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НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

БҮГІНГІ САНДА:

ҚЫРАҒЫЛЫҒЫМЫЗ
ҚАЛҒЫМАСЫН

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

«Боранды күні бала құтырады»
деген бар еді. Жалғыз біз ғана
емес, төрткүл дүние тәжтажалмен
арпалысып, «өміріміз қалай болады
екен?» деп мазасыз күй кешіп
жатқанда орыстың екі депутатының
түлен түрткендей «құтырып»
шыға келгені таңдандырмай
қоймады. Олардың анау-мынау
емес, мемлекеттің, ұлттың ең басты
байлығы, бары мен нары саналатын
қасиетті де киелі жерімізге тиіскені
намысымызды келтіріп, ашуызамызды тудырды.
Тңіректі шулатқан Вячеслав
Никонов деген қатардағы «халық
қалаулыларының» бірі емес.
Думадағы білдей комитет трағасы,
оның үстіне тарих ғылымының
докторы деген дүркіреген атағы
да бар. Бәрінен бұрын кпшілікті
елең еткізгені, екі депутат та Ресей
президентінің зі мүше болып
отырған партияның кілдері екендігі. ?лгі екеуіне іздегенге сұраған
дегендей, атышулы Жириновский
келіп қосылды.
Жаулық пиғылдағы мұндайлардың ой-ниеттері бізге аса таңсық
емес. Бұған дейін де естіп жүрген
сз. Адамшылыққа салайықшы. Осы
жн бе? ?рине, жн емес. Олардың
бойындағы дендеген «сырқат»
– здерін згелерден зор санау,
згелерге үстемдігін крсету.
Қазақты кешегі бодандық
кейіптегі қазақ сезінетін секілді.
Бұлай ойласа оңбай қателеседі.
Қазақ згерген. Ол зін ешкімнен
кем санамайды. ?лем мойындаған,
шекарасы шегенделген тәуелсіз
елміз. Қазақ з жерінде отыр. Ешкім
сыйға да, қарызға да берген жоқ.
Арғы бабаларымыз – сақтардан,
ғұндардан, түркілерден бүгінге
жеткен асыл топырақ. Қазақ елі

Ұлы далада қалыптасқан Түрік
қағанаты, Дешті-Қыпшақ, Алтын
Орда, Қазақ хандығы секілді даңқты
мемлекеттердің мұрагері. Осыдан бес
жыл бұрын Қазақ хандығының 550
жылдығы, биыл Алтын Орданың 750
жылдығы атап тілді.
Жерімізге, елімізге кз алартқандар
бой крсетіп тұрған қазіргі жағдайда
бізге не қажет? Сақтық. Ел сақтығы.
Қырағылығымыз қал ғымасын. Екі
жағымызда қолдан келсе бүріп алуға
дайын екі алып мемлекет тұрған кез-

де сақтық, қырағылық мір бойғы
серігіміз болуы тиіс. Жылы жаққа жинала бергенше теріскей ңірлерімізді
қағажу қалдырмай, қамтып
отырғанымыз дұрыс. Халық санын
кбейту мәселесі – мемлекетіміздің
күн тәртібінен түспегені жн. Ішкі
сіп-нуден басқа шеттегі қандастарды
атажұртқа оралтудың амалдарын
ойластырған абзал.
Ұлт сапасына баса мән бермесе болмайды. Елдің ткенінен,
тарихынан жете хабардар білімді,

білікті, қайратты, сзге шешен,
дау-дамайда ел намысын қорғай алатын жастардың мол болғаны жақсы.
Бүгінгі ұрпақ – елдің ертеңі.
Бәрінен бұрын ең керегі – ұлт
бірлігі. Бар қазақ бір қазақ болып,
бірлік пен ұйымшылдықтың негесін
крсетсе қазақты ешбір жау алмайды. Қазақтың қазақтан басқа ең
жақын бауыры да, досы да жоқ. Осыны түсін, ағайын!
Ресеймен арадағы қарым-қатынасқа келсек, бұл ел қанша айтқанмен

мәңгілік кршіміз. Ол да, біз де
ешқайда кшіп кете алмайтынымыз
анық. Кршімен тату болмасақ, оның
да жні жоқ. Тұтас орыс халқына
кінә қоя алмаспыз. Ал екі ел арасына
от тұтатып, арандатқысы, ұлт араздығын тудырғысы келетіндер болса
ондайларға екі жақтан да мықтап
тойтарыс берілуі тиіс. Тіпті қатаң
шаралар қолданып жатса да ерсілігі
болмас. 6йткені қай елге де керегі –
тыныштық, бейбіт мір. Қарапайым
халық осылай ойлайды.

3-бет

Балалар
басылымының
бағбаны

5-бет

Аңырақай
жеңісі

9-бет

«ҚАЗАҚ БАЛАБАҚШАСЫН КӨБЕЙТПЕЙ,
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ КӨСЕГЕСІ КӨГЕРМЕЙДІ»
Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдерінің бірі – түрколог-ғалым, Ұлттық ғылым
академиясының академигі, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан
ғылымына еңбегі сіңген қайраткер Шора Шамғалиұлы Сарыбаев тірі болса 95 жасқа
толар еді...

Азаматтың суреті

ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!
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 күшжігерлерін 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!

«Ана тілі» газетінің «Қазпошта» АҚ бойынша
2021 жылға жазылу бағасы
Жеке жазылушы үшін
Индекс: 65367
Аймақ-қала Аудан-ауыл
2391,00
2502,72
4782,00
5005,44

Тәуелсіздік
күнін қалай
тойлап жүрміз?

ҰЛТ ЖӘНЕ ҰРПАҚ

БАСПАСӨЗ – 2021

Мерзімі
6 ай
12 ай

16+

Кәсіпорын мен мекеме үшін
Индекс: 15367
Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай
3414,00
3525,72
12 ай
6828,00
7051,44

Мерейтойлық іс-шаралар тізбегі
түзіліп, оны іске асыру жоспарлары да
бекітіліп қойған болатын. Алайда әлемді
шарпыған індет жоспарларымыздың
жүзеге асуына кедергі жасады, адамдар
кп жиналатын ғылыми жиындар мен
конференциялар ткізуге тыйым салынды. Дегенмен, кктемнің алғашқы
шуақты күндері (Шкеңнің туған күні
– наурыздың екісі) Қайнар университеті
«Академик Ш.Сарыбаев тағылымы: Тіл
тағдыры және ұлт ұлағаты» атты Ұлттық
ғылым академиясының академиктері,
корреспондент мүшелері мен Алматыдағы
жоғары оқу орындарының профессорлары қатысып, баяндама жасаған дңгелек
үстел жиынын ткізуге үлгеріп қалғанына
да шүкір дедік. Ал халықаралық деңгейде,
әлемнің жетекші түркологтарының
қатысуымен тетін «Ұлы дала тұлғалары:
академик Шора Сарыбаев және ұлттық
тілтаным тағылымы» тақырыбында Ұлттық
ғылым академиясының президенті Мұрат
Жұрынұлы Жұрынов пен А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтының
сол кездегі директоры Ерден Задаұлы
Қажыбектің қажырлығымен жоспарланған
халықаралық ғылыми конференция тпей
қалды. 6кінішті-ақ!
Ұстазым туралы шама-шарқым келгенше, газет клемін ескере отырып,
қазақ тілін дамыту мен қолдану аясын
кеңейту жайлы ғалымның ұстанымынан

оқырманды хабардар етуді шәкірттік
парызым санадым.
Біріншіден, Шора Шамғалиұлы
қазақ тілін меңгертуде балабақшаға
кңіл аудару керегін айтып қана қоймай,
бұқаралық ақпарат құралдарында, телерадио хабарларында «Қазақ балабақшасын кбейтпей, қазақ тілінің ксегесі
к гермейді» деп ұран тастауда қызыл
сзге ерік бермей, зінің немерелерімен
қазақ тілінде сйлесуден бастағанын
баса айтқым келеді. Реті келгенде айта
кетейін, бүгінгі күні елімізге белгілі елшідипломат, қоғам қайрат кері Қайрат
Шораұлын да Алматыдағы жалғыз қазақ
балабақшасына (бірнеше автобустарға
ауысып міну арқылы бару керегіне
қарамастан) апарып, ұлының келешегін
ойлаған данагй әке баласының тілін
қазақша сындырғанын біреу білсе, біреу
білмес. Отбасындағы тәрбиенің қазақ
тілінде берілуі де, ерекше екенін ескерген Шкең, егер немерелері бір-бірімен
үйде орысша сйлесе қалған жағдайда
айыптың теуі ретінде тбесінен
шертетініне зім куә болғанымды айта
кетуді артық крмедім. Патриотизм отбасынан басталуына үлкен мән беретін.
Шора Шамғалиұлының үлгі етер
екінші ісіне тоқталсам, Алматы кшелерінде қате жазылған сақау жарнамалар берген мекеме басшыларына барып,
бетіне басып түзетуді талап ететін. Белгілі

ғалымның мекемелердің табалдырығын
тоздырып, з шаруасын емес, мемлекет
мүддесін күйттеп жүргенін талай крдім.
Ұстазымның қазақ тілінің қолдану
аясын кеңейтуде ұстанған ұстанымы
ешкімге ұқсамайтынын мысалдармен
келтіре кеткім келіп тұр. Шкең згелер
сияқты жетпіс, сексен, тоқсан жылдық
мерейтойларын тойлаған емес. Ұланасыр той жасаудың орнына зі оқыған
Алматыдағы №12 қазақ орта мектебінінің
оқушылары мен ұстаздарын, қаладағы
жоғары оқу орындарының студенттерін,
әсіресе ұлт тәрбиесінің ұстаханасы атанып кеткен – Қазақ ұлттық қыздар
педагогтік университетінің студенттеріне
және ғылыми ортадағы әріптестеріне
Абай атындағы опера және балет театрының «Қыз Жібек» қойылымына зінің
қаражатынан билет сатып алып, тегін тарататын. Ұстазымның ұстанымы – жастарымыз ұлттық тәрбиеге тамыр жіберіп, тілін
де, нерін де, әдебиетін де құрметтеуге
машықтансын деген игі істерден туған
крегендік деп бағаламасқа амал жоқ.
Қазақтың ұлы адамдары туралы
күнтізбелер, конверттер, тс белгілер
жинайтын тамаша қасиетінің түбінде ұлтқа
деген құрмет сезімін ояту, олардың қадірқасиетін ардақтау екенін зі кеткеннен
кейін-ақ түсініп жатырмыз ғой...
Жуырда «Қазақ тілі» халықаралық
қоғамының кезекті отырысында ана тілін
дамытуға елеулі үлес қосып келе жатқан
қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар
мен ғалымдар – Асылы Осман, Елубай
Смағұлов, Қазыбек Иса және Ерден
Қажыбектің бастамашылдығымен Ел

Президентіне, Парламент пен Үкімет
басшыларына халық қалаулары қазақ
тілін білу керек деп Талапхат жолданғаны
ақпарат құралдарында, интернет
желілерінде желдей есті. Академик Шора
Сарыбаев бүгін тірі болса, ойланбастан,
«қалпағын аспанға атып» қатты қуанар
еді, әрі алғашқылардың бірі болып қолдау
хатқа қол қоятыны анық еді.
Айта берсек әңгіме кп. Қазақстан
Үкіметі жанындағы терминология комиссиясының мүшесі ретінде Шкең терминологияны тығырықтан шығару туралы
және бұқаралық ақпарат құралдарының тіл
қолданысындағы кездесетін кемшіліктер
туралы сыни мақалалары з алдына бір
әңгіме.
Қорыта айтқанда, тіл білімінің тарланы,
тіл жанашыры, ұстазым Шора Сарыбаевтың
қазақ тілін дамыту мен оның қолдану аясын
кеңейтуде, туған тілді заңды тұғырына
қондыруда, сзбен емес, іспен атсалысуымыз керек деп аманаттаған сиетіне адал
болуға тырысып, мен де қал-қадірімше
республикалық ақпарат құралдарында,
теледидарларда және радио желілерінде
оқырмандар мен тыңдармандарға ұлағатты
ғалымның ғибратын жеткізіп жүрмін.
Ендеше, баршамыз ұстазым сиет еткендей, туған тілімізді дамытуда бар күшжігерімізді аямайық, ағайын!
Кәрімбек ҚҰРМАНЛИЕВ,
ҚР ҰҒА академигі,
филология ғылымының докторы,
профессор, Қазақстан ұлттық
Жаратылыстану ғылымдары
академиясының вице-президенті
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Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы
Райымқұлова Президент жарлығы бойынша мемлекеттік және қоғамдық қызметте
еңбегі сіңген, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына, халықтар
арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға елеулі үлесін қосқан бірқатар
мәдениет саласы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті. Биылғы
салтанатты рәсім терең тарихы бар білім ордасы, талай өнер саңлағына тәлім берген
қара шаңырақ Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында өтті.

ӨНЕР
ӨЛКЕСІНДЕГІ
САЛТАНАТ

Алғы сзінде Мәдениет және спорт
министрі Ақтоты Рахметоллақызы
қазақ халқын Тәуелсіздік күнімен
құт тықтап тті. «Алыптарымыз айтқандай, ғылым мен мәдениет – барлық
дүниенің алтын алқасы. Ендеше жақұттай жарқыратып, қазақ нерін рге,
мұрасын трге сүйреген еңбектеріңіз
жемісті болсын» деп тілегін жеткізді.
Шара бірқатар мәдениет ұйымдарына «Ұлттық» мәртебе берілумен
басталды. Атап айтсақ, М.?уезов
атындағы драма театрына, Құрманғазы
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестріне,
Абай атындағы Қазақ мем лекеттік
академиялық опера және балет
театрына, М.Лермонтов атындағы
Мемлекеттік академиялық орыс
драма театрына және «Қазақстан
Республикасының Ұлттық кітапханасы»
республикалық мемлекеттік мекемесіне
аталған мәртебе берілді. «?кем театрға
«Ұлттық» мәртебе берілуі бүкіл театр
сүйер қауым үшін қуанышты хабар
болды. Саңлақтарымыз Асанәлі
?шімов, Меруерт 6текешова «Қыз
Жібек» фильміне жарты ғасыр толуымен арнайы құттықталып жатыр. Міне,
осындай салтанатты жиын Тәуелсіздік
күнімен тұспа-тұс келіп отырғанымен
де мән-маңызы арта түскен секілді»
дейді М.?уезов атындағы Қазақ ұлттық
академиялық драма театрының директоры Еркін Тілеуқұлұлы.
Салтанатты жиында «Қыз Жібек»
кркем фильмінің экранға шыққанына

50 жыл толғанына орай КСРО халық артисі, Қазақстанның Еңбек
Ері А.?шімов, Қазақстанның еңбек
сіңірген артисі М.6текешева және
Қа зақ тың тұңғыш дыбыс режиссері,
кинематография ардагері Қ.Қосай ҚР
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
арнайы жолданған құттықтау хатын
алды.
«Еңбектері еленіп, марапат алғандарды осы жетістіктерімен құттықтаймын. Шарамыз Тәуелсіздік күнімен
қатар келіп отыр. Тәуелсіздік – Алаш
арман еткен, бүгінгі ұрпақтың бағына
бұйырған, асыл қазына. Еліміз осы
биігін ғана місе тұтып қоймауы керек.
?рдайым ілгері дамуға ұмтылуымыз
шарт. Соның ішінде, руханиятымыз
түгесілмеуі үшін мәдениет саласына ден
қойылуы керек-ақ» деп тілегін жеткізді
КСРО халық артисі, Қазақстанның
Еңбек Ері Асанәлі ?шімов.
Осылайша, қазақтың Бекежаны мен
Қыз Жібегіне құрмет крсетілді. Айта
тейік, биыл «Атаманның ақыры»
фильміне де жарты ғасыр толып отыр.
Таспа тарихымыздан ойып тұрып орын
алатын, теңдессіз олжа – «Атаманның
ақырында» Асанәлі ?шімов талайды
таңдандырған талантымен Қасымхан
Шадияровтың рлін сомдап шыққан.
Марапат алғандардың қатарында
Шәкен Аймановтың әйгілі фильміндегі
актер, «Тақиялы періште» де бол-

АЛТЫН ОРДА – 750
Жуырда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
ұйымдастыруымен Алтын Орданың 750 жылдығына арналған
«Едіге бидің Алтын Ордадағы тарихи орны» атты республикалық
ғылыми- тәжірибелік конференция өтті. Оқырман назарына сол
конференцияда оқылған өлеңді ұсынбақпыз.

ЕР ЕДІГЕ

ды. Президент жарлығы бойынша
министр А.Рахметоллақызы ?лімғазы
Райымбековке «Құрмет» орденін тақты.
«Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Расында, егемендік алғаннан соң кп нәрсе
згерді. Қанатымызды кең сермеп,
кеудемізді кере тыныс алатын болдық.
Бәрінен де жас ұрпақ үшін қуанамын.
Балаларымыз үшін Тәуелсіздіктің
сыйға тартқан мүмкіндігі мол» дей
келе, ?.Райымбеков Тәуелсіздік күніне
орай ақсақалдық тілегі мен батасын
берді.
Осы жиында мәдениет пен спорт
салаларының кілдері Қазақстан
Республикасы Президентінің
жарлығымен «Құрмет», ІІ дәрежелі
«Достық», «Парасат» ордендері
және «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі
үшін», «Шапағат» медальдарымен
қатар «Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері» құрметті атағымен,
Қазақстан Республикасының Құрмет
грамотасымен марапатталып отыр.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрлігі атынан да «Мәдениет саласының үздігі»,
Құрмет грамотасымен және Алғыс хат,
Спортты дамытуға қосқан үлесі үшін
деген сынды марапаттар берілді.
Мәдениет және спорт министрі
Ақтоты Райымқұлова ұлтымыздың
ұлық мерекесі жылдың аяқталар
шағымен қатар келетіндіктен 2020

жылдағы атқарылған жұмыстармен
де кпшілікті таныстырып тті.
«Жасыратыны жоқ осы жылы күллі
әлем болып аты жаман індетпен жұмыла
күрескен қиын кезеңді бастан ткеріп
жатырмыз» деп пандемияның әсері
жайлы тоқталды. Алайда мәдениет
және спорт саласы кілдерінің осы
тұста үлкен ерлік крсетіп, мойымай з
жұмыстарын атқара алғандарын айтып,
алғысын жеткізді. «Күнделікті мір салтымызды згертіп, оқшауланған шақта
мәдениет, нер, спорт майталмандары халыққа қолдау крсетумен болды. Сала қайраткерлері елдің еңсесін
түсірмей онлайн форматта концерт,
түрлі іс-шаралар ткізді. Театрлар
онлайн форматта қойылым, музейлер
виртуалды экскурсиялар, спортшылар үй жаттығуларын крсетті» деді
ҚР Мәдениет және спорт министрі
А.Райымқұлова.
Сондай-ақ академиямыздың он
бірдей қызметкері министр Ақтоты
Рахметтолақызының қолынан
мемлекеттік награда алды. Атап айтсақ,
«Құрмет» орденімен академияның оқу
және оқу әдістемелік жұмыс жніндегі
проректор Шәріпбек ?мірбеков;
ҚР Құрмет грамотасымен академия
доценті Иоаннис Кайсиди; Мәдениет
саласын жетілдіруге белсене қатысқаны
үшін «Мәдениет саласының үздігі»
тсбелгісін сахна тілі кафедрасының
доценті Айгүл Наремгенова;
кркемсурет кафедрасының доценті
Ербол Қайранов; Экрандық нер
режиссурасы кафедрасының аға
оқытушысы Мұрат Бекқожин; нер
саласындағы білім беруді дамытуға
қосқан үлесі үшін ҚР Мәдениет
және спорт министрлігінің Құрмет
грамотасы және Алғыс хатымен
актер шеберлігі және режиссура
кафедрасының аға оқытушысы
Талғат Қубеков; актер шеберлігі және
режиссура кафедрасының доценті
Минура Масалимова; сценография
кафедрасының аға оқытушысы Майра
Наймантаева; бейнелеу нерінің тарихы
мен теориясы кафедрасының профессоры Ольга Батурина; кино тарихы
мен теориясы кафедрасының доценті
Баубек Нгербек марапатталды.
НЕЛЯ РУШАНОВА,
Т.Жүргенов атындағы
ҚазҰ9А баспас:з қызметінің
жетекшісі

Еділ мен Ертіс арасы,
Қаптаған түрік баласы.
Жейхун мен Сейхундария,
Ежелгі Тұран даласы.
Шығысы мынау Алтайда,
Батысы сонау Қырымда,
Солтүстігі Қызыл шәрі,
Оңтүстігі Тәшкен, Үргеніш.
Осынау байтақ лкені,
Жайлап жатқан Ел едік,
Асу да асу бел едік,
Толқын да толқын теңіз бен,
Айдын да шалқар кл едік.
Асқар да асқар тау едік,
Шалғынды бақша-бау едік.
6ткелсіз зен, су едік,
Қалың да орман,ну едік.
Күмбезі ккті тіреген,
Қақпалы шаhар, қала едік,
Ұшқан құс жетпес дала едік.
Жеті де ғасыр бұрында,
Үніміз жетіп Ұрымға,
Тіліміз жетіп Қырымға,
Айдарымыздан жел есіп,
Дұшпанның зі кеңесіп,
Биледік жарты әлемді,
6сіріп жет ренді.
Сол тұста мір кешіпті,
Батыр туған Едіге,
Қорған болып еліне,
Ержүрек болып сіпті,
Шешендігімен би болып,
Шешілмес дауды шешіпті.
Тоқтамыс ханның қасында,
Тоқтатып талай жауларды.
?мір Темір қасында,
Шешіпті небір дауларды.
Алтын Орда, Ақ Орда,
Халқыма болған бақ орда.
6зі де билік жүргізген,
Ерек туған Едіге,
Еліне жұмақ орнатып,
Ерекше мір сүргізген.
Ішпегенді ішкізген,
Жемегенді жегізген,
Арғымақтан ат сайлап,
Мінбегенді мінгізген.
Ел шетіне жау келсе,
Түре қуып айдаған,
Қастық қылған дұшпанның,
Қол-аяғын байлаған.
Жеті жұрт тілін меңгеріп,
Жеті қару сайлаған.
Қарсы келген дұшпанның,
Қабырғасын қақыратып,
Омыртқасын опырып,
Теңестіріп крменен,
Жексен қылып жерменен,
Жеңбей Ерім қоймаған.
Отыз күн ойран сап келіп,
Қырық күн жеңіс тойлаған.
Ерек те туған Едіге,
Қорған да болған жеріне,
Қалқан да болған еліне,
Жусаннан болып аласа,
Бетегеден биік боп,
Крік берген беліне,
Аққу мен қазды қондырған,
Айдынды шалқар кліне.
Атасы асыл ,әулие,
Баба Түкті Шашты ?зиз,

Тартпай да қоймас тегіне.
Дін исламға жүгініп,
Алладан медет сұраған.
Ноғайлы мен қазақтан,
Қарақалпақ-созақтан,
Түркімен, збек, қырғыздан,
Татар, башқұрт, түбі бір
Түркілердің бәрінен
Бір-ақ халық құраған.
Кешегі Дешті-Қыпшақтай,
Ұланғайыр жер бар ма?!
Алты Алаштың ұлындай,
Ұланасыр Ел бар ма?!
Бабалар босқа жазбаған
Ұлы жырдан кем бар ма?!
Жамандығын жасырып,
Жақсылығын асырып,
Едігені мақтайтын,
Алатаудай асқан тр бар ма?!
Ұрпаққа үлгі тұтарлық,
Едіге сынды Ер бар ма?!
Ер Едіге әруағы
Қолдаған ғой кешегі,
Шоқан менен Қанышты.
Бабаның аты шпестен,
Қолдан бермей намысты,
Ұрпағымен қауышты,
Біздерменен табысты.
Түркі жұрты түгел боп,
Шайқалмасын шаңырағы,
Баршамызды қолдасын,
Ер Едіге әруағы!
Бауыржан ЖАҚЫП,
ақын

АТАМЕКЕН

ҚҰЛАНДЫ ДАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ

Кезінде Алаш автономиясы тарихын мұрағат деректерін негізге алып, зерделі зерттеулерімен
тұғырлы биігінен көріне білген танымал тарихшы, академик Кеңес Нұрпейіс: «Біздің институттың
(Ғылым Академиясы тарих және этнология институты – Д.Е.) ұстанып отырған тұғырнамасы – қазақ
мемлекеттілігінің тарихын 2000 жылдан да ары қарай тереңдету. Сақ, Үйсін, Қаңлы, Керей, Қыпшақ,
Оғыз, Қарлұқ, Қарахан мемлекеттерінің негізінде түркі тілдес, VIII-XIX ғасырлардан бастап мұсылман
діндес тайпалардың мемлекеттік құрылымдары болған. Географиялық шекарасы қазіргі қазақ елінің
аумағында болған арғы-бергі мемлекеттік құрылымдардың бәрі Қазақ хандығының арғы тегі» деп
кесімді пікір білдірген екен.
Ал дәл бүгінгі күні бұған қарсы дау айтатын
адам жоқ болар десек те «жау жоқ деме жар
астында» дегендей, Ертіс ңірін мекендеген
байырғы қазақ халқының тарихын орыс отарлауы
кезеңінен, яғни XVIII ғасырдан бастайтын саясаткерлер мен «мемлекет қайраткерлері» шығып жүр.
Қазіргі Қазақстанның алып жатқан жерінде
тіршілік еткен халықтың тарихына қарайтын
болсақ, біздің жерімізде мыңдаған жыл бұрын
ондаған қағанаттар, ұлыстар, мемлекеттік одақтар
мір сүргені белгілі. Ежелгі дәуір жылдары ұлыстық
құрылымдар (протомемлекеттік) қағанаттар
атауымен аталынып, кейінгі кезеңдегі тарихта ізі
қалған сақтар, үйсіндер, қаңлылар және ғұндар
қазақ халқының ежелгі ата- бабалары екендігі
дау тудырмас. Бір кездері сол тайпалардың,
ұлыстардың, ордалардың атауымен аталған ерте
орта ғасырлардағы ежелгі Түрік қағанаты, Батыс
Түрік қағанаты, одан соңғы Түркеш қағандығы,
Қарлұқ қағандығы, Оғыз мемлекеті, Қарахан
хандығы, Қимақ және Қыпшақ бірлестіктері,
Жошы ұлысы, Ақ Орда хандығы біздің алғашқы
мемлекеттік құрылымдар болып есептеледі.
Қазақ даласының тарихы мен экологиялық
проблемасын ұзақ жылдар зерттеген журналист,
жазушы Сапабек ?сіп ақсақал з зерттеулерінде:
«?.Бкейханов з кітабында басылған «Екі
жол» деген мақаласында: «Ертіске біздің қазақ
Түркістаннан қайта келгені XVIII ғасырдың бас

жағында. Бұл «Ақтабан шұбырынды, Алқакл
сұламадан» кейін болар. Қайта келді дейтінім:
қазақ Шыңғыс хан жорығында Ертістің күншығыс
жағынан Түркістан, Еділ, Жайық тарабына ткен.
Арғын, Қыпшақ, Уақ, Керей айтып жүрген тарих
сзіне қарасақ, Ертіске алдымен Қанжығалы,
Бәсентиін, Қыпшақ келген. Бұл қазақ айтып
отырған сз Ф.Щербина экспедициясының
кітаптарында табылады. 1864 жылы Г.Потанин
Омбы абақтысында отырып, Омбыдағы Западный
Сибирь генерал-губернаторының мекемесіндегі
архивті (ескі қағаздар) қарастырып, содан қазақ
тарихы туралы тапқанын Карл Риттердің «Азия»
деген кітапшасына қосымша қып басқан. Осы
«Азияда» қыпшақ Қошқарбай батыр 1775 жылы
Ертістің күншығысындағы жоңғарды Обь зенінен
ткізе, Алтай тауынан асыра қуады. Қошқарбайды
мақтаған сз осы күнге шейін Обь зені бойында,
Алтай тауында орыс мұжығы ішінде орыс тілінде
сйленіп жүр. Қошқарбай ұрпағы Омбы үйезі,
Шарлақ қаласының кіреберісінде Қаразек деген
жерде. Ақмола округіне аға сұлтан болған Ыбырай
атасы Жайықбай Қошқарбайға келіп паналаған.
Бұлар Есілге Қаразектен ауған башқұрт.
Қазақтың Ыбырайды естек дейтіндері де содан». Қошқарбайдың жоңғарларды Обь зенінен
ткізе, Алтай тауын асыра қуып тастағанын
жазып қалдырған аты-жні белгісіз, елеусіз кптің
бірі емес, әлемдік география ғылымына елеулі

үлес қосқан Г.Н.Потанин ғой» деген деректі
мағлұматтарды алға тарта отырып, бұл лкені
қазақтар ерте орта ғасырларда мекен-тұрақ етсе
де шапқыншылықтарға байланысты жылыстап
қоныс аударуға мәжбүр болып, кейіннен здерінің
ата-жұртына қайта кшіп келіп, тұрақтап
қалғандығы туралы жазған екен.
6лке тарихына байланысты қордаланған
мәселелер тек тарихшылар ғана емес, жазушылар мен журналистердің қаламынан туындаған
талай-талай публицистикалық мақалаларға да,
танымдық зерттеу еңбектерге де, түрлі ой-толғау
жазбаларға да тақырып болғандығы кзі қарақты
зиялы қауым аға ұрпақ назарынан тыс қалған
деуге негіз жоқ. Сонау тоқсаныншы жылдардың
зінде-ақ еліміз тәуелсіздікке қолы жетіп, етекжеңімізді түгелдей бастаған кезімізде белгілі
жазушы, журналист Б.Қыдырбекұлы егемендік
алған атажұртқа қоныс аударуға талпынған
жерлестерімізге тұсау болып тұрған проблемаларды айта келіп: «... Аты айтып тұрған Құлынды
даласы, бүгінде Новосибирск атанып кеткен
Ноғай Сібір, Барнаул атанып кеткен Баран ауыл
(Қара ауыл), Қорған, Тмен, Сарытауды қалай
дер едік.
Жеріміздегі құланды Пржевальскийден бұрын
ешкім крмегендей-ақ Пржевальский жылқысы
атандырдық. Сйттік те, домбайды (жабай есек)
құлан дестік. Советтік жаңа шекара межесі
сызылғанда орыс қарауына кеткен: Құланды
даласы мен Омбының түстігі ...бүкіл 6р Алтайды
ордалы қалың қазақтан кесіп тастап еді; «тың
ктеру» аталған, қазақты біржола жаныштау
науқаны кезінде Ресейге атаусыз кеткен қаншама
колхоз, совхоз аумағын айтпағанда, бізді Моңғол
елімен жалғастырып жатқан, айналасы ат шаптырым ғана жалғыз Жазатыр алқабының зі неге
тұрады – қатарлас қазақ арасына сына қағылды,

енді Баян-6лгейге қатынау үшін екі рет шекарадан ту керек болып тұр» деп ашына жазған
жанайқайы арада отыз жыл тсе де дәл бүгінгідей
зектілігін жойған жоқ (Б.Қыдырбекұлы.
«Жетісу». 8.09.1990 жыл).
Алаштықтардың сол уақыт кезеңінде біреулер
үшін «утопиялық», әрі радикалдық болып
крінген з жобаларында қазақтар мекендеген
барлық жерлерді біріктіру мақсатын ұстанғандығы
олардың бағдарламаларынан да айқын байқалады.
Олардың кздегені кезінде патшалық империя
басып алған қазақ жерлерін заңды иелеріне қайтару
мүддесі болғандығы анық. Алаш бағдарламасы
жобасында: « ... Ресей Федеративтік мемлекетінің
құрамдас блігі болуға тиісті Қазақ автономиясы
бүкіл қазақ халқы мекендеген жерлерге иелік етеді
(«қазақ жүрген облыстарды байланыстырады»)
және тең құқықты Федерация мүшесі ретінде
оған нұқсан келген жағдайда Қазақстан з алдына
тәуелсіз мемлекет болып блініп шығады» деп
анықтап атап, ашып крсеткен.
Жалпы алаштықтардың бұл бағдарламасы
жалаң ұранға емес, жергілікті халықтың этникалық
құрамы мен шаруашылық ерекшеліктерін ғылыми
зерттеулер барысына сүйеніп жазылғандығын
айта кету керек. Алаштықтардың бұл еңбегі текке
кетпей сол кездері аталынған аумақтың жалпы
территориялық клемі 3 миллион 467 мың 922
шаршы шақырым деп есепке алынып, жиырмасыншы жылдары Кеңес кіметі белгілеген
қазақ автономиялық республикасының жер
клемі осындай болып бекітілген екен. Бұл сол
жылдардағы мұрағаттық деректермен сәйкес
келеді. Белгіленген аймақтың 81 пайызын бес жарым миллион қазақ мекен еткен, қазақтар жалпы
халықтың 54 пайызын құраған.
Сібір ревкомы 1922 жылға дейін солтүстік облыстарды Қазақстанға қоспауға тырысқан. Олар

Қостанай және Челябі облыстарын з иеліктеріне
алып қалуға барын салды. Үлкен айтыс-тартыстардан кейін Қостанай Қазақстанға, Челябі
облысындағы қазақтар мекендеген біраз жерлер
(қазіргі Қазақстанмен шектесетін Қызыл және
Агапов аудандары) Сібір ревкомына тиесілі болып
шешілген. ?лімхан Ермеков кейін Қазақстанның
Алтай шекарасымен Корестеловск даласымен
шекара блісуде Семей және Ақмола облыстарын Қазақстан құрамына енгізуге қатысып, сол
жылдың 3 ақпанында Барнауылда Алтай лкесінің
18 елді мекенін Семей облысының құрамына
қосылуына тарихи үлес қосты. Ол жер тарихын
жақсы білгендіктен де Ор (Орск), Челябь, Қорған
– Құланды даласы, Алтай лкесі, Ташкент қаласы,
Шыршық аудандары да ежелден қазақ жері
екенін, оны Қазақ автономиясына беруді талап
еткендігін бүгінгі тарихи деректер дәлелдеп отыр.
1922 жылы құрылған Кеңестік Одаққа
Қазақстан автономиялы республика құқығымен
ғана кіре отырып, тек араға 14 жыл салып, 1936
жылы ғана толық Одақтас республика болу
мүмкіндігіне ие болды. Қазақстанның толыққанды
тәуелсіздікке жеткенге дейінгі шекаралық
белгілерді межелеуге байланысты тарихының бір
парасы осындай. Патшалық отарлау кезеңінде
әкімшілік жағынан трт генерал-губернаторлыққа
(Түркістан, Батыс-Сібір, Орынбор, Астрахан)
бағындырылып, шашырап кеткен қазақ халқының
этникалық территориясы (ата қонысы) Қазақ
Кеңестік Социалистік Республикасына тұтастай
біріктірілуі үшін з мірлерін құрбандыққа
шала отырып, түпкі мақсаттарына жеткен Алаш
қайраткерлерінің ерлік істерін ұлықтап ту бүгінгі
ұрпақтың мәңгілік парызы болмақ.
Дәуренбек ЕСКЕКБАЕВ,
тарих ғылымының кандидаты

ANA TILI
Бірінші ой.
Тәуелсіздік мерекесіне арналған демалыс
күндер аяқталды.
Жеке з ойым. Тәуелсіздік күнін мерекелеп әлі үйренген жоқ сияқтымыз. Талпыныс
бар, бірақ мерекелік дәстүр қалыптастыра
алмадық.
Мереке – бұл дәстүр, ал дәстүр жылда
қайталана беретін, бес түйсігімізге түрткі
болатын әсерлерден тұрады. Жаңа немесе
жай әсер емес, күтілетін әсер. Не болатынын
білсек қана ол мерекенің келгенін күтеміз.
Сонымен, кез келген мереке дәстүрге
айналу үшін ол бес түйсікке әсер етуге тиіс.
1. Кру. Мәселен, Жаңа жылдағы ең басты
крініс – шырша, отшашу, «С лёгким паром»
фильмі, Наурызда киізүй, ұлттық киімдер...
Жылда креміз. Жылда алар дәстүрлі әсерді
күтеміз. Тәуелсіздік күнінде нені креміз?

ОЙТОЛҒАМ

ТӘУЕЛСІЗДІК
КҮНІН ҚАЛАЙ
ТОЙЛАП ЖҮРМІЗ?

Шыңғыс МҰҚАН,
Шымкент қаласы
әкімінің бірінші
орынбасары
Тәуелсіздік күні дегенде нені елестете аласыз?
Тәуелсіздік күнінде патриоттық сезімдерге
бедер беріліп жүр. Солардың заңды жалғасы
биыл кк туымыз кбірек насихатталды,
балкондарға ілінді. Бірақ әлі абыл-сабыл.
Биыл бір нәрсе, келер жылы басқа іс-шара
болуы мүмкін. Адамдар жылда қайталана
беретін әсер алмай, дәстүр қалыптаспайды.
Корпоративтік мәдениеттің қалыптасуына
8-12 жыл уақыт қажет екен. Мерекелеудің
қоғамдық дәстүрі қалыптасу үшін қаншама
жыл уақыт қажет екенін бағамдай беріңіз.
2. Есту. Жаңа жыл мен Крисмасте ағылшын тілінде Jingle bell, The Happy New
Y ea r с ияқт ы ә нд ерд е н құ л а қ тұ н а д ы,
орыс тілінде де дәстүрлі жаңажылдық
әндер жетеді. Тәуелсіздіктің дәстүрлі
әндері қандай? Тәуелсіздік идеологиялық
тұрғыда патриотизм, ұлтжандылық,
мемлекетшілдікпен ұштасып бара жатқан
соң «Кк тудың желбірегені» сияқты әндер
алдыңғы қатарға шығып келеді.
3. Иіс. Жаңа жылда шыршаның иісі,
Наурызда бауырсақтың иісі дегендей.
Тәуелсіздіктің иісі қандай?
4. Дәм. Жаңа жылда оливье, манты, Наурызда наурыз кже... Америкада
Thanksgiving деген отбасылық мереке бар.
Алғыс айту күні. Отбасылық дастарқанға
пеште піскен үндіктің етін қояды. Жаңа жылда адамдар дастарқан жайып, түн ортасын
күтеді. Президенттің сзін тыңдап, тілек айтады. Тәуелсіздік дастарқаны қандай болуы
керек? Ол қашан жайылып, оған не қойылуы
тиіс?
5. Түйсіну. Жаңа жылда Аяз ата мен
Ақшақарды, шыршаны ұстайсыз, қолыңызға
сыйлық аласыз, Наурызда да сол, алтыбақан
тебесіз, байлаулы тұрған аттың маңдайын
сипап, түйенің шудасын сипайсыз. ?йтеуір

ҚОҢЫР АУЫЛ

ЖҰЛДЫЗ ТАМҒАН АСПАНЫ...
Әр адамның жүрегін аялаған бір әні кеудесінде жүреді десек, өлеңге қатысты да солай айтуға болатын шығар. Айналасын тани бастаған шағынан көз алдынан өтіп жатқан өмір-керуеннің таңғажайып
тізбегі шын ақынның жүрегіне өлең болып шүпілдеп толары анық. Ол өлең қағазға құйылғанда өмір
суретін салып, өткенге жан бітіретіні де бар. Міне, сонау балалық шағынан бүгінгі күнге жетелейтін
жыр көшін өлең-керуенге жетектеткен шығарма – белгілі ақын, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Әділғазы Қайырбековтің «Ғұмырдария» деп аталатын балладалар кітабы дер едік.
«Балалық шақ балладалары» және «Базарлы шақ балладалары» деп аталатын екі бөлімнен құралған
кітап оқиғалы өлеңдер арқылы талай уақыттың тамырын басқызады, жүрек қағысын тыңдатады.
Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

Ойланып қалдым. Осы біз Тәуелсіздік пен
Жаңа жылды қарсы қойып жүрген жоқпыз ба?
Жаңа жыл кәсіпкерлер үшін мереке емес,
маркетинг, сауданың жүретін кезі. Сауда
жүрсе, экономикалық белсенділік артады,
сұраныс кбейеді, салық түседі, қосымша
жұмыс орындары ашылады. Экономикамыз
қуатты болса, тәуелсіздігіміз нығая түседі.
Талай ркениетті елдің тәуелсіздік
күндерін қалай тойлайтынын кріп жүрміз.
Ешқайсысы Жаңа жыл мерекесінің қолына
су құя алмайды. Жаңа жыл қарсаңында
кшелерін екі ай бұрын безендіре бастайды.
Соған қарағанда Жаңа жыл, шынында да,
мереке емес, үлкен маркетинг.
Тәуелсіздік – мемлекеттігіміздің шыңы,
мемлекеттіліктің жаңа жылнамасының бастауы. Егер тарихи дәуірлер ғылымда Иса
пайғамбарға дейін және кейін деп жіктелсе,
Тәуелсіздік те біздің мемлекеттігіміздің
Тәуелсіздікке дейін және кейін дейтіндей
бетбұрысты кезең.
Ал Жаңа жыл да жаңа күнтізбенің басы.
Қарама қайшы қоймай, Тәуелсіздік күнінің
Жаңа жылға ұласып кететіндей үйлесімін
тапқанымыз жн болар деп ойлаймын.
Келер жылы Тәуелсіздіктің 30
жылдығы. Ең басты мереке. Бас мейрам.
Тәуелсіздік күнін атап тудің жалпыұлттық
тұжырымдамасы қажет сияқты крінеді
зіме. Бірақ оны әкімшілік ресурспен
таңуға болмайды. ?р ңірде аузы дуалы
азаматтар отыз жылда қалыптасып үлгерген
мерекелік дәстүрлерді іріктеп, формасын
жетілдіріп, ел-жұрттан ұсыныс жинап, ортақ
тұжырымға келіп, мереке шарттарын жылда
бұлжытпай қайталап отырсақ, мерекелік
дәстүр қалыптасады.
Мереке – бұл дәстүр, ал дәстүр жылда
қайталана беретін, бес түйсігімізге түрткі болатын әсерлерден тұрады. Күтілетін әсер. Не
болатынын білсек қана ол мерекенің келгенін
күтеміз.

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

«ҰЛТ БАТЫРЛАРЫ»
КІТАБЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ
Алматы қаласында Қазақ Спорт және туризм
академиясы мен «Спорт жұлдыздары»
республикалық журналының ұйымдастыруымен
спорт саласындағы «Жыл үздігі – 2020»
жеңімпаздарын марапаттау рәсімі мен «Ұлт
батырлары» кітабының тұсаукесері :тті.
Қазақ Спорт және туризм академиясының
бірінші проректоры Мұхтар Есқалиев зінің
құттықтау сзімен кешті ашып, белгілі қаламгер,
жазушы Пернебай Дүйсенбин мен «Спорт
жұлдыздары» журналының бас редакторы
Мұсағали Тасқалиевтер бірігіп жазған «Ұлт
батырлары» кітабының маңыздылығына тоқталды.
Жеңіл атлетикадан Кеңес одағының сегіз
дүркін чемпионы, Еуропа кубогының иегері,
КСРО халықтары спартакиадасының жеңімпазы
?мин Тұяқов 1941-1945 жыл дар дағы Екінші
дүниежүзілік соғыста ерекше ерлік крсетіп,
қазақтан шыққан Кеңес Одағының батырлары
туралы жазылған «Ұлт батырлары» кітабының
тұсаукесер рәсімін жасады. Аталған кітаптың
жарық круіне қолдау крсеткен Қылыш
6тетілеуұлының ұрпақтары кітап авторларына қазақтың дәстүрімен ат мінгізді. «Ұлт
батырлары» кітабы белгілі кәсіпкер, меценат
Айтқали Ізмақтың демеушілігімен мың дана та-

Мархабат
музасы
ралыммен басылып шыққан. Биылғы Жеңістің 75
жылдығына арнайы шығарылған «Ұлт батырлары»
кітабының тұсаукесер салтанатына жазушы Пернебай Дүйсенбиннің шәкірті Шалқар радиосының
директоры Болатбек Тлепберген қатысып, зінің
жүрекжарды тілегін жеткізді. Қазақ ән нерінің
майталмандары 6ктем Алтаев, Есет Сәдуақасов
және Ардақ Исатаева әсем әннен шашу шашты.
Белгілі қаламгер, жазушы Пернебай Дүйсенбин
бұл еңбекте кптеген жылдар бойы іздене отырып,
анықтаған, қазақ ұлтынан шыққан 105 Кеңес
Одағы батырларының есімдерін, қысқаша
мірбаяндарын және түрлі-түсті фотосуреттерін
алғаш рет жарыққа шығарып отыр.

3

БЕ
БЕЗБЕН

алақан тигізіп, түйсінетін заттар
аттар бар.
Тәуелсіздікте нені түйсінесіз?
Сонымен бірге кез келген мереке
еке алдымен
ылды кімдер
балаларға арналуы тиіс. Жаңа жылды
ыйлық алакүтеді? Балалар. Неге? Себебі сыйлық
ларға берері
ды. Тәуелсіздік күнінің де балаларға
ндей қандай
болуы тиіс. Балалар күтіп жүретіндей
м береді? Не
сыйлық істеуге болады? Оны кім
үшін береді?
Екінші ой.
Тәуелсіздік күнінде басты идеологемаларды да естен шығармаған жн.. Жаңа жыл
кендер үміт
– балалалар сыйлық күтетін, үлкендер
ЫЛ – ҮМІТ
ететін мереке. Демек, ЖАҢА ЖЫЛ
пен ТІЛЕКТІҢ мерекесі ретінде қалыптасты.
тын, ескіні
Үміт ететін, тілектер орындалатын,
артта тастап, жаңаны бастайтын мереке.
пшілік қан
Ал Тәуелсіздік күні ше? Кпшілік
тгіп, аштан қатып, ата-бабамызз тәуелсіздік

жолында қырылып, әрең жеткен
кен мебіріміз
реке ретінде қабылдайды. Кейбіріміз
Желтоқсан оқиғасын еске алып, мереке
үнге айемес, құран бағыштап, қаралы күнге
налдырып жатамыз.
Ал шынтуайтында, кез келген
ген жеңіс
абаты, кез
жүздеген жеңілістің сыртқы қабаты,
ны тұғыр
келген триумф талай трагедияны
ың жеңісі
етеді. Қоғам емес, жеке адамның
мен жетістігін алып қарайық. Жеңіс
терден
оңайлықпен келмейді. Жеңілістерден
кейін ғана жеңіс туы желбірейді.. Олай
н қоса,
болмаса, жеңіс болмас еді. Оған
озитивадамның миы негативтен грі, позитивке құштар. Сондықтан қандай қиын
ойы
жағдай болса да адам миы мір бойы
ды
қайғырып отырғанды қаламайды.
Сондықтан да адамдар қиындықтан тез
айығады.
Осыны ескере отырып, Тәуелсіздік күнін
ата-бабамыздың асыл арманы орындалған күн,
яғни АРМАНДАР ОРЫНДАЛАТЫН КҮН
ретінде позициялау қажет секілді.
Бес түйсікке әсер ететін мерекелік нышандардың н бойынан арманның ақиқатқа айналу идеясы тсе. Балаларға сыйлық жасағанда
да бір арманы орындалатындай болғаны жн.
Тағы бір идеологема – Еліме не бердім?
Осы сұраққа әркім зінше ой қорытса. Жылына бір рет. Кез келген мереке алудан тұрады.
Сыйлық алады, келешекке маған болсын деп
үміт артады. Сондықтан Тәуелсіздік күнін
«Не алдың (сыйлық, награда, мақтау қағаз,
алғыс хат) емес, не бердің?» деген сауалға әр
адам жеке жауап беретін күнге айналдыруға
сұранып тұр. Жеке мүддеге емес, қоғамдық
мүддеге қосқан үлесін саралайтын күн етсек.
Батыста Жаңа жыл қарсаңында адамдар New
Year Resolution жазады. Келер жылы кздеген
мақсаттарын тізбектеп шығады. Ал Тәуелсіздік
күнінде «мен мемлекет үшін не істедімді» еске
түсірсек, Абай атамыздың «Қара сзінде»
айтылған зіңе есеп беруге қатысты аманатты
орындар едік.
Үшінші ой.
Айтпақшы, Тәуелсіздік күні қарсаңында
рбитін жылдағы әңгімені ұмытып бара жатыр
екенмін. «Тәуелсіздік күні тпей жатып неге
Жаңа жылға дайындық басталып кетті?»
6ткенде осындай қоғамдық қысымның
әсерінен үлкен бір сауда үйінің иесіне базына
айттым. Осы тақылеттес әңгімеден шаршаған
болуы керек.
– Мен не, Тәуелсіздікке қарсы дейсіз бе?
– деп шықты қаны басына шауып. Ақылмандардың осы сзі шаршатты. Олар тәуелсіздікке
не істепті, соншама? Ақыл айтатындай.
Тәуелсіздік алғаннан бері кәсіппен айналысып келемін. Тлеген салығымның есебі жоқ,
қаншама адамға жұмыс тауып беріп отырмын... – деп бұрқылдай жнелді.
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Жуырда Ақмарал Асанқызының құрастыруымен «Мархабат музасы. ?ңгімесі
роман жүгін арқалап...» атты жинақ жарыққа
шықты. Кітапқа крнекті прозашы, публицист Мархабат Байғұт шы ғармашылығы
туралы жазылған рецензиялар, әдеби-сын
мақалалар, зерттеулер мен эсселер енгізілген.
Мархабат Байғұт – Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш»
және «Түркі әлеміне қызмет» сыйлықтарының
лауреаты, «Құрмет», «Парасат» ордендерінің
иегері. Туындылары БҰҰ қолданылатын
алты тілге және басқа да бірқатар тілдерге
тәржімаланған.
Аталған жинақ қаламгердің 75 жасқа
толуына орай «Қазығұрт» баспасынан шығып
отыр.
Индира СТІМ

Сұлутал құшағынан суырылып
шы
шыққан
он үш жасар баланың ақ
қан
қанатты
лайнерге отырып ақ түндер
қ
қал
қаласына
аттанған сәттегі кңіл күйі
күн
ү
күнделік
бетіне ақтарылыпты.
Одан әрі...
Одан әрі әлемдегі ең ыстық
нүкте – «Қоңыр ауыл, бүйірдегі
блімшенің» айналасындағы қоңыр
тіршілігін кешкен адамдардың бәрі
зіңе етене таныс, ерекше жақын
жандардай, ондағы әрбір оқиға да
жат еместей, бірден бауырына тарта жнеледі.
Суыққа тоңып, бір құшақ шпке жылынып келе
жатқан баланы үлкендердің «кішісініп» жүрегін
тоңдырғаны... Шетен тоқыған оның қуанышы...
Жардан құлап, жанұшыра мір-талға қарманған
баланы құтқарып қалған Құнан ағасы... Балапанын жоғалтқан қоңыр қаздың үйректің балапанын
бауырына басқаны... Сықырлаған қара балдағына
сүйеніп келе жатқан Айдабол қария... Бәрі-бәрі
тұтас ауыл суретін, мір суретін сызады. «Қоңыр
ауыл, балалық шақ ткен жердің» қызығы мен
шыжығын сипаттайды. Ондағы адамдардың,
табиғаттың бәрі біздің жанға жақын, аяулы.
Себебі ондай сурет кім-кімнің де естелігінде бар.
Тек ол естелік біреудің жүрегінен сурет болып,
екіншісінен лең болып, басқа біреуден ән болып
тгілетінінде ғана айырмашылық бар шығар...
Күйші, домбырашы Мәткәрім Есенғұлов
туралы балладасында күллі елдің аңсарын басып
күй шерткен, Шығыс күйлерін кп зерттеген,
алайда «соңында не шәкірті, не ізін жалғар бір
ұлы қалмаған» Мәткәрім күйшінің күйге деген
іңкәрлігін, совхозда сүт тасушы болып жүріп
саусағынан айырылған, сйтіп ле-лгенше күйді
аңсап ткен нерпаздың ауыр тағдырын жазады:
6нер, шіркін, мірмен де лшенер,
Тосын бейнет, мехнатты ол шегер...
Трт саусағын темір бшке жаныштап,
Молақ болып қалған екен сол шебер!..
6нер шері домбырасын тті аңсап,
Мәткәрім деп жыр толғасам кп тамсап:
Кз алдыма келер қанға боялып,
Топырақта тулап жатқан трт саусақ!
Пырақ нер жалынан бір ұстатып,
Түн ұйқысын қашырды ол түс қатып...
«Бізге жеткен жалғыз күйін жаңғыртып,
Тартып жүрмін!» – дейді Біләл Ысқақов.
6нерпаздың зегінде күйді арман,
6мірінде тек иманға иланған,
Мәткәрімнің аңсарындай мәңгілік
«?сем толғау» деп аталған күй қалған!..
Иә, «Қоңыр ауыл шилі зені іргеде»... Бұл ауылдан ақын арманына қол созады... Тайымен құнан
жарысқа қатысқан қара бала үй ртеніп, белесебеді
қоса ртеніп кеткенін естігенде бала кңілмен
егіледі, әжесінің кзі – қара кебеженің кілтін
іздейді, балалық шақтан базарлы шаққа «Қоңыр
ауыл күре жолдың бойынан» леңін кеудесіне
қондырып аттанады.
Кітаптың екінші блімінде оқиғалы жырлардың
нағыз салтанатты керуені сап түзейді. Отызға да
толмаған Шәмшіге Сәбең – Сәбит Мұқановтың
берген батасы, Сәкен Сейфуллин мен Сәбит
Мұқановтың достығы, Сәкен жазықсыз жазалы
болып атылып кеткенінде аяулы досының суретін
Сәбеңнің қалай аялағаны, досы мен дұшпаны сз
қылмасын деп ол суретті жазушы жары Мәриям
апаның айнаның сыртына жасыруы да лең тілімен
рілген. Сәбеңнің атын иеленген музей-үйдегі
Шоқанның бәкісі де жыр керуенінде сап түзейді.
Ғабең – Ғабит Мүсірепов пен Мұқағалидың
кездесуін де осы кітаптағы жырдан тауып аласыз. Сз орайы келгенде айта кету керек –
?ділғазы Қайырбеков Сәбит Мұқанов пен Ғабит
Мүсіреповтың музей-үйінің басшысы. Осы екі
бірдей тұлғаның мірін, шығармашылығын насихаттап отырған зерттеуші. Кейінгі уақытта Сәбит
пен Ғабиттің шығармашылығына, мірлік жеке
ұстанымына қатысты түрле желкпе сздердің
кп айтылып кеткеніне орай батыл да тұжырымды
пікір айтып жүрген білікті тұлғатанушы. Журналист Гүлзина Бектасоваға берген сұхбатында

«Қазіргі әдебиет зерттеушілері,
тарихшылар тұлғалар арасына сына қаққысы келіп тұрады.
Қазақ – бір ұлт. Ұлтты тұтас алып
қарауымыз қажет. Олардың арасында кзқарас алшақтығы болғаны
рас. Коммунистік идеяға қызмет
еткендер кп. Олардың кейбірінің
кзі тірі. Ел тәуелсіздік алғаннан
кейін сол идеямен қалып қойған
жоқ. Бұл – күрделі, шетін мәселе.
Бір жағалаудан екінші жағалауға
лақтырып тастаудың қажеті жоқ.
Сәбит Мұқанов – әу бастан-ақ кедей,
батырақ болып скен бала. Жоқжітікті, қиыншылықты кп крген. Алты жасында
әкеден, жеті жасында шешеден айырылып, әпкежездесінің қолында жүрді. ?пкелері де Сәбитке
қамқорлық крсете алмады. Жетім тағдырды
бастан кешірген бала ғой. Қиындықты кріп
жүрген адам кедейлер кіметін қуана қарсы алды.
Соған қызмет етті. Сәбиттің кзқарасы мен істеген
істеріндегі кейбір қайшылықтарды байқауға болады. Халықтың, ұлттың мәселесінде Сәбең аянған
жоқ. Партия мен идеология мәселесінде алдыңғы
шепке шығып отырғаны да рас. Мұқановты ақтап
алатын бірнеше жағдай бар: біріншіден, Алаш
арыстарына қатысты оның ашық кзқарасы.
Екіншіден, 1962 жылы Қызылордада жарық
крген «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті (1-блім)»
атты зерттеу кітабы және 1942 жылы шыққан
«Қазақтың ХVIII-XIX ғасырдағы әдебиет тарихынан очерктер» атты еңбегі бар. Алаш азаматтары
туралы ғасыр басында С.Мұқановтай тиянақты,
тұжырымды пікір айтқан ешкім жоқ. ХVIII – ХІХ
– ХХ ғасыр басындағы әдебиетті зерттеушілердің
бәрі де Сәбит Мұқановтың осы зерттеулеріндегі
құнды деректерге сілтеме жасамай тұра алмайды.
Ол осы зерттеулерінде Ахмет Байтұрсынұлын,
Мағжан Жұмабаевты, Міржақып Дулатовты,
Мұхтар ?уезовті, Жүсіпбек Аймауытовты, Бернияз
Күлеевті, Сәбит Днентаевты, т.б. мірлері мен
шығармашылықтарын қатар ала отырып, кп
мағлұмат береді, кейде біржақты түсіндіреді.
«Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ
емес» деп жазады. Бұл – Ахаң туралы айтылған ең
бірінші сз. Мағжан туралы айтқанында, «Абайдан
кейін тіл негесінде Мағжаннан асқан ақын қазақта
жоқ» деп баға береді. Кеңестік кезеңде ондай сзді
кім айтты? Мағжан поэзиясының кркемдігін
білген, сезінген адам екенін жоққа шығара алмаймыз. 1934 жылы айдауда жүрген Мағжанға Сәбит
Мәскеуден хат жазады. Шәкәрімнің Сәбеңе жазған
хаты сақталған» деуі кп мәселенің жайын аңғартса
керек.
Хош, сзіміз балладалар жинағы туралы
болғандықтан, сол бағытқа ойысайық.
Мен – Мағжанның мрімін,
Мәрт кңілдің трімін.
Түрік тегім тектесем –
Алтай, Тұран тлімін...
... Мен – Мағжанның мұңымын,
Жел тараған тұлымын,
Маң даланың ұлымын, Ұлт ұйытқан ұғымын,
– дейді ақын.
Бір қазақтың емес, біраз қазақтың мір
суретін сызған бұл кітапта жарқын бейнелер,
жылы естеліктер, тағдырлар тоғысқан. Филология ғылымының докторы, профессор Темірхан
Тебегеновтың: «?ділғазы Қайырбеков – Тәуелсіз
Қазақстанның жаңа әдебиетінің тарихынан ойып
тұрып орын алған крнекті қаламгер. Ақынның,
әсіресе соңғы жылдардағы баллада жанрындағы
жетістіктері, әр алуан тақырыптарды қамти отыра тұтас балладалар кітабын «Ғұмырдария» деген
атпен әдемі ріп шыққаны назар аудартады.
?ділғазының әдемі балладалар әлеміне еніп, шағын
әрі тосын оқиғалы әралуан новеллалар оқығандай
күй кештік» деген сзімен толық келісеміз.
Саттар Ерубаев, Қайнекей Жармағамбетов,
?бу Сәрсенбаев, Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр
Мырзалиев, Кеңшілік Мырзабеков, Мұхтар
Шахановтың балладалары қазақ әдебиетінің жанр
аясын кеңітсе, ?ділғазы Қайырбековтің де осы бір
кітабы ұлттық поэзиямыздың асыл мұрасына айналатыны анық. Сондықтан да ақынның «жаһандағы
жақыны – Қоңыр ауылдан» басталған балладалар
тізбегі құрлықтарды жалғаған нер кшіне айналарына сеніміміз мол.
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Қазақстандағы банк жүйесін тілге
тиек еткенде бүгінгі әңгімемізге
кейіпкер болып отырған ардақты
азаматтың есімін ауызға алмау
мүмкін емес. Пенденің басына бірақ рет берілер өмірінің 45 жылын
бір ғана салаға арнады. Онда да
жауапкершілігі мол, салмағы ауыр
басшылық қызметтің тізгінін ұстады.
Қалибек аға осыдан тура тоқсан
жыл бұрын Алматы облысы Талғар
ауданы Нұра селосында дүние
есігін ашты. Ол кезде ауыл Октябрь
аталатын.
Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР
кадрлардың тапшылығына жол бермеуге
әрі олардың белсенділігін арттыруға
мүмкіндік берді. Осы жұмыстар облыстық банк басқарушысының іскерлігі,
ұйымдастырушылық қабілеті арқасында
жүзеге асып еді.
1972 жылы Қалибек Ахметжанұлы
республикалық банк басқарушысының
орынбасарлығына жоғарылатылды.
Аталған қызметті табаны күректей он бес
жыл атқарды.
Жетпісінші-сексенінші жылдары
банк басшылығы алдында әлеуметтік
мәселелер ткір қойылды. Мұнда да
қызметкерлер үшін ндірістік және
тұрғын үй жағдайын жасау зекті болды.
Бұл мәселелерді шешуде біраз кедергілер

елеусіз, ескерусіз қалмады. Кеудесінде
«Халықтар достығы», Еңбек Қызыл Ту,
«Құрмет белгісі» ордендері жарқырайды.
Бұлардан басқа алған медалдары мен
Құрмет грамоталары да жетерлік.
Қызылорда облысының, Алматы облысы Талғар ауданының Құрметті азаматы
екендігі де кп жайттан хабар берсе
керек.

Міне, осындай ғылым керуенінің нар
тұлғасы – тарих ғылымының докторы,
профессор – Тұрсын Сұлтанов. 6мір есігін
атажұртта ашып, ғылым-білім жолымен
һәм қызмет бабымен шетте тұрып жатқан
отандасымыз биыл сексеннің сеңгіріне
шықты.
Бұл ғалымның бір ерекшелігі, елден
жырақта жүрсе де, ұлтының тарихын
ұлықтауға орасан зор үлес қоса білуінде.
Оның жас кезінен бүгінге дейінгі зерттеу еңбектерінің барлығы Ұлы Дала Елі
тарихының ақтаңдақ тұстарын, әлемге
беймәлім жақтарын жіті зерделеуге
арналған. ?р зерттеу еңбегі дүниежүзі
тарихшыларының бірден назарына
ілігіп, ашқан ғылыми жаңалығы мойындалып, жоғары бағаланады. Зерттеуші
қамтыған тақырыбы бойынша тек тыңнан
сүрлеу салады. Еуразия аумағындағы

ҒИБРАТТЫ
ҒҰМЫР

Ата-анасы адал еңбектері, адамгершіліктері арқасында тңірегіндегілердің сый-құрметіне бленді. ?кесі бригадир болып жүргенде Мәскеудегі
Бүкілодақтық халық шаруашылығы
жетістіктері крмесіне қатысқан алғашқы қазақстандықтардың бірі болды.
Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға
шоқтырмай мәпелеп сірген анасы он
үш құрсақ ктерді. Алайда солардың
ішінен сіп-жетіліп, жер басып жүру
Қалибекке ғана бұйырыпты.
Мектепті тамамдағаннан кейін кп
ойланбастан Алматы қаржы-несие техникумына оқуға түсті.Бұл оқу орнына
құжаттарын жайдан-жай тапсырмады.
Мектепте жүргенде математика пәнін
жақсы оқығандықтан колхоздың есепқисап жұмыстарына араласқаны бар.
Осының да мамандық таңдауда әсері
болған сияқты. Кейін еңбек ете жүріп,
ҚазМУ-дың экономика факультетін
сырттай оқып бітіріп алды.
Сол уақыттың талабы бойынша еңбек
жолын Мемлекеттік банкке қарасты
Қызылорда қалалық басқармасының
несие инспекторлығынан бастады. Екі
жылдай қызмет атқарды. Сыр бойында бұдан әрі жүре берер ме еді. ?кесі
мұның шаңырақтағы жалғыз ұл екенін,
здерінің үлкейіп келе жатқанын ,
бас-кз болатын адам керектігін айтып, анау-мынау емес, республиканың
Жоғарғы Кеңесіне тініш-хат жолдапты.
Олар да жағдайды түсінген болу керек,
Қалибектің кейін оралуына кмектесті.
Қызмет енді Алматыда жалғасты.
Банктің тексеруші-ревизоры, инспекторы, бас тексерушінің орынбасары
секілді қызметтік сатылардан тті. Арасында үш жыл Ұзынағаш аудандық
банкіне басшылық жасады.
Еңбек жолын Сыр топырағынан
бекер бастамаған екен. Тағдыр оны
осы ңірге қайта алып келді. 1963
жылы Мемлекеттік банктің Қызылорда
облыстық филиалының басқарушысы
болып бекітілді.
Бұл келгенде облыстағы банктердің
материалдық жағдайы мәз емес-тін.
Аудандағыны сз етпегенде облыстық
банк орналасқан ғимараттың тозығы
әбден жеткен. Жаңбыр жауса кей бұрыштан су тамшылап тұратын. Осы тзгісіз
жағдайды облыстық партия комитетінің
кезекті бір отырысында жайып салды.
Обкомның бірінші басшысы
Мұс тақым Ықсанов айтылған сынпікірлерді, ұсыныстарды аяқсыз
қалдырмайтын адам еді. Екі-үш
күннен кейін банкке келіп, басқарушы
баяндаған жайтты з кзімен крді. Банк
ғимаратын жаңадан салуға зі мұрындық
болды. Мұнан кейін аудандардағы банк
блімшелерінің ғимараттары да заман
талабына сай қалпына келді. Банк
қызметкерлері үшін мыңдаған шаршы
метр тұрғын үй салынды. Мұның зі

кездесті. Себебі ол
кезде қаржылық
және материалдық
мә се лелер Мәскеу
арқылы шешілетін.
Республикалық
банк одақтық банктің қарамағында
болған нан кейін дербес іс-әрекет ету
мүмкін болмайтын. Қалыптасқан жағдай
банк тарапынан зор күш-жігерді талап
етті. Қызылордадағы белсенділік тың
серпінмен күш алды. Қ.Ахметжановтың
тікелей араласуымен Алматыда
республикалық банктың ғимараты бой
ктерді. Жеті тұрғын үй, балабақша,
есеп-несие техникумына арналған
540 орындық жатақхана және басқа
да нысандар қатарға қосылды. Он бір
облыстық, 260 аудандық банктердің
ғимараттары жаңартылды.
1987 жылы банк жүйелері қайта
ұйымдастырылды. Бұған дейін бір ғана
мекеме – Мемлекеттік банк жұмыс
істеген болса, енді оның орнына трт банк
пайда болды. Солардың бірі – «Тұрғын
үй – коммуналдық және әлеуметтік даму
банкі». Міне, осы жаңадан құрылған
банктің Қазақстандағы филиалын
басқару Қ.Ахметжановқа жүктелді.
Ол бұл қызметте де абыройлы
еңбек етті. Республика үкіметінің
реформаны тереңдетуге, экономиканы
тұрақтандыруға байланысты іс-қимыл
жоспарын қолдауда аянып қалмады.
1990 жылдың жазында банк саласы
кезекті згерісті бастан кешті. Нарыққа
кшу кезеңінде коммерциялық
банк тер дүниеге келді. «Тұрғын үй
әлеуметтік банк» орнына әлеуметтік
дамуды несиелейтін Қазақ акционерлік
коммерциялық банкі («Казкредсоцбанк») құрылды. Банк басқармасының
трағалығына осыған дейін сенім
үдесінен шығып жүрген Қалибек Ахметжанұлы сайланды. Ол қысқа мерзім
ішінде іргелі ұжым қалыптастыра білді.
Жергілікті жерлерде банктің отыз екі
филиалы ашылды.
Түйіндеп айтар болсақ, Қалибек аға
еліміздегі банк жүйесін реформалауда
зор үлес қосты. Нарықтық қатынастарды
қалыптастыруға бағытталған экономикалық реформаларға білек түре қатысты.
Қазіргі мір сүріп жатқан банк жүйесі
авторларының бірі деп ауыз толтырып
айта аламыз.
Оның мір жолы сіп келе жатқан
ұрпақ үшін неге. Банк қызметі
саласында бірнеше буынды тәрбиелеп
шығарды. Қарапайымдылығы әрі
біліктілігі арқасында зор беделге ие
болды. Қызметтің қай сатысында жүрсе
де ол зін мықты маман, жанашыр басшы, жоғары мәдениетті адам ретінде
крсете білді. Оны еңбексүйгіш тігі,
кәсібилігі, білімділігі, жаңаны жатырқамайтындығы ерекшелендіріп тұрды.
Ел алдындағы қажырлы еңбек

– Жұмысыма адал болдым. Қаншама
жылғы қызмет барысында сгіс не ескерту алған емеспін. Қолымнан келгенше
адамдарға жақсылық жасауға ұмтылдым,
– дейді ткен мір жолдарымен бліскен
ел ардақтысы.
Бұл сзді зін ерекше құрметтейтін
туыс-ағайынның жүрекжарды лебіздері
де анық айғақтайтындай.
...Кп еді ғой азаматтың арлысы,
Адалдықпен нан табатын бар кісі.
Банктерді сіз басқарған жылдарда,
Шашылмайтын қазынаның
қаржысы.
?р ісіңде болғаннан соң жарасым,
Халық білер азаматтың бағасын.
Елдікі деп, жұрттыкі деп ақшаның,
Тиынына тимедің ғой, нағашым, –
депті ниетін лең жолдарымен білдірген
жақын інілерінің бірі Исағали аталатын
азамат.
Күні кеше ғана ел Президенті
Қ.Тоқаевтың Алғыс хаты қолына тиді.
Онда былай делінеді: «Сіз негелі
мір жолында еңбекке ерте араласып,
банк саласындағы жұмысқа бар күшжігеріңізді жұмсадыңыз. Еліміздің қаржы
құрылымын реформалап, қазіргі банк
жүйесін құруға, нарықтық экономиканың негізін қалауға атса лыстыңыз.
Республикамыздың бірқатар банктерінің
басшы лауазымдарында олардың дамуы
мен нығаюына елеулі үлес қостыңыз.
Мемлекетіміздің ркендеуіне сіңірген
қажырлы еңбегіңіз үшін Сізге алғысымды білдіріп, мерейтойыңызбен құттықтаймын!».
Мемлекет басшысының шынайы
тілегі жанын жадыратты. Соңында
қалған жылдардың текке тпегенін
сезінді.
Тоқсанның тріне шығып отырған
ағамыз әлі тың, ширақ. Қалада тіп
жатқан қоғамдық шаралардан қалыс
қалған емес. Жас мамандармен жиі
кездесіп, ақыл-кеңесін айтып отырады.
– Ғұмырымның бүгінгідей белесіне
сергек жетуім апаларыңның арқасы.
Зайыбыма да, балаларыма да дән ризамын, – деген Қалибек ақсақал бәйбішесі
Нұрқадиша апамызға деген ыстық
ықыласын аңғартты. Бұған ешқандай
шүбә келтіре алмайсыз. Азаматтың ел
сүйсінерлік белестерді бағындыруда,
абырой-беделге кенелуде отбасының
қолдау-кмегі айрықша орын алатыны
белгілі.
Жақсы азамат жолын, ар жолына
бағалайтынымыз бар. Дәл осы баға
Қалибек Ахметжанұлына әбден лайық.
Қайраткер қаржыгердің негелі мірі
бұған нақты дәлел.

БАЙҚАУ

«Жүрегімнің түбіне терең бойла...»
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев: «Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек жаңа
құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Шын мәнінде, бұл – ұлттық
мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды көздейтін құбылыс.
Бұл ретте, біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан бір
ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге бейім
болуға шақырған» деп, Абай мұрасын дәріптеу арқылы жаңғыруға, ұлтжанды
ұрпақ тәрбиелеуге шақырды.
Абай атындағы Республикалық
мамандандырылған дарынды балаларға
арналған қазақ тілі мен әдебиетін
тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатында 10-12 желтоқсан күндері «Абай
әлемі» атты шығармашылық байқау
тті. Жалпы білім беру ұйымдарының
8-11-сынып оқушылары арасында
онлайн форматта ұйымдастырылған
бұл байқау екі бағытта ткізілді.
1-бағыт – «Жүрегімнің түбіне терең
бойла...» эссе жазу байқауы, 2-бағыт
– «Мен жазбаймын леңді ермек
үшін...» ақындар мүшәйрасы. Эссе
жазу барысында оқушыларға қара
сздері мен леңдеріндегі астарлы
ойды анықтай алу, ақынның тілдік
қолданысындағы «толық адам»,
«жүрек», «мір» сздерінің мағынасын

ашу, ақын кзқарасына бүгінгі күн
тұрғысынан баға беру, сыни ойлай білу
талаптары қойылды.
Байқауға еліміздің әр түкпірінен
230 оқушы қатысып, бақ сынады. Кіл
жүйріктің ішінен кім жүйрік екенін
анықтаған қазылар да қоғамға елеулі
еңбек сіңіріп жүрген тұлғалар. Эссе
бағытында Нағима Ильясова, Береке
Жұмақаева, Болатхан Сарбасов, Саян
Жиренов, Ғазиза Шойбекова сияқты
ғылым кандидаттары мен докторлары қазылық жасады. Ал ақындар
мүшәйрасында Қазақстан Жазушылар одағы басқарма трағасының
орынбасары, ақын-драматург Бақыт
Беделханұлы, ақын, ҚР Мәдениет
қайраткері Серік Қалиев, «Балдырған»
журналының бас редакторы Дүйсен

Ілкімді ілімді, ғұмырлы ғылымды ауыл аясынан ұзап шықпай жасау әсте мүмкін емес.
Сонау ортағасырдағы ғұламалар ілім-білімнің ізіне түссе тау асып, тас басып, жердің
қай шалғайына болса да барғаны белгілі. Тарихшылардың да тағдыры сол іспеттес.
Атақты тарихшы Никита Бичурин Ресей Шығыстану ғылымын дамыту үшін таныс та
бейтаныс Моңғолия арқылы Қытайға барып, ақыр түбі өмірінің біраз бөлігін сонда
өткізуі немесе қазақтың ағартушы ғалымы Шоқан Уәлихановтың Шығыс Түркістанға
жасаған қатерлі саяхаттарын айтуға болар еді. Одан берідегі атақты антрополог
О.Исмағұловтың, белгілі этнограф У.Шәлекеновтың, қыпшақтанушы Б.Көмековтың
және т.б. қазақ ғалымдарының сүрлеу-соқпағы мен сомдаған еңбектері – Ұлы Дала
тарихының ортағасырлық кезеңінің зерттелуін асқақта түсті.

Мағлұмов, «Серпер» сыйлығының
иегері, «Қазақстанның 100 жаңа
есімі» жобасының жеңімпазы Ержан
Жұмабекұлы қазылық жасап,
таланттардың туындыларын таразыға
салды. Марапаттау рәсімінде қазылар
оқушылардың шығармашылығына
талдау жасап, болашаққа бағдар
беріп, ізгі тілектерін білдірді. Барлық
қатысушылар сертификатпен және І,
ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталса, сайысқа түскен зге оқушыларға
ынталандыру мақсатында Алғыс хаттар
табысталды. Сонымен қатар ерекше
дарынымен кзге түскен 8-сынып
оқушылары: Алматы қаласынан Тұқан
Елдар мен Нұр-Сұлтан қаласынан
Альбина Айдарова Абай атындағы
Республикалық мектеп-интернатында
білім жалғастыруға жолдама алды.
Роза СЕКСЕНОВА,
Абай атындағы Республикалық
мамандандырылған
балаларға арналған қазақ тілі мен
әдебиетін тереңдете оқытатын орта
мектеп-интернат директоры

алған білімі мен мірлік тәжірибесін
кейінгі буын шәкірттеріне талмай
үйретті. Телегей теңіз білім айдынына қанат қаққан жас талапкерлердің
назарына «XIII-XIX ғасырлардағы
парсы және түркі тарихнамасындағы
Орталық Азия, Иран, моңғол және түркі
мемлекеттері»; «Ортағасырлық Орталық
Азия мемлекеттеріндегі құқықтық
кзқарастар мен мұрагерлік тәжірибе»;
«Ортағасырлық Түркістанның кітап
мәдениеті: шығарушылар мен еңбектер»;
«Қалам адамдары» – ортағасырлық
мұсылман шығысының зияткерлік элитасы»; «Орталық Азия түркі елдерінің
ортағасырлық тарихы, этнографиясы мен
географиясы» еңбектерін ұсынды.
?лем тарихында, ғалымдардың
айтуынша, Ортағасырлық тарихтың
күмәнді, күнгейі мен клеңкесі кп дүние

ANA TILI
түркі тіліндегі жаңа аудармаларды талдап,
зерттеп, олардың шығыстүркістандық
тарихнамадағы рлі мен маңызына
ғылыми баға бере отырып, тарихтың талай
құпия сырларын ашты.
Осы бағытта Тұрсын Икрамұлының
орыс, Батыс Еуропа және шығыс
тілдерінде 200-ге жуық ғылыми мақалалар
мен еңбектері жарияланды. Олардың
ішінде зге ғалымдармен бірлесе және
жекелей жазылған 14-тен астам кітап
бар, бірқатары орыс, түрік, жапон, испан,
неміс тілдеріне аударылды.
Ғалым Тұрсын Сұлтановтың тағы бір
ден қоя зерттеп жүрген тақырыбының
бірі – ХV-XVII ғасырлардағы қазақ даласында ткен тарихи оқиғалар, этникалық
қауымдастықтың пайда болуы, қазақ
қоғамының саяси тарихы мен әлеуметтікэкономикалық даму проблемалары.
«XV-XVII ғасырлардағы Арал ңірінің
кшпелі тайпалары» атты монографиясында ғалым 6збек ұлысы тайпаларының
қазақ ұлтын қалыптастырудағы рлі мен
Арал ңірі халқының құрамының згеру
үрдістері, яғни XVI ғасырдың басында
Шығыс Дешті-Қыпшақтан (6збек ұлысы)
шайбанидтермен бірге Мауреннахрға
кеткен рулар мен тайпалардың этникалық
және сандық құрамын анықтайды. Мұнда
автор бұған дейін арнайы зерттеу нысаны

ҒЫЛЫМ КЕРУЕНІНІҢ

НАР ТҰЛҒАСЫ

Ұлы Дала Елінде, Дешті-Қыпшақ
Даласында мір сүрген тайпалар,
олардың рухани қазыналары, діні мен
ділінің, салт-дәстүрінің ерекшеліктері,
ел басқарушыларының қалыптасқан
жүйесі, маңындағы алып империялармен
жүргізген саясаты, биыл 750 жылдығын
атап тіп жатқан Алтын Орда мен Жошы
ұлысының тарихтағы елеулі орнын
тайға таңба басқандай ғылыми айғақ,
дерек-дәйектермен дәлелдейді. Тағы бір
айрықша назар аударатын жайт, Тұрсын
ағамыз кне қолжазбаларды түрік, парсы, шағатай, ағылшын тілдерін жетік
меңгеріп, тікелей оқи алатындығы. Осы
ерекше қабілетінің арқасында ол кейбір
әріптестерінің кне қолжазбаларды аударуда жіберген қателіктерін, бұрмалауларын
дп тауып, тарихи шындықты қалпына
келтіруді зінің кәсіби міндеті санап,
дәйекті тұжырыммен түзеп келеді. Мұндай
әлемдік беделі бар қазақ тарихшысы дәл
қазір жоқтың қасы.
Тұрсын Икрамұлы – Алматы облысының Қаскелең ауданы, Шамалған
ауылында дүниеге келген. ?скердегі
қызметінен кейін 1962 жылы Ленинград
университеті Шығыстану факультетінің
Таяу және Орта Шығыс елдері тарихы
кафедрасына оқуға түсті. Ол елден жырақ
жүріп, Д.М.Петрушевский, А.Д.Новичев,
А.Д.Желтяков қатарлы мүйізі қарағайдай
профессор-ғалымдардан дәріс алды.
Қазақта тарих қойнауын қопарғандар
кп. Бірақ деректерді жинау, оны зерттеп,
түсініп, игеру үшін тарихшының кп тіл
білуі – қолына ұстаған шамының жарығы
іспеттес дүние. Осы ретте Тұрсын ағаның
мерейі кптеген ғалымдардан кш ілгері.
1967 жылы Ленинград университетінің
Шығыстану факультетін бітіргеннен кейін
Тұрсын Икрамұлы Таяу және Орта Шығыс
елдері тарихы кафедрасының ұсынысымен
КСРО Шығыстану институтының Ленинград бліміне аспирантураға қабылданады.
1967-1970 жылдары Ауғанстан және Орта
Азия тарихын зерттеуші В.А.Ромодиннің
жетекшілігімен Қазақстан және Орталық
Азияның ортағасырлық тарихын зерттеумен айналысты. 1971 жылы «Парсы,
тәжік, түркі деректері бойынша XVIXVII ғғ. қазақ халқы тарихының негізгі
мәселелері» тақырыбында кандидаттық
диссертация қорғады.
1971-1974 жылдары Шоқан Уәлиханов
атындағы Тарих, археология және
этнография институтының қызметкері
болды. Бұдан кейін, яғни 1974-1997
жылдар аралығында табан аудармай
ширек ғасырға жуық уақыт Шығыстану
институтының Ленинград блімшесінің
кіші, аға, жетекші ғылыми қызметкері
қатарлы жұмыстарды атқарды. 1995-2019
жылға дейін танымал Санкт-Петербург
университетінде Орталық Азия және Кавказ кафедрасының меңгерушісі қызметін
атқарды. Қазіргі уақытта университеттің
құрметті профессоры.
Ресейлік Шығыстану мектебі
әлемнің алдыңғы қатарлы ғылыми
орталықтарының бірі екендігі бүкіл
ғылыми қауымдастыққа белгілі жайт.
Осы ғылыми мектептің әлемдік аренада
жоғары деңгейден табыла білуіне, оған кп
жылдар бойы жетекшілік етіп келе жатқан
шалғайдан келген қазақ баласының
қосқан үлесі мен ерен еңбегінің ерекше
екенін әріптестері де, шетел ғалымдары да
бірауыздан мойындап отыр.
6мірін ғылым жолына арнаған ғалым
ағамыздың зерттеу жұмыстарының
негізгі бағыты – Шығыс деректануы,
Орталық Азия тарихы мен мәдениет
тарихы сынды ортағасырлық түркі және
парсы дереккздерін саралаумен қатар,
академиялық шығыстанудың маңызды
даму үрдісімен де тығыз байланысты.
Тұрсын Икрамұлы ұстаздарынан

әлі де зерттелуді, талдауды қажет етеді.
Оның бірден-бір себебі, осы бір аумалыткпелі заманда тарихи оқиғаларды, жаңа
қоғамның дамуы мен саяси биліктің
басқаруы, жаңа мемлекеттіліктің
іргетасының қалануы туралы түрлі деректер, дақпырт-аңыздардың пайда болып,
оның шын немесе жеңімпаз патшаның
айтқанымен жазылғанын майдан қыл
суырғандай етіп, анықтап, тексеріп
тарих таразысына ұсыну кп уақыт пен
табандылықты, ғылыми зерделілікті талап
ететін бейнеткеш еңбек.
Ғалым ағамыз тарихты зерттеу сынынан үлкен абыроймен тіп, Шығыстану
ғылымының дамуына з үлесі мен
жаңалығын қоса білді. Орта ғасырдағы
мұсылман тарихнамасын зерделеудің жаңа
тәсілін зерттеу нәтижесінде «Ортағасырлық
мұсылман авторларының тарих ғылымына
кзқарастары»; «Қолжазба тарихи кітабы
және оның ортағасырлық мұсылман
Шығыс елдеріндегі оқырмандары»;
«Мұсылман Тарихи кітабының құрылымы.
Талдау әдістемесі»; «Ортағасырлық
тарихшылардың еңбектеріндегі тарихи
сын»; «Шығыс Түркістанның ортағасырлық тарихи әдебиеті: сабақтастық
мәселелері» және тағы басқа ғылыми
еңбектер дүниеге келді.
Орталық Азияның ортағасырлық
тарихнамасына арналған бұл деректану
еңбектерінің сериясы әлем ғалымдарының
үлкен қызығушылығын тудырып, қазақ,
орыс, француз, неміс, ағылшын тілдерінде
жарияланды.
Ортағасырлық кптеген тарихи еңбектерді зерттеу негізінде Тұрсын Икрамұлы
Исламның күнтізбелік дәуірі біртұтас
емес екенін, бірақ әрқашан Мұхаммед
пайғамбардың мірбаяны кезеңдерімен
байланысты екенін дәлелдеді. Кейбір
мұсылман авторлардың шығармаларында
тарихи оқиғалар б.ғ. 570 жылы, яғни
Мұхаммед пайғамдардың шамамен тууы
жылынан басталса, кей оқиғалар хижра
жылынан, б.з. 632 жылынан басталатынын
анықтады. Осыған орай ол Ресей тарихнамасында XIII-XV ғасырдағы шыңғысидтердің тарихына байланысты кптеген
еңбектерде кездесетін бұрмаланған
қателіктерін түзетіп, тарихи шындықтың
з орнын табуына елеулі үлес қосты.
Тарихшының ерекше сүйіспеншілдікпен, ғылыми ыждағаттылықпен
зерттеген дүниесінің бірі – ортағасырлық
парсы, түрік тілінде жазылған мұсылман
қолжазбаларын зерттеу, аударуды
қамтиды. Ол Парижде сақталған «Му’изз
ал-ансаб» атты қолжазбаны зерттей отырып, аудару барысында кеткен қателіктерді
ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, тарих ғылым
жүйе сінің бірізге түсуіне ерекше үлес
қосты.
Атақты «Тарих и Рашидидің» парсы
тіліндегі түркі нұсқасы мен Ресей Ғылым
Академиясының қолжазба қорындағы

болмаған «Ильатийя» 92 тайпа тізіміндегі ру-тайпалардың тізімін талдап, бұл
атаулардың қалыптасуы мен мекен жайларының орналасуына әсер еткен факторларды анықтап, ғылыми қолданысқа
енгізді.
Сонымен қатар бұл еңбек қосымшасында «XV-XVII ғасырлардағы қазақ
хандарының хронологиясы мен генеалогиясына арналған материалдардың» жариялануымен те құнды. Мұнда отандық
тарихнамада алғаш рет қазақ хандарының
генеалогиясы туралы мәліметтер жинақталған. Ғалым бұл еңбегінде билеушілердің тізімі, басқарудың хронологиялық шеңберін анықтап, кеңейтіп,
шыңғысидтер әулетінің қазақ тармағы
мүшелерінің туыстық дәрежесі туралы
мәселелерге тоқталады.
Тұрсын Сұлтанов зінің сүбелі бір
еңбегі – «Ақ киізге ктерілген Шыңғысханның ұрпақтары» атты монографиясында тұңғыш рет империядан кейінгі
дәуірдегі билік элитарлық топтарының
бірі – шыңғысидтердің (XIII-XIX ғғ.)
қызмет ету қағидаттары мен тарихи
тағдырын жүйелі түрде зерттеуді жүзеге
асырды. Жиырма жылдан астам уақыт
түркі және парсы дереккздерін толық
және терең зерделеп, зерттеу нәтижесінде
ғалым ағамыз Түркістан мен Ұлы Даланың
түркі этносының саяси элита деп атайтын
блігінің тарихын қайта жаңғыртты.
Белгілі ғалым Г.Кляшторныймен
бірлесіп жазған «Қазақстан. Үш
мыңжылдық шежіресі» атты монографиясы 100 мың тиражбен таралып, бұл еңбекте
алғаш рет ежелгі және ортағасырлық
Қазақстан аумағы мен Орталық Азия
ңірлерінің маңызы анықталды.
Мұнда Орта Азияда тұңғыш рет қазақ
атымен аталған Қазақ хандығының іргетасы
қаланған жылдары анықталып, XIIIXVIII ғғ. Дешті-Қыпшақ кшпенділерінің
қоғамдық және мемлекеттік құрылысы,
шаруашылығы мен тұрмыс-салты туралы
құнды мәліметтер келтірілді.
«Еуразия даласындағы мемлекеттер
мен халықтар» монографиясында ежелгі
заманнан қазіргі уақытқа дейінгі аралық
зерттелді. Кең хронологиялық диапазон
(қола дәуірінен Жаңа уақыттың басына
дейін), Ұлы кшпелі халықтардың тарихы
Еуразия даласы, негізінен, Орта Азия мен
Еділ бойында құрылған империялар мен
мемлекеттердің тарихы тығыз байланысты
болды.
Зерттеуші ғалым биыл мерекеленіп
жатқан Ұлы Дала тарихындағы Алтын Орда
хандығының 750 жылдық мерейтойына
да з үлесін қосып отыр. Жақында ғана
Алматыда «Қазақтар. Ортағасырдағы ел
мен халық тарихы» атты клемді ғылыми
еңбегі жарыққа шықты.
?ріптестері, шетел ғалымдарының
баға лауынша, Тұрсын Икрамұлының
еңбектері зерттелетін мәселенің мәніне
терең енуімен, дереккздерді мұқият
қарастырып, сыни тұрғыдан зерделеуімен,
ұқыптылығымен және сенімділігімен
ерекшеленеді.
Тарихшы ғалым ретінде аты әлемге
мәшһүр болса да Тұрсын Икрамұлы
ғылым-білімге арнаған саналы ғұмырында
бірде-бір мерейтойын ткізбеген екен.
Бар жан дүниесі, адами болмысы
қарапайымдылық пен ғылымға арналған
тектілік пен бекзаттық сипатты саңлақ
ағамыздың шетелде қазақтың ғұлама
ғалымы ретінде танылуы Қазақстан елі
мен ғылымы үшін де үлкен мақтаныш,
абырой деп білеміз.
Еркін БАЙҒАБЫЛҰЛЫ,
журналист
Жанар ЕРДЕНБЕКОВА,
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ
аға оқытушысы
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Дүйсен Мағлұмов!
Осы есім ауызға түскен сәтте ең әуелі балалар мен
жасөспірімдердің республикалық «Ұлан» газеті,
«Балдырған» журналы, одан соң сонау 1979-80 жылдары
Ауған соғысына қатысқан ержүрек жас жігіт еске түседі.
Оның да өзіндік мәнісі бар...
***
Біз ауылда туып, астанадан шалғайда
жүрсек те Алматыдағы үлкен-кіші
ақын-жазушылардың шығармаларын
жақсы білуші едік. ?сіресе «Лениншіл
жас», «Қазақстан пионері», «Пионер» басылымдарында жарияланған
з қатарластарымыздың суреттеме, мақалаларына дейін қалдырмай
оқитынбыз. Шіркін-ай, мектеп бітіріп
студент атансақ, біз де қаламгер болсақ
деп қиялдайтынбыз.
Менің бұл арманым 1983 жылы
жүзеге асты. ?л-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетіне сырттай блімге оқуға түсіп, Алматыға
кейінірек келдім. 1972-73 жылдары
бірге абитуриент болған түбіт мұрт,
бозбалалардың біразы бұл кезде
республикалық газет-журналдардың
белгілі журналистері. Тоғызыншы сыныпта хат арқылы танысқан Бейсебай
Кірісбайұлы «Балдырған» журналында
поэзия блімінің меңгерушісі, екі-үш
кітәбі жарық крген балалар ақыны әрі
мықты сатирик.
Дүйсен Мағлұмовпен де сол кезде
таныстым. Ол кезде ол «Қазақстан
пионері» газетінде тілші. Соңынан
білдім, КазГУ-дің филология факультетінің 5 курсында оқып жүргенде, 1986
жылы «Қазақстан пионері» газетіне
жұмысқа тұрып алған екен.
Онда «Қазақстан пионері» газетінің
бас редакторы Уәлиханов Қалижанов.
Бірге жұмыс істеген әріптестері,
кейіннен танымал ақын-жазушы, журналист атанған Бейсенбай Сүлейменов,
Қайым-Мұнар Тәбеев, Алпысбай
Шымырбаев, Алма Үмбетова, Талғат
Айтбайұлы, Сәбит Дүйсенбиев, Болатбек Орманов, Раушан Имашева.
Дүйсен балалар мен жасспірімдердің республикалық газеті «Ұланда»
табан аудармай, әуелі корректор, тілші,
жауапты хатшы, бас редактордың
орынбасары болып жиырма екі жыл
жұмыс істеді. Уәлихан Қалижановтан
соң Бейсенбай Сүлейменов, Ғалым
Доскенов, Бейбіт Сапаралин, одан соң
Сұлтан Қалиев газеттің бас редакторы
болды.
***
Дүйсен табиғаты әсем Хан-Тәңірінің
баурайында, Қаратоған ауылында туып
сті. Тауды бктерлей Байынқол зені
ағып жатыр. Туған ауылының бас жағы,
кезінде алтын шыққандықтан «Алтын
кен» аталады. Бердібек Соқпақбаевтың
«Балалық шаққа саяхат» романында
суреттелетін сұлу лке.
Осы Қаратоғаннан 30 жасын да Қазақстан Компартиясы Орталық
Комитетінің және оның бюросының мүшесі, Қазақ КСР Орталық
Атқару Комитетінің Трағасы,
тұңғыш сайланған КСРО Жоғарғы
Кеңесіндегі Ұлттар кеңесінің депутаты, КСРО Жоғарғы Кеңесі Тралқасы
трағасының орынбасары болған
ірі қоғам және мемлекет қайраткері
Нұрбапа 6мірзақов, белгілі ақынжазушылар Сағат ?шімбаев, Тлен
Қаупынбаев, Тұрлыбек Мәмесейіт,
Биғайша Медеуова, Бейбіт Сарыбаев
сынды адамдар шыққан.
Биыл жазда ҚР Парламенті
Сенатының депутаты, қоғам қайраткері,
танымал журналист Нұртре Жүсіп
Дүйсен туған лкені аралап крген
ғой. Алматыға келген соң Дүйсенге
телефон шалып: «?й, Дүйсеке анандай жер жәннәтін қалай қиып тастап
кеткенсің? Табиғаты ғажап қой! Мен
болсам ешқайда кетпес едім...» депті
әзіл-шынын араластырып.
Дүйсен мектеп қабырғасында жүр-
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істедік. Ол кісінің жуастығын пайдаланып, талай еркеліктер жасадық. Шектен шығып бара жатсақ бар айтатыны:
«Жігіттер, бұларың болмайды ғой»
деген жай сз ғана болатын.
Сұлтекең қазақ балалар әдебиетіне
үлкен олжа салған ақын еді. 6леңдері
де зінің жан дүниесі сияқты млдір,
таза болатын.
«Балдырғанда» ұзақ жылдар бас
редактордың орынбасары болған
талантты сатирик, танымал балалар
ақыны Бей себай
Кірісбайұлының:

Салықов, ?біш Кекілбаев, Серік
Қирабаев, Қабдеш Жұмәділов, ?кім
Тарази, Фариза Оңғарсынова, Ғаббас
Қабышев, 6мірзақ Айтбайұлы, Нұрғали
Нүсіпжаов, Тлепберген Тобағабылов,
Сәкен Иманасов, Тоқтар Бейісқұлов,
Темірхан Медетбеков, Бексұлтан
Нұржекеев, Кәдірбек Сегізбаев, Сұлтан
Қалиев, Ескен Елубаев, Қуанышбай
Құрманғалиев, Несіп Жүнісбаев,
Есенғали Раушанов, Аманхан ?лімов,
Тұрсынжан Шапай, Марат Тоқашбаев,
Болат Үсенбаев, Ертай Ашықбаев,
Керім Елемес, тағы басқа да жиыны
алпыс-жетпіс автордың естеліктері,
эсселері мен мақалалары бар. Алла
қаласа, алдағы уақытта жарық крер.

АЛАЛАР

БАСЫЛЫМЫНЫҢ

БАҒБАНЫ
(Эссе)

геннен кітапқұмар болды. Сапар ғали
Бегалин, Сансызбай Сарғасқаев,
Мұхаметжан Етекбаев, Бердібек
Соқпақбаевтың балаларға арналған
шығармаларын жата-жастана оқыпты. Ал
Ілияс Есенберлиннің «Қаһар» романын,
Сәбит Мұқановтың «Ботакз», «Жұмбақ
жалау», Ғабит Мүсі репов тің «Қазақ
солдатын», Сайын Мұратбековтың
шығармаларын, ?.Нұрпейісовтың «Қан
мен тер» трилогиясын қызыға оқығаны
да есінен кетпейді.
?кесі Мүсірәлі соғыстың кесірінен
4 сыныптық қана білім алған. Ал
Мүсірәлінің туған ағасы Дүкенбай
соғысқа кетіп, із-тұзсыз жоғалып кетсе,
туған әкесі Мағлұм 7 жасында қайтыс
болыпты. Сйтіп, жесір кемпір, жетім
бала з күндерін здері крген. «?ттеңай, тым құрығанда жеті сынып бітірсем,
кем дегенде колхоз бастығы болар едім»
дейтін Мұсекең ақсақал он жасынан
жұмысқа араласып, құрылыста ағаш
шебері болды, жиырма бес жыл омарта
ұстады.
Мүсірәлі аға да кітапты кп оқитын.
«Жұлдыз», «Жалын», «Мәдениет және
тұрмыс», «Қазақстан әйелдері» журналдарын жаздырып алып, етігінің
қонышына қыстырып жүріп оқитын.
Анасы Жаңылхан сзге шешен еді.
Мақалдап-мәтелдеп сйлейтін. Жаңылхан апаның Нұрсадық Нұрқабеков деген ақын ағасы болған, проза да жазған.
Кезінде аудан дық газетке сатиралық
леңдері кп жарияланған.
Ал Мағлұм ақсақал сиыр бағып,
далада жүргенде з жанынан лең
шығарып, ыңылдап ән айтып жүреді
екен.
***
Дүйсен кп жыл бірге істеген ардақты
ағалары туралы сағаттап сыр шертуге бейіл. Сол асыл ағаларының бірі,
қазақтың крнекті ақыны Тұманбай
Молдағалиев.
«–Тұмағаң туралы кп айтуға болады, – дейді Дүйсен. – Мен еңбек
жолымды бастаған 1986 жылы
«Қазақстан пионері», «Дружные ребята», «Білім және еңбек», «Пионер»

қарамағына шеф редактор болып бардым.
Тұмағаң тәртіптің адамы еді. Бір
күн жұмыстан қалмайтын, тура сағат
тоғызда кабинетте отыратын. Мен
директор болып жүргенде бір жаққа
барғысы келсе маған келіп: «Ей дәу, мен
бір шаруамен кетіп барам, рұқсат па?»
дейтін. 6те қарапайым болатын.
Тұмағаңның достары те кп еді.
Олар ақын достарын іздеп редакцияға
жиі келетін. Соларды кру, солардың
әңгімесін тыңдау біз үшін үлкен ғанибет
еді. Ақындар Нұрғожа Ораз, Кәкімбек
Салықовпен студент кезінен жақсы дос
болды. Туған ауылы Ақшиде бір жылы
туып, бірге скен, кейін кп жыл мектеп
директоры болған Едіге досы қандай тамаша адам еді. «Жан досым» деген леңі
осы Едігеге арналған ғой.
Бір күні мен Тұмағаңа барып: «Аға,
күнде таңертең сізге амандасуға келгенде екі сұрақ қойып, диктофонға
жазып алайын. Сізбен бір сұхбат кітап
шығарайық» дедім. «Дүйсен қарағым,
менің бар мірім леңдерімде. Біразын
қара сзбен де жаздым. Қызды-қызды
сұхбат үстінде сен әдебиет жайлы,
ақындық турасында бір құйтырқы сұрақ
қойып, мен оған қисықтау жауап беріп
жатсам, алдыңғы ағаларымнан, кейінгі
інілерімнен ұят болады» деп келісімін
бермеді.
Тұманбай ағаның адамдармен
қарым-қатынасы, сзі, жүріс-тұрысынан
кп нәрсені кңілге түйдім, үйрендім.
Тұмағаң туралы «Жүрегі жырдан жаралған» деген атпен естелік
кітап құрастырып қойдым. Оның
ішінде ?бділда Тәжібаевтан бастап,
Шериаздан Елеукенов, Кәкімбек

Тұмағаң балалар әдебиетіне де
кп еңбек сіңірді. «Балдырғанда»
жарияланған млтек, млдір әңгімелері
мен тамаша тақпақтары жас оқырманды
жетелеп, баурап әкетуші еді».
Дүйсен «Жас 6ркенде» бас директор болып істеп жүргенде кейбір
таныстары бұл не жұмыс екенін түсіне
қоймай, сұрақтың астына алып жататын. Сонда Дүйсекең қалжыңдап:
«Мен Тұманбай Молдағалиевтің
бастығымын, сол жете ме?!» дейтін
крінеді. Сол әңгімені бірде Тұмағаңа
айтқанында: «Ой, енеңді ұрайын,
айтсаң айта бер. Бастық екенің тірік
пе?» депті асыл ағамыз...
Елде тұратын атақты ақын Еркін
Ібітанов Тұмағаңның құрдасы, Дүйсеннің жерлес ағасы еді. Екі ақынның
сый ластығы да, әзіл-қалжыңы да те
жарасымды еді. Дүйсен ауылға барып
келсе Тұмағаң: «Ағаң қалай екен?» деп
сұраса, Еркін Ібітанов інісін кріп қалса:
«Менің Тұмашым қалай?» деп сұрайтын.
– Сұлтан Қалиевпен де кп жыл
бірге қызмет істедің емес пе?
– Сұлтекең де ұзақ жасауға тиіс
адам еді. Ол кісінің қасында отыз жылдай жүрген, барлық тыныс-тіршілігі
мен жай-күйін жақсы білетін адам
ретінде мен солай ойлайтынмын.
Себебі, Сұлтекең мірінде бойын да,
ойын да таза ұстады. Ешқашан жат
қылықтарға жол бермеді. Тірі пендеге қылдай қиянат жасап крген
жоқ. Ұзақ жыл басшылық жұмыста
жүріп біреуге зекіп, біреуді тілдеп
жатқанын да крген емеспін. Тіпті
зіне ұнамай қалған пенделердің сыртынан да ғайбат айтып жатқанын
естіген жоқпыз. Қарамағында қызмет

«Балдырғаны» қырық жасқа толса да,
«Ұландары» қанаттанып болса да.
Інілерге іні болып келеді,
Кісілігі, кішілігі соншама!..» деп
жазған эпиграммасы, Сұлтан ағаның
мінез-құлқын, кісілік келбетін толық
ашып тұр.
Тұмағаң атақты ақын Қадыр
Мырза-?лімен де жақсы дос болды.
Қадағаңды «аға» деп әзілдейтін, сондағы
бар айырмашылығы үш-ақ ай. Қадыр
аға қайтыс болғанда Тұмағаң қатты
қиналды. 6зі де кп ұзамай, 76 жасында
дүниеден озды.
***
Ақын, жазушылардың басқалардан
згешелігі мірді бақылағыш, байқағыш,
крегендігі. Ұзақ жылдар балалар
басылымда еңбек еткен Дүйсекеңнің де
балалар мірін, балалар психологиясын
жақсы білуін бле-жара айтуға болар.
Қаратоғандай сұлу лкеде туыпскен Дүйсеннің бойына леңге,
нерге құштарлық әкенің қанымен,
ананың сүтімен дарыған. Киелі әдебиет
табалдырығынан аттауға жүрексініп
жүретін. Бір күні зі жақсы білетін
тақырыпқа қалам тартқаны бар.
Қалада тұратын бес жастағы Тоты
пысық қыз. Тілі де, ойы да анық, сайрап
тұр. ?ке-шешесіне қоятын сауалдары
да кп. Ерке болғанымен, ақылды.
Байыппен түсіндірсең, қисынға келмейтін нәрсені жылдам ұға қоятын зерек.
Кешке тақау балабақшадан шығып,
әкесімен бірге келе жатқан кішкентай қыз
тоқтап, уыз жегісі келетінін айтты. ?кесі
ойланып қалды. Уыз дүкенде сатыла ма?
Тотының меселін қайтарғысы келмей,
жақын маңдағы дүңгіршекке барып сатушы әйелден сұрады. «Уыз жоқ бізде. «Уыз
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сатылады» дегенді кім айтты?» деп дүңк ете
қалды сатушы. ?кесі уыз сатылмайтынын
зі де білетін. Бірақ қызын алдаусырата
тұрсам ба деп еді, одан ештеңе шықпады.
Дүңгіршектегі кз қызықтырған шоколадпен қапталған неше түрлі сырлар мен
ірімшіктер қызды қызықтырмады...
Міне, Тоты анасы пісірген тәтті
уызды сүйсіне жеп отыр. Анасына дән
риза. 6ткенде ауылға барғанда әжесінің
қолынан да дәл осындай дәмді уыз жеген. Содан қалған уызды «сарқыт» деп
смкелеріне салып берген.
Келесі сәтте кішкентай Тоты әкесінің
кмегімен интернеттен уыз туралы
мәлімет іздеп тапты. Жаңа туған сиырдың
алғашқы екі-үш күндік сүті уыз аталатынын, ол кәдімгі сүтке қарағанда қою
әрі сары түсті болатынын, уыз – қазақ
халқының мал тлдейтін айлардағы
бағалы ұлттық тағамдарының бірі
екендігін білді.
?сілі балаларға арналған кркем
шығармалар – балалардың здері сияқты
сүйкімді, таңғы шықтай млдір, күміс
қоңыраудай сыңғырлаған, есілген жібектей
жұмсақ, балауса жасыл құрақтай, тәтті
жемістің шырынындай, сүттің уызындай
болуы керек. Балалар қаламгері – ең алдымен педагог, ұстаз. Оның шығармалары
– балалармен ткізіп отырған сабағы,
беретін пәні.
Жоғарыда біз әңгіме еткен Дүйсен
Мағұлұмовтың «Уыз» атты бас-аяғы жыпжинақы, шағын әңгімесінде қаншама үлгінеге жатыр.
Дүйсен Мүсірәліұлының «Балдырған»
журналында жарияланған «Ұя», «Мен
сені жақсы кремін, апа!», «Бірліктің
бесігі», «Президент болғым келеді»,
«Күшік алайықшы, ата!», «Шана»,
«Бауырмалдық», тағы басқа әңгімелерінде
кішкентай бүлдіршіндердің шынайы
кескін-келбеті, қуаныш-шаттықтары
әдемі бейнеленген. Дүйсеннің қай
туындысы болмасын, «балаларға арналған
әдебиет, сол балалармен қатар үлкендер де
оқитын дәрежеге жеткенде ғана қызықты,
құнды әдебиет болса керек» (Ғ.Мұстафин)
дегендей, ересек оқырманның зі де
қызығып оқитын дүниелер.
Мұнымен қоса Дүйсеннің «Ислам
атаның ізгілік сабағы» айдарымен
«Балдырғанның» әр санында, кптен
бері жарияланып келе жатқан қысқа
әңгімелерінің де жас скінге берері мол
екендігін айта кету орынды.
***
Балалар басылымы – «Ұлан» мен
«Балдырғанда» табан аудармай отыз трт
жыл қызмет істеген Дүйсекең бүгінде, ҚР
Мәдениет қайраткері, Ақпарат саласының
үздігі, Ыбырай Алтынсарин медалінің
иегері, Алматы облысы Райымбек
ауданының Құрметті азаматы және
Алматы қаласы Наурызбай аудандық
Ауған соғысы ардагерлерінің «Айбын»
қоғамдық кеңесінің трағасы.
Қай кезде де рухани тәрбиемен
қатар әскери-патриоттық тәрбие беру
жнінде Алматы қаласындағы балаларға
арналған түрлі деңгейдегі іс-шараларды
ұйымдастырып, зі де белсенді қатысып
жүреді.
Ең бастысы, Дүйсен Мүсірәліұлының қазақ балалар әдебиетінің крнекті
кілі Мұзафар ?лімбаев пен атақты ақын
Тұманбай Молдаға лиевтің ізбасары
ретінде, таза балалар әдебиетімен айналысып келе жатқан «Балдырған» журналына
бас редактор болғанына он жылға аяқ
басқан екен. Бұл – аз уақыт емес!
Түрлі-түсті бояумен шығатын, әдемі
безендірілген «Балдырған» ай сайын
қаншама бүлдіршінді қуанышқа блейді
десеңізші! Он екі айдағы журнал – он екі
кітап қой!..
Қаламдас іні-досым Дүйсен тал түс
– алпыс жасқа келіп отыр. Қасиетті
қаламгерлік – әлемдегі ақ желкенің қашан
да биік болсын, бауырым! Жас скіндерді
ойлы, әуезді, сұлу шығармаларыңмен
қуанта бер!
Толымбек БДІРАЙЫМ,
жазушы

ҒИБРАТ

ОҚЫРМАН ХАТЫ

Рухани шаңырақ
Халқымыздың інжу-маржан
жырларын ккірегіне тоқып сақтаған әрі зі де мір сүрген заман
келбетін жарасым-сұлулығымен,
кркемдік сәулетімен, бояу-нақыштарымен байыта, түрлендіре, кеңейте
жырлаған крнекті жырау Нұрпейіс
Байғаниннің туғанына биыл 160 жыл.
Биылғы жыл, соны мен қатар ұлы
ақын, жыраудың есімін дәріптеген
рухани шаңырақ үшін де ерекше жыл.
Биыл Нұрпейіс Байғанин атындағы
облыстық балалар кітапханасына –
60 жыл.
Дәстүрлі рухани ұрпақтар сабақтастығын жалғастырып отырған
рухани орта мерейтой құрметіне
жыл бойына «Байғанин оқулары»
оқу марафонын жариялап, «Оқитын
лке» акция аясында іс-шара жоспарына сәйкес «Мәңгі снбес
жарқыраған шырақтай», әдеби
жыр кешін, «Нұрпейіс Байғанин
– жыраулық дәстүр мен жазба әдебиет арасындағы алтын кпір» тақырыбында ZOOM платформасында республикалық ғылыми конференция ұйымдастырды. Аталмыш

басылымдары бір шаңырақтың астында болатын. Кк базардың қасындағы
әйнекті, әдемі, биік ғимарат –
баспасз үйі қыз-қыз қайнап жататын.
Тұмағаңды сол жерде алғаш крдім.
Жиналыстарда сйлеген сзін естіп,
ауызым ашылып тыңдайтынмын. Кейін
тағдырдың жазуымен ол кісімен бір
редакцияда қызмет істедім. «Ұлан»
газетінен кейін 2007 жылы мемлекеттік
балалар басылымдары «Балдырған»,
«Ақ желкен» журналдары мен «Ұлан»,
Дружные ребята» газеттерінің басын
біріктірген «Жас 6ркен» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің бас директоры
болып тағайындалдым. Екі жылдан соң
«Балдырған» журналына, Тұмағаңның
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шараға Ақтбе облыстық, мәдениет,
архивтер және құжаттама басқармасының басшысы А.Юнисова,
ақынның келіні Манар Байғанина,
немересі «Н.Байғанин атындағы
мәдени қордың» басшысы Ерболат
Момынұлы, Алматы қаласы,
М.?уезов атындағы «?дебиет және
нер» институты, М.6темісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,
Қорқыт Ата атындағы Гума нитарлық-педагогикалық институты,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау
Университеті, Қ.Жұбанов атындағы
Ақтбе ңірлік мемлекеттік универси тетінің оқытушы,лары профессорлар мен Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері, ақын, драматург,
жазушы Баянғали ?лімжанов, НұрСұлтан, Қызылорда қалаларының
балалар ақын-жазушылары қатысып,
тақырыптық баяндама жасады.
Сұлушаш ХАКИМОВА,
Н.Байғанин атындағы облыстық
балалар кітапханасының директоры
АҚТ6БЕ

Б

ілікті ұстаз шәкіртіне білім
шуағын ғана сеппейді, шығармашыл, мақсатшыл, талапшыл жас болуып суіне де жол сілтейді.
Сондай ардақты ұстаздың бірі Гүлпаран
Жәкенқызы Мұхамеджанова дүниеге
келген уақыттан тағдырдың қиындығына
мойымаған екен. ?кесінен бір жасқа
толмай, шешесінен үш жарым жасында
айырылған оны үлкен әжесі Бибікамал
мен Бейсенбек ақсақал қанатының астына алып тәрбиелеп, сіріпті. Оның зі
ғана емес, отбасы да мір теперішін кп
крген. Атасы Рамазан ақсақал халық
жауы болып ұсталған, бұрынғының
естелігінде қалды дегенмен де, ол жағдай
да Гүлпаранның жанына жара салатын
болса керек.
Біз Гүлпаранмен Елтай ауылында мектепте бірге барып, әліппені қатар қолға
ұстадық. Кейін Ы.Алтынсарин атындағы
орта мектепке ауысып, осы білім ордасын бірге тәмәмдадық. Гүлпаран
Семей қаласының педагогикалық
институтының химия және биология
факультетіне, ал мен Алматы қаласының
Ауылшаруашылық институтының агроном-экономист мамандығына түстік.
Екеуіміз екі қалада жүрсек те,
достығымыз махаббатқа ұласып,
шаңырақ ктердік. Ол Семей қаласынан
Алматыға ауысып, оқуын қазіргі

Қазақта «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген сөз
бар. Оған қоса Ыбырай Алтынсариннің «Ұстазды алтын
діңгекке теңер едім» дегенін де назарға алғымыз келеді.
Әсіресе биылғы әлемдік пандемия кезінде қадірі артқан
мамандық – ұстаз бен дәрігер мамандығы болғаны көпке
белгілі. Ұстаздық ғұмырының қымбат кезеңін жас буынды
оқыту мен тәрбиелеу ісіне арнаған ұстаздың орны төрде
екенін де Алаш ардақтылары айтып кеткен жоқ па?

ҰСТАЗЫ

ЖАҚСЫНЫҢ...
Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық
университетінде жалғастырды. Одан
кейінгі мір жолында екеуіміз қол
ұстасып қатар жүрдік. Перзент сүйдік,
дос-жаран таптық. 6зіміз жас болғандықтан Гүлпаранды бауырына басқан
Бибікамал әжеміз біздің де тұңғышымызды қарайласып, кмектесті.
Оқуды тәмамдай сала Гүлпаран
ұстаздық қызметіне кірісті. Мен Ресейдің
ңірлеріне әскери қызметке кеттім.
Кейінірек Гүлпаран қасыма кшіп келіп,
Серов қаласында бірге тұрдық. ?скери
қызметті теп, қайта ауылға оралғанда
Гүлпаран ұстаздық қызметке құлшына

кірісті. І.Жансүгіров атындағы 8 жылдық
мектепке бастауыш пәні мұғалімі болып
жұмыс істеді. Мектеп партасына келіп
отырған талай баланың арманына қанат
байлап берді. Болашағына керек білім
нәрімен сусындатты. Ауылдағы міріміз,
жастық шағымыз мерекелі де берекелі
болды. Үйде ұстаздың жүруі бізді де
тәртіпке, мейірімге, ізгілікке жетеледі.
Кейінгі уақыттарда Абай атындағы мектепте, Егінсу орта мектебінде мұғалімдік
қызмет атқарды.
Қазіргі күні оның шәкірттері
Қазақстан ның түрлі аймағында еңбек
етіп жүр. Білімді де білікті маман иесі

атанып, «ұстазы жақсының ұстамы
жақсы» екенін де ұмытқан емес.
Иә, мірдің ұзақ жолында менің
де атқарған қызметім аз болмады.
Алайда Құдай қосқан қосағымның
мұғалім болып, шәкірт тәрбиелегені
менің де мерейімді асырады. Біздің
бала күнімізде ұстаздың абыройы биік
еді, орны тр еді, сзі заң еді. Кейінгі
құндылықтар ауысқан замандарда ұстаз
мамандығының да қадірі кетіп бара
жатқандай крінгені рас. Алайда мына
бір індет адамзат баласына ескерту болып келіп, ұмытқан құндылықтарыңды
қайта еске түсір, құрметтіңді бағала деп
тұрғандай.
Күллі мірін ұстаздыққа арнаған
ардақтым, Құдайдың тағдырым қылып
жолықтырған адамы – жарығымның
мірі биыл үзілді. Екеуіміз қол ұстасып
жүріп ткен жолға қарап отырып
оның жақсы жар, аяулы ана, мықты
ұстаз болғанына шүкір етемін. Мен
және перзенттері оның бейнесін
ұмытпайтынымыз анық қой. Соған қоса
оның шәкірттері де ұстазын ұмытпай,
ұстазының рухына тағзым етіп жүргенін
сезгенде, байқағанда шынымен де
«ұстазы жақсының» деген сздің пайымына бойлай түседі екенсің...
Мағауия Т9ЛЕМІСОВ
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Зымыраған уақыт. Асығып айлар, жылжып жылдар өткенін
байқамай да қалыппыз-ау. Көзді ашып-жұмғанша көркем
дүниеміз көнеріп, сана-сезіміміз сарғайған сияқты ма қалай?
Өзіміз қартайсақ та көзіміз қартаймайды екен-ау. Көңілдегі ойды
ккөз білдірмей ме? Көз бен көңіл сол қалпында. Бұзылмаған. Жасыл
ж
жапырақтай. Жап-жас. Он сегіз жастағы қыз-жігіттей ынтығып тұр.
Қайсыбір жылы Жамбыл атындағы орта мектепті бітірген
131 түлек бір-бірімізбен хабарласып Шәуілдірде бас қостық.
Алтын ұядан ұшқанымызға елу жыл болыпты. Бәріміз бір
ұядағы сары үрпек балапан сияқты едік. Қатал тағдыр қанат
қақтырғасын әрқайсымыз әр қиырға ұшыппыз. Біріміз бұлбұл,
біріміз сайраған сандуғаштай болыппыз. Елдің еккен
тарысына жабылған торғай секілді тоқ жігіттеріміздің
бар екенін де байқадық. Иесі бар, киесі бар үйге ұя салған
қарлығаштай қаракөз қыздарымыз үйелмелі-сүйелмелі күй
кешкен. Бар байлығы – бала-шағасы. Немере, шөбересін
айтып марқаяды. Екі шоқып, бір қарап, сауысқандай сақ
жүргендері қаншама. Сірә, өмірге бейімделіп өскен-ау.
Ажарлы да ақылды қыздарымыз жақсылығы өз басынан
аспайтын, өз соқасын өзі сүйрей алмайтын сүлесоқ жігіттерге
тұрмысқа шығыпты. Ал, онша емес ойпаң белдеріміз
әйелін тордағы тотыдай қып ұстайтын ебі бар еркекпен
шаңырақ құрған. Қайран қаласың. Қанаты қайырылып,
қапыда кеткендері қаншама. Түкті бас түлектердің ішінен
қыран құстай қияға самғағандары некен-саяқ. Соның
бірі – бір класта оқып, бір партада отырған досым Оразбек
Нұсқабайұлы.

ОТЫРАР
оғланы

(Докторлық диссертациясын тұңғыш рет қазақ
тілінде қорғаған ғалым туралы эссе)
Ол оқушы кезінде кітаптан кз алмайтын. ?сіресе танымдық, тарихи
кітаптарды, оның ішінде біздің миымыз
жете бермейтін философия, социология
дегендерді жадында сақтап, жаңғақтай
шағатын. Маркстің, Гегельдің, Канттың
кейбір пәлсапалық тұжырымдарына
қарсы шығып, мұғалімдермен салғыласатын да жататын. ?сіресе Чарльз
Дарвиннің «Адамдар маймылдан жаратылған» деген іліміне келіспей, ағаймен
айтысып тұрып алғанын ұмытпаймыз.
– Ағай, – деді оқушы Оразбек, –
адамдар маймылдан жаралмаған.
Ағай не десін? Оқулықтағы дүниені
қаз-қалпында қайталап, шыж-быж.
– Адамды адам еткен – еңбек, –
дейді мұғаліміміз. – Маймылдар еңбек
етіп, тырмысудың арқасында біртіндепбіртіндеп адамға айналған.
– Дүниежүзіндегі маймылдардың
жартысы жалқау болғасын мақұлық
күйінде қалып қойған ба? Мүмкін емес,
ағай! Маймыл қалай еңбек еткен? Жер
жыртқан ба? Егін еккен бе? Ошаққа от
жағып, қазан ктеріп, тамақ пісірген бе?
– Отыр! – деп зекіді ағай Оразбекке.
– Найзағай түсіп, орман-тоғай ртенген.
Отқа оранған орманның ішіндегі аңқұстардың күйіп қалған етін жеп крген
маймылдар. «Е-е, етті пісіріп жесе тәтті
болады екен ғой!» деп ойлаған адамдар
ас-ауқатын отқа қақтап жей бастаған.
Міне, сйтіп маймылдан жаралған адамдар адам сияқты мір сүру эволюциясы
басталған.
Біз түсінгендейміз. Бірақ біздің
Оразбек басын шайқап байбалам салатындай ыңғай танытып отыратын.
«Маймыл қалай адамға айналады? Ағай
бұған сендірмек қай баланы?» деген
леңін жаттап алып, тақпақ айтқандай
тақылдаймыз. Бауыржан Момышұлы:
«Дарвин маймылдан жаралса жаралған
шығар, мен ккбрінің ұрпағымын!»
деген екен. О, ғажап! Оразбектің ойпайымы батыр ағасы Баукеңмен үндес.
6леңі құрғыр оң жамбасына келмеді ме
қайдам, аудандық, республикалық газеттерге күн құрғатпай мақала жазатын.
«Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан»)
газетінің жас тілшісі деген қып-қызыл
куәлігін тс қалтасынан тастамайтын.
Сегіз жасында Апатай анасынан жетім
қалған Оразбек тағдырдың тауқыметін
тартты. Бірақ мойымады. Қайтпады.
Алдына қойған арман-мақсатына жетпей
қоймайтын қайсарлықтың күретамырын
үзбеуге тырысты. «Адамдардың кбі адам
боп туады да, маймылға айналып кетеді»
дейтін. Бұл не? Философия ма? Бұл оның
бұлжымас болмысы мен бұра тартпайтын
қағидасы екенін кейін аңғардық.
Он жылдықты орталап аттестат алғасын шартарапты шарлаған
қиял құсының қанатына ілесіп әркім
әр тарапқа жол тартты. Қысқа жіп
күрмеуге келе ме, үй тұрмысының
жағдайы ктермей Оразбек оқуға
бармастан ауылда қалды. Аудандық
«Қызылқұм» газетінде корректор болды. ?скери борышын теп келіп, басқа
жұмыстардың басын қайырды. Мектепті
бітіргесін алты жылдан соң Алматыға
ат басын бұрып, КазГУ-дің философия-экономика факультетіне түсті.
«Уһ!» деді. Арман табалдырығын алғаш
аттағандай сезінді. ?депкіде орыс тілінде
оқу кп қиындықтар тудырғаны рас.
Пәннің бәрі орыс тілінде тетін. Біздің
Шәуілдірде Петро деген бір-ақ орыс
бар-тын. Оның зі қазақша мақалдап,
мақамдап сйлегенде қазақтың зін
жолда қалдыратын. Орысшаға шорқақ
боп стік. ?йтсе де университет
оқытушылары студент Оразбектің
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білімге құштарлығы мен ой-рісінің
кеңдігіне, алғырлығына тәнті. Ол алдына
мақсат қойды. «Университетті бітіргесін
ғалым боп, орыстардың зіне орысша
сабақ бермесем, онда менің атымды
згертіңдер!» деді зіне-зі. Намыстанды. Жігерленді. Расында да солай болды. Жоғары оқу орнын жиырма сегіз
жасында үздік бітіріп, диплом алғасын
Қостанай облысы Рудный қаласындағы
индустриялдық институтқа оқытушы
боп орналасты. «Кавказский акцентпен» сйлеп ткізген дәрісін орысқазағы аралас студенттер қызыға
тыңдайды деп есіттік. Бір жылдан соң зі
түлетіп ұшырған КазГУ-ге философия
мамандығы бойынша стажер-ізденуші
боп кеп, ілімін жалғастырды. Одан
кейін осы оқу орнында аспирантураға
түсіп, «Жас ұрпақты әлеуметтендіру
мәселелері» бойынша диссертация
қорғауға кшті. Еліміздің бірқатар
ңірлерінде зі жүргізген нақты социологиялық зерттеу мәліметтеріне сүйене
отырып, жастардың бойына дүниеге
ғылыми кзқарасты қалып тастыру
үшін не істеу керектігін негіздеп берді.
Жас ғалымның анықтауы бойынша
дүниеге ғылыми кзқарас – дүниені ой
жүзінде ұғынып түйсіну, табиғат пен
адам арасындағы зара байланыстың,
әрекеттің және қарым-қатынастың санада ерекше бейнеленуі. Дүниеге кзқарас
адамның мірі мен практикалық
қызметінде шешуші рл атқарады. Ол
жеке адамның әлеуметтік позициясын
бейнелей отырып, оны дүниетанудың
және революциялық жолмен згертудің
теориялық және методологиялық принциптерімен қаруландырады. Ақиқатты
танып-білудің жолдары мен тәсілдерін
меңгеруге ұйытқы болып, келешекте мақсат-мұраттарын жүзеге асыруға
бағыт-бағдар береді. ?сіресе дүниеге
кзқарас мәселесімен еңбекке саналы
түрде қарау, еңбек процесіндегі қозғаушы
себептер мен стимулдардың сипаты
зара тығыз байланысты. Адамгершілік
мәселесі – дүниеге кзқарастың зекті
арқауы. ?леуметтендіру қоғамда бар
барлық жағдаяттардың, соның ішінде
бейресми бірлестіктер мен стихиялы түрде пайда болған топтардың
ықпалының да жемісі...
Зерттеуін тамамдап, оны жеке кітап
етіп жариялатқанымен, Оразбектің
диссертациясын қорғауға жібермеді.
6йткені Кеңес кіметі билігі тұсында
ғылыми жұмысты тек орыс тілінде ғана
қорғауға рұқсат етілетін. Сондықтан
оған диссертациялық жұмысын орыс
тілінде аудару қажеттілігі міндеттелді.
Диссертациялық кеңес мүшелері түгелге
жуық коммунистер екендігі ескертіліп,
мүмкіндігінше «әлеуметтендіру»
терминін оған баламалы ұғым-түсінікпен
алмастыру керектігі нұсқаланды. Себебі
әлеуметтендіру Кеңес кіметінде
буржуазиялық қоғамға тән нәрсе деп
танылып, коммунистік тәрбиеге клеңке
түсіретін құбылыс ретінде бағаланатын.
Аспирантураны отыз бес жасында бітіріп, Орал қаласындағы Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық
институтының «Философия» кафедрасына оқытушылыққа жіберілді. Осында
жұмыс істей жүріп, ол диссертациясын ңдеп, жндеп қырыққа таяғанда
қорғады-ау әйтеуір. Қырыққа толғанда
доцент атанды. Мұның бәрі оңай болған
жоқ. Күлді. Күлкісінен мұңы басым
мірге жон арқасын тсей білді. 6мір
туралы з пайымын бір шумақ леңмен
жеткізеді.
6мірде адам күледі де, жылайды,
Бірақ маған екеуі де ұнайды.

6мір бойы күліп тсе адамдар,
Мүлде ұмытып кетер еді Құдайды!
Еліміз егемендік алып, етек-жеңін
жинады. Кеңес кіметі келмеске кетті.
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ашылды. Оразбек осы оқу орнына шақырылып, жоғары теориялық және
ғылыми-әдістемелік деңгейде университет студенттеріне, магистранттарға
философия-социология және политология пәндерінен дәріс оқыды. Оқу
үрдісі еуропалық ең алдыңғы қатардағы
университеттердегі оқыту деңгейлерімен
теңестірілді. Осыны сезінген әрі біліктілігін арттыруды мансұқтаған ол
«Мектеп – жас ұрпақты әлеуметтендіру
институты» деген тақырыпта докторлық
диссертация қорғады. Бұл жұмыс осы
уақыттарға дейін социология ғылымдары
бойынша қазақ тілінде тұңғыш рет
қорғалған еңбек еді.
Жиырма жыл бұрын елуге толған
Оразбек досымызды бір топ жора-жолдас жиналып құттықтадық. Дастарқан
жайылды. Отырар оғланын ортаға алып
тбемізге ктердік. «Оқушы кезіңде
шашаңа шаң жұқпайтын жүйрік едің»
дедік. Сонау ықылым заманда, 1219
жылы Шыңғысханның шабуылынан
кейін қирап қалған Отырар қаласының
орнындағы тау-тау тбеден қидақида қыш құмыралардың сынығын
жинап, үйінің бір бұрышын музейге
айналдырғанын еске түсірдік. Жазушы
Дүкенбай Досжановтың Шыңғысхан
жорығынан соң күйреп күлге айналған
Отырар туралы «Жусан мен гүлдер» деген
кітабын алғаш рет Оразбектің қолынан
алып, таласып-тармасып оқығанымызды
айттық. ?ңгімеден әңгіме шығып
ғалымдар туралы әзіл бастадым.
Бір жас ғалым кандидаттық диссертация қорғап, ғылыми жетекшісіне жуса
керек. Қырық градус қылқа мойын бір
шишаны орталаған кезде:
– Логика деген не? – деп сұрапты
ұстазы.
– Логика деген – қисын. Теориясы
былай...
– Жо-жоқ, тұра тұр. Мысал келтіріп
жәй сзбен түсіндірші.
– Мысалы, екі адам келе жатыр.
Біреуі мұнтаздай тап-таза. Екіншісі кірқожалақ. Соның қайсысы моншаға бара
жатыр?
– ?рине, кір-қожалақ...
– Дұрыс. Бұл – логика. Қане, логика
үшін алып қояйық!
Бір шлмекті бітірген кезде ұстазы:
– Диалектика деген не? – деп
сұрайды.
– Диалектика деген... Қазақша
мағынасы – қарыштап даму. Жан-жақты
жарасымды жанға айналып, жетілген
сайын жетіле түсу. Мысалы, екі адам
келе жатыр. Біреуі мұнтаздай тап-таза.
Екіншісі кір-қожалақ. Соның қайсысы
моншаға бара жатыр?
– ?рине, мұнтаздай тап-тазасы...
– Неге?
– ?рине, тазалықты сүйген адам
қашан да таза жүреді. Таза болу үшін
моншаға жиі түседі.
– Дұрыс. Бұл – диалектика. Яғни,
даму. Қазақша айтсақ, кері кетпей бері
кету. Қане, диалектика үшін тағы да тартып жіберейік.
Екінші шлмектің түбіне таяғанда:
– Философия деген не? – деп
сұрайды ұстазы.
– Философия деген бе? Бұл зі те
күрделі ғылым ғой. Мысалы, екі адам
келе жатыр. Біреуі мұнтаздай тап-таза.
Екіншісі кір-қожалақ. Соның қайсысы
моншаға бара жатыр?
Тілі күрмеліп масаң тартқан шәкірті:
– Қайсысы барса онысы барсын.
Маған бәрібір! – дейді.
– О – о, міне, бұл – философия!
Бірақ бұл үшін тост ктеруге болмайды!
Жұрттың не түсінгенін қайдам, елдің
бәрі шек-сілесі қатып күлді. Менің
түсінгенім – Оразбек Нұсқабайұлы диалектикамен мір сүріп, қашан да дамып
отырған. Ол жанрын да, жанын да таза
ұстаған табиғи ғалым. Қайырымды
қала Отырарда туған ғұлама бабамыз
әл-Фарабидің ілімін жалғастырған
ізбасары іспетті.
К:пен МІРБЕК,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері

Дос туралы, сөзбен айтып жеткізу
оңайырақ болар, бәлкім, ал жазу шын
мәнінде қиямет-қайым шаруа екен...
Мұны бастан кешкесін айтып отырмын,
ең ауыры – іштегі қайнап жатқан ойпікіріңнің сыртқа ағылып шыға алмай
іркілуі емес, өмірден ерте кетіп қалған
ДОС тағдырының күйзелісін бүгінгі
күнмен үйлестіре айтуда.
Мен өз басым Нұрлан Мәукенұлын
қаламы төселген, ақындар арасында
(жас та болса) өзіне тән лирикалық
сазға тұнған өлеңдерімен танылған
тұлға ретінде көрдім. Көргенім рас,
қатар жүргенім, тіпті бір партада (сол
кезде стол болатын) қатар отырдым
да. Бұл Нұрланның ҚазГУ-ден кейінгі,
екінші жоғары білім алатын (Алматы
жоғары партия мектебі), кезеңіндегі
уақыт еді.
Аты айтып тұрғандай, оның жүзінен
нұр төгіліп тұратын, айналасына
әлдебір жылы шуағын шашып жүретін.
Біз қазір жақсы сөздер айтудан
жаңыла бастаған сияқтымыз.
Ал, мен дәл осы естелігімде
сол сөздерді ірікпеуге бел
байладым.

з ойларымен, зі жазған леңдеріндегі
ортада оңаша жүргендей болса да –
мірге ҒАШЫҚ еді. Сол ғашықтығы да
оның тағдыры басқадай емес, дәл солай
қалыптасып, нақ осылай рбуіне себеп
болса керек!
Қытай халқы даналығына желініп
жүрген: «6тпелі дәуір кезеңін бастан
кешуге жазсын!» деген бір жағы базына,
екінші жағынан қарғыс ретінде естілетін
сздер аясында не жатқанын біреу білсе,
біздер-ақ білерміз.
Сол аумалы-ткпелі, бір форма
формациядан екінші дәуірге – оның ішінде
су: қакапитал билеген заманға – ауысу:
будың
рапайым кпшілікті ақша табудың
рымтал
қамына жексе, енді біреулерді ұрымтал
ғысына
тұста бос қалмаудың айла-шарғысына
ұмтылдырды. Басқаша айтқанда,, білімпейтін
ділер мен біліктілерді қажет етпейтін
птілерге
қоғамдық қатынастар орнады: ептілерге
ы.
еріп, карьера қуу сайраны басталды.
Кз алдымызда құбылып жатқан
адами қарым-қатынастың дарақы
әлкекке
кріністері талай тағдырды тәлкекке
бірімен
салып, талайдың мірін түбірімен
згертті.
Ақын жаны бұған қайдан тзсін,
қарап қалған жоқ Нұрлан, әрине! Жүрек
кілдерін
түбіндегі күйзелісін, мірдің түйткілдерін

қарайды деп жатады ғой, әрдайым жар
болсын!
Биылғы жылдың 25 желтоқсанында
сен де 60-қа келіп, трімізді толтырып
отырар едің-ау!
6зіңді жиі еске алып тұрамыз,
Нұрлан! Партия мектебінде бірге оқыған
жігіттер мен қыздар еліміздің қиыр
шеттерінде (Болат – Ақтауда, Света
– Атырауда, жерлесің Бейбіткүл мен
кбімізге «Айглек» есімімен жақын
Айгүл – Алматыда, тағы бір жарқын
қызымыз Жанна тіпті Түркия асып

ҚЫН
АҚИҚАТЫ

«Жақсының жақсылығын айт, нұры
тасысын!» деген дана бабаларымыздың
тілеуін де ұмыттық па әлде? Айту керек,
айтамын да!
Лекция оқып жатса да, семинар
сабақта отырғанда да Нұрлан зіне
қажет дәрістерді тыңдап болғасын немесе оқытушы қойған сұрақтарға жауабын беріп болғасын, тіпті кейде соның
бәрін ұмытып кеткендей... ойлы күйге
шоматын. Қаламы қолынан түспеуші
еді. ?рине, ақын жанын түсіну оңай
емес. Бұл кезде ол, әлбетте, лең жазып отырады, мірді түйдектетіп әр
қырынан түйреп жатады, әлдебір жүрек
түкпіріндегі тағдыр тәлкектерін суреттеп
жатады.
Оның бәрін артынан түсіндік қой. Ал
сол кездердегі оның жүзін крсең...
Жаңа да айтып кеттім ғой: жүректен
шыққан сздің ақын айтпай-ақ, жазып
отырған сәтінің зінде шуағын шашып
тұратынын крдім мен сонда.
Сенесіз бе?..
Жүректен шығар сз, жарияланбай
тұрып та шуақ шашады екен! Нұрланның
осындай құдіреті бар еді!
Нағыз ақынның энергетикасы аса
қуатты деген пікір, сірә, бекер айтылып
жүрген жоқ. Бұл – соның жарқын айғағы.
Жақсы адамның бойындағы жақсы
қуаты жақсыларға дарып жатса,
қуанасың, әрине. Ал таза ақын үшін
адам баласының бәрі – жақсы. Нұрлан
солай деп есептейтін. Оның бір адамға
сен ондайсың, сен бұндайсың деп, кейіп
жатқанын крмеппін әсте.
Отбасында да сондай болды-ау.
Нұрлан туралы жора-жолдастары, құрбы-құрдастары, бауырлары,
ақын-жазушы қаламдастары талай жазды, естеліктерімен блісті. Солардың
біреуінен мен нағыз АЗАМАТТЫҢ
жағымсыз қылығы туралы естімеппін,
оқымадым да.
Бұл-дағы оның феномен ТҰЛҒА
екенінің айғағы болса керек.
Ол – саяқ жүргендей крінгенімен,

түйдектетіп леңмен рді. Соның бәріне
таза жүрек, ақ тілекті Нұрлан ақынның
шыдас беруі оңай емес еді.
Осылардың бәрі де нәзік жүрегін
Нұрланның тілім-тілім етті-ау, қайран
тағдыр-ай!
Мен оны мірден озар алдында сәл
ғана бұрын «Ақ жол» партиясының
кезекті бір шарасы аясында кездестірдім.
Менің есімдегі бұрынғы Нұрланымдай
емес, шаршаңқы крінді түрі оның.
Ештеңеге мойымайтын, нағыз батыр
бабаларымыздай мығым денелі, жарқын
жанарлы Нұрлан бәрібір менің есімде
сол күйінде сақталып қалады! Аз-кем
шүйіркелескеннен кейін шараға келген
журналистерді тіркеп, трге шақырып,
қызу жұмысына кірісіп кете барды...
Ал «мірден озды» деген қазалы хабарды естігенде, тбеден жай түскені
бер жағы екен, аспан айналып жерге
түскендей күй кешіп едік бәріміз сонда.
Аяулы жары Гүлмираға, артында қалған
ұл-қыздарына кңіл айтуға барғанда да,
ұйқы мен түс кргендей жағдайда болдым
зім.
«Орнында бар – оңалар» дейді
халық даналығы. ?рине, ең алдымен,
Гүлмираға, Нұрланжанның бауырларына мың да бір алғыс: ұл да, қыздар да
сті, жетілді, оқыды және тәп-тәуір білім
алды. 6мірден з орындарын тапты.
Бірақ з орның, Нұрлан, ойсырап
білініп тұр-ау бос қалғаны. 6зегімізді
ртейтіні де осы.
Биыл тағы бір қайғылы жайт жанды
ауыртты. Соңыңнан ерген тұяғың –
Наздан ұлың кенет кз жұмған хабарын
естіп, қатты күйзелдік. Ұлың нағыз адам
сүйер, зің сияқты үлкен жүректі азамат
болып жетілген шағында мірден тті.
Бірақ сол азғантай ғұмырында адал
ұлдың бірталай жанға жанашыр болып,
кптеген жастарды Алланың ақ жолына
түсіріп, талайдың сауабын алған – нағыз
қари-ұстаз болғанын естіп риза болдық!
Алла осындай жандарға – Назданыңа
да, зіңе де – екі дүниеде де оң кзімен

кеткен, Жолтай және мен астанамызда
– бұл тек бірсыпырасы ғана, қазір шет
мемлекетке айналған Қырғызстандағы
– Маматәзім мен Мақсұтбек) жүріп
жатырмыз. Біздің қатарластарымыз
60-тан асып жығылып, зейнеткерлікке
шығып та үлгердік, ал қазіргі мемлекеттік
тұрғыда онша жайлы емес талаптарға сай
сен қатарлы жігіттер мен қыздарға зейнет
жасы сәл ұзарыңқырап кеткен жайымыз
бар. Соның бәрін крмей-ақ қойғаның да
дұрыс болды-ау деп қоям.
...Мәссаған, міне, керек болса: сенің
зіңмен ауызекі сйлесіп отырмын ғой,
кешегідей алдымызда шауып жүрген
кезіміздей, Нұреке, бауырым! Бұл және
ұлы Абай атамыз:
«Кп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын кп шалдырған.
6лді деуге сыяма айтыңдаршы,
6лмейтұғын артына сз қалдырған?»
деп жырлағандай ұлағатты шындықтың
да ақиқаты. Сені біз – достарың да,
қатарлас әріптестерің, ешқашан да
мірден тті деп санамаймыз, кптеген
замандастарың да осыны айтады.
Бұдан қала берді зіңнің былай деп
жазғаның да бар:
«Қайран лең,
Сен тұрғанда мен осы қайдан лем?
6леңім-ай,
6лмейтін леңім-ай,
Ермей қалған Абайдай еменім-ай!».
Жоқ, сен мірден ткен жоқсың, сен
біздің арамыздасың, леңіңмен бірдей
бізбен бірге ғұмыр сүріп жатырсың,
нұрлы дос, жырлы дос, Нұрлан! 6з басым
солай санаймын, соған кәміл сенемін де.
Жан жарың Гүлмира қарындасымызға,
қыздарымызға, арттарыңнан ерген немерелеріңе ұзақ ғұмыр тілеймін! Олар
зіңмен мақтанады, сені әрдайым
естерінде сақтап, ардақ тұтады.
Осыдан 30 жыл бұрын бірге жүрген
кезіміздегідей, сенің жадыраған жарқын
нұрың шалқи берсін, Нұрлан дос!
Исатай ҚАМБАРОВ

ҚҰТТЫҚТАУ

Әріптестер марапатталды
Тәуелсіздік мерекесіне және Тұңғыш
Президент күніне орай, «Қазақ газеттері» серіктестігінің бір топ қызметкерлері арнайы марапаттарға ие болды.
Атап айтар болсақ, серіктестік құрылғаннан бастап, жиырма жылдай мекемеде
бас есепші болып тынбай еңбек етіп келген
Гүлмира Амангелдіге ҚР Ақпарат және

қоғамдық даму министрлігінің «Еңбек
ардагері» медалі салтанатты түрде табыс
етілді. Ал «Ана тілі» газетінің тілшісі
Ақбота Қуатова Бұқаралық ақпарат
құралдары саласын дамытуға қосқан үлесі
мен мінсіз қызметі үшін ҚР Ақпарат және
қоғамдық даму министрлігінің «Құрмет
грамотасымен» марапатталды.
Сонымен қатар серіктестікке қарасты
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Міне, сондай миньон пластинканың бірі
«Дос-Мұқасан» ансамбліне арналған екен.
Жалпы кеңес кезінде бұл ансамбльдің бес
дискісі, бір компакт-кассетасы және ішінде
екі дүркін шыққан «Кругозор» пластинкасы
бар үш компиляциясы жарық крген ғой,
біздің үйдегісі – солардың 1971 жылғы алғашқысы екен. Бірақ әлденеге топтың мәртебесі
әдеттегідей «вокалды-аспаптық ансамбль» деп
емес, «эстрадалық оркестр» деп крсетілген.
Барлығы трт ән, бір жағында «Сагындым
сени» (Курманай Ажибаева) және «Баринен де
сен сулу» (Дарико Турсунова) деп жазылған.
Маған бұл әндердің екеуі де күшті әсер
етті. ?сіресе алғашқы әншінің дауысы
сұрапыл. Содан бастап Құрманай ?жібаева
деген әншінің аты қай жерде аталады екен
деп құлақ сала жүретін болдым. Ғажабы
сол, бұдан соң әлгі фамилияны еш жерден
кездестірмедім. ?жібаева жоқ, Құрманай
Омарова деген бар. Тек арада жыл ткенде,

М

ӨНЕР
аға бізге бірнеше ән үйретті. Фортепиано
сүймелімен айттық, а’капелла айттық, әйтеуір
зімізше репертуар жасақтап алдық. Бір күні
республика комсомолы орталық комитетінің
хатшысы 6збекәлі Жәнібеков арнайы келіп,
нмірлерімізді крді. Атсыз ансамбль бола
ма дегесін, сол жерде ат іздедік. Ақыры
6збекәлі ағамыз ұсынған «Айгүлге» тоқтадық.
Сосынғы талқыланған мәселе – сахналық
киім. Ортамыздан ақша шығарып, Орталық
универмагқа барып кйлек сатып алдық.
«Студент қой» деп, Құрманайға да кйлек
алып бердік. Сйтіп, сол жылғы 5-наурыз
күні Киров кшесіндегі Жамбыл атындағы
филармонияның ғимаратында алғашқы дебют
концертімізді бердік». Квартеттің репертуарында «Алақай», «Су тасушы қыз», Ескендір
Хасанғалиевтың «Студенттердің қоштасу әні»,
?сет Бейсеуовтің «Ақ сәуле» әндері болған.
Квартет 1968 жылы кктемдегі табысты
дебюттік концертінен кейін аты бірден дүр
етіп шығады да, соның нәтижесінде келер

«Айгүл» квартеті бүкілодақтық нер сайысында топ жарып, елге маңдайлары жарқырап,
лауреат болып оралды. 1975 жылы «вокалдыаспаптық халық ансамблі» атағын алды. Бірақ
осы аралықта нер тобында бірқатар згеріс
жүреді: топ тізгінін таяуда Мәскеу консерваториясын баян класы бойынша бітіріп келген
Мұрат Балтабаев кркемдік жетекші ретінде
қолға алып, квартетті толыққанды вокалдыаспапты ансамбльге айналдырады. Ағайша
Исағұлова жоғарыдағы телехабарда мұның да
жайын жеткізген:
«Бір жылы Ескендір ағаның бастауымен
Германияға барып нер крсеттік. Келесі
жолы Мұрат Балтабаевтың жетекшілігімен
Югославияға сапарладық. Қайтып келе жатқанымызда Мұрат Хамитұлы бізбен квартетті
вокалды-аспапты ансамбльге айналдыру
жніндегі ойымен блісті. Қарсы болған
жоқпыз. Марфуға контрабаста, Дина саксофонда, Жібек Оспанова фортепианода, сол жылы институтқа түскен Галина

Иожи Цанковтың рок-балладасының «Море,
море молодости, / Возьми горячие мои ладони.
/ И верни мне любовь, / И песню, песню мою...»
деп келетін орысша мәтінді нұсқасы жасалған
да, Лилиге Афины фестивалінің Үлкен алтын жұлдызын алып беретін «Звезданың»
мәтіні орысшаға аударылмаған еді. Бірақ
Досым мен Ұлықпан ағаларымыздың
мақаласына қарағанда, Құрманай Лили әнін
түпнұсқа тілде, болгарша айтқан. Тоқетері,
сол жолы Құрманай Лилидің Мәскеуде, Ленинградта айтқан «Жастық теңізін» немесе
Мәскеуде жарық крген жеке альбомына
енген «Жұлдызды» атқарып шыққан болуы
керек деп қаупайлаймыз. Лилидің 1968 жылға
дейінгі әндерінің ішінде Құрманайдың даусы
мен вокал техникасына жуығы осы екі ән.
Оның үстіне бұл екі композиция Шығыстың
модальдық музыкасына соншалықты жақын.
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/ Ах, месяц, месяц, месяц...» деп қысқа қайырылып, «Сияет месяц» сияқты бір битпен
орындалатын әуендердің жанында Лили
әндері бейне бір шалқып жатқан теңіз тәрізді.
60-шы жылдардың соңында Еуропаны Батыс
«шаутер» детін шыңғырма әншілер басып
кеткен, алайда Лилидің «шыңғырмасы» бигбит дәуірінде сәнге асқан шыңылтыр or емес,
нағыз жүректен шығып, жүрекке жететін
табиғи шыған дауыс болатын. Соның зінде
жүрегін жоғалтпай, әуелетіп әкеліп, шалқыта
тік ктере шаншылтып, дірдектетіп барып,
сәл ышқынып қалып, сатылап тмен түсіретін
түркінің ескі ән салу мәнерінің қалпын жазбай танытады. Және осы перформингтің
нбойында әуеннің тамыр-тамырын қуалап,
Батыс фрай-регистр дейтін діріл үнемі
дірдектеп жүгіріп тұратынын қайтерсің.
Меніңше, сонау 1968-дің қысында

ен оның дауысын алғаш алыста бұлдырап қалған жасөспірім шағымда – 1970 жылдары естідім. Ол кезде әр қазақтың үйінде
1970-1980 жылдарғы қазақ эстрадасының шедеврлері жинақталған үлкенді-кішілі винил грампластинкалар болатын. Қазірде
«диск-гигант» деп атайтын үлкен күйтабақ қымбаттау – 2 сом бірдеңе тиын тұрады, себебі ол классикалық қара түсті 140
граммдық винилден жасалған, кішірегі – миньон, оның грамы аздау, соған сай ақшасы да аз. Үлкенінде әдетте сегіз-тоғыз ән, ал
кішірегінде екі бетінде екі-екіден төрт ән болады. Біреуі 45, екіншісі 33 делінетін инемен айналады. Шығарушысы – Бүкілодақтық
«Мелодия» грампластинкалар фирмасы, дәлірегі Алматыдағы филиалы. Филиал әндерді Абай атындағы опера және балет
театрының ғимаратында жазып, өз студиясында дыбыстаған соң Ташкентке жібереді, сондағы Ташмұхамедов атындағы зауытта
винилге құйылып, күйтабақ боп шығып, одан әрі бүкіл ел аумағына жүз мың тиражбен тарайды.

яғни «Дос-Мұқасанның» 1972 жылғы «Кругозор» майысқақ миньонынан «Сағындым сені»
композициясын қайтадан тыңдағанда барып
бұл екі есім маған ғана емес, жалпы кпшілік
үшін де жұмбақ боп қалған бір адамның атыжні екенін білдім.
«Жұмбақ» дейтінім, Құрманай жайындағы мәлімет әліге дейін там-тұм. Қыз кезіндегі фамилиясы ?жібаева, ақтбелік («ДосМұқасан» ансамблінің жеке сайтындағы
материалда «Ақтбеде туған» делінген, бірақ
Бақытжан Жұмаділов бір сұхбатында оны
осы облыстың Ырғыз жерінен дейді). Анығы,
1949 жылғы 2 қазанда қарапайым отбасында,
алты баланың біреуі болып дүниеге келген.
Үйде зінен басқа Ұлғаным, Мақпал деген
екі қыз (сіңлілері) бар (бүгінде олар Ақтбе
қаласында тұрады). Алтауы да нерге бейім
болып, лең (ән) айтқан. Себебі отағасы,
яғни Құрманайдың әкесі Ибрагим арнайы
музыкалық білімі болмаса да, мандолина
мен скрипкада ойнаған. Құрманай, Мақпал,
Ұлғаным жасынан үш дауыста ән айтып
скен. YouTube бейнехостингіндегі Құрманай
әндеріне пікір білдірген Алла Сеитова деген
тыңдарман: «Құрманай, мы её называли
Катя, пела со школьной скамьи, запевала
в хоре. Закончили Хромтаускую школуинтернат» деп жазыпты. Бұған қарағанда,
Құрманай хромитті кен ндіретін әлемдегі
аса ірі ке ніштің бірі, Дң тау-кен байыту
комбинаты жанындағы, аттас аудан орталығы
Хромтау қаласында, орыс мектебінде оқыған
болуы мүмкін (Ақтбеден 90 шақырым).
Құрманай мектеп бітіргесін шамалы уақыт
жұмыс жасаған сияқты. Жоғарыдағы Ұлғаным
сіңлісі (Есенғожина) Ақтбеде шығатын
«Диапазон» газетінің тілшісі Альмира
?лішбаеваға берген интервьюінде «Құрманай
үлкен сахнаға дейін Ақтбедегі «Актюбрентген» зауытында жұмыс жасап, Мақпал екеуі
сондағы кркемнерпаздар ұжымында ән
айтты, ұжым күшті нер ошағы еді, екеуі ансамбльмен бірге концерттік сапарларға жиі
шығатын» депті. «Актюбрентген» негізінен
орыстар шо ғырланған зауыт, сол себепті
Құрманайға мұнда да орысша әндерді кбірек
айтуға тура келген тәрізді. «Курманай в начале
своей певческой карьеры специализировалась
на народных русских песнях, – деп крсетеді
тағы да сол Ютубтағы New Томирис Скиф
нимді бір пікірші. – У неё был голос потрясающей силы и тембра – тот, кто её не видел, но
слышал по радио, всегда были уверены, что
поёт талантливая русская женщина. Голос
был чисто русско-народный. Но когда её
пригласили в Дос-Мукасан, она перешла не
современный репертуар».
Мектеп бітіргеніне шамамен бір жыл
ткенде, яғни 1967 жылы Құрманай Алматыдағы Қазақ қыздар педагогикалық
институтының филология факультетіне, оның
қазақ мектептерінде орыс тілі мен әдебиетін
оқытатын мұғалімдер даярлайтын бліміне
студент болып қабылданады. Бұл мамандықты
оның жаны қалаған. Ұлғаным сіңлісінің де кп
ұзамай ҚазМУ-дің тарих факультеті жанындағы
о заман жұрттың қолы жете бермейтін шетел
тілдері бойынша оқытушы даярлайтын арнаулы блімге түскеніне қарағанда, жалпы
?жібаевтар тілге бейім болған сияқты.
1970 жылдар – әлемдік эстрада тарихындағы айтағалсын құбылыс: кеңестік
музыкалық эраның әбден кемеліне келіп,
шарықтау шегіне жақындаған сәті. Дәл
осы кезеңде Одақтың түкпір-түкпірінде,
одақтас республикалардың барлығында
дерлік, негізінен студент жастар күшімен
вокалды-аспаптық ансамбльдер құрылып
жатты. Солардың бірі және бүткіл Кеңес
Одағы бойынша қыздар арасында бірінші
болып құрылған, оның үстіне рок бағытында
нер крсеткен топ – «Айгүл» ансамблі.
Бүгінде базбіреулер бұл нер ұжымының
тарихын айтқанда оны бірден ВАА түрінде
құрылған деп крсетеді, бірақ ол жаңсақ
пікір: «Айгүлдің» тұсауы алғаш ҚызПИ-дің
музыка факультетінде оқитын студент қыздар
қатарынан квартет ретінде кесілген. Профессор Ағайша Исағұлова «Айгүл» ансамблінің
құрылғанына 50 жыл толуына байланысты
2019 жылы «Еуразия бірінші арнасынан»
берілген хабарда бұл оқиғаның жай-жапсарын
былайша тарқатады:
«Мен 1968 жылы ҚызПИ-дің музыка факультетін тамамдап, сонда оқытушы болып
қалдым. Бір күні «Осы біз жер-жерде құрылып
жатқан музыкалық студенттік топтардың бірін
неге зімізде құрмаймыз?!» деген ой түсті.
Осы оймен зіммен бірге бітірген Марфуға
Жүнісова екеуміз факультетте сабақ беріп
жүрген Ескендір ағай Хасанғалиевқа бардық.
Квартет ұйымдастырсақ деген ұсынысымызды
ол кісі ойланып барып қабылдады, сосын
«Екеуің нен басқа тағы кімдер бар?» деп
сұрады.
– Дина Ерғалиева, – дедік екеуіміз бір
ауыздан. Ол да біздің курстасымыз болатын.
Тртіншілерің кім болады?
Жуырда сахнада бірінші курстың альт
дауысты бір қызы күшті лең айтты. Аты-жні
Құрманай ?жібаева.
Жарайды. Шақырыңдар, – деді Ескендір
аға.
Сйтіп, зімізше квартет болдық. Ескендір

ҰРМАНАЙ
(«Біздің елдің сұлтаны мен ұлтаны» топтамасынан)

Мақсат ТӘЖ-МҰРАТ
жылы Бүкілодақтық телеарнаның «Алло, біз
таланттарды іздейміз!» байқауына қатысу
үшін Мәскеуге шақырылады. КСРО Орталық
телевидениесінің «бірінші батырмасындағы»
қазіргі «таланттар шоуы» қалыбының
қарлығашы атанған бұл бағдарлама сол 1969
жылы алғаш тұсауын кескен-ді. Жүргізушісі
Александр Масляков кейін Совет Одағының
алғашқы шоумені атанды.
Бағдарлама, дәлірегі, Бүкілодақтық
жастар телевизиялық «Алло, біз таланттарды іздейміз!» байқауының финалы
«кгілдір экранға» алғаш рет 1969 жылғы
16 наурызда шықты және ол «Аллоның...»
тұсаукесері ғана емес, «Ялла», «Аэлита»,
«Зодчие» топтарымен қатар Құрманайды да
үлкен сахнаға жетелеп әкелген жұлдызды
сәтке айналды. Себебі кркемнерпаздар
арасындағы байқауға Ян Френкель, Василий
Соловьёв-Седой, Микаэл Таривердиев сияқты
музыка нерінің марғасқалары қазылық
еткен. Жұрт түшкірсе «рас-ау» деп отырған
бұлардан оң лепес естіген кркемнерпаздың
қалайда жерде қалмайтыны түсінікті еді және
байқау лауреаттарының дені кейін жоғары
кәсіби артистерге айналғаны осыны растайды. Құрманай солардың қатарында (сол
сияқты 1978 жылы осы байқауда бас жүлдені
иеленіп, «Дос-Мұқасанға» шақырылған
Ақжол Мейірбеков те). Байқау жас әнші үшін
үлкен мектеп болды, сол күндері Құрманай
атақты кеңес эстрадалық әншісі Майя
Кристалинскаямен танысады.
Қазақстандық вокалдық квартет финалда мәртебелі жюри мен шікәмшіл Мәскеу
қауымына «Сияет месяц в вышине» әнін
ұсынған. Қолда бар материалдар бұл әнді
Құр манай жалғыз зі орындағандай етіп
крсетеді, бұл да байыбына бармай айтылған
сз, неге десеңіз, әуенін композитор Евгений
Жарков шығарған, ақын Дмитрий Седых сзін
жазған әннің түпнұсқасын (екінші аты «Ах,
месяц, месяц!») бірден-бір орындаушы – сол
кездегі танымал «Советская песня» қыздар
вокалдық квартеті трт дауыспен қосылып
айтады. Демек, «Айгүл» де сол ізбен, трт
дауыста орындаған. Жюри трағасы, композитор Микаэл Таривердиев қорытынды сзінде
солардың ішінен Құр манай ?жібаеваның
дауысын алабтен жаратып, ерекше тембріне
сүйсінген. Негізінде «Сияет месяц...»
күмістей саф қыз дауыспен таза орындалатын, соншалықты үлкен дауыс клемін талап
етпейтін, Құрманайдың әншілік мүмкіндігін
толық аша да бермейтін поп стильді жай ән,
сонда да болса Таривердиевтей сырқынды
музыканттың кәнігі құлағы одан болашақ
үлкен әншінің қазірге дейін вокалистерді
таң-тамаша қалдыратын дауыс ерекшелігін
ағатсыз ажырата алған деу жн.
?детте мұндай текті нер жарысында
соңғы сзді тақияға тас тастағандай етіп
жюри трағасы айтады ғой және кбінесе
әділқазылардың шешімі де сол пікірге орайлас
шығып жатады. Бұл жолы да солай болып,

Қарамолдаева гитарада ойнайтын болды, ал
мен ұрмалы аспапқа отырдым».
Байқасаңыздар, «Айгүлдің» бес адамнан
тұратын бұл екінші құрамында Құрманайдың
аты аталмайды. Осы орайда кейін Галина
Қарамолдаева бір сұхбатында назар
аударарлық дерек бере кеткен. «Алғашқы
құрам жеке квартет боп шыққан соң, кейінгі
құраммен 13 жыл бойы бірге нер крсеттік»
депті профессор-ұстаз. Соған қарағанда,
«Айгүлдің» ВАА ретіндегі алғашқы құрамы –
кейінгі құрамда қалған Марфуғадан басқасы,
– яғни Ағайша, Дина, Жібек және соңыра
қосылған Гүлнәр Бегалиева тртеуі з алдарына квартет құрып кеткен сияқты. Бұл уақиға
Мұрат Балтабаев ансамбльді түгелдей электрлі
аспаптарға кшірген 1969 жылдың күзінде
орын алған болуы. Бұл кезде Құрманай «ДосМұқасанға» ауысқан деу жн.
Осы жерде атап айтатын жайт, Құрманай
«Дос-Мұқасанның» назарына Мәскеуде
лауреат атанбай тұрып-ақ іліккен. Алғаш оның
әнін ансамбль жетекшісі Досым Сүлеев 1968
жылдың қысында естіген. Зоотехникалықмалдәрігерлік институтта ткен үлкен бір
жиыннан соң қойылған концерт кезінде.
«Сахнада нер крсетіп жатқандар негізінен
Қыздар педагогикалық институтының нерпаз студенттері екен, – делінген Досым мен
Ұлықпан Сыдықов бірігіп, Құрманай жайында
жазған «Сағындым сені, жан досым...» дейтін
еске алу мақаласында. – Біз залда тамашалап
отырғанбыз. Кенет сахнаға сүп-сүйкімді,
тығыр шықтай, үлкен қаракзінде нұр ойнаған қара торы қыз бала шықты да, сол кезде
кпшілікке Лили Иванованың орындауында
кең тараған болгар әнін шырқап қоя берді.
Залдағы жұрт сілтідей тына қалып, әнге бар
ықы ласымен зейін қойды. Қазақта сирек
кездесетін, тереңнен шыққан сан бояулы
ғажап та құдіретті дауыс баурап барады... ?н
аяқтала бере, дүркірей соғылған шапалақ
дабырымен ілесе сахна артына жетіп бардық.
Алғашқы танысу. Құрманай ?жібева. Ақтбе
ңірінде қарапайым, балалы-шағалы отбасында дүниеге келген. Қыздар педагогикалық
институтында қазақ мектептеріне орыс тілін
оқыту мамандығы бойынша екінші курста
оқиды екен...»
Сол жылы Құрманай айтқан, Лили
Иванованың орындауында кең тараған болгар
әні қай ән болуы мүмкін?
Бұрынғы социалистік лагерь елдерінен
шығып, әлемдік эстрада нерінің жауһарларына айналған Радмила Караклаич, Лариса Мондрус, Рита Павоне, Пол Анка,
Эмиль Димитров, Марыля Родович сияқты
шоғыр қатарынан ойып тұрып орын алатын,
бүгінде болгар эстрадасының примасы атанып
отырған Лили (Лилияна) Иванованың визиттік
куәлігіне айналған әндер ретінде әдетте
Мексиканың халық әуені пайдаланылған
«Камино» және атақты американ әншісі Барбра Страйзандтың орындауындағы Woman
In Love – «Ғашық әйел» композициялары
аталады. ?сіресе екінші ән КСРО-да орыс
тілінде «С тобой я буду всегда как звезда»
деген атпен кеңінен танымал болған, бірақ
Б.Страйзандтың бұл хит әні 1980 жылы алғаш
орындалғанын ескерсек, Құрманай 1968 жылы
осы әнді айтты деудің еш реті жоқ. 1969 жылы
алғаш орындалған «Каминоны» да айтпаған
әлгі кеште, себебі бұл әнді Лили болгарша
емес. Испан тілінде шырқайды. Лилидің
аты Кеңес Одағында 1966 жылдан, яғни
сол жылы екі рет келіп концерт қойғаннан
кейін дүркіреп шыққан, әсіресе 1967 жылы
орындаған «Море на младостта» – «Жастық
теңізі» композициясы арқылы мықтап танылады. Келесі, 1968 жылы «Мелодия» фирмасы
«Лили Иванова ән шырқайды» деген атпен
әншінің миньон пластинкасын шығарады.
Оған болгарша трт ән кірген. Онда үшінші
болып «Звезда» әні орындалады. Бұл – «Море
на младостта» сияқты Құрманайдың даусына
әбден келетін туынды. Бірақ сол жылдары

Мүсілім Магомаевтың әуенін зі шығарған
«Синяя вечность» атты шығармасы Лилидің
«Жастық теңізімен» тақырып жағынан да,
мелодия жағынан да бір ізді басатыны бірқатар
нәрсені аңғартса керек. Ал енді бұл жағынан
«Жұлдыз» әніне тіпті сз жоқ: сенесіз бе,
сенбейсіз бе, бұл ән ең ілкі нұсқасында
«Бұлттар» деп аталған, – иә, иә, дәл осылай:
«Булутлар», – және сздері таза қыпшақ
тілінде. «Булутлар, булутлар! / Г$зел дост. /
С$йлейін, с$йлейін, / Ічімде не бир суз бар...», –
деп келеді. Осы атпен ән Лилидің 1968 жылы
Ыстамбұлда Arkon / AR фирмасы шығарған
Bulutlar / Nisan Şakası атты күйтабағына сингл
ретінде енгізілген де, содан кейін барып Иордан Милевтің аударуында «Звезда» деген атпен
болгарша нұсқасы жасалған (кейін «Реквием»
деп аталды). Тегінде Құрманай осы болгар
нұсқасын әншінің 1968 жылы Мәскеуде
шыққан күйтабағынан алып, репертуарына
енгізсе керек. Осы орайда ол Лили арқылы
бүгінгі бізді зі де білместен бағзы түркіқыпшақ әнімен қайта табыстырған дер едік.
Бұлай деуімізге негіз жоқ емес. Бірқатар
фактілер Лили Иванованы шыққан тегі
жағынан түркіге жақындатады. XII ғасырда
жасаған Сүлеймен әл-Бұлғари деген ғалымның
дәлелдеуінше, қазіргі болгар халқы Балқанның
табан жұрты – бағзы түркі бурджалардың
кейінірек крші салапан (славян) тайпаларымен араласуынан пайда болған қоспа (бұлғар).
Ағыл дейтін тілде сйлеген, соның негізінде
жаңа ағыл тіл тобы (славян тілдері) жасалған.
Кейін бұл тұжырымды Н.Марр қолдады.
Түркітілді бұлғарлардың дені христиан дінін
қабылдаған соң византиялық славян-шіркеу
тіліне кшіп кетеді де, з нанымында қала
бергендері Болгарияның солтүстік-шығыс
блігіне шоғырланып, біртоға қауым боп
тұрады. Тілдерін, әдет-ғұрыптарын таза сақтап
қалады. ?сіресе Құбрат аймағындағылар.
Лили Иванова осы Құбраттың байырғы тумасы. Ғажбы сол, Лили қашан Құбраттан
Софияға келгенше болгарша бір түйір сз
білмеген, әншілігімен елді қыранжаппай
қыла бастағанда болгар үкіметінің шешімімен
арнайы мұғалім жалданып, болгар тіліне
үйретіп шығарған. Бүгінде 81жас ты бүктеп
отырған әнші зінің әлі күнге құлын мүшесі
бұзылмай, қыздай болып жүргенін, жылмажыл концерт қойып, гастрольдетуін алдымен
түркі диетасын сақтайтындығымен, соның
ішінде негізінен болғар түркілерінің әртүрлі
дән жармаларын қосып әзірлейтін бұлғама
– бұлғар дейтін тағамын пайдаланып келе
жатқандығымен түсіндіреді. Осы тегін бе?
?рине, жайдан-жай емес.
Құбрат аймағындағы әлгі бағзы қыпшақ
жұртына кейінгі ортағасырда оғыз түркінің
қызылбас қауымынан бекахи және чаршамбайлы топтары кеп жамалып, алғашқысы
шығыстағы Родоп дейтін ңірді, соңғысы
Құбратты мекендеп тұрып қалады. Жоғарыдағы «Бұлытлар» әнінің сзінің қыпшақ-оғыз
тілінде аралас боп келуі де содан шығар, десе де
онда қыпшақ тілінің сздік қоры басымырақ
екенін аңғару қиын емес. Мәтін қырымлы
татар ақыны Бекен Чобанзаденің «Булутлар»
дейтін леңіне негізделуі де мүмкін.
Қалай болғанда да, «Бұлттар» әнінің
сзі де, әуені де қазақ жанына аса жайлы
тиеді. Музыканы сзбен суреттеп жазудан
асқан қиямет жоқ шығар, әнді тек тыңдау
керек, сонда да айтайын: Лилидің «Булутларын» тыңдап отырғаныңда қазақтың сағым
ойнаған ұшы-қиырсыз даласы, сол даланы
арғымақ атпен орағытып, дауысын аспандағы
бұлтқа қосқан нағыз түс қазақтың бейнесі,
оның арманы мен аңсары, күйініштері мен
сүйініштері, – тоқетері, тұтас тағдыры кз
алдыңа кеп тізіліп тұра қалады. Тыңдаңыздар
бұл әнді Ютубтан, не МузТВ арнасынан (2016
жылы «Булутлар» осы арнаның ротациясына
шығарылған), сонда Құрманайдың дауыс
ерекшелігін анық бағамдайсыз. Кейін ол
Мәскеуде айтқан «А сердце тук-тук, тук-тук,

Құрманай салған түркі-болгар әні Досым мен
Ұлықпанды осындай кең тыныстылығымен,
радионың күшейткіші сияқты дыбысты
бірде зорайтып, біресе бәсеңсітіп тұратын
альтерациялық қуатымен, регистрлік
құлашымен және соның бәрін сезімге орап
беретін шынайылығымен зіне тәнті еткен.
Ақыры кейіпкеріміздің вокал ерекшелігіне
кеттік қой, енді айтайық: естігендердің
суреттеуінше, әсіресе жанды орындауда
Құрманайдың әншілік диапазоны те кең,
қуатты, сонымен бірге дауыс тембрі жүрек
қылын қозғайтындай ерекше бояуға ие
екен. Институтта онымен қатар оқыған
фалловер Мария Балымбетованың жазуынша, Құрманай шырқаған кезде жатақхана
фойесінің аспашамы дірілдеп кетеді екен.
«Күнделікті мірде әңгімелескен кезде даусы нәзік әйел адамның кәдімгі даусы болатын,
бәлкім әнші емес кісінің даусынан шамалы
қоюлау да болуы, – делінген «Дос-Мұқасан»
сайтындағы Құрманайға арналған жазбада. –
Ал ән айтқан кезінде әлгі дауыс қуаттанып,
қою ланып, заматта згеріп, саңлақталып
шыға келетін, кейбіреулер оның даусын
контральто, екінші біреулер меццо-сопрано
дейді». Жоғарыда Ағайша Исағұлова альт
деген. ?леужелідегі фалловерлердің де пікірі
ала-құла: олардың бірқатары Құрманайды вокал жағынан американ әншісі Шерге, Jefferson
Airplane тобының солисі Грэйс Сликке, енді
біреулері ресейлік Татьяна Синявскаяның
кеудеден шығатын меццо-сопрано даусына
ұқсатып жатады. Сайып келгенде, кпшілік
пікірі Құрманай Омарованың әншілік дауысы – сирек диапазонды контральто дегенге
құлайды.
Иә, меццо-сопрано – орта әйел әншілік
даусы. Ал контальто дегеніміз ең тменгі әйел
даусы, «альттан тмен» деген ұғымды білдіреді.
Кеуде регистрлік кең диапазонды болып
келеді. Негізгі ноталары – тменгі ноталар,
жоғарғы регистрлері келтелеу, дегенмен, егер
күш салса, жоғарыға шығып әуелеп тұрып
алуға болады, мәселен, әлемдік ән нерінде
Эва Подлештің, Елизавета Антонованың,
Кэтлин Ферриердің дауыстары толыққанды
жоғары регистрлі ноталарды еркін ала береді.
Операда композиторлар жасспірімдерге
арнап контральтолық партиялар жазған мысал аз емес. Екіншіден, контралььто меццоға
те ұқсас, әсіресе меццо-сопраноның екінші
тұрпаты – тмен дауыстағы драмалық меццо жоғары лирикалық меццоға қарағанда
контральтоға барынша жақын келеді, себебі
драммеццо да тмен дауысты, тіпті онда
жоғары регистрлердің зінде дыбыс кеудеден шығып жатады. Екеуінің де дыбыс
бояуы – қою қоңыр, бір дауыс түрін бірде
контральтоға, бірде меццоға жатқызып жататынымыз содан. Дегенмен, екеуінің арасын
білінер-білінбес бір жік бліп тұрады, ол –
кіші октавадағы андрогинді дыбысталу. Нағыз
контральтоның айырым белгісі осы, әйтпеген
күнде дауыс контральто емес, меццо болады.
Сонымен бірге, әншілік дауыстар
жайындағы ғылым бізге меццо-контральто
дейтін және бір дауыс түрі бар екендігін айтады.
Бұл жердегі гәп тағы да кіші октавадағы дыбыс
алуға кеп тіреледі, яғни жоғарыда айтылған
контральтоның басты айырым белгісі – кіші
октаваның небойын толыққанды қою дыбыстармен толтырған уақытта, кейбір жағдайда
оның андрогинді, шыңылтыр дыбысталуы
жұтылып, айқындығын жоғалтады, міне, осы
кезде контральто меццоға барынша жақындап
келеді. Меццо-контральто дейтін әдеттен тыс
симбиоз құбылыс орын алады, яғни әнші
бір әнді екі түрлі дауыс регистріне салып
шырқайды. Және дауыс трагикалық бояумен
боялады, оған ең тменнен алынатын кеуделік
дыбысталу – барқыттай жұмсақ, мақпал
қою тембр үстелгенде тыңдаушысын дыбыс,
саз әлеміне қат-қаттап орап алып, ерекше
ұйытып, еліктіре баурап әкетеді. ?лемдік
контральто жұлдыздары Мариан Андерсон,
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Лили Чукасян, Эва Подлеш, Сигрид Онегин,
Адель, тибеттік ән перісі Джамьян Дрольма,
міне, осындай сирек дауыс иелері.
Қазақтың ән нерінде де әлгіндей ерекше
дауысты әйел әншілер аз болмаған. Мысалы, атақты Майра Уәлиқызының әншілік
дауысы жайында зерттеушілер әлі күнге бір
тоқтамға келе қойған жоқ. Кезінде Затаевич
оны «кеудеден шығатын күмбір дауысты, бекзат тембрлі контральто» деп бағаласа, бертін
Ахмет Жұбанов «қою қоңыр меццо» деген.
Контральто делінетін Жамал Омарованың да
дауысы осы тұрғыда анық ажыратыла қойған
жоқ. Сірә, Құрманайдың да әншілік дауысы
осындай бірден тап басып ажырату қиын
алабтен типке жататын болуы керек. Кейінірек
«Айгүлде» ән айтқан Роза Ерназарованың да
дауысы меццо-сопрано делінгенімен, ол да
толығымен меццо-сопрано шы емес, мұны
Құрманай мен Розаның орындауындағы «Жан
досым» әнінің зара те-мте ұқсастығынан
да байқаймыз. Біреуі контральто, екіншісі
меццо-сопраномен айтса, бұл екі дауыс түрі
бірдей болып шығар ма еді?! Құрманайдың
дауысына Сара Тыныштығұлованың және
бүгінде Қытайда ән салып жүрген шыңжаңдық
жас әншіміз Мәдина Думанқызының дауыс
типі келіңкірейді.
Демек, қазақтың әйел әншілері арасында контральто мен драмалық меццоның
ортасындағы аралық бұтақ – контральтомеццолық дауыс иелері аз болмаған. Қазақ
бұрын оны «кеудеден шығатын қаз дауыс»,
«баршын дауыс» деген. Құрманай ?жібаева
осы ұлттық дауыс түрінің 1970 жылдары
қайыра белгі беруі деу жн. 1968-дің қысында
Досым сол дауысты әлдеқалай естіп, жоғалған
тайлағы табылған қазақтай қуанып тұрып,
табанда ғашық боп қалған десек, адаса қояр
ма екенбіз?!.
«Сол жолы Құрманай бізді Қыздар институтында таяуда тетін концертке шақырды.
Бардық. ?нінің сыршылдығына тәнті болып,
ансамбль құрамына шақырдық. Сйтіп, «ДосМұқасанның» тұңғыш жеке дауыста айтатын
солист әншісі Құрманай болды» деп жазады
Досым мен Ұлықпан Сыдықов жоғарыдағы
еске алу мақаласында. «Айгүл» Мәскеуден
табыспен оралғаннан кейін оған жатақханаға
«Дос-Мұқасанның» жігіттері келіп, бірге ән
айтуды ұсынады. Құрманай келісімін береді,
сйтіп ансамбльдегі жалғыз қыз болады» депті
әншінің сіңлісі Ұлғаным жоғарыда аталған
сұхбатында. Бұған қарағанда, Құрманай «ДосМұқасанға» 1969 жылдың кктемінде ауысқан.
Ағайша бастап құрған жаңа квартеттің
құрамында оның болмауын осы жағдаймен
түсіндіруге болады.
Иә, дәл сол тұста Құрманай, жоғарыда
Досым мен Ұлықпан ағаларымыз жазғандай,
«Дос-Мұқасандағы» жалғыз әрі алғашқы
солист қыз еді. Бұлай деп нығырта айтатынымыз, оның сздің тура мағнасында
ансамбльдің ұзына тарихындағы жалғыз
әнші қыз болмағандығын аңғарту. «ДосМұқасанның» тарихында Құрманайдан кейін
жеке дауыста айтқан екі әнші қыз Дариға
Тұрсынова мен Айжан Нұрмағамбетова және
бэк-вокалда нер крсеткен Тасхан Нарбаева
болғанын ұмытпау жн. «Достың» 1971 жылғы
кіші күйтабағына белгілі «Бәрінен де сен сұлу»
әнін алғаш айтып жаздырған нәзік бипаз
дауысты Дарико (Дариғаның сахналық есімі,
грузин әндерін күшті айтуына байланысты
алынған) Тұрсынова (Ахтанова, Жаппарова
деген фамилиялары да бар) Павлодардың
Екібастұз ңірінен, әкесі Жүспек Тұрсынов –
Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген артисі. Дариға
скрипкада да ойнаған, ансамбльдің 1975-1985
жылғы екінші құрамында нер крсетеді,
соның ішінде К.Күмісбековтың «Жеңеше»
әнін жеке дауыста орындаған, кейін комсомол, кәсіподақ жүйесінде жұмыс істейді.
Тасхан Нарбаеваның мірдерегі жарытымсыздау, ансамбль құрамында «Аяулым» әніне
екінші дауыспен қосылғаны және «Бақытқа
барар жолда» әнін Құрманаймен қосылып
айтқаны ғана белгілі. Тасхан да 1975-1985
жылдарғы екінші құрамында болған, кейін
қайтыс болып кетеді. Бұл әншілеріміздің
қазірде ұмыт қалуы кіндіреді, ал одан да
кінерлігі – базбіреулердің солардың атына
сыртынан топырақ шашуы. «Дос-Мұқасан»
жайында әнеу бір жылдары ресейліктер
түсірген «Дос-Мухасан. Доска почётных»
дейтін деректі фильм авторлары ансамбльдің
тарихын айтып келіп, бір мезгілде: «Тағы да
әйел әншілер болды, бірақ олар ылғи ауысып
тұрды: белгілі жайт, әйел халқы жеңілтек
қой» деп қойып қалды. «Дос-Мұқасанның»
жігіттері бұлай деп айтуы мүмкін емес, себебі,
біріншіден, әнші қыздар ансамбльде берісі
бес, әрісі он жыл нер крсетті, жеңілтек
артистер үлкен ұжымда бұлайша ұзақ уақыт
жүре алмайтыны белгілі, екіншіден, олар
нерден жастарының келуіне және әйел
адам болғандықтан отбасылық жағдайларға
байланысты кеткен. Мұны былай қойғанда,
кейбіреуі бүгінде марқұм, қайсыбірі қоғамда
зіндік орын алып отырған нер иелеріне
бүкіл ТМД қарайтын экран арқылы ұшқары
пікірмен ұрыншақ баға беру «қазіргі Ресей
мәдениетінің жекелеген кілдері ұяттан үш
күн бұрын туған» деген сздің шындығына
еріксіз иландырады. Біле білсек, ансамбльге қыз әншілерді тарту ішкі қажеттіліктен
туған, соған орай әбден ойланып барып
жасалған қадам еді. «Дос-Мұқасан» бастап құрылғаннан-ақ қазақта кпдауысты
(полифониялық) орындау жоқ, шылғи унисон
(жеке дауыста) орындау бар деген қағидаға
айналған қате тұжырымның кбесін сгіп,
ұлттық эстрадаға кпдауыстылықты алып
келген. Шындығында, бұрын қазақтың
дәстүрлі ән нерінде полифония да, дуэт
те, тіпті унисондық ән тармағын бірнеше
дауыспен қосанжар қайырып салып тұратын
антифондық орындау да болған. Ұмыт болған
сол кне дәстүрімізді здері де білместен
қайыра тірілткен орыстілді қазақ жігіттерінің
шығармашылық түйсігі, батылдығы қабағат
қайран қалдырады – бүгінде қазақ әнін
кпдауыста орындау қалыпты нәрсе
болып отырса, ол алдымен «Дос-Мұқасан»
музыканттарының еңбегі.
Екінші жағдай, сол 1970 жылдары
«Песняры», «Орэра», «Гая», «Ялла» сияқты
алғашқы ВАА-лар іштеріне бір-бір қыз әнші
алған, бұл сәнге асқан нәрсе ме, әлде шынымен де «арпа ішінде бір бидай» нәзік дауыс түрі
керек болды ма, ол жағын білмедік, әйтеуір,
Құрманайдың «Дос-Мұқасанға» шақырылуы
Досым ойға алған кпдауыстылыққа, соның
ішінде ансамбль ұстанған фолк-лирикалық
рок бағытына байланысты қабылданған
шешім сияқты крінеді де тұрады.
(Жалғасы бар)
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ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДА
ТЕМІРЖОЛДА НЕ КӨРДІК?
Өткен жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ-да жаңартылған қызметкерлер штатымен жедел
мобильдік мониторингтік тобы құрылған болатын. Соның нәтижесінде, жыл бойына
билетсіздер саны айтарлықтай төмендеді. Осылайша, жолаушыларды билетсіз
алып жүрудің алдын алу және бақылау жөніндегі ішкі ревизорлық қызметінің
жұмыс принциптері өзгерді. Олар «ҚТЖ» ҰК» АҚ аумақтық бөлімшелерінің штатында болып келген еді. Негізінен, бұл қызметкерлер жергілікті жерлерде жылдар
бойы жұмыс істеген және де тексерілетін нысандармен, сонымен қатар уәкілетті
мемлекеттік органдармен байланыстар орнатқан. Қайта ұйымдастырудан кейін
штат толық жаңартылып, «Жолаушылар тасымалы» АҚ құрамынан шығарылды
және де компанияның бас офисіне бағынышты етілді. Нәтижесінде – ішкі бақылау
күшейтіліп, құқық бұзушылық фактілерінің қысқаруына алып келді.
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
Міне, жақында сол атқарылып
жатқан жұмыстардың барысын
бақылаған БАҚ кілдерімен бірлескен арнайы тексеру рейдтері
ұйымдастырылды. Шараны «Қа -

зақ стан теміржолы» акционерлік
қоғамының ревизор қызметінің бас
менеджерлері жүргізді. Алғашқы
күнгі рейд Алматы-Орал бағытындағы
номері 51 пойыз составында жүзеге
асырылды. Ревизор қызыметінің бас
менеджерлері Берік Сандыбаев пен
Асылхан Жанатұлы жолаушылардың

купелерін рұқсат сұрап аштырып,
жолаушы билеттерін, жолда жүру
ережелерінің орындалу барысын
тексерді. Тексеру біткен соң з
жұ мыс тарының принциптерін БАҚ
кілдеріне таныстырып тті.
– Тексеру кезінде алдымен
жолаушылардың жол жүру билеттері
мен жеке куәліктерін қараймыз. Келе
жатқан жолаушы билеті мен құжатының сәйкестігін тексереміз. Сонан
соң жеке жүктерінен блек, тыйым салынған заттардың бар немесе
жоқ екенін де бақылауда ұстаймыз.
Мысалы, жүктердің салмақтары
«Тальго» пойызында 25 килограмнан
аспауы керек. Ал, жай пойыздарда 35
килограмм жүкке дейін тасымалдауға
болады. Мұндай шара барысында
бір жұмыс күнінде 4 пойызға дейін
тексеру жүргіземіз, – дейді ревизор
қы зметінің бас менеджерлері Берік
Сандыбаев.
Ревизор мамандардың айтуынша,
еліміз бойынша жолаушылар пойыздарын бірнеше топ бас менеджерлер
тексереді екен. Қазақстан бойынша күн сайын тексерушілер осылай
жұмыс жүргізетіндерін айтты.
Байқағанымыз вагондарда жолаушылар аз. Жалпы пандемия кезеңі
басталғалы жолаушылар саны азайған.
Бұл жнінде бізге осы 51 пойыздың
бастығы Ғалымжан ?лімбеков айтып
берді.
– Пойыз ең сенімді клік түрі
болған соң бұрын жолаушылар кп
болатын. Кктемнен бастап қоңыр
күзге дейін орын жетіспей, әр составқа
қосымша вагондар тіркеп жүретінбіз.

Мына індет басталған карантин кезінде
екі ай пойыздар мүлде жүрген жоқ.
Содан бері жалпы жолаушылар азайды. Мүмкіндікті пайдаланып, менің
жолаушыларға айтарым – пойызда
жүргенде жолда жүру ережесін қатаң
ұстанса, здеріне де, згеге де қауіпсіз
болар еді. Мәселен, бір жолаушы
зімен бірге 7 жасқа толмаған 1 баланы
ғана тегін алып жүре алады. Ал біздің
кейбір ағайындар мұны түсінбей,
екі баламен келіп тұрады. Олардың
кңіліне қараймын деп, з жұмысыма
нұқсан келтірер жайым жоқ. Алайда
содан ортада реніш туындайды.
Сондықтан жолаушыларға айтарымыз, жолға шықпай тұрып хабарласып,
теміржолда жүру ережесін сұрап біліп
алса дұрыс болар еді. Жалпы біздің
мақсат – жолаушыларды жететін
жеріне аман-есен жеткізу.

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Рейдтің екінші күні ревизорлар
Ақтбе-Алматы бағытындағы 34-ші
пойызды тексерді. Онда да жол жүру
ережелерін бұзған жолаушылар болмады. Тек бірді-екілі санитарлық
талаптарды сақтамаған жолаушыларға
ескерту жасалды. Орал, Ақтбе
ңірлерінде күн қатты суық болып
тұрса да вагондар жылы. Купелердің
тазалығы үнемі бақылауда ұсталып,
тәулігіне екі рет тазалық жұмыстары
жүргізіледі екен.
Рейд соңынан БАҚ кілдеріне
баспасз жиынын ткізген «Жолау шылар тасымалы» акционерлік
қоғамының ресми кілі Мәди
Талғатұлының айтуынша, басшылық
басқаруға алған бір жылдан астам
уақытта купелердегі тсек-орындарды
жаңалап, қызмет крсету түрлерінің
сапасын арттырған. Ескірген вагон-

дарды жаңалап, жаңа типті вагондар сатып алу жұмыстарын бастапты. Қазіргі таңда еліміз бойынша
жолаушылар тасымалдауда барлық
бағыттардағы пойыздарда 2 мың
вагон бар екен. Жоспар бойынша
2029 жылға дейін солардың 469-ы
жаңа типті вагондарға ауыстырылмақ.
Ал, қазіргі таңда елімізде жылына 300
вагонды қайта жндейтін кәсіпорын
жұмыс істеп, онда мыңдаған адам
еңбек етіп жүрген крінеді.
Жалпы рейд барысында вокзалдарда санитарлық талаптар қатаң
сақталатынын байқадық. Вокзал
қызметкерлері жолаушылардың бетперде киуін ескертіп, касса алдында
арақашықтық сақталуын жіті бақылап
тұрды. Тәртіп пен талап бар жерде
істің оңға басатынына тағы бір кз
жеткіздік.

СПОРТ

Абай дүниетанымы
Қолыма Ислам Жеменей ағамыздың «Абай Құнанбайұлының шығармасындағы түркіпарсы ақындары» атты кітабы түсті. Кітапты зер сала оқыдым. Бұл кітап туралы ойымды
жазбас бұрын, Мекемтас Мырзахметұлының пікірін келтіре кетсем деймін:
«Абай дүниетанымын танып, ғылыми
негізде ұғына алмай келеміз. Абай
дүниетанымының сырын бізге философтар, психологтар, мораль философиясымен айналысатын ғалымдар ғылыми
тұрғыдан бір ізге түсіре алмай келеді.
Оның белгілі бір себебі бар. 6йткені біздегі
қоғамдық ғылым кілдері еуропалық,
кеңестік дәуірдегі материалистік
(затшылдық) дүниетанымының моделі
(қалпы) негізінде қалыптасты. Олар
Абай дүние танымын таза осы затшылдық философиясының моделіне салып
қарастыруы себепті, Абай дүние танымының болмысына дендей алмай келеді».
Осы тұрғыдан алғанда кітаптың
авторы Ислам Жеменейдің кітапты
жазудағы үш артықшылығы бар.
Бірінші, шетелде туып, кеңестік
дәуірдің саясатымен уланбауы.
Екінші артықшылығы, араб, парсы
және түрік тілдерін жетік білуі,

Үшіншісі, Абай ұстанған, Абай дәріптеген Ислам дінінің қайнар бұлағымен
сусындауы.
Енді кітап туралы жеке пікірімді айтайын.
Кітапта Абай атамыз пір тұтқан, жыр
жазуда еліктеген Шығыс ақындары
Физул и, Шәмси, Са й қ а л и, Науа и,
Сағди, Фирдоуси, Қожа Хафиз, Жалал Дауани сияқты шығыс шайырларының мірі мен шығарма лары
ж ай л ы мағл ұ мат тар бері л г ен. Осы
ұс таз дарымен тығыз байланыстырған
нәрсе Аллаға деген махаббат сияқты.
Ұс т а з дары н ы ң қ а й-қ а йсысы н ы ң
міріне қарасаңыз, тәңірге ынтық,
Аллаға деген махаббаты анық крінеді.
Абай атамыз да Алланы терең тануға,
оны шынайы сүюге шақырады. Осы
жолда мал түгіл, басты байла дейді.
Ислам Жеменейдің осы кітабы
Абай дүниетанымын терең әрі дұрыс
түсінуімізде алғашқы қайнар бұлағы
іспетті.
Болат САМЫРБАЙ

Қос кітаптың тұсаукесері өтті

Алматы қаласын дамытудың «Шетсіз
қала» қағидаты бойынша ашылған
«Alatau Creative HUB» орталығындағы
кітапханада филология ғылымының
докторы, ғалым, жазушы Нұрдәулет
Ақыштың «Махаббатпен арашалау»
және «Аласа таулар аясында» атты
кітаптарын таныстыру рәсімі өтті.
Орталықтандырылған кітапханалар
жүйесі ұйымдастырған шараға
Қазақстан Жазушылар одағы Басқарма
төрағасының орынбасары, ақын
Бауыржан Жақып, ғалым-филолог
Темірхан Тебегенов, суретші, өнертанушы
Еркін Нұразхан, жазушы Сәуле Досжан
және кітапхана оқырмандары қатысты.

Республикалық баспасзде алғаш
1972 жылы «Лениншіл жас» (қазіргі
«Жас Алаш») газетінде «Қиянда»
атты әңгімесімен крінген Нұрдәулет
Бәбиханұлы Ақыш бүгінгі таңда оннан
астам кркем әдеби туындының авторы.
М.?уезов атындағы ?дебиет және нер
институтында Қазіргі қазақ әдебиеті
блімінің меңгерушісі болған ғалым

сарабдал да салиқалы сыншы ретінде
әдебиеттану ғылымында да жемісті еңбек
етіп келеді. Филология ғылымының докторы Т.Тебегенов з сзінде Н.Ақыштың
шығармашылығына тоқталып,
қаламгердің терең білімімен, адал
пейілімен ұлттық руханиятымыздың арғыбергі шын асылдарын әділ бағалауға атсалысып келе жатқанын атап тті. Сондайақ жазушының әдеби туындыларының
ерекшелігі жайлы айта келіп, олардың
мірдің зінен алынғанына тоқталды.
Қазақстан Жазушылар одағының атынан
Бауыржан Жақып қаламгерді биылғы
70 жылдық мерейтойымен құттықтап,
иығына шапан жапты. 6з кезегінде
мерейтой иесі зінің әдебиетке келуі,
туындыларының қалай дүниеге келгені

жайында әңгімелеп, кркем туындыларына, негізінен, мірдегі оқиғалар арқау
болғанын айтты. «Мен жазу үстелінен
қалай тұрдым, жазушы екенімді солай
ұмытып кетемін. Сын жанрындағы
жазғандарым кркем дүниелерімнен
мүлде блек, екеуінің бір-біріне кедергісі
жоқ. Басталып қойып, аяқталмай жатқан
дүниелерім де бар. Оларды кітап болып
шыққаннан кейін оқырман қауым бағалай
жатар» дей келе, қойылған сұрақтарға
жауап берді. Н.Ақыш тұсаукесер рәсіміне
жиналған қауымға және кездесуді
ұйымдастырушыларға ризашылығын
жеткізді. Оқырман жастар жазушыдан
бата сұрап, кітаптарына қолтаңба алды.
Дина ИМАМБАЕВА

Спорттың Грепплинг тәрізді күрделі
түрін дамытуда шашасына шаң
жұқтырмай келе жатқан Ерғали
Жұмағалиұлы Өтжанов 83 алтын, 20
күміс, 15 қола жүлде иеленген.
Ол бала күнінен елгезек болып өсті.
Алты ағайынды еді. Әкесі Жұмағали
көлік жөндеуші, анасы Сарагүл дүкенші
болып бала-шағаны барынша аялап
өсірді. Балалар да еңбекке бейім өсті.
Кентауда 9-сыныпты бітіргеннен кейін,
1993 жылы Алматыға барып еңбек
етсем, әлпештеп өсірген ата-анама
көмектессем деген ой маза бермеді.
Ақыры үлкендердің батасын алып,
үлкен қалаға аттанды. Алматыға келе
сала өзі секілді жұмыс іздеп келген Ерболат есімді ересек жігіт екеуі
қала аралап, жұмыс іздеді. Табылған
жұмыстан бас тартпады. 1997 жылы
әке-шешесін ауылдан Алматыға
көшіріп алды. Әкесінің, анасының
алдындағы перзенттік парызын өтеу
үшін сырт елге барып жұмыс істеуге
тура келді. 2000 жылы Кореяда бір жыл
жұмыс істеп қайтты. Қай жерде жүрсе
де, немен айналысса да спортпен
айналысуға дағдыланды. Спорт сенімді
серігі секілді еді. 2008 жылдан Грепплингке қызығып, күрестің осы түрімен
шұғылдана бастады.

ШАШАСЫНА ШАҢ
ЖҰҚТЫРМАҒАН ЕРҒАЛИ
Грепплинг күресі Араб мемлекетінен тамыр
тартады. Аталмыш күрес Арабия мен Бразилияда
қарқынды дамыған. Ерекшелігі – қанша күрес
түрі (самбо, қазақша күрес, еркін күрес) бар,
бәрінің элементтерін қамтиды. ?лем чемпионы
болсам деген асқақ арманы алға жетелеп, Динамо
спортклубында, Достық спорт кешенінде үнемі
жаттығып жүрді. 2009 жылы Алматы облысы Талғар
ауданында Грепплингке дайындаған Бекнар Аманбаев атты жаттықтырушысының біліктілігінің
арқасында жетістікке жетті. Тамшылап тгілген тер
мен үздіксіз жаттығуының арқасында Грепплингтен Қазақстанның халықаралық дәрежедегі спорт
шебері атанды.
Ең алғаш Талғар қаласында трт кездесу ткізіп,
3-орын иеленді. 2014 жылы Қазақстанның 16 облысында чемпион атанды. 2015 жылдан шетелдерге
шықты. Қазақстан туын асқақтатты. Қырғызстанда
бес рет Азия чемпионатына қатысып, бесеуінде де
алтын алды. Абу-Дабиде қола жүлдегер атанды.
Алматы қаласында америкалықтар ұйымдастырған
АДСС тұжырымындағы бүкіләлемдік жарыста
қола жүлдеге ие болды. 2018 жылы арабтардың
ұйымдастыруымен 33 елдің спортшылары
қатысқан әлем чемпионатында National PRO
тұжырымында алтын жүлдегер атанды. 2019
жылы Қырғыз елінде IKJJF тұжырымы бойынша халықаралық турнирде алтын алды. 20182019 жылдарда ABU DHABI CHAMPIONSHIP
халықаралық байрақты бәсекеде алтын жүлдеге ие
болды. 2018 жылы Астанада ткен Азия чемпионатында, 2017, 2018 жылдар аралығында Семей
қаласында ткен турнирде алтын алды. Кубок
иегері болды. 2019 жылы Бишкек OPEN жарысында алтынға ие болды. 2018 жылы Астанада ткен

әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды. 2019
жылы АДСС Араб мемлекетінің ұйымдастыруымен
ткен Азия чемпионатында күміс алды. 2019
жылы Ташкентте ткен AIGA нұсқасы бойынша
да Азия чемпионатында алтын алып, Қазақстан
туын асқақтатты. Қазір Қазақстан қауіпсіздігін
қорғайтын агенттікте (ГОР) жаттықтырушы.
Қазақстан құрама командасында нер крсетеді
және Қазақстанның Топ Тим Федерациясы атынан
күресіп жүр. Қалаларда осы спорт түрінен шеберлік
класс ткізеді. Халық арена спорт кешенінде
шәкірт тәрбиелейді. Бұл шәкірттерінің ішінде
жарыстарға шығып жүргендері бар. Мәселен,
Алтынбек Құдайбергенов, Нұркен Шыныбаев,
Жасұлан Жексенбаев, Нұрболат Кәріпжанұлы,
Димаш Ерғали, Талғат Мыңбаев, Сәкен Ысқақов,
Бекзат Жұмақынов, Жасұлан Мұқанов, Думан
Ерғали, Айбек Ықман, Марат Берденов, Жарас
Шорманов. Спорт әлемінде жасындай жарқырап
спортсүйер қауымның сүйіспеншілігіне бленген
Ерғали Жұмағалиұлы абырой-атақтан, марапаттан
құралақан емес.
2018 жылы Жақсылық Үшкемпіровтың
қолынан, 2019 жылы Дәулет Тұрлыхановтың
қолынан «Жыл үздігі» тсбелгісін алды. Шетелдік
марапаттарға да ие болып жүр. Грепплинг
күресінен жүлделі орындар алып жүрген Ерғали
Жұмағалиұлын алыс-жақын шетел з құрмасына
шақырғанымен, «6зге елде сұлтан болғанша з
еліңде ұлтан бол» ұстанымын бойына мықтап
сіңірген Ерғали әркез Қазақстан туын асқақтата
бергісі келеді.
Тұрсынхан ШЛДИБЕКҚЫЗЫ
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі
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кі жарым ғасырға созылған қазақ-қалмақ ұрыстарына бейбіт келісіммен біткен дауы
сійрек. Сондай ұрыстың бірі және ең ірісі – «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»
атанған, бас-айағы отыз бес жылға созылған, біресе тоқтап, біресе өршіп, ақыр айағында
қазақтың жеңісімен, ал қалмақ мемлекетінің жойылып кетіуімен айақталған аласапыран
соғыс. Оның басталыуына бір тарыйхшы Сеуан-Рабданның ашыу-ызысы мен кекнамысы себеп болды десе, бір тарыйхшы жайылым тапшылығы себеп болды дейді.
Қалмақты Сеуан-Рабдан бійлеп тұрған шақта қазақты Әз Тәуке бійледі. 1680 жылғы
болған бір ұрыста Тәукенің баласы Сұлтан қалмақ тұтқыны болып қалады. СеуанРабдан, арада болған келісім нәтійжесінде, Сұлтанды жүздеген жауынгермен қорғап,
Тәукеге қайтарып береді. Ал Тәуке баласын алып келген қалмақтарды түгелдей қырып
тастаған. Соған Сеуан-Рабдан ыза болып, Тәукеге кек сақтаған. Сөйтіп жүргенде, СеуанРабданға әкеле жатқан қалыңдығы қыс ішінде адасып кетіп, қазақ ауылына тап болады,
сондағы Төлекей деген қазақ жігітінен жүкті болып қалады да, кейін содан Әмірсана
тұуады. Ол жағдайдың себебін Сеуан-Рабдан Тәукеден көрген. Кекті намыс қайраған.

1698 жылы Сеуан-Рабдан қазақпен тағы
соғысады да, масқара болып жеңіліп, әскері
тым-тырақай қашады. Сйтіп, кекке кек,
намысқа намыс жамалады. 1715 жылы хан
Тәуке қайтыс болады да, хан тағына баласы Болат отырады. Енді Сеуан-Рабдан ыза
кегін алыу үшін, 1723 жылы ккек айында
тұтқыйыл шабыуыл жасап, қазақты әйгілі
«Ақтабан шұбырынды, Алқакл сұлама»
атанған қырғынға ұшыратады. Бірақ соғыстың
айағына жетпей,1727 жылы Сеуан-Рабдан
қайтыс болады. Алайда ол 1726 жылы қырық
трт мың қазақтың ?білқайыр басшылығымен
қалмақтың қырық бес мың қолын тас-талқан
етіп жеңіп, «Қалмақ қырылған» соғысын
салғанда әлі тірі болатын. Ол қайтыс болған
соң бійлік үлкен ұлы Қалдан Сереннің қолына
тійді. Ол Түркістанға да, Тәшкенге де қалмақ
бійлігін орнатты. Алайда «Қалмақ қырылған»
ұрысында тртке бліп талқандаған қазақ
жауынгерлері әлі қалмаққа бас ійе қойған жоқты. Бет-бетіне қашқан қалмақтар Хантауында
бас қосып, біріккен жыйын ткізеді. Күштерін
жыйнап, қазаққа қарсы қарымта қырғын жасауды ойластырады. Соның бәрінен қазақтар
да хабардар болатын. Бірақ қазақ қолы да бытырап кеткен еді. Жау ұлы жүз жерінде жасақ
құрып жатқандықтан, алдағы ұрыстың да сол
ңірде тетіні белгілі еді.
Ол кезде ұлы жүз қолын Жолбарыс хан
басқарғанмен, бас батыры есебінде қолды
Қазыбек бек Тауасарұлына басқартқан. Ордабасыда бас қолбасшылыққа сайланған
?білқайыр да, блінген жауды кшелей құуып
кетіп Бгенбай мен Қабанбай да қасында
жоқ болғандықтан, болашақ ұрыстың қамын
Жолбарыс хан мен Тле бій және Қазыбек бек
үшеуі жей бастайды. 6йтпеске шаралары да
жоқ еді. Жаудың ұрысқа әзірленіп жатқанын
қалмақ ішіне барып-келіп жүретін Ккбарақ
(қазақ) және Балдан (қалмақ) дейтін жансыздары күн ара жеткізіп тұрғандықтан, қазақтар
да қапы қалмаудың амалын қарастырып
бағыуда еді.
1107 жылы (1729 – Б. Н.) қазақ қолы
«Екітұраның батыс жағындағы алқабында
орналастық» дейді Қазыбек бек «Түптұқыйаннан зіме шейін» атты кітәбінде
(Алматы, 2019 ж. 233-бет). Қәзір ол араны
жұрт «Қостұра» дейді. Түркістан обылысының
Бәйдібек ауданына қарайды. Қалмақ қолының
басшысы Донық, бас батыры Ботхыйшар
деген қалмақ екен. «Донық майданға шықса,
мен де шығыуым керек» дейді Қазыбек бек.
Ол кездің заңы солай: басшыға қарсы жекпежекке қарсы жақтың басшысы шығады. Бірақ
Донық жекпе-жекке шықпай, бас батыры
Ботхыйшарды шығарады. Қазақтан оған
қарсы Қазыбек бектің досы 6теген батыр
шығып, қалмақ батырын жер жастандырады.
Жекпе-жек ұрыс үш күнге созылады. Осы
ұрыстан кейін Донықты лтіріп, басшылықты
Жадамба деген қалмақ алады. «Жадамбаны
бұрын кргем, білетін едім» дейді Қазыбек бек
(сонда, 236-бет). Жауды құуа отырып қазақ
қолы Шұу бойына жетеді. Қордай, Қозыбасы,
Құлжабасы деген жерлерді жаудан азат етеді.
Осы Шұу бойында Қазыбек бек досы 6теген
батырдан қапыда айырылып қалады. Ол
ұшты-күйлі жоғалып кетеді. Ұрыс кезінде
әрі досынан, әрі сенімді батырынан айрылыу
кімге де болса оңай тіймесі бешенеден белгілі.
Осындай бір қыйын сәтте қос басына Тле
бій келеді. Қазыбек бек оған сәлем беріуге
барады. Бійдің шатырынан шығып бара
жатқанда бір бейтаныс жігітті креді. Оны былай сүуреттейді: «Бойы бійік, қабағы қатқыл,
екі ұрты сұуалыңқы, сақал-мұрты сійрек,
қоңырқай жүзді, ат жақтылау, ұзын бойлы,
жасы жыйырмаға жақындаған жігіт кіріп келе
жатты. Мен оны Тленің кп баласының
бірі болар дегенмін де қойғанмын» (сонда,
244-бет). Бұл – Аңырақай шайқасының
алдындағы жағдай. Абылайдың бет-бейнесін
дәл бұлай тәптіштеп жазған бірде-бір кз
кргеннің пікірін тарыйхтан кездестіре алмаймыз. Ондайды бағалай білетін халық бағалап
жатады, бағалай алмайтын халық ойына
келгенін айтып жатады. Сол тұста қалмақтар
Ұлытау маңында да ұрыс салып жатқан.
Сәмеке хан сол ұрысқа Бгенбайды үсті-үстіне
шақырып жатқан-ды. «Осыдан бұрын бас
қолбасшылыққа белгіленген Б:генбай батыр
қыйнала-қыйнала аттанбақ еді, бірақ оны
Тле құптамады. Ал Қабанбай Қарқаралы
сыртындағы қыйан-кескі соғыста екенін
Қазыбек аға хатынан білгенбіз» дейді Қазыбек
бек (сонда, 244-бет). «Хан тауында қалмақ
жыйыны ткен соң, Жолбарыс пен Тле бій
?білқайырға да сз салды. Бірақ одан хабарошар болмады. Ол Қордай шұбыртпасындағы
қолын алып, батыс бетке жнелді дегенді
естідік» дейді ол тағы да (сонда, 245-бет).
Мұның бәрі – біз басқа жақтан, басқа
біреулерден естій де алмайтын, біле де алмайтын құнды деректер, себебі бұл – соғысқа
қатысқан, ұлы жүздің он жеті мың қолына
басшылық жасаған адамның сзі. Оны жоққа
шығарыу, мойындамау, те жұмсартып
айтқанның зінде, ұлтыңның тағдырын
тәлкек етіумен бірдей. Ұлы жүздің қолын
1723 жылдың жазынан бері басқарып келе
жатқан адам ұлы жүз жерінде ткен соғыстың
егжей-тегжейін одан артық кім білмек?
«Ақтабан шұбырынды» ешқашан ұрыулық
немесе тайпалық соғысқа жатқан емес, ол
– жалпыхалықтық, ұлттық деңгейдегі ұрыс.
Енді бұл ұрысты крмеген, білмеген, бірақ
«зерттеген» ғалымдарымыздың не дегеніне
құлақ түрелік. Алдымен Қазақ совет енсійклопедыйасына қарайық. (1972 жыл, 1-том,
414-бет). «Аңырақай шайқасынан кейін біздің
қазақ жерін жаудан жаппай азат етіу кезеңі
басталды». Шайқастың 1729 жылы ткенін
дәл жазыпты. Бірақ... Осы «бірақ» біздің
тарыйхтың біразына қатысты. «Қазақ жерін
жаудан жаппай азат етіу кезеңі», шын мәнінде,
осыдан он шақты жылдан кейін ғана басталды.
1998 жылы шыққан «Қазақстан» ұлттық
энциклопедиясына» да кз салайық. (1-том,
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артық соғыспауын ойластырдық. Егер жау
жекпе-жек сұраса, кімді шығарамыз, кім
ылайық дегенге тоқтадық» дейді Қазыбек бек
(сонда, 246-бет).
Олар жекпе-жекке белгілеген батырлар
мыналар: Сіргелі Қара-Тілек, Қарақалпақ
Қылышбек, Қазыбек бектің үлкен ұлы
Қасқары, Шапырашты Теке Сатай мен
оның баласы Блек, Тле бійдің бауырлары
ағайынды Сеңкібай мен Шойбек, Шапырашты Шыбыл Мәмбет, Шапырашты Айқым
Жапар, Сұуан Бағай, Ошақты Саңырық, Албан Хангелді, Қарақалпақ Жангел, Қарасай
батырдың Түрікпенінің немерелері Қаумен,
Дәулет, Жәпек; Орта жүзден Жаныкеш, Алтай
Олжабай, Құдаменді, Естербек; Қаракесек,
Қазыбек бійдің тұуысы Қарабек, Темеш
Тұра (Ағынтай батырдың немересі), Атығай
Ағындық, Тарақты Тоғай, Қарауыл Қасым
мен Қалабек. Барлығы – жыйырма алты
батыр. Бұған қоса Қазыбек бек зінің баласы Қасқарының қоластында жүзбасы болып жүрген Наурызбай Құттымбетұлын да
шақырып алып қосады. Бгенбай батырлар
кеңесіне салып, олардың бәрін жекпе-жекке
шығарыуға келісім алады. Жасына қарай
Сатай батырды жекпе-жекке жібермеуді
ұйғарысады. Есесіне ең алғашқы жекпе-жекке Сатайдың ұлы Блек шығатын болады.
Блек, шын мәнінде, Сатайдың немересі-тін,
бірақ бауырына басып бала қылып алғанды. Бірінші жекпе-жекте жеңіліп қалғандай
болсақ, жауынгерлердің сағы сынбауын
ойлап, қалай-қалай емес деп, жеңіуі тійіс
деген оймен екінші жекпе-жекке Олжабай
батыр белгіленеді. Жекпе-жекке шығатындар,
Қазыбек бектің жазыуынша, негізінен
мыңбасы сардарлар болған. Қалмақтар

ат үстінде кенет жоқ болып шығады. Аңғырақ
сәл аңырап қалады. Блектің шұбар аты
сол кезде Аңғыраққа қарай «зі» шауып
келе жатады. Ат бауырында келе жатқан
Блек Аңғырақтың сол айағын жіліншіктен
сақетермен соғады. Сол айағы сынған Аңғырақ
енді оң айағымен үзенгісін тебе алмай, ат
үстінде омалады да қалады. Содан кейін
Блек Аңғырақтың оң жағына шығады да,
шоқпармен оң жауырыннан ұрады. Аңғырақ
енді оң қолын ктере алмай қалады. Амалы
құрыған Аңғырақ екі қолымен басын қорғап
тұрғанда, Блек оны кк желкеден ұрады. Сонан соң айағынан ктеріп, атынан аударып
тастайды да, Аңғырақтың атын жетектеп қазақ
қосынына қарай жнеле береді. Келеді де, ат
үстінде бір тостаған қымызды сіміріп алып,
қайтадан ортаға шығады. Сол кезде он шақты
қалмақ ортаға жайау шығып, аузынан қан
құйылып жатқан Аңғырақты ктеріп әкетеді.
Қазақ қолы құуаныштан ұу-шұу болып жатса,
қалмақ қолы бас батыры жеңілгеніне ұулапшұулап қалады. Келесі жекпе-жек түстен
кейінге қалады. Түстен кейін жекпе-жекке
Жадамба шығады. Оған қарсы Олжабай
батыр ытырылғып тұрған қара кер ат мініп
шығады. Ол орта бойлы, тртпақ келген
батыр екен. Екеуі де найзамен соғысады.
?уелде екеуі де бір-біріне найзасын дарыта
алмайды. Жадамбаның тәсілі бар, бірақ күші
жоқ адам екені байқалып қалады. Тағы бір
найза сілтескенде, Жадамба ат ктінен сыпырылып түседі. Олжабайдың күші одан басым түседі. Жайау қалмақты Олжабай қалай
түйреймін десе де түйрей алатын еді. Бірақ
ол йтпейді. Жерге тік түскен Жадамба атына
қайта мінсін деп, күтіп тұрады. Жадамба бірақ
жайау қалпы ат үстіндегі Олжабайға найза-

соғыса бастайды. Алдын ала солай келісілген
болыу керек, қазақтар енді «Қаша ұрыс салыу»
әдісін қолданады. Оны Хан тауы жақта Жаныкеш пен Олжабай қолы жүргізсе, Шұу бойында
Шойбек пен Сеңкібай қолы жүзеге асырады.
Шойбек қолы қаша ұрыс салғанда, қазақтар
қашып барады деп сенген қалмақтар далақтап
кеп құуады. Тасада садағы мен мылтығын
кезеп жатқан Сеңкібай қолы қалмақтарды
қойша қырып, зор қырғынға ұшыратады. Сол
кезде Сеңкібай қолы қалмаққа лап қойғанда,
әлдекімнің: «Абылай! Абылай!» деген алдыңғы
жақтан даусы шығады. «Бақтыйар! Бақтыйар!»
дегенге құлағы үйреніп қалған ұлы жүздің
адамдары оған таңырқай қарап қалады.
Ол Сабалақ деген атпен белгілі боп жүрген
?білмансұр болып шығады. Абылай ханның
аты стіп Аңырақай шайқасында осылай
белгілі болады. Сеңкібайдың айтыуынша, ол
осы ұрыста он екі қалмақты аттан аударып
түсіреді, соның бірі Қалдан Сереннің жақыны
Шарыш болады. Осы Аңырақай шайқасында
Сыйқым Ырыскелді, Ботбай Сәмен, Шымыр
Сартұлы Қойгелді, оның інісі Ақша, Қайдауыл
Жапар, Жаныкеш пен Олжабайлар айрықша
ерлік крсетеді. Атынан айырылып қалған
баласын мінгестіріп алған Қойгелді, жараланып қалған інісі Ақшаны кргенде: «Атасы
басқа, аттан түс, атасы бірге, атқа мін!» деп,
баласын түсіріп, інісін мінгестіріп алыпты
деген сз де осы ұрыста шыққан. Жаныкеш
пен Олжабай қолы соғысқан Хантауында
қалмақтардың аман қалғаны азын-аулақ
қана болған. Қысқасы, Аңырақайдың ерлік
шежіресін түгендеп жазыу әлі басталған
жоқ деуге болады. Бгенбай екеуі жүргізген
ұрысқа Қазыбек бектің зі былай баға береді:
«Мен, Қазыбек бек, қазақтың бұрын-соңды
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38-бет). Шайқастың 1729 жылы ткенін
ол да дұрыс крсетіпті, бірақ... Олар Басин, Моисеев деген тарыйхшылардың
жазғанына сүйенген екен, онда тегі «Ақтабан
шұбырынды, Алқакл сұлама» деген сз
жоқ, бұл әншейін қазақ-қалмақ арасындағы
кезекті соғыстың бірі болыпты да шығыпты.
Тарыйх жыл ткен сайын, зерттеудің
арқасында, тереңдеудің орнына, тайаздай
бастаған екен. Бұл соғысты: «Біріккен қазақ
қолының Жоңғар басқыншылығына қарсы
жүз жылдық азаттық соғысында бетбұрыс
жасаған ең ірі жеңісі» депті. Күлсең де осы,
жыласаң да осы. ҚСЭ 1972 жылы шыққан,
«Қазақстан» 1998 жылы шыққан, арадағы 26
жылдық «зерттеудің» жемісі – осы. Бұл пікірді
«енсійклопедыйалық пікір» деп айтыудың зі
ұйат. Қазақ «жүз жылдық азаттық соғысын»
салыу үшін, оны қалмақ жүз жыл бойы басып
алыуы керек емес пе? Жерін, елін жүз жыл
бойы басып алмаған қалмаққа қалайша қазақ
жүз жыл бойы азаттық соғысын ашады? Нені
азат етеді? Біздің тарыйхшылар «азаттық»
деген сзді кбіне ағат пайдаланады. Олар
Орбұлақ шайқасын да азаттық соғыс деп
дәріптеп жүр. Шын мәнінде, ол да азаттық
соғысына жатпайды, Отан қорғау соғысына
жатады. 6йткені Орбұлақ батырлары жерімізді
жаудан азат еткен жоқ, жауды жерімізге басып
кіргізбеу үшін соғысты. Сондықтан ол шайқас
Отан қорғау шайқасы деп аталыуы тійіс. Бұл
енсійклапедыйаның айтыуына қарағанда,
Аңырақай шайқасын ?білқайыр басқарыпты.
«Орыс барлаушыларының дерегіне қарағанда»,
ұлы жүз он мың жасақ, орта жүз он бес мыңға
жұуық, кіші жүз он-он бес мыңдай жасақ
шығарыпты-мыс. Сонда қазақ қолының жалпы саны 30-35 мың, ал қалмақ қолы 35-40 мың
болыпты. Біздің елде орыс барлаушыларының
дерегіне сенбейтін тарыйхшыны табыу мүмкін
емес, сондықтан оған қарсы сз айтыу – бекер.
?йткенмен, ХVІІІ ғасырдың бас кезінде қазақ
жерін жай араламай, барлау жасап жүрген
орыстардың кім екенін, Аңырақай маңында
қандай мақсатпен жүргенін қай тарыйхшы қай
тарыйхтан оқыды екен? Бұл қандай тарыйх:
тірік тарыйх па, келеке тарыйх па? «Шындық
үшін шырылдаушылар» қайда қарап жүр? Сол
соғысқа зі қатысқан, ұлы жүздің он жеті мың
қолын басқарған, Аңырақай шайқасының
бас қолбасшысы Бгенбай батырға кмекші
болған Қазыбек бектің дерегі мен «орыс
барлаушыларының» дерегін салыстырып
крейік.
«Арада үш күн ткенде Қазыбек аға Шұу
бойына жетті. Ол мың қолмен келді» дейді ол
(сонда, 24-бет). «Тле аға құуанғанын жасыра алмай: «Жаралысын жауға қалдырмаған
жолбарысым, келдің бе?» деп крісті Қазыбек
ағаға. Ол да жақсы сз айтты: «Жыйырма бес
мыңға қарсы шапқалы қасқайып отырсың
ба, арыстаным!» деп, екеуі тс түйістіргенде,
6тен (6тегенді айтады – Б. Н.) есіме түсіп,
менің кзімнен жас шығып кетті... Бұл күндері
мен үнемі Бгенбаймен бірге болдым. Алдағы
соғыстың жайын ғақылдастық. Бгенбайда
он бір мың қол бар болатын, енді ол Қазыбек
ағамен бірге ере келген сарбазбен он екі мың
болды... Бізде он жеті мың. Біз осы жыйырма тоғыз мың қолмен Хан тауында жатқан
қалмақтың жыйырма бес мыңына аттандық»
(сонда, 246-бет).
«Қалмақ қырылған» шайқасында
қазақ қолы қалмақтан мың адамға аз болса,
мұнда трт мыңға кп болған. Бүкіл Шұу
бойы адамға толып кеткен екен. Бгенбай:
«Іншалла, Қазкен (ағасы Қазыбек біймен
бірдей атамас үшін әрі кіші екенін ескеріп,
Бгенбай Қазыбек бекті солай депті – Б. Н.),
осы жолы жеңгендей болсақ, бұл – қалмақтың
құрыуының басы» деген екен. Бгенбайдың
бұл сзі кріпкелдік емес, крегендік еді.
«Екеуміз соғыстың тәсілі тұуралы кеңестік.
Келістік. Біз сарбаздардың бійе сауымнан

қозғалды деген хабар жеткенде, қазақ қолы
кейін Аңырақай аталып кеткен Далатау деген
жердің үстіндегі жазық алапқа бекінеді. Ертең
ұрыс басталады деп отырған іңірде Қазыбек
бек қасында бір шатырда жатқан Бгенбайды
таба алмай қатты сасады. 6зінің досы 6теген
құсатып қалмақтар алып кетті ме деп қорқады.
Барып қараса, Тле бійдің де, Қазыбек бійдің
де, Жолбарыс ханның да шатырында жоқ болып шығады. Қайдан іздерін, не дерін білмей
дал болып тұрғанында, Бгенбай зі сап етіп
қараңғы түннің ішінен шыға келеді. Бгенбай
те қырағы болған кісі деседі, қараңғы түнде
жерде жатқан ійнені креді деген сз тараған
екен кезінде. «Қазкен, мені іздеп жүрсің бе?
Жата бер, келем» дейді Бгенбай. Ол кездің
ізеті қәзіргіден згеше, әрі бас қолбасы, әрі
жасы үлкен адам айтқан соң, Қазыбек бек
жатып қалады. Тек Бгенбай таңға жұуық
шатырға оралғанда ойанып кетеді. Кктемнің
қара жаңбыры құйып тұрғанда Бгенбай қайда
барған дейсіз ғой? Ұйқтап жатқан қалмақтың
қосына барған. Бұл Бгенбайдың зіне тән
әдеті болған. Кейін Қаратал – Кксұу ңірінде
болған ұрыста да Бкең түнделетіп қалмақ
қосына барғанын Қазыбек бек тағы жазады.
Қалмақтың бас батыры Аңғырақтың
шатырына кіріп, ондағы үш мылтықты алып,
ұйқтап қалған кптеуілін бір қойып талдырып,
атқа ңгеріп алып келеді. ?бден жау сыртына
шыққан соң, кптеуілдің есін жыйғызып,
қалмақтардың соғыспақ сырын сұрайды.
Зәресі ұшқан кптеуіл бар білгенін ақтарып
айтып береді. Оның айтыуынша, қалмақтар
аш екен, азықтары таусылып, осы соғыстан
ат олжалаймыз, соған тойамыз деп отыр
екен. Зеңбірек ататын еуропалық та қашып
кетіпті. Мылтықтарының дәрісі де таусылыпты. Соғыс басталмас бұрын қалмақтар біраз
қолды қазақтардың тұу сыртына таңертең
шығарып жіберіп, соғыс қызған кезде тұу
сыртынан соққы бермек екен. Сырттан тійген
жау әрқашан қәуіпті. Сондықтан таңертең осы
ңірді жақсы білетін Ошақты Саңырық батырды шақырып алып, Шоқпарға бекініуді тапсырады, ал Жәпек батырды шақырып алып,
Арынорға бекініуді тапсырады. Екі мың қол з
орнына жетіп, орналасты деген хабар жеткен
кезде қазақ жансыздары Ккбарақ пен Балдан
қалмақтың үш мың қолы Шұуасқа тіуге беттеп барады деген хабар жеткізеді. Содан кейін
Бкең Саңырық пен Жәпекке кмекке тағы
екі мың қол жібереді. Естерек пен Қарабек
қолы соған кетеді. Оларға жол крсетіп,
осы арада қой жайып, тай мініп скен 6теп,
6теген батырдың інісі, қоса кетеді. Қалмақ
қолы қазақтың тұу сыртына тіп кетіу үшін,
күн шықпай-ақ шұбап келеді. Тұтқыйылдан
оларға тап берген қазақ қолы қалмақтың тұуталақайынын шығарады. Жаппай қырылған
лігін тастап, қалмақтар теріскейге қарай
қашады. Қазақ қолынан шығын болмайды.
?йгілі «Аңырақай шайқасы» аталған тарыйхый шайқастың беташары осылай басталады.
Бкең жаңбырлы түнде жау ішіне кіріп,
кптеуілден бұл құпыйаны білмегенде,
қалмақтар қазақтарды айналып тіп, тұу
сырттан – күтпеген жақтан – тійісер еді,
онда ұрыстың беті қалай боларын бір құдай
білсін. Ешбір жерде, ешбір ортада айтылмай
келген Бгенбай батырдың бір ерекшелігі
осындай. Сәскеде Аңғырақтан елші келеді.
Жекпе-жек басталды. Алғашқы жекпе-жекте
Аңғыраққа қарсы Сатай баласы Блек батыр
шығады. Ол кішкентай бала кезінен ұрысқа
баулынған, ұрыс әдістерін әбден меңгерген,
ат үстінде әртүрлі әдіс крсетіп соғысыуға
дағдыланған жас батыр еді. Ол сол арада
сауытын шешіп тастап шығады. «Баламның
орнына мен барайыншы!» деп жылап тұрған
Сатай: «?, балам нер крсетіп соғысатын
болды» дейді, соны кргенде. Айтқанындай,
Блек Аңғырақ күтпеген «нер» крсетеді.
Аңғырақ қарсы шауып келе жатқанда, Блек

сын қадамақ болады. Қазақ батыры оның
найзасын шоқпармен қақ бліп тастайды.
Жадамба отыра қалады. Олжабай тағы оның
түрегелгенін күтіп тұрады. Ол атына мінген
соң, қара кер атпен омыраулатып, ат-матымен
Жадамбаны жерге құлатады. Қалмақ атына
қайта міне бергенде, Олжабай бос мойын
шоқпармен Жадамбаны бастан бір қойады
да, қалмақтың атын жетектей жнеледі.
Бгенбайдың: «Бармай-ақ қой!» дегеніне
қарамай, ат үстінде бір кесе қымызды сіміріп
алып, қайтадан ортаға шауып кетеді.
Содан кейін ол күні жекпе-жекке қалмақ
жақтан ешкім шықпайды. Жекпе-жек он бір
күнге созылады, қалмақтың жыйырма тоғыз
батыры жекпе-жекте жер жастанады, он
екінші күні Бгенбай қолындағы Қоқ деген
батыр зі сұранып, жекпе-жекке шығам деп
болмай қойады. Бгенбайдың оны жібергісі
келмейді, ліп қалады деп қорқады. Қоқ
бірақ қойарда-қоймай жүріп Тле бійге барып рұқсат алады. Қоқ күнде мініп жүрген
шабан торысымен ортаға шығады. «Қап, мынау, тым құрыса, атын да ауыстырмады-ау!»
деп, Бгенбай кініп қалады. Қоққа қарсы
Бақы деген қалмақ батыры шығады. Қоқ
ешкім күтпеген қылық крсетіп, қалмақты
ат үстінде тып-тыныш тұрып қарсы алады.
Бақы найзасын оның кеудесіне қадап, енді
нығарлап ійтере бергенде, Қоқ шоқпармен
найзасын қақ бліп тастайды. Сонан соң
астындағы аты кз ілеспес жылдамдықпен
қалмақтың қасына жетіп барады да, Қоқтың
сілтеген шоқпары қалмақ батырының қақ басынан тійеді. Қоқ Бақының айағын үзеңгіден
асықпай шығарып алады да, аударып тастап,
атын жетектей жнеледі. Он шақты қалмақ
оған қарсы лап қойады. Қоқ аспай-саспай
олармен шоқпарласа жнеледі. Сол кезде
қазақ жақтан да жүз шақты жауынгер лап
қойысады. Сйтіп, айға созылған ұрыс басталады да кетеді. Осы үш жекпе-жекті Қазыбек
бек даралап жазады. Содан-ақ жекпе-жек
соғысының біраз сыры жан-жақты ашылады.
Бұдан бұрын да, бұдан кейін де соғыс тәсілін
з кргені бойынша бірде-бір қазақ Қазыбек
бекше жазып қалдырған емес. Ол – әйгілі
Бгенбай мен Блектің, Олжабай мен Қоқтың
ерлік ескерткішін қаламмен салған адам.
Оның бағасын болашақ ұрпақ әлі де бере жататынына кәміл сенімдімін.
Қазақтар «Үш тоғыс» дейтін соғыс тәсілін
салады. Оның мәні былай: әскер мың-мыңнан
үш қатар тұрады екен, алдыңғы мыңы бійе
сауым уақыт соғысқан соң, шетке шығады
екен де, ұрысқа екінші мыңдық, сонан соң
үшінші мыңдық кіріп соғысады екен. Мақсаты
– жауынгерлерді әбден шаршатып алмай,
жауға тың күшпен тійісіп соғысыу. Қазақтар
трт мың қолды тың ұстапты. Бгенбай
мен Қазыбек бектің барлық жағдайды жанжақты ойластырғанын содан да байқауға
болады. Жаудан артық трт мың адамды
әдейі тың сақтапты. Соғыстың әбден қызған
кезінде оған Жолбарыс хан да қатыспақ болып құлшынады, бірақ оған Тле бій рұқсат
етпейді. Хан бійді тыңдайды. Батырлар да
бійді тыңдайды, бәрі бійге жүгінеді. Есте
сақтайтын ерекше тәртіп.
Қалмақ 25 мың, қазақ 29 мың, барлығы
54 мың адам. Бәрі бір жерде соғысыуға сыймайды, сондықтан енді олар блініп-блініп

мұндай ұйымдасқанын, қазақтың шын егескенде соншалықты жанкештілігін кргенім
– осы. Осыған дейінгі біздің ұрыс салып
жүрміз дегеніміз Далатаудағы бұл ұрыстың
жанында баланың ойыны сыйақты болып
қалды... Қазағым шын з ісіне берілгенде,
лген-тірілгеніне қарамайды екен ғой, лмей
беріспейді екен ғой деген қорытынды жасадым» депті Қазыбек бек (сонда, 255-бет). Бұл
жай ұрыс емес, жан алып, жан берген ұрыс.
Бұл – қазаққа қазақтың сүйсінгеннен,
тебіренгеннен берген бағасы және бұрынғы
тарыйхтан да, осы заманда да ешкімнен мен
естімеген баға. Қазаққа осыншама бағаны
Қазыбек бектің қалай қыйып берге ніне
қайран қалам. Кзімен крген адам кңіліне соны қалай сыйдырған?! Апырмай,
жарықтық, Бгенбайдың қолбасылық нерін,
оның нәтійжесін осыншама мадақтауға
қалайша кейбіреулерше іштарлық жасамады
екен? Жатқан жері жайлы болғыр қайран
бабаларымыз-ай! Бағаларыңа әлі күнге дейін
жете алмай жүргенімізді кешіре кріңіздер!
«Бұл соғысымызға Бгенбай екеуміз зіміз де
рыйза болдық» депті бар-жоғы. Бұл шайқасқа
?білқайыр қолы қатыспағанымен, кіші
жүзден Қабақ ұрпақтары Байрақ, Қайрақ,
Тайлақ – үшеуі бастаған батырлар үш ұрыулы
елдің ұрысына татыйтындай ұрыс салып
қатысыпты. Олар Саңырық батырдың тікелей
нағашылары еді. Бұлар әйгілі «Тілеу – Қабақ»
әнінде айтылатын Қабақ ұрыуының адамдары болатын. Үшеуі де «Қыз Жібек» жырында қәте жырланған, шын мәнінде, Қыз
Жібектің ағасы Бекежан батырдың балалары болатын. Отыз трт күн соғысқаннан
кейін Бгенбай мен Қазыбек бек ұрысты екі
блініп жүргізіуге мәжбүр болады. Енді «Үш
тоғыс» соғысын айақтап, «Екі аша» соғысын
жүргізіулеріне тұура келеді. Қалмақ нойандары жеңілісті бірінен бірі кріп, екі блініп
кетіп еді. Далатауда қалмақтың он мыңдай
лігі қалады. Аңырақай шайқасы осымен
айақтала қоймаған. Бгенбай да, Қазыбек бек
те қашқан қалмақтарды құуа соғыс салған.
Демек Аңырақай шайқасынан кейін де соғыс
айақталмаған.
Ұлы жүз әскерінің үлесіне Қасклең мен
Шамалдың жеті жарым мың қолы тійеді.
Далатаудың шығысында тағы екі күн соғыс
болады. Қолбасы болғандықтан, ол соғыста
Қазыбек бек Харсан, Сартақ, Сахыйан деген қалмақ қолбасыларымен жекпе-жекке
шығып, үшеуін де жеңеді. Ол енді Қазыбек
батыр атанады. Ол кезде ұлы жүз қолында
он үш мың адам бар екен, йағный он жеті
мыңның трт мыңы Аңырақайда лген болып шығады. Сартауқұмда қалмақтың трт
мың қолы бекініп жатқан-ды. Қалмақтар
тағы ашығады. Қазақтар Аңырақайда лген
он мың қалмақтың атын азық қылады. Ол
кездің дағдысы бойынша, әр жауынгерде
екі ат болған: бірі – ереуіл ат, екіншісі –
еріулі ат. Ереуілін ұрысқа мінеді, еріулісін
жай кезде мінеді. Соғыс біткен соң қолға
түскен аттың санына қарап, қанша қалмақтың
лгенін санайтын болған. Шамамен, он мың
лген қалмақтан жыйырма мыңға жұуық ат
қалады. Ал жеңілген қалмаққа ұрыста лген
қалмақ пен қазақтардың аты да бұйырмайды.
Сондықтан олар ашықпағанда, кім ашықсын?!
Келесі соғыс алты күнге созылады. Сонда
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Блек батыр тағы да Долаңқара деген қалмақ
батырын жекпе-жекте лтіреді. Аңғырақты
қалай лтіргенін крген Долаңғара, жекпежекке Блектің шықаннын кргенде, қайта
қашып, қол ішіне кіріп кетпекші болады, бірақ
қалмақтар оны кіргізбейді. Долаңқара – оған
қазақтар қойып алған ат, оның шын аты –
Хасарыу. Ол Албан Малай Сары батыр лген
соғыста (Малай Сары жотасы) Наурызбайдың
ағасы Құдайбергенді Іленің оң жағындағы
ұзын жотада ткен жекпе-жекте лтіреді.
Блек: «Құдайберген ағаның кегін алдым!»
деп құуанады. Долаңқара, Мұқыры деген
қалмақтар – «Ақтабан шұбырынды» басталған
кезде Жәркент, Кктал (ол кезде Бұурақожыр
– Б. Н.) мекендерін басып алған қалмақтардан
шыққан батырлар. Мұқырыны кейін Сұуан
Бағай батыр қәзіргі Мұқыр аталған жерде
жекпе-жекте лтіреді. Кктал ауылының
желкесінде, Құудың арасаны (қәзір ЖәркентАрасан – Б. Н.) деген шаттың батыс бетінде
Долаңқара тепсеңі әлі солай аталады.
Бгенбайдың он мың қолы алдына түскен
қалмақтың жеті мың қолын құуып, Арқаға
қарай кеткенін жазады Қазыбек бек. Сонда
оның он екі мыңынан он мың, ұлы жүздің он
жеті мыңынан он үш мың қалса, Аңырақай
шайқасында қазақтың алты мыңы қырылған.
Жәпек пен Қылышбектің екі мың қолын
қалмақ соңында қалдырып, енді Қазыбек
батыр ұлы жүз қолын Қозыбасыға жеткізеді
де, жасы қырыққа тайап қалғандықтан (1692
жылы тұуған – Б. Н.), енді ұлы жүз қолын
басқарыуды жас батыр Наурызбайға тапсырыуды ұйғарып, батырлар кеңесіне салады. Олар
құптайды да, Наурызбай ұлы жүз қолының
қолбасшысы болып сайланады. Аңырақай
шайқасы осылай айақталады. Осы жеңіске
Бгенбайдың барлаушылық қызметі үлкен
себеп болғанын Қазыбек батыр былай жазады:
«Бгенбайдың тас қараңғы түнде істегенін
ешкім де істей алмас еді. Оны істеу үшін тек
Бгенбай болыу керек» (сонда, 250-бет). Бұл
даурыққан адамның ктерме бағасы емес,
ерлігін з кзімен крген күәгер адамның
таңданысы!
Енді жанама деректер жайында бірер
сз. Ел ішінде: «Менің Бәлен деген атам
Бгенбайдың сардары болған, ана соғысқа
қатысқан, мына соғысқа қатысқан» деген
әңгіме аз айтылмайды. Алайда сол «Бәлен
ата» жайында Қазыбек бек ештеңе жазбайды. «Неге жазбайды?» деп, «Бәлен атаның»
ұрпақтары оның кітәбіне қарсы болады. Бірақ
олар Қазыбек батырдың ұлы жүз қолбасшысы
болғанын ұмытпауы керек, ол з батырларын
біледі, Бгенбай, Қабанбай, ?білқайырдың
әскерлерінен зі кргені мен кездескенін ғана
біледі, сондықтан әркім з атасын да, згенің
атасын да халқымды қорғаған батырлар деп
қана қарағаны дұрыс.
Академик-тарыйхшы М.Қозыбаевтың
бір пікірін «Алаш» жұрналынан оқыдым. ол
мақаласын «Қазақстан» ұлттық енсійклапедыйа сына да беріпті. «Қанжығалы қарт
Бгенбайдың ұсынысымен соғыста қаза
болған қазақ жауынгерлерінің денесі таудың
басына шығарылып жерленді» делінген
онда (1999 жыл, 2-том, 463-бет). Мәкең бұл
деректі «Бұланты – Білеуті шайқасына»
қатысты айтыпты. Ол соғыс 1726 жылы
?білқайыр ханның қолбасшылығымен ткен.
Ал Аңырақай шайқасы Бгенбай батырдың
қолбасшылығымен ткен. Сондықтан
Бгенбай бұйрықты осы ұрыста, йағный
Аңырақай шайқасында беріуге тійіс деп
ойлаймын. Ұрыс ткен Бұланты зенінің
бойында тау бар деген деректі ешкім жазбайды. Ал Аңырақай шайқасы ткен жер бұрын
Далатау аталған. Аңырақай аталатын темір
жол бойындағы бекеттен ткен соң, Алматы
– Шымкент пойызының оң жақ терезесінен
тау үстіне жерленген бейіт тастары ап-анық
крініп тұрады. 20-дан астамын пойыз ішінде
отырып-ақ санадым. Біреу-екеу болса, жай
тастар ғой деуге болар еді, кптігіне қарағанда,
бүкіл жауынгерді емес, атақты батырларды
ғана жота үстіне жерлеген деп жорамалдауға
болады. Меніңше, Манаш Қозыбаев айтып
отырған жауынгерлерді тау үстіне жерлеу осы
Аңырақайда болған.
2017 жылы 5 қазанда «Ана тілі» гәзетінде
Жандарбек Қарабасов Қырықбайұлының
«Құлжабасы – Құушоқы» атты мақаласы
жарыйаланыпты. Содан үзінді келтірейін.
«Осы тұрғыда мен лкетаныушы, Қазақстан
жұрналістер одағының мүшесі ретінде
қазақтың Аңырақай шайқасы ткен қасійетті
жер «Құлжабасы құушоқы» дер едім және
Қазақстанның кійелі жерлерінің жобасына енгенін қалаймын!... Қойшының баласымын... әкеме кмекші болдым. Атпен
Құлжабасыға неше мәрте шықтым. Ол шоқыға
солтүстік шығыспен ғана ктеріліуге болады... Құлжабасы шоқысы Жамбыл обылысы,
Қордай ауданының айағында жатыр... Ол
шоқы Аңырақай шайқасы кезінде сардарлар мен сарбаздарға тірек болса керек, бійік
шоқыны ійеленіу үшін, екі арада кескілескен
ұрыс болады... Құлжабасының бійігіне жауды бақылауға Тле бій мен Қазыбек бій
ақылдаса келе ақылды жас сарбаздардың
бірін қойады... Осыдан екі-үш жыл бұрын
Кенен ауылының азаматы Кенжетаев Мұхтар
да осы жоғарыдағы аңызды ақсақалдардан
естіуші едім деп, нақышына келтіріп айтып берді... Аңырақай шайқасы ткен жер
ауқымды. Шығысы Алматы обылысынан
бастап, батысы Жамбыл обылысының Шұу
ауданынан ары асады... қасійетті бабаларымыз шыққан Құлжабасы шоқысын дәріптеу
жас ұрпақтарды тәрбійелеуде, рұухымызды
асқақтататын қасійетті мекен екеніне дау
тұумаса керек» депті ол.
Елдің жадында осындай жұлым-жұлым,
оқыйғасы ауыс-күйіс аңыздар ғана қалған
Аңырақай шайқасының шындығы тек
Қазыбек бек батырдың жазбасында екенін
мойындайтын да, бағалайтын да кезең келді
деп ойлаймын. ?рі тарт, бері тарт жалғаса берсе, ұзамай оның да аты шетініне ешқандай
күмәнім жоқ. Оның бетін әрі қылсын! 2019
жылы осы ұлы жеңістің 290 жылдығын мемлекет тұрмақ, не тарыйхшы, не жәй зерттеуші,
не руханый жаңғырыуды насыйхаттап жүрген
бір шенеуніктің атап тпегеніне қарап,
... сан түрлі ойға кетемін. Тарыйх ойдан
шығарылатын шығарма емес қой. Ол ғылым
мен ғалымның, мемлекет пен халықтың
мәденій деңгейін крсететін әлеуметтік лшем
емес пе? Сондықтан дәлелсіз сйлемеуге
кшетін кезіміз келген сыйақты.
Ескерту: автордың жазу
стилі сақталып берілді
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Аққулар сыңарларын тауып мұнда
Кздерін ғашықтардың млдіреткен.
Млдіреткен, толқыннан кл дір еткен,
Ару қыз орамалын байлап тасқа
Қол бұлғап туу биіктен желбіреткен,
Осыған тәнті болып мен жыр еткем...
***
Кл жағасы. Кз салдым үйрек салған ұяға,
Кңілдегі кк днен ккірекке сыя ма.
Тамылжыған табиғатты таңғажайып
кргенде
Қиял шіркін қонар ма Оқжетпеске, қияға.

Бақытжан
ТОБАЯҚТЕГІ

Қасқалдақтар ұшып жатыр Бурабайдан
пыр-пырлап,
Тау зені клге құяр сылдыр-сылдыр
сыңғырлап.
Қиқулаған дауыстары үйрек біткен әлемі,
Кереметке кенелесің тұрып қалсаң
тың тыңдап.

Көкшебелім –
көксегенім

***
Ккшебелде кк мұнарым,
Кк мұнарым тұмшалап.
Қарағайлы кп шынарым,
Кргенім жоқ мұнша бақ.
Сауырын-ай ерек таудың,
Самсап скен самырсын.
Арасында желек баудың
жиде скен, танырсың.
Ккшебелім, кксегенім,
Кксегенім, кріктім.
Сенде күнім тсе дедім,
Тұлғаңа зім жерікпін.
Бар ма екен Ккшебелдей
Кз суырар сұлулық.
Тау-тастары текшелердей,
Тұла бойы ұлылық.

О, Ккшетау, сенімі мол,
Менің мәңгі кеудемде.
?не, ақ бұлт, сері ме ол
6рге жүзіп рлеуде...
***
Күз келді ғой, күреңді күз келді ғой,
Жазғы күнгі іздерді іздедім ғой.
Қайда сол бір жаздағы саялы бақ,
Үмітімді әлі де үзбедім ғой.
Күз келді ғой, сары ала жапырақ таң
күзгі бақты сенімен аралатқан.
Таудан бұлақ сыңғырлап күлкісімен
Сай-саланы қуалап тарап аққан.

О, Бурабай, Бурабай,
Аңыз клім ежелден,
Сен дегенде асып түсті мына кңіл
кемерден.
Бар әлемнің асылын жинап саған
берер ме ем,
6зіңменен мірімді бірге кешсем егер мен.
О, Бурабай,
Саған мәңгі ғашықпын,
Сені кріп күй сандығын ашыппын.
Оқжетпестің етегінде тұрып мен
Тасқын селдей лең-жырды тасыттым...
***
Оқжетпесім, Оқжетпесім,
Биік тауым, тұрсың блек.
Сендей заңғар жоқ дестедім,
Жазатұғын жырсың ерек.
Шықтым саған талмай, танбай,
Тас біткенді елемей.
Шыңға жетіп атқан таңдай
Тұрдым асқақ тредей.
Бар ма сендей дара шыңым,
Жер-жаһанда кермиық.
Тапқан зі жарасымын
Тұрған оқшау р биік.
Табиғаттың кереметін
Айырбастамас алтынға.
Биіктікті ре дейтін
Қазақ-ғажап салтында...
ТІЛ МАЙДАНЫ

Күз келді ғой қараша қаздарменен,
Сағынышпен, айтатын саздарменен.
Күндер баяу жылжиды баяғыдай,
Іңкәрлік, ынтызарлық аздау менен.

Есіме түсіп кетті жыр қайдағы,
Жүрекке ауыртпалық гір байлады.
Күресіп келеміз біз қара орыспен,
Елімде ріс алды тіл майданы.

Күз келді ғой,
Күндерді тізбедім ғой,
Сондадағы күдерді үзбедім ғой.
Кездессек сол баяғы қалпым менің,
Жүректі ұстап зіңе сіз дедім ғой.

Бұл жырды дана болар дара жазад,
Қара орыс қалама жат, далама жат.
Шенеунік басқышымен рмелеген
Шайқалмас трінен бір шала қазақ.

Күз келді ғой,
Қайда сол арайлы шақ,
Жүруші едік Тоғжан мен Абай құсап...
Жастық шақ жалауымен тербелдік біз,
Жазылмай екеуара талай құшақ.
Күз келді ғой...
***
Клдің бетін иректеген
Бурабайда үйрек крдім.
Содана бетер арқам қозып
Жыр нсерін түйдектедім.
Бұл жаққа мен сирек келем,
Бурабайда үйрек крем.
Оқжетпес тұр қарт сақшыдай,
?мір айтса билеп берем.
Тым тменде тұрғасын ба,
Туу биікте, шың басында
Ару қыздың млдіреген
орамалын желбіреген
крдім мен де шын, расында.
Тура тартсаң беткейден кең
Садақ оғы жетпейді екен.
Сонда аңыз ақиқат па,
Еске түсіп септейді дем.
...Жүзе берші үйректерім,
Кңілімді күйлет дедім.
Оқжетпесім, қорғанышым,
Үйректерді сүй деп келдім.
***
Крдің бе шағаланың клге қонғанын,
Крдің бе клге кп үйректің толғанын.
Бурабай сені тебірентпей қоймас сірә да,
Кеудеме келіп сазды күй,
Жүрекке жылы толды әнім.
Оқжетпес тұр шүйлігіп,
Клге тартар сыйды нық.
Етекте толқын тулаған,
Мендегі жаным күйді ұқ.
Айналдым айнала тңіректен,
Ккшетау сұлу қандай елжіреткен.
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Тіл-майдан бастап кеттік барлық жерде,
Жанашыр шын патриот қалдық елде.
Бар тыныс тірліктерді тіл үшін деп
Ерттетіп сәйгүлікті салдық рге.

Сағыныш
НАМАЗШАМОВА

ҚОЛШАТЫР
Жаңбырда да бір жасын бар,
Жанның оты ше ме?!
Жауын жауса қолшатырлар
қыдырады кшеде.
Ауыр тұман ауада кіл,
Қорғанышы санаған.
бұлт қондырып бара жатыр
тбесіне әр адам.
Қолшатырлар даңғылменен
дңгелейді жер үсті.
Кеңістіктің жаңбыр деген
жан қабаты ең ішкі.
Содан екен жүрегіммен
табатыны үйлесім.
Қолшатырды қалдыршы үйге,
Тамшы біткен билесін!
Топырақты сүйсін жауын,
Құшағында ерісін.
Мені қойшы... жаңбыр дәйім
жаусын Қара жер үшін!
ТЕРЕЗЕДЕН ТЫСҚА
К9З САЛҒАНДА
Терезе ашық. Жып-жылы леп кіреді.
Таныс та бейтаныс шу естіледі.
Кшеде клік біткен гүжілдейді,
Сол дауыс іңір түспей үзілмейді.
Фонтанда бала-шаға салып асыр,
Сонда сен балалықты сағынасың.
Бір бала бара жатыр жылап тағы,
Бірақ оны шешесі жұбатпады.
Сорып алып шылымын әнеу жігіт
жасырады, қоярдай әлем біліп.
6шіреді сонан соң шоғын жаншып,
Ал мен шоқтың естимін соңғы даусын.
Қызметкер ме тұрған ол алып тыным,

Жүзімнен шаттық крген, арай крген
Бағамды асырып жүр талай жерден,
Кңіліндей ақ түске бояпты да
Құрт беріп жіберіпті Оңай жеңгем!

О, тілім, шамшырақтай шамым менің,
6зіңді барым дедім, нарым дедім.
Күңірентіп келеді қылын шертіп
Не крмеген қылқобыз сарынды елім.

Шаштағы аппақ селеуді санай келген,
Жыл мынау шаттығыңды тонай желген…
Жабырқап отыр едім, жан-күйімді
Тап басып таныған ә, қалай жеңгем?

О, тілім, жарқыраған жауһарымдай,
Даламда қалған жалғыз қауқарымдай.
Сен үшін күреседі әлі жастар
Дүркіреп ктерілген жауқазындай!
***
Тілім менің,
Ғажайып тілім менің,
Тілім барда асқақтап күлімдедім.
Тілім, тілім – айбарым, айбыным да,
Тілім барда ешбірде сүрінбедім.

Тіні тарқатылмайтын тзім берген,
Мейірімі млдіреп кзінде рген,
Сыйластықтың сарқытын сақтап жүрген
Жеңгем еді ол шешемнің кзін крген.

Күресемін тіл үшін, тіл-майданым,
Сол күресте мың қызып, мың қайнадым.
Сол күресте жеңсем мен әруақтанып
Туған жердің тсінде тың жайладым.

***
Күн күркіреді.
Күркірі кеп Кктемді түртіп еді,
Ол оянды.
Оянып, нұр тіледі.
Соны сезіп аспан да сіркіреді.
Күн күркіреді.
Қошқыл тартып барады бұлт реңі.
Дүркіреген дауысты естімесе,
Оянбауы Кктемнің мүмкін еді.
Күн күркіреді.
Кіреді енді дүниенің, шіркін, ңі!
Дала-перзент жайраңдап жүруі үшін
Аспан-Ана бір ауық күрсінеді…
***
Талып жетті тау әні,
Мүлгіп жатыр күзгі бақ.
Құстар кетті ауаны,
қанатымен сызғылап.
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О, тілім, баба тілім, ана тілім,
Сен болсаң ашылғандай жаңа Күнім.
Сенсіз күнде арайланбас ақ таңым,
Сенсіз білсең жаңғырмайды сана бүгін.

Ана тілім айдыным, айбатым да,
Арқасында қажымас қайратым да.
Туған тілде сйлесем тебіренем,
Туған тілде жазылар жай хатым да.

Ауық-ауық түзейді галстугын.
Екі жас сезімдерін жалаңаштап,
Крген жан кз-кңілін ала қашпақ.
Ғашықтық оңашаға жүгіретін,
Сонда еді оның барлық құдіреті...
Ағыл-тегіл адамдар сабылысып,
Жүгіреді бір жаққа алып-ұшып,
Қайда бәрі асықты, 6мірге ме?
Онда бару керек қой кңілдене?!
Естіледі құстардың үзік әні,
Адам неге құстарға қызығады?!
Жиі-жиі қояды шықылықтап,
Шамаң келсе, құс үнін түсініп бақ.
Мойнын созса мен жаққа емен, терек,
Келер біреу оған да клеңкелеп.
Сүйеніш қой орындықтың арқалығы,
Ал біз кзге ілмейміз жорта мұны.
Біреу тізе бүгеді тыным алып,
Біреу ақыл айтады тұрып алып.
Елітпей емен есік, емен еден,
Кз салып қояйықшы терезеден.

***
Күз дегенің – қимастықпен
қуған жазғы елесіңді,
Бірте-бірте оты сніп
бара жатқан дене сынды.
Неге адамға бір-бірінің
азабы жат, құса бтен?!
Құстар болса кетерінде
топтанып ап ұшады екен.
Қоштасуға сол құстардың
жатпаса да үні жетіп,
Кк жүзінде би билейді
қанаттарын дірілдетіп.
Кктем, жаз да те шықты,
Қалай-қалай жылдам бәрі?!
Күзден хабар беріп жатыр
Күн қабағы сұрланғаны.
Күз де бізге жаңа келген
қарашадан те барып,
Жиі-жиі жауа берген
жаңбырменен кетер ағып.
***
6зеннің, аңғардың ба,
Еңіске ағатынын,
Еңселі таулардың да
Етегі болатынын,
Жұлдыз да кппіз дейтін
Жалқы боп құлайтынын,
Асқақтап жеткізбейтін
Аспанның жылайтынын.
Мұхит та ала жаздай,
Мұз құрсап, тұншығарын,
Сағыныш сары аяздай
Жаныңды шымшыларын.
Жүрек те емделгенде
Мейірім аңсайтынын,
Кешіре бергеннен де
Кңілдің шаршайтынын,
Білсең ғой!

ШЙ
(Жеңгем Жанатқа)

Кедергі күш – мәңгүрттер, кзқамандар,
Кенже қалып жарыста озбағандар.
Қанша сатсаң қазақтың бар байлығын
Жер мен Тілді ешқашан қозғамаңдар.

Жамалында жарық біткен тайғанап,
Шабыт сыйлар шат күлкімен аймалап;
Ақ жеңеше, жеттім сені сағынып,
Шәйіңді аңсап қызыл күрең, қаймағы ақ.

Тілім, Тілім, ардағым, алдаспаным,
сенсіз күңгірт арайлы таңғы аспаным.
Арналады сен үшін кие тілім
Бар жігерім, бар ойым, бар дастаным!

Балдай дәмі бойды елітіп, ойды ала,
Балауыздай балбыратып қойғаны, ә?
Жүрегімнің жүз дертінің дауасы –
6зің құйған қою, күрең шәй ғана!
Шырлағаным – шетсіз-шексіз шартарап,
Жырлағаным – жабыққаным жол қарап...

Басқа жақтан іздеген
мұнда да бар ауа, су.
Жетпейтіні бізге тек –
жақыныңмен санасу.
«Мықты болсаң жаңадан
қайта түлеп бүрлеп кр».
Сйлеп жатты ауада
қалып қойған суреттер...
***
Сендегі сұйық қылық,
Сендегі қиял қасаң,
Құдайды сүйіп тұрып,
Адамды сүйе алмасаң.
Тәңірдің сүюінде
болмайды тәсіл-айла?!
6зінің биігінде
Сүйеді Ол осылай да!
Алалық тұрады ылғи
Адамның есебінде,
Аһ ұрып құлазиды ол
Аспанға кшерінде.
Құмның да құнын білмес
Сүйсінер тауға қарап.
Жалғанда сүріндірмес,
Жаныңа жалға қанат.
Уақытты тесіп тіп
шығатын шексіздікке
Махаббат – ессіздік пе?!
***
Сз деген – біздегі Жарық Ой,
Қағазға шашылған уыстап,
?ріптер жай ғана тәні ғой,
Ал жаны тұрады тыныстап,

Бір жеңілдеп қалайыншы, ақтарып
Сырларымды, ақ құманды ортаға ап.
Құмғаныңда – кңіл тұнған кл еді,
Құйғаның да – сол кңілдің леңі.
Қақ тріне жайғасқандай жұмақтың,
Ккжиегім кеңіп сала береді.

Нұргүл МАУЛИНА

Сол бір кезде сәл кідіріп Айла Сан,
Дүбірлетіп дархан дүние той жасар...
Ұмытып бар күйбең, күйкі тірлікті,
Самаурынның жанына кеп жайғасам...

Ұқсас кңіл үлпілдеген мақтаға
Сандығымның түбінде кп жатты, аға.
Кереңдердің күңкіліне крсетпей.
Жүрегіңнің лүпіліне сақта, аға!
***
Осы ұяда тартылып таң-сыбағам,
Бұла күннің таңдайын ән шылаған.
Түндігінен түтіні түзу шығып,
Шаңырақтан шаттығы тамшылаған...

Сезбесін деп жылдың дауыл, боранын,
Шашақтарын мейіріммен тарадым.
Жүрегімнің жылуына қандырып,
Сағыныштың сәулесіне орадым.
6мір жайлы толғағанмен күйші бар,
Жалғыз ішек шертіп жүрген күй сыңар.
Кестесінде – кктемдердің кркі бар,
Дестесінде – қызғалдақтың иісі бар.
Санама кеп сыбырлайды сылқым жыр:
Ұяң кңіл сезімдерін іркіп жүр.

Ешкімге де, ештеңеге байланбай,
Ешкімге де, ештеңеге қарманбай,
Ешкімге де, ештеңеге таңғалмай
6мір сүрген адам қандай Аймаңдай?!
***
Тұтасып тұрған тыстағы
тұманға кмілгеніңде,
Булыққан буды құш-тағы,
Күрсінген менің демім де.
Жүгіріп жетіп, жел сенің
жағаңды сипап ойнаса,
Жел де бір менің блшегім,
Жеткізбейтіні болмаса.
Сағынып жүрген шағыңда,
Далаға шықсаң асығып,
Ақ бұлттан түскен ақ ұлпа
алдыңда жатар шашылып.
Келесің кешіп теңізді,
Аяғың асты ақ кбік.
Жібіген тастар т різді
кзімнің жасы жатты еріп...
***
Бауырына басқанда түн даланы,
Бұлың бұлт та тыншиды мұржадағы.
Тсек дейтін табытқа таңып қойып,
Құдай менің жанымды күнде алады.
Тәнімді тастап шығып түс кремін,
Жанымды тордан шыққан құс кремін.
Түс – менің алқынбайтын сапарларым,
Түс – менің таусылмайтын ішкі леңім.
Ажал ажал бола ма айтып келген,
(Нем артық қырда жатқан айшықты елден)
Жан, сенің құдіретіңді ұқсам етті
Құдай алып, қайтадан қайтып берген.
***
Қайығымды қойса дағы алтындап,
Су үстінде тұрам ылғи қалтылдап.
6згелерге қалай, не деп жүгінем,
6з клеңкем ұстатпайды ол тұрмақ.
Күнде солай – киім кием, ас ішіп,
Ал кім кре алар дейсің Бас ішін?!
Жасыса сол, кңіл үнсіз жасысын.
Тасыса сол, кңіл үнсіз тасысын.
Онда блек ауаның да қысымы,
Онда ерек естіледі құс үні.
Сен жанымен тұра аласың тілдесіп,
Сйлегенде адамдардың мүсіні.
Мендегі әлем – крінбейтін бір әлем,
Онда да бар биік жота, құба бел.
Сол әлемнің бар асылын сіңір де,
Сәт туғанда бір жарқ етіп шыға кел!

Сұлу еді сол шақтың түні, таңы
Оны қалай жүрегің ұмытады?
Кңіліңді кіреуке мұнарласа
Сол әлсіз сәуле ғана жылытады

Елік күннің еркелігін құшақтап,
Шаршысында менің күміс күлкім жүр.

Қайғы менен мұңнан таза, ада күн,
Сол күндерде менің шаттық, базарым.
Алтынзерлі сезімдермен әдіптеп,
Арманымды жұлдыздардан қададым.

Пайдасы да шамалы екен Ақылдың
Менің мұңым... жасыл мұң.
Оның аты Еркіндік,
Ал зіңнің атың кім?

Жылу тарап, жайдағы салқынды алып
Клеңке суреттейтін қалпымды анық
Қараңғылық жәйменен сейілетін
Шамнан сәуле тарайтын жалқынданып.

Балқаймақпен баптап іше білгенге
Шәй да рахат, сексеуілге қайнаса!

КЕСТЕЛІ ОРАМАЛ

Ол ешқашан қайталанбас сзбе-сз,
Оның дәмі з аузыңда згеше,
Оның демі з кеудеңде згеше,
6з жолымен зі жүріп крмесе,
Оның несі мір бопты ендеше.

?р кеудеде айтпаған ән бар ұлы
Естелік бар дәмі бал, арда мұңы
Еркелік бар жүргізген ханға әмірін
Кеудесінде білтелі шам жарығы!

Алыс емес крінеді-ау ай да аса,
Жан жайлауын бұл қуаныш жайласа.

Жүрегіме тұнған жырдың нұрымен,
Теріп алып тамшыларын тұнық ең,
Млдіретіп моншақтарын тіздім де,
Бір орамал тіктім, аға, түнімен.

Кей-кейде тілдің де күші кем,
Маңайды тыныштық әрлесін,
Сол сәтте үнсіздік ішінен
Сеземін сздердің сәулесін.
***
6мір жайлы сздің бәрі ккезу,
6мір деген айтылмайды себебі,
Бар болғаны бұл мірдің дерегі –
Қара Жерде қас-қағым сәт бгелу.

БІЛТЕ ШАМНЫҢ
ЖАРЫҒЫ

Несібесін татып жүріп жер-кктің,
Сездім дәмін ащы-тұщы, кермектің.
Таңдайыңда тамыз татып тұратын
Шәйдан артық шәрбат сусын крмеппін!

Кеудеме ақ таңдарда
тағам да үміт...
«Желбегей киген күннің жеңі де кем,
Есіңнен шығарма оны, тегі, ккем»,
Уыз татып тұратын балалықтың
Дәмі аузында жүрсінші деді ме екен?

Кеткен құстың соңынан
қарамаймын мұңайып.
Тастап кете бергендер
сағынбауға лайық.

Тыныстап, тербеліп, дірілдеп,
Сезінсең алапат қуатын.
О, неткен бітпейтін Құдірет
Жабылып жазса да мың ақын.

Сағым жыл суреттерін жайғанда алдан
Жүзімде жарқырайды айман-жалған,
Алғаусыз армандардан гүлтәж тағып
Бала күннің клінде айнам қалған...
Артқанмен иығыма осынша жүк,
Тартады езуімде ғасыр шалық,
Кекілі желбіреген құлыншағым
Ескі жұртты айналып асыр салып...
Кеудеме ақ таңдарда тағам да үміт,
Мейірлене қарайды жанар күліп.
Тілектес боп бағыма жатыр үнсіз
Келін боп анам түскен табалдырық.
Таныс мүсін іздеген тал-қайыңнан
Арзу күндер орайды шалғайымнан,
Жел тимесін деп сүйді маңдайшасы
Бағынан соры кптеу маңдайымнан.

Қоңыр үй сияқты еді күркесі әннің
Жанарға тұнған шықты ірке салдым.
Кркеуделер, кңірсіп жүргендер кп
Түспегендер жарығы білте шамның.
Алаңсыз арнасынан тасып күнім
Алдағы арманына асықты мың
Сол шамның жарығына қарап, ұққам
Тр мен табалдырықтың қашықтығын.
***
Жүрексіз жазу...
Бекер-ді
Түнектен түскен жарық ем,
Жырыма қосқан шекерді
Шашудан теріп алып ем.
Ғұмырым әнмен әуре еді
Құмырды тыңдай қалып ем..
Жырыма түскен сәулені
Кшіріп күннен алып ем.
Түндіктен жұлдыз тамыпты
Күн күткен шуақ талып ең...
Жырыма құйған жарықты
Жанымнан қиып алып ем.
Арманды құшқан кезім-ді
Жалғанға алау жағып ем,
Жырымда жүрген сезімді
Жүректен үзіп алып ем.
Еңсемнен баспай кш шемен
Кемсеңдей берме, сезім - гүл,
Қоламта...
Табы шпеген
6лең дегенім - зім бұл!

ANA TILI

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ
Ж

ӨНЕГЕ

ӨНЕРМЕН
ӨРІЛГЕН ӨМІР
Тәуелсіздік жылдарында ел-жұртты өнер бұлағынан
сусындатып, көптің алғысын арқалаған Найманғазы
Сақпанбаев саналы ғұмырын өнерге, мәдениетке және
музыкаға арнаған. Ол әйгілі композиторлардың халық
әндерін әр тілде орындады. Роза Бағланова, Ескендір
Хасанғалиев, Нұрғали Нүсіпжанов секілді саңлақтармен бір
сахнада болды. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың
150 жылдық мерейтойында ақын образын шебер
бейнелеп, ерекше құрметке ие болды.

Дана халқымыз «Жігітке жеті нер де аз» дегендей,
Н.Сақпанбаев бірде асқақ даусымен ?міреден қалған ән
нерінің туын желбіретсе, енді бірде сахнада Біржан салды салып, Естайды ойнап, аспандағы алты қазға зарын айтқан Қыз
Жібектің Тлегені болып, зіне ғана тән нер шеберлігі арқылы
ұлтымыздың ғұрпын, елдің сабырын, жастардың жалынын үлгі
етіп, сахна дейтін киелі әлемнің сертінде тұрып, кздеген биігіне
шыға алды десек, еш қателеспейміз.
Найманғазы Сақпанбаевтың анасы Нүрзия Жыланбаева
сол заманда арабша сауатты, ислам дінін жетік меңгерген,
адамгершілігі мол бидің қызы болған. Оның бойындағы әншілік
қасиет ана сүтімен дарығанын сол тңіректегі жұртшылық әлі
күнге дейін мақтана айтып отырады. Жастайынан халқымыздың
ауыз әдебиетін бойына сіңіріп, жыр шумақтарына құлақ
түре скен Найманғазының зерделі болып суіне анасы
Нүрзияның кп еңбек сіңіргені анық. Сәби күнінде ананың
әлдиімен тербетілген нерпаз, скенде халық әндерін, халық

шығармашылығын нақышына келтіріп, мың құбылтатын
болған. Ол, кешегі ткен халық жырауларының дәстүрін
қайта түлеткен, халқымыздың қиссасын қиыстырып, термелі
сздің түйінін теріп, нер сахнасында Исаның «Ақбпесі» мен
«Құралай сұлуын» сиет еткен, Сапарғали Бегалиннің «Абай
арманы» сынды поэмасын жатқа айтып, сз нерінде жаһанға
жол салып, сахнаның соқтықпалы, соқпақсыз жерінде жорғадай
жосылып, жол тапқан нерпаз. Найманғазының ағалары –
Тоқтарғазы Жыланбаев қазіргі Құрманғазы атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрін де қызмет
етті, Мұқаш Сақпанбаев ауылшаруашылығын дамытуға з
үлесін қосты.
Ақын Ақан Атантаев зінің Найманғазыға арнаған жырында:
Тыңдаушының қандырған жан құмарын,
Шырқағанда елестер асқақ әнің,
Баспалап кеп баспаннан шл басатын,
Млдіріндей тұп-тұнық тас тұманның,
6рлікте бар, ілескенді ілгері бастап тұрар,
Қыран қонған құздарын қағып алып,
Ақ жаңбыр ән қайтадан тастап тұрар, – деген екен.
Ал, нер жолында Найманғазы Сақпанбаев ән айтып,
актерлік етіп қана қойған жоқ. Сонымен қатар мәдениет саласында жетекшілік ете біліп, ұйымдастырушылық қабілетімен
де танылды.
6нер иесі бүгінде зейнет жасына жетіп, ұлағатты ұрпақ
тәрбиелеп отыр. Тұңғышы Ләззат Сақпанбаева әке жолын
қуып, ұстаздық етумен қатар, жерлестері мақтан тұтатын сахна саңлақтарының біріне айналды. Иә, мірі киелі нерімен
рілген Найманғазы Сақпанбаев кейінгі жастарға үлкен үлгінеге болып келеді.
Н.БАТЫР

азушы Шерхан Мұртаза Иірсу
– Ақсу-Жабағылы қорығының
солтүстік-шығыс қақпасы деп
жазды. Ал Дәубаба болса осы
қорықтың оңтүстік-батыс
қақпасы. Дәубаба – Түлкібас
ауданының оңтүстігін алып
жатқан Алатаудың бір таулы
тармағы, сілемінің біртіндеп
аласарып беткейлі, сай-салалы,
дөңесті, шұратты жазиралы
алқапқа ұласып жатқан табиғаты
көркем де сұлу, әдемі, ғажап өңір.
Тарих қойнауынан бізге келіп жеткен осы Дәубаба атауы беймәлім
сырға тұнып-ақ тұр деуге болады. Бұл өңірде болған көптеген
саяхатшылардың, табиғат
зерттеушілердің, геологтардың,
шығыстанушылардың
еңбектерінде Дәубаба аты аталады, алайда бұл атаудың мәнмағынасы, этимологиясы, шығу
тегіне қатысты мәлімет айтылмайды. Содан да бұл атаудың этимологиясы жұмбақ, белгісіз болып
келді.

иозылар деген тұжырым жасайды. Һұн
тәңірқұты «Киелі бала» деп асырап алады,
ержеткен соң елін жинап әкесінің орнына Күнби етіп, билігін береді («Қазақтың
кне тарихы» Шыңжаң баспасы, 1987, А,
1993 64-б. «Үйсін туралы зерттеу» авторы:
Уаң Миңжы, Уаң Биңхуа. Қытай тілінен
аударған Н.Мұқаметханұлы. 2014, 13-б).
Қытай жазбаларында хатқа түскен осы
дерек Т.Жұртбаевтың «Дулыға» (1-кітап,
1994, 274-300-б.), қытайтанушы, профессор, т.ғ.д. Н.Мұхаметханұлының
«Үйсін мемлекеті» (Қазақ тарихынан,
2004 ж., 275-300-б.б.), Б.Байқошқарұлы,
Қ.Сартқожаұлы «Үйсін хандығы», 2016, 6364-б.б) және 1893 жылы Санкт-Петербургте
жарық крген, 2001 жылы Бішкекте қайта
басылған «Усуни и кыргызы или кара-кыргызы» атты Н.А.Аристовтың еңбектерінде
баяндалған. Үйсіндер жнінде б.д.д. ІІ
ғасырда қытай жазбаларында хатқа түскен
ең алғашқы дерек болып табылатындықтан
үйсін туралы зерттеген ғалымдар бұл
мәліметті айналып тпеген. Н.А.Аристов
Күнбиге байланысты, оның әкесі үйсін
билеушісіне қатысты қытай елшісінің
мәліметіне тоқталады, бірақ та Күнбидің
де, оның әкесінің де аты-жнін атап
крсетпеген, себебі Н.Я.Бичуриннің
(Иакинф) «Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена» деген еңбегінде Күнбидің (гуньмо)
әкесінің, зінің аты-жні келтірілмеген
дейді. Н.А.Аристов Күнбидің әкесі б.з.д.
177 жылы лтірілген деп шамалайды.
Ш.Уәлиханов «Предания и легенды
Большой киргиз-кайсацкой орды» деген

12-ші ұрпағы. Ал Бәйдібек би Арыстың
40-шы ұрпағы. Ал Абылдың Бәйдібек би
Қарашаұлы 25. ?р ұрпақтың арасы, шамамен, 25-30 жыл деп есептейтін болсақ, арасы 625 жылдай болмақ. Дәу Арыстың 13-ші
ұрпағы саналады, сонда Арыс пен Дәудің
аралығында 325 жыл жатыр. Бәйдібек
Қарашаұлы 609 жылы туған. Онда ол
Арыстың 40-шы ұрпағы болады. Арыс пен
Бәйдібек бидің арасы 1000 жыл немесе
10 ғасыр. Бәйдібек би Дәудің 28-ұрпағы,
аралығында орта есеппен 700 жыл жатыр.
Академик ?.Марғұлан: «Жетісу
тайпаларындағы жазба әдебиет дәстүрі
ерте, VII ғасырда кріне бастады, жұрт
қолында әрқашан бірнеше дана тарихи жазбалар болды, нақыл кітаптарын
қалдырып отырды, сйтіп әдеби білім
үздіксіз жалғаса берді» деп жазады.
Т.Досанов «Этюды по памятникам письменности древних усуней» (2002) деген
еңбегінде ғылымда белгілі Талас, сондайақ 1969 жылы Есік қорғанынан табылған
«Алтын киімді адамның» мәйітінің жанынан табылған күміс тостағандағы жазуды оқып, тюркологтардың жіберген
қателіктерін дәлелдеп, бұл жазу біздің
заманымызға дейінгі V ғасырдағы үйсін
жазуы деген қорытынды жасайды. Оны
теріске шығарған ешкім болмады. Үйсін
Арыс бабамыздың 6-шы ұрпағы деп
есептелінеді.
Сонымен, Дәу Ата шежірелік дерек
бойынша ел басқарған тұлға. Дәудің азан
шақырып қойған аты Азан екен, денесі
те ірі, алпамса тұлғалы болғандықтан
Дәу (Нән ) аталыпты. Дәу жастайынан

мақаласында ұлы жүз үйсіндердің түп
атасы Тбей, одан Қойылды, Мекрен,
Майқы және Қоғам. Қойылдырдан –
Қатаған. Қоғам – Қаңлылардың түп атасы... Бәйдібектен – Албан, Суан, Дулат деп
таратылатын шежірені келтіреді. «Кейбір
зерттеушілер: қазақ шежіресіндегі үйсіннің
түп атасы Тбей (Туби яки Дуби) ерте
замандағы ханзуша деректердегі үйсін
елінің Нән Ду биі болуы ықтимал деп топшылайды» («Қазақтың кне тарихы». А.
1993, 62-бет).
Ақын М.Жұмабаевтың «Пайғамбар»
атты леңінде мынадай жолдар бар:
Ерте күнде отты Күннен Гун туған,
Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам,
Жүзімді де, қысқа қара кзімді,
Туа сала жалынменен мен жуғам.

ел билеген, үйсін елінің белгілі, беделді
билеушісі ретінде танылған. Билікке
таласудың салдарынан ағайын арасы ала
болып, жат жұрт емес, тұтқиылдан шабуыл
жасаған з туыстарының қоршауын бұзып,
сарбаздарымен қаша ұрыс салып Дәу
бабамыз шегіне-шегіне қазіргі Түркістан
облысы, Түлкібас ауданында жатқан
Талас Алатауының шатқалды аңғарына
дейін жетеді. Қасындағы бірге шайқасқан
жасақтары да кп дұшпанның оғына
ұшады, Дәу де ауыр жарақаттанып қаза
табады, сүйегі тау аңғарына, таудың етегіне
қойылады. Біртіндеп Алатаудың, яғни
Шымбас тауының бір сілемі осы кісінің
атымен Дәубаба тауы, зені – Дәубаба зені,
ал ңірді – Дәубаба ңірі, Дәубаба елді
мекені деп аталып, географиялық атауға
айналды. Дәубаба атауы фонетикалық
згеріске, сингармонизм, буын үндестігі
заңына сәйкес Даубаба болып аталынып та
келген болатын.
Дәудің артында қалған ұрпақтары да
отандық тарихымызда ерекше рл атқарған.
Дәудің (Нәнди) ұлы Елсау (Елжау), қытай
жазбаларында күнби аталған. ?кесінен
жастай жетім қалған Елсау ер жетіп,
еліне қайта ие болады. Бұл кезде де ел
арасындағы бүліншіліктен Бақтиярдың
екі-үш ауылы Иранға тіп, сол жақта қалып
қояды. Бұл кезеңде Елсау бидің елі Іленің
бойын, Ккше теңіз (Балқаш), Лабасының
(Алатау) етегін, ұлан-байтақ жерді иеленіп,
жайлап жатады. Елсау билік құрып тұрған
уақытта үйсін елі қатты күшейеді. Оның
жұртының саны миллионға жуықтап,
жүз мың әскер шығара алған. Елсаудың

ДӘУБАБА

Шерхан Мұртаза «Қызыл жебе» (1980)
романының бірінші кітабының кптеген
беттерінде Ақсу-Жабағылыға, Дәу-Бабаға
(Шерағаң осылай жазады) Рысқұлдың
тағдырын, мірін суреттеп баяндаған
тұстарда қайта-қайта оралып айшықтай
түсе бедерлейді, сұлу табиғатын тндіре
суреттейді. Бірде «Дәу-Бабаның дңкиіп
жатқан жотасын ай сәулесі шалықтап тті.
Оңтүстік-шығыстан, Жабағылы жақтан,
сірә, ай туып келе жатса керек... Түн
жамылған Дәу-Баба жарықтық жалғызжарым адамға қорқынышты-ақ» (132-б.)
деп суреттесе, кітаптың келесі бір беттерінде
«Дәу-Бабаның тбесінен бір жұлдыз аққан
бойда ағып отырып күншығыс-терістіктегі
Құланның үстіне барып құлады» (163-б.)
деп бейнелеп, сипаттайды. Жазушы ДәуБаба деп сызықша қойып әдейі бліп жазады, неге дейсіз? Дәу-Бабаның тарихи тұлға,
әулие кісі екенін анық білгендіктен айыра
бле жазып отыр. ?улие кісі болғандықтан
баба, ата аталып, атауға айналып, тарихи санамыз бен жадымызда сақталып,
қатталып, қалған атау екенін жазушы интуициясы қатесіз сезеді, сондықтан Дәу-Баба
жарықтық деп те баяндайды, бұл кездейсоқ
емес қой? Жазушы Дәу-Бабаға қатысты,
осы атау тарихына байланысты ой салып
отырғанын байқайсыз, сезінесіз.
Талғар түрмесінде Саймасай болысты
атып лтіріп, азап шегіп жатқан Тұрар
Рысқұловтың әкесі Рысқұл атамекенін,
Ақсу-Жабағылыны, Дәу-Бабаны есіне
алып, аңсайды, оның осы сәттерін суреттеген тұста Шерағаң «Дәу-Баба жарықтық»
деп үстемелете баяндайды.
Ел арасында айтылатын аңыздардың
бірінде Дәубабаны Диюбаба деген сзден
шыққан екен дейді. Дию алпамса, жаратылысы ерекше алып туған деген мағынаны
білдіреді, ертегі персонажы – кейіпкері,
алайда оның Дәубаба атауына ешбір қатысы
жоқ деп санаймыз.
Дәубабаға байланысты ел ішінде әулие,
киелі кісі болған екен деген аңыз күні
бүгінге дейін айтылады. Ел-жұрт киелі бабамыз деп Дәубаба тауының шатқалында
жатқан әулиенің басына барып, зиярат етіп
отырады. Бұл жер – киелі тарихи жер. Алайда Дәубабаның шын мәнінде кім болғаны,
қай ғасырда ғұмыр кешкені жнінде бұрын
нақты мәлімет, дерек болмағандықтан бізге
белгісіз болып келгені мәлім.
Дәубабаға байланысты сонда тарихшылар, тарихи деректер не дейді? Біз осы
мәселені тереңірек зерттеп, зерделеуге
ұмтылыс жасамақпыз.
«Тарихи жазбалар. Дауан шежіресіндегі
Жан Чиан былай дейді: «Һұндардан естуімізге қарағанда, үйсіндердің ханы «Күнму»
(Күнби) деп аталады екен. Күнмудың әкесі
(Нәнді би) һұндардың батыс жағындағы
шағын елді билеген. Осы кезде һұндар
оларға шабуыл жасап, Күнмудың (Елжау
бидің) әкесін лтіреді».
Ал «Хан патшалығы тарихы. Жаң Чиан
мірбаяны» тарауында былай делінеді: «...
Менің һұндардан естуімше, үйсіндердің
ханы «Күнму» деп аталады екен. Күнмудың
әкесі Нәнді би тегінде Чилан мен Дүнхуаң
аралығындағы ұлы иозылармен қанаттас
отырған кіші мемлекеттің билеушісі екен.
Ұлы иозылар Нәнді биді лтіріп, олардың
жерін тартып алған, халқы босып һұн еліне
барып паналаған...
Жаңа туған нәресте бала Күнму иен
далада қалады. Бұл баланы құстар ет тасып
беріп, ккбрі емізіп асырайды. Қытай
жылнамасындағы Нәнді бидің лтірілуіне
байланысты екі түрлі пікір қайшылығына
қатысты қытай еліндегі қазақ тарихшылары Нәнді биді лтірген һұндар емес,

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар,
Мен Күн ұлы, кзімде Күн нұры бар,
Мен келемін, мен келемін, мен келем,
Күннен туған, Гуннен туған, пайғамбар.
Түрік халқының арғы тегі ғұн, үйсін
Күннен туған, биікке, ккке ктере
әспеттелуі б.з.д. ІІІ-ІІ ғасырынан бері қазақ
халқының тарихи санасында, тарихи жадында мықтап сақталып, хатталып, ұрпақ
жадында жаңғырып отыруын ұлы ақын
бейнелеп, дп басып асқақтата жырлаған.
Күннің баласымын деп жар салу – тарихи
сананың жаңғырығы.
Дәубаба кне атаулардың бірі әрі
оның тарихы біздің жыл санауымызға
дейінгі ғасырлар қойнауына қарай жетелей жнеледі. Сонымен, Дәубабаға
қатысты дерек 1993 жылы «Жалын» баспасынан шыққан Шапырашты Қазыбек
бек Тауасарұлының «Түп-тұқианнан зіме
шейін» деген кітабында келтірілген екен.
Матай шежіресін негізге алған Қазыбек
бек шежірені былайша тарқатады: «Қадыр,
Қалша; Қадырдан – Алаш, одан Жайыл,
одан Қазақ, одан Жұман, Тұман; Жұманнан
– Арыс (Анарыс), Сабыр; Арыстан – Ақ,
Пан, Жан, Бол, Бек, Бал; Ақтан – Кейкі,
одан Тбей, одан Бақтияр, одан Қотан,
Қора, Болат, Алшын; Қотаннан – Үйсін,
Байсын, Исін; Үйсіннен – Бай, Нақ; Байдан – Шора, Ырза; Шорадан – Қарнақ,
Алым; Қарнақтан – Есен, Жарбол; Есеннен – Асау, Берік; Асаудан – Жүз, Дүз,
Еркіл, Кркіл, Трен; Жүзден – Дәу, Жантай (б.д.д. 300 жылдары туған); Дәуден –
Елсау. Елсау бабамыз Арыстың 13-ұрпағы;
Елсаудан – Нулы, Дулы, Ерте, Кек, Бер,
Кнбіс, Шор, Келте, Дүр, Клби; Нулыдан
– Абыл тарайды. Ал Дәу бабамыз Арыстың
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бәйбішесі Ұмай ана болатын. Ол қасиетті
ана атанған, он үш құрсақ ктерген. Елсау
бес әйелінен 23 бала кріпті. Ең үлкенінің
аты – Нулы. Одан кейін ел билеген баласы
– Дулы болады. Түрік қағанатын билеген
Естемі қаған осы Дулының ұрпағы. Дулы
ұрпақтары тарихта аса зор рл атқарған,
Болғария мемлекетін құрған Дулы хан
Аспарух болатын. Дулылар кейін дулаттармен араласып, дулат болып кеткен. Нулы
22 жасында ерте дүние салады. Одан Абыл,
Албан (арғы албан), Азық, Санжар атты
трт бала қалған. Елсау ұзақ жасап, жасы
сексенге таяп барып қайтыс болыпты.
Елсау би заманында Арқас (Тянь-Шань)
тау жүйесінің бір тізбегі Алатау жергілікті
жерлерде Шымбас (Шымкент), Талас,
Лабас (Іле басы), Арқас, Шуас, Теріскес,
Күнгес таулары деп аталынған, бүгіндегі
Жоңғар Алатауы деген ұғым да жоқ еді.
Байырғы еліміздің географиялық атауларын мектеп оқулығына кіргізу қажет
деп білеміз, йткені бұл географиялық
атауларымыздың байлығын крсетеді,
әрі тарихи атауларды қалпына келтіретін
боламыз...
Т.Жұртбаевтың осы арада Кемел
Ақышевтың Есік қорғанынан қазған
«Алтын киімді ханзадасы» Ұлы Күнбидің
(Елжау бидің) ұлы емес пе деген ой ұшығы
қалт ете қалады» (292-б) деп жазуының тарихи логикалық қисыны бар. Ханзаданың жас
млшері де, жерлену салтанаты да, ғұрпы
да айрықша. Одан әрі Т.Жұртбаев: «Демек,
біздің «Алтын киімді адамды» Күнбидің
сүйікті баласы ретінде елестетуіміздің
онша «қиялилық» емес екен» деп ойын
жалғастырып тұжырымдайды Т.Жұртбаев
Елжау би туралы аталған кітабындағы
зерттеуінде. Т.Жұртбаев «Дулығаны»
1988 жылдары жазыпты, қолжазбасы баспаларда жатып қалып, содан «Жалын»
баспасынан 1994 жылы жарық крген.
Қ.Тауасарұлының «Түп-тұқианнан зіме
шейін» деген кітабы 1993 жылы жарыққа
шығып, оқырман қолына тиді.
Қытайдың жазба мұраларында айтылатын Елсау бидің әкесі қытай дерегіндегі
Нәнді би деп аталған кісі – Дәубабаның
нақ зі, мәліметтер осыған меңзейді. Дәу
(Нән) аты қытайша Нәнді би болып кеткен.
«Алтын киімді» Нулы бабамыздың тұлғасы
Тәуелсіздігімізді бейнелейтін ескерткішке
негіз етіп алынды. Алматыдағы жаңа
алаңдағы биік аспанмен таласып тұрған
ескерткіш тәуелсіздік символы.
Бәйдібек Қарашаұлының орны ерекше. Ежелден келе жатқан жер, су, тау,
зен атында сақталынып қалған Дәубаба
бабамыздың міріне қатысты қысқаша
деректер осылай сыр ақтарады. Дәубаба
тарихта болған үйсін елінің билеушісі, әрі
батыры, әрі әулиесі саналған ұлы тарихи
тұлға ретінде қаралуға тиіс.
Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты ғаламдық
мән-маңызы зор, практикалық та,
теориялық та құндылығы аса жоғары
мақаласында ерекше ктеріліп отырған
Қазақстанның киелі жерлерін анықтап,
болашақ ұрпақты туған жер тарихын
патриоттық рухта тәрбиелеуде оқып үйрену,
насихаттауға айрықша назар аударды. «Ұлы
даланың жеті қыры» атты мақаласында
ұлы даланың адамзат мәдениетіне қосқан
жаңалықтарын терең зерттеп, насихаттауды, ұлы даланың ұлы тұлғалары туралы арнайы сериалы еңбектер жазып, әспеттеуді
міндет етіп қойды.
Дәубабаның Сайрам-6гем мемлекеттік
табиғи паркі (бағы) Дәубаба аңғарында
жатқан мәйітінің үстіне 1992 жылы Жомарт
Треұлы есімді инженер-құрылысшы
кесене тұрғызып, қорымды айналдыра
темір шарбақпен қоршатыпты. Зиярат етіп
келушілер үшін дем алып отыратын шағын
үйді де осы Жомарт салған екен.
Оңтүстіктегі ең бір кне, киелі де
әулиелі жер осы Дәубаба, әрі оның тарихын бүгінгі әрі болашақ ұрпақ тереңірек
танып-білуі де тиіс қой деп пайымдаймыз.
Түркістан облысының әкімдігі Дәубабаның
киелі жерлер тізімінен тыс қалып қалмауын
назарда ұстағаны жн деп білеміз, себебі
болашақта Дәубаба туристік аймаққа айналатын бірегей ңір.
Қойбек би Дәубаба ңірінің байырғы
тыныс-тіршілігіне, бірқалыпты міріне
1847-1848 жылдары канал құрылысын
жүргізіп, зор згерістер алып келді. ?улиелі,
киелі жерді жаңғыртып, жапан даланы,
тусырап жатқан атырап, алқапты игеріп,
құлпыртты. Тусыраған тың жерлерді
ктеріп, ел-жұртты тарықтырмады, азықтүлікке деген мұқтажын теді, молшылыққа
кенелтті. Қазіргі тілмен айтқанда, азықтүлік қауіпсіздігін мықтап қамтамасыз
етті. Ол Дәубаба әулиені, Дәубабаның
жерін қастерлеп, ұрпақтарына туған жерді
сүюдің үлгі-негесін ісімен де, қызметімен
де крсетіп кетті...

Патшалы Ресей Оңтүстік Қазақстанды жаулап алғаннан кейін, байырғы елді
мекендер, жер, су атаулары жаппай өзгертіліп, отаршылдық топонимика қаптады.
Ежелгі Дәубаба атауы да Сеславино болып өзгеріске ұшырады. Күні бүгінге дейін
бұл отарлық атау сірі қалпын танытып, ауыстырылмай келеді. Дәубабаның байырғы
атауын қалпына келтіру туралы тұрғындар пікірі аяқсыз қалып отыр. Оған кісі атын
қоюды мейлінше шектеу туралы нұсқау себеп болуда. 2019 жылы Дәубаба атауын
Аршалы деп қою туралы қисынсыз ұсынысты Сеславино тұрғындары қабылдамай
тастаған, олар мыңдаған жылдық тарихи сананы жою болмақ, ал мұның өзі қате
қадам деп ұйғарған. Тұрғындардың ұсынысы Сеславино деген отаршылдық атауын
жойып, ежелгі Дәубаба тарихи атауын қалпына келтіру. Ал бұл мәселе күрмеуі қиын
қолдан жасалған кедергіге тап болуда.
Біздіңше, мұның дұрыс жолы мынадай болмақ: Кончасть – бертінде Дәубаба болып
негізсіз өзгертілген ауылдың бұрынғы Қойбек би деген атауын қалпына келтіру
және де Сеславино селосының Дәубаба деп аталып келген байырғы атауын қалпына
келтіру туралы жергілікті жерде әр ауылға қатысты жеке-жеке шешім шығарылғаны
жөн деп санаймыз. Сонда ғана түйткілді мәселенің шешімі табылып, тарихи
тұлғаларға қатысты халық жадысын сақтап қала аламыз.
Мұхтар ҚАЗЫБЕК,
жазушы
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қалмады. Оның үстіне, фильмге кірісердің
алдында Мұхтар ?уезовтің ұлы Мұрат ?уезов
ағамызға жолығып, ақыл-кеңесін алдым.
Ол кісі де батасын беріп, сенімін артты. Сол
маған үлкен демеу болды.
Бұл енді дайындықтың моральдықпсихологиялық жағы. Сонымен қатар
базалық-ақпараттық дайындық бар. Ол
жағынан алғанда, кітапханаларды шарлап жүріп Абай мен ?уезовке қатысы
бар деген кітаптардың кбімен танысып
шықтық. Жоғарыда айттым, абайтанушылармен кеңестік. Шымкентте Абай
тақырыбымен айналысып жүрген Абай
Қалшабек деген жігіт бар, Шыңғыстауға
бірнеше мәрте барып зерттеп жүрген замандасымыз Бағашар Тұрсынбайұлы бар, осындай жастармен де ақылдастық. Сондай-ақ

Біздің «Абай жолына» келсек. Крермен дұрыс түсінсе екен деген екі-үш мәселе
бар. Бірінші, ?уезовтің даусы. Негізі мірде
Мұхаңның даусы жіңішкелеу, жоғары дауыс
болған. Біз де актер таңдағанда даусының
ырғағы сәйкес болғанын қаладық. Дегенмен, тұлғалар туралы монументалды образ
қалыптастырып алған адамдам ол кісі жуан,
барқыт дауыс иесі болған деп жаңсақ ойлайды екен. Сол қате ойдан шыға алмай, «біздің
?уезовтің» үнін қабылдай алмай жүрмесе
екен деген қорқыныш бар.
Сонымен қатар сериалда ?уезовтің
машинисткасы болып Кәмшат Жолдыбаева
ойнайды. Жасыратыны жоқ, «Қазақ
хандығына», «Томириске» түскені үшін
Кәмшат біраз сынға ұшырады. Ол сындардың
біразы нақты рлге емес, кинодан тыс,

теді: байдың және кедейдің үйінде. «Томиристе» қаншама массовка, қаншама локация,
қаншама қырғын шайқастар бар. Соған
қарап-ақ, Қазақстандық німдерге жұмсалып
жүрген қаржының әлемдік масштабпен
алғанда тамшыдай-ақ екенін аңғаруға болады. Сйтіп отырған «Томирисіміз», мысалы,
елдегі ең қаржы кп жұмсалған жобалардың
бірі. Сонда біздікі секілді телевизиялық
жобалардың бюджеті туралы ауыз ашпай-ақ
қоюға болды.
Ал енді уақыт жетпейді дейтінім,
телеарнаның жүйесі солай, бір жылға қаржы
блінсе, сол жылдың соңында соның есебі
берілу керек және ол жоба сол жылы аяқталу
керек. Сонда сериалдар байқұс бір жылда
жазылып, түсіріліп, монтаждалып, крсетіліп
кету керек. Бұрынғы Кеңес кезіндегі фильм-

Мұрат ЕСЖАН, қоюшы-режиссер:

СЕРИАЛДА

тәуекелді қадамдарға бардық

Қ

азақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай Құнанбайұлының атаулы
мерейтойын республикалық деңгейде тойлау туралы шешім қабылдағаннан
кейін, ақынға арналған түрлі жобалар қолға алына бастады. Мәселен, театрлар
биылғы маусымын Абайға арналған жаңа спектакльдермен ашса, телеарналар
Абайға арналған сериалдар түсіре бастады. Одан бөлек түрлі шаралар, дөңгелек
үстел, басқосу, талқылаулар да өтіп жатқаны белгілі. Сондай игі шараның бірі – 26
желтоқсан күні «Хабар» арнасынан берілетін «Абай жолы» атты алты тараудан тұратын сериал. Біз осы орайда аталған сериалдың сценарисі әрі қоюшырежиссері Мұрат ЕСЖАНДЫ әңгімеге тарттық.

– Мұрат аға, биыл Абайға арналған
жобалардың к:п болғаны белгілі. «Қазақстан»
арнасы мен «Хабар» арнасы ақынға арналған
сериалын бір уақытта шығаруы сәйкестік пе
әлде бәсекелестік пе?
– Бұл мәжбүрлік шығар. 6йткені пандемияға байланысты кптеген жобалардың
уақыты кейінге қалды рылды. 6здеріңіз
білесіздер, кктемде екі ай карантин болды, ал жазда тіпті ршіді. Соның себебінен
кптеген түсірілім жұмыстары жылжуға
мәжбүр болды. Қалалардың арасында қатынас қиын болды. Тек қана Абай
емес, қазір арналардың кптеген жобалары
желтоқсан айына қарай ысырылып, бірінің
артынан бірі шығып жатыр.
– Ал :зіңіз сценарийін жазуға қатысып,
қоюшы-режиссері болған «Абай жолы»
сериалы несімен ерекшеленбек?
– Біздегі ерекшелік – Абайды беру
тәсілінде. Біз түсірген «Абай жолы» – роман
қалай жазылғаны туралы. Яғни фильм ?уезов
пен Абай туралы. Мұхтар ?уезовтің Абай
туралы ізденісін, сол жолдағы кедергілерін
крсете отырып, Мұхаңның жазып отырған
шығармасының желісіне түсіп барып,
Абай тақырыбын ашуға тырыстық. Бұл бір
жағынан крерменге қызық болуы мүмкін,
екінші жағынан Абай әлемін крсетудегі
жүкті жеңілдетуі мүмкін.
– Идея қайдан келді және қалай жүзеге
асырылды?
– 2019 жылдың тамыз айында Абай
жылына дайындық үшін ресми мәлімдемелер
жасалып, идеялар қабылданып жатты. Абай
тақырыбы – терең, қиын әрі бұған дейін
театрда, әдебиетте, баспасзде кп қозғалған
тақырып. Оны қайтсе бұрынғылардан згеше,
әрі тереңіне батып тұншығып қалмайтындай
ұғынықты етіп жасауға болады? Сонда
ойыма «Абай жолының» желісі емес, қалай
жазылғаны туралы жасаса ше деген ой сап
ете қалды. Осы идеямен «Хабар» агенттігі
ұйымдастырған байқауға қатысып, жазған
концепциям арна тарапынан қолдауға ие
болды. Содан бері бір жылдан аса уақыт
ішінде идеяны жүзеге асырдық.
– Сценарийін кім жазды?
– Сценарийді мен, жазушы Ұларбек
Нұрғалымұлы, журналист Мақпал Мадиярова
үшеуміз бірігіп жаздық. Ресми кеңесшіміз
жазушы-драматург Роза Мұқанова апайымыз
болды. Сондай-ақ Тұрсын Жұртбай, Смағұл
Елубай ағаларымызбен ақылдасып, пікірін
алдық. Айта кету керек, сценарий жазу барысында Тұрсын ағамыздың «Ұраным – Алаш!»
кітабының «Талқы» деп аталатын үшінші
томы үлкен пайдасын тигізді.
– Абай тақырыбына барудан қорыққан
жоқсыз ба?
– ?рине, қорықтым. Қорықпау мүмкін
емес қой. Егер біреу қорықпаймын десе, онда
сондай адамнан қорқу керек. Менің ойымда
«бұл жобаға дайынмын ба?», «осыны жасауға
құқығым бар ма?» деген сұрақтар тұрды.
Шыны керек, бас тартқым келген немесе
басқа тәжірибелі адамға ұсынғым келген кездер де болды. Бірақ біз жаспыз ғой. Максимализм бар, амбиция бар. Мүмкін бұл туып
тұрған орай шығар деген ой да екінші жақтан
келіп қамшылады. «Құласаң, нардан құла».
«Не күл боласың, не бүл боласың». Сонымен,
«ердің ісі – тәуекел», бел шешпеске амал

кпшілікке «Дайағашшы» кітабы арқылы
танымал болған ақын, жазушы Ұларбек
Нұрғалымұлы да Абай тақырыбын бір
кісідей білетін әрі қазақтың кшпенді
тұрмыс-салтын кзімен крген, этнографиядан, ұлттық болмыстан терең хабары бар
азамат. Арқамызды сол Ұлағамызға сүйеп
алып, Абай заманын ақырындап аралап
крген жайымыз бар.
– Сериалда к:рермен біліңкіремейтін тың
деректер қамтылды ма?
– ?дебиеттанушы, тарихшы ғалымдар
білмесе, кпшілікке жете тарай қоймаған
біраз дерек қамтылды деп ойлаймын. Ең
басты жетістіктеріміздің бірі – Қайым
Мұхамедханов образын экранға әкелгеніміз
болған сияқты. Осы жобаны жасау барысында роман туралы небір қызықты деректерге
тап болдық. Оның шет жағасы айтылып
та жүр. Мысалы, Қодар-Қамқа оқиғасы
болған кезде Абай әлі тумаған. Бжей
мен Құнанбайдың арасындағы қақтығыс
кезінде Абай қырқынан жаңа шығып жатқан
бала екен. ?уезов сондай ірі оқиғаларды
кркемдік шындық ретінде Абай кейіпкерін
аша түсу үшін пайдаланған.
Ал енді цензураның ықпалымен згеріске
түскен шындық қаншама. Құнанбай образы айтпаса да түсінікті. Одан блек,
мысалы, алғашқы қолжазбада Абайдың
сүйікті жары ретінде Ділдә суреттелсе, кейін
автор алғашқы планға ?йгерімді шығаруға
мәжбүр болады. Сондықтан «Абай жолында»
жазушы тарапынан кейбір шегіністер болса, оның барлығы екі қадам алға, бір қадам
артқа жүрген нәтижесі. Айта берсе, мысалдар кп, оның кейбірін осы телехикаядан
кре аласыздар. Сондықтан біз сериалда
«Абай жолының» желісіне сүйенгеннен грі,
негізінен, естеліктермен жұмыс істеуге мән
бердік.
– Актерларды қалай таңдадыңыз?
– Тарихи тұлғаларды түсірудің қиындығы
– портреттік ұқсастық міндетті түрде болу
керек. Абайды жіңішке, аласа бойлы қып
түсіре алмайсың ғой. Одан кейін актерлік
шеберлігі болу керек. «Ішті актер» деген
сз бар ғой, актердің іші Абайдай болмаса
да, Абайға ұқсауы керек. Абайдың айтқан
сзін шынымен түсінетін, сіңірген адам
болғаны дұрыс. Мұндай фильмдер сзге,
диалогқа құрылады. Диалогты жеткеріп
айта білу керек. Сондықтан біз кастингке
қатысқандардың ішінен Айдос Бектемір
ағамызды лайық деп крдік.
– Басқа қандай актерлерді к:ре аламыз?
– Жобаға жалпы саны жүзден астам актер
тартылды. Негізгі рлдерді Нұрлан ?лімжан,
Еркебұлан Дайыров, Бақытжан ?лпейісов,
Азат Сейітметов, Оразхан Кенебаев, Жүсіп
Ақшора, Ұлан Нүсіпәлі, Омар Қиқымов,
Кәмшат Жолдыбаева секілді сахна мен
экранның майталмандары сомдады.
– Біткен іске сыншы к:п болады ғой, сіздің
еңбегіңізге қаншалықты сын болуы мүмкін?
– Сын болғаны дұрыс. Еленбей тіп
кеткеннен грі қайта талқыға түскені
құптарлық нәрсе. Жасыратыны жоқ, қазір
бізде кптеген телевизиялық сериалдар
сыналмай, талқыланбай, соның кесірінен
«баяғы жартас – бір жартас болып» келесі
жылы тағы сол кеппен сапасыз дүниелерге
ұласып кетіп жатады.

сахнадағы образына байланысты айтылып
жатады. Бірақ з басым осы жолы актриса
ретінде рлін те жақсы алып шықты деп
айта алам. Сондай-ақ з ісіне тыңғылықты
қарайтын еңбекқорлығы мен кәсіпке деген
жауаптылығына да куә болдым. Сондықтан
актерға бірден стереотиптік тұрғыда баға
бере салмай, жасаған образына қарап сын
айтылса деп ойлайсың. Мұның бәрі жаңағы
қандай сын күтесіз дегеннен шығып кетті
ғой. Крерменнен мынаны сұраймын,
стереотиппен қарамай, нәтижеге қарау
керек. Бірден кзге түскен кезде сынасақ,
онда ол объективті сын болмайды.
– Жаңа «Шаншардағы» Жүсіп Ақшораны
айтып қалдыңыз?
–Жүсіп ағаны тарихи фильмге тарту –
Ұларбек Нұрғалымұлының идеясы. Мұны
да бір тәуекелді қадам деуге болады. 6стіпстіп Жүкеңе драма мен трагедияны да
ойнатып жібереміз әлі. Крерменді жылататын салмақты образдарға ол кісінің актерлік
әлеуеті молынан жетеді деп ойлаймын. Бірақ
тағы сол стереотипты ой жүйесі тұрады.
Жүсіп тек күлдіру керек. Ол дұрыс емес.
– Тарихи фильмдерде реквизит, киім,
декорация жағы к:п сынға ұшырайды. Сіздерде
ол жағы қалай?
– Қазақстандық кинондіріске екі нәрсе
жетіспейді: қаржы және уақыт. Қай жағдайды
алып қарасаңыз да, сол мәселе алдынан
шығып отырады. Бізде миллиондаған қаржы
қайда кетіп жатыр деген сын кп айтылады.
Бірақ жұрт салыстырып жатқан ірі жобаларымен қаржыларын салыстырып крсеңіз, ол
түкке де татымайтынын аңғарасыз. Бір ғана
мысал айтайыншы, былтыр трт «Оскарды» алған «Паразиттер» фильмінің бюджеті
біздің «Томирис» фильмінің бюджетінен
екі есе кп. «Паразиттер» екі-ақ локацияда
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А

материалдың жариялану
ақысы төленген

дер қалай жасалған? Олар ауа райын, қарды,
кктемді, жазды күткен, сйтіп толыққанды
ойланған, қайта түсірген деген сияқты. Ал
бізде қазір ондай мүмкіндік жоқ.
– АҚШ-та білім алып жүргенде ойлаған
ойларыңыз осында жүзеге асырылып жатыр
ма?
– Ниет деген нәрсе бар. Дұрыс ниет –
жұмыстың жартысы. АҚШ-қа бара жатқанда
з бағытымды журналистикадан згертіп,
кино саласына бет бұрдым. Сол кезде кино
ндірісіне барғандағы мақсатым қазақ
әдебиетін экрандау болды. 6йткені әлемдік
шедеврлерді қараңыз, кптеген кинолар
кітаптың экрандалған нұсқасы. Және әдебиет
деген – те құнды материал. Ауыздан түспей
келе жатқан «Қыз Жібекті» алыңыз, «Менің
атым Қожа», «Гауһартасты» қараңыз. ?деби
шығарма желісімен түсірілген картиналар.
Бірақ қазір бізде сол жағы біраз кенжелеп
қалды. Тәуелсіздік жылдары экрандалған
қандай әдеби шығарманы айтуға болады?
Дегенмен, сол мақсатыма ақырындап
жақындап келе жатқан сияқтымын. Дебюттік
фильмімді Лира Қоныстың «Тиын» деген
әңгімесінің желісімен түсірдім. Сериалдағы
дебютімді – «Абай жолына», Мұхаң, Мұхтар
?уезовке арнау бұйырыпты. Мысалы, менің
оқу бітірген соң АҚШ-та қалу мүмкіндігім
болды. Жетекшім де қалуға үгіттеді. Бірақ
қайтып келгеніме қуанамын. 6йткені менде
нақты мақсат бар.
Болашақпен оқуға барған әрбір адам білу
керек, ол жақтағы біліммен келе салып бір
дүниені тңкеріп жібере алмайсыз. Себебі әр
жердің зінің бір жолы болады. Мен ол жақта
теориялық білім алсам, қазір мына жерде
тәжірибелік білім алып, екеуін қабыстыруға
тырысып жатырмын.
– АҚШ-та оқып жүргенде Париж туралы
фильм түсірген екенсіз?
– Ол ағылшынша түсірілген қысқаметражды фильм. «I’m going to Paris» деп аталады. Ағылшын тілінен тікелей аударғанда
«Парижге кетіп бара жатырмын» деген сз,
ал мен оны «Парижге кетем бір күні…»
деп аудардым. Міне, крдіңіз бе, қазақ
кинондірісіне нағыз қазақы мамандардың
керегі осындай ұсақ нәрселерден де крінеді.
Қалада скен адам оны ешқашан «Парижге
кетем бір күні…» деп аудармас еді. 6йткені
жас режиссерлердің арасында «Жайыққа
кетем бір күні…» деген поэтикалық орамды
білетін адам бар деп айта алмаймын. Мұны
не үшін айтып отырмын? Ұлттық кино,
ұлттық кино деп жүрміз ғой, сол ұлттық
киноны уызға жарып скен адамдар жасамай, ұлттық кино тумайды. Мықты, кәсіби,
әлемдік деңгейдегі туындылар туа берер,
бірақ ұлттық кино үшін ұлттық кадр керек.
Ондай кадр болармыз, болмаспыз, бірақ сол
терінің бір пұшпағын илесіп жүрсек деген
мақсат бар.
– Қазіргі кино саласына к:ңіліңіз тола ма?
– Дәл қазіргі қалпына кңілім толмайды,
бірақ дамуы бар деп айта аламын. Және
белгілі бір деңгейде зімде де жауапкершілік
бар. Осы саланың адамы ретінде сол
кемшіліктердің зіме тиесілі кішкентай
болса да жойылуына зім де ықпалымды
тигізуге күш салмасам, онда құр сз айтып
отыра беруден ештеңе шешілмейді.
– ңгімеңізге рақмет!

«Мен өзім тауда туып, тауда өстім,
Жасымнан мұз төсеніп, қарды кештім» демекші,
таңмен таласа Іле Алатауының бөктерін бетке
алып, шымқанған шаңқан киіз үй мен ақ ұлпаға
көмілген «Қыран» дәстүрлі аңшылық және экотуризм орталығына келдік.

«НАРЫН» –
ЖЕҢІМПАЗ
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ana tili»

«Па, шіркін! Қырда қызық, міне, бүгін». Алматы облысында дәстүрлі
түрде тіп келе жатқан «Сонар» құсбегілер жарысына биыл он команда қатысты. Еліміздегі жағдайға байланысты әр ңірден екі бүркіт, бір
қаршыға, бір сұңқар, бір аңшылық ит-тазы, барлығы бестен аспауы тиіс
деген ереже қатаң сақталды.
Жарыс екі кезеңнен тұрды. Құстың сыны, құсбегінің киім үлгісі,
бүркітті қолға шақыру, шырғаға, қоянға салу, ал ителгі, қаршығалар
қолға шақыру, кептер, қырғауылға салу болса, финалда – бүркітті түлкіге,
қаршыға мен ителгіні қоянға жіберді.
Салтанатты іс-шараның ашылуына қатысқан Алматы облыстық дене
шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев,
Еңбекшіқазақ ауданының әкімі Қуанышбек Қашқымбаев, «Қыран»
федерациясының атқарушы директоры Бағдат Мүптекеқызы және т.б.
сз сйлеп, құсбегілік нердің қыр-сырына тоқталып, соңғы уақытта
кңіл блініп, ауқымы кеңейіп келе
жатқанын, сәйкесінше биылғы жүлде
қоры да молайғанын жеткізді.
«Биыл пандемияға байланысты
барыс-келіс қиындады. Сондықтан
жарысқа шетелден құсбегілер қатыса
алмады. Алдын ала хабарландыру
да таратылмады. Соған қарамастан,
здеріңіз кріп отырғандай, бүркіті мен
қаршығасын, құмай тазысын баптап
келген саятшылардың да, тл нерімізді
тамашалауға жиналған қонақтардың да қарасы мол. Жарыстың
ойдағыдай туіне облыс әкімдігі тікелей қолдау крсетіп отыр. Біз осы
арқылы құсбегілік нерді және отандық туризмді барынша насихаттауға
тырысамыз» деді облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының
басшысы Нұрбақыт Теңізбаев.
Еңбекшіқазақ ауданының әкімі Қуанышбек Қашқымбаев:
«Саятшылық денсаулыққа пайдалы. Таза ауада серуендеп, сәйгүлігін
жүйткітіп, қыран құсын қолына қондырып қансонарға шығудың зі бір
ғанибет. Оны ұлттық нердің бір саласы ретінде дамытуға мүдделіміз.
Бәсекеге ауданымыздың құсбегілері де белсене қатысып отыр. Бүгінгі
жарыс – қанаттылардың жарысы» десе, «Қыран» дәстүрлі аңшылық және
экотуризм орталығы басшысының кеңесшісі Дидар Бдес бізде зімізге
деген құрмет, ұлттық идеология жетіспейтінін тілге тиек етті. «Ішкі
туризмді дамытып, қазақтың ұмыт болған дүниелерін жаңғыртуымыз
керек. Мәселен, аңшылықтың бірнеше түрі бар. Қолына мылтық, садақ
ұстамай, қақпанмен аң-құс аулайтын қақпаншы болады. Олар қақпанды
қолдан зі жасайды. Қай аңға қандай қақпан құратынын жақсы меңгерген.
Осындай аңшылықпен күн крген аталарымыз болған. 6кінішке қарай,
қазір сол нерді жоғалтып алдық. Іздеп
жүріп, елге келген қандастарымыздың
арасынан қақпан жасайтын, құра
білетін 2-3 адам таптық. Сол кісілер бар
кезде аңшылықтың бұл түрін жоғалтып
алмай, туризм саласына енгізсек дейміз.
Бұдан блек, қазақтың сіз білмейтін,
біз білмейтін, ұмытылып қалған 200ден астам тағам түрі бар екен, оның да
керегін алып, қолға алсақ, қалғанын
кітапқа кіргізсек деген жоспарымыз
бар. Мұның барлығы сіз бен бізге, айналып келгенде қазаққа қажет дүние.
Сондықтан ұлттық құндылықтарға баса
кңіл блініп, қолға алуымыз керек».
Сонымен, жарыстың бас бәйгесін атыраулық бүркітші Арман
?бдікәрімұлы қанжығасына байлады.
«Нарынның» биыл алтыншы түлеуі.
Саят сайысынан жүлдесіз қайтқан кезіміз жоқ. Бір мәрте әлем чемпионатынан, бірнеше дүркін ел чемпионатынан бәйге алдық. 6зім бүркіт
баптауды бала кезімнен серік еттім. Бұл – атадан балаға мирас болатын
нер. Маған бұл үрдіс әкемнен қонды. 6зім де осы дәстүрді жалғастырып,
саятшылықты әлем халықтарының алдында дәріптеуге барымды салып
жүрмін» дейді ол. Жамбыл облысынан келген Серікболсын Жалғасұлы
мен жетісулық Аян Сейітжан одан кейінгі орынды еншіледі. Қаршыға
жарысынан бірінші орын Нұр-Сұлтан қаласынан келген Ерасыл
Серікбекұлына, екінші орын тараздық Серікболсын Жалғасұлына,
үшінші орын жетісулық Бексұлтан Сейітжанға бұйырса, сұңқар жарысында маңғыстаулық Мерей Айшуақұлы оза шауып, бәйге трінен крінді.
Ктеріңкі кңіл күй. Таза ауа. Айнала аппақ қар. Бетті шымшитын ызғарлы суыққа мән берместен, делебесі қозып, жарысты қызыға
тамашалаған кпшілік әуенге салып ауылына қарай бет алды. Құтты бір,
қазақ даласында күй күмбірлеп тұрғандай ғажайып сәт орнаған.
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