едім. 
«Сен де Қожанасырдың сұрағын қояды екенсің. 
Комсомол тарап, қызметсіз қалдым. Күн к�ру керек 
емес пе» деп қарқылдай күлгені бар.

Бұл, әрине, әзілге сүйеген бер жағы. Арғы 
жағында ұлы Абай «Ғылым – Алланың бір 
 сипаты» деп ерекше бағалаған ең ауыр жол жа-
тыр. Шыңырау, түбіне жеткізбейтін тұңғиық. 
Алғыр азамат үшін үш жыл аспирантурадағы 
ізденіске толы кезең – ілгерілеуіне жол ашты. 
Профессор Арап Еспенбетовтың жетекшілігімен 
1999 жылы кандидаттық диссертациясын сәтті 
қорғайды. Халқымыз жиі қолданатын үйірімен 
үш тоғыз деуге тұрарлық қуаныш. Ұстаздың да 
алғашқы кандидаты, шәкірттің де «тар асу, кер 
белесті» бағындырған құтты қадамы. Олай дейтінім, 
тақырыбы – «Ш.Gбеновтің әдеби мұрасы». 

Тұңғыш Елбасыға бата берген, Қазақстандағы 
эпик ақындардың соңғы тұяғы, жарықтық 
Ш.Gбеновтің де тағдыр жолы тақтайдай тегіс 
болмаған. Шақпа тілімен, шапшаң ойымен  талайды 
шаң қаптырған тарлан еді. Бір ғана мысал; қуғын-
сүргін к�ріп жүрген жылдарында есімі елге мәшһүр 
қызыл шенеунікпен тәжікелесе келе  амалы таусы-

лып, «Миың к�п қой, дүниедегі ең ауыр, ең ұзақ жол 
не?» деп сауал тастапты. Gлгі дәгбір айды айтыпты, 
күнді айтыпты, жерді айтыпты, белді айтыпты. 
Ақыры таба алмаған соң ақынның �зінен сұрағанда, 
«Ақымақ пен ақылдының арасындағы жол ғой» 
деп есігін тарс жауып, шығып кетіпті. Мұндай 
мінез қай адамға ұнай қалсын. Соңына шам алып 
түскен сияқты. Ақыры абақтыдан бір-ақ шығады. 
«Ақынның темір торда отырып, жүріс-тұрысы ғана 
емес, ақыл-ойы да тежелген сәтте толғаған «Мы-
салдар» атты топтама жырларында саяси тоқырау 
торындағы туған халқының басынан кешкен 
қасіреті, зар-мұңы к�рініп, рухани бостандықты 
күткен қазақ елінің хал-күйі айқын сезіледі» деп 
баға береді ғалым ғұмырбаян деректерінде.

Амал қанша, «Қозы К�рпеш – Баян сұлу» 
сияқты к�не дастанның ең к�ркем нұсқасын 
жазған ақынның жапа шегуі – заман зауалы. Осы 
поэмадағы: 

«Себеп туса, себептен бар болмақшы,
Жырғалаң, зобалаңға себеп басшы.
Себеппенен ұшқыннан �рт туады,
Себеппенен балқытар қара тасты.
Себеппенен б�лінер рулы аймақ,
Себепсіз талант сыртқа шықпас жайнап.
Себеппенен батырдың туы құлап,
Себеппен бақыт қонып, бақыт таймақ...».
Мұндай философиялық шендест ірулер 

«Таңшебер – Жапал», «Кейпін батыр», «Ортақ арал», 

«Тоқтамыс» дастандарында молынан ұшырасады. 
Ал шығыстық дәстүрде нәзира үлгісімен жазылған 
әңгімелері �з алдына бір жосын дүниелер. Осының 
бәрін екі тізгін, бір шылбырды тең ұстап, ғылыми 
айналымға енгізді. Бір кездегі халық жауын жазған 
соң небір  жабулы есіктерді қағуына тура келді. 
Талай тауы да шағылды. Қайтпайтын табан-
дылығының арқасында жасырын құжат тарға қол 
жеткізді. Бұл да аз олжа емес. 

Жақында ғана «Абай әлемі» сериясымен 
кейіпкерімнің құрастыруында Шәкір ақынның 
қомақты қос томдығы жарық к�рді. Полиграфиялық 
жағынан әсем безендірілген еңбектің іші де, сырты 
да к�з тартады. Яғни әу бастағы адалдығынан әлі 
күнге жаңылған жоқ. 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университеті қаладағы ең үлкен рухани орталық. 
Киелі топырақта туған Абай, Шәкәрім, Мұхтардай 
данышпандардың мерейтойлары алдымен ай-
тулы білім ордасында аталып �туі дәстүрге 
айналған. Бірінен кейін бірі жалғасып кете беретін 
ғылыми конференциялар жаза салғанға  жеңіл-ақ. 
Республиканың түкпір-түкпірінен арнайы ғалымдар 

шақырылады. Толғақты мәселелер бір арнаға 
тоғысады. Мұндай жауапты жұмыстың ұтымды 
ұйымдастырылып, ойдағыдай �туі, соңынан 
ғылыми еңбектердің жарық к�руі ең бірінші фило-
логия факультетінің иығына түсетін салмақ. Бұл 
сындардан да декан, доцент, профессор ретінде 
Айбар Қабыкенұлының қылау салмай шығып келе 
жатқанына к�зіміз куә. 

Қазір бұл факультетте тек Шығыс �ңірі ғана 
емес, еліміздің барлық облысынан әдебиетші болсам 
деген талапкерлер білім алуда. Тіпті шетте жүрген 
қандастарымыз Қытай, Түркия, Моңғолиядан Абай 
тілін, Мұхтар тілін меңгерсек деген ниетпен оқып 
жатқан шәкірттер к�ңілге қуаныш ұялатады. 

Тағы бір айта кететін табыс, университет «Ата-
мекен» ұлттық рейтингі бойынша биылғы жылы 
Қазақстандағы 45 жоғарғы оқу орындары ішінен 
тіл мен әдебиетті тереңдетіп оқытып, бітірушілердің 
қызметке орналасуымен қоса ғылыми әлеуеті 
ж�нінен бірінші орынға шықты. 

Осыдан бірнеше жыл бұрын Айбар Қадыров 
ҚР Білім және ғылым министрлігі �ткізіп отыра-
тын «Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантын жеңіп алды. Мақаланы жазу 
барысында ғылыми жетекшісі Арап Сіләмұлымен 
хабарласып, ұстаз-ағаның пікірін сол қалпы 
ұсынғанды ж�н к�рдім. 

«Алдымен, шәкіртімнің тапсырылған істі 
тиянақты орындауға тырысатын қағылездігін 
құптаймын. 

Екінші, сын-ескертпелеріме сынып қалмайтын, 
қорытынды шығара алатын ішкі қайратының 
молдығын байқадым.

Үшінші, ертелі-кеш сарыла отырып, салыс тыра 
жазатын жауапкершілігін айтар едім. Бұл ғалым 
үшін ең қажетті қасиет.

Иә, адамның к�ркем мінезді болмағы – жақсы 
ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан 
екендігін де жеріне жеткізе айтқан Абай емес пе!».

Күнделікті тірлікте сабасынан аспайтын 
салмақты, «мен осындай едім» деп кеуделене 
кетпейтін кеңпейіл азамат ұлы ақын қойған талап-
тар үдесінен шығып келеді. Ауқым, айналасындағы 
абырой-беделі бір басына жетерлік. 

Мұратбек ОСПАНОВ, 
республикалық «Абай» 

журналының  бас редакторы
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АСТЫҚТЫҢ
ЖАЗҒЫ ЖҰРТЫНДА...

(ҚазҰУ-де)

П О Э З И Я

Светқали 
НҰРЖАНОВ

1-жыр
Кетіпті, ә, қанша жыл �тіп?..
«КазГУ-дың қалашығында» – 
Тұрушы ек біздер жыр оқып
К�здердің қарашығында. 

Жататын �ртеп, күйдіріп, 
Қарашықтағы маржандар. 
Қол соғушы еді дүрлігіп, 
Аққулар қонған ақ залдар.

Мінбеде – зәулім сарайда
Оқыдық �лең маздап кіл – 
«Екілік» қойғыш ағайға,
Жекіріп қала жаздап бір. 

Соңынан с�збен желпір дос,  
Ниет те таза, пәк сана.
Ешкімге зиян келтірмес 
Айналдық �ңшең патшаға.

Бәріміз бір-бір ұлы ақын – 
Ұрмайтын с�зін ағзамның! 
Т�с қалтамызда тұратын 
Суреттері Мағжанның. 

Тудырушы еді к�п �лең, 
Соғылған шыңға жасындар –
Мұқағали мен Т�леген, 
Жұмекен менен Қасымдар.

Кеудеге кептер қонақтап,
Сол жерде тылсым нұр бардай –
Енуші ек біздер Одаққа, 
Мешітке кірген діндардай.

Абыздар бата берген соң, 
Жұмақ боп қала баққа бай – 
Думанды «Қаламгерден» соң 
Дуылдап қайтқан шақтар-ай!.. 

Қаңтарлар тамызға айналып, 
Жаятын �ркен дастандар.
Сан қилы аңызға айналып –
Pтежандар мен Асқарлар. 

Т�беден таулар т�нетін,
Ай-қасын қағып найза-шың.
Жұматай-қаған келетін 
Қасына ертіп Зайдасын. 

Желпіндік небір дүрге еріп, 
Баптады сырға бай ұлдар – 
Жыр менен әнді бірге �ріп 
Иранбек, Исраилдар.

Ешен пір ылғи, к�ріпкел, 
Жүрмейміз және аһ ұрмай. 
Соғатын Шәки, Серіктер 
Айдаудан қашқан батырдай. 

Балқып бір шыққан шабыттан 
Жететін жырлар к�п оймен – 
Жизақта – Раушановтан, 
Тыныштықбекті Семейден.
 
Болатын жұрттың бәрі аң-таң 
Сақалды кілең сәбиге – 
Ұлықбек пенен Аманхан, 
Байбота менен Мәдиге. 

Таңдарды талмай атырдым, 
Тыңдадым талай – бәрі шын:
«Аспанын» – Gбубәкірдің, 
Ақдәулетовтің «дәрісін». 

Кездерде қырдан гүлді үзген, 
Шашушы ек барды аянбай. 
Табысып түнгі жұлдызбен,
Қағысып шарап – һәйямдай.

Емендей кейде теңселдім, 
Күш жетпей бойды тыюға... 
Айналдық сосын �ңшең жын –
Құтыдан шыққан диюға.

Жүргенде арбап тәтті улар,
Сарғайды бақтар к�галды. 
Дүр етіп қонған аққулар, 
Дір етіп ұшып жоғалды. 

Жан-жаққа жолдар қашқалы,
Жалау боп қалды хатымыз. 
Тағымыз күйрей бастады, 
Сирей бастады сапымыз.

Бастады маңнан топ тарқай – 
Саусаққа салдық сақина. 
Ақт�бе жаққа кетті Ертай, 
Бауыржан болса... бақиға... 

Ж�ңкіді жылдар қаңбақтай,
Дауылын мезгіл сапырған. – 
Майданнан қашқан солдаттай 
Қарамды мен де батырғам...

К�нбеді сезім ырқыма, 
Жегідей жанды жеп бір мұң,
Жастықтың Жазғы Жұртына 
Он жылдан кейін кеп тұрмын. 

Баяғы пірлі босаға 
Тағардай маған �кпе-айып... 
Қос досым қапты – қос «аға»:
Жақыпов пенен К�пбаев...

Қайран ғап мендік мінезге,
Қарайды бәрі тосырқап –
Іреңі басқа, тілі �зге, 
Тілегі б�лек жас ұрпақ. 

Қалыпты қалашықта арман...
Қайтқым бар сол бір кезіме, 
Тұтылып – қарашықтарға,
Құтылып елдің с�зінен.

Аңсатты, қайран, гүл-мекен... 
Моншақтар к�зге жарасып, 
Сол шақтар әлі жүр ме екен, 
Қарашықтарда адасып?..

2-жыр
Ізіне қарап кей-кейде жасармай ма адам?! 
Алматы барсам, 
арзу боп Алашұлына –
Жастық шағыма сатқындық 

жасардай болам,
Бір соқпай кетсем   «КазГУ-дың  қалашығына». 

Үлкеннің с�зін ұлықтап тыңдайтын ұл ем, 
Ұстазды к�рдік – жаттаған ж�ргекте есімін...
Сан рет қалдық сабақтан, 
тынбай түнімен 
Ұлтымыз жайлы арманның тербеп бесігін. 

Шәйір атанып,
шығардай жырыңды ап құзға, 
Бебеулететін безгектей бойымызды арман. 
Мына жерде алғаш сыр айттық 

сыбырлап қызға,
Ал мына жерде – үйлену тойымыз болған.

Қалпында сол бір әлі де қараг�з-к�рік, 
Қара бұрымды бұлақтар бас алып к�ктен,
Жыл �ткен сайын қалашық барады �згеріп, 
Алатау – жастық әнінен жасарып кеткен.

Ізіңді басып қаптаған қарағай-ұлдар, 
Gнімді жазып қалыпты парақтай жалған.
Саусағын сипап �сірген бала қайыңдар, 
Мықыны жуан – қол жетпес 

дараққа айналған.

Күнекей-шыңның нұрына тұр 
тойып к�ктем,

Мен еккен талдар қарайды түсініп маған.
Титтей боп келіп бір кезде – үлкейіп кеткем, 
Үлкен боп келіп, ал қазір кішіріп қалам. 

Уылжиды алма – 
тентектер үзгеннен қалған,
Pкшелеп қуған толқындар –

 бәйге ғой бұл бір.
Үйретіп жатыр әндерді біздерден қалған – 
Баяғы бұтағындағы ай к�мей бұлбұл.

Сезімді жүрме шық тамған теріске жорып, 
Жастықтың кешкем бұл жерде 

жылап тұнығын.
Тазарып тұрмын қайтадан періште болып,
Елес боп ұрып – 
Жердегі жұмақ-ғұмырым.

...Қала –
кеш кіріп, 
Тау жақтан жанады ескі үміт, 
Жарқ етті жатақханалар – аруға түрме. 
Жәутеңдеп тұрмын...
Шулы әндер қалады естіліп,  
Біздерге, бірақ болмайды қалуға түнде...

3-жыр
Күндер қайда, түндер қайда? – 
Біздер шығар мінбер қайда?..
Жан қытығын келтіретін 
Құпиялы үндер майда. 

Кірпіктерге тұнып қалған
Моншақтарда үміт жанған.
Сырды сақтап жүр ме ол әлі
Сырғасымен құлыпталған?

Бозарады Ай түн асқан, 
Құлыптаулы жайқын аспан. 
Қандай күйге түсер екем, 
Сол құлыпты қайтып ашсам? 

Pзім еккен терегіме  
Сырымды айтып керегі не?
Қайта оралу береді не, 
Жиырма жылғы �леңіме?  

Теңіз бастан бұлғана ма?
Терек түптен ырғала ма?
Мұңым бар-ды... 
Кімім қалды  
Мен қимайтын бұл қалада?! 

Жанға жара, жырға нала 
Жамап мезгіл зыр қаға ма?

Ізсіз, тозсыз жыл жоғала, 
Біздің жастық тұл қала ма? 

Қолын созған гүлдер де айға, 
Түсіреді кімдерді ойға. 
Жан қуысын үндер майда
Қытықтаған түндер қайда? 

Тауың – жарқыл, сайың – қаңқыл,
Келген к�ктем жайында аңқыр. 
Біздің сырды ұрлап алған,
Сырғаланған қайыңдар тұр. 

Бұл жерде �ткен мың түн де ойда,
Ал киелі бір Түн қайда?
Сол бір түннің кұлпын ашар 
Іліп кеткем кілтімді Айға. 

Ш�лім басып түн-тұмадан,
Жарама бұлт жыртып алам...
Шың басында даусым қалды –
Айға жетпей шырқыраған...
 

I. ЕЛЕС ІЗДЕУ

К�лге қонған еске сап қазды дүркін,
Ескірмеп пе баяғы назды күлкің?..
Шырқ айналып �зіңе соға берем,
Жастығымның жұмағы – 
Жазғы жұртым.

Жас арулар сәл таңырқап 
�тіп жатыр тұрқыма.

Ойнақтайды тас т�бемнен неше 
мың сан к�белек,

Қанаттары әппақ нұрды жүрегіме себелеп!

Жазғы жұртты, 
назды ымыртты жарқыратып қар-шырақ,
қанатынан елестерді келемін мен аршып ап.

Бағым – жәннат. 
Бұл жүрісті жори к�рме теріске,
Жәннатымды жайлап апты үрлер 

менен періште!..

Денесі жоқ... 
Елесі жүр сол Арудың бұл жерде,
Қалдым шалып қар шашуын шамдар 

қағып күлгенде!

Сол бір Елес к�йлек киген қарлы 
бұлтты жыртып ап,

Дәл тұсымнан �те шықты... 
сүйек кетті сырқырап.

Сүйегінен Сұбхан-Пәктің сүт иісі бұрқырап,
дәл тұсымнан �тті Елесі...
Қалды жүрек шырқырап... 

Енді Жарық – түнді қарып!..
К�рдім анық жүргенін,
Қардың �зі ділді жарып бұрқыратты-ай 

гүл демін!

Неше айналып таба алмаған к�рдім 
Пәктік Елесін,

Енді қайтып келгенімше 
жинап қалар ЕЛ ЕСІН!..

Қайта оралам –
нұр бұрқырап тұрған келер к�ктемде,
Қарсы алдымнан шығар Ару –
аңсап-талып жеткенде!..

Ай түндікті, 
күн шаңырақ, 
уығына нұр тұнған
Gппақ Отау бой к�терер –
Менің Жазғы Жұртымнан!..  

ЖАЗҒЫ БАҒЫ ЖАСТЫҚТЫҢ

(ҚазМҰУ-дың филология факультетінің 
86-жылғы түлектерінің оқу бітіргендеріне 

30 жыл толу басқосуында)

Шамды жақтым…
Қимасым – «ҚазМҰУ» аттым,
Айдынында қанатты жаздым, ақтым?..
Отыз жыл сап араға біздер тағы,
Есігінен енбекпіз ЖАЗҒЫ БАҚТЫҢ!

Бұл ЖGННАТТЫҢ БАҒЫ еді!..
Лүпіл жарып,
Жүрегіміз майшамдай лыпыл қағып;
Біз кеткенбіз – 
мәурітті мерзім бітіп,
Адам-Ата – Хауа-Ана сықылданып!..

Ақ қайыңдар к�термей кірпіктерін,
Қарар ма екен жатырқап, іркіп демін.
Сағыныштың құстары қиқулаған,
К�кіректің барады жыртып к�гін...

Базарлы шақ... 
Тарқамас бәз құмары,
Баяғыша күледі, мәз қылады.
Жар салады жапырақ, қол соғады,
Қарсы алады ЖАСТЫҚТЫҢ 

ЖАЗҒЫ БАҒЫ!

Қарсы алады тағы да «КазГУ-град»,
Естілер ме баяғы назды үн, бірақ?
Келмес Күннің к�гілдір айдынында
Тіл қатады жырақтан қаз-қу жылап...

Мен айдынға, 
қарайды айдын маған,
Жұлдыздары жасаурап, Айды ұрлаған.
Бу бүркенген Боз Елес кінә артады
Бізге қарап –
Ізіне қайрылмаған...

ЖАЗҒЫ БАҒЫМ, уа, неткен еңселі еді!
Таныр ма екен қайтадан к�рсе мені?
Біз кеткенде бала-тал күміс-кекіл,
Бурыл шашты дарақ боп теңселеді.

«КазГУ-град»... 
Іргесін шың қымтаған,
Аудитория... үн ұрған бұлбұл тәмам.
Жатақханам тұр ма екен «сегізінші» –
Гүл бұрқырап, 
сыр бұғып, 
нұр бұрқаған?!

Ентікпе-жыл, 
желең-күн, 
жел�кпе-айым,
Қылар екем алдыңда не деп пайым?
Тарқатар ма бұрымын тағы да бір,
Біздің сырды білетін терек-қайың?..

Сенен жырақ 30 жыл... таяу жүрдім,
Таяу келсем, – қашады қаяу-кірбің.
Жолға үзіліп жапырақ түсер ме екен,
Жанарының жасындай аяулыңның?..

Теңселтерміз тағы бір назды ымыртты,
Тағдыр бізді Бағында аз қыдыртты...
...Қалай қиып қайтадан кетер екем –
Ізі қалған Жастықтың ЖАЗҒЫ ЖҰРТТЫ?..

Жұлдыз тағып, 
Ай қадап бұлтымды әрлеп,
Аттанармын – тартса да күлкім кермек:
«Бағым бар, – деп, – соғатын қайта оралып,
Қайта айналып қонатын 

Жұртым бар!» – деп...

Безгек буып,
Жастық-ит құтымды алып,
Кеткем кеше шақырып зытым жарық.
...Елесіміз Айлы түн жүрер сенде,
Адам-Ата – Хауа-Ана сықылданып...

Маңғыстау уәлаяты,
Қошқар-Ата – Қолтық қонысы

IV. ҚАРЛЫ ҚҰЙЫН ПЕРДЕСІ

Қарға оранған біздің жазғы жұрт мұнда,
бәлкім, бұл түс, мүмкін, кешкен аяным?..
Жауған қардың шымылдығын жырттым да,
сан тербеткен бесігіме таядым.

Сегізінші жатақханам –
аяулы
жандарымның тұр к�зіндей боталап.
Сол терезе тасасында бояулы
оянып ед біздің тұмса махаббат.

Сол қалпында – сол терезе, сол балкон,
шаш тарап тұр перде артында қыпша бел.
Менің қазір тұрпатыма балбал тең...
Бара жатыр аяулыма ұқсап ол.

Жыртып ашып уақыттың пердесін,
Кіріп барсам... бақыт, міне, қол созым!
Қыпша белдің тіліп �тіп зердесін,
оянар ма біздер кешкен сол сезім?!

Жә, құтырма!
Сабаңа түс асқынбай!
Жасыңда әуес болмап ең ғой ж�нсізге!
Құралайға к�зін тіккен қасқырдай
шалдуар шал қарағұрым сенсіз де!

Терезеге телмірмей-ақ қояйын, 
ол бақты енді бұл маңдайға жазбаған.
Тылсым түнде тек �зімді аяйын,
жарығына тәнті болып маздаған.

Хош бол, балғын сезімдерім – бал-тұма,
жатақханам – күйі қалған пернеде!..

Соның бәрін қарықтырып, 
жарық қылып ғаламды,
Сиқыр нұрға қарық қылып, 
зарықтырып адамды;

Ол жүретін... 
Ол жүзетін айдын қылып санаңды,
Ай бүр жарып – қайғымды алып, 
жоғалатын қараңғы!..

Бар жүрекке жұқтыруға келген 
жан-ды пәктікті,

әжетхана жақтан оны к�рген 
пенде жоқ, тіпті!..

Сол қыз бір күн ғайып болды!..
Кетті ме еріп періге?
Жан білмейді –
жетім ылақ жем болды ма б�ріге?

«Пері» деген қате с�зім, 
жори к�рме теріске,
Оған тең-дүр қос ғаламда 

біз к�рмеген періште!

«Б�рі» деген ит-құс атын телу 
оған шын айып,

Жер басқаннан бір жан, тіпті, 
бола алмас-ты ылайық!..

Жербетілік ешбір ару теңесе алмас сай түсіп,
Пәк періштем кетсе керек ұжмағына 

қайта ұшып... 

Мен сонда алғаш зәһар жұттым, 
дәмін таттым мастықтың,

Қайың мәйін еді ғой, 
гүл к�ңілшек,
Қауызынан сан келіп үрледім шоқ...
Pртке айналып сол бір шоқ,
арасынан
Аяулы Елес к�зіме бір к�рінсе ед!..

II. ҰРЫН КІРУ

Жастықтың қалмасын деп құндағы ұмыт,
Бұл жолы келдім, кешір, түн жамылып.
Жария жазым қайда – гүл-бағы құт? –
Тұрмын мен сырларыңды ұрлап ұғып.  

Тоналған жастық-бағым жылдар үгіп,
Тағы бір құпиясын тұр ма бүгіп?..
Қонады қар қамығып тал басына,
К�ңілдің жайлауының мұңдары ұлып.

Шақ қайда аруға алғаш ойы кеткен?
Бақ қайда сол арумен сейіл еткен?..
«Махаббат»-мейрамханам тұр қаңырап,
Баяғы менің жастық тойым �ткен...

Бойдағы басылса да екпін желдей,
Жүректің түкпірінен от күлгендей.
Бұл жерде тірі жан жоқ мені тосқан,
Сонда да тұрғанын-ай кеткім келмей.

Тұсымнан қаптай �тті топ-топ балғын,
К�ктемгі мамығындай бақбақтардың.
...Сипайды маңдайымнан жатырқамай
Жып-жылы алақаны әппақ қардың...

III. ҚАРКЕШУ – Х$ЛКЕШУ

Жастықтың жазғы жұртында 
шабытқа балқып,

қар ұлпа қалқып, 
келемін мамыққа малтып.
Жүрекке жұққан жұпары жазғы бағымның,
кім білсін, 
жатар тәнімнен табытта да аңқып?!

Сырғалы сәмбі, 
таныс тал, 
моншақты қайың,
сәукеле киген шыршалар аңсатты дәйім.
Қар-ұнын жайып тастапты, 
қамырын жайып,
уыстап асап,
мамыққа шаршап құлайын!

Шаршап құладым...
Ұлпаға құлады-ай ғәріп,
шыдам шынары шарт сынды 

шыдамай қалып.
Шырадай жанып самсаған қардың түйірі,
күрсінді талдар, 
                             хәліме сұрамай нанып.

Қар-қыздар к�шті...
Сәулесі жыртып маңайды,
«Бұл неткен жан?» деп, 

сауалын кірпік қамайды.
Сұраулы к�здер қыраулы тінтіп самайды,
құралайланып мен жаққа үркіп қарайды.

Сауалы бүрлеп, �тті олар кірпікке ой тұнып,
тұрғаным ж�н ед сезімді іркіп, бой тығып...
Кетейін...
Жазғы жұртымның құралайларын
«Қар адамынша» қапыда үркітпей тұрып.

...Ей, таныс талдар, келер ме ек 
сүймесек күйіп?! –

Шаршаңқы шайыр қалайша 
күй кешед қиып?..

Мұңайғыш мойыл, 
баяғы қиылғыш қайың
шаршысын шешіп, алыпты, 

ә, кимешек киіп...

Ұзап барып, жалт қарасам артыма,
қарлы құйын орап апты пердеге... 

V. ЕЛЕСПЕН ҰШЫРАСУ

Мына бақта жүруші еді боз құлыншақ 
бір ару,

Мүмкін бе оны �лмей тұрып естен, 
сірә, шығару?!

Жазғы бақтың бар шайыры «қырылатын» 
жыр арнап,
Жыр-айдында, ал ол болса, 

жүзуші еді қылаңдап.

Гүл бас жара шыға келген жандай 
еді қауызынан,

Ай он беске толған түні түскендей-тін 
ауызынан!

Атеизм «ілімінен» у жұтсақ та ылайлы,
Сол аруды бұйыртқай деп, 
еске алушы ек Құдайды...

Алма т�сін еш еркектің кір 
қолымен ездірмей,

Қудай парлап �те шықты ол бірімізді 
к�зге ілмей...

Ол к�рінсе жүрегіміз... 
сүйегіміз сырқырап,
Аппақ болып бақбақ толып... 
қауырсыны бұрқырап;

Алатаудың ақ қарына 
Ай-жұмыртқа шағылып,

Лағыл к�рік сағым болып 
сары уызы жарылып;

Күз жеткенде, 
мұз боп к�л де, 
қалтыраса қайыңы,
Ізді �пкенде жапырақ боп 

оның сырға-қайығы;

Қыс келгенде, 
құс к�мгенде – біздің бақты кіл ақ құс,
Тау да, алаң да қарға б�гіп, 
жаулағанда бір-ақ түс;

Қалды адыра бір-ақ күнде 
Жазғы Бағы Жастықтың!

Күн күлбіреп, 
жұлдыз жидіп, 
Ай да оңған боз шүберек,
талдап жұлды жапырағын ақ қайыңдар 
жүрелеп...

Содан кейін кетті айналып жан 
айырмас жақынға,

Күлеңгір кеш күрең мұң дос – 
кілең күндес ақын да!

Gр кеудеде парлап тұрған ақ қауырсын 
шам с�ніп,

Түтін торлап,
қаңғып кеттік басымызбен жар соғып!..

Сызыт түнде бұзып түрме қашқан 
жұлдыз ізіндей,

Оның ізі жүрегімде қалып қойды үзілмей.

Мен үзілмей оның ізі жүрегімнен үзілмес,
Оның жүзін �шіре алмас �мір атты 

ұзын к�ш.

Бесінші жыл күз алтынын елеген 
шақ атырап,

Біз де әр жаққа кеттік ұшып... 
кілең сарғыш жапырақ...

Одан бері қанша үйірді мені 
жылдар құйыны,

Жылдарым мен жолдарымның 
жүр шешілмей түйіні.

Жазғы жұртқа кіндігімнен қалған 
жандай байланып,

Шырқ айналып келе берем, 
ене берем айналып.

Жазғы бақтан іздеп к�рем сол 
Арудың іздерін,

Күз кеп к�рем, 
мұз-айнадан шалам ба деп жүздерін.

Енді, міне, қыста келдім мұңды 
жазғы жұртыма,
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Бүгін тағы қаралы хабар келді, ақын апамыз, 
қазақтың аяулы қызы Нәзікен Алпамысқызы 
дүниеден �тті.

Т�сек тартып жатып қалғаннан кейін, таңертең-
кешке телефон соғып, жағдайын біліп отырушы ем, 
бір күні «Бибі-Ана, есім барда сенімен қоштасқым 
келеді, саған ризамын, ризамын, мың жаса сұлуым 
менің» деді әлсіз даусымен. Апамызға мен жіберіп 
отыратын дәрігерлер сол кезде-ақ �мірінің санаулы 
екенін айтса да, мен қоштасудан бас тарттым. Одан 
кейін де алты ай �тіп кетіпті, қатты қиналды, енді 
мәңгілік ұйқысы тыныш болса екен...

Осыдан он шақты жыл бұрын телефон соққан 
Нәзікен апай:

– Бибі-Ана, сіз туралы да, сіз құрған қоғам ту-
ралы да сырттай жақсы білемін. Маған қолдауыңыз 
керек болып тұр, – деді.

– Иә,саламатсыз ба? Балаңыз неше жаста? – 
дедім.

– Балам жоқ, жасым жетпістен асты.
– Кешіріңіз, мен құрған қоғам мүгедек 

аналардың балаларының жоғары білім алуымен 
айналысады.

– Балам жоқ, маған жоғары білім де қажет емес, 
ақынмын, маған қолдау керек. «Тауқымет» атты 
романыңызды оқыған адаммын. Маған сіз сияқты 
күш беріп тұратын адам қажет! Даусы нәзік болса да 
үнінде бір �ктемділік бар еді.

– Мен сізбен кейінірек �зім хабарласайыншы, 
телефоныңызды жазып қоямын. Сау болыңыз.

Біздің отбасымызда бір жиын  болатын болса әкем 
үнемі: «Үлкендерді шақыруды ұмытып кетпеңдер» 
дейтін. Gкемнің сол с�зі ешуақытта есімнен шыққан 
емес...

Нәзікен апайдың аяқ-қолы сау болғанмен, астма 
деген аурудан мүгедектік алған екен. Танысқан күннен 
бастап, Нәзікен апаймен күн сайын с�й ле сіп тұратын 
болдым. Кейде с�йлесуге қолым тимей жатса, ашу-
ланып қалатын, бірақ қайтымы тез болатын.

Нәзікен апайымыз сезімнің  адамы еді, кейде он 
сегіз жасар қыздай қиялдап кететінін қызық к�ретінмін.

«Жүзден ең болмаса бір жас аспай бұл �мірді 
тастай алмаспын» дейтін еді, пенденің қай айтқаны 
болып жатыр, сексен беске де жете алмай, апамыз �зі 
сүйетін �мірді тастап кетті.

Аяулы Нәке! Артыңда сенің поэзияңа қамқор 
болар сіңлілерің, інілерің қалды. Елің, жұртың, 
достарың, құрбыларың сені ұмытпайды.

Сені �лімге қимай, қолымнан келгеннің бәрін 
істедім, қайтейін... Қоштасуға қимасам да, �лім �з 
дегенін істеді...

Қош бол, қош бол, қазақтың жайсаң қызы 
Нәзікені, жатқан жерің жайлы болсын...

 
Бибігүл ИМАНҒАЗИНА, 

жазушы

Pткен ғасырдың 60-жылдарының аяқ шенінде 
«Мәдениет және тұрмыс» журналына ақшаң жүзді, 
талдырмаш, алма мойын, қиғаш қас, аққұбаша 
ару жиі келіп жүрді. Онда редакция қазіргі Жібек 
жолы мен Т�лебаев к�шелерінің қиылысындағы 
екі қабатты ескі ғимаратта болатын. Gлгі бойжеткен 
аядай бір б�лмеде сығылысып отыратын он шақты 
қызметкер ішінен жазушы Жекен Жұмаханов пен 
ақын Қуандық Шаңғытбаевпен с�йлесіп, айтарын 
соларға айтады. Қалғандар келіп-кетіп жататын 
к�птің бірі ретінде қарап, мән бермейміз. 

– Меніңше, осы қыз тегін емес, –  дейді Жекен 
аға әлгі қыз кеткен соң. 

– Менен ылғи кітап сұрайды. Беремін. Оқып 
шығысымен әкеп береді. Мамандығы – экономист. 
Халық шаруашылығы институтында оқытушы 
екен, – дейді Қуандық аға Шаңғытбаев. 

Десе де әлгі бойжеткенді жақсы танып алдық. 
Ол жұмыс істейтін Халық шаруашылығы инсти-
туты мен тұратын 10-шағынауданда болғандықтан 
кейде автобуста жолығып, әңгімелесіп барамыз. 
Мәскеуде оқыған, онда Тәкен Gлімқұлов, Шыңғыс 
Айтматовты к�ргенін, олар кітап бергенін айтады. 
Кейіннен бұл қызымыз Жекен аға айтқандай тегін 
болмай шықты. Pлең жазып, еш жерге ұсынбай, 
құпия ұстайды екен. Бәрі 20 жылдан кейін газет-
журналдарда топ-тобымен жарияланып, кітап 

болып шыққанда бір-ақ белгілі болды. Аты-ж�ні 
Нәзікен Алпамысқызы, ғылым докторы, профессор 
екен. 

Енді «әдебиетке кеш келген  талантты ақын» 
деген сілтеме қосылды оған. Қадыр, Тұманбай, 
Мүсілім Базарбаев пікір айтып, бағасын беріп жат-
ты. Ертеден білетіндіктен, бірде мен де жолыққан 
жерде құттықтап, қолтаңба жазып берген кітабын 
алдым. Философиялық ойы терең, қысқа �леңдері 
ұнағандықтан, тағы бірде кездескенде «сіз заман-
нан озып туған ақын екенсіз» дедім. Нәзікен риза 
болып, арамызда риясыз достық қатынас орнады. 
Нәзікендей біртуар ақын к�ңілге осылай орнады. 
Ұзақ ауырды. Сұм ажал алып тыныпты ақыры. 

Табиғатты сүйетін, �нерге құштар болатын. 
Бәрін алдан күтетін.  Жоспары мол еді. Жарқын 
тұлға, жайсаң жаратылыс, қанша жерден оптимист 
болса да, к�біне жүзі жабырқау тартып, к�зінде 
мұң тұратынын байқайтынбыз. Себеп-сыры әуелі 
Алла, одан соң �зіне мәлім екенін де шамалайтын-
быз. Амал не, енді жоқсың. Артыңда әдеби мұра, 
жауһар жырларың қалды. Pзіңді пір тұтып, т�беге 
к�теретін Бибі-Ана, Жадыра, Gлия, Бельгердің 
бәйбішесі Раиса, басқадай оқушыларың қалды. 
Олар сені ұмытпайды. Нұрың пейіште шалқысын. 

Зәкір АСАБАЕВ

84 жасқа қараған ша ғында белгілі 
 қа ламгер, ғалым,  Қа зақ стан Жазу-
шылар одағының мүшесі Нәзікен 
Алпа мыс қызы �мірден �тті. 

Ол 1937 жылы 15 мамырда 
Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Сарыбай ауылында дүниеге кел-
ген. Қарғалы орта мектебін алтын 
медальмен, Қазақ мемлекеттік 
университетінің экономика 
факультетін қызыл дипломмен, 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетінің аспи-
рантурасын бітірген. Т.Рысқұлов 
атындағы Қазақ экономикалық 
университетінде к�п жылдар бойы 
жас мамандарды тәрбиелеумен айналысқан ұстаз-
доцент, еңбек ардагері.

Нәзікен Алпамысқызының «Қарлы ғаш» (1995), 
«Қыз ғұмыр – жыр ғұмыр» (2001), «Жыр арқауы 

– Махамбет» (2003), «Мәртебелі 
 поэзия» (2005),  «Жамбыл жырының 
жалғасы» (2006) жыр жинақтарында 
бір топ �леңдері жарық к�рді. 
«Шырағдан» (1995), «Күрең 
 шетен» (2003), «Қия жол ғұмыр» 
(2009), «Жарқырап аспанымда күн 
тұрғанда» (2011) �лең кітап тарының 
авторы. «Мадонны Турана» (орыс 
тілінде) жыр жинағына бір топ 
�леңдері енген. Жамбыл атындағы 
халықаралық сыйлықтың иегері 
(1996), ақындар мүшәйрасының 
екі дүркін (1991, 1993) жүлдегері. 
Халықарлық Абай қорының дипло-
манты (2001). «Ерен еңбегі үшін» 

медалімен марапатталған.
Марқұмның қазасына қайғырып к�ңіл айтамыз.

«Қазақ газеттері» ЖШС

З Е Р Д Е

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдар дың еңбек ұжымдары ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі Тіл саясаты комитетінің т�рағасы  Gділбек 
Күнесханұлы Қабаға анасы 

Тұрархан $ШІМБАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке 
қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық балалар мен жас�спірімдер 
театрының к�ркемдік жетекшісі, Еңбек сіңірген 
артист, ұстаз, басылымның жанашыры Мұрат 
Ахмановқа әкесі

НОЯНБАЙДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып к�ңіл айтады.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти-
тутының ұжымы ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі Тіл саясаты комитетінің т�рағасы 
Gділбек Күнесханұлы Қабаға анасы 

Тұрархан $ШІМБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, к�ңіл айтады.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ұжымы 
қазақ тіл білімінің к�рнекті ғалымы, филология ғылымының 
докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасының Білім 
беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан Педагогикалық 
Ғалымдар академиясының құрметті академигі 

Нұржамал Оралбайқызы Оралбаеваның 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына, әріптестеріне қайғы ларына ортақтасып, к�ңіл 
айтады.

Д�ңгеленген дүниені астаң-кестең етіп 
жолындағыны шалғынға түскен орақтай жа-
пырып, жауынгерлерді жер жастандырып, мұз 
т�сенуге мәжбүр еткен сұрапыл соғыс салған 
жара әлі күнге дейін сыздауын қояр емес. 
Жаһанды жайлаған сұм соғыстың ойраны 
алыстаған сайын Отаны үшін отқа түсіп жанын 
пида еткен ардагерлерімізге деген құрмет арта 
түспесе, кеміген жоқ. Олардың ерлігіне тағзым 
ету кейінгі ұрпақтың парызына айналды. 

Иә, жан алысып, жан беріскен қан майдан-
да ерен ерліктің жарқын үлгісін к�рсете білген 
ерлер аз емес. Алайда жаумен шайқастағы 
к�птеген батыр ағаларымыздың әлі де ел біле 
бермейтін іс-қимылдары, жүрек жұтқан даңқты 
істері баршылық. Біз ата сыйлауда, аруақ сый-
лауда, ерлікті паш етуде еш жаңылмайтын 
халық болғандықтан соғыс ардагерлерінің ұрыс 
даласындағы ерлігін үнемі айтып отыруға тиіспіз. 

Сондай жауынгер-ардагердің бірі Т�лтай 
Шанов дер едім. Бұл кісінің �негелі �мір жолы 
�скелең ұрпақ үшін елін, жерін, ұлтын сүюге 
тәрбиелейтін үлгі болатыны с�зсіз. Т�лтай 
Шанов Ақт�бе топырағының тумасы. Кіндігі 
1905 жылы Шалқар ауданының №1 ауылын-
да кесілген. Кедей шаруа отбасында дүниеге 
келгендіктен белі қатпастан еңбекке араласты. 
Қажырлы, қайраттылығымен к�зге түскен ол 
1939 жылы Коммунистік партия қатарына �теді. 

Ат тепкендей есеңгіреткен соғыс тың 1942 
жылы Кеңес Армиясы қатарына шақырылып, 
ел қатарлы қару асынып Сталинград майданына 
түседі. Т�лекең тек қана мылтық кезенген жау-
ынгер емес, әдебиетке жақын адам болған. Ша-
быты келгенде қаламын серік етіп, ақ параққа 
жыр жолдарын да түсіріп отыратын. Оған қатыгез 
жаумен кезекті қоян-қолтық ұрысқа дайындық 
кезінде атамекеніне деген сағыныштан туған 
жыр жолдары куә.

Біз тілге тиек етіп отырған соғыс ардагері 
Т�лтай Шанов туралы қарулас досы, әскери 
командирі Бисен Райысов: «Жаумен Отан-
нан жырақта шайқасқан к�пұлтты партизан 
семьясында Т�лтай Шанов �зін бауырмал 
жолдас, алғыр да білгір саяси қызметкер ретін-
де  танытып, әр жауынгердің жан дүниесіне 
фашис термен соғыста әділет тіктің, азаттық 
үшін күресушілердің жеңіске жететіндігі туралы 
сенім ді ұялата білді» деп жүрек жарды лебізін 
білдірген екен. 

«Pмір майдан» дейді дана халқы мыз. Ра-
сында да, Т�лтай ақсақалдың майдандағы тар 
жол, тайғақ кешуі к�п �мір жолы да сан қилы. 
Pзгеше тағдыр десе де болады. Сталинград май-
данында жүріп жаумен бірнеше мәрте бетпе-бет 
айқасқа түседі. Рухы мықты, қайсар жігіт талай 
дұшпанның белін сындырып, бетін қайтарып 
жүреді. Бірде Дон �зені бойындағы кескілескен 
шайқаста оққа ұшып, ауыр жарақат алып 
тұтқынға түседі. Тұтқында жүрсе де астыртын 
жұмыс жүргізіп, жаудың темір тор қамалын бұзып 
қашып шығып, итальяндықтардың «Фри-Юли» 
партизан қозғалысына қосылады. Партизан 
ұйымында жүріп неміс лагеріндегі тұтқындарды 
босатуға күш салып бірнеше ұлт тілінде жазылған 
үндеулерді астыртын таратуға кіріседі. Қайтпас 
қайсарлығы мен жанкештілігінің арқасында күн 
�ткен сайын неміс бұғауынан 25 ұлт �кілінен 
құралған 250 шақты адамды алып шығады. 

Неміс әскерінің майдан шебінде астыртын 
жұмыс жүргізген партизан Т�лтай Шановқа ыза-
ланып, тісін қайраған неміс басшылығы оның 
басы үшін 30 мың марка ақша тігеді. Басынан 
бақайшағына дейін қаруланған жау әскері Слове-
ния аймағының әр бұтасын қалдырмастан сүзіп 
шығып 300-ге жуық партизанды тірідей �ртеген. 
С�йтіп, небәрі жиырманың жотасындағы 
қазақ жігіті Еуропада жүріп дұшпанның құтын 
қашырып қана қоймай, Адриатика теңізінің 
жағасында Альпі тауының жотасындағы Югос-
лавия жерінде алғаш ұйымдастырылған партизан 
қозғалысына басшылық жасайды. Жалпы, ресми 
деректерге сүйенсек, Еуропа елдерінде партизан 
ұйымының құрамында қырық мыңнан астам 
кеңес әскерінің жауынгері мен офицері болған 
деседі. Ендеше, соның бірі біздің қазақстандық 
Т�лтай Шанов еді. Т�кең ақсақал Анатолий 

шығынға жол бермегені үшін 1945 жылдың 19 
қаңтарында Т�лтай  Шанов «Қаһармандығы 
үшін» орденімен және «Ерлігі үшін» медалімен 
марапатталады. Қазақ жігітінің ерлігі туралы 
1944 жылы «Борьба» газетінде үлкен мақала 
жарыққа шығып, барша Еуропа жұртшылығын 
тәнті еткізген оқиға болды.

«Қар жамылған кең дала қанға б�гіп, 
Гүрілдейді сұр аспан �лім т�гіп, Жас қазақ 
мұрттай ұшты уралап» деп майдангер жазушы 
Ғабиден Мұстафин жырлағандай, қаншама жас 
ұрпақтың �мірін қиып, қаншама шаңырақты 
ортасына түсірген Екінші дүниежүзілік соғыс 
аяқталып, Т�лтай жеңіспен елге оралды. Ара-
да қаншама жылдар �тсе де оның Еуропа 
топырағында к�рсеткен ерлігін Югославия 
халқы әсте ұмытқан емес. Кеңестік партизан 
әскерлерінің қаһармандығын паш еткен. Оған 
айғақ, 1970 жылы Югославия Халық Азаттық 
армиясы 18-екпінді бригадасының командирі 
Возовышконың  «Бригада» атты мемуарлық 
еңбегі жарыққа шықты. Осы туындыда Т�лтай 
Шанов қатысқан партизан отрядының Адольф 
 Гитлер атындағы неміс танк дивизиясы мен 
Вермахтының т�рт дивизиясын талқандауға 
қатысқаны жайлы егжей-тегжейлі баяндалады. 
Тағы бір айта кететін жайт, 1985 жылы Югос-
лавия елшілігі Т�лтай Шановтың кеудесіне 
«BAZOVISKE» ерлік медалін қадап, батыр ұлдың 
тұғырын биіктете түсті. Медальдің сыртында 
«30-дивизия,18-бригада, 9-корпус екпінді орыс 
 батальоны комиссарына» делінген естелік жазу 
бар. 

Ж а л п ы  Ю г о с л а в и я  Х а л ы қ  А з а т т ы қ 
армиясының қолбасшысы Броз Титоның қазақ 
ұлтына деген мейірімі, ықыласы ерекше болған 
деседі. Тағдыр талайымен ХХ ғасырдың  басында 
Сібірде соғысып жүрген Броз Тито тұтқынға түсіп 
қалады. Тұтқында жүргенде қазақтардың аялы 
алақанын, жылы жүрегін сезінеді. Gбден қажып, 
қалжыраған тұтқын Броз Титоны қазақтың Иса 
атты асыл азаматы қымыз, саумал, қазы-қарта 
беріп әл жинатып, денсаулығын нығайтып, 
қатарға қосады. Қазақ отбасында болып, қазақы 
тәрбие к�ріп, қазақ тілін үйренеді. Тепсе темір 
үзетін әрі �те білімді жігіт Броз Тито қазаққа �кіл 
бала бола жүріп, техникадан білімі барлығын 
білдіріп �з қолымен �кіл әкесінің диірменін 
ж�ндеп береді. Gбден сауығып, майданға аттанар 
кезде қазақ �кіл әкесі «Қайда жүрсең де қазақ 
ұлтына к�з қырыңды сала жүр» деп аманат еткен 
к�рінеді. Адал ұл аманатты мүлтіксіз орындап, 
сертінде тұрды. Соғыс кезінде қаншама қазақ 
жігіттеріне қол ұшын созды. 

Бірде Моңғол Халық Республи касының бас 
хатшысы, маршал  Южмагийн Цеденбалмен 
кездесіп емен-жарқын әңгімелесіп отырып, 
қазақша ән айтайықшы депті. Содан қазақтың 
�леңдерін құйқылжыта орындап,  Цеденбалды 
таңғалдырған деседі. Міне, осыдан-ақ Броз 
Титоның қазақ десе ерекше сүйіспеншілігін 
аңғарамыз. 

Соғыс аяқталған соң да Броз Титоның �зі 
бас болып майдандас  достарын, соның ішінде 
Т�лтай  Шановтан Мәскеуге де, Югославияға 
да қонақ болып қайтуын �тініп, бірнеше мәрте 
шақырғаны бар. Бірақ соғыстан кейін Сталин 
мен Броз Титоның арасында салқындық орын 
алды. Pйткені Сталиннің «Тұтқынға түскен адам 
жоқ, оның бәрі сатқындар» деген қатал үкімі 
үнемі «үш әріптің» қатаң бақылауында болды.

Бейбіт �мірде Т�лтай ағамыз қол қусырып 
қарап қалған жоқ. «Ұстаздық еткен жалықпас» 
деп, туған ауылы Жылтырға к�шіп келіп, к�п 
жылдар бойы бала тәрбиелеп, дәріс берді. 
Бірнеше шәкіртті білім нәрімен сусындатып 
үлкен �мірге қанаттандырды. Қазіргі таңда 
Жылтыр ауылындағы орта мектеп Т�лтай Ша-
нов есімімен аталады. Сонымен қатар Т�лтай 
Шанов атындағы кабинет ашылып, батырдың 
мүсін ескерткіші де қойылған. С�йтіп, болашақ 
музейдің негізі қаланды.

Бір �кініштісі, қан майданда талай жаудың 
белін сындырып, меселін қайтарған батыр 
ұлдың елінде жүріп тауы шағылған кездері де аз 
болған жоқ. Қызыл империяның қаһарына мініп 
тұрған кезі. Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті 

қызметкерлері Т�лтайды «тұтқында болғансың» 
деп ізіне шам алып түсіп, қара күйе жаққысы 
келді. Күні-түні жауапқа тартып, тыныштық 
та бермеді. Ақыр соңында кінәрат таппаған 
соң, «Атаң – болыс, әкең – бай болған» деген 
дақпырт жала жабуға к�шті. Жаныңнан табы-
латын жақындарды, басыңа қиындық түскен 
кезде іздеп таппай қалатының �мірде кездесетін 
жайт қой. Мына жағдайдан кейін туған-туыс, 
жора-жолдастары да іргесін аулақ сала баста-
ды. Соғыстың зардабы мен тақсыретін тартып, 
жауыңа қарсы шауып, бораған оқтың арасында 
�мір мен �лім күресін к�рген туған жерінде 
осындай күйге ұшыраймын деп үш ұйықтаса 
түсіне кірмеген еді. Бірақ «аққа Құдай жақ» бо-
латыны бар ғой. Сатқындықтың бір мысқалын 
да таба алмаған комитетшілер ақыр соңында 
Т�лтайды ақтап шығады. 

Иә, қан майданда ажалмен сан мәрте бетпе-
бет кездесіп жүрсе де ажалы жоқтар аман-есен 
еліне оралады. Адамзат тарихында бұрын-соңды 
болып к�рмеген қырғын соғыстың аяқталғанына 
да биыл 75 жыл толды. Тарих шежіресінде сол 
бір сұрапыл жылдардың жылнамасында та-
лай-талай қазақ жауынгерлерінің ерлік �негесі 
к�мескіленіп жатыр десеңізші. Біз де «Ел ерлерін 
білуі керек» деген ұстаныммен тарих бетін 
қопарып қазақтың батыр ұлы Т�лтай Шанов 
 туралы қысқаша әңгімелеуді ж�н санадық. 
Сұрапыл соғыстың сынынан сүрінбей �ткен 
жауынгердің �шпес ерлігін кейінгі ұрпақ үлгі 
тұтсын деген ізгі ниетіміз бар. 

Қазақта «Асыл – асылға, нәсіл – нәсілге тар-
тады» деген с�з бар. Одан қалды «Жақсы ағаның 
жолын кеспе, жолын қу» демей ме. Жалпы Ша-
новтар отбасы тектілер, батырлар әулеті десе де 
жарасады. Олай деп с�з кестелеуіміздің де �зіндік 
сыры бар. Pйткені Т�лтайдың бауыры Бақи Ша-
нов та ел сыйлаған азамат болды. Кешегі, күндей 
күркіреген соғыстың бел ортасында жүрді. 
Соғыстан аман-есен оралып, Ақт�бе мұғалімдер 
институтын тамамдап ұстаздықпен айналысты. 
Қазақстан Компартиясы Ақт�бе облыстық 
комитетінің мүшесі, еңбекшілер депутаттары 
облыстық советінің депутаты да болды. Басқа 
да беделді ұйымдарда белсенді қызмет атқарды. 
Ал Т�лтай Шановтың кіндігінен �рбіген Майра 
Т�лтайқызы да тектінің тұяғы. Осы �ңірдің аға 
буын �кілдері к�ңілі толып, бас қоса қалған сәтте 
әкесі Т�лтай Шанов туралы сырлы әңгіменің 
тиегін ағытады. Ол келбетті де сымбатты аза-
мат болғанын, фашистік Германиямен болған 
соғыста ерен ерлік к�рсеткенін, Югославиядағы 
ерлігінің «�темі» ретінде маршал Иосиф Броз 
Тито «Ерлігі үшін» медалін және «Қаһармандығы 
үшін» орденін, Батальонға 3-дәрежедегі «Парти-
зан жұлдызы» орденін тапсырып ризашылығын 
білдіргенін жиі құлаққағыс етіп отырады.

«Жақсы адам – жан азығы» деген  қа зақпыз 
ғой. Осы Майра Т�лтайқызына менің к�ңілім 
ерекше толды. Дана халқымыз:

«Gйелің жақсы болса,
Бірінші – жүрегіңдегі иманың,
Екінші – еңбегіңмен жиғаның,
Үшінші – ырысыңның тұрағы» деп дәл тауып 

айтқан ғой. Жары Мұхамбетпанамен бірге бала-
ларын аяқтандырып, отаулары к�бейіп, елдің 
белгілі шаңырағына айналды.

Халқымыз тарихында бүкіл ұлтқа үлгі бо-
лар, ата-бабасынан тектілік үзілмеген әулеттер 
болған. Сол әулеттер дүниеге біртуар батыр-
ларды, даналарды, ел бастаған серкелерді 
әкелген. Біз тілге тиек еткен кейіпкерлер де 
сондай шаңырақтың бірі. Gңгімеміздің арқауына 
айналған батыр ұл, Отаны үшін отқа түскен 
қазақтың асыл перзенті Т�лтай Шановтың 
�негелі ерлік жолы кейінгі ұрпаққа таңда туған 
Шолпан жұлдыздай сәуле шашсын дейміз. 
Екінші дүниежүзілік соғыста майдан ортасына 
түскен жаужүрек жауынгерлер тағдыры жайлы 
әлі талай естеліктер, дастандар жазылатыны 
анық. Біз соның бірін ғана қаламмен тербеп, 
қағазға түсіріп, оқырманға тарту еттік.

Биыл айтулы білім ордасына жүз  жыл әрі  к�зі 
тірі болса келер жылы �зі де жүз жасқа толар еді. 
Қазіргі таңда осындай тарихи датаны мерекелеу 
мақсатында дайындық жұмыстары басталып та 
кетті. Сонымен қатар Т�лтайдың шәкірті ғалым, 
к�рнекті жазушы, халықаралық деңгейдегі 
жұмыстардың басында жүрген Серікқали 
Бәйменшиннің мектепте дәрісханасы ашылып, 
бұл ізгілікті шара аудан к�лемінде аталып �тті.

@мірзақ ОЗҒАНБАЕВ,
профессор, тарих 

ғылымының докторы 

«Соғыс – халықтың күш-қуатын, 
ерлік-жігерін сынайтын ұлы емти-
хан» деп еді қазақтың қаһарман ұлы 
Бауыржан Момышұлы. Расында да 
бейбіт жатқан елдің басына төнген 
қатер Екінші дүниежүзілік соғыс өрті 
ешкімнің сағын сындырып, жігерін 
жасыта алмады. Қайта сол кездегі 
Кеңес Одағы халқының Отанға, 
туған жерге деген патриоттық сезімін 
оятып, жауға бірлесе аттандауға 
жұмылдыратын ұлы сынақ болды. 
Фашистік Германияның сұрқия 
зұлматына қарсы соғыстың алғашқы 
сәттерінен-ақ қолына қару асы-
нып қан майданға жүз мыңдаған 
қазақстандық қандастарымыз 
аттанды. Жерлестеріміз отты 
жылдардың қатпар-қатпар 
тарихындағы өмір мен өлімнің тезіне 
түсіп сыналған сәттерінде қайтпас 
қайрат, төзімділік танытып, ар-
намысты ту етіп ерлік көрсете білді. 

ЕУРОПАНЫ 

ЕР ТӨЛТАЙ
ереуілдеткен

З Е Р Д Е
ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Шанов деген жасырын атпен пар-
тизан қатарына қарапайым жа-
уынгер болып кіріп,  батальон 
командиріне дейін к�терілген. 

« К ү ш т і  м а й д а н  е р д і 
�сіреді»  деген тәмсіл бекер 
айтылмаса керек. Т�лтай 
Шанов 1944 жылы Конал, 
 Шеверелия елді мекенін азат 
ету, Скондия Идрия бекінісін 
а л у  ж о л ы н д а ғ ы  ж о й қ ы н 
шайқастарға қатысты. Немістің 
ең мықты күші шоғырланған, 
берік бекінісі болған аймақты 
бағындырып, жаудан тазартты. 
Бірнеше мәрте ауыр жарақат та 
алды. Т�лтайдың Еуропа жерінде 
әскердегі ерлігі, тапқырлығы, ұрыс 
ұйымдастыра білу тәсілі еленіп Югосла-
вия Халық Азаттық армиясы қолбасшысы 
Иосиф Броз Тито армиясының поручик 
әскери шенін иемденіп, соғыста қайсарлық 
 та нытқаны және әскерді ұтымды бас қарып, 

ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР
Pзінің бар саналы ғұмырын 

отандық ғылымды дамытуға арнаған 
тіл білімінің білгірі, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, фило-
логия ғылымының докторы, про-
фессор, аяулы ұстазым Нұржамал 
Оралбайқызының �мірден озғаны 
туралы суық хабарды зор күйзеліспен 
қабылдадым. Pткен жұмада ғана 
Нұр- Сұлтаннан ұшып келіп, 
жұбайымыз екеуіміз үйіне ба-
рып, к�ңіл сұрап шыққан едік. 
Шаршаңқылау к�рінгенмен, 
тектілігіне тырысып, сәл ғана басын 
к�теріп, еріндері кемсеңдеп: “ Ее, 
Кәрімбек сенсің бе, бала- шағаңның 
рахатын к�р, жақсы шәкіртімсің», –деп бата бе-
руге әрең шамасы келіп еді.Т�сек тартып жатып 
қалғаннан бері қасынан шықпай, ас-суын беріп, ем-
домын жасап жүрген келіні Бейбіткүл: «Сізді танып, 
бата бергеніне қуаныңыз. Gйтпесе, адам танудан 
қалып бара жатыр еді ғой»,- дегенде, жүрегім бір 
жаманшылықты сезгенін білдірмей, апайға амандық 
тілеп, ару астанамызға аттанып кеткенімізге 3-4 

күн болмай-ақ суық хабар жетті 
ғой... Иә, қазақтың біртуар ғалым 
қыздарының ірі �кілінің �мірден 
�ткені �кінішті-ақ! Десекте, қазақ 
тіл білімі тарихы,графика, ор-
фография мәселелерімен бірге, 
ғалымның бар күш-жігерін сарп етіп 
зерттеген салалары ішінде – қазақ 
тілінің морфологиясы, с�зжасамы 
мен қазақ тілін оқыту әдістемесі 
бойнша жазылған 40-қа жуық моно-
графиясы мен оқулықтары, 200-ден 
астам ғылыми мақалаларына қарап, 
ғалымның екінші �мірі басталғанын 
бағамдауға болатын сияқты.Pйткені, 
70- тен астам ғылым докторлары мен 

кандидаттар әзірлеген ұстаздың шәкірттері ғалым 
ұсынған тың идеяларды одан әрі дамытатыны дау-
сыз. Бақұл болыңыз, ғибратты ғалым, ұлағатты ұстаз  
Нұржамал Оралбайқызы! 

Кәрімбек ҚҰРМАН$ЛИЕВ, 
ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымының 

докторы, профессор 
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ЗАМАНҒА САЙ 
ҚАРЕКЕТ ҚАЖЕТ

ЖАС КЕЛСЕ – ІСКЕ

Қазақстанның 
шығыстану тарихында, 

этнографиясында, 
библиографиясында ерекше орын 

алатын ғалым – Нығмет Сәбитов. Биыл 
аталған тұлғаның туғанына 125 жыл 

толды. Ол заманымыздың ірі тұлғалары – 
И.Ю.Крачковский, А.А.Семенов, Е.Э.Бертельс, 

Ш.Ф.Мухамедьяров, С.Н.Малов, Н.В.Юшманов, 
Е.С.Истрина, В.И.Чернышев, Қ.И.Сәтбаев, 

Ә.Х.Марғұлан, Н.Т.Сауранбаев, Е.Бекмаханов, 
С.К.Кеңесбаев, А.Н.Нүсіпбеков және т.б. 

қызметтес болып, олардың мектебінен 
өткен, тәлім-тәрбие алып, ғылыми-

зерттеу жұмыстарының бағытын 
айқындаған ғалым.
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Осындай кезеңмен тұстас келген 
Н.Сәбитовтың �мірбаяны ж�нінде 
 деректерге  жүг інсек,  оның еңбек 
кітапшасы мен �мірбаяндық жазбасында 
1895 жылы Астрахан губерниясының, 
Краснояр уезінің Баклано-Лопатино 
 селосында кедей шаруа отбасында дүниеге 
келгені айтылған. Оның әкесі Сәбит 
Кенембайұлы ата-бабасынан бері балық 
аулаумен айналысқан. Отаршылдық 
езгінің табиғатының жат екенін жүрегімен 
сезіне білген ол зеректігінің арқасында 
сауатын ашып, Құранды �з бетінше оқи 
алған. Мұсылмандық парызын �теу үшін 
Меккеге қажылыққа аттанып, қайтар 
жолда 1900 жылы Иранда 64 жасында 
қайтыс болады. Бес жастағы Нығмет пен 
оның үш қарындасы анасының қолына 
қарап қалады. Сегіз жасқа толған кез-
де Нығмет ауылдағы мектептен білім 
алады. 15 жасынан ш�п шабумен және 
балық аулаумен айналысты. Бұдан кейінгі 
қоғамдағы �згерістер Н.Сәбитовтың 
�міріне де �з әсерін тигізді. Ол 21 жасқа 
аяқ басқанда 1916 жылы патшаның әйгілі 
«Маусым жарлығымен» қара жұмысқа 
баратындардың тізіміне ілігеді. Ол 
 Москва теміржолында жұмысшы болып 
елге Ақпан революциясынан кейін ғана 
оралады. Бұл жайындағы дерек Москва-
Виндаво-Рыбинск теміржолы қоғамының 
5 сәуір 1917 жылы берген құжатында 
к�рсетілген. Құжаттан уақытша �кімет 
комиссарлары Н.Сәбитовты жай ғана 
демалысқа жібермегенін,  оны бір 
айға уақытша және бұрын теміржол 
ж ұ м ы с ы н а н  қ а ш ы п  к е т к е н д е р д і 
қайтаруға үгіт жұмысын жүргізуге тап-
сырма бергенінен байқаймыз.

Н.Сәбитов орыс ортасында �сіп, 
білім алғанымен, Ресейдің қазақтар 
шоғырланған Астрахан губерниясындағы 
қазақы тұрғындар �з дәстүрін, тілін 
сақтап қалудың, орыстанып кетпеудің 
бір жолы мұсылманшылдық деп түсінген, 
сондықтан да Нығметтің әкесі Сәбит оның 
мұсылманша білім алуын дұрыс деп шешті. 
Нығметтің алған тәрбиесінің негізінде 
мұсылмандықпен қатар, еуропалық 
мәдениеттің де әсері қатарласып жат-
ты. Сонымен, Қазан т�ңкерісінен кейін 
қалың қазақ бұқарасы арқасында Кеңес 
�кіметін жақтаушылар к�бейе бастады. 
Астраханның жұмысшы аудандарына 
жақын орналасқан Б�кей ордасының 
қазақтары Кеңес �кіметінің ықпалына 
тез бейімделе алды. Міне, сондықтан ел 
�мірінде болып жатқан үлкен жаңалықтар 
Нығмет Сәбитовтың да �міріне к�птеген 
�згерістер алып келді. Оның Кеңестік 
дәуірдегі мәдени саладағы белсенді 
қызметі 1918 жылдан бастау алады. Оның 
еңбек кітапшасында 1918 жылдың 20 
 наурызынан 1921 жылдың 10 наурызы-
на дейін Баклано-Лопатино ауылдық 
кеңесінің хатшысы, кейіннен т�раға болып 
қызмет еткені туралы жазылған. Орыс тілін 
жетік білетіні мен саяси сауаттылығын 
және білімі барлығын ескере отырып, 
оны Шаған – Кондаков болыстық атқару 
комитетінің, халыққа білім беру б�лімінің 
меңгерушісі, т�рағасы, кейіннен ликбездің 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ХVІІІ ғасырдың ортасынан бастап патша өкіметі қазақтардың Жайық өзенінің 
оң жағалауына көшіп-қонуына тыйым салды. 1743-1758 жылдары Орынбор 
және Орал казактары үлкен жер үлестерін алды, одан кейін Жайықтың оңтүстік 
жағалауы сағаларымен толық соларға берілді. Отаршылдықтың баспалдағы 
ретінде 1801 жылы Бөкей хандығы немесе Ішкі Орда құрылды (Астрахан 
губерниясының бөлігінен). 1822 жылы Орта жүзде, 1824 жылы Кіші жүзде 
жүргізілген ережелер, олардың артын ала қазақ жерінде ашылған Ресейлік үлгідегі 
округтік және шекаралық басқару мекемелері, сонымен қатар әскери бекіністердің 
салынуы қазақ қоғамының бірлігін ыдыратуға, отарлауға бағытталған еді.   

Білім беру саясаты – қоғамның талабы мен қажеттілігіне қарай үнемі өзгеріп, 
дамып отырады. Оның қамту аясы кешенді сұрақтар аясында жүзеге асады. 
Атап айтар болсақ, адамзаттық капиталға, оның ішінде білім беру жүйесіне 
салынған инвестициялар экономика мен қоғам үшін қайтарымды салым. Білім 
беруді тек әлеуметтік қажеттіліктерге арналған шығындар ретінде ойламай, 
экономикалық инвестиция ретінде түсіну керек. 

Сауле МАХАМБЕТОВА,
 «Алмалыбақ орта 
мектеп-гимназия» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры

Білім беру саласында Қазақстан 
Республикасының мемлекет тік 
саясатын жүзеге асырудың ұйым-
дастыру негізі Қазақстан Рес-
публикасының 2011-2020 жыл-
дарға, қазақстандық білім беруді 
түрлендірудің жалғасын қам та-
масыз ететін Мемлекеттік білім 
беруді дамыту бағдарламасы жүзеге 
асырылды. 

Қазіргі таңдағы мемлекеттік 
мекемелердің барлығындағы �зекті 
мәселенің бірі – мемлекеттік қызмет 
к�рсету. Мектепте мемлекеттік 
қызметтің тиімді жүргізілуі мек-
тептің оқу, әлеуметтік-мәдени ша-
ралар тізбегінде жетекші орын алу-
ларына кепіл болады. Бүгінгі таңда 
білім беру саласында сапалы және 
қолжетімді мемлекеттік қызмет 
к�рсету мақсатында мектепте 
іс-шаралар жоспары жасалған. 
(Құқықтық жаппай оқыту бойынша 
мектеп жоспарының шеңберіндегі 
сабақтар, мектеп стенді мен мектеп 
сайтындағы ақпаратты жаңарту 
жұмыстары секілді іс-шаралар 
атқарылып жатыр. Мемлекеттік 
қызмет к�рсету сапасына мони-
торинг жүргізу және қадағалау 
мақсатында ай сайын аудандық 
білім б�ліміне к�рсетілетін қыз-
меттердің саны мен сапасы бойын-
ша есеп беріледі. Білім беру ұйым-
дарында мемлекеттік және орыс 
тілдерінде «Мемлекеттік қызмет 
к�рсету» стенді жасалып, ондағы 
ақпарат үнемі жаңартылып тұрады).

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Білім және ғылым министрінің 
бұй рығына сәйкес мектепте к�р-
сетілетін мемлекеттік қызмет түрлері 
мынадай: оқушыларды  бі рінші 
сыныпқа қабылдау;  бастауыш, 
негізгі орта,  жалпы орта білім беру 
ұйымдарына денсаулығына бай-
ланысты ұзақ уақыт бойы бара ал-
майтын балаларды үйде жеке тегін 
оқытуды ұйымдастыру; негізгі орта 
 (9-сынып), жалпы орта  (11-сынып) 
білім беру туралы құжаттарды және 
олардың телнұсқаларын беру; 
Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» заңына сәйкес, Жергілікті 
әкімшіліктің қолдауы мен елді ме-
кенде мектеп болма ған жағдайда 
білім алушыларды таяудағы мек-
тепке дейін және кері қарай тегін 
жеткізіп салуды ұйымдастыру;

Аталған мемлекеттік қызмет 
түрлері  мектебімізде  жоғары 
д е ң г е й д е  к � р с е т і л і п  к е л е д і . 
 Gр қайсысына жекелей тоқталсақ, 
«Оқушыларды бірінші сыныпқа 
қабылдау» мәселесі   бойынша 
 2 0 2 0 - 2 0 2 1  о қ у  ж ы л ы н д а  Қ Р 
Білім және ғылым министрінің 
 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы 
орта білімнің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын іске асыра-

2014 жылдан бастап Қазақстан 
Республикасында  «Серпін – 
2050» мемлекеттік бағдарламасы 
жүзеге асырылуда. Бағдарлама 
мақсаты – халқы тығыз 
орналасқан еліміздің оңтүстік 
аймақтарындағы жастарды 
кадр жетіспеушілігі байқалған 
Қазақстанның солтүстік, батыс 
және шығыс �ңірлерінде оқытып, 
жұмысқа орналастыру. 

Бұл бағдарлама бірінші жылы 
п е д а г о г и к а л ы қ  м а м а н д ы қ т а р 
 бойынша іске асқан, кейіннен оның 
аясы кеңейіп, техникалық және 
ауылшаруашылық мамандықтарын 
қамтып отыр.

2020 жылы «Серпін» бағдарла-
масы аясында Қызылорда облысы-
нан келіп, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық университетінде 
білім алып, Май ауданы Ақжар 
мектебінен еңбек жолын бастаған 
жас мамандар – математика пәнінің 

тын білім беру ұйымдарында оқуға 
қабылдаудың үлгілік қағидаларын 
б е к і т у  т у р а л ы »  б ұ й р ы ғ ы н ы ң 
негізінде мектепішілік бұйрық 
шықты. 2020 жылдың 1 маусымы 
– 29 тамызы аралығында түскен 
�тініш саны – 316, оның ішінде 
es.e-zhetysu.kz  веб-сайтынан 223 
�тініш шешімін тапты.

Денсаулығына байланысты 
бастауыш, негізгі орта, жалпы 
орта білім беру ұйымдарына ал-
майтын балаларды үйден тегін 
оқытуды ұйымдастыру жұмыстары 
атқарылды. Мектебімізде биыл ден-
саулығына байланысты 11 оқушы 
үйден оқиды. Оқушылардың ерек-
шеліктеріне қарай оларға арнайы 
тақырыптық-күнтізбелік жоспар 
жасалды. Gр пән бойынша оқу 
бағдарламалары, бақылау күнделігі 
мен сабаққа қатысу дәптерлері 
және жеке іс құжаттары бар. 

Елімізге келген індет салдарынан 
оқушылардың қашықтан білім алуы 
үшін әлеуметтік к�мекті қажет ететін 
209 оқушыға онлайн білім  алуына 
жағдай  жасалып, мектеп тарапы-
нан 104 компьютер қайтарымды, 
63  ноутбук қайтарымды, 1 ноутбук 
қайтарымсыз, 4 білімбук, 37 план-
шет берілді.

Қазіргі таңда қашықтан білім 
беру жүйесіне к�шкендіктен, 
мемлекеттік қызмет түрлері де 
қашықтан к�рсетіліп жатыр. Бұл – 
мектебіміздің заман ағымынан кеш 
қалмай, қоғам сұранысын қана-
ғаттандыра алатын, жаңашыл білім 
ошағының бірі екенін к�рсетеді.

Gр елдің білім беру саясаты 
қандай болса, ол мемлекеттің 
білім беру деңгейі және оның 
н ә т и ж е с і ,  я ғ н и  ә л е у м е т т і к -
экономикалық  дамуы да сондай 
болмақ. Мемлекеттің білім беру 
саясаты �здігінен пайда болмай-
ды, ол мемлекеттің әлеу меттік-
экономикалық, тарихи-мәдени 
ж а ғ д а й ы н а  с а й  қ а л ы п т а с ы п , 
түрленеді.

мұғалімі Gбдірәшит Барысбек пен 
Аймұрат Ерсұлтан. Жас мамандарға 
арнайы ведомстволық баспана 
беріліп, тұрмыс жағдайы  ескерілді, 
к�термеақымен қамтамасыз етілді. 
Еңбек жолын ауыл мектебінен  
бастаған  жастар келе сала  іске 
кірісіп, теория жүзінде алған білім-
дерін тәжірибе жүзінде іске асыру-
да. Жастар тәжірибелі ұстаздардан 
�неге алып, ұстаздық жолдың қыр-
сырын меңгеруде. Жас  мамандар 
оқушылардың пәнге деген қызы-
ғушылықтарын арттырып, сан түрлі 
онлайн  олимпиада, конкурстарға 
қатыстыруда. «Жас келсе, іске» 
 дегендей, жас мамандарымызға 
алдағы оқу  жылында шығармашылық 
табыс, сәттілік тілейміз.

Балжан СЕРІКБАЕВА, 
Ақжар орта мектебі директорының 

оқу ісі ж�ніндегі орынбасары

Павлодар облысы

Ғ И Б Р А Т
округтік штабында нұсқаушы қызметін 
атқарады. Pз бетінше шығыс тілдерін 
үйреніп, Астрахан округтік педагогикалық 
курсындағы алған білімін пайдалана оты-
рып, Астрахан және Саратовтың кеңестік 
партия мектептерінде (совпартшкола) 
тарихтан, географиядан және араб тілінен 
сабақ берді. Соған қарамастан �зінің 
білімінің жеткіліксіз екенін түсінген ол, 
35 жасында Саратовтағы комвузға (Ниж-
не-Волжский краевой коммунистический 
университет им. В.И.Ленина) студент 
ретінде қабылданады. Онда 1930-31 жыл-
дары оқыды. 1931 жылы 4 тамызда берілген 
№708 анықтамада Н.Сәбитовтың аталған 
университеттің газет б�лімін бітіргені, 
онда орыс тілін, математиканы, эконом-
географияны, Шығыс пен Батыс тарихын, 

ды, елді азық-түлікпен қамтамасыз ету 
үшін балықшылар одағын құрады, жаңа 
мектептер ашуға қаржы б�лдіреді және 
т.б. Яғни ол дәл сол кездегі жүріп жатқан 
кеңестік жүйенің қалыптасу кезеңінің 
қайнаған ортасында белсене қызмет етті.

Н.Сәбитовтың �міріндегі  елеулі 
�згерістер оның 1924-1929 жылдардағы 
«Кедей тілі» газетінің редакторы ретіндегі 
қызметімен байланысты. Коммунистік 
п а р т и я н ы ң  � л к е л і к  б ю р о с ы н ы ң 
бұйрығы бойынша қазақ губерниялық 
баспас�здерінің негізгі міндеті белгіленді: 
«кеңестік құрылыс, ауыл шаруашылығы, 
кооперация, әмеңгерлік, халық ағарту, 
партия және комсомол �мірі, ауыл кор-
респонденциясы». «Кедей тілі» газеті 
Астрахан губерниялық партия комитеті 
қасындағы ұсақ ұлттар б�лімшесінің орга-
ны болды. Ол алғаш 1924 жылы 20 сәуірден 
айына 4 рет шығып тұрды. 1921-1925 
жылдары халық шаруашылығын қалпына 
келтіру жолында елімізде алып жұмыстар 
атқарылып жатты. Сондықтан «Кедей 
тілінің» бас редакторы Н.Сәбитов осын-
дай қауырт жұмыстарды, бүкілхалықтық 
қозғалыстың барысын к�рсетіп, еңбек 
майданындағы жаңалықтардың жаршысы 
болу үшін газеттің негізгі мазмұнын осы 
мәселелерге арнады. 

«Кедей тілі» газеті кең байтақ  Каспий 
далалары мен жағалауын  мекендеген 
қазақтарды сол кездегі барлық  газеттер 
сияқты, саяси ағым бойынша коммунистік 
рухта тәрбиелеуде жергілікті партия ұйы-
мына үлкен к�мек к�рсетті. Газет ең бекші 
қазақтарға Кеңес үкіметінің  саясатын, 
әсіресе ұлт мәселесі ж�ніндегі саяса-
тын түсіндірді, ұлттық біртұтастықты 
уағыздады.

Қазан т�ңкерісінің дүмпуі, азамат 
соғысының дауылы қоғам �міріне аяғын 
тәй-тәй басып келе жатқан мәдени-ағарту 
бағытындағы ұйымдар мен баспас�здің 
�ркендеуіне мүмкіндік жасамады. Күштеп, 
ноқталап, қазақ зиялыларын кеңестік 
тұғырға �ткізген �кімет үшін ұлт қамын 
жеген баспас�зді бірер жарлықпен  жауып 
тастау қиын емес-ті. «Мәдени-ағарту 
жұмысын кеңес идеологиясы �з қолына 
алады»деген жылы с�збен алдаусыратты. 

Қазақтың оқыған зиялылары бұл кезде 
не қам жасады? Міржақып Дулатовтың 
«Қазақ зиялылары» деген мақаласында: 
«Біздің қазақ-қырғыздардың оқығандары 
санаулы.  Партияда  бары да,  жоғы 
бәрімізге белгілі. Бізден коммунистер 
шыға бастағанына әлі екі-үш жылдан 
асқан жоқ... Шынын айтқанда, күні 
кеше бәріміз де ұлтшыл емес пе едік? 
Қазақ оқығандарының ең әуелі табы 
ұлтшылдар емес пе еді? ...Енді бүгін 
кеңес үкіметі дәуірлеп, коммунист пар-
тиясы жолбасшылық қылып отыр екен; 
қазақ-қырғыз секілді езілген елдерге 
бостандық, теңдік күні туған екен... бұрын 
�згелердің соңында жүргендер адасып 
жүр екен; соның ішінде бізге комму-
нист болу керек екен; бұған түсіндік, 
к�зіміз жетті. Партияға кіргендеріміз де 
бар...» дейді. Ұлт бостандығы жолындағы 
күресті �з күшімен жүргізе алмайтынына 

ұлтшылдық» қозғалысынан тазалау деп 
аталған жазалау шараларына 1927 жылы 
дәл уақытында «астраханшылдықты» 
(астраханьщина) анықтап, айыптамағаны 
үшін «Кедей тіліне» с�гіс жариялан-
ды. Бұл «сепаратистік-ұлтшылдық» деп 
аталған қозғалыс 20-жылдары Астра-
ханды ғана емес, Орал және Гурьев об-
лыстарын қамтыған, соған қарамастан 
отандық тарихта әлі  күнге зерттеу 
к�зіне айналмаған тақырыптардың бірі. 
Астраханның Н.К.Крупская атындағы 
облыстық ғылыми кітапханасына сұрау 
салғанымызда оның Pлкетану және 
библио графия б�лімінің меңгерушісі 
Л.В.Губин мынадай жауап қайтарды: 
«... Кейбір деректер «астраханшылдықты» 
–  « о ң ш ы л  а у ы т қ у ш ы л ы қ п е н » , 
«капитализм нің жұқпалы ауруымен» 
күресі деп санаса, келесі бір деректерде 
(1929 жылы) «астрахандық істі» қазіргі 
к�зқарас тұрғысынан қарастырып, 
оны тұрпайы түрде құрастырылған іс 
ретінде жергілікті балық кәсіпкерлігіндегі 
жекеменшіктің қалыптасуына қарсы 
б а ғ ы т т а л ғ а н  ж а з а л а у  ш а р а с ы  д е п 
к�рсетеді».

Осы бір қиын жылдары қазақтың 
оқығандары бірыңғай саясатпен ғана 
емес, шығармашылық жұмыстармен де 
 айналысты. Бірақ азаматтық қозғалыста 
да, жазу ісінде де олар ұлт тәуелсіздігін 
к�здеді.

Қағаз жүзінде ұлт теңдігін, ұлттар-
дың �зін-�зі билеу құқығын с�з ет-
кен марксиз мнің ресейлік нұсқасы 
мен оның ілімі Кеңес Одағында берік 
орныға бастағанда-ақ ұлтсыздандыру 
саясатын жүргізді. Руханияттағы ұлттық 
 сарын тегіс мансұқталды. Ол сарынның 
неліктен туғандығына мән де берілмеді. 
Тұтас дәуірдің (қайта �рлеу дәуірінің) 
қаламгерлеріне «буржуазияшыл-ұлтшыл», 
«кертартпа» делінген айып тағылып, 
�здері де, шығармалары да тұтқындалды. 
Қоғамтану ғылымында қазақ тарихының 
елеулі кезеңінің қара с�зі, дарынды с�зі, 
к�семс�з – жалпы к�рнекті �нері тура-
лы к�пе-к�рнеу жалған с�йлеу, оларға 
тұтастай қара бояу жағу осылай басталды. 
Бұдан қазақ ұлты қатты ұтылды: бірнеше 
буын �ршіл рухтың не екенін білмей 
�сті. Парық, бағамдау секілді ұғымдарда 
тиянақ болмады. Ұлтты аямағандар, оның 
руханиятын әлем алдында қорлағандар 
дәріптеліп, ұлт үшін басын бәйгеге тік-
кендер, азат руханият үшін жанын құрбан 
еткендер «зиянкес», «опасыз» атанды.

 Н . С ә б и т о в т ы ң  б а с п а с � з д е г і 
қызметінің �зекті  болғаны айқын. 
Н . С ә б и т о в  н е г і з г і  р е д а к т о р л ы қ 
қызметімен қатар, әртүрлі қоғамдық 
жұмыстарға араласа жүріп, �зінің білімін 
к�теруді ұмытқан жоқ. 1929 жылдың 
7 мамыры мен 30 маусымы арасында 
Астрахан округтік Атқару комитетінің 
халыққа білім беру б�лімі жанындағы екі 
жылдық Педагогикалық курстың аз ұлттар 
арасындағы сауатсыздықты жою курсына 
тыңдаушы болып қабылданған еді.

Курсты бітіргеннен кейін 1929 жылдан 
1930 жылға дейін Астрахандағы ликбездің 

саяси экономикасын, табиғаттануды 
толығымен тыңдап шыққаны айтылған.

Ол 1931 жылдан 1935 жылға дейінгі 
аралықта Кеңестер Одағының Орта-
л ы қ  А т қ а р у  К о м и т е т і  ж а н ы н д а ғ ы 
Москва ның Н.Н. Нариманов атындағы 
Шығыстану  институтында қоғамдық-
саяси факультеттің араб б�лімінде оқыды. 
Осы жерде айта кететін бір мәселе, 
Мәскеуде институтта оқи жүре Н.Сәбитов 
тағы бір қызметті қосымша атқарыпты. 
КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің 
баспас�здегі әскери құпияны сақтаудың 
�кілеттілігінде 1934 жылдың 23 маусы-
мынан 1935 жылдың 23 ақпанына дейін 
Gс кери цензура б�лімінің Орта Азия 
және Қазақ стандағы баспас�зді бақылау 
сек то рында жұмыс істегені туралы құжат 
сақталған. 

Бұл қызметтен кетуіне Шығыстану 
 и н с т и т у т ы н  б і т і р г е н  с о ң ,  о н ы ң 
Тәжікстанға жіберілуі себеп болады. 
 Институтты тамамдаған соң Н.Сәбитовты 
Тәжікстан Коммунистік партиясының 
Орталық комитеті қарамағына жібереді. 
Gкімшілік қызметпен қатар, Н.Сәбитов 
білім беру саласында, оқытушылық 
қызметтерді де атқарды. 

1936 жылы Н.Сәбитов Сталинабаттың 
кітапханаларындағы контрреволюция-
лық-троцкисттік әдебиеттерді, Gдебиет 
басқармасының жауапты қызметкері 
ретінде уақытында алып тастамағаны 
үшін, партиядан шығарылады. Мәселені 
қарау ұзаққа созылып, жұмыстан шыға-
рылып, пәтерінен қуылады, ал 12 тамызда 
тек серістің аяғын күтпестен Алматыға 
қайтып кетті. Бұл оның аман қалуына 
себеп болса керек, �йткені дәл осы кезде 
Тә  жік станда саяси қуғын-сүргін басталған 
еді...

Сонымен, Н.Сәбитовтың �мірінің 
бастапқы кезіне жасаған шолуымыз-
ды аяқтай келе,  оның қым-қиғаш 
заманның ағымында, түрлі �згерістер 
мен тауқыметті бастан �ткеріп, ауылдың 
ауыр тіршілігін жастайынан к�теріп, 
тыл жұмысына тартылып, ерте есейіп, 
қоғамдық �мірге �зінің қалыптасқан 
ой-санасымен араласқанын,  соған 
қарамастан үлкен ізденістерге барғанын, 
білімін жетілдіруге күш салғанына анық 
к�зімізді жеткіздік. Сұрқайы саясаттың 
сынына ұшырап, бірнеше рет қызметінен 
қуылса да, сауаттылығының арқасында 
�зінің кінәсіздігін қайсарлықпен дәлелдей 
білді. Gрине, бұның бәріне қазіргі заман 
�рісінен қарағанда болмашы нәрсе  болып 
к�рінуі мүмкін, бірақ қазіргі тәуелсіз 
еліміздің демократиялық үрдістеріне 
әкелген жолдың қаншалықты ұзақ 
та, азапты болғанын сол дәуірде �мір 
сүрген адамдардың тыныс-тіршілігі мен 
сезімдеріне терең бойлағанда ғана ұғына 
аламыз. Мұны естен шығаруға болмайды, 
�йткені �ткенсіз болашақ жоқ.

$уезхан ШАШАЕВ,
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институты директорының 

орынбасары, тарих ғылымының 
кандидаты

(сауатсыздықты жою) нұсқаушысы 
қызметіне тағайындайды. 

1 9 1 9  ж ы л д ы ң  1 3  н а у р ы з ы н д а 
Астраханға Я.М.Свердлов қол қойған 
 жеделхат келді. Онда коммунистерді 

қайта тіркеуден �ткізуді  сұраған 
губкомның шешімін мақұлдайтыны 
туралы айтылған. Дәл осы тазарту-
дан кейін, Кеңес �кіметінің ұсынған 
идеясына шын ниетімен сенген 
Н.Сәбитов 1920 жылдың  наурызында 
Коммунистік партияның мүшелігіне 
�теді.  Ауылда қызмет ете жүріп, ол 

ауылдық және болыстық басқарма 
аппаратын нығайту  үшін күрест і , 
шабындықтар мен жайылымдардың 
әділ б�лінуін қадағалады, болыстықта 
орын алған барымтаны жоюға күш сал-

к�зі жеткен алашшылдардың к�бі кеңес 
билігіне мойынсұнды. Тіпті кейбірі кейін 
коммунистердің к�семі де болды. Тарата 
айтсақ, зиялылар ертеңгі ұлт тәуелсіздігі 
үшін осылай қадам жасаған. 

1927 жылы қаңтарда сол кездегі �лкелік 
комитеттің хатшысы Ф.И.Голощекиннің 
Қазақстандағы 1920-1926  жылдар 
арасындағы баспас�з мәселесі туралы 
баяндамасында ұлтшылдық бағыттағы 
к�зқарасы бар басылымдар әлі де бар 
екені айтылады. Осы баяндамадан кейін-
ақ ондай ұлтшылдарды әшкерелеу, 
 жазалау ісі басталып кетті.  Осындай 
 ж а з а л а у   ш а р а л а р ы н а н  Н . С ә б и т о в 
басқарған «Кедей тілі» де тыс қалмады. 
20-жылдардағы бүкіл Батыс Қазақстан 
облысын қамтыған «сепаратистік-


