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ЗЕРДЕ БҮГІНГІ САНДА:

Міндеттер үдесінен 
көрінеміз

«Түркістан» – 
заман шежіресі

6-бет

12-бет

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының 
депутаты

« Е г е м е н  Қ а з а қ с т а н » 

 га зетінде жарияланған Прези-

дент Қ.Тоқаевтың мақаласын 

саяси сипаты, бағыт-бағдары 

басым мақала деп есептеймін. 

Мақалада мемлекеттің, оның 

ішінде ұлттық мүддені алдыңғы 

о р ы н ғ а  қ о я т ы н  к $ п т е г е н 

пікірлер айтылды.

Балаларды ұлттық құнды-

лыққа, отаншылдыққа тәр-

биелеуде әдебиеттің, әсіресе 

ба ла лар әдебиет і н і ң орн ы 

ерекше. Мұны Парламентте 

де біздің әріптестеріміз жиі 

к$теріп жүр.

А у м а қ  м ә с е л е с і н е  к е л -

сек, соңғы кезде Ресей аза-

маттары, оның ішінде  Ресей 

д у м а с ы н ы ң   д е п у т а т т а р ы , 

 к о м и т е т  т $ р а ғ а л а р ы 

 Қ а з а қ  с т а н н ы ң  ж е р і н е 

 байланысты ақылға сыймай-

тын пікір айтып жатыр. Оқып 

та жүрміз. +зіміздің пікірімізді 

де білдірдік. Қазақстан атом 

қару-жарағынан бас тартқан 

кезде бізге ірі ядролық держа-

валар кепілдік берген болатын. 

Ол кепілдікте бірінші кезекте 

Қазақстанның аумағына, екінші 

кезекте қауіпсіздігіне ешқандай 

ел қол сұға алмайтыны тайға 

таңба басқандай айтылды. 

Олардың қатарында Америка 

Құрама Штаттары, Франция, 

Англия, Қытай,  Ресей секілді 

Соңғы уақыттарда 1812 жылғы 

орыс-француз соғысына қатысты 

м ә л і м е т т е р  о қ ы р м а н д ы  к $ п 

 қы  зық тыра бастағаны рас. Алайда 

қандай дүниенің де бұрмаланбай, 

анық, дәл қалыпта берілгенін құп 

к$реміз. Осы орайда бізге мәлім  

деректер былай с$йледі: Ресей 

мемлекетін қорғау үшін Орынбор 

$лкесі соғысқа 31 атты әскер полкін 

аттандырды. Олардағы солдаттар 

әртүрлі халықтардың $кілдері: 

Орынбор казактарының 5 полкі, 

Жайық казактарының 5 полкі, 

башқұрттардың 19 полкі, тептяр-

лардың 2 полкі еді. Иә, сол уақыттағы 

келісімге сәйкес, қазақтардың дер-

бес әскери құрамасы болған емес. 

Бірақ қазақтар бұл соғысқа башқұрт 

және тептяр полктерінің құра мында 

қатысқаны анық. Қазақтардың 

едәуір б$лігі Орынбор полктерінің 

қ ұ р а м ы н д а  б о л ғ а  н ы н  Н е й л а 

Ермаханқызы да $з ма қаласында 

айтып $теді.

Одан б$лек, бұл соғыс кезінде 

әскерге керек жылқы мен азықтың 

едәуір б$лігі де Батыс Сібірдегі 

қазақ даласы арқылы келгені туралы 

айтылады. Ішкі Орданың, Кіші жүз 

бен Орта жүздің қазақтары орыс 

армиясына майдан қажетіне жылы 

киімдер, қыруар к$п жылқы бергені 

туралы мәліметтер сақталған. 

Aрине, ол уақытта қазақ халқы 

$зін патшалы Ресейдің бір б$лшегі 

деп, ал Ресейді отаным деп санай 

қоймағаны да рас. Қалай болғанда 

да бұл соғыс жаужүрек халықтың 

батырлығын, ерлігін к$рсетуге 

бір себеп те болған шығар. Бізге 

белгілісі сол соғысқа қатысқан 

қазақтардың дерегі. 

О р ы с - ф р а н ц у з  с о ғ ы с ы н д а 

ұшқыр жебелерімен есте қалған дала 

сарбаздарын Еуропада «солтүстік 

амурлары» деп атап кеткені белгілі.  

Сол соғысқа қатысқан фран-

цуз генералы, әскери тақырыпта 

шығармалар жазған барон де 

Марбо башқұрттар (сол соғысқа 

қатысқан орыс емес әскерлерді жап-

пай осы атпен атағаны да белгілі) 

туралы оларды қуып жету қиын 

болғанын жазады, олардың «қызық 

снаряды» $зінің де аяғын жеңіл 

жарақаттағанын айтады. Сондай-

ақ жебе унтер-офицер Маленнің 

кеудесінен кіріп, арқасынан бір-

ақ шыққанын, соның кесірінен 

офицердің бірден $ліп кеткенін де 

мемуарларында жазып қалдырған. 

Наполеонмен соғысқа қазақтар 

да барғанын архивтік құжаттар мен 

естеліктер ғана емес, суретшілердің 

еңбектері де дәлелдейді. Мәселен, 

сол заманның белгілі суретшісі 

А.Орловскийдің бірнеше карти-

наларында қазақ жауынгерінің 

бейнесі бар. Мыса л үшін оның 

бірнеше шығармасын атап $тсек 

(ол уақытта қазақтарды қырғыз 

деп атағаны нан оқырманымыз 

т а н ыс деп ой л а й  м ы з):  «А т т ы 

қ ыр ғ ыз» (1807 ж.), «Найза ұс-

таған аттылы қырғыз» (1807 ж.), 

«Қырғыздар» (1808 ж.), «Аттылы 

қос қырғыз» (1809 ж.), «Қырғыз» 

(1810 ж.), «Атқа мінген қырғыз» 

(1810 ж.), «Қырғыз патрулі»  (1807 

ж.), «Аттылы топ қырғыз» (1811 ж.), 

«Б$рік киген сақалды қырғыздың 

басы» (1812 ж.), «Қырғыз отряды» 

(1813 ж.), «Қырғыз лагері»  (1815 

ж.), «Қырғыздардың казактармен 

әңгімесі» (1817 ж.) және басқалар. 

1813-1814 жылдардағы соғысқа 

қ а  т ы с қ а н  н е м і с  с у р е т ш і с і 

 Петер фон Гесстің «Березиндегі 

шайқас» атты картинасында да 

фра н ц у з ә скері не ш ү й л і к кен 

далалықтардың киіміндегі сарбаз-

дар да бейнеленген. Осы шайқаста 

 Наполеон тұтқынға түсуден әрең 

аман қалғаны да  тарихтан белгілі 

(Осы картинаның бір б$лігін кол-

лажда пайдаландық). 

Француз армиясының полков-

нигі Робер келтірді деген дерек 

былай дейді: «Орыстар бізге қарсы 

моңғол ордасын жіберді. Күллі 

дәуір бізге қарсы шыққандай. Тері 

мен тон жамылған бұл адамдар 

не аяуды, не қорқуды білмейді. 

Ащы айғаймен ортаға жетіп келеді. 

Ақылға қонымсыз. Шыңғыс хан 

 ордасы қайта тіріліп кеткендей».

(Жалғасы 3-бетте)

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

«Білім және еңбек» журналының 1982 жылғы №9 санында тарихшы Нейла Ермаханқызы 
Бекмаханованың Қалыбек Қобыландинмен бірге жазған «Сенаға ат жалдаған қазақтар: 1812 
жылғы Отан соғысына қатысқан қазақ жасақтары туралы тың деректер» атты мақаласы жарық 
көрген екен. Бұл жылдары басылымның бас редакторы, танымал көсемсөзші, қазақ тарихын 
зерттеушілердің бірі Бейбіт Қойшыбай болатын. Ұлттық кітапхананың архивінен алған сол 
 материалды газетіміздің 3-бетінде еш сөзін өзгертпестен қаз-қалпында ұсынып отырмыз. 

«Іздедім бабам 
айтқан сол бір 
сөзді...» 5-бет

нқызы 
қтар: 1812 

аласы жарық 
қ тарихын 
ған сол 

ырмыз. 

СЕНАҒА
АТ ЖАЛДАҒАН 
ҚАЗАҚТАР

мемлекеттер бар. Бұл жайында 

Президент те $з мақаласында 

Қазақстанның аумағы к$птеген 

х а л ы қ а р а л ы қ   ш а р т т а р м е н 

шегеленіп қойылғанын, ол 

 бойынша әңг імені  доғару 

керегін алға тартты. +з басым 

мұны толық қолдаймын.

Қ а з а қ с т а н н ы ң  і ш к і 

 шекараларына байланысты ай-

тылатын Шығыс Қазақстан, 

Оңтүстік Қазақстан, Батыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 

деген  атаулар әртүрлі пікірлер 

 тудыратын сияқты. «Қазақстан 

– біртұтас мемлекет. Еліміз 

оңтүстік, солтүстік, батыс, 

шығыс деп б$лінбейді. Бұл – 

тек бағытты білдіретін шарт-

ты атаулар»  дегенімізбен, 

меніңше, осы сәтті пайдалана 

отырып, к$птеген аудан мен 

елді мекендерді бабаларымыз 

қойып кеткен байырғы, тарихи 

атауларына к$шіруді тез арада 

қолға алу керек.

К$п жылдан бері к$теріліп 

келе жатқан мәселенің бірі – 

тіл. Тіл мәселесінің қоғамдағы 

р$лі де, алар орны да ерекше. 

Мен $зім де бұл мәселені  талай 

рет к$теріп келе жатырмын. 

Біз Конституциямыздағы және 

«Тілдер туралы» заңдағы бап-

тарды $згертуіміз керек. «Тіл 

туралы» заң қабылдауымыз 

қажет. Aрі ол мемлекеттік тіл 

туралы заң болуы тиіс. Ол заңды 

қабылдай отырып, халыққа 

қызмет ететін азаматтардың 

б а р л ы ғ ы  м е м л е к е т т і к  т і л 

– қазақ тілін білетін жағдай 

 жасауымыз керек. Ол үшін, 

е ң  а л д ы м е н ,  м е к т е п т і ң 

б а ғ д а р л а м а с ы н  $ з г е р т к е н 

дұрыс. Орыс тілінде оқытатын 

мектептің санын қысқартып, 

балабақша, бастауыш сынып-

ты толыққанды мемлекеттік 

тілге к$шірген ж$н.  Білім 

ордаларындағы орыс тілінің 

сағатын қысқар тып, керісінше, 

ағылшын тіліне к$бірек к$ңіл 

б$лген ж$н.  Балаларымыз екі 

жүз миллион халықтың тілінен 

г$рі, миллиардтаған халық 

с$йлейтін тілді үйрену үшін 

жағдай жасауымыз керек. Бізде 

мектепте орыс әдебиеті деген 

сабақ бар. Ресей біз үшін шетел. 

Шет мемлекет. Біз Тәуелсіз 

мемлекетпіз. Неге біз тек қана 

Ресей әдебиетін  оқуымыз 

 керек? Ол орыс әдебиеті емес, 

әлем әдебиеті болуы керек. 

Aлем әдебиеті, оның ішінде 

ағылшын, француз, неміс, 

соның бір б$лігі ғана Ресей 

әдебиетіне арналғаны дұрыс.

П р е з и д е н т т і ң  м а қ а л а -

сынан түйгеніміз, отаршылдық 

 са наның қалдықтарынан ары-

лып, санамызды жаңғырт қа-

нымыз ж$н.  

ЖАНАРБЕК 
ӘШІМЖАН – 
МӘЖІЛІС 
ДЕПУТАТЫ

ОҢ БОЛСЫН!

«Ана тілі» газетінің ұжымы үлкен қуаныш 

 үс тін деміз. Басшымыз, газеттің Бас редакторы 

Жанарбек Aшімжан Қазақстан  Республикасы 

Пар ла менті  Мәжілісінің депутаты болып 

 сайланды.

Жанарбек – тау ұлы. Бүкіл ғұ мы ры Алатаудың 

баурайында $тіп келеді. Тауға, ең алдымен, 

биіктік тән. Ол артқа бұрылмай, $рлей бер генді 

қалайды. К$к аспанның ұшар басына маңдай 

тірегенше ұм тылудан жалықпайды. Осы қасиет 

шыр етіп дүниеге келген тау баласына әсер етпей  

қоймағандай. Асқарлы биіктікті, шың басындағы 

кіршіксіз аппақ қардай тазалықты жаны қалап $сті. 

О бастағы арманы журналист болу еді. Арманы 

алдамады. Aл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің журналис тика факультетін 

бітіргеннен кейін жұрт шылыққа белгілі  «Алматы 

ақшамы», «Жас Алаш», «Қазақ әде биеті» 

газеттерінде қызмет етті. Қатар дағы тілшіліктен 

басшылық деңгейіне дейін к$терілді. Қазақстан 

Жазушылар одағы басқармасы т$р ағасының 

орынбасарлығы қызметі оны елге танымал 

 азамат, қайраткер ретінде шыңдады. 

Aр басшының $з жұмыс стилі, қолтаңбасы 

болатыны анық. Жанарбек «Ана тілі» газетінің 

тізгінін ұстағанда басылымда жарық к$рер 

дүниелердің оқылымды, тартымды  болуына 

күш салды. Бұл мақсатына жетті де. Бұған 

оқырмандардың жылы лебіздері дәлел. 

Жанарбек – ақын. Жауһар жырлары лайықты 

бағаланып, мем лекеттік «Дарын» жастар сый-

лы ғының, халықаралық «Шабыт» фестивалінің 

иегері атанып, рес публикалық жыр мүшәйра ла-

рының бірнеше дүркін жеңімпазы болды.

Журналистикадағы, шығар ма шы лық қызмет-

тегі қол жеткізген атақ-дә ре жесі де елеулі. Ол 

– Қазақстан ның еңбек сіңірген қайраткері, 

 Президент сый лығының лауреаты, Қазақстан 

Жур  налистер академиясының толық мүшесі.

Елдік істерге ерте араласқан азамат қазір 

кемеліне келген шағында. Оның туған елінің 

$сіп-$ркендеуі жолында бойындағы күш-жігерін, 

білімі мен біліктілігін, табиғат берген талантын 

аямайтынына сенім мол.

Жанарбек ертеректе жазған «Сыр» атты 

$леңінде былай дегені бар еді:

... Адасып шыққан ауылдан,

Бейбағыт бейбақ деме сен.

Қаламы қанға малынған,

Бейсауат адам емес ем.

Иә, ол бейсауат, күнделікті $мірін қанағат 

етіп жүрген к$птің бірі емес. «+мірімде $рнекті 

із қалса, ұлтымның қызметіне жарасам» деген 

ниеттегі к$кірегі ояу, талабы зор замандасымыз.

Ұлтшыл, елім десе етжүрегі елжіреп тұра тын 

арлы да жайсаң жанның елдік маңызы зор жауап-

ты қызметінде тілей тініміз – сәттілік!

«Қазақ газеттері» ЖШС, 
«Ана тілі» газетінің ұжымы
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«Сайлау учаскелері $з жұмысын аяқ-

тады. Дауыс беру аяқталған $ңірлерде 

жергілікті комиссия бюллетеньдерді 

санауға кірісіп кетті. Ішкі істер органда-

рының қызметкерлері күшейтілген 

 ре жимдегі қызметті жалғас тыруда. Олар 

қоғамдық тәртіпті сақтаумен қатар, сай-

лау учаскелеріндегі бюллетеньдер мен 

хаттамалардың аудандық, облыстық 

комиссияларға еш кедергісіз жеткізілуін 

қамтамасыз етті. Дауыс беру кезінде 

сайлау учаскелерінде түсініспеушілік 

туғызған түрлі оқиғаларды ескермегенде, 

айтарлықтай заңбұзушылықтар тіркелген 

жоқ» деді ҚР Ішкі істер министрінің 

орынбасары Арыстанғани Заппаров.

Ал 12 қаңтарда Орталық сайлау 

 комиссиясы ҚР Парламенті Мәжілісі 

 депутаттарын сайлауының қорытындысын 

шығарып, саяси партияларға сайлаушы-

лардың берген дауыстарын жариялады.

Орталық сайлау комиссиясы т$раға-

сының орынбасары Константин Петров-

тың айтуынша, сайлау учаскеле рін дегі 

сайлаушылар тізімдеріне 11 919 241 азамат 

енгізілген. 

«Орталық сайлау комиссиясы нәтижені 

анықтауға қажет бүкіл хаттамаларды алды. 

Аймақтық сайлау комиссияларының хат-

тамасына сәйкес, сайлаушылар саны  – 11 

919 241 адам. Бюллетень алғандар –  7  

539 280 адам немесе  сайлаушылардың 

63,25%-ы. Саяси партияларға 7 241 562 

дауыс берілді» деді Константин Петров.

Белгілі болғандай, Қазақстан Халық 

партиясы – 659 019 (9,10 пайыз), «Nur 

Otan» партиясы – 5 148 074 (71,09%), 

«Ауыл»  халықтық-демократиялық 

патриоттық партиясы – 383 023 (5,29 

п а й ы з ) ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң  « А қ  ж о л » 

Кеше М.Aуезов атындағы Қазақ мем-

лекеттік академиялық драма  театрында 

Қазақстан Республикасының Президен-

ті Қасым-Жомарт Тоқаевтың  арнайы 

Жарлығымен «Ұлттық» мәрте бесінің 

берілуіне және  театрдың құрыл ғанына 95 

жыл толуына арналған жиын $тті. 

Жиынды ашып жүргізген театр дирек-

торы Еркін Жуасбек алғашқы с$зді ҚР 

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұловаға берді.

«Қазақ театр $нерінің қара шаңырағы 

– М.Aуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық драма театрына «Ұлттық» 

мәртебе берілуі «Aкем театрдың» 95 

жылдығына үлкен сый болды деп санай-

мын» деген министр жиынға қатысып 

отырған осы мәдениет ұйымдарының бас-

шылары мен ұйым қызметкерлерін мерей-

тойларымен құттықтап, шығармашылық 

табыс тіледі. 

«Мемлекет басшысының Жолдауын 

демократиялық партиясы – 792 828 (10,95 

пайыз), «ADAL» саяси партиясы – 258 618 

(3,57 пайыз) дауыс жинаған. 

Сонымен, 7 пайыз межені бағындырған 

жеңімпаз үшеу. Олар: «Nur Otan» – 76 

орын, «Ақжолдықтар» 12 мандатқа ие 

болса, «Қазақстан халық партиясы» 10 

орынды місе тұтпақ. Т$менгі палатада 

ұзын саны 107 депутат бар. Оның 98-інің 

аты-ж$нін осы үш партия $здері ұсынады.

С о н ы м е н  б і р г е  Н ұ р - С ұ л т а н 

қаласындағы Бейбітшілік және келісім 

сарайында Қазақстан халқы Ассамблея-

сынан ұсынылған Қазақстан Республика-

сы Парламенті Мәжілісінің депутаттарын 

сайлау бойынша ҚХА-ның XXVIII сес-

сиясы $тті. Сессияның айрықша құқығы 

– Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің тоғыз депутатын сайлау. 

 Дауыс беру нәтижесінде ҚХА-ның 9 

кандидаты Парламент Мәжілісіне $тті. 

Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайла-

натын ҚР Парламенті Мәжілісі депутат-

тарын сайлау қорытындыларын Орталық 

сайлау комиссиясы шығарады.

Жеті пайыз межені бағындыра алмаған 

«Ауыл» және ADAL партиясы EXIT POLL 

нәтижесі туралы пікірлерін білдіріп, сай-

лаушыларына алғыс айтты. 

Қорытындыға сәйкес «ауылдықтарға» 

сай лаушылардың 5,75 пайызы дауыс 

бер ген. Ұйым т$рағасы Aли Бектаев 

«ауылдықтарды» қолдап, дауыс берген 

бар ша ел азаматтарына алғысын білдірді. 

Және үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу 

үшін барлық мүмкіндік жасалғанын айтты.

іске асыру шеңберінде 2020 жылдың 

1 қаңтарынан бастап мәдениет және 

архив ұйымдары қызметкерлерінің 

жалақысы республикалық деңгейде 50%-

ға, $ңірлерде 35%-ға дейін $сті. Жалпы 

мұндай $сім республика бойынша ша-

мамен 34 мың адамды қамтыды. Бұл 

бағыттағы жұмыстар одан әрі $з жалғасын 

табатын болады.

Балет артистерін мемлекеттік қолдау 

мақсатында мәдениет ұйымында кәсіби 

қызметін тоқтатқан кезде кемінде 20 

жыл кәсіби еңбек $тілі бар балет артисіне 

«Ауыл» партиясын қолдаған, тілеулес 

болған барлық сайлаушыға ризашы-

лығымызды білдіріп, басымызды игіміз 

келеді. Бізді қолдаған азаматтарға, аудан-

дық, облыстық, $ңірлік және рес пуб-

ликалық штабында жұмыс істеген әріп-

тестерімізге алғыс айтамыз. Шынында 

к$п жұмыс атқарылды. Сайлау біз үшін 

$те үлкен сабақ болды. +те үлкен тәжірибе 

болды. Еліміздің $ркендеуі жолында 

жинақтаған тағы да бір жұмыс болды деп 

айтуымызға болады» деді Aли Бектаев.

«ADAL» партиясының т$рағасы Серік 

Сұлтанғали да $з кезегінде Мәжіліс пен 

мәслихат депутаттығына ұсынылған 

үміткерлерге дауыс берген сайлаушыларға 

алғыс айтты. Ол ұйымның негізінен 

 жастардан тұратынын атап $тіп, сайлау-

алды кезеңде басталған жұмыстың бұдан 

әрі де жалғасатынын жеткізді. 

«Бұл тек сайлау үшін емес, бұл партия 

– халыққа берген уәдесін қалай орындау 

керек, соның жолымен жүретін партия. 

Бұл – бүгін халыққа $те керек партия. 

Экзит-пол деген бар, $здеріңіз білесіздер. 

Соның алғашқы анализі бойынша Nur 

Otan партиясы бірінші орында келе жа-

тыр. Сондықтан $зім Nur Otan партиясын 

құттықтаймын» деді Серік Сұлтанғали.

Сонымен бірге аталған партия т$рағасы 

партияның тұғырнамасының арқасында 

әрбір ауылдың, ауданның, облыстың, 

қаланың проблемасы анықталғанын, осы 

орайда партия $кілдері мәселелерді шешу 

үшін $з к$мегін ұсынатынын да атап $тті. 

Экзит-пол нәтижесі бойынша  сайлауда 

соңғы 3 жыл ішіндегі орташа жалақыдан 

60% м$лшерінде арнайы ай сайынғы 

ақшалай т$лемдер қарастырылды.

Сонымен қатар әдебиет пен $нер 

қайраткерлерін, дарынды жастарға мемле-

кеттік қолдауды күшейту мақсатында 

Қа зақстан Республикасы Тұңғыш Пре -

зиденті – Елбасының мәдениет сала сын-

дағы стипендиясы 240-тан 660 АЕК-ке 

дейін ұлғайтылды» деді министр.

Министрдің айтуынша, мәдениет және 

спорт саласындағы мамандандырылған 

мектептер мен колледждер қызметкер-

лерінің жалақысы жыл сайын 2023 жылға 

дейін 25%-ға ұлғаяды. 

«+здеріңізге белгілі  коронавирус 

індетіне  байланысты қалыптасқан 

жағдайға қарамастан, министрлік жаңа 

жұмыс форматтарын енгізіп, театрлар 

онлайн форматта қойылым, музей-

лер виртуалды экскурсиялар, спорт-

шылар үй жаттығуларын к$рсетті. Сала 

қайраткерлері, эстрада жұлдыздары 

халыққа қолдау к$рсетіп, елдің еңсесін 

түсірмей онлайн форматта концерт, түрлі 

іс-шаралар $ткізді. 

2020 жылы елімізде дүниежүзі білімі 

мен мәдениетінің екінші ұстазы атанған 

данышпан, күллі әлемге танымал тұлға 

Aбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық, 

халқымыздың ұлы перзенті, ақын, фило-

соф, ғұлама Абай Құнанбайұлының 175 

жылдық, Алтын Орданың (Ұлық ұлыстың) 

9,03 пайыз дауыс жинаған Қазақстан халық 

партиясының т$рағасы Айқын Қоңыров 

нәтижеге к$ңілі толатынын айтты. 

«Сайлауалды науқан кезінде депутат-

тыққа үміткерлер үшін тең жағдай қарас-

тырылды. Ешқандай қиыншылық пен 

кедергі болған жоқ. Экзит-пол нәтижесі 

біздің мүмкіндігіміздің мол екенін 

к$рсетеді .  Сайлауалды жұмыс тарға 

қатысқан әріптестеріме және сайлау-

шыларға ризашылығымды білдіремін» 

деген Қазақстан халық партия сының 

т$рағасы Айқын Қоңыров әріптестері мен 

сайлаушыларын құттықтады. 

Ал осы кезде Nur Otan партиясы мен 

«Ақ жол» партиясы Мәжіліс депутат-

тарының тізімін жариялады. 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 

туралы» Конституциялық заңның 97-1 

бабының 5-тармағына сәйкес «Nur Otan» 

партиясы Саяси кеңесі Бюросының 12 

қаңтардағы шешімімен 76 кандидаттан 

тұратын тізім бекітіліп, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің VII шақырылымының депу-

таттары ретінде тіркеу үшін Орталық сай-

лау комиссиясына жолданды.

Қорытынды партиялық тізімдегі 36 

кандидат – праймериз жеңімпаздары, 

40 кандидат Саяси кеңес Бюросының 

квотасы бойынша бекітілген. Негізінен 

Мәжілістегі «Nur Otan» депутаттық кор-

пусына білім беру, денсаулық сақтау, 

ҮЕҰ, БАҚ, сарапшылар қауымдастығы, 

$неркәсіп, ауыл шаруа шылығы және т.б. 

салалардың $кілдері енген. 

Сонымен бірге «Ақ жол» Қазақстанның 

демократиялық партиясы Орталық 

кеңесінің пленумы $тіп,  онда 7-ші 

шақырылған ҚР Парламенті Мәжілісі 

депутаттары сайлауының қорытындысы 

талқыланды. Аталған партия пленумы 

депутат мандатын иеленген 12 адамның 

тізімін жариялады.

Айта кетейік, Мемлекет  басшысы 

Қ а с ы м - Ж о м а р т  Т о қ а е в  М ә ж і л і с 

 сайлауынан кейін ел үкіметі отставкаға 

кетуі тиіс деп мәлімдеген еді. Парла-

мент сайлауынан кейін министрлер 

кабинетінің $кілеттігі тоқтатылады. Бұл – 

заңның  талабы.  Президент 15 қаңтар күні 

Мәжіліске Үндеу жолдайды.

«Қазақстан Республикасының Үкімет 

туралы» Конституциялық заңға сәйкес, 

үкімет парламент Мәжілісінiң $кiлеттiк 

мерзiмi шегінде жұмыс істейді және 

жаңадан сайланған мәжілістің алдында $з 

$кiлеттiгiн доғарады. Премьер-министр 

мен министрлер үкiметтің жаңа құрамы 

 бе кi тiлгенге дейiн $з мiндетін атқара 

бередi. 

750 жылдық мерейтойлары елімізде кеңінен 

$ткізілді» деді министр. 

Сондай-ақ бүгінгі күні ең маңызды 

жұмыстың бірі – латын графикасына к$шу 

кезең-кезеңімен жалғасып жатқанын тілге 

тиек етті. Мемлекет басшысының тапсыр-

масына орай латын негізді қазақ әліпбиін 

жетілдіру жұмыстары жүзеге асырылып, 

әліпби жобасы Мемлекет басшысының 

назарына ұсынылған. Алдағы уақытта 

әліпби Ұлттық комиссия отырысының күн 

тәртібіне енгізілетін болады.

Шара барысында М.Aуезов атындағы 

Қазақ ұлттық драма театрында 60 жылдан 

бері қызмет етіп келе жатқан Қазақстанның 

Халық артисі Есмұхан Обаев $з с$зінде 

былай деді:

«Қазақ $нерін шет мемлекеттерге та-

нытып жүрген ұжым осы – Aуезов театры. 

Бұл театр бүгінде тоқсанның бесеуіне келіп 

отыр. Бүгін – театрдың туған күні. К$птен 

бері күткен шығармашылық қауымның бір 

сүйінші сұрар дүниесі бар еді, ол – «Ұлттық» 

деген мәртебе. Осындай сүйіншіге ортақ 

болып жатқан әлеуметке рақмет айтамыз».  

Шара аясында М.Aуезов атындағы Қазақ 

ұлттық драма театрының 95 жылдығына 

орай театрға еңбегі сінген артистерді ма-

рапаттау рәсімі, «Ұлттық театрға 95 жыл» 

атты мерекелік концерт және «Абайдың 

жұмбағы» драмасының премьерасы $тті.

Ақбота ҚУАТОВА

Қырғызстандық саяси сарапшы Эмилбек Жороев қазан айындағы 

парламент сайлауын алдағы президент сайлауына дайындық ретінде 

танығанын және оның ел болашағы үшін маңызға ие болғанын айта-

ды. «Алайда ешкім де осындай жедел $згеріс болып, билік ауысады 

деп күтпесе керек» дейді ол. Эмилбек Жороев биліктің ауысу себебін 

қазан айындағы сайлаудың ырғағы бұзылып, заңсыздықтардың орын 

алуымен байланыстырады. Оның айтуынша, Қырғызстанда $ткен 10 

жылдағы парламенттік басқару тиімсіз болды, енді орталықтанған 

президенттік басқаруға к$шейік дейтіндер баршылық. Олар мұны 

Орта Азиядағы к$рші елдердегі президенттік басқару формасына 

меңзеп айтатын болса керек.

– Aлбетте, Садыр Жапаровты жақтаушылар тиісінше, Қырғыз 

Конституциясын $згертуді және президенттік басқаруды қалайды. 

Егер президент сайлауынан кейін Қырғызстан президенттік 

басқаруға к$шетін болса, бұл к$рші елдер билігіне де жағымды 

болуы мүмкін, – дейді саяси сарапшы Эмилбек Жороев. Оның 

 болжауынша, қырғыз халқы мақсатсыз к$терілістерден жалыққан 

болуы керек, осы жолғы саяси науқан бірлі жарым қызбалардың 

«қызыл с$зі» болмаса тыныш $ткен. 

Қырғыз елінде Президент алты жылға бір мерзімге сайланады. 

Алайда бұрынғы президент Сооронбай Жээнбеков қазан айындағы 

халық толқуынан кейін биліктен ерте кетуге мәжбүр болғаны белгілі. 

Ал енді Садыр Жапаровтың саяси сын тезінен қалай $тері $зіне және 

қырғыз халқына байланысты. Aрі бауырлас, һәм к$рші ел болған соң 

Қырғызстанда $ткен Президент сайлауына біздің елдің басшылары 

да алаңдағаны анық. Сондықтанда к$рші елдегі сайлауалды нәтижесі 

белгілі болған бетте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

Садыр Жапаровты сайлаудағы жеңісімен құттықтап, дауыс беру 

нәтижесі ол ұсынған Қырғызстанның әлеуметтік-экономикалық 

тұрақты дамуын қамтамасыз ету және мемлекеттілігін одан әрі 

нығайту бағдарламасы бүкілхалықтық қолдауға ие болғанының 

куәсі екенін атап $тті. Бұл туралы Ақорданың баспас$з қызметі 

 хабарлады. Қазақстан Президенті бауырлас Қырғызстанмен арадағы 

ынтымақтастықты екі ел халқының мүддесіне сәйкес достық, тату 

к$ршілік және стратегиялық әріптестік рухында одан әрі дамыта 

беруге бейілді екенін нақтылады.

+з кезегінде Садыр Жапаров Қырғыз Республикасының тұрақты 

әрі байыпты дамуға бағытталған ұмтылысын үнемі қолдап келе 

жатқан Мемлекет басшысы мен Қазақстан халқына алғыс айтты. 

Президенттер екіжақты байланыстардың күн тәртібіндегі барлық 

мәселелер бойынша бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендерін, сондай-

ақ халықаралық ұйымдар шеңберіндегі іс-қимылдарды арттыруға 

ниеттілігін растады. Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр  Жапаровты 

Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды. Қырғыз басшысы 

шақыруды қабыл алып, Президент ретіндегі алғашқы сапарын 

Қазақстаннан бастайтынын айтты. Сонымен қатар ол Мемлекет 

басшысын Мәжіліс және мәслихат депутаттары сайлауының сәтті 

$туімен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев та Садыр Жапаровқа 

бауырлас қырғыз халқының игілігі жолындағы жауапты мемлекеттік 

қызметіне толағай табыс тіледі.

Үш партияның ұпайы түгел

Қасиеті бөлек қара шаңырақ

ТАТУ КӨРШІЛІКТІҢ 
БЕРЕРІ МОЛ

Өткен жексенбіде Қазақстанда 
Парламенттің төменгі палатасы – 
Мәжіліске депутаттарды сайлау өтті. 
Парламенттің VII шақырылымы үшін қызу 
таласқа түскен бес партия болды, олар: Nur 
Otan, «Ақ жол» Қазақтан Халық партиясы, 
«Ауыл» және ADAL партиясы.
Сайлау кезінде еліміздің барлық өңірімен 
бірге 53 мемлекетте Қазақстанның шет 
елдердегі өкілдіктері жанынан сайлау 
учаскелері ашылды. 
Бұл кезде ішкі істер органы қызметкерлері 
күшейтілген режимде жұмыс істеді. 
 Ми нистр лік сайлау кезінде айтарлықтай 
заңбұзушылықтар тіркелмегенін хабар-
лады.

2020 жылғы 20 қарашада Мемлекет 
басшысының Жарлығымен мәдениет 
саласындағы қызметінің айрықша 
мемлекеттік және қоғамдық мәні 
бар Құрманғазы атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық халық аспап-
тар оркестріне, М.Әуезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық драма театры-
на, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театры-
на, М.Лермонтов атындағы мемлекеттік 
академиялық орыс драма театрына және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасына ресми түрде алғаш рет 
«Ұлттық» мәртебесі берілген болатын. 

Қаңтардың 11-і жұлдызы бауырлас Қазақ және Қырғыз 
мемлекеттерінде елдің ауызбірлігі сыналған сайлаулар болды. 
Елімізде Мәжіліс және мәслихат депутаттары сайлауы  болса, 
 бауырлас Қырғыз елінде кезектен тыс Президент сайлауы өтті. 
Сонымен айыр қалпақты ағайын тәуелсіздігін алғалы бері 
бесінші Президентін сайлады.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ 
«Ana tili»

ӨНЕРБІЛІМ

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

Отырысқа ел аймақтарының білім және тәрбие беру 

 саласында қызмет етіп жүрген ұйымдардың басшылары, қоғам 

қайраткерлері, мұғалімдер, телеарналардың жетекшілері 

қатысты.

Министр Аида Балаева: «Жалпы бұл тақырып – к$птен бері 

к$кейде жүрген мәселелердің бірі. +здеріңіз білесіздер, біздің 

Министрлік «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру-

ды үйлестіруші орган. Сонымен қатар қоғамның жалпы жан-

жақты дамуына қатысты ұйымдастыру жұмыстарын атқарады. 

Қоғамды дамыту дегеніміз не? Ол, ең бірінші, әрине – $скелең 

ұрпақты тәрбиелеу ісінен бастау алады. Бала тәрбиесі – қашанда 

қоғам үшін маңызды мәселе. Жасыратыны жоқ, бүгінгі күнгі 

балалардың тәрбиесіне, олардың ой қалыптастыруына әсер 

ететін сыртқы факторлар $те к$п. Соның ішінде, әсіресе 

виртуалды әлемнің, бақылаудан тыс интернеттің ықпалы $те 

зор болып тұр. Сондықтан уақыт – ұрпақ тәрбиесіне жаңа 

қырынан қарауды талап етіп отыр. Қазір, $кінішке қарай, бала-

лар арасында қатыгездікке бейімдік, суицид, толеранттықтың 

т$мендігі сияқты түрлі келеңсіздіктер кездеседі» деді. Сонымен 

қатар  министр бұл сұрақ кешенді зерттеуді қажет ететіндігін 

және қоғам үшін бала тәрбиесінде ата-анамен бірге балабақша, 

мектептің де жауапкершілігі $те үлкен екендігін атап $тті. 

«Сондықтан бұл жобаны біз Білім және ғылым министрлігімен 

бірлесіп жүзеге асырамыз деген үміттеміз» деді Аида Балаева.

Іс-шараға қатысушыларды Стратегиямен «Рухани жаңғыру» 

қазақстандық қоғамдық даму институты басқарма т$рағасының 

орынбасары Aсем Қайдарова таныстырды. Ол, $з с$зінде, 

құжатта «Рухани жаңғыру» бағдарламасының құндылықтарын 

оқушылардың терең ұғынуы мен мектеп бағдарламасы 

пәндерімен ұштастырудағы ұсынымдарға ерекше к$ңіл 

б$лінгендігін жеткізді.

Аталған құжат отансүйгіштік, $лкетанушылық пен кәсіби 

бағдар беру бағыттары бойынша әзірленген. Стратегия 

мeктeпкe дeйiнгі балаларды, бастауыш, ортаңғы және жоғары 

сыныптардың оқушыларын қамтиды.

Онлайн-шара барысында $здерінің пікірлерімен +скемен 

қаласы №27 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің 

мұғалімі Бек Мұқанов, Нұр-Сұлтан қаласы №66 мектеп-лицейі 

директорының тәрбие ісі ж$ніндегі орынбасары Толқын 

 Бейсекова б$лісті. Сонымен қатар талқылауға «Balapan», «El 

Arna» телеарналарының басшылары Мақпал Жұмабай, Арман 

Сеитмамыт, «Ұлт тағдыры» ҚБ жетекшісі Дос К$шім, «Atamnyn 

amanaty» ҚБ жетекшісі Aлия Сағымбаева және басқалар 

қатысты.

Н.БАТЫР

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНІҢ 
ЖАҢА ҚЫРЫ

Мектепке дейін және мектеп жасындағы балаларды рухани-
адамгершілік тұрғысынан тәрбиелеу стратегиясының 
негіздері талқыланды. Ақпарат және қоғамдық даму министрі 
Аида Балаеваның төрағалық етуімен онлайн-форматта 
«Мeктeпкe дeйiн жәнe мeктeп жacындaғы бaлaлapды pухaни-
aдaмгepшiлiк тұрғысынан тәpбиeлeу cтpaтeгияcын» талқылау 
бойынша отырыс өтті. Шара жас ұрпақтың әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктерін ескеретін «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жаңа әдістемелерін жүзеге асыру барысын 
талқылады.

Азаматтың суреттері
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1812 жылғы Отан соғысы біздің елі міз тарихында француз 
басқыншыла рына қарсы Отанымыздың тәуелсіздігі мен азаттығы 
үшін шайқасқан халықтың өшпес, мәңгі ерлігі болып тарихқа ал-
тын әріптермен жазылады. Бұл соғыс алғашқы кезеңнен бастап-ақ 
бүкілхалықтық сипат алды. 1812 жылғы Отан соғысына қатысқан жазу-
шы, журналист С.Н.Глинка: «Тек Россияның ұлдары ғана емес, солармен 
бірге тілі, әдет-ғұрып, діни, тұрмыс-салты мүлде басқа халықтар да, 
тіпті көшпелі халықтар да байырғы россиялықтармен бірдей орыс жері 
үшін жан қиюдан тайынбады» деп жазған еді.

СЕНАҒА 
АТ ЖАЛДАҒАН 
ҚАЗАҚТАР

1812 ЖЫЛҒЫ ОТАН СОҒЫСЫНА 
ҚАТЫСҚАН ҚАЗАҚ ЖАСАҚТАРЫ 
ТУРАЛЫ ТЫҢ ДЕРЕКТЕР

(Басы 1-бетте)

Aрине, тарихи оқиғалар туралы с$йлеу, 

тарихтан дерек келтіру оңай іс емес. Бұл 

орайда тарих шыларымыздың да пікірі 

біз үшін маңызды. Тарих ғы лымының 

 докторы Зиябек Қабыл динов  орыс-француз 

соғысында Дала халқы  жауынгер лік рухының 

қан шалықты күшті екенін к$рсеткенін 

айтады. «Астана ақшамы» газе тінде жария-

лаған мақаласында автор бұл соғыс және 

соғысқа қатысқан қазақтардың дерегі 

туралы былай дейді: «Мәселен,  генерал 

М.Платовтың казак корпусына кірген I 

тептяр полкінің құрамындағы қазақтар 

француз  басқыншыларымен атақты 

 Бородино шайқасында ерлікпен шайқасқан: 

осы шайқасқа қатысқаны үшін қазақ 

жауынгері Майлыбайұлы күміс медальмен 

марапатталған, ал  старшина Қарынбай 

Зындағұлы к$гіл дір ленталы медаль алған, 

батыр жауынгер Мұрат Құлшаранұлы 

мен Ерік Азаматұлы чин хорунжи атағын 

а л ғ а н .  Ф р а н ц у з  б а с қ ы н ш ы л а р ы м е н 

болған шайқастарда  жауынгер  Боранбай 

Ш ә у ш б а й ұ л ы  м е н   ж а с а у ы л  Ы қ с а н 

Aубәкірұлы ерлік к$рсетті. Вязьма түбіндегі 

шайқаста I Тептяр полкінің жасауылы 

Сағит Хамитұлы 3-ші дәрежелі Қасиетті 

Анна орденін алды. Башқұрт құрамасында 

шайқасқан Нарынбай Жанжігітұлы Георгий 

орденінің кавалері болды. Осы полктерде 

басқа қазақтар да шайқасты. Мысалы, Aмен 

Байбатырұлы Лейпциг және Глогау түбіндегі 

шайқастарда к$рсеткен ерлігі үшін күміс 

 медальмен марапатталды. К$птеген қазақтар 

орыс әскерлерінің шетелдік жорықтарына 

қатысты. Соғысқа қатысқандардың ара-

сында шоқынған қазақтар да аз болған 

жоқ. Мысалы III Орынбор полкінде қызмет 

еткен Яков Беляков орыс қолбасшысы 

М.Кутузовтың қолынан марапатқа ие бол-

ды. Кейін ол зейнетке шығып, туған ауылы-

на оралып, мұсылман дініне қайта оралды... 

...Қарапайым есеп бойынша, француздарға 

қарсы соғысқа қатысушылардың саны 5 

мыңнан 10 мыңға дейін болуы мүмкін. Бұл 

үшін қосымша зерттеулер қажет, француз 

мұрағат қоймаларында да зерттеу жүргізу 

қажет».

«Ана тілі» басылымы осы деректерді 

ары қарай зерттеуін жалғастыра береді. 

Алдағы уақытта шетелдердегі Қазақстан 

елшіліктерімен байланыс орната отырып, 

осы тақырыпқа орай бірнеше материалдар 

легін ұсыну жоспарда бар. 

1812 жылғы Отан соғысы совет 

тарихнамасында кеңінен зерттелген. 

Алайда осы соғыстың кейбір мәселелері, 

атап айтқанда, қазақ халқының Отан 

соғысына қатысуы туралы дерек-

тер жоқтың қасы. Бұл соғыста қазақ 

халқы француз басқыншыларына 

қарсы башқұрт, тептяр, Орал, Орын-

бор, Сібір атты казактар әскерінің 

құрамында шайқасты. Сондықтан да 

авторлар Мемлекеттік Aскери-тарихи 

архивінің  (ЦГВИА СССР)  және 

Мемлекеттік Тарихи музейдің (ГИМ) 

архив қорында сақталған документ-

тер негізінде және казак  политарын 

бейнелеген сол замандағы суретшілер 

шығармаларын пайдаланып, қазақ 

жігіттерінің к$рсеткен ерліктерін 

қалың жұртшылыққа таныстыруды 

мақсат етіп қойды. ХVІІІ ғасырдың 

соңы – ХІХ ғасырдың бас кезінде орыс 

казактарының шекаралық жерлері 

кіші және орта жүз қазақтарының 

к$шіп-қонып жүрген жайылымда-

р ы м е н  ш е к т е с і п  ж а т т ы .  Қ а з а қ 

 ауылдары бай-шонжарлардың $зара 

тартыс-қақтығыстарынан, езгінің, 

құлдық қамыттың тарыла түсуінен, 

сондай-ақ әлсін-әлсін болып тұрған 

кезекті «жұттан» тігерге тұяқ, ішерге ас 

қалмағаннан кейін шаруашылықтың 

жұтап, құлдырап т$мендеуінен, олар 

бірте-бірте ішкерілей еніп, қазақтардың 

шекаралық жерлерін жайлай бастады.

Қ а з а қ т а р ғ а ,  с о н д а й - а қ  О р а л , 

Орынбор, Сібірдің казак әскерлерінің 

жерлеріне қоныстануына да рұқсат 

етілді. Бұл үшін қазақтар православие 

дініне еніп, орысша есім, фамилия 

қабылдап, казактар әскері сапында 

қызмет атқаруға тиіс болды.

Бұларды «шоқынған қазақтар» деп 

атады. Сондай-ақ Астрахань, Тобыл, 

Саратов, Орынбор губернияларында 

және Алтай таулы округінің кішігірім 

қыстақтарында, қалаларда орналасқан 

қазақтар мемлекеттік шаруалар  мещан 

к$пес  сославиелеріне  жазылып, 

тұрақты әскери қызмет атқарды. Кіші 

жүз қазақтарының бір б$лігі к$ршілес 

башқұрт жеріне қоныстанды. Бұл 

 туралы Р.Кузеевтің «Башқұрттардың 

шығу тегі» (М.,1979) деген кітабында 

к$птеген қызықты деректер келтірілген. 

Орынбор шекаралық комиссиясының 

мәліметі бойынша, 1799-1815 жылдар 

аралығында «башқұрттардың» қатарына 

1226 қазақ (863 еркек, 363 әйел) 

қосылған. Ал 1812 жылғы Отан соғысы 

кезінде 20 мың қазақ Орынбор казак 

әскерлерінің жерлеріне қоныстанып, 

казак әскерлерімен бірге әскери қызмет 

атқаруға тиіс болды. 

«Орынбор губерниясының к$птеген 

станцияларында, – деп жазды Шоқан 

Уәлиханов, – атап айтқанда, Ямы-

шевск, Чистая, т.б. шоқынған қазақтар 

тұрады». Қазақ халқының тарихын 

зерттеуші, белгілі ғалым А.И.Левшин 

$зінің «Орал қазақтарының тарихын, 

статистикасын баяндау» (СПб., 1829) 

деген кітабында: «Орынбор, әсіресе 

Орал  казак  әскерлерінің  Илецк 

қалашығында к$птеген шоқынған 

қазақтар тұрады» деп жазды. Сондай-ақ 

ХІХ ғасырдың бас кезінде тек қана орта 

жүз қазақтарынан Орынбор, Тобыл 

губерниясының қазақ жерлеріне 12 

мыңнан астам үй қоныстанған. 

ХІХ ғасырдың бас кезінде Франция 

тарапынан Россияға шабуыл жасау 

қаупі т$нгенде, патша $кіметі $зінің ар-

миясын күшейтіп, әскери дайындығын 

арттыруға мәжбүр болды. 1811 жылдың 

апрель айында патша $кіметінің 

жарлығы бойынша Орынбор $лкесінде 

2 башқұрт және 1 қалмақ атты әскер 

полкы құрылды. Башқұрт полкы 500 

адамнан құралып, әрбір бесжүздіктің 

басшысы болып ру басылары, старши-

налар тағайындалды. Қатардағы жасақ 

жылына 12 сом күміс ақша жалақы 

алып, әр адамға 2 жылқыдан мініс к$лігі 

берілді. 

Жалпы 1812 жылғы Отан соғысында 

және соғыс қарсаңында Орынбор 

$лкесінде 40 атты әскер полкы, оның 

ішінде 28 башқұрт, 5 Орынбор, 5 Орал, 

2 тептяр және 2 мишар казак атты әскер 

полктары құрылды. 

Осы полктардың қатарында француз 

басқыншыларымен соғысқан кіші және 

орта жүз қазақтары жаумен арпалыста 

ерлігімен, қаһармандығымен ерекше 

к$зге түсті. 

Отан соғысының алғашқы кезеңінде 

1-ші Башқұрт және 1-ші тептяр полкы 

1-ші Батыс армиясының құрамында 

соғысқа қатысты. Ал 2-ші башқұрт 

полкы генерал Тормосовтың армиясы 

қатарында, 1-ші, 2-ші Орынбор және 

Орал казактарының атты әскер полк-

тары Дунай армиясының құрамында 

шайқасты. 1-ші башқұрт полкы атаман 

Платовтың атты әскер корпусының 

құрамында Гродно қаласының түбінде 

шайқасты. 1812 жылы 27 июльде  Малево 

Болото және Левия деревнясының 

 жанында болған ұрыста к$рсеткен ерлігі 

үшін қазақ жігіттері Мұрат Құлшоранов 

пен Еріш Азаматов хорунжый атағына 

ұсынылды. Ал Романов деревнясы 

үшін болған ұрыста қатардағы әскер 

Боранбай Шуашбаев, есаул Ықсан 

Aубәкіров ерекше к$зге түсті.  Вязьма 

қаласы үшін болған ұрыста 1-ші  тептяр 

полкының есаулы Сағит Хамитов 

ұрыста  к$рсеткен қаһармандығы мен 

ержүректігі үшін 3-ші дәрежелі Қасиетті 

Анна орденімен наградталды. 

Француз басқыншыларын Россияда 

талқандағаннан кейін башқұрт, тептяр, 

т.б. казак полктары Орыс армиясының 

құрамында 1813-1814 жылғы Европа 

жерінде болған шайқастарға қатысты. 

1813 жылғы 21 мартта Люксен-

бург қаласының түбінде болған ұрыста 

қазақ жігіттері Мардан Арапов, Мәулен 

Азыбаев, Кенжеғұл Халықов, жүзбасы 

Дәулеткелді Aжібаев, тағы басқалар к$зге 

түсті. Ал Дрезден қаласы үшін болған 

ұрыста к$рсеткен батылдығы мен ерлігі 

үшін 14-ші башқұрт полкының есаулы 

Назарбай Таяпов 4-ші дәрежелі Қасиетті 

Анна орденімен наградталды. Сондай-

ақ Штербах түбінде  болған ұрыста 2-ші 

башқұрт полкының урядниктері Aзімбай 

Махамбетов, Жұмамырза Беркінбеков, 

Үсен Aубәкіров ержүректілігімен к$зге 

түсіп, қолбасшысының атынан алғыс 

жарияланды. 

1813 жылы 4-7 октябрьде Лейп-

циг  түбіндег і  болған «Халықтар 

шайқасында» француз әскерлері 

толығынан жеңіліс тапты. 

Осы шайқаста башқұрт және орыс-

казак атты әскер полктары ерекше 

к$зге түсті. Француз генералы де  Марбо 

$зінің естелігінде башқұрт, қалмақ 

полктарының соғыстағы ерлігін $те 

жоғары бағалауға, мойындауға мәжбүр 

болды. «Лейпциг түбінде болған ұрыста 

тек қана садақ, жебемен қаруланған 

башқұрт және татар әскерлері бізге 

қарсы тобымен лап қойды. Олар біздің 

әскердің айналасында араша үймеледі. 

Олармен соғысу $те қиын болды, 

сондықтан біздің әскерлер оларды 

«амурлар» деп атады» деп жазды. 

1-ші тептяр полкының құрамында 

қазақ жігіті Нарынбай Жанжігітов 

Парижді алуға қатысты. Ұрыстарда 

к $ р с е т к е н  қ а һ а р м а н д ы ғ ы  м е н 

ержүректілігі үшін ол орденмен және 

2 медальмен наградталды. Кейіннен ол 

отставкаға шықты. Орынбор әкімдері 

ж$нінде: «Нарынбай қазір қырда 

тұрады. Оны бүкіл ел құрметтейді, бірақ 

ол кедей, әсіресе қазір к$мекке $те 

мұқтаж» деп хабарлаған. 1-ші башқұрт 

полкіне қатысушылардың қатарында 

қазақ жігіті Aмен  Байбатыров Лейп-

циг пен Глогау қаласында шабуыл 

жасағанда к$рсеткен ерлігі үшін күміс 

медальмен наградталды. Талантты 

ақын, әнші Aмен Байбатыров $зінің 

$лең жырында орыс солдаттары 

мен қазақ жігіттерінің жауынгерлік 

ерліктерін мадақтады. Ол саяси жер 

а у д а р ы л ы п  к е л г е н  п е т р а ш е в ш і л 

ақын А.Н.Плещеевпен дос болған. 

Осы соғыста Дон казак әскерлерінің 

қ ұ р а м ы н д а  « ш о қ ы н ғ а н  қ а з а қ » 

 Александр Иванов ержүректілігімен 

ерекше к$зге түсті. 3-ші орынбор қазақ 

полкын басқарған «шоқынған қазақ» 

Яков Беляков Лейпциг түбінде болған 

ұрыста к$рсеткен қаһармандығы мен 

ерлігі үшін 4-ші дәрежелі Қасиетті 

Анна орденімен наградталды. Соғыс 

аяқталғаннан кейін ол денсаулығына 

байланысты отставкаға шығып, Орын-

бор түбіндегі туған ауылына қайтып 

оралды. 1812 жылғы Отан соғысына 

қ а т ы с қ а н  қ а з а қ  ж і г і т т е р і н   с о л 

 заманда $мір сүрген белгілі суретші 

А.О.Орловский  (1772-1832  жж.) 

және батыстың суретшілері Колбэ, 

 Десрэ, Н.Финар, ағайынды Суралар 

$з шығармаларында бейнелеп кеткен 

еді. Бұл суреттер Мемлекеттік Тарихи 

музейде И.Х.Коподеевтің коллекция-

сында сақтаулы. Ағайынды К. және 

Хр Сураның «Башқұрт полкы Гамбург 

маңында» деген суретінде башқұрт 

әскерлерімен бірге бір топ қазақ жігіттері 

де бейнеленген. Олар қысқа шекпен 

киіп, беліне асынған белдіктерінде та-

паншасы бар, түлкі тымағымен, ұзын 

найзаларымен бейнеленген. Суретші 

Н.Финардың және белгісіз суретшінің 

«Қырғыз» (қазақ) деген суреттерінде 

қазақ жігіттері толық әскери жорық 

киімдерімен бейнеленген. Aсіресе 

белгісіз суретшінің салған суреті $зінің 

мазмұнымен $те қызықты, арқасында 

тымағы бар атты қазақ бейнеленген. 

Аттың жанбасындағы салынған таңба 

– кіші жүздің бестаңбалы – табынның 

ру таңбасы екендігін дәлелдейді. Ал 

Н.Финардың суретінде басында сәлде 

тәріздес үкілі бас киім, садақ пен жебе 

салынған қорамсақ асынған, қысқа 

шекпенді, ала шалбарлы, атқа жалбағай 

тері жапқан атты жауынгер қазақ 

 бейнеленген.

Қорыта айтсақ – 1812 жылғы Отан 

соғысында қазақ жігіттері башқұрт, 

гептяр, казак атты әскерлер полкының 

қатарында болып, орыс, украин, бело-

рус, башқұрт, қалмақ, т.б. халықтармен 

б і р г е  ф р а н ц у з  б а с қ ы н ш ы л а р ы н 

талқандауда $з үлестерін қосты. Бұл 

соғысқа қазақ жігіттерінің қатысуы 

халық есінде терең із қалдырды.

Нейла БЕКМАХАНОВА, 
тарих ғылымының докторы
Қалыбек ҚОБЫЛАНДИН 

МОСКВА

«Білім және еңбек», 
1982 жыл, қыркүйек. 

1-сурет

3-сурет

2-сурет

Суреттерде: К�не архив қазынасынан табылған 1812 жылғы Отан соғысына 
қатысқан башқұрттар мен қазақтарды бейнелеген үш картинаны назарларыңызға 
ұсынып отырмыз. Алғашқы екеуі (1-2-суреттер) «Толық қаруланған қазақ 
атты әскері» деп аталады. Бұл суреттер И.Х.Колодес коллекциясынан алынды. 
 3-суретте «Гамбург түбінде дем алып жатқан башқұрт полкі» деп аталады. 
Авторлары К. және Хр Суралар (ХІХ ғасыр).

Петр фон Гесс.
«Березиндегі шайқас»
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И
ә, шынында да,  шығармашылық 

шеңбері кең, ауқымды әрі әралуан 

ғалымның қаламынан жарық к$рген 

500-ден астам ғылыми мақалалар,  монографиялар, 

оқулықтар, с$здіктер академик тің абыройын арт-

тыратынын айтсақ, артық болмас. 

Aбдуәли Туғанбайұлының қазақ тіл  бі ліміне 

сіңірген еңбектері бұқаралық ақпа рат құрал-

дарында к$птеп жариялануда. Кейбір басылымдар 

ғалымның  ғылыми шығар машылығына тоқталып, 

академиктің тіл білімі салалары – лексикология, 

диалектология, түркітану мен алтаистика, тер-

минология, фразеология, этимология бойынша 

қол жеткізген еңбектерінің жемісін зерделеп, 

түркі тілдері арасында қазақ тіл білімінің $зіндік 

айшықты орнын айқындауды зерттеу нысанасы-

на алған. Aсіресе, этнолингвистика деген ғылым 

саласының ғылыми негізін қалап және оның одан 

әрі дамуына қомақты үлес қосқан, сондай-ақ 

талантты шәкірттер дайындап, лингвистикалық 

мектепті қалыптастырған академик A.Қайдардың 

аты құрметпен аталары анық.

Сондай-ақ белгілі ғалымдар Aбекеңнің тек 

тіл білімі саласымен шектеліп қалмай, бүгінгі 

күні к$кейкесті болып отырған ғылымаралық, 

пәнаралық зерттеулерге де ден қойғанын  ерекше 

атап к$рсетеді. Белгілі философ-социолог 

ғалымдар Р.Aбдісаттаров пен Т.Қалдыбаева 

айтқан ойларды айта кетсек, артық болмас: 

«Этнолингвистикалық зерттеулер мен оның 

нәтижелерінің тек ғылыми орта емес, мемлекеттік 

саясат деңгейінде, кең к$лемді әлеуметтік ортада 

 жариялануы қоғамдық ойға жаңа толқын, серпіліс 

әкелді. Дәл осындай жағдайда этнос таным мен 

Қазақ тілін үйренуде керегі – сіздің ниетіңіз
«Ұлттық болмысымыздан, т$л мәде-

ние тіміз бен салт-дәстүрімізден ажырап 

қалмау – барлық $ркениеттер мидай 

ара ласқан аласапыранда жұтылып кет-

пеудің бірден-бір кепілі» деген болатын.

Сонымен қатар «Қазақстанның ұлы 

тұлғалары», «Менің Қазақстаным», 

«Жеті қазына», т.б. қосымшалары да 

осы мақсатта жасалған жобалар.

«Б&РІ КЕЛЕР 
ҰРПАҚ ҮШІН»

«Жастар – қашанда тың идеялардың 

қайнар к$зі, оң $згерістердің қоз-

ғаушы күші. Сондықтан $скелең 

ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс 

арнаға бағыттап, тиімді пайдалануы-

мыз керек». Бұл да Президентіміздің 

$з мақаласында тоқталған тақырыбы. 

Бұл ретте біздің қор жобалары,  

атқарған іс-шаралары жастарды тәр-

биелеуде, қолдауда жемісті қызмет 

атқаруда.

Оқушы-жастардың смартфон-

ды білім алуға тиімді пайдалануға 

жұмылдыру мақсатында 2016 жылы 

«Кім білгіш?» интеллектуалды-

танымдық мобильді  ойыны іске 

қосылды. Жыл сайын әр $ңірден ең 

ақылды оқушыларды анықтайтын 

онлайн турнир оқушылардың білім 

деңгейін шыңдауға к$мектеседі. 

Студенттер мен магистранттар 

ара сында жас ғалымдарды қолдау 

Сонымен, қорыта келе айтарым: бірге қазақ тілін үйренейік тілімізді 
құрметтеп, қазақша с7йлейік және жеріміздің тәуелсіздігі мен тыныштығы 
үшін күрескен ата-бабаларымыздың үмітін ақтауға тырысайық. Қорымыздың 
барлық жобалары тегін әрі ыңғайлы онлайн форматта екенін ескерсек, тіл 
үйренуге қажет тек қана сіздің ниетіңіз.  Біз қазақ тілін үйрену үшін барлық 
жағдайды жасадық, жасап жатырмыз және жасай да береміз.
Осы жобалардың барлығы Бас құрылтайшымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қоры  
мен Бас серіктесіміз «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту 
қорының қолдауымен жүзеге асырылғанын ерекше атап 7ткім келеді. 

Азат Ш&УЕЕВ,
Мемлекеттік тілді дамыту 

қорының директоры

мақсатында, ұлы Абайдың 175 жыл-

дығына орай «Абай әлемі» байқауы 

ұйымдастырылды. Бұл байқау Абай 

шығармаларын насихаттауда, ғылымды 

дамытуда, жастарға қар жы лай қолдау 

к$рсетуде бірден-бір жоба болды. 

Жас ақын-жазушылар да біздің 

қолдауымыздан тыс қалған жоқ: 

 ж а с т а р д ы  ш а б ы т т а н д ы р а т ы н , 

қанаттан дыратын «Алтын тобылғы» 

байқауы да дәстүрлі түрде 2015 жылдан 

бері ұйымдастырылып келеді.

Жастарды қолдау, әсіресе талантты 

да талапты шығармашыл жастарды 

қолдау – біздің басты міндетіміз.

«ЖЕР ЖАННАТЫН АЛЫСТАН 
ІЗДЕУДІҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ»

«Елі мен жерін сүю үшін жас 

ұрпақ байтақ Қазақстанның ғажайып 

жауһарларын білуге тиіс. ...К$рікті 

жерлеріміз жетіп-артылады. Жер 

 жаннатын алыстан іздеудің қажеті 

жоқ. Бәрі $зімізде бар. Жастарға осын-

дай керемет табиғатымызды танытып, 

оны қадірлеуге баулуымыз керек».

+з еліміздің жастарына, бұған қоса 

шетелдік туристерді отандық тұмса 

табиғат кереметтерімен таныстыру 

мақсатында да жобалар жасалды. Осы 

бағытта қолға алынған «Qazaqstan 3D» 

жобасы Қазақстанды таныстырудағы 

ерекше  мультимедиялық  жолсерік 

деуге болады.

үлгілерін жаңа заманға лайықтап 

шығару да, ұлттық салт-дәстүрлерді 

цифрландыру да – қазіргі заман 

 талабы. 

Осыған орай, Қорымыз «Ұлы 

дала аңыздары» онлайн жобасы 

 аясында комикстер әзірлеуді қолға 

алып, қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі «Qazcomics.kz» веб-сайты 

мен мобильді қосымшасын іске қосты. 

Ал биылғы жылы комикстерді үш тілде 

баспа бетіне шығарды. 

«Еңлік-Кебек»,  «Айша бибі», 

 « А л  п а м ы с  б а т ы р » ,  т . б .  к $ л е м д і 

а ң ы з - ж ы р л а р д ы  о қ у ғ а  ж е ң і л 

 комикстерге  айналдырып, ұлттық 

құндылықтарымызды заманға сай 

жетілдіріп, форматын $згертіп, ең 

 бастысы, негізгі $зегін сол қалпында 

сақтап, жас ұрпаққа жеткізіп  отырмыз. 

Президентіміз де $з мақаласында: 

тілді меңгертуде әдебиеттің р$лі  басым 

болатынын да тілге тиек етті. Бұл  орайда, 

Елбасымыздың қолдауымен жарық 

к$рген, балалар әдебиетінің озық 

үлгілерін жинақтаған, оның ішінде – 

ертегілер, $лең-тақпақтар, сахналық 

қойылымдар топтастырылған «Тәтті 

алма» жинағының бүгінде 6 томдығы 

баспа бетін к$ргендігін, арнайы 

tattialma.kz сайты ашылып, мобильді 

қосымшасымен толыққанын айта 

кеткеніміз ж$н.

«...ЖҰТЫЛЫП КЕТПЕУДІҢ 
БІРДЕН-БІР КЕПІЛІ»

Мемлекеттік тілді дамыту қоры 

қазақ халқының мәдени,  әдеби 

және рухани жетістіктерін дамытуға 

бағытталған жұмыстарын жүргізіп 

келеді. Aдебиеттің, мәдениеттің озық 

т ілді  б ілу  – Қазақстанның әрбір 

азаматының  парызы. Міндеті деп те 

айтуға болады. Осы орайда мен барша 

қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ 

тілін әлі жете меңгер меген отандаста-

рыма үндеу тастағым келеді. Жастар 

ағылшын тілін немесе басқа да тілдерді 

аз ғана уақытта меңгере алатынын к$ріп 

отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы 

жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген 

адам оны әлдеқашан біліп шығар еді. Ең 

бастысы, ынта болуы керек» деп қазіргі 

қоғамның кемшілігін д$п айтып отыр. 

Иә, үйренгісі келген адам әлдеқа шан 

үйреніп шығар еді. С$зіміздің дәлелі 

ретінде достары үшін қазақ тілін Soyle-ден 

үйреніп жүрген канадалық Роман Коулға 

тіл үйренуге ештеңе кедергі бол мағанын, 

бар-жоғы 6 айда үйреніп шық қанын 

мысалға ала аламыз. Шынтуайтына кел-

сек, шетелдіктермен салыс тырғанда біздің 

азаматтар қазақтілді ортада $мір сүріп жүр 

емес пе?! «Мәселе ниетте».

«БАЛАЛАР
&ДЕБИЕТІНІҢ АТҚАРАТЫН 

РBЛІ ЗОР»

«Бала – біздің болашағымыз». 

Тіл үйренуде балаларға ерекше тәсіл 

 ойлап табу керек,  олардың жас 

 шамасын, қызығушылығын ескере 

білуіміз қажет. Осы орайда, Қорымыз 

кішкентай бүлдіршіндерге тіл үйретуге 

арналған balasoyle.kz сайтын, мобильді 

қосымшасын ашты. 

Президентіміз жас бүлдіршіндерге 

«М&СЕЛЕ НИЕТТЕ»

Біз онлайн оқытудың к$птеген 

мүмкіндіктерін ашатын цифрлық дәуірде 

$мір сүру бақытына ие болдық. Бұл фор-

мат қазақ тілін үйренуді жеңілдетіп, 

оны кез келген уақытта ыңғайлы әрі 

қолжетімді етеді.

Осы бағытта қазақ тілін үйрететін 

ең алғашқы әрі тегін сайт – Soyle.kz 

 жобасын құрдық. Бұл ресурс Қазақстанда 

қазақ тілін интернет арқылы оқытудың 

ізашары болды. Мобильді қосымшасы да 

іске қосылды. Кейіннен сайттың ағыл-

шын-латын нұсқасы енгізілді, түрікше-

қазақша нұсқасы да жасалып жатыр. Дәл 

қазіргі уақытта тіл үйренушілер саны 140 

мыңнан асты.

Біздің Soyle.kz қазақ тілін үйренгісі 

келетіндердің барлығына арналған. 

Қазақстандықтар да, шетелдік аза-

маттар да кез келген уақытта біздің 

қызметті пайдалана алады. Сайт үнемі 

жаңартылып, жаңа б$лімдер қосылып, 

толықтырылып отырады. 

Курс барысында әр сабаққа грамма-

тикадан, орфографиядан, тыңдалымнан 

$туге және айтылымды жаттықтыруға 30 

минут уақытыңызды б$лсеңіз жеткілікті.

К$п ұзамай нәтижесі байқала бастайды.

Бұған қоса, қарапайым ауызекі тілде 

с$йлеп үйренуге мүмкіндік беретін 

роликтерді ютуб платформасындағы 

Soyletube каналымыздан к$руге болады. 

Қазіргі таңда роликтердің қаралымы 1 

млн-нан асты.

Қ . К е м е л ұ л ы :  « М е м л е к е т т і к 

Күні кеше Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласы жарық көрді. Мақалада еліміздің тәуелсіздік алған жылдан бастап 
бүгінге дейінгі жетістігі мен кемшілігі сарапқа салынды. Өз сөзінде Президентіміз 
«Еліміздің басты нышандарының бірі – мемлекеттік тіл» екенін орынды атап өтіп, 
мемлекеттік тілді меңгергісі келетін адамға қажетті нәрсе «ниет пен ынта» ғана екенін 
баса айтты.  
Мақаладан кейін ғаламторда кейбір азаматтар тіл үйрену үшін мемлекет тарапынан 
қолдау мен жағдайдың кемшін екенін алға тартуда. Әрине, бұл тек қана тілді үйренгісі 
келмейтіндердің кезекті сылтауы деп ойлаймын. Олай дейтінім, Мемлекеттік тілді 
дамыту қоры тегін әрі ыңғайлы форматта қазақ тілін үйретуге арналған жобалардың 
іргесін қалап, жүйелі іске асырып келе жатыр. 

Ғұлама ғалым әл-Фараби: 
«Ғылымның сарайына кіретін 
адамның ары таза, жан-иманы 
кәміл, пейілі тура болу керек. 
 Ондай бола алмайтын адам-
дар өзін де, өзгені де былғамай, 
ғылымнан аулақ жүру керек» деген 
екен. Тап осы сөздер қазақ тілінің 
өткені мен бүгінгісін бүге-шігесіне 
дейін зерттеп, зерделеп, қазақ тіл 
білімі аталатын іргелі ғылымның 
ілгері  дамуына қомақты үлес 
қосқан қаламы да, ойы да жүйрік 
– Қазақстан  Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
филология ғылымының  докторы, 
профессор, түркі дүниесіне таны-
мал түрколог-ғалым, Қазақстан 
ғылымына еңбек сіңірген 
қайраткерӘбдуәли Қайдарға 
 (1924-2019) қатысты айтылғандай 
әсер қалдырады.

Айдарды 
жүргізетін 
Кәрімбек 
ҚҰРМАНӘЛИЕВ, 
академик,
филология 
ғылымының 
докторы, 
профессор

ТӘЖІРИБЕ

ТІЛ БІЛІМІНІҢ ТАРЛАНДАРЫ
жас жеткіншектердің ойына қайта-қайта салып 

отыру – біздің міндетіміз. «Тәрбие  отбасынан 

басталады» десек, Aбекеңнің бойындағы қасиет, 

азаматтық болмыс әке-шешеден екені бесенеден 

белгілі. 

Қаншама отқа оранып жүріп, жаулармен 

бетпе-бет шайқастарда беті қайтпаған, фашис-

терге тосқауыл болып, Отанын қорғауда  аяусыз 

шайқасқан ерлігі үшін «Қызыл жұлдыз», «Отан 

соғысы» ордендерімен марапатталғанын  орынды 

мақтан етуге лайықты. Соғыс жас офицерді тез 

есейткені рас. Қандай қиындық болсын қасқайып 

тұрып, қарсы алуды үйретті бұл соғыс. Оның үстіне 

$зінің алдында соғысқа аттанған әкесі де, екі 

ағасы да соғыстан қайта оралмады. Майдан 

даласында біржолата қалды...

Бұл – A.Қайдардың Отан қорғау 

алдындағы қайраткерлік қасиетінің 

б і р  к $ р і н і с і  ғ а н а .  Б а у ы р ж а н 

қостілділік  деген сылтауды желеу етіп, орыс тілінің 

де мемлекеттік тіл болуын аңсаған қоғамдық 

пікірлер туғызып жатты...

«Тіл үшін күрес – тәуелсіздік үшін күрес» деп 

бағалаған халықаралық «Қазақ тілі қоғамының» 

бұрынғы президенті, академик +мірзақ Айтбайұлы 

қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алған 

жылдар туралы былай деген еді: «Қазақ тілінің 

қалай мемлекеттік тіл мәртебесін алған күні 

бүгінгідей к$з  алдымызда. Ол оңайлықпен келген 

жоқ, талай айқас, тіпті рухани шайқас болды. 

+йткені тілдің тағдыры – қазақтың тағдыры еді. 

Тегеурінді қарсылықтарға да ұшырастық. Aйтеуір, 

түбі қайыр. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алды. 

Бұл жеңіс бізге қымбат. Енді алдымызда сол 

жетістікті баянды ету, іске асыру міндеті тұрды. 

Бұған қоса елдің к$ңіл күйі де, рухы да түлеп, 

үлкен қозғалысты қажет етті. Сол жылы  академик 

Aбдуәли Қайдаровтың бастамасымен «Қазақ тілі 

қоғамы» құрылған еді».

Қарап отырсақ, одан бері еліміз тәуелсіздігіне 

қол жеткізді. +зінің Елбасын сайлап алып, елді 

дамытудың ұзақмерзімді стратегиясын айқындады. 

Салиқалы тіл саясатының арқасында «Тілдерді 

 дамыту мен қолданудың» бірнеше мемлекеттік 

бағдарламалары әзірленді. Сол бағдарламалар 

 бойынша елімізде мемлекеттік тілді дамытуға 

қажетті жағдайлар жасалуда. 

Тіл туралы тұңғыш заңымыздың қабылдан-

ғаны да, «Қазақ тілі қоғамының» құрылғанына да 

отыз жыл толуына (2019) қуанып қол соғып, той 

жасадық. Айтуға оңай, әрине! Сайып келгенде, бұл 

тек қоғамның ғана тойы емес, сонымен бірге туған 

тілдің мәртебесін арттыруда айтулы істер тынды-

рып, қоғамдық пікір туғызып, ана тілін ардақтауда 

аянбай тер т$гіп, әрқайсымыздың абзал борышы-

мыз деп жүрген тіл жанашырларының тойы еді. 

Академик A.Қайдардың «Тұлғатаным» 

дәрісінде талқылауға лайық қасиеті – туған тілді 

құрметтеу, ана тілінің абыройы үшін керек  кезде 

атақ-даңқ дәрежеңді де тәрк етуді жастардың 

бойына сіңіру. Егер осыдан отыз жыл бұрын тіл 

тағдыры таразы басында тұрғанда, қайраткер 

A.Қайдар $зіне тән қайсарлық мінезін танытып, 

«Мемлекеттік тіл тек қазақ тілі болу керек» деп 

қасқайып тұрмағанда, қазақ тілінің қолданылу 

аясының кеңейе түсуі, қазақ балабақшалары мен 

мектептердің санының к$беюі, ана тілінде с$йлей 

алатын жастардың молаюы, білім ұйымдары мен 

жоғары оқу орындарында қазақ тілінде сабақ 

беретін топтардың ашылуы, к$ше, қала, ауыл, жер 

аттарының қазақшаға ауыстырылуы мүмкін бе еді, 

жалпы халықтың қазақ тілінің келешегіне деген 

сенімі арта қояр ма еді! Aй, қайдам?!..

A.Қайдардың қайраткерлік қасиетін с$з ете 

отырып, жастарға үлгі ретінде ол кісінің қолы 

ғылымнан қалт еткенде, мандолинада шебер 

ойнап, домбыра тартып, к$пшіліктің к$ңілінен 

шығатынын, сондай-ақ құрдасы академик Шора 

Сарыбаевпен әзіл-қалжыңның қалтасын ақтарып, 

Тіл институтының қызметкерлерін мерекелі 

отырыстарда қыран күлкіге қарқ қылатынын 

к$з к$ргендер аңыз қылып айтып жүргенін еске 

салсақ, артық болмас. 

Шындығына келгенде, академик Aбдуәли 

Қайдар марапат, қошемет, мақтау, мадақтауға 

зәру жан емес еді. Оған енді қажеті де жоқ. Дей 

тұрсақ та, Ұлы жеңістің – 70, Тіл  туралы заңның 

және халықаралық «Қазақ тілі қоғамының» 25 

жылдығын мерекелеу аясында Екінші дүниежүзілік 

соғыс ардагері, «Қазақ тілі қоғамының» сол кездегі 

құрметті президенті, Түркияның «Dil Kuramu» 

лингвистикалық қоғамының құрметті академигі, 

90 жылдығына байланысты академик Aбдуәли 

Қайдарға сұрапыл соғыста к$рсеткен ерлігінің 

куәсіндей кеудесінде жарқыраған «Қызыл жұлдыз» 

орденінің жанында, қазақ тілінің тағдыры таразыға 

түскен тұста, қазақ тіліне қасқайып тұрып қорған 

болған майдангер-ғалымның кеудесінде тәуелсіз 

Қазақстанның «Халық қаһарманы» алтын жұлдызы 

жарқырап тұрса  жарасып кетер еді деп, еліне етене 

жақын «Айқын» газетінде ұсыныс тастап, әрі ол 

A.Қайдарға к$рсетілген құрмет қана емес, «Ел 

тәуелсіз болмай, тіл тәуелсіз болмайды» деп, Тіл 

сардарының соңынан  ерген сандаған сарбаздардың 

еңбегінің салтанат құрып, қошеметке кенелуінің 

де айқын к$рінісі болатындығына сенімімнің мол 

екенін айтқанымда, ұсынысыма к$пшілік қуана 

қол соғып, жағымды қоғамдық ой-пікір туып, 

халықтың қолдауына ие болған еді. +кінішке 

қарай, ол ұсынысымыз ресми тұрғыда қолдау 

тапқан жоқ.

Академиктің қайтыс болуына  байланысты 

$ткізілген қаралы жиында Қазақстан Респуб-

ликасы Ұлттық ғылым академиясының прези-

денті, академик Мұрат Жұрынұлы: «Қазақстан 

ғылымы тағы бір тіл тарланынан  айырылды. 

Aбдуәли ағамыздың тіл біліміне қосқан $лшеусіз 

еңбегі, мемлекеттік тілдің мәртебесін к$теріп, 

туған тілді $з тұғырына қондыруда, «Қазақ тілі» 

халықаралық қоғамының халықтық қолдауға 

ие болуына сіңірген ерекше ерлігі мен еңбегі 

әрқашанда жадымызда сақталады» деген еді. Десе 

 дегендей, жұрты академик Aбдуәли Қайдарды 

қайтпас сапарға «Халық батыры» ретінде зор 

күйзеліспен шығарып салды...

а қайта-қайта салып 

«Тәрбие отбасынан 

ң бойындағы қасиет,

еден екені бесенеден 

жүріп, жаулармен 

қайтпаған, фашис-

нын қорғауда аяусыз

зыл жұлдыз», «Отан

патталғанын орынды 

ыс жас офицерді тез 

ық болсын қасқайып

ұл соғыс. Оның үстіне 

нған әкесі де, екі 

мады. Майдан 

ан қорғау 

сиетінің 

ы р ж а н 

ЕРЛІК пен 
ЕҢБЕК
тұжырымдауға болады» деп атап к$рсеткен. Иә, 

айтса айтқандай, саналы $мірінің 80 жылдық 

ғұмырында 80 шәкірт дайындағанын, оның 

ішінде алды Ұлттық ғылым академиясының 

корреспондент-мүшесі атағына ие болғанын, 

ғылым докторлары мен кандидаттары ғалымның 

тың идеяларын әрі қарай жалғастырып, тіл білімін 

дамытуда ғылымға қомақты үлес қосып келе 

жатқанын мақтанышпен $згелерге үлгі етуге әбден 

лайық тұлға екені күмән тудырмайды. 

Бүгінгі «Тіл білімінің  тарландары» айдарының 

тырнақалды тақырыбына арқау етіп отырған 

академик A.Қайдардың (есімнамалық мақалалар 

топтамасының форматына сәйкес) ғылымдағы 

еңбегімен бірге, қайраткерлік, тұлғалық қасиетіне 

де тоқталғанды ж$н к$рдік. 

Біріншіден, аға буын мен орта буын $кілдері 

болмаса, тәуелсіз Қазақстанда туып-$скен 

жас буын Aбдуәли Туғанбайұлының Екінші 

дүниежүзілік соғыс ардагері екенін біледі  десек, 

артық айтқан болар едік. Ұлы жеңістің 75 

жылдығын тойладық, ол жеңістің оңай келмегенін,  

Отан қорғауда талай жастың қыршын кетіп, соғыс 

даласында қалғанын, бір үйден бірнеше адам 

майданға аттанып, солардың бірен-сараны ғана 

Жеңіс тойын тойлап, елге оралғанын бүгінгі 

айдардың кейіпкері Aбекең 17 жасқа жетер-жет-

пестен «Aкелеріміз, ағаларымыз Отан қорғап 

жүргенде, біздің  ауылда жүргеніміз дұрыс па?» 

деп ауыл  балаларына үндеу тастап, майданға ат-

танып кеткен әкесі мен екі ағасының соңынан 

әлі жас екендігіне қарамастан соғысқа сұрануы, 

еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасымыз айтып 

жүрген патриотизмнің ең биік к$рінісі екенін 

Момышұлы айтқандай, ешкім іштен батыр  болып 

тумайды, батырлық та мінез секілді – $скен орта, 

к$рген тәрбиеге байланысты қалыптасады десек, 

жастардың тәрбиесінде, ең алдымен, ата-ананың 

р$лін ешқашан да ұмытпауымыз керек. 

Екіншіден, Отан қорғау – ұлтты қорғау, ұлтты 

қорғау – тілді қорғау деген азаматтық к$зқарасы 

сонау сұрапыл соғыс кезінен қалыптасып үлгерген 

 академик A.Қай дар дың қазақ тіліне қорған  болып, 

«Қазақстанда мемлекеттік тіл біреу ғана болу 

 керек. Ол – қазақ тілі» деп қызметінен, атақ-даңқ 

дәрежесінен, лауазымдарынан айырылып қалу 

қаупі т$ніп тұрғанына қарамастан, қайраткерлік 

қасиетінен бір танбай, Қызыл империяның 

қылшылдаған қылышынан қорықпай, сол кездегі 

Қазақстан  Компартиясы Орталық комитетінің 

бірінші хатшысы Г.Колбин т$рағалық еткен 26 

адамнан құрылған мемлекеттік комиссия мү-

ше лерінің ішінен жалғыз $зі тек қазақ тіліне 

мемлекеттік мәртебе беру туралы ұсыныс 

енгізуінің $зі – соғыста к$рсеткен ерлігінің 

жалғасы іспеттес еді.

Aрине, қазір айтуға оңай. 1989 жылғы жағдай 

мүлдем $згеше еді. Тіл саясатында пікір ала-

құлалығы жетіп-артылатын. Қоғамдық қарым-

қатынаста, адам $мірінде ана тілінің алатын 

орнын дәлелдеп жатудың $зі артық болар. 

Қазақ тілінің сол кездегі республикамыздың 

мемлекеттік тілі ретінде ұсынылуы оп-оңай шаруа 

болмағанын біреу білсе, біреу білмес. Тек қана 

қазақ тілінің мемлекеттік тіл болатынына күдікпен 

қарайтындар, $зге емес, $зіміздің ағайындардың 

арасынан қазақ тіліне деген сенімсіздік тудыру 

фактілері бой алған кез болатын. Кейбіреулер 

тілтаным арасында туындаған лингвистикадағы 

«этнолингвистиканың» ғылыми танымның  

жаңа дербес саласы ретінде қалыптасуы, оның 

бағыт-бағдары мен мақсат-мүддесін айқындау, 

ғылыми тұжырымдамасын негіздеу A.Қайдардың 

ғылыми-зерттеулерінің негізгі арқауларына 

айналды. Тіл ғылымы академигінің ғылыми 

танымдық ұстанымы бойынша этностардың 

әлеуметтік болмысы мен табиғатын, ұлттық даму 

заңдылықтарын тіл феномені арқылы танып-

білудің мүмкіншіліктері бар. Aсіресе, этностаным 

мен тілтаным сұхбаты мен $зара  байланысында, 

$зара әрекеттесуінде дей келе, осындай зор 

ізденістердің арқасында жарық к$рген «Қазақ 

қандай халық?», «Қазақтар ана тілі әлемінде» 

деп аталатын үш томдық этнолингвистикалық 

еңбегін ұлттардың, қазақ ұлтының этномәдени, 

этноәлеуметтік, этнопсихологиялық болмысын 

тіл білімі арқылы танып-білуінің қайнар к$зі деп 
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1988 жыл. КазГУ-дің журналистика факультетінің I курс студентіміз. Алдымыз өмір 
көріп, ысылып, ерте есейіп, әскерден келсек, арамызда мектеп қабырғасын бітірісімен 
студент атанғандар да бар. Кейбіріміз өзімізді ақын ретінде сезінсек, біріміз жазушы-
мыз, енді біріміз мақалаларымыз жиі шығып жүргендіктен өзімізді журналистен кем 
сезінбейтін, арманымыз асқақ, талабымыз таудай кезіміз. Бірінші курста барлығының 
таланты тас жаратындай болып, 25 ақын, 25 жазушы кейпінде көрінгенімен, 
университетті бітірер тұста  бес ақын, бес жазушы әдебиет әлеміне қадам басса, соның 
өзі үлкен жетістік қой. Оның үстіне, «журфак әдебиет саласына маман даярламайды».
Ардақты ұстаздарымыз Темірбек Қожакеев пен Тауман Амандосовтың алдын көргенде 
барып негізгі мақсатымыз ақын да, жазушы да болу емес, журналист болу екенін бір-
ақ білдік қой. Дегенмен, 88-жылғы журфактың қыз-жігіттерінің арасынан шыққан 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшелері, ақын-жазушылар Нұржан Қуантайұлы, 
Ермахан Шайхы, Бақытжан Советұлы, Бауыржан Ғұбайдуллин бүгінде әдебиет сүйер 
көпшілікке танымал екені анық.

О
л а р д ы ң  і ш і н е н  А л л а  б е р г е н 

талантының арқасында маңдайы 

жарқырап, ордалы әдебиетімізге: 

поэзия саласында да, прозада да олжа салған 

қаламгерді ерекше атап айтар едім. Ол –  

ақын, жазушы, «Дарын» мемлекеттік жастар 

сыйлығының және халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты Нұржан Қуантайұлы. 

Студент кезінде-ақ:

«Сіре, сіре, сіре қар,

Сіре қарда кім оңар?

Сірі қалған мына біз,

Сіз табыңыз бір амал…» деген жыр жолда-

рымен, әдебиетке $з қолтаңбасымен, «сірескен 

әдебиетті» ақындық күш-қуатымен «бұза» кел-

ген, ақын ретінде алғаш Нұржан Құсайынов 

болып танылған Қуантайдың ұлы еді.

Ол поэзияға $зіндік үнімен келді. Бұл 

заманның ақындарына ұқсамайтын, құдды 

Ақтамберді  жырының екпіні,  байырғы 

шайырлардың жұрнағы сияқты к$рінді. 

«Асыл с$з – зәмзам судың тамшысындай,

Таптырмас Доспамбеттің қамшысындай.

...Іздедім бабам айтқан сол бір с$зді

Із кескен баяғының аңшысындай» дегені-

нен-ақ әдебиет жүгін арқалап келген, $зінің 

алдына үлкен мақсаттар қойған дара дарынды 

байқадық («Асыл с$з»).

Тегінде, бабалардан қалған асыл с$здің 

қадір-қасиетін бағамдай білген қаламгердің 

с$з $неріндегі олжасы да қомақты болмақ. 

Киелі с$здің құдіреті әдебиет әлемінің т$ріне 

шығаратынынан да үміттіміз. 

«ІЗДЕДІМ БАБАМ 
АЙТҚАН СОЛ БІР СӨЗДІ...»

АҚЫН НҰРЖАН 
ҚУАНТАЙҰЛЫНЫҢ ПОЭЗИЯСЫ 

ТУРАЛЫ ОЙ-ТОЛҒАМ(Эссе)

Сол үмітімізді үкілеп, ойымызды қуаттай 

түсетін себеп бар. Социалистік реализмнің 

 ауылынан алыс қонған жырлар оқырманын 

бағзы замандағы жыраулар поэзиясына 

жетеледі. Мұңды да, сырлы да  жырлар ертедегі 

«еңку-еңку жер шалған» бабалар $мірінің елесі 

іспетті.

...Жаз бiр шығып, ақ қарды

Қыр асырмас демеңiз.

К$ңiл шiркiн тапталды,

Бiр ашылмас демеңiз.

Қу далада сынар мұз,

Құлпырса бiр құндыз к$к.

Құла түзге шығармыз,

Құшақтасып сiз, бiз боп.

К$к мұз, ақ қар, ақ боран,

К$ңiл қайда, хал неде?

Күн туғанда ақтарам,

Алла де!

Осы $леңін он сегіз жасында жазыпты. 

Нұржанның $леңдерінен ежелгі жыраулар 

поэзиясының жұпар исі аңқып тұрады.  Рухты 

жырлар жан семіртеді. Басты ерекшелігі 

– ол жырлар арада қаншама ғасыр $тсе де, 

қаншама буын алмасса да, қазіргі поэзия-

мызбен үндесіп, үйлесім тауып, бүгінгі жыр 

сүйер қауымның к$ңіл түкпірінен берік «Ана тілінің» архивінен. 1991 жыл

сезімі тербеп $тіп еді-ау! Жыр құдіреті деген 

осы шығар дестік.

Нұржанның айнала ортаның сан алуан 

к$рінісін терең сезініп, қазақы дәстүрімізге 

сай, жырмен кестелеп, шеберлікпен ұштастыра 

білгені ғой. Ақынның к$птеген $леңдерінде 

халқымыздың дәстүрі, этнографиясы, ауыл 

$мірінің к$ріністері суреткерлікпен дәл $ріліп, 

жан дүниеңді сілкінтіп, серпілтіп $тетіні бар.

  Студент ақынның жырлары арада бір жыл 

$ткенде к$рнекті жазушы Мұхтар Мағауиннің 

алғы с$зімен «Жұлдыз» журналында бір топ 

жас ақын-жазушылардың шығармаларымен 

қатар жарияланды (№5, май, 1989 жыл). 

 Жабал Ерғалиев, Светқали Нұржанов, Гүлзат 

Шойбекова, Қорғанбек Аманжолов, Асқар 

Алпысбаев, Жаңабек Шағатаев, Тыныштықбек 

Aбдікәкімов, Қазыбек Исаев, Роза Мұқанова, 

Жолтай Aлмашев, Дихан Мыңбаев сияқты 

қаламгерлердің қатарында 18 жастағы біздің 

Нұржан да бар еді.

«Бусанған белдер бұлдыр сағымға керiлiп, 

Итарқа қидан итшiлеп шыққан жел үрiп.

Малын саууға мамырлай басса жеңгейлер,

Бақташы жiгiт барлыға «бол!» деп демiгiп.

Шырынға қонған шыбынша 

құрып к$п базар,

Тоғайдың басы торғайлар келiп топтасар.

Оянып сонда ой жаққа қарай ж$нелер

Қақырып қойып құманын алған қатпа шал.

Беймаза ескек белдердi асып тыншыға,

Ызғардың таңғы ырықсыз тiлi құмығып.

Қойнауда жатқан қонақжай ауыл күн шыға

Қоңыр тiрлiктiң қомына кетсе iлiнiп...» 

(«Бала кез. Ауыл таңы»).

Поэзия тілінде жазылған  картина. Тұтас 

полотно. Нұржанның $леңдерін оқыған  сайын 

ауылдың күйкі тірлігі, ауыл адамдарының 

к$біміз к$п елей бермейтін қы лықтары 

табиғатпен астаса суреттеліп, $мірдің к$ркем 

картинасы ой-санаңда қылаң береді. Былайғы 

тіршілікте ол к$ріністерді бәріміз к$ріп те, 

талай рет бастан кешіріп те жүрміз. Тіпті күн 

сайын қайталана беретіндіктен бойымыз 

үйренгені сондай, онша мән бермейміз. Ақын 

ше?! Ақын –  суреткер. Мал саууға шыққан 

жеңгейлердің қылықты әрекетін, бақташы 

жігіттің қа лт еткен қимылын, қ ұманын 

к$тере сыртқа шыққан қарттың қозғалысын, 

ұйқ ысынан оянған ау ы л дың тірші ліг ін 

түрлі-түсті  бояуымен к$з алдымызға әкеледі. 

Тұнып тұрған пейзаж! Жыр шумақтарымен 

жазылған к$ркем кескіндеме!

Жалпы Нұржан аз жазады. Оның бұл 

ерекшелігін осыдан он бес жыл бұрын 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, к$рнекті 

ақын Темірхан Медетбек: «Бұл толқынды 

оқи келе, сараң жазу «ауруы» олардың бәрiне 

де тән екенiн ұқтым... Бiрақ, солай бола 

тұра, бұл толқынға  сүйсiнгенiм, олардың 

әрқайсысының $з жолы, $з дауысы бар. Бiр-

бiрiне мүлде ұқсамайды. Шығармашылық 

ара-жiктерi бiр-бiрiнен алшақ-алшақ жатыр. 

Бiрi мен бiрiн тiптi де шатастырып алмайсың. 

Осы «сараңдардың» қатарындағы Нұржан 

Қуантайұлы да $лең деген күре тамырдай 

даңғыл жолға $з соқпағымен келiп қосылыпты» 

деп, атап $ткен болатын.

Иә, Нұржан Қуантайұлы аз жазса да, саз 

жазады. Тағы бір айтар нәрсе, шыққан кітап-

тарын жарнамаламайтыны, кездесу, кештер 

$ткізбейтіні оның $зіндік ерекшелігі ме деп 

ойлап қаламыз.

Нұржанның шығармашылығымен жақсы 

таныс белгілі ақын, марқұм Аманхан Aлім оның 

поэзиясы мен прозасын т$рт аяғын тең басқан 

тұлпарға балаған. Нұржанға: «Поэзияңдағы 

тіл к$ркемділігі, образдылығы, музыкалық 

саздылығы қаншалықты т$л топырағымыздан 

$рген болса, сол шығармашылық қадір-

қасиеттер прозаңда да соншалықты байқалып, 

к$рініп, сезіледі. Бұл – сенің нағыз к$ркем 

поэзия мен к$ркем прозаның $кілі, яғни ұлт 

ақын-жазушысы екеніңді к$рсететін құбылыс» 

деп әлдеқашан жоғары бағасын берген-ді.

Нұржан – $леңге жаңалық әкелген де ақын. 

Оның $леңдерінде адам жанының нәзік сыры 

әдемі $ріледі. Онда ой да, сезім де, образ да, 

жүрек лүпілінің иірімдерін с$з арқылы жеткізе 

алатын жаңашыл тәсілдер де жетерлік. Ақын 

«Күзгі назды әуез» атты $леңінде былай дейді:

«Неге сені ұнатам, неге, неге, сары күз,

К$ңіл шіркін жетті ме кенереге, сары күз,

Таусылмас деп жүргенде алаңғасар бәріміз

Опа бермес $мірді орталаппыз, сары күз.

Ұрттап-ұрттап $мірден шала 

мас боп қалыппыз,

Сүйтсек, айналайынды несиеге алыппыз...»

Күзді ақындардың бәрі жырлаған, соның 

әсері болар, «алтын күз» деген тұрақты тіркесті 

пайдаланбайтын жан жоқ шығар, сірә! Нұржан 

ше, мүлде басқаша ой тербейді. «Сары күз» 

$тіп бара жатқан $міріміз екен, оны бізге 

Жаратқан Ием «несиеге» берген-сынды... «Сол 

 «несиеге» алған «сары күз-$мірімізді» адам 

құсап сүрсекші» деген тың тәмсіл айтады ақын.

«Желді күнгі әуез» $леңінде табиғат к$рінісі 

арқылы философиялық тұжырым жасайды:

«үууілдеп

үу-уі үу-уі үууілдеп

үуілдейсің нені жоқтап, қайран жел,

сарыуайым сарын салып сақарада түр үрлеп

сандал таудан, сайран бел.

 

еңселім,

уайым емес, жел сенім

әкелмей ме, қайталанған жәйт неше

бұ жалғанда екі туып бір қалғаның мен сенің

неге келдім әйтпесе!..

 

сол жаққа

алып кетші сол жаққа!..

жел-ағатай, мені жалғыз тастама

мен сенбеймін алдамшы күн, 

арзан $мір, оңғаққа

сеніп қалсам – масқара...»

Рас, кей-кейде далада жел уілдеп соққанда, 

жападан-жалғыз қалып қалың ой құшағына 

енетінің болады. Ойыңа жүріп $ткен жолың, 

тағдыр-талайың – бәрі-бәрі орала кетеді. 

Жеңілісің мен жеңісің, адасуың мен алға қадам 

басуың, $кінішің мен $ршілдігің, күйінішің 

мен сүйінішің, асыл арманың мен мақсат-

мұраттарың сондайда есіңе түседі. Ал ақын 

жаны – мүлде жұмбақ әлем. Нұржан бұл 

$леңдерінде $мірдің мәнін, тағдырдың тартуын 

ой елегінен $ткізеді. Оқырманын нандыра ала-

ды, жанын иландыра алады, жылаған желдің 

әуеніне еліткен жанды жыр-нәрімен жұбата 

да алады.

Aдебиет зерттеушісі, филология ғылымы-

ның докторы Ақеділ Тойшанұлы Нұржан 

Қуан тайұлының ел аузындағы ежелгі космого-

ниялық мифті жаңғырта жырлайтынын атап 

$теді:

«Таңшолпан – таң жұлдыздар мұзбалағы,

К$ңілде Құсжолындай сыз қалады.

Ажарын Жұлдыз-қыздың жымыңдаған,

Ежелден Ай-бәйбіше қызғанады».

Халық мұрасында аспан шырақтарының 

$зара күндестігін былайша түсіндіру бар: «Күн, 

Ай, Үркер – үшеуі бірге туған қыздар. Үркер 

– кенжесі, ол – ең сұлу қыз еді. Күн мен Ай 

сіңлісінің бетін қызғанып, тырнап та алды. 

 Содан Үркер секпілденіп к$рінеді».

Нұржан Қуантайұлы аспан шырақтарын 

осылайша $зара күндес сұлу қыздарға балаған 

ел ұғымын жалғастыра жырлап, аспан пери-

затына ынтық дала перзентінің лирика лық 

бейнесін сәтті сомдайды» деп ақын шығарма-

шылығының тағы бір қырын ашып к$рсетеді.

Нұржан «...поэзия – $зіңнің $мірің екен, 

$лең жазбай тұра алмайсың, $йткені $зің 

үшін жазасың. Меніңше, қай жаста да, жақсы 

$леңдер туады, тек к$ңілің адал, сезімің алғау-

сыз қалуы керек» дейді. Оған күмәнсіз сенеміз.

Ақын Нұржан Қуантайұлы – бүгінде қазақ 

әдебиетінің белді, беделді буынының бірегей 

$кілі. Соңғы жылдары Нұрекең проза саласында 

да $німді еңбектеніп келеді. Ол еңбегі жеміссіз 

емес, бір роман, ондаған әңгіменің жоғары 

бағасын оқырмандары да, әдебиет сыншылары 

да беріп жатыр.  «Адырна», «Күмбір», «Асыл 

с$з» атты поэзиялық, «Қара$зек», «Қолшатыр», 

«Бейуақ» атты прозалық кітаптары – соның 

куәсі. Ал біз бұл мақаламызда Нұржанның  

әдебиет әлеміне басталған  алғашқы қадамы – 

поэзия т$ңірегінде ой б$ліскенді ж$н к$рдік.

Мәңгілік $мірің – $ршіл рухты $леңің, 

асыл поэзияң Шолпан жұлдызындай биікте 

жарқырай берсін деп тілек айтамыз елу  жасты 

еңсерген қаламгерге. Aдебиет $лкесіндегі 

жолың ұзақ та, жемісті болғай!

Нұрлан ҚАЛҚА,
ақын, халықаралық «Алаш» әдеби

сыйлығының лауреаты

Алдымыз өмір
сын бітірісімен

біріміз жазушы-
рналистен кем
ста барлығының 
енімен, 

қадам басса, соның 
н даярламайды».
алдын көргенде 
олу екенін бір-

ынан шыққан 
Қуантайұлы, 
әдебиет сүйер 

НҰРЖАН 
НЫҢ ПОЭЗИЯСЫ 

Й-ТОЛҒАМ

орын алғандығында.  Жоғалып, ұмытылып 

б а р а  ж а т қ а н ж ы р ау л а р по э з и ясы н ы ң 

дәстүрімен қайта қауышқандай болды сол 

жылы журфактың жырқұмар  аудиториясы. 

Б а б а  ж ы р д ы  е р т е ң г е  ұ м т ы л д ы р ғ а н 

Қуантайұлының арқасында.

Aлі есімде, оқуға түскен жылы КазГУ-де 

үлкен поэзия кеші $тті. Талапты жас ақындар 

жыр оқыды. Ал Нұржанның $леңдері  кеш-

ке жиналған қауымның ыстық ықыласына 

б$ленді. Ұмыт бола бастаған ұғымдар, с$з 

қолданысында к$рінбей кеткен теңеулер іргелі 

оқу ордасының мәжіліс залын жаңғырта түсті. 

Болашақ ұлттық университеттің қабырғасына 

ұлттың болмыс-бітімін қайта оралтқандай кеш 

еді бұл бір. Поэзия кеші.

«Шарайна к$ктің шарасынан 

шыққан жаңағы,

Шарбы бұлттарды шайқы жел қуып барады.

Сүреңсіз күннің сүт қатқан шайға 

бір қанған,

Апама ұқсап ашылып қапты қабағы» 

(«Сағыныш-саумал басылмай...).

Он жеті жасында поэзия құдіретінің $згеше, 

киелі екенін образға бай, $рнекті $леңдерімен 

айқын аңғартты. Жарықтық Күннің құбылуын 

бір ауыз с$збен қалай дәл жеткізе білген 

десеңізші! «Сүт қатқан шайды қанып ішіп», 

тұлабойы рақат күйге түскен апамыздың 

жайдары келбеті к$з алдымызға келе қалды. 

Бәріміз сол уақытта студенттік аудиторияда 

жыр тыңдай отырып, алыстағы ауылдағы апа-

мызды ойлап, жүрегімізді ерекше бір сағыныш 
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Гүлжаухар КӨКЕБАЕВА,
тарих ғылымының докторы, 

профессор, Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және 

этнология институтының 
бөлім меңгерушісі

– Нұржан Кеңесұлы, Сіз  Райымбек 
а у д а н ы  ә к і м і н е  т а ғ а й ы н д а л ғ а н д а 
алдыңызда атқарылуға тиіс қандай 
міндеттер тұрды?

– Райымбек ауданының қайта 

құрылғанына екі жыл болса, менің әкім 

болып тағайындалғаныма бір жылдан 

асты. Облыс басшысы менің алдыма 

бірнеше нақты міндеттер қойды. Оның 

басы жалпы ауданның әлеуметтік-

экономикалық деңгейін жақсартудан 

бастап, аудан орталығы Нарынқол 

селосының инфрақұрылымын дамыту, 

$зге де елді мекендердегі жағдайды 

ретке келтіру, білім, денсаулық сала-

ла рының сапасын к$теру сияқты 

тапсырмалар берген. Осы бағыт-

т а р д а  ж ұ м ы с т а р  а т қ а р у д а м ы з . 

 Аудан тұрғындары қанша дегенмен 

қиындыққа ұшыраған, жалпы жағдай 

мәз емес-тін.  Аудан әкімшілігінен ба-

стап, $зге де мемлекеттік мекемелердің 

ғимараттары бүлінген. Екі жылда 

солардың бәрін қалпына келтірдік. 

Осы жұмыстарға 2018 жылдан  бастап 

республикалық және облыстық бюджет-

тен 18  миллиард теңге қаржы б$лінді. 

2020 жылы ғана құрылысқа 8 миллиард 

қаржы қарастырылды. Ал 2021 жылдың 

 басында құрылысқа 6  миллиард қаржы 

б$лінсе, жыл аяғына дейін 9 миллиардқа 

жетеді деп отырмыз. Бұл құрылысқа 

ғана б$лінетін қаржы. +зге салаларға 

да осылай қаржы б$лінеді. +йткені 

«Жол картасы» бағдарламасы биылғы 

жылы да жалғасын табатын болады. 

Осы уақытқа дейін су, жол  тарту істерін 

қолға алсақ, енді Мәдениет үйлерін 

 салып немесе қайта ж$ндеуден $ткізетін 

боламыз. 2021 жылы екі  ауылда спорт 

кешені салынатын  болады.  Аудан 

б$лінгелі  бері  к$п балалы және 

аз қамтылған отбасыларға бюджет 

қаражаты есебінен 17 үй, демеушілер 

арқылы 33 үй сатып әпердік. Облыс 

әкімі Амандық Ғаббасұлының баста-

масымен аудан орталығы Нарынқол 

селосының к$ркеюіне қомақты к$мек 

к$рсетілді. Нәтижесінде 8 к$ппәтерлі 

тұрғын үйлердің шатыры ауыстырылды, 

3 к$шеге жарық шамдары  орнатылды, 

3 балалар ойын алаңы, 1 спорттық 

а л а ң  с а л ы н д ы .  О н ы ң  с ы р т ы н д а 

қоқыс  жинайтын жәшіктер әкелініп, 

к$шелерге қойылды. Биылғы жылы 2 

спорт кешені, 2 мектеп, 2 Мәдениет 

үйі салынып, 1 Мәдениет үйін күрделі 

ж$ндеуден $ткізу жоспарлануда. Атап 

айтқанда, Сүмбе және Жамбыл ауыл-

дарында Мәдениет үйлері салынады. 

Қақпақ ауылындағы Мәдениет үйі 

күрделі ж$ндеуден $теді. Сарыжаз 

бен Шәлк$де ауылдарындағы ескі 

Мәдениет үйлері бұзылып, орнына 

жаңасын саламыз. Бұған облыстық 

және республикалық бюджеттен қаржы 

б$лінуде. Текес, Қайнар ауылдарындағы 

Мәдениет үйі де ағымдағы ж$ндеуден 

$теді. Биылғы жылы ақиық ақынымыз 

Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына 

орай облыстық әкімшіліктен 61,8 

 м и л л и о н  қ а р ж ы  б $ л і н і п ,  а у д а н 

әкімшілігі  алдына ақынның үлкен 

ескерткіші қойылады. Ескерткіштің 

айналасын абаттандыруға 85 миллион 

қаржы б$лініп отыр. Бұрын Нарынқол 

 а у ы л ы н д а  с а я б а қ  б о л м а ғ а н .  Б і з 

саябақтың жобасын жасап, сараптамаға 

$т кіздік. Оған жалпы 254 миллион 

қаржы б$лінетін болды. Бұл саябаққа 

болашақта Бердібек Соқпақбаевтың 

атын берсек деген ойдамыз. Себебі 

2024 жылы Бердібек атамыздың 100 

жылдығы болады, соның қарсаңында 

баққа сол кісінің мүсінін қойсақ деген 

ой бар. Қарасаздағы Мәдениет үйі мен 

Мұқағали мұражайы да ж$ндеуден $теді. 

Бұған қосымша Қарасаз ауылына абат-

тандыру жұмыстары жүргізіледі. +ткен 

жылы құрылысы басталған спорттық-

сауықтыру кешенінің құрылысы биыл 

аяқталады. Қазіргі таңда аудандық Ішкі 

істер б$лімі ғимаратының қасынан 

уақытша ұстау изоляторының құрылыс 

жұмыстары жүргізілуде. Ол да биыл 

аяқталады.

– &ңгімеміз мәдениет,  руханият 
 саласына ойысты ғой,  аудандағы 
бірқатар Мәдениет үйлеріне жергілікті 
жерден шыққан ақын, композитор, 
7нер адамдарының атын беру ж7нінде 
ұсыныс бар екен. Мәселен, ақын Еркін 
Ібітановтың атын Қарасаздағы Мәдениет 
үйіне беру ж7ніндегі халықтың ұсынысы 
тиісті орындардан қолдау таппапты, 
соған тоқталсаңыз.

–  Б ұ л  м ә с е л е н і  о б л ы с т ы қ , 

республикалық ономастикалық орын-

дар шешеді. Біздің ұсынысты солар 

$ткізбеді. Осы мәселемен жақында 

облыстық ономастика комитетінде 

болғанмын.  Биыл қайта ұсынып 

к$ріңіздер деген. Республика бойынша 

150 тұлға бар екен, сол тізімге кірмей 

қалыпты. Осындай бір қасаң ресми 

кедергілер болып тұр. Бірақ біз Еркін 

ағамыздың атын $ткізу үшін аяғына 

дейін жұмыс істейміз. Сонымен қатар 

композитор Мәкен Алиасқарұлының 

ұрпақтары да ұсыныс жасап келуде. 

 Текес ауылындағы Мәдениет үйіне атын 

сұрауда. Сосын қаламгер, соғыс ардагері 

Aлнұр Мейірбеков атамыздың атын 

Сарыжаздағы кәсіптік-техникалық 

колледжге берсек деген ұсыныстар 

 жасалуда.  Бұл екі  ұсыныс та $те 

 орынды, сондықтан ол қолдау табады 

деп  ойлаймын. Мұқатай Жылқайдаров 

деген ақын ағамыз Сарыжаз ауылында 

туып, Кегенде $скен екен. Ол кісінің 

атын есте қалдыру шараларын да 

қарастырудамыз. 

– Аудан ашылғалы екі жылда қанша 
әкімшілік, әлеуметтік нысан, тұрғын үй 
салынып, пайдалануға берілді? 

– 2018 жылдан бері  жоба құны 

1,8 миллиард теңге болатын 4 мек-

теп, жоба құны 519,8 миллион теңге 

Екіншіден, кәсіби тарихшы-

лардың $здері де кейде әртүрлі 

кезеңнің, әртүрлі мәселенің  басын 

бір ұстап, шашылып кетеді. Жас 

зерттеушілер бір тарихи кезеңге 

мамандануға тырысса болар еді. 

 М а т е м а т и к а ,  ф и з и к а ,  х и м и я 

және басқа жаратылыстану және 

техникалық ғылым салаларында жас 

данышпан ғалымдар баршылық, 

бірақ тарих ғылымында Эварист 

Галуадай феномен болуы екіталай, 

$йткені тарих ғылымында «жаңалық» 

категориясына  жататын идея айту 

ү ш і н  ғ а л ы м н ы ң  ж и н а қ т а л ғ а н 

білім қоры мол болуы қажет. Адам 

 пайда болғаннан бастап, қаншама 

миллиондаған жылдар $ткенін еске 

алсақ, тарих ғылымында бір адамның 

барлық тарихи кезеңдер  бойынша 

нарративтік білім жинақтауы мүмкін 

емес екендігін к$реміз, оған адам 

зердесінің шамасы жетпейді.  Демек, 

әрбір кәсіби тарихшының бір  тарихи 

кезең бойынша жинақталған білім 

қоры болуға тиісті. Осы білім қорын 

үнемі толықтырып отырған  тарихшы 

белгілі бір кезең, белгілі бір тарихи 

оқиға немесе құбылысты зерттеу 

саласында білікті маманға айнала-

ды. Мұндай  мамандану болмаған 

жағдайда тарих ғылым  болудан 

қалады, ал ғалым таза ғылыми 

ұстанымға негізделген идея жасай 

алмайды. Бұл тарихи кезеңдердің 

бірі-бірімен қатысы жоқ дегенді 

білдірмейді, барлық кезеңдерге ортақ 

бір мәселе бар – ол тарихи  таным 

теориясы, адамзат тарихының даму 

концепциясы. Посткеңестік тарих 

ғылымының тарихи таным теори-

ясы жағынан да жұтаңдап қалғаны 

белгілі.

Үшіншіден, белгілі бір  тарихи 

к е з е ң д і  з е р т т е у г е  д е н  қ о й ғ а н 

 тарихшы сол заманға қатысты 

түпнұсқа деректерді оқып, зерт-

тей алуға қабілетті болуы қажет. 

Айталық, Қазақстанның әр кезеңдегі 

тарихын зерттейтіндер парсы, қытай, 

араб, шағатай, тағы басқа к$не 

тілдерді, сондай-ақ қазіргі заманғы 

шет тілдерді білуі қажет. Жаһандану 

жағдайында ағылшын тілінің әмбебап 

ғылыми тілге айналғанын ескерсек, 

оны білу барлығымызға міндетті екені 

даусыз. Қазақ тарихын зерттейтін 

ғалымға ағылшын тілі неге қажет де-

ген сұрақ тууы мүмкін. Бұл еліміздің 

тарихын салыстыра зерттеу үшін 

қажет, $йткені тарихи құбылыстарды 

с а л ы с  т ы р у  н ә т и ж е с і н д е  ғ а н а 

түсінуге болады. Мәселен, қазақ 

халқын шексіз қасіретке ұшыратқан 

ұжымдастыру саясаты не себептен 

жүргізілді, оған қажеттілік бар ма 

еді, оған альтернатива болды ма, 

болса, неге есепке алынбады, осын-

дай к$п сұрақтарға жауап табу үшін 

Ресей империясының әлеуметтік-

экономикалық дамуының бірнеше 

ғасырлық тарихын қазуға және оны 

Еуропа елдерімен салыстыруға тура 

келеді. Демек, зерттеушінің салиқалы 

ғылыми ұстанымының қалыптасуы 

$те күрделі процесс, ол, біріншіден, 

тарихшы  мамандарды бакалавриатта, 

магис тратурада және докторантурада 

болатын 2 балабақша ғимаратына 

күрделі ж$ндеу жұмыстары жүргізілді.

Мұнымен қоса ауданға жұмыс істеуге 

келген қызметкерлерді баспанамен 

қамтамасыз ету мақсатында Нарынқол 

селосынан 20 жалдамалы тұрғын үйдің 

құрылыс жұмыстары басталып, 2018 

жылдың желтоқсан айында пайдалануға 

берілді. +ткен жылы тағы да Нарынқол, 

Жамбыл, Қайнар, Қақпақ, Қарасаз, 

Сарыбастау, Сүмбе, Текес ауылда-

рында 8 тұрғын үймен біріктірілген 

учаскелік полиция пункттері салынып, 

учаскелік полицейлер қоныстанды. 

Бұдан б$лек, 83 коммуналдық тұрғын 

үйдің құрылыс жұмыстары баста-

лып, соның 33-і пайдалануға берілді. 

Aкімшілік  ғимараттарға  келетін 

болсақ, сервистік әкімдік ғимараты 

мен республикалық мекемелер орнала-

сатын ғимарат күрделі ж$ндеуден $тті.

Халыққа қызмет к$рсету орталығы, 
аудандық әкімшілік ғимараты, прокура-

тура ғимараты жаңадан салынып, ҰҚК-

нің ғимараты қайта жаңғыртылды. 

Осы $ткен жылы аудан орталығында 

мемлекеттік қызметкерлерге арналған 

8 қызметтік тұрғын үйдің құрылыс 

жұмыстары аяқталып, пайдалануға 

берілді. Ал биыл Т.Мұсақұлов, К$мірші, 

К$ксай ауылдарындағы 3 мектепті 

күрделі ж$ндеуден $ткізу жоспарлануда.

Аудан қайта құрылғалы бері 1800-

ден астам адам к$шіп келді. Бұның 

к$бі кезінде жұмыс іздеп Алматы 

қаласының маңына кеткен ауыл аза-

маттары және ауданға жұмыс істеуге 

келген жас мамандар. +ткен жылдың 

желтоқсан айындағы есеп бойынша 

 аудан тұрғындарының саны 39 500 

адамға жетті. 

Аудан қайта құрылған кезде барлық 

салада мамандар жетіспейтін. Қазір 

мемлекеттік мекемелерге жұмыс істеуге 

келген азаматтар саны 500-ден асса, 

оның ішінде жас мамандардың саны 

300-ді құрайды. Келген мамандарға 

әлеуметтік қолдау да к$рсетілуде. 

Атап айтқанда, «Дипломмен ауылға» 

жобасының аясында 103 маман тұрғын 

үй сатып алса, 202 маман к$терме 

жәрдемақы алды. Алайда әлі де  хирург, 

инфекционист, нарколог,  жалпы 

тәжірибелі дәрігерлер және ағылшын 

тілі, математика, физика, химия пәнінің 

мұғалімдері жетіспейді. 

– Райымбек ауданының табиғаты 
к7ркем. Аң, құсқа бай аймақ. Туризмнің 
дамуы қалай болып отыр?

–  2 0 2 0  ж ы л ы  с т а т и с т и к а л ы қ 

к$рсеткіштерге сай ауданға демалуға 

1680 турист келді. Оларға 17,0 млн 

теңгенің қызметі к$рсетілді.  Райымбек 

ауданында бүгінгі күнге 7 демалыс орны 

және 2 аңшылық шаруашылығы жұмыс 

істейді (Ойқарағай, Сафари Тау Шелек, 

Шоғансай, Қарасай, Бес Найза, Хан 

Тәңірі және Ақк$л демалыс орында-

ры). Алматы облысының Кеген және 

дайындаудың бағдарламасын қайта 

қарауды, екіншіден, зерттеушінің 

$мір бойы білімін жетілдіріп оты-

руын, үшіншіден, тарихшылардан 

түпнұсқа деректерді оқуға қажетті 

тілдерді меңгеруді талап етеді.

 Президенттің мақаласында 

Қазақстандағы кеңестік замандағы 

ашаршылық тарихына назар ауда-

р ы л ғ а н .  А ш а р ш ы л ы қ  қ ұ р б а н -

дарының саны толық анықтал-

мауы мен қатар, оған ғылыми және 

саяси баға берілген жоқ. Жалпы 

ал ғанда, соңғы жылдарда тарихшы-

лар нарративтік материалға негіз-

делген кітаптарды шығарумен тым 

әуестеніп кеткендіктен, анализ және 

соған негізделетін бағалау ақсап 

отыр. Нарративтің басым  болуы және 

анализдің азаюы барлық кезеңдер 

бойынша зерттеулерге тән кемшілік. 

Райымбек  аудандары б$лінген кезден 

бастап, облыс басшылығы  Райымбек 

ауданының инфрақұрылымын қалпына 

келтіру жұмыстарын  бастады. Мәселен, 

Кеген-Нарынқол тас жолынан бастап 

Байынқол шекара бекетіне дейінгі 

27 шақырым аумақ, яғни облыстық 

маңызы бар тас жолдың құрылыс 

жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 

$ткен жылдармен салыстырғанда 

Шоғансай, Ақк$л бағытындағы  демалыс 

орындарына келушілер саны үш есеге 

$сіп отыр. Сонымен қатар туристердің 

к$птеп келуіне  байланысты аталмыш 

жолдың бойынан жол жағасында 

сервистік қызметтер к$рсету үшін 

жер телімін сұраған кәсіпкерлер саны 

 артуда. Бұдан б$лек, Сарыжаз ауылы-

нан бастап Қарасаз ауылына дейінгі 24 

шақырым, Қайнар ауылынан бастап 

Қақпақ ауылына дейінгі және Қақпақ 

ауылынан Текес ауылына дейінгі 25 

шақырым болатын облыстық маңызы 

бар тас жолдар орташа ж$ндеуден $тті. 

Бұл жұмыстардың барлығы ауданның 

к $ р к е м  т а б и ғ а т ы н  т а м а ш а л а у ғ а 

туристерді тарту үшін ұйымдастырылды. 

Райымбек ауданының әлеуметтік-

экономикалық даму бағыттарының 

бірі туризм екенін ескерсек, тұтастай 

алғанда ауданның дамуындағы негізгі 

п р о б л е м а л ы қ  м ә с е л е л е р д і ң  б і р і 

кепілдік тұрғысынан екінші деңгейдегі 

б а н к т е р д і ң  с е н і м с і з д і г і .  Б ұ л  $ з 

кезегінде жаңа туристік объектілерді 

салуда және қолданыстағы туристік 

нысандарды кеңейтуде қиындықтар 

туғызады. Мысалға алсақ, жұмысын 

жаңадан бастағысы келген немесе бар 

бизнесін одан әрі ұлғайтқысы келген 

кәсіпкерлерге үлкен к$лемде несие алуға 

мүмкіндік жоқ. Себебі аудан Алматы 

қаласынан шалғай орналасқандықтан 

қ а р ж ы  о р т а л ы қ т а р ы  к е п і л д і к к е 

ұсынылған мүліктерді нарықтық бағадан 

$те т$мен бағада бағалауда.  Сонымен 

қ а т а р  а у д а н  о р т а л ы ғ ы н  А л м а т ы 

қаласымен жалғайтын республикалық 

маңызы бар тас жолдың жағдайы нашар. 

Алдағы уақытта ж$ндеу жұмыстарын 

ұйымдастыру мүмкіндігін қарастыру 

қажет.  Бұл  с$зс із  жаңа  демалыс 

аймақтарын салу үшін инвесторларды 

тартады және туристік фирмалар мен 

туристердің қызығушылығын тудырады. 

2021-2022 жылдары Жамбыл ауылдық 

округінің аумағынан экотуристік 

нысанның құрылыс жұмыстарын бастау 

жоспарлануда. Қазіргі уақытта орын 

алған қиыншылықтарға қарамастан 

 ауданда туризм саласын дамытуға 

кешенді жұмыстар жүргізілуде. 

Р а й ы м б е к  а у д а н ы н ы ң  н е г і з г і 

 айналысатын кәсібі – ауылшарушылығы 

Экономикамыздың $сіп-$ркендеуіне 

ауылшаруашылығының қосып отырған 

үлесі қомақты. Ауылшаруашылығы 

мемлекеттің азық-түлік және шикізат 

тәуелсізд іг ін  қамтамасыз етет ін 

стратегиялық маңызы бар  сала . 

Ауданның негізгі бағыты ауылшаруа-

шы лығы болғандықтан, мал және 

егін шаруашылығын дамыту негізгі 

міндетіміз. 2020 жылғы жалпы ауыл-

шаруашылығы $німдерінің к$лемі 

бойынша жылдық жоспарымыз 32 млрд 

393 млн теңгені құрады. Аудан  бойынша 

егістік жердің к$лемі 40 193 гектар. 

Барлық дәнді дақыл 10 184 гектар. Aр 

гектарына шаққанда 23  центнерден 

$нім алынды. С$йтіп, 23 321 тонна 

$нім жиналды. Картоптың әр гекта-

рынан 215 центнерден $нім алдық. 

Қақпақ ауылдық округінен картоп 

шаруашылығын дамыту мақсатында 

«Үш Қақпақ» сервистік дайындау 

орталығы құрылды. СДО-на 13 бірлік 

трактор, 19 бірлік ауылшаруашылығы 

техникалары алынды. Жалпы алынған 

техникаларға кеткен қаражат м$лшері 

– 165 млн теңгені құрады. Ауданы-

мызда $ткен жылдың аяғында мал 

басы т$мендегідей болды. Ірі қара 54 

135 бас, қой-ешкі 246 315 бас, жылқы 

35 309 бас. 2018 жылмен салыстырғанда 

дәнді-дақыл үш, картоп жеті, ірі-қара 

алты, қой-ешкі үш, жылқы т$рт пайызға 

$скені байқалады.

– Ауданда алтын, к7мір кен орындары 
бар екені белгілі. Олардағы 7ндіріс к7лемі 
қандай деңгейде?

– Ауданда «Ойқарағай» к$мір кешені 

бар. Қазіргі уақытта «ТЭК Беркут» ЖШС 

к$мір $ндіру жұмыстарын жүзеге асыра-

ды. Бұл кешеннен жылына қырық мың 

тонна к$мір $ндіріледі. 33 адам тұрақты 

жұмыс істейді. +ткен жылы  ауданда 

алтын кенін $ндірумен айналысатын 

«МарумЖарГолд» ЖШС қаржылық 

қиыншылықтарға байланысты уақытша 

жұмысын тоқтатты. Оның орнына 

«BTO Gold Production» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі алтын $ндіру 

жұмыстарын бастап, қараша айында 

470,0 млн теңгенің $німін $ндіріп, 45 

адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. 

Биылғы жылы жобалық құны 450,0 

млн теңгені құрайтын алтын $ңдейтін 

фабриканың құрылыс жұмыстарын 

бастайды. Алтын кенін $ндірумен айна-

лысатын «Нарын Голд» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі алтын $ңдейтін 

ф а б р и к а н ы  қ а й т а  ж а ң ғ ы р т у д а н 

$ткізіп, нәтижесінде 105 адам тұрақты 

жұмыспен қамтылды. Биылғы жылы 

«Конаев и К» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі жобалық құны 1,6 млрд 

теңгені құрайтын шағын ГЭС-тің 

құрылыс жұмыстарын жоспарлауда. 

– &ңгімеңізге рақмет. 

Сұхбаттасқан 
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

МІНДЕТТЕР 
ҮДЕСІНЕН КӨРІНЕМІЗ

ТАРИХИ 
ЗЕРТТЕУЛЕРДІ
ТАЗА ҒЫЛЫМИ ҰСТАНЫММЕН 
ЖҮРГІЗГЕН ДҰРЫС

Нұржан ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, Райымбек ауданының әкімі:

1997 жылы Райымбек ауданы 
 таратылып, Кеген ауданына қосылған 
болатын. «Оңтайландыру» деген 
науқанның дұрыс жүргізілмегенін 
 айтып, сол кезде-ақ мәселені терең 
талдай білетін қоғам қайраткерлері мен 
БАҚ өкілдері дабыл қақты.  Ауданды 
қайта ашу туралы ұсыныстар үкіметтен 
асып, Президент әкімшілігіне дейін 
көтерілді. Осының нәтижесінде жиырма 
жылдан соң, 2018 жылы ғана қайтадан 
бөлініп, өз алдына шаңырағын тіктеді. 
Қазақстан  Республикасы Президентінің 
2018 жылғы 31 наурыздағы  «Алматы 
облысының әкімшілік-аумақтық 
құрылысындағы өзгерістер  туралы» 
№653 Жарлығымен Райымбек  ауданы 
қайта құрылып, тұрғындардың 
талабы орындалды. Міне, осы екі 
жылдан астам уақытта қандай 
жұмыстар атқарылды?  Ауданды 
 дамытуда болашақтағы жоспар 
қандай? Осы сауалдарға жауап іздеп, 
Райымбек ауданының әкімі Нұржан 
Құдайбергеновпен сұхбаттасқан едік.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласы тарихшылардың алдында күрделі ғылыми міндеттер 
тұрғанын айқындады. «Тарихи зерттеулерді таза ғылыми ұстаныммен жүргіз-
ген дұрыс» деген сөзге ойлана көз салсақ, еліміздегі қазіргі тарих ғылымының 
тамырын ұстап, оның басты «ауруын» дәл тапқанын байқаймыз. Біріншіден, 
тарихты «жазумен» айналыспайтын адам жоқ, ғылымдағы кәсібилік қағидасы 
құрдымға кетті. Кейбіреулер архив қорларын мұқият зерттеудің орнына 
 интернеттен, әлдебір төмен сапалы кітаптардан үзіп-жұлып алған мәліметтерін 
өзі тапқандай, жылдам теледидардан, баспасөз бетінен айтып қалуға тыры-
сады. Мәселен, өмірінде соғыс туралы бір мақала жазбаған, тіпті ХХ ғасыр 
тарихымен мүлде айналыспайтын адамдардың соғыс тарихының күр делі 
де маңызды мәселелері туралы батыл пікір айтып жатқанын көреміз. Бұл – 
еліміздегі тарих ғылымының барлық саласындағы кәсібилік деңгейдің төмен-
деуінің, соған орай дилетанттық пен әмбебаптылықтың орын тепкенінің көрінісі. 

Мүмкін бұған бұрынғы кезде анализ 

жасауға негіз болған формациялық 

теориядан бас тарту, алайда оның 

орнын  басатын альтернативтік те-

орияларды меңгермеу себеп болған 

шығар. Кәсіби тарихшылардың ба-

сым б$лігінің, түпнұсқа деректің тілін 

білсе де, білмесе де, орта ғасырлар 

 тарихына к$бірек ойысуының да 

әсері бар шығар. Кеңестік кезеңнің 

тарихын «Ол коммунистік партияның 

тарихы, оны зерттеудің қажеті не?» 

деген пікірлер айтылып жатады. 

Шындығында, ол бір партияның 

 тарихы емес, ол бір үлкен мемлекеттің 

тарихы, ол кезде қазақ халқы сол 

мемлекет құрамында болғандықтан 

ол Қазақ елінің де тарихы. Егемен 

ел болып отырған Қазақстандағы 

барлық әлеуметтік-экономикалық 

және саяси $згерістердің сәттілігі 

 немесе сәтсіздігі сол $ткен кезең-

н е н   б а с т а у  а л а т ы н ы  с $ з с і з . 

 Сон дықтан кеңестік кезең мен 

тәуел сіздік кезеңін салыс тыра тал-

дау аналитикалық зерттеулерге негіз 

болар еді. Тәуелсіз Қазақстанда 

саяси, әлеуметтік-экономикалық 

модернизация лау үдерісінің бары-

сын зерттеген еңбектер бар, бірақ 

бүгінгі модернизацияның кеңестік 

 модернизациядан айырмашылығын 

т е о р и я л ы қ  ж а ғ ы н а н  т а л д а ғ а н 

еңбектер жоқтың қасы. Адамзаттың 

тарихындағы ең үлкен жетістігі 

 болып табылатын құқықтық мемле-

кет пен азаматтық қоғам моделінің 

біздің елімізде қалыптасуының 

ерекшеліктері мен жетістіктері 

қандай деген мәселені зерттеу де 

кенже қалып келеді. Жалпы алғанда, 

тәуелсіз Қазақстанның саяси даму 

мәселелерін саясаттанушылардың, 

ә л е у м е т т і к  д а м у  м ә с е л е л е р і н 

әлеуметтанушылардың қолына 

беріп қойдық. Бұл мамандықтардың 

$кілдері саясаттың, әлеуметтанудың 

теориясымен айналысады, ал белгілі 

бір  жылдардағы нақты саясат, 

нақты процесс, нақты құбылысты 

 тарихшылар зерттеуі қажет және ол 

міндетті түрде бұрынғы (кеңестік) 

тарихпен, сондай-ақ қазіргі әлемдегі 

постсоциалистік елдер тарихымен 

салыстыра отырып зерттелсе, тал-

дау және бағалау мәселесі дұрыс 

шешілер еді. Демек, Кеңес Одағы 

тарихын $зін сол алып мемлекеттің 

бірден-бір мұрагері  санайтын бір ғана 

елдің еншісіне беріп қоймай, оны 

жаңа концепциялар тұрғысынан, 

сондай-ақ егеменді Қазақ мемлекеті 

тұрғысынан зерттеуге айрықша назар 

аудару қажет.

ТАНЫМ
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– Қасым-Жомарт Кемелұлының 
«Тәуел сіздік бәрінен қымбат» атты ма қа-
ласының, Сіздің ойыңызша,  ерек шелігі 
неде?

– Бұл мақаланың маған қатты 

әсер еткен тұсы – шынайылығы дер 

едім. Қазіргі кезде қоғам мадақ, «әсіре 

позитивті» жазбалардан айтарлықтай 

жалықты десем, қателеспеймін. «Мен 

«Хабардағы» елде $мір сүргім келеді» 

деген анекдотты білесіз ғой. Ресми 

ақпараттағы мәлімет пен күнделікті 

к$збен к$ріп жүрген тіршіліктегі, 

әсіресе қаладан шалғайлау жерлердегі 

жағдайдың к$п айырмашылығы 

болмағаны жақсы ғой. Ел Президенті 

$зінің мақаласында «кемшіліктерімізді 

ой елегінен $ткізетін маңызды  мезет 

келді» деп нақты міндет қойды. 

Халықтың «тұрмысын жақсарта 

түспесек, еліміздің жетістіктері мен 

халықаралық табыстарын мақтан ету 

артық. Азаматтарымыз экономикалық 

$сімнің игілігін сезіне алмаса, одан 

еш қайыр жоқ» деп түйеді. Жаһандану 

жағдайында «жат жұрттың ықпалына 

бейсаналы түрде ілесу» қаупін атап, 

«тамырымызды берік сақтауымыздың 

қажеттігін» баса айтты. 

–  П р е з и д е н т  м а қ а л а с ы н д а 
 «Қа зақ   стан ның мемлекеттік тілі қазақ 
тілі екені Ата Заңымызда 90-жылдардағы 
күрделі кезеңнің 7зінде нақты жазылған» 
деп айтты. Қателеспесем, Сіз Тіл 
комитетін басқарған кезде сол кездегі 
Конституциялық кеңес мемлекеттік тіл 
ж7нінде бір жақсы шешім шығарған еді. 

– Иә, бұл оқиға 2007 жылдың 

басында болған. Мұхтар Шаханов 

басқарған бір топ депутаттардың 

«Қазақстанда мемлекеттік тіл біреу 

ме,  әлде екеу ме?» деген сауалы 

 бойынша Конституциялық кеңестің 

 отырысы $тетін болды. Жоғары жақ 

мені шақырып алып: «Жиынға Бас 

прокуратура, Aділет және Мәдениет 

министрлігі қатысады. Мәдениет 

министрлігі атынан сіз баруыңыз керек. 

Орыс тілі қазақ тілімен тең құқылы. 

Осы позицияны ұстануыңыз керек. 

Басқаша с$йлесеңіз, жұмыстан кеттім 

дей беріңіз» деп, қатаң ескертті.

Уағдаласқан уақытта Конституция-

лық кеңесте бас қостық. Депутаттардың 

сауалы оқылды. Бірінші с$з Мұқаңа 

берілді. Одан кейін қарама-қайшы 

бағытта Бас прокурор мен Aділет 

 ми нистрінің орынбасарлары ұстаным-

дарын ортаға салды. Кезек бізге келген-

де, мен ашық түрде Мұхтар  Шаханов 

жағына шықтым. Сот екі апталық 

мерзімге үзіліс жариялады.

Кабинетіме қайтып келіп, затта-

рымды жинай бастадым. Басшылық 

қабылдаудан бас тартып, «енді бос-

сыз» деген сыңайын жасырмады... 

Екі апта $ткен соң, 2007 жылдың 

ақпан айының аяғы болу керек, 

Конституциялық кеңес шешімін жа-

риялау үшін бізді қайтадан жинады. 

Биік мінберден Игорь Рогов жиырма 

минуттан астам уақыт ұзақ қаулысын 

оқыды: «Мемлекеттік тіл мәртебесінің 

үстем болуы оның жария-құқық сала-

сында қолданылуының артықшылығы 

не басымдығы Конституцияда баянды 

етіліп, заңдарда белгіленді... Қазақстан 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ –
ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

Президентіміз күздегі «Күшті Президент,  ықпалды Парламент,  есеп беретін Үкімет» деген тың баста-
масын «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы арқылы бекемдей түсті. «Алайда бастаманы кім 
және қалай қалыптастырады?» деген сұрақ кімді де болса, ойландырады. Ғылым-білім саласының 
 маманы тұрғысынан менің пайымым, бастаманы тәрбие мен білім қалыптастырады. Анығын 
айтқанда, мектеп және оның жүрегі саналатын  мұғалімдер қалыптастырады. Ал саяси  реформалар сол 
мақсатқа жетудің жолын жеңілдетеді. 

Республикасының Конституциясы... 

мемлекеттік және қоғамдық маңызы 

бар іс-шаралар... $ткізу кезінде қазақ 

және орыс тілдерінің тең қолданылуын 

белгілемейді, ал Конституцияның 

7-бабының 2-тармағында пайдала-

нылған «тең» термині мұндай іс-

шараларға қатысты емес... Мемлекет 

мемлекеттік тілге, оның дамуына, 

мемлекеттік-құқықтық реттеу саласын 

ғана емес, қоғамдық қатынастардың 

басқа да барлық салаларын қамтып, 

қолданылуына қамқорлық жасау-

ға тиіс» (с$збе-с$з цитата) деген-

де т$беміз к$кке жеткендей қуан-

ғанымыз-ай.

Жұмыс орныма қайтып келсем, 

мені Aділет министрі мен Бас про-

курор шақырып, іздеп жатыр екен: 

«Қазақстанда бір ғана тіл басымдыққа 

ие екенін білеміз, біз қарсы емеспіз, 

біз де оны қолдаймыз. Бізді алғашқыда 

дұрыс түсінбедіңіз, енді не істеуіміз 

керек, айтыңыз, біз әрдайым біргеміз» 

деп құрақ ұшқаны есімде... +з басшы-

лығымның да тарс жабылған есігі қайта 

ашылды.

Ең маңыздысы, Қазақстан Респуб-

ликасының ең жоғары құқықтық ресми 

ұйымы «Конституциялық кеңес Ата 

Заңымыздың 7-бабы 2-тармағында 

қолданылған «тең» с$зі теңдікті білдіре 

алмайды, $йткені Қазақстанда бір 

ғана мемлекеттік тіл бар және оның 

басымдығына шек келтіру мүмкін 

емес» деп ашық мәлімдеді.

Бүгін осы ақиқатты еліміздің 

тізгінін ұстаған ең жоғары лауазым-

ды басшымыз тайға таңба басқандай 

анық әрі ашық жария еткені – ерекше 

жағдай. Тіл жанашырларының бұл 

мәселені к$теріп жүргеніне аз уақыт 

болған жоқ. Дегенмен, Мемлекет 

басшысының осы мәселеге нүктесін 

қоюы – тарихи маңызы зор оқиға. 

Енді, ең қысқа мерзімде «Мемлекеттік 

тіл туралы» Заң қабылдауымыз  керек. 

– Мемлекеттік басшысы: «Мемле-
кеттік тілді білу – Қазақстанның әрбір 
азаматының парызы. Міндеті деп те 
айтуға болады» деді. Бұл азаматтық 
міндет заңнамада қалай к7рініс табуы 
мүмкін деп ойлайсыз?

– +те дұрыс айтасыз... «Мемлекеттік 

тіл туралы» заң – уақыт талабы» деген 

тақырыпта арнайы үндеу қабыл да-

ғанбыз. Қоғам қайраткері Қазыбек 

Иса бауырымыз кеңейтілген т$ралқа 

отырысына қатысып, «Қазақ үні» пор-

талы мен республикалық газетінде осы 

мәселені т$тесінен қойып, 130 мың 

қолдаушының дауысы жиналды. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

былтыр қараша айында депутаттар-

дан мемлекеттік тілде жұмыс істеуін 

к$пшілік атынан талап етті. Халық 

тілінде жұмысын атқара алмайтын-

дарды «халық $кілі» деп атаудың $зі 

– құқықтық нонсенс әрі қарапайым 

логикаға кереғар дүние. Қазақстанда 

к $ п т е г е н  е л д е р д і ң  $ к і л д е р і н е н 

құралған біртұтас ұлт, бір халық 

тату-тәтті $мір сүруде. Қазақ тілі – 

бүгін тек қана жергілікті мем лекет 

құраушы ұлттың тілі емес, ол осы ел 

азаматтарының дара, баршаға ортақ, 

жалғыз мемлекеттік тілі екені белгілі. 

Осы мәселені с$збұйдаға салып 

жүргенімізге отыз жылға жуықтады. 

Нүкте қоятын кез келді және оны 

Қазақстан Республикасының Прези-

денті Қасым-Жомарт Кемелұлы ның 

$зінің жария түрде ашық қойғаны – 

кемелдіктің белгісі.

– Шындығын айтсақ, мемлекеттік 
қызметшілердің әжептәуір б7лігінің 
осындай қарапайым талапты орындауға 
дайын екеніне күмәніміз бар...

– Рас. Қатардағы қызметшілерге 

бір бел гілі мерзім ішінде кезең-кезеңі-

мен білімін толықтырып, бірте-бірте 

жұмыстарын мемлекеттік тілде атқара 

бастауға мүмкіндік тудыру қажет. 

Aкімдіктердің жанынан құрылған тіл 

орталықтарының жұмысы таратқан 

сертификат санымен емес, нақты 

нәтижемен бағалануға тиіс. +йткені 

біздің, әсіресе Арқа мен солтүстікте 

$сіп-$ніп,  білім алған бірталай 

аза мат тарымыздың $з туған тілін 

білмеуінде, әлбетте, $здерінің де, 

 сонымен бірге мемлекеттің, жергілікті 

биліктің тікелей кінәсі бар екенін 

ашық мойындағанымыз ж$н. Түрлі 

деңгейдег і  әкім-қаралардың $з 

жерінде тілдік орта мен қажеттілікті 

тудыруы, мемлекеттік тілдің жан-

жақты қолданылуын қамтамасыз етуі 

үшін жауапкершілігін күшейткен 

абзал.  Солай бола тұра,  мұндай 

«жеңілдіктер», яғни мемлекеттік тілді 

үйренуге жағдай жасау, уақыт беру, 

 сатылап білімін толықтыру – бұлардың 

бәрінің жоғары саяси мемлекеттік 

лауазымдарға ешқандай қатысы 

жоқ екенінің басын ашып айтуымыз 

 керек. Жоғары лауазымды мемлекеттік 

тұлғаның $з елінің мемлекеттік тілін 

толыққанды білмеуі – ж$нсіздік, 

күлкілі жағдай, ұят нәрсе. Тіл арқылы 

адами ұстанымды, азаматтық по-

еңбектерін де дәл осылай шығару 

 жоспарда болған. +кінішке орай, 

жалғасы іске аспады.

Қасым-Жомарт Кемелұлының 

осы мәселеге арнайы к$ңіл б$лгені – 

мемлекеттік органдарға берілген нақты 

тапсырма. Бұған қоса, Мемлекет бас-

шысы бұрыннан қордаланып қалған, 

шешімі кезек күттірмейтін, зиялы 

қауым мен қалың к$пшілік жылдар 

бойы түрлі үндеу, мақала, қарар түрінде 

к$терген іргелі мәселелерді атап $тіп, 

шешілу жолдарын к$рсетті. Атап 

айтсақ, сырттағы қандастарымыздың 

мәселесі, шекара мен жер, отандық 

кино мен теледидарға тарихи туынды-

ларды бағыттау, экология мен ядролық 

қарусыздану, қасиетті Түркістанды 

«тұтас $ңір» деңгейінде жан-жақты 

зерделеу, Алаш арыстарымыздың 

асыл мұрасын игеру және тағы басқа 

мәселелер.

– Мақалада «тіл – үлкен саясаттың 
құралы» деген айтылды. Осы жолы 
да: «Мәселе – ниетте, – дей келе, 
– Ниеттің дұрыс болуы қазақ тілін 
меңгергісі келетін адамдарға да, осы 
мақсатқа жетуге жағдай жасайтын 
Үкіметке де байланысты» деп басын 
ашып атап к7рсетті. Мемлекет осы 
бағытта қоғамдық ұйым дарға, мысалы, 

– Халықаралық «Қазақ тілі» қоға-
мы ның кезекті құрылтайын қалай және 
қашан 7ткізуді жоспарлап отырсыздар?

– Кезінде құрылтайды $ткізу 

ж$нінде +мірзақ Айтбайұлы Қазақстан 

Р е с п у б  л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 

ә к і м ш і л і г і м е н  к е л і с е  о т ы р ы п , 

Түркістан қаласы таң далған бола-

тын. Алайда әлемді шарлаған індет 

кезекті іс-шара мерзімін кейінге жыл-

жытты. Құрылтай мерзімін биылғы 

жылдың сәуір айының бірінші апта-

сына белгілеп отырмыз. +тетін орны 

қасиетті Түркістан болғандықтан, 

қырғыз, $збек, түрік, әзербайжан, 

ноғай,  татар, башқұрт, қарашай-балқар 

және т.б. туыс елдердің $кілдерімен 

қ о с а ,  қ а з а қ ш а  е р к і н  с $ й л е й т і н 

қазақстандық $зге ұлт $кілдерін 

кеңінен қатыстыру жоспарлануда.

Құрылтайдың басты ерекшелігі 

– іскерлік жағы (баяндама, талқы, 

сарап, сұрақ-жауап, ұсыныс айту, 

жобалық жұмыс) басым болып, артық 

салтанатты іс-шаралар (банкет, мара-

пат пен алғыстар, сыйлық беру және 

т.б.), мүмкіндігінше, азайтылатын 

болады. Құрылтай аясында +мірзақ 

Айтбайұлының 85 жылдығына орай 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

$ткізіліп, ас беріледі.

Қасым-Жомарт Кемелұлы мақала-

сында «Түркістан» тақырыбының 

маңы зына ерекше к$ңіл б$лгені 

құрылтай туралы шешіміміздің дұрыс 

екенін к$рсетеді. Түркі тілдерінің 

ішіндегі ең саф, ең к$не және ең бай 

тілі болып есептелетін қазақ тілінің 

айналасына, түркі әлемінің руха-

ни астанасы – қасиетті Түркістанға 

Ер-Түріктің ұр пағын жинап, алқалы 

басқосу $ткізу – Мемлекет басшы сы-

ның мақаласында берілген тапсыр ма-

ның маңызды б$лігін орындауға үлес 

қосатын игілікті іс-шара болары хақ. 

– Сіз Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғылым академиясы Қоғамдық 
және гуманитарлық ғылымдар б7лім-
ше сінің т7рағасы,  академик-хатшы 
қ ы з м е т і н  а т қ а р а с ы з .  М а қ а л а д а 
 ға лымдардың алдына да зор міндеттер 
қойылды...

– Президент «ХХІ ғасыр – білім 

мен біліктің дәуірі» деді. Осы орай-

да ғалымдарға к$п сенім артыла 

отырып, орасан зор жауапкершілік 

жүктелетіні белгілі. Соңғы жылда-

ры Елбасы бастаған және Мемлекет 

басшысы жүйелі түрде жалғастырып 

келе жатқан сындарлы саясаттың 

арқасында еліміздегі ғылым сек-

торы едәуір күшейді десек, артық 

айтқандық болмас. Бұрын ғылыми-

зерттеу жұмыстарына үш жылда 

бір-ақ рет қана конкурс жариялана-

тын. Былтырдан бастап жыл сайын 

бес рет $ткізілетін болды. Қаржы 

м$лшері де ұлғайды. Сонымен бірге 

сұраныс та, қадағалау да, талап та 

күшейтілді. Бір ғана мысал келтіре 

кетейін, Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамы ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

атқара алатын субъекті ретінде ак-

кредиттеуден $тіп, Білім және ғылым 

министрлігінің ресми құжатын алды. 

Бұл – үлкен жетістік. Енді, қоғам 

ұлттық университеттер мен ғылыми-

зерттеу институттарымен қатар осы 

гранттық, бағдарламалы-нысаналы 

қаржыландыру бойынша конкурстарға 

қатысу мүмкіндігіне ие. Академиктер 

басқарған, ғалым-тілшілер ұйтқысы 

болған Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамына осы бағытта нәтижелі 

 жұ мыстар жүргізу қиынға түспесі 

айқын. 

– &ңгімеңізге рақмет.

&ңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Мемлекет басшысының «Egemen Qazaqstan» газетінде 
жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 
мақаласы Қазақ елі үшін жылашар жаңалық, рухани 
жаңғыру жолындағы зор серпін әрі нақты бағдар болды 
деп есептейміз. Осы маңызды тарихи еңбекте көтерілген 
мәселелер жөнінде біздің басылымымыздың тұрақты 
авторы, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы президентінің 
міндетін атқарушы, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясы Қоғамдық және гуманитарлық 
ғылымдар бөлімшесінің төрағасы, ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі Ерден Задаұлы Қажыбек «Ана тілі» газеті 
тілшісінің сұрақтарына жауап беріп, пікірін ортаға салды.

зицияны қалыптастыратын туған 

халқының мәдениеті мен әдет-ғұрпы, 

рухани болмысы, шежіре-тарихы, 

дәстүр сабақтастығы мен т$лтума 

менталитетінен жұрдай адам – мем-

лекет, халық, ұлт атынан $кіл бола 

алмайтыны дау тудырмас шындық.

Сондықтан басты талабымызды 

қайталап айтамыз: бізге мемлекеттік 

тілді біліп қана қоймай, сол тілде 

ойлайтын, сапалы жұмыс істейтін, 

сол тіл арқылы $здерін адам, азамат 

және ұлт $кілі сезінетін, түйсінетін 

министрлер, елшілер, депутаттар 

 керек. Мемлекеттің, халықтың тілін 

тиісті дәрежеде білмейтіндер уақытын 

тілді меңгеруге жұмсасын және басқа 

мемлекеттік сатыларда жұмыстарын 

жалғастырып, білімін жетілдірсін. 

Бұл – қарапайым және тапжылмас 

халықаралық практика. Біз білетін 

$ркениетті елдердің бәрінде осы – 

үйреншікті жағдай. Дамыған елдердің 

қатарында бой түзейміз десек, $зімізді 

$зіміз сыйлаудан бастауымыз керек. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы «қазақ 
тілін әлі жете меңгермеген отандас-
тарыма үндеу тастағым келеді» дей 
отырып,  «қазақ  қаламгерлер ін ің 
үздік шығармаларын ... к7птеп басып 
 шы ғаруды және таратуды қолға алған 
ж7н» деп тапсырма берді. Осы туралы 
не айтар едіңіз?

– Тіл саясаты комитетінде қызмет 

еткен кезде осы бағыттағы жұмыстарды 

бастаған едік. Басында жүз мың тара-

лыммен қазақ тілінің он с$здігін (теңеу, 

фразеологиялық, диалектологиялық, 

синонимдер, омонимдер және т.б.) 

шығарып, еліміздің түпкір-түпкіріне 

тегін тараттық. Бұл жауапты жұмысты 

тендер арқылы ұтып алған «Арыс» бас-

пасы $з ісін абыроймен аяғына дейін 

жеткізді. Осының жалғасы ретінде 

оншақты классик жазушымыздың 

Бастысы, «Бір Аллаға сыйынып, кел, балалар 

оқылық» идеясын жалпылау. Кешегі Құдайсыз 

Кеңес Одағы дінді терістеді. Біз соның ықпалынан 

әлі шыға алмай келеміз. Жақындарымыз $мірден 

$тсе, неке қисақ исламдық шариғат үкіміне 

бойұсынамыз. Басымызға қиындық түссе, 

Құдайдан жарылқау тілейміз. С$йте тұра мек-

теп қабырғасында рухани дүниетанымнан сабақ 

бермейміз. Aл-Фараби бабамыздың: «Тәрбиесіз 

берген білім адамзатқа қауіпті» деген с$зін бәріміз 

білеміз, бірақ к$ңіл б$лмей келеміз. Суицид те, 

ерте жастан түсік жасату да, некенің адалдығын 

сақтамау да, боғауыз с$з бен ұрлық-қарлық 

та, әлімжеттілік те – бәрі-бәрі рухани тәрбие 

тұнығында, ұлттық құндылықтарға мән бермеу-

ден бастау алып жатқан қасіреттер.  Сол үшін 

министрлік мектеп пәндеріне рухани құндылық 

туралы жаңа пән енгізу жағын ойласқан ж$н. 

Сондай-ақ оқушылардың тәрбие ісін мерекелік 

науқандармен ғана байланыстырмау керегін 

 барша мектептен талап еткені дұрыс. 

Екіншіден, «тағайындауларды» талқандауымыз 

керек. Бізде қалыптасқан «дәстүр» бойынша кез кел-

ген басшы жоғарының тағайындауымен қызметке 

келеді. +ркениетті елдерде олар қызметке арна-

улы дамыту жоспарын жасап, жұрт алдында $з 

ұстанымын дәлелдеп, конкурс арқылы келеді. Сол 

7зіңіз басқаратын Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамына қандай жағдай жасау 
керек?

– Расында, тіл – үлкен саясат. Осы 

маңызы зор мәселеге байланысты 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

арнайы кеңейтілген Т$ралқа жиналы-

сын $ткізді. Жиналысқа этно-мәдени 

неміс, вайнах шешен-ингуш, түрік 

және ахысха, дүнген, корей, күрт, 

мажар (венгр), орыс, румын-молда-

ван, тәжік, қырғыз, украина,  поляк, 

белорус, карел-фин, грек, ұйғыр, 

қарашай-балқар, әзербайжан, армян, 

түркімен және т.б. орталықтардың 

жетекшілері қатысып, қоғам жаны-

нан $зге ұлт $кілдерінің этно-мәдени 

бірлестіктері жетекшілерінің басын 

біріктіретін «Мемлекеттік тілді да-

мыту алқасы» құрылды. Бұл – бір. 

Екіншіден, Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамы Үкімет қаулысымен бекітілген 

«Қазақстан Республикасындағы тіл 

саясатын іске асырудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасына» алғаш рет ресми 

түрде орындаушы ретінде енді. Бұл да 

– үлкен жетістігіміз.

Дегенмен, бұдан бүкіл $ңірлік, 

ведомстволық, мекемелік, ЖОО, 

акционерлік ұйымдардың, одақтардың 

құрамындағы б$лімшелерге, шетелдік 

$кілдіктерге автоматты түрде қаржы 

үлестіріледі деген түсінік тумауы ке-

рек. Жан-жақты қарастырылған, 

пысықталған, екшеген және есептел-

ген, сарапқа салынған, талапқа сай 

және қоғам т$ралқасында тал қыланып, 

мақұлданған жобалар, ұсыныстар 

мен бастамалар ғана мемлекет тара-

пынан қолдау табатын болады. Бұл – 

мемлекеттік к$зден қаржы лан дырудың 

белгіленген тәртібі. Бүгінгі таңда 

қоғамдық ұйымды қаржы ландыру үшін 

әр ұйым талапқа сай болу керек. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

жоспарын орындауға барын салады. Орындай алма-

са, кезекті реткі конкурста орнын басқа жеңімпазға 

беруге тиіс болады.  Ал бізде кез келген лауазымды 

қызметке келген адамның к$пшілігінде ұжымды 

 дамыту туралы нақты жоспары болмайды, ел 

 алдында $з ойын қорғап та әуре болмайды. Оның $з 

жоспары мен мақсаты болмағандықтан, жоғарының 

жоспарын орындауға тырысатыны сол.

Мектеп басшыларын тағайындаудан азат етуде 

және конкурстың әділ, бәсекелі болуы  үшін мына 3 

нәрсені істеу қажет: 

– Қазіргі кезде лауазымды жұмыста отырған 

адамды (мектеп директорын)  уақытша болса да, 

қызметінен шеттете тұрған ж$н;

– Конкурсқа 30-45 жас аралығындағы азамат-

тарды қатыстыру тиімді;

– Үміткерлердің ғылыми дәрежесі мен атағына 

мән беру маңызды емес.

Енді осыларды тарқатып к$рейік. 

Неге мектеп директорын және оның орынба-

сарларын уақытша қызметтен шеттетеміз? Себебі 

мектепті «монополиялап» алған ($зінің ауылдасы, 

туыс-туғаны, дос-жараны,  құда-жегжаты, т.б. 

арқылы) директорлар бар екені жасырын емес. 

Сондықтан олай істемей әділ конкурс $ткізу қиын.  

Неге 30-45 жасты айтамыз? Олар жас, батыл, 

жаңа идеяның $кілдері. Адам баласының жараты-

лысы солай, жасы 40-тан асқан соң денсаулығы сыр 

бере бастайды. Сондықтан 40-тан асқан адамдардың 

білімі мен тәжірибесін барынша пайдалану үшін 

әкімшілік жұмыстан босату керек. 

Неге ғылыми дәрежені ескермейміз? Себебі 

ғылыми дәреже мансабы үшін емес, ғылыми еңбегі 

үшін беріледі. Елімізде президент болу үшін жоғары 

білім талап етіледі, бірақ оның ғылым докторы 

немесе кандидат болуының қажеті жоқ. Алайда 

білім саласында басшы болу үшін ғылыми атақ 

керек. Бұл да бір парадокс. Бір қызығы, біздің елде 

ғылымға қатысы аз шенді-шекпенділер мен халық 

қалаулыларының  ғылыми атаққа құштарлығы 

 басым. 

Үшіншіден,  мұғалімдердің санасын азат ету 

керек. Кезінде Қытайдың нарықтық экономикасын 

әлемдік деңгейге к$терген реформатор Дэн Сяопин: 

(дұрысы Дың Шияупиң – Deng Xiaoping – Қ.С.) 

«Реформа жасау үшін алдымен саналарыңды қатып 

қалған к$зқарастан азат етіңдер» деген еді халқына. 

Біздің жүйе оқытушыларға білімі болғанымен, 

таным-түсінігі басшылыққа байланып қалған, 

басшының ақылды-ақылсыз пәрменін орындауға 

үйренген басыбайлы санаға ие етті. Онсыз да рефор-

малардан басы айналған, қағазбастылықтан қаны 

қарайған, аз жалақысын жеткізе алмай есі шыққан, 

әміршіл-әкімшіл жүйенің мән-мағынасыз іс-

қимылынан шаршаған, сабақ оқымайтын оқушылар 

мен олардың алкеуде ата-аналарынан қажыған, бір 

с$збен айтқанда, жүйкесі әбден жұқарып, тозған 

мұғалімдер ел күткен білім мен тәрбиені бере ала ма? 

Президент «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

мақаласында:  «Мәселе экологияда емес – 

отаншылдықта, заңда емес – санада» деп текке 

айтып отырған жоқ. Біз санамызды нарықтық, 

демократиялық, ашық, азат ойға бағыттамай 

ешқашан ел болып, биікке шыға алмаймыз. 

Одан қалай арылуға болады? Ол үшін мына екі 

нәрсені істеуіміз қажет.

– Басшылыққа $зі жас, алға қойған мақсаты мен  

жоспары бар жаңа адам келуі тиіс;

– Мұғалімдердің зейнеткерлік жасын $зге 

кәсіптегі адамдардан б$лекше қарастыру керек. 

Енді осы екі мәселеге тоқталып к$рейік. 

Жас басшы конкурс арқылы келгендіктен $зінің 

мектепті дамыту жоспары, мақсаты болады. Айна-

ласына $зі секілді жас, $зіне сүйеу болатын мықты 

қызметкерлерді жинайды. Батыл әрі еркін іс-қимыл 

жасайды. Оның осы жаңашыл ойы мен жігерлі 

әрекеті, $ткір с$зі мұғалімдердің басыбайлы сана-

сын азат етуге жеткілікті. Себебі оқытушылардың да 

бір жаңалықты күтіп жүргені рас. 

К$рші Қытайда екі түрлі зейнеткерлік жүйе 

жұмыс істейді. Бірі мемлекеттік жүйе – кәдімгі 

зейнет жасына келіп, зейнетке шығу. Екіншісі 

– ішкі зейнеткерлік. Бұл мекеменің $з ішіндегі 

зейнеткерлік. Мысалы, мектеп оқытушысы 

денсаулығына байланысты 45 жастан соң зей-

нетке шығуына болады. +з орнын жас маманға 

береді де ақылшы, кеңесші болып жүріп, уақыты 

келгенде, мемлекеттік зейнетке шыға алады. 

Осы кезеңде оның айлығы сақталады. Сол үшін 

біздің елде  зейнет жасына қатысты жаңа реформа 

мұғалімдер үшін басқаша қарастырылуы қажет. 

Нақты айтқанда, зейнеткерлік жас әйел мұғалімдер 

үшін 55, ер мұғалімдер үшін 60 жас болуға тиіс. 

Денсаулығына байланысты еркімен жұмыстан 

ерте зейнетке шыққысы келсе, 50 жастан асқан 

кез келген оқытушыға сондай мүмкіндік берсе 

құба-құп. Алайда зейнетақысы жеткілікті болуға, 

дәрігерлік және басқа да әлеуметтік жеңілдіктер 

қарастырылуға тиіс. 

Т$ртіншіден, білім алушыларды баға емес, 

болашақ үшін оқуға баулу қажет. Мектептерде 

оқушылар баға үшін оқып жүргендей к$рінеді. 

Олардың оқытушылары да, ата-аналары да, 

тіпті мектеп басшылары да бағаға мән береді. 

Мұғалімдер $зара бір-бірінен оқушыларының 

бағасын к$термелеп қоюды сұраса, ата-аналар да 

пән мұғалімдерінен баласына жақсы баға қоюды 

сұранады. Мектеп басшылығы да $з рейтингісінің 

жоғары болуы үшін соны қалайды. Осы арқылы 

біз $з ұрпағымызды жасандылыққа, жалқаулыққа 

үйретіп отырмыз. Осындай ортада $скен оқушы 

жоғары оқу орнына барған соң да дұрыстап оқымай, 

сабақтан қашқақтайды, с$йте тұра т$мен баға 

алғысы келмейтін болады. Осы қарқынмен  магистр, 

докторант болып шығады. Сол әдетімен білім 

деңгейіне қарамастан жоғары бағаға сұранады. 

Жастардың болашағы мектепте, оқытушыларда. 

А л  о қ ы т у ш ы н ы ң  т а ғ д ы р ы  т і к е л е й  м е к т е п 

басшысының парасаттылығы мен мемлекетшілдік 

ұстанымына тығыз байланысты. Басшылық  сапалы 

болмай, мұғалімді сапалы ету, мұғалім сапалы 

болмай, заманына сай, сапалы оқушы тәрбиелеу  

мүмкін емес. Алайда қазіргі кезде де жақсы істеп, 

мектебін, оқу орнын алға сүйреп жүрген басшылар 

бар. Оларды к$ріп, естіп жүрміз. 

Қастер САРҚЫТҚАН,
Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың ұстазы 

Жаңа мектеп жаңашылдықты қажет етеді
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3. ОПЕРАЦИЯ

Ал енді, шет жерге жетісімен бірден 

қарулы жасақ құрып, тіпті онымен де қоймай, 

қарсы барлау жұмысын жандандырған 

ақ гвардияшыларға Кеңес үкіметінің 

к$зқарасы қандай болуы керек еді? Орта 

Азиядағы басмашыларға хабаршыларын 

жіберіп аласұрған атаманға қызылдар қандай 

амал қолдануы тиіс-тін? Бұл мәселелердің 

сол кездегі жағдайға орай бір ғана ақылға 

қонымды шешімі «қайта шапқалы тұрған 

жауды» күш жинауға мүмкіндік бермей 

ж$ргегінде тұншықтыру болатын. Тамы-

рымен қопарып жойып жібермесе, жаралы 

дұшпан қауіпті.

Қаскүнем күш басшысының к$зін құрту 

Түркістан майданының Революциялық 

әскери кеңесіндегі Бүкілресейлік Т$тенше 

комиссия – ВЧК-ның революция жау-

лары мен бүлікшілерге қарсы күрес және 

барлау б$ліміне тапсырылады. Операция 

жоспарын РК(б)П Орталық Комитеті 

Түркістан бюросының мүшесі, ВЧК-ның 

Түркістандағы уәкілетті $кілі Яков Петерс 

жасайды. Ал оны ұйымдастырушы Түркістан 

майданы барлау б$лімі бастығының орынба-

сары Василий Давыдов болады. Операцияға 

жетекшілік етушілер Ташкентте отырады. 

Жергілікті жерде оның іске асуына аймақтық 

дәрежедегі басшылар: Жетісу облыстық ЧК 

басшысы Федор Эйхманс, Жаркент ЧК-

сының бастығы Николай  Суворов және 

оның орынбасары, Түркістан майданының 

арнайы б$лімінің Жаркенттегі б$лімшесінің 

меңгерушісі қызметін қоса атқарған Михаил 

Крейвис жауапты болады. Ал тапсырылған 

істің басты орындаушылары міндетін Жетісу 

облысындағы Жаркент милициясының 

бастығы Қасымхан  Чанышев пен осы 

мекеменің қызметкері, чекист Махмұд 

Қожамияров және бұлардан басқа 5 адам $з 

жауапкершіліктеріне алады. 

Қасымхан Чанышевке таңдау кездейсоқ 

түскен жоқ еді. Ол арғы тегі дәулетті, кейбір 

деректерге қарағанда ата-бабасы І және ІІ 

гильдиялы к$пестер әулетінен тарайтын адам 

болатын. Татар саудагерлері Чанышевтер 

к$птеген жыл бойы Шыңжаң мен Ресейдің 

шекаралас аймақтарында желі оңынан 

тұрып, сауда-саттық жасап жүрген адам-

дар еді. Милиция бастығы Қасымханның 

 немере ағасы Құсайын Чанышев Шәуешек 

пен Үрімшіде кең де жайлы жеке үйлері 

болғанына қарамастан, үнемі Құлжада 

тұратын. Сондай-ақ ол орыс консулдары 

және ақ гвардияшылар офицерлерімен 

жақсы қарым-қатынаста-тын. Осының 

бәрін ескергенде, Жаркент милициясының 

бастығы чекистердің барлаудағы болашақ 

«қашқын» кейпіне әбден лайықты еді. 

Мұны Жаркент ЧК-сының бастығы 

Николай Суворовтың Жетісу облыстық 

ЧК бастығы Федор Эйхмансқа жолдаған 

хатындағы с$здер айғақтайды. Зерттеуші 

В.Данкеевтің «А.И.Дутовқа қарсы архив 

материалдарында» ол құжат былай с$йлейді: 

«Операцияны жүзеге асыру қолынан келеді 

дейтін барлаушылардың ұсынымнамаларын 

жан-жақты талқылағаннан кейін Жар-

кент милициясының бастығы Қасымхан 

Ч а н ы ш е в т і  д ұ р ы с  к $ р і п  о т ы р м ы н . 

Ол революция ісіне шексіз берілген, 

ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, 

қиын сәтте қисынды жол таба білетін жан. 

Шыңжаңдағы атақты к$пестердің туысы. 

+зі білімді, Дутовтың штабындағы полков-

ник Абылайхановпен жақсы таныс. Біздің 

қолымыздағы деректерге қарағанда, ақ гвар-

дияшыл сілімтіктер к$птен бері Чанышевпен 

жақындасудың амалын таба алмай жүр...».

Құжат стилін сақтай отырып, енді 

Қасымхан Чанышевтің хабарламасын 

оқиық: «Жетісу облыстық ЧК-сының 

жауапты қызметкері Давыдов (маған) 21 

ақпаннан қалдырмай, яғни шекараның осы 

учаскесінде ақтардың шабуылға шығуы 

ықтимал кезге дейін, атаман Дутовтың к$зін 

жоюды тапсырды. Операцияға әзірлік пен 

оның барысы туралы Суворовқа  баяндап 

отыруға тиіс болдым. Топ іріктелді. Орын-

басарым – Махмұд Қожамияров, Жаркент 

уездік милициясының қызметкері. Ол кон-

трабандистермен күресте ерекше к$зге 

түскен. К$рмеген жердің ой-шұқырын 

жақсы аңғарып, тез бейімделе кетеді, адам-

дармен қолма-қол тіл табыса біледі. Шығыс 

халықтары күресінің тәсілдерін жетік 

меңгерген, қарудың қай түрінен болса да 

$те жақсы ата алады. Мұқай Байсымақов. 

Жауынгер. Жүрек жұтқан батыл жігіт. 

Алып күштің иесі. Оның туысы – Құдыс 

(шын аты – К$дек – ред.) Байсымақов. 

 Жауынгер. Аттың құлағында ойнайтын 

шабандоз. Ғазис Ушурбакиев. Жауынгер. 

Ату құралын $те жақсы меңгерген. Юсуп 

Қадыров.  Жауынгер. Карабиннен құралайды 

к$зге ататын мерген. Қылыш пен қанжарды 

тамаша пайдалана біледі. Сұлтан (шын аты – 

Солтанай – ред.) Маралбаев. Жаркент уездік 

милициясының қызметкері. Орыс, қытай 

тілдерін біледі, пистолеттен $те жақсы  атады. 

Бұлар іс жүзінде кез келген жауынгерлік 

тапсырманы орындауға қабілетті екенін 

 талай рет дәлелдеген жандар. Кезінде шекара 

арқылы сан рет мол м$лшерде апиын алып 

$тіп жүрген, құрамында 46 адамы бар, жақсы 

қаруланған контрабандистердің әрекетіне 

нақ осы топ тыйым салған болатын». 

ЧК-ның ұйымдастыруы бойынша 

1920 жылдың қыркүйегінде Қасымхан 

 Чанышев жанына Махмұд Қожамияровты 

ертіп «құпия түрде» Сүйдінге «қашады». 

«Кеңес $кіметіне $кпелеген» адамның кейпі 

 шынайы к$рінуі үшін қауіпсіздік органдары 

Қасымхан Чанышевтің қатын-баласын, 

ет жақын туыстарын, барлығы он адамды 

тұтқынға алады. Бір айтарлығы, егер ол 

жоспарланған әрекеттен бас тартса, жауды 

алдау мақсатындағы бұл «тұтқындау» кепілге 

алынғандар үшін сұмдық шындыққа  айналуы 

да мүмкін еді. Сонымен, болашақ операция 

$тетін жерге келген күннің ертеңіне-ақ 

Қасымхан Чанышев $зінің ескі танысы, 

бір кезде полковник Павел Сидоровтың 

жағында революцияға қарсы белсенді түрде 

әрекет жасағаны үшін 20 жылға лагерьге 

айдалуға үкім етілген, бірақ жазадан қашып 

құтылған Жаркент қаласының бұрынғы 

дуанбасысы Ф.Миловскийді кездестіреді. 

К$п ұзамай полковник Абылайханов және 

Миловский Чанышев пен Қожамияровты 

генерал Дутовпен таныстыруға мүмкіндік 

туғызады. 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Мемлекеттік маңызға ие Жаркент операциясына – 100 жыл

АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ: 
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ

Қасымхан Чанышев осылайша күндіз 

Жаркент милициясының басшысы, түнде 

«ақ гвардияшылардың жансызы» болып 

шекарадан әрі-бері $тіп жүреді. Осылай «екі 

жаққа да жұмыс істеу» арқылы ол Орынбор 

атаманының сеніміне кіреді. Александр 

Дутов оны «князь» деп құрмет к$рсете атай-

тын болады. 1920 жылдың қарашасында 

«князьге» жазған хатында ол былай дейді: 

«Сіздің хатыңызды алдым. Берген мәлімет 

және тындырған жұмысыңыз үшін зор 

ризашылығымды білдіремін. Жаңалықтарға 

келетін болсақ, Алтай губерниясында және 

Семей маңында к$теріліс жүріп жатыр және 

жергілікті билік оны баса алмады. Қиыр 

Шығыспен, сондай-ақ Врангельмен байла-

ныс орнатқанбыз. Маған қызылдар Қытайға 

жорық жасамақ ниетте және әскери штаб 

Жаркентке к$шіріледі деген сыбыс жетті... 

Бұл шындыққа жанаса ма? Сіздің егжей-

тегжейлі сұрақтарыңызға жауапты келесі 

хабаршыңыз келгенде беремін. Оны 16 

қараша күні кешқұрым уақытта жіберуіңізді 

сұраймын. Мен одан іс-қимылдың толық 

жоспарын беріп жіберемін...».

1920 жылдың желтоқсан айында Давыдов 

Петерске жеделхат жолдайды: «Жаркенттен. 

Aскери мазмұнда. Шұғыл. Құпия. Шәуешек 

маңындағы генерал Бакичтің корпусындағы 

және Степановтың дивизиясындағы адам-

дар саны – 5000. Құлжа т$ңірегінде 3 000 

жауынгері бар атаман Дутов және Анненков 

күштерінің қалдықтары орналасқан. Дутов 

Жетісу казактары мен мұсылман байла-

рына арқа сүйемек. Шекарадан $ткен соң 

Ферғана, сондай-ақ Бұхара басмашылары-

мен күш біріктіруді ойластыруда». 

Бұған жауап ретінде ВЧК басшылығы 

Осы кезде Алматыдан облыстық ЧК-ның 

соңғы ақыл-кеңесін алып оралған Николай 

Суворов $зіне бірден Қасымхан Чанышевті 

шақырып алады.

– Негізінде бұл $те қарапайым жоспар, 

– дейді ол. – Сіз атаманға хат жіберіп, онда 

шекарадан $терде кенеттен аяғыңызды 

«мертіктіріп алғаныңызды» айтасыз. Осыны 

сылтауратып оны $зіңіз тоқтаған үйге келісс$з 

жүргізуге шақырасыз. Егер ол бұған сенсе, 

сіз оны Сүйдіннен алып шығып, Жаркентке 

жеткізесіз. Қайтар жолдағы $зіңізге таныс 

жерлерде біздің адамдар қуғыннан жылдам 

құтқару үшін тың аттарды дайындап тұрады. 

Дутовтың ақымақ емес екеніне біз талай 

рет к$з жеткізгенбіз. Ол сіздің аяғыңызды 

«мертіктіріп алғандықтан» уақытында оған 

$зіңіз келе алмағандығыңызға сенбеуі де 

мүмкін. Ондай жағдайда сізге ол жерден тезірек 

сытылып шығудан басқа жол қалмайды. 

 Жоспар қарапайым болғанмен, оны орындау 

оңай емес. Күшімізді қалай орналастырған 

дұрыс екенін тағы бір салмақтап алайық. 

Aрине, ең маңызды да жауапты міндет $зіңізге 

жүктеледі. Барлық істің нәтижесі сіздің жыл-

дам, батыл қимылыңызға байланысты. Бірақ 

атаманға $зіңіздің хатыңызды апаратын 

адамның да жауапкершілігінің маңызы кем 

емес. Қалай ойлайсыз, бұл тапсырманы кімге 

жүктеуге болады?

– Меніңше, бұл істі Махмұд Қожамияров 

қана тындыра алады. Біріншіден, біздің 

шабармандарымыздың арасында Алек-

сандр Дутовқа ең жақсы таныс адам сол. 

Екіншіден, генералдың күзетшілері де оны 

біледі. Оның үстіне, егер атаман маған келуге 

ықылас танытпаса немесе одан да жаманы, 

$зіне тұзақ құрылғанын сезіп қалса, Махмұд 

$зге адамдар шыға алмайтын тұйықтан жол 

тауып кетеді. 

– Не айтары бар, пікіріңіз орынды. Енді 

келесі мәселеге к$шейік, – дейді Николай 

Суворов. – Ертең сіз Ғазис Ушурбакиев пен 

Махмұд Қожамияровтан басқа Мұқай және 

Құдыс Байсымақовтар, Юсуп Қадыров, 

Солтанай Маралбаев жолдастармен кездесіп, 

оларға тапсырманы түсіндіруіңіз керек. 

+зіңіз 2 ақпаннан кешікпей Сүйдінге жетіп, 

сонда Ғазис Ушурбакиев арқылы жететін 

нұсқауды күтесіз. 

–  О л  ж е р г е  ж е т к е н  с о ң ,  –  д е п 

жалғастырады с$зін Николай Суворов, – 

жергілікті тұрғындар арасына  Жаркентте 

атаманның тыңшысы болып жүрген 

 Нехорошко тұтқындалыпты деген сыбыс 

таратасыз. 

– Ол тұтқындалып па еді ? – деді 

Қасымхан.

– Жоқ, бірақ бүгін түнде солай болады. 

Сонымен қатар Қасымхан Чанышев $зге 

бір топ тыңшылармен бірге тұтқындаудан 

құтылып кетіп, ЧК оларды іздеп жатқан 

к$рінеді деген қаңқу с$з таратасыз. 

О с ы д а н  к е й і н  Н и к о л а й  С у в о р о в 

қараңғылық қоюланған мезетте Махмұд 

Қожамияровпен кездеседі. Олар кеңсенің 

түпкі б$лмесінде бәсең дауыспен с$йлесіп 

отырады. 

– Сіз алаңдамаңыз, – дейді ЧК бастығына 

Махмұд. – Егер атаман баруға келіспесе, 

біз оны... Жә, айтайын дегенім, Дутов 

мені жақсы таниды. Соңғы кезде, тіпті ол 

менімен қол ұсынып сәлемдескен. Ал оның 

 казактары қу адамдар. Олар атаманның кімге 

қалай қарайтынын осындай қимылдардан-

ақ біледі.

. . . Б е л г і л е н г е н  к ү н і  б і р  т о п  а д а м 

С ү й д і н  і р г е с і н д е  ж а с ы р ы н  ә р е к е т 

 жасайтын Ушурбакиевтің үлкені Насыр 

дайындаған үйге келеді. Қасымхан мұнда 

$з к$мекшілерінің күндізгі уақытта жұрт 

 назарын аударып к$шеде жүруіне қатаң 

 тыйым салады. Қамалдағы жағдай  туралы 

барлық мәліметті ол түн мезгіліндегі  кездесуде 

жинап отырады да тапсырманы орындауға 

тастүйін дайын болады. Баяу жылжыған 

уақыт сарыла күтумен $тіп  жатады. Ақыры, 

6 ақпан күні таңғы алагеуімде Жаркенттен 

Насыр Ушурбакиевтің інісі Ғазис: «Істі енді 

кешіктіруге болмайды. Бастаңдар!» деген 

хабарды алып жетеді. 

Бұл кезде бәрі дайын еді. Қасымхан 

Махмұдқа хатты тапсырады да топтағы 

адамдарына кешкі сағат алтыда қараңғылық 

түскенде $з үйінде жиналуға нұсқау береді. 

Белгіленген уақыт та келеді. Қасымхан 

Чанышев Махмұд Қожамияровқа алтыатар 

ұсынып:

– Сақтықта қорлық жоқ, мынаны ал. 

Бірақ аса қысылтаяң жағдай болмаса оқ атпа, 

ал егер атаман бекіністен шығудан бас тартса 

немесе бүкіл топқа қауіп т$нсе қапы қалма, 

– деп ескертеді. – Хатта басқаша жазсам да, 

қамалға мен сендермен бірге барамын. 

Сонан соң Қасымхан қамалдың сызбасы 

түсірілген бір парақ қағазды жайып жібереді 

де:

– Мұнда қара.  Мынау Александр 

Дутовтың жұмыс б$лмесінің терезесі, оның 

желдеткіші үнемі ашық тұрады. Мына жер-

де аттарды күтушіге тапсырып кетеміз. 

Ең бастысы, қарауыл үйінен атаманның 

күзетшілерін шығармау керек. Бұл  шаруаны 

$з  мойныма аламын.  Күзетшілердің 

бірде-бірі генералға к$мекке келмейді деп 

үміттенемін. Aлдеқалай іс насырға шапса, 

атаманға және оның к$мекшісіне шамаң 

жете ме?

– Алаң болма.

– Жақсы. Қамалдың ішінде $зімізді 

үйіміздегідей еркін ұстайық. Ісіміздің сәтті 

болатынына ешқандай күдік, ешқандай 

қобалжу болмасын. Не болса да шапшаң, 

батыл қимылдаймыз. Сонан соң атқа қонып, 

қақпаға тартамыз. Егер бәрі ойлағандай 

 болып жатса, терезенің түбіндегі бізге естірте 

атаманға дауысыңды к$тере алғыс айт. Онда 

мен дер кезінде қақпадан $тіп үйіме қайта 

ораламын да, қонақтарды қарсы аламын. 

– Жарайды, солай болсын, – дейді 

де,  Махмұд $зінің аты тұрған қораға 

беттейді. Қасымхан да ерге қонып, екеуі 

ауладан шығады. Қамалға барар жолда 

оларға ақырындап басқалары да қосылады. 

Міне, тапсырма орындаушылар қамалдың 

қақпасына да жетеді. Махмұд ерден жеп-

жеңіл секіріп түсіп, шылбырды ұстаған күйі 

қақпаға жақындайды да, қарсы жолыққан 

қытайдан адьютантқа $зінің жолдаста-

рымен келгенін хабарлауды сұрайды. 

 Атаман Нехорошконың ұсталғанынан және 

Қасымханның қашып құтылғанынан хабар-

дар болатын. Сондықтан ол келгендердің 

бәрін кідіртпей қамалға $ткізуді бұйырады. 

Бірақ мұнда олардың бәрі кірмейді.  Солтанай 

Маралбаев қақпа сыртында қалады. Ғазис 

Ушурбакиев, К$дек Байсымақов және 

Юсуп Қадыров атаманның жеке үйінің 

 ауласына кіреберіс тұсқа кіреді де, Қасымхан 

 Чанышев атының шылбырын Ғазиске беріп, 

$зі ауланың қақпаға жақын тұсындағы 

күзетшілер отыратын үйдің есігі алдында 

кездейсоқ б$гелген қалып танытып тұрып 

қалады. Махмұд болса $з атының тізгінін 

К$декке ұстата салып, атаманның үйіне 

қарай жүреді. Күзетші Махмұдты үйге еш 

б$гетсіз кіргізіп жібереді де, $зіне жақындап 

келген Мұқай Байсымақовпен жайбарақат 

әңгімелесіп кетеді. 

...Кенеттен үй ішінен бірінен соң бірі 

атылған үш оқ дауысы естіледі. Мұқай 

қалтасынан алтыатарын суырып алғаны 

сол еді, есін жиып үлгермеген күзетші дәліз 

сатысының жақтауына орақпен орғандай 

сұлап түседі. Күзет үйінен атып шығуға 

 ұм тыл ған казактарды есік пен терезеге 

оқ атқан Қасымхан қайта қуып тығады. 

Зәрелері зәр түбіне жеткен олар қаруларын 

тастай сала тақтай т$сектердің астына зып 

береді.

Осы кезде іштен бірін-бірі сүйеген 

Махмұд Қожамияров пен Мұқай Байсымақов 

к$рінеді. Олар дәліз сатысына жеткен бойда 

аттарға қарай ұмтылады. 

 – Жылдамдат, – дейді Қасымхан. 

 Тапсырманы орындаушы топ қас-қағым 

сәтте шығар қақпаға қарай құйғыта ж$неледі. 

Қамал аузында тұрған қытай шеріктері 

әлдене жайында $зара даурыға әңгімелесіп 

тұрған еді. Қасымхан мен Солтанай оларға 

қарай дүркіндете оқ жаудырғанда, аналар 

естері шығып жан-жаққа бытырай қаша 

ж$неледі. 

 Қ а л а д а н  ұ з а п  ш ы қ қ а н  с о ң  ғ а н а 

Махмұд атаманның жұмыс б$лмесінде 

болған жайды әңгімелеуге кіріседі. Осы 

тақырыпты зерттеуші Г.Миловановтың 

жазуына қарағанда, мәселе былай болған. 

«Мен б$лмеге енген кезде, – дейді Махмұд 

Қожамияров, – Дутов стол басында әлденені 

оқып отыр екен. Мен белімді бүге ізет 

к$рсеттім де, столға жақындап, оған сол 

қолыммен хатты ұсындым. Ол менімен 

салқын амандасып, хатты оқи бастады. 

Атаман маған бұл жолы бұрынғы әдетінше 

отыруға орын ұсынған жоқ. Оның к$ңіл 

күйі болмай тұрғаны анық еді. Хатты оқып 

шыққаннан кейін ол қатқыл үнмен:

 – Чанышевтің $зі қайда? – деді.

– Ол шекарадан бері $терде аяғын қатты 

мертіктіріп алғандықтан келе алмады. Сізден 

мархабат етуді сұрап, үйінде күтіп отыр, – 

дедім.

 – Бұл оның қай әзілі, – деген ол мен 

жауап беруге ойланғанша болмай, қарсы 

бұрыштағы шағын стол жанында отырған 

к$мекшісіне бұрылды да: «Ұста мынаны!» 

деп айғай салды. Анау маған қарай ұмтылды, 

ал мен алтыатарымды суырып алдым да, 

алдымен Дутовты сұлаттым. Сонан соң 

$зіме атылған адьютантты қақ маңдайдан 

тарс еткіздім. Ол жанып тұрған май  шамды 

тұғырымен құлатқан бойы еденге гүрс 

етті. Мен атаманның аунақшып, ыңырсып 

жатқанын к$ріп оны екінші рет аттым да, 

не болғанымды білмей, үстімді тер жауып, 

қабырғаға сүйене тұрып қалдым. Сол кезде 

Мұқай кіріп келіп, далаға сүйемелдей алып 

шықты. 

– Мүмкін ол әлі тірі шығар? – дейді 

мазасызданған Қасымхан.

– Қайдан білейін... Бірақ мен оның 

 жанын жаһаннамға жіберген сияқты едім, – 

деп жауап қатады Махмұд.

– Тыңдаңдар, қамалдан дабыл үні естіліп 

жатыр, – деп айғайлап жібереді Насыр 

Ушурбакиев. 

– Бұл қуғын болады деген с$з, – дейді 

Солтанай. – Атқа қамшы басайық. 

Атаманды атқан соң құрамында Махмұд 

Қожамияров, Ғазис Ушурбакиев, К$дек 

пен Мұқай Байсымақовтар, Юсуп Қадыров, 

Солтанай Маралбаев бар жеті адамнан 

тұратын жасақ Сүйдіннен шығып, Кеңес 

елі шекарасына қарай емес, керісінше, 

Құлжа жаққа бет алады. Осы себепті де 

 тапсырманы орындаушылардың ізіне 

түскен казактар олардан к$з жазып қалады. 

 Чекистер бұдан кейін оқиға $ткен маңайдағы 

Дағыр қыстағында мәселенің мәнісін білу 

үшін қалып қойған Насыр Ушурбакиев-

тен бір  хабар келгенше қалада бой таса-

лайды. Ақыры: «Арғы беттен ауып келген 

орыстардың жандаралын белгісіз біреулер 

атып кетіпті. Оны жерлеу үшін кәпірлер 

тайлы-тұяғы қалмай Сүйдінге жиналып 

жатыр екен» деген базардағы гу-гу әңгіме 

бұларға хабаршының с$зімен қатар жетеді.

 Атаманды және онымен бірге қаза 

тапқан казактар Лопатин мен  Масловты 

жерлеуге Шыңжаң $ңірінде тұратын 

орыстардың біразы қатысады. Сол жыл-

дары Қытайда $мір сүрген эмигрант әйел 

Елена  Сафронова 1999 жылы Мәскеуде 

жарық к$рген «Қайдасың, менің  Отаным?» 

атты кітабында атаманды жерлеу рәсімін 

былай суреттейді:  «. . .Дутовты соңғы 

сапарға шығарып салу сән-салтанатымен, 

сазды әуезбен басталды. Алдыңғы лекте 

марқұмның денесі бар табытты к$терген 

адамдар, ал олардың ізін ала қарақұрым 

халық жүріп отырды. Дутовты Сүйдіннен 

т$рт шақырымдай жердегі Доржинки 

деп аталатын христиан зиратына қойды. 

Кейіннен анықталғандай, атаманға келген 

басмашылар Чанышев, Қожамияров және 

Байсымақов оның к$зін жою үшін арнайы 

тапсырмамен Кеңес жерінен жіберілген 

екен. Жерлеуден кейін екі-үш күн $ткен 

соң әлдекімдер Дутовтың қабірін ашып, 

марқұмның басын кесіп алған және мәйітті 

к$мусіз қалдырған. Ұрланған бас жен-

деттерге $здерін жібергендердің алдында 

тапсырманың мүлтіксіз орындалғанын 

дәлелдеу үшін қажет болған сияқты».

 Бұл туралы кейін Шыңжаңнан Отанына 

қайтып оралған эмигрант В.Мищенко да 

жазады: «Атаманды жер қойнына тапсырған 

соң, апта $тпей оның қабірін әлдебіреулер 

қайта ашып, мүрденің басын кесіп алыпты. 

Қанішерге ол бас қауіпсіздік қызметкерлері 

кепілге алған $зінің отбасын құтқарып 

алу үшін Т$тенше комиссияның алдында 

тапсырманың орындалғанын айғақтайтын 

дәлел ретінде керек болған». Осы оқиғаны 

әңгімелей отырып ол: «Сол күндері Сүйдінде 

штабқа кемінде бір тірі жансызды ұстап 

әкеліп тапсырған адамға 5 000, ал $лі жансыз 

үшін 3 000 алтын рубль беріледі деп жария-

ланды» дейді. 

...1921 жылдың 11 ақпанында Таш-

кенттен Бүкілресейлік Орталық Атқару 

Комитеті Түркістан комиссиясының және 

РСФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің 

т$рағасы, Түркістан майданы Aскери 

Революциялық Кеңесінің мүшесі Григорий 

Сокольниковтың атына, к$шірмесі РКП(б) 

Орталық Комитетіне т$мендегідей жеделхат 

жолданады: 

«6 ақпанда коммунистердің Жаркент тобы 

арқылы жіберілген адамдар  генерал  Дутовты 

және оның к$мекшісі мен атаманның жеке 

н$керлерінен екі  казакты т$менде баянда-

лып отырған жағдайда $лтірді. Операцияға 

басшылық етуші адам Дутовтың б$лмесіне 

кіріп келіп оған хат ұсынды да ұрымтал сәтті 

пайдаланып екі рет атып Дутовты және 

үшінші оқпен к$мекшісін жайратты. Шегініс 

үшін тосқауылға қалдырылған екеу атыс 

шыққан үйге қарай ұмтылған атаманның жеке 

күзетіндегі екі казакты $лтірді. Біздің адамдар 

бүгін аман-есен Жаркентке оралды.».

 Осы арада мына бір жайтқа тоқтала 

кетейік. Ол жоғарыда аталған жеделхатта 

қолданылған «операцияға басшылық етуші 

адам Дутовтың б$лмесіне кіріп келіп» деген 

с$з тіркесі. Осы жолдар зерттеушілерді: «Бұл 

нақты кім болғаны?» деген сұраққа жетелері 

анық. Мұнда, яғни алғашқы  жеделхатта 

фамилияның аталмауын, біздіңше сол 

кездегі $те құпия түрде $ткен аса  жауапты 

операцияға қатысқан адамдардың және 

олардың отбасы мүшелерінің $міріне 

т$нуі мүмкін қауіптен сақтану шарасы 

деп түсінгеніміз ж$н. Ал бірақ... иә, бірақ 

арада екі ай $ткен соң әзірленген екінші 

құжатта мемлекеттік мәні зор осы шараға 

кімнің «тікелей басшылық жасағаны» 

кімнің «тікелей қатысқаны» тайға таңба 

басылғандай етіп к$рсетілген. Ол Ташкент-

тен жоғарыдағы тапсырманы орындаушы-

ларды марапаттау туралы жіберілген бұйрық 

еді. Онда былай делінген: 

«АРНАЙЫ АДРЕСКЕ. МЕЙЛІНШЕ 

ҚҰПИЯ. Түркістан $лкесіндегі  ВЧК 

Уәкілетті $кілінің №44 бұйрығынан к$шірме. 

1921 жылғы 12 сәуір. Ташкент қаласы.

1. Құлжада атаман Дутовтың к$зін жоюды 

тікелей ұйымдастырғаны үшін Қ.Чанышевті 

ВЧК атынан «Дутовтың к$зін жоюға тікелей 

басшылық жасағаны үшін» деген жазуы бар 

алтын сағатпен марапаттаймын.

2.  Атаман Дутовтың к$зін жоюға 

тікелей қатысқаны үшін ВЧК атынан 

М.Қожамьяровты тап сондай жазуы бар 

 алтын сағатпен марапаттаймын.

3. Атаман Дутовтың к$зін жоюға тікелей 

қатысушылар ретінде М.Байсымақовты, 

Ю.Қадыровты, Ғ.Ушурбакиевті ВЧК атынан 

«Дутовтың к$зін жоюға тікелей қатысқаны 

үшін» деген жазуы бар күміс сағатпен мара-

паттаймын.

ВЧК-ның Түркістан $лкесіндегі уәкілетті 

$кілі Я.Петерс».

+те күрделі, аса жауапты тапсырманы 

орындағандардың қалғандарына атаулы 

қарулар мен марапат қағаздары беріледі. 

(Жалғасы бар)

Александр Дутовтың к$зін жою опера-

циясын жеделдетуге шешім қабылдайды. 

Василий Давыдов, Федор Эйхманс және 

Яков Петерс ұсынған, сондай-ақ ВЧК 

т$рағасы Феликс Дзержинский мақұлдаған 

алғашқы жоспар бойынша Дутовты ұрлап, 

РСФСР-ға алып келіп, артынан ашық 

сот $ткізілуі тиіс еді. Бұл шараға зор мән 

берілгені соншалық, РСФСР Халық 

Комиссариатының қаржы б$лімі Николай 

патша заманындағы алтын-күмістермен 

есептегенде оған сол кезде аса қомақты 

болып саналатын 20 мың рубль к$лемінде 

ақша б$леді. 

Деректі құжаттармен анықталғандай, 

бес кездесудің бірінде «қашқындарға» 

әбден сенген Александр Дутов олардан 

Кеңес жеріне халықты большевиктер 

үкіметіне қарсы к$терілуге шақыратын бір 

құшақ үгіт парақшаларын беріп жібереді. 

Үндеу мәтіні мына мазмұнда  болатын: 

«Адасып, тығырыққа қамалған бауыр-

лар, азап к$рген отандастар! Сендердің 

қиналған дауыстарың маған жетті. Мен к$з 

жастарыңды, қайғы-қасіреттеріңді, мұң-

мұқтаждарың мен шеккен азаптарыңды 

к$рдім. Кеудемдегі орыс жүрегі мен право-

слав сенімі сендермен бірге!» делінген онда. 

Осы үнпарақтарды алып Жетісу ЧК-

сына келген Қасымхан Чанышев тапсыр-

маны қадағалап отырған Федор Эйхмансқа 

атаманды қолға түсіріп, оны тірідей Кеңес 

жеріне әкелу жоспарын іске асыру мүмкін 

емес екенін, себебі оның күзетшілерінің 

тым к$птігін айтып, $зі барып жүрген 

кезде ойға түйген басқа да қиындықтарды 

жасырмай айтады. Осыдан соң  чекистерге 

жоспарды $згертуге тура келеді.  Ақ 

генералдың к$зін сол Сүйдінде жою туралы 

шешім қабылданады. 

4. ЫМЫРТТА 
АТЫЛҒАН ОҚ

1921 жылдың қаңтары.  Николай Суворов 

барлауға жіберген Махмұд Қожамияров, 

Мұқай Байсымақов және Юсуп Қадыров 

Сүйдіннен жағымсыз хабар әкеледі.  Чекист, 

кейін біз с$з еткелі отырған оқиғаны 

т ә п т і ш т е п  ж а з ғ а н  Г . М и л о в а н о в т ы ң 

«К$рінбейтін майдан» атты жинақтағы 

келтірген дерегіне қарағанда, сол кездегі 

рождество мейрамынан кейін іргедегі Күре 

бекінісінде тұрған маньчжур полкі бүлік 

шығарғандықтан, Александр Дутов үйінен 

аттап баспайтын болған. Сүйдін қамалын 

қытайлар әскери жағдайда деп жариялаған 

және бұл бүлік толық басып-жаншылғанға 

дейін созылуы мүмкін. Арғы беттен оралып 

келген барлаушылар болжамы дұрысқа 

шығады. Тек қаңтар айының соңына қарай 

Шыңжаңның жергілікті халқы хунхуздар деп 

атап кеткен маньчжурлар полкі тынышта-

лып, қамалдағы бейбіт $мір арнасына түседі. 
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Қ
арға тамырлы қазақтың басынан не 

$тпеген. Айдарынан жел есіп айға 

ұмтылған асқақ кез де, алтын тағы 

теңселіп жан сауғалай қашпақ кез де $ткен. 

 Сосын қайта қатын алып, қыз жастанған, 

 сосын қайта мұз жастанған да кез $ткен. Қарт 

тарих мұны қайталай еске салудан еш жалыққан 

емес. Жадымызды арагідік жаңғыртып отыра-

тыны содан болса керек. Біз ұмытқан дүниені 

қарт тарихтың ұмытуы неғайбыл. 

Қазақ хандығының айбынын асқақтатқан 

еңсегей бойлы Есім хан заманында ел бірлігін 

ту еткен тура билер кеңесінің $мір сүргені 

жайлы мұрағат-деректері баршылық. Қытай 

мен Ресей жазба деректерінде Шоған бидің 

де есімі жиі ұшырасады. Билер арасынан 

 суырылып шығып Абыз деңгейіне к$терілген 

+мір $кінішсіз болған ба? Аяулы жары – 

 Aли ша жеңгейдің дүниеден ерте озуы – ерін ғана 

емес, ел жүрегін де езіп кеткен ауыр қаза болды. 

Қо  са ғы ның қолқа жүрегін суырып алғандай-ақ еді. 

+лім деген неткен суық  сұмдық үн,

Жұлып кетті біздің үйдің түндігін. 

Үздік әнім қас-қағымда үзілді, 

+мір – елес екендігін ұғындым, – деп аһ ұрды 

есіл жүрек. 

Айтарға с$з таппай біз де қайғы иесіне 

қайрақ болсын деп «Қарағаш» атты демеу $лең 

жазғанбыз. 

Жан жылуын ананың

күннің ғана

теңестірген нұрымен ұлмын, аға.

Оты ошақтан ұрланған жандарға айтар,

Бір сиқырлы с$з таппай жүрмін, аға. 

Тереңіме жете алмай терши берем,

Несін айтам,

+рт болып $рши берем.

Aйел заты $мірден $тсе болды,

+з анашым $лгендей $кси берем.

Домбырам дыз етеді сондай кезде,

Табаннан сыз $теді сондай кезде.

Жанымнан жаз кетеді жалт бұрылып,

Жабығып күз жетеді сондай кезде.

Адамнан аулақ жүріп қайғырамын,

Елеңдеп әлденеге ай-құлағым.

Мен қайтсем мұздағанға жылу сыйлап,

Қамыққан к$ңілдерді жай қыламын.

Жүргем жоқ жаным, аға «$сірсем бой»,

+ксікті $шірсем ғой, $шірсем ғой.

+мірді тамырымен қопарып ап,

Шіркін-ай,

+зге $ңірге  к$шірсем ғой!

Осындай оймен к$шіп к$п жүремін,

Содан ба, бұрынғыдан к$п жүдедім.

Соғыстан кейін келген кең далаға

Ұрпақтың т$зімін бер деп жүремін.

Қанша жыл сан қайғымен жағаластың,

Жанды аяп к$рмепсіз ғой ала қашқың.

Кейде Сіз к$рінесіз $зі болып,

Біз жақта к$п $сетін қарағаштың.

Ешкімнен құнарлы жер сұрамаған,

Қашанда сол қарағаш тұрар аман.

Мықты ғой біздің жақтың сол ағашы,

Бұған Сіз не айтасыз, Тұрар ағам?

Бұл Сізден жауап күтпес сұрау ғана,

Демессіз «Түк түсінбей тұр-ау бала...».

Болмайды, аға, сізге мұңаюға,

Болмайды, аға, сізге жылауға да.

Тай-құлындай тебісіп $скен аяулы досы 

Абай Базарбаевтың с$зімен үндескен «Туған 

жер» әні бүгінде Сүмбе ауылының әнұраны 

іспетті түрлі жиын-тойларда әуелеп жататыны 

тағы бар. 

Aн дейтін сиқыр әлем де анау-мынау пен-

дені маңайына оңайлықпен жолата қой май-

тыны о бастан белгілі жайт. Таза  болмыс иесі 

болмаса, ол әлемнің босағасынан аттауға 

әркімнің жүрегі дауалай бермесі анық. Боз-

бала шақта түрлі музыкалық аспаптарды $з 

бетінше меңгеріп, ауылдың к$ркем$нерпаздар 

үйірмесінің к$ркін қыздырған Тұрағаңа бұл 

әлем онша жат емес. Ол әлем де оны жатсынған 

жоқ. Қауырт тірліктен қолы қалт еткенде  қара 

домбырасын бауырына басып, әуен сиқырына 

елтиді. Бүгінде «Кіші Нұрғали Нүсіпжанов» 

атанып кеткен Ербол Құдайберген бастаған 

әншілер қауымы әуелетіп орындап жүрген 

«Сүмбені сағыну», «Арулар», «Аңса, жаным», 

т.б. әндер Тұрағаңа тиесілі тұрпаты б$лек 

 туындылар екенін айту парыз. 

Қасиетінен айналайын қара қалам кімнің 

қолында қалай қисаймады, қалай к$сілмеді 

дейсің?!. +з еркі $зінде емес десек те, ақты – 

қара, қараны – жала дегізген де сол. Адамға 

алғыс арқалатқан да, қарғыс арқалатқан да 

$зі. Егесі есті болмаса, қасиетін қасіретке 

алмастырған елеусіз де сол. Ал дәрі гердің 

қолындағы қаламның ж$ні б$лек. Ол – құт-

қарушы құрал, адам жанын арашалаушы емші 

құрал... 

Емші құрал үнемі $згені ғана емес, кей-

де дәрігердің $зін де оңаша ойға қалды рып, 

$зімен-$зін сырластырады. Ол оның ақын-

дығы нан емес, ақынжандылығынан болса 

керек. Жан қуатын арттыру үшін болса керек.  

Мәртебесі $ссін деумен елімнің, 

Таза жүрдім, ісіме адал берілдім. 

Топқа түссем оза шаптым әманда,

Арман, мақсат биігінен к$ріндім. 

***

Дүниеде күш жұмсама кішкенеге,

Кіші емес тірлігіңде ештеңе де.

Шаңнан – жер,

Қиыршықтан – тау тұрады,

Кірпішсіз үлкен сарай істеле ме? – дейді дәрігер 

қаламы. 

Осыдан тура он жыл бұрын жарық к$рген 

«Ұрпаққа хат» ғұмырбаяндық кітабына: 

«Қаламынан жыр тұнған,

Жүрегіне сыр тұнған,

Отбасына Жарастың

ақ ниетпен ұсынған – 

«Доктор дядя» – Тұрарбек» деп, қолтаңба 

қалдырып, бір күлдіріп алған ағаның әр жыл-

дары «Қызым, саған айтам», «Ой еңбегі – зор 

еңбек», «Жерім майса, суым бал»,  «Лечебник 

народной медицины», «Аманат» атты кітаптары 

жарық к$рді. Ақыл-кеңес ғибратқа бай бұл 

еңбектер дәрігер қаламының қасиетін арттыр-

маса, кемітпегені анық. 

«Дәрігер керемет хирург немесе кере-

мет терапевт маманы болуы мүмкін. Бірақ 

олардың барлығынан білікті басшы шыға 

бермейді. Менің ойымша, басшы $те сезімтал 

болуы керек. Жаңалыққа жақын, жақсыға 

еліктегіш, к$пшіл, кек сақтамайтын, аз с$йлеп, 

к$п тыңдайтын, дауыс ырғағы – үні жұртты 

селт еткізерліктей болуы керек. Алуан түрлі 

музыкалық аспаптардың үнін бір симфонияда 

тоғыстыратын – дирижер десек, басшы да сол 

секілді барлық адаммен тіл табыса білуі қажет» 

деп жазады Тұрағаң. 

Ешкім анадан бастық болып тумайды. 

Басшы болу – тектен, отбасылық тәрбиеден, 

$мірлік тәжірибеден, сосын барып мінезден бо-

латын нәрсе. Біз солай ойлаймыз. Оған біз с$з 

етіп отырған «Доктор дядяның» қызметтік жолы 

куә. Қара пайым дәрігерліктен түрлі басшылық 

лауазымдар баспалдағынан $ткен (Алматы об-

лысы Кеген аудандық орталық ауруханасының, 

+йткені мақалада Отан тарихының бірқатар 

$зекті мәселелері к$теріліп, тарихшылардың 

тек ғылым ғана емес, қоғамда атқаруы тиіс 

бірқатар жаңа міндеттері анық айшықталды 

деп санаймыз. Мәселен, ХХ ғасыр басындағы 

қазақ халқының мұңы мен мұқтаждығын 

жоқтап, $з алдына ел болуды арман етіп, сол 

жолда белсенді қоғамдық-саяси қызметтерін 

жалғастырған Алаш зиялыларының мол 

мұрасы тағылымды әрі терең насихатталуға 

тиіс екені айтылады. +те дұрыс. Отанды 

сүюдің жарқын мысалы бола алатын ұлт 

қайраткерлерінің $мірі $скелең ұрпаққа 

$неге. Сонымен қатар ХХ ғасыр басында 

ұлтымыздың ауыр тағдырының бір парағы 

1921-1922 жылдардағы аштық мәселесі де 

орынды к$терілген. Азамат соғысы және сол 

жылдары енгізілген «әскери коммунизм» 

саясатының салдарынан ұзақ жылдар бойы 

тарихнамада тек қуаңшылықтың нәтижесінде 

ашаршылық болды деп айтылып келді. Бұл, 

әрине, кеңестік тарихнаманың бізге тартқан 

«сыйы». +кініштісі, бұл үрдіс әлі күнге дейін 

жалғасуда. Жоғары оқу орнына келген сту-

денттер осы тарихи оқиғаларды сипаттағанда 

аштықтың себебі ретінде табиғи апаттардан 

әрі аса алмауы соның айқын дәлелі. +йткені 

ашық интернет ресурстарындағы мәліметтер 

де 1921-1922 жылдардағы аштықты қазақтың 

қолындағы барын арнайы жасақтармен тар-

тып алуға бұйырған «әскери коммунизм» 

саясатымен байланыстыра бермейді. +з 

кезегінде аталған мәселе еліміздің бірқатар 

кәсіби тарихшыларымыздың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының басты нысаны. Терең тал-

дау жасалған әрі мол мәліметтері сақталған 

ғылыми мақалалар да бар. Алайда бұл ғылыми 

жетістіктер тек ғылыми қауымдастық қана 

игілігіне айналып отыр. 

Алматы қаласындағы  «Каменское плато» 

шипажайының, Республикалық Денсаулық 

сақтау орталығының, №2 қалалық клиникалық 

аурухананың бас дәрігері) Тұрағаңды тәй 

басқан тәуелсіздіктің ең ауыр кезеңінде тағы 

бір үлкен сынақ күтіп тұрған еді. 

Алматы сейсмикалық жағынан Орта 

Азиядағы ең қауіпті қалалардың бірі. Құдай $зі 

сақтасын, қара жер бір м$ңкісе, үстіндегі қала 

ғимараттары мен тұрғын үйлердің қаншасы 

сыпырылып түсіп қалатынын болжау ауыр. 

Кезінде болып қалуы мүмкін табиғи апаттың 

алдын-алу мақсатында Республика басшы-

сы Д.Қонаев Мәскеумен тіл табыса отырып, 

еліміздегі ең үлкен аурухананы салуға қол 

жеткізді. Ол – қазіргі «Қалқаман» ықшам 

ауданындағы  №7 Алматы қалалық клиникалық 

аурухана. Аумағы ат шаптырымдай. Іргесінде 

«Алатау» шипажайы, №1 клиникалық аурухана 

бар. Бұлар о бастағы жоспарда бірбүтін кешен 

болуға тиісті болатын. Қарапайым халыққа 

арналған ғажайып орталықты Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарындағы қаржылық қиындық 

к$терем сиырдың деңгейіне бір-ақ түсіріп, 

м$ңіретіп қойған. Бір мезетте 1000 адам 

емделетін, 40-тан астам б$лімшелері бар, 

1500-дей адам жұмыс істейтін алып орталықты 

тығырықтан алып шығатын тәжірибелі басшы 

керек болғанда, таңдау Тұрағаңа түскен. 

Іске бел шеше кірісті. Аурухананың аумағы 

ит жалағандай тып-тықыр, бір түп те ағаш 

жоқ. Ғимараты – анау, әбден тозығы жеткен. 

К$ктемде қылтиған ш$птің қуаңшылықпен 

қурап қалған кейпі тіпті к$ңіл жабырқатады. 

Жаңа басшы айналдырған 4-5 жылдың 

ішінде аурухананың іші-сыртын тынымсыз 

еңбектің арқасында сыңғырлатып-ақ жіберген. 

Айналасын гүлзар баққа айналдырды. Үлкен 

ұжымды осындай игілікті іске жұмылдыра білді. 

Оларға қызмет орнын $з үйіндей к$руге барын 

салды. Соған шақырды. Қа зақы қарапайым 

мінезі мен іскерлігіне риза болған ұжым 

мүшелері де, $з кезегінде қолдау-к$ мек терін аяп 

қалған жоқ. Бас дәрігерге құрметпен қарады. 

Бұл ауруханада емделген небір $нер майтал-

мандары, қаламгерлер қауымы болды. Респуб-

ликаның түкпір-түкпірінен ем іздеп келген 

мыңдаған науқас дертіне шипа тапты. Бүгінде 

олардың к$бі Тұрағаңмен дос, сырлас, туыс боп 

кеткен. Қоңырау шалып, қал-жағдайын сұрап 

жататындардың талайын мен де білемін. Біразы 

жыр арнады, енді бірі әнге қосты. 

Aкем қатты мұңаятын түспей 

қойса салған құсы,

Адамзаттың толып-толып 

$теді екен арманға іші.

Бітірмеген ісіңіз к$п, 

күшіңіз к$п, сарқымаңыз,

Шын алыптар дамылдайды, 

қайтқан кезде қолдан күші, 

– дейді марқұм, ақын Ибрагим Иса інісі. 

«К$ңіл – к$ңілден су ішеді» дейді қазақ. 

Жақсылығын к$рмеген адам, біреуге жақсы 

с$зін қалай қисын... Алматы қалалық мәс-

лихатына екі рет депутат етіп сайлау – 

к$пшіліктің Тұрағаңа деген риясыз к$ңілінің 

$лшемі болса керек. 

Сырқатнама қағазына дейін қазақшалап, 

20-30 киіз үй тігіп, емделушілерге Наурыз 

мере кесін $ткізуді дәстүрге айналдырған 

Тұрағаң 2006 жылы қызметінен кетті. Одан 

асқан абырой жоқ. 

Жетпістің бесеуін алқымдаған Тұрағаң, 

бүгінде кезінде айтылмаған, жазылмаған с$зін 

хатқа түсіріп, шығармашылықтың ауылын 

аралап кеткен. Анау-мынауға қыңа қоятын 

адамың ол емес. Қуаңшылыққа шыдамды, $те 

мықты, к$п жылғы Қарағаш дейтін саялы ағаш 

бар. Тұрағаң маған сол ағаш сияқты елестейді. 

Қарағаш – қасиетті ағаш. 

Жарас РЫСҚҰЛҰЛЫ 

О Л Қ Ы Н  АААААААААААААААААА ҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒ ААААААААААААААААААААА Л А Р
«Сендер көшіп кетіп, мен қалып кеткен жоқпын ба осы?!».
Аға қазақтың іні қазаққа қарата айтылған бір ауыз сөзінің өзінде қаншама зіл, қаншама тектілік жатыр дүр!..
2004 жылдың қара күзінде қара жолда арбамыз аударылып, арамыздан Алаштың арда туған перзенті, 
айтыскер ақын Оразалы Досбосынды алып кеткенде қабырғамыз қаусап, қар көшкініндей қайғы-мұңға 
көмілген шақта белгілі ақын Бақыт Беделханұлы екеумізді 250 шақырым жерден Алматыға алдырып, 
жаралы жанымыз бен тәнімізді тікелей өзі бас боп емдік шараларын жасаған құтқарушымыз Сол кісі 
еді. Өң мен түстей бір кезең. Бас дәрігер екенін ұмытып, қызмет бабындағы бар шаруаны ысырып 
қойып, біз жатқан үшінші қабатқа таяғын тықылдатып, күніне жоқ дегенде бір рет көтеріледі. 
Медбикелерді жиып алып, тапсырманы үйіп-төгеді. Жағдайымызды сұрайды, жылы сөзбен 
жанымызды емдейді. Қайсыбір тұста қағытпа әзілдерін де жіберіп барып тоқтайды. Күлген 
жақсы ғой,  бірақ күле алмаймыз. Қабырғамыз сөгіліп кете жаздайды. Дем ала алмай 
қысыламыз. 
Айдан астам уақыт ағамызға «еркеледік». Әкеміздей қамқор болды. Нағыз дәрігер 
екеніне қанықтық. Жанашырлығына тәнті болдық. Бұрыннан ел ағасы ретінде есім-
сойы ерек ағамызды осыдан бастап өз басым ерекше құрметтей бастадым. Ағалы-
інідей жақын араласып кеттік. Бұрынғымды ойласам, «білетінім – бір тоғыз, 
білмейтінім – тоқсан тоғыз» екен.
Сөз кім жайлы дейсіз бе?
Сөз, толғаныс – Қазақстан Республикасы ның Еңбек сіңірген дәрігері, 
денсаулық сақтау ісінің үздігі, «Құрмет» орденінің иегері – 
Тұрарбек Төлендиев хақында. 

Шоған абыз бабамызды ауызша деректер әлі 

күнге жыр қып айтады. Жақынның – жатқа, 

жаттың – дұшпанға, бүтіннің – б$лшекке 

 айналмауын қағида қылған ондай тұлғалардың 

ел аузында жүруі – ендеше, заңды да. Кейінгі 

ұрпақтан алғыс алған абыз бабаның артында 

Алаш атанған ардақты елі, кең байтақ жері, 

ынтымақ-бірлігі жарасқан үрім-бұтағы – 

ұрпағы қалды. Тәуба! Саналы ғұмырын туған 

елінің денсаулығына арнап, антынан айны-

май келе жатқан тұлға – Тұрарбек Т$лендиев, 

міне, сол Шоған Абыз бабамыздың тікелей 

ұрпақтарының бірі. Елдік мұрат жолында 

ешкімнен алғыс дәметпей бүлінгенді бүтіндеп, 

күрсінгенді күлдіріп, дәрігер ретінде де, аза-

мат ретінде де дамыл таппайтын Тұрағаңның 

бойындағы адами қасиеттің бастауы – енде-

ше, сол текте жатса керек. Оның бойындағы 

күрескерлік қасиеттің т$ркіні де сонда. 

Күрескер дегеннен шығады. Кейіпкеріміз 

осыдан жетпіс жылдай бұрын, жетіге толар-

толмас шағында жүген-құрық тимеген асау 

құнаннан құлап, аяғын мертіктіріп бес жыл 

бойы т$сек тартып жатқан. Ойын баласы-

на бұдан $ткен азап бола ма? Жаңа хат тани 

бастағанына қарамастан, ол кітап дейтін 

сиқырдың тереңіне сүңгіп, әкесінен домбыра 

тартуды үйреніп, үйде жатып үздік оқушы 

атанған. Одан кейін балдаққа сүйеніп жүріп 

оныншыны күміс медальмен бітіріп шыққан. 

Ол мектеп Алматы облысы Ұйғыр ауданына 

қарасты Сүмбе дейтін ауылда. Сүмбенің т$рі 

саналатын Жаңасай дейтін шағын елді мекен  

Тұрағаңды дүниеге әкелген қасиетті топырақ. 

Жан-жағын тау қоршаған сұлу да сиқырлы 

 мекен!  Кейіннен Алматыдан аудан орталығына 

дәрігер боп оралғанда Жаңасайдағы қара 

шаңырағын елге шипасы тисін деп дәрігерлік 

емханаға айналдырып жүре берген. Бұл Текті 

тұқымның туып-$скен жерге, қиналғанда 

демеген елге деген махаббатынан туындаған 

алғашқы жақсылығы болатын. Аудандық 

 ауруханада дәрігер бола жүріп, алдына әбіржіп 

келген қанша науқастан алғыс алғанын $зінен 

басқа ешкім айта алмас, сірә! Туған жер, туған 

елін жүрек  түкпіріне ұялатқан ол туған жерден 

жар сүйді, ұрпақ $рбітті.

Айта кетейік, былтырғы жыл-

дың желтоқсан айында Форт-

Шевченкода пайдалануға беріліп, 

183 экспонат қойылған музейдің 

ашылуына Маңғыстау облысының 

әкімі Серікбай Трұмов арнайы 

барып қатысқан еді. Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Ұ л т т ы қ 

 музей қорының бір б$лігі болып 

 табылатын музейде жыраудың 

б а р л ы қ  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы 

жинақталған. Сонымен қатар 

«Қырымның қырық батыры» 

жырын тұтастай жырлап $ткен 

к$рнекті суырып салма ақынның 

$мірі мен шығармашылығынан 

алынған бірегей экспонаттар 

қойылған.  Мұражай Мұрын 

ж ы р а у д ы ң  $ з і  т ұ р ғ а н  ү й д і ң 

 жанында тұрғызылған.  Үйге 

ж$ндеу жұмыстары жүргізіліп, ол 

мұражайдың тағы бір к$рнекті 

жері ретінде пайдаланылады.

+ңір басшысы Түпқараған 

 ауданына барған сол  сапарында 

жаңадан ашылған нысанның 

жұмысына сәттілік тілеген еді:

«Бұл музейдің тек маңғыс тау -

лықтар емес, бүкіл рес публикаға 

рухани асыл мұрамыз ұлы  жыршы 

Мұрын жырау Сеңгірбекұлы-

ның және осы жырау атымен 

ұлықталған «Қырымның қырық 

батыры» жырлар циклінің түркі 

мәдениеті тарихында алатын орны 

ерекше және құндылықтарымызды 

насихаттау болып саналады. Музей 

ұжымына $ңір тарихының жана-

шыры болып, мәдениетіміздің 

 дамуына жәдігерлер қорының 

толыға беруін тілеймін» деген 

 болатын облыс әкімі.

Музей қоры бұдан әрі де толыға 

беретін болады. 

Н.БАТЫР

ЖӘДІГЕР

Жырау музейі толықты

Тарихшы көтерер жүк ауыр

Мұрын жырау музейінің қоры құнды жәдігерлермен толықты. Мұралар  «Жәдігерлер жерде 
қалмасын» атты акция барысында толығып отыр. Жәдігерлер арасында Мұрын ұстаның қолынан 
шыққан, кезінде жергілікті халық сордан тұз, таудан ағаш тасуға пайдаланған ат арбаның аяғы, 
шебердің жалғыз қызы Тұрлан әжеміздің қолынан шыққан жүз теру алаша, сандық, зерендер бар.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» деп аталатын мақаласының салмағы да, артылар жауапкершілігі де мол екендігі 
анық. Бағдарлы мақала еліміздің барша азаматтарына арналғанымен, тарихшылар үшін ерекше 
міндет жүктеп отыр. 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарлы 

мақалада ерекше к$теріліп, тарихшы ретінде 

қызығушылығымызды тудырған мәселе  тарихи 

сана тақырыбы. Рас ХХІ ғасыр жаһандану 

дәуірімен тығыз байланысты. Жаһандану 

несімен қауіпті десек, тарихына немқұрайлы, 

тіліне шорқақ ұлттар осы үдеріске сіңісіп жоқ 

болып кету мүмкіндігі басым. Aлем халықтары 

бір ұлтқа айналу үстінде. С$зсіз осы жағдайда 

ұлттық тарих пен тіліне  деген сұраныс ерекше 

артуы тиіс. Ерекше мән беретін мәселе тарихи 

сана мәселесі. Рас ел егемендігі  жылдарында 

тарихи сананы қалыптастыру бағытында 

бірқатар шаралар атқарылды. Президент атап 

$ткен «Мәдени мұра» бағдарламасы соның 

айқын дәлелі. Бірегей бағдарлама аясында 

ұйымдастырылған ғылыми экспедициялар 

нәтижесінде тарихымыз түгенделіп, іргелі 

еңбектер жарық к$рді. Ғылыми айналымға 

қосылды. Алайда жоғарыда атап $ткеніміздей 

мұндай ауқымды жұмыс нәтижесі тек ғылыми 

қауымдастықтың ғана емес, әсіресе жастардың 

игіліг іне  бағытталуы тиіс .  Ғылымдағы 

жетістіктерімізбен, бірегей  тарихымызды 

балалар мен жастарға түсінікті етіп берудің 

маңыздылығы $те жоғары. Бұл ретте Президент 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың деректі және к$ркем 

фильмдер туралы ойы құптарлық. Aсіресе 

балаларға арналған мультфилмьдердің тарихи 

сананы қалыптастырудағы маңызы $те жоғары 

екендігін тәжірибе к$рсетіп отыр. Мақалада 

аталып $ткен Алтын Орда заманында Куликово 

шайқасы болғаны қалың оқырманға белгілі. 

Міне, сол тарихи оқиғалар туралы к$ршілес 

Ресейде бірқатар мультфильмдер түсірілді. 

Тіпті мультфильмдер тек қазіргі Ресей емес, 

кеңестік дәуірден-ақ қолға алынды. Ал сол 

балаларға арналған мультфильмдердің желісі 

шынайы оқиғаны мүлдем $згертіп, $здерінің 

идеологиясына сай етіп құрастырылды. Сол 

мультфильмдерге сенсек, Дмитрий Донской 

орыс халқын Алтын Ордадан азат еткен батыр 

болып шығады. Осы жалған желімен бүтіндей 

бір ұлт қалыптасты. 

Aрине кез келген к$ркем туынды, оқулық, 

бағдарламалар шынайы әрі іргелі зерттеу 

жұмыстарынсыз қолға алынбайтындығы 

шындық. Сол себепті  еліміздің кәсіби 

тарихшыларының басын қосып отырған 

Ш . У ә л и х а н о в  а т ы н д а ғ ы  Т а р и х  ж ә н е 

 этнология институтының ұжымына үлкен 

жауапкершілік артылып отыр десек артық 

айтқандығымыз емес. Осы ретте атап $тетін 

жайт Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология  институты ұжымы қазақтың бай 

тарихын жаңа к$зқарас тұрғысынан талдайтын 

бірқатар іргелі жұмыстарды қолға алды. Атап 

айтсақ, «Ұлы даланың тарихы мен мәдениеті» 

атты ғылыми жоба негізінде бірнеше бағыт 

іске асырылды. Зерттеу жұмысы аясында 

патша $кіметінің отарлық саясаты кезеңіндегі 

қазақ мемлекеттілігін және ұлттық болмы-

сын сақтау жолындағы бабаларымыздың 

қайсарлығы, ерлікке толы күрес жолы тың 

деректер негізінде айқындалды.  Сондай-ақ  

«Архив-2025», «Қазақстан халқы ғылыми 

интерактивті тарихи картасын аналитикалық 

зерттеу, $зектендіру және ақпараттық қолдау», 

сонымен қатар қазақ тарихының түрлі 

кезеңінен мәліметтер беретін деректер топта-

масы жарық к$ріп, алыс және жақын елдердің 

мұрағат мәліметтері жинақталды. Ал Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым-Жомарт  

Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деп 

аталатын мақаласы тарихшы-ғалымдар үшін 

жаңа жауапкершілік пен ғылыми ізденістерге 

деген құлшынысты оятқаны анық.

А.ҚАИПБАЕВА,
Ш.Уәлиханов атындағы

Тарих және этнология институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымының кандидаты 
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АЛАШ 
атын ардақтайық

АҚШ-та біздің елдің 
тәжірибесі талқыланды

«ЖУСАН» 
ОПЕРАЦИЯСЫ: 

Теңіз таң алдында көрген түсінде жас, 
бейтаныс әйел Есіл жағалауына барып 
қайтуын қадап айтты. Бүгін сенбі, ұлы 
сәскеде сыртқа шықты, ақпан айының 
аяғы, күн жылымық. Есіл іргесіндегі 
түсі жасыл үш піл ескерткішінің 
алдындағысы үлкені, одан кейін ортан-
шысы, соңында бойы бір тұтам баласы. 
Жан-жануар лардың кішкентайлары 
момақан, ойнам паз; жыртқыш аңдар 
болғанымен қасқырдың қалқан құлақ 
бөлтірігі, аюдың қамыт аяқ қонжығы 
көпшіліктің сүйіспеншілігін туғызатыны 
белгілі. 
Теңіз жас күнінен бері жұрттың бәріне 
жақсылық тілейді, төңірегі тыныш, 
жақсы болса, өзі де алаңсыз өмір сүретіні 
туралы түсінік – мектептегі ұстазы 
 Болсана апайының тәлім-тәрбиесі.
Өзендегі қар бетіне ірі әріптерді сұқ 
саусағымен жазып шыққан балдырған 
ұлды бірінші сынып шәкіртіне ұқсатты. 
Жазған сөзі: «Ата». Жанында жүрген, 
ақ шана сүйреткен егде жастағы адам 
атасы болса керек. Теңіздің де Биболаты 
– сүйікті немересі, ұзақ уақыт қолында 
тұрған кенже ұлының үлкені, жасы 
 бесте, одан кейінгісі екі жасар қыз. Кеше 
кешкісін әке-шешесі кейігеcін  Бимбомы 
(ерке аты) тірегі, сүйеніші атасына 
қоңырау соқты, көңілі әлем-жәлем.

– Менің баламда не шаруаларың бар? Тиіс-

пей ж$ндеріңе жүріңдер, – деді Теңіз жақын 

тұратын Жақсылығының пәтеріне жетіп барып.

– К$ке, айыптымыз, – деп кенжесі мен 

келіні жік-жаппар. Атасының алдында отырған 

күшігінің екі езуі екі құлағында. Жаз шығы-

сымен Биболатының бір құмары серуен 

кемесі, жазда сондай-ақ немересімен бірге 

Есіл  бойында қармақпен балық аулайды, кейде 

балалар дәмханасында тәтті-дәмділерді алдына 

тосса, Ақботасының жаны жайлауда.

Есіл жағалауында бой-бітімі бәденді орыс 

әйелі жолықты, ажары таныс, бірақ екеуіне 

ортақ шуда жіптің ұшы таптырмай-ақ қойғаны. 

Сонан $зендегі мұзды бұрғымен тескен, ара-

лары алшақ ойықтардан балық аулап отырған 

балықшылардың біреуімен амандасқасын жай-

жапсар сұрасты.

– К$п болды ма келгеніңізге?

– Енді келіп жатырмын, – деді қандасы. 

К$здері мейірімді. Астананың әйгілі аязы мен 

қатты желі болмағасын асай-мүсейі шашылып 

жатқан шағын шатырын тікпепті, үлкен шыны 

ыдысында екі-үш ұсақ шабақтар жүзіп жүр. 

– Майда шабақтарды не істейсің?

– Қолымдағы баламның $зі де, қызметтес 

жора-жолдастары да әуесқой балықшылар. 

Сол баламның ертең, жексенбі күні қала 

сыртындағы к$лдердің бірінен қармақпен тісті, 

шортан аулауына тірі, майда шабақтар керек. 

– К$бінесе ойлайтынымыз бала-шаға, 

осылай $міріміз $те шығады. Зейнетке қашан 

шығасың?

– Aлі де сегіз жыл күтуім керек. Соңғы 

уақытта бір зілдей мұң серігім, зейнет жасына 

жетемін бе, жетпеймін бе, білмеймін. 

– Бір жылдың т$лдері болып шықтық, аман-

есен жүр, құрдасжан. Кемпірің бар ма?

– Бар, – деген балықшы қармағының 

ұшына жаңа жем салып жатты. 

– Кемпірің болса түтінің түзу. Балалардың 

қызығын бірге к$рейік. 

Балықшы құрдасы рақметін айтып қала 

берді. Есіл жағалауына қайта шыққан Теңіз 

ұзын отырғыштардың біріне жайғасты, к$ңіл 

күйі жабырқау, қосағы Ақділдә екі жыл бұрын 

пәниден озды, адам баласы бір-бірінің бағасын 

$лгенде біледі, кемпірі барда уайым-қайғысы 

жоқ екен. 

Қыздары тұрмыста. Үлкені Тұңғыш кәсіп-

кер, ара-тұра қарайласып тұрады, $ткен айдың 

аяғында, Теңіз елу беске толар алдында перзент-

тік парызы к$ргендей жеңіл к$лік сатып алып 

бергісі келетін ойын б$лісті. 

– +мірі к$лік айдаған жоқпын. Біреуді қағып 

кетіп обалына қалармын, жасым ұлғайғанда 

тыныш жүрейін, балам. Ана ізіңе ерген ініңе, 

Жақсылыққа алып берсейші.

– Қазір емес, сағаты соққанда. Еңбекпен 

тапқан игілікті бағалай білсін, $зіңіз айтпақшы, 

еңбексіз құралған дәулет құтаймайды, – дейді.

 Бәйбішесінің жылын бергесін талай 

қуа нышы мен қиындығына, Ақділдәнің к$з 

жұм ғанына да куә болған қонысын тәуір 

пәтер лерге айырбастады. Үш б$лмелі кең 

жайға кенжесі бала-шағасымен қоныс тепті, 

$зі бір жарым б$лмелік пәтерде, екеуінің де 

құжат тары Теңіздің атында. Пәтерді айыр-

бастау туралы ойын айтқанында Жақсылығы 

мен келіні аңырып қалғандай сыңай таныт-

ты, с$здеріне қарағанда, кезінде Теңіз қала 

әкімі Иманғалидың алдынан $тіп алған бес 

б$лмелі жайлы пәтерді қимайтыны, сондай-

ақ к$ке лерінің б$лек тұрғанын қаламайтыны 

к$рініп тұр. Шаңырақ қожайыны Теңіз кесіп 

с$йледі.

– Шешілген мәселе. Жеке, оңаша отау 

құрудың ыстық-суығын к$ргендерің жақсы. 

Кішкентайларың, $здерің аман-есен жүріңдер, 

айналайындар. Жассыңдар, бүкіл $мірлерің, 

ризық-несібелерің әлі алдарыңда.

Қалалық жұмыспен қамту мекемесінде кад-

рлар басқармасының бастығы болып қыз мет 

істейтін Теңіз ұжымында абыройлы, қара ма-

ғындағы қызметкерлері білікті,  елгезек жастар, 

басқармасына жүктелетін міндет  ың-шыңсыз 

жүзеге асатыны қалыптасқан тәртіп.

* * *

К$ктем айында баяғы жас, бейтаныс 

әйел қайтадан түсіне енді, жаңа түскен келін 

кезіндегі бәйбішесіне ұқсайтын секілді. Бүгін 

тағы Есіл жағалауына барғанын хош к$ретіндей. 

Күн сенбі, «Ататүрік» саябағы арқылы Есіл 

жағалауын бетке алды. Ататүрік ескерткіші 

биік, қолжетімдей тұсына: «Мұстафа Кемал 

АТАТҮРІК» деген жазу түсіріпті. Басында 

сеңсең б$рік, сәнді киім үлгісі тұла-бойына 

жарасымды, сол қолында таяқ, ескерткіште 

бей неленгені кемел, қайратты шағы. Замандас-

тарының жазуынша, Түркияның зайырлы 

мемлекет ретінде қарыштап дамуы, түркі 

халықтарының ынтымақ-бірлігі аңсар-мұраты 

болыпты. Ататүріктей күллі түркі әлемінің 

құрмет-қошеметіне б$лену ілуде-бір адамның 

маңдайына жазылуы мүмкін. Ескерткіш алдын-

да тұрған Теңіз:

– Абыз аға, жүрген жеріңіз жәннәт болсын, 

– деді күбірлеп с$йлеп.

Саябақ к$к-жасыл. К$к ш$птің үстіне 

шал қасынан түсіп жатқан күйінде аяқ-қолын 

тұс-тұсына созып тастап, жапырағы қалың 

ағаш тардағы ұсақ құстардың жарысып шықы-

лық тағанын тыңдағысы келді. Анда-санда 

осылайша бір балалығы оянатыны, кейде асық 

ойнап жүрген ойын балаларына қосылуды 

аңсап тұратыны $зіне де жұмбақ. 

+з алдына бір жаратылыс болғасын Есіл 

$зеніне сәлем берді. К$з қуанышы Есілдің 

бүгін бір түйір толқыны жоқ, тып-тыныш. 

Қарлығаштың су бетіне тиер-тимес ұшып бара 

жатып су ішкен жерінде шеңбер сызықтары 

пайда болатыны белгілі. Сол сияқты $зен бетіне 

тұмсығын шығаратын ұсақ шабақ қайта шым 

батып кеткенінде әлгі тұстағы майда, к$ркем су 

тербелісі еріксіз назарыңды аударады. Шеңбер 

сызған ондай ойын іздерін ана жерден де, мына 

жерден де к$ресіз. 

Балам балым, немерем жаным.  Бимбомы 

ойынан шықпайтын Теңіз «Серуен» к$пірі 

арқылы Орталық бақты аралап қайтуға 

бекінді, бірқатар уақыт жол түспесе, балалар 

қызықтайтын жаңа ойын-сауық алаңы бой 

к$тергеніне куә боласың. 

Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық ұлы мерекесі 

тойланады. Қазақ халқы, ақын Жұбан Молдағалиев 

айтпақшы, «Мың $ліп, мың тірілген» сан ғасырлық 

тарихында адамзат баласының басынан $ткізіп келе 

жатқан қиындықтарды еңсере отырып, бүгінгі күні 

жарқын болашаққа қол созған 30 жылдық  мерейтойын 

$ткізбек. Басқа елдер 100 жылда еңсерген биіктерді 

экономикалық, мәдениет, руханият, $неркәсіп саласында 

қысқа мерзімде бағындырып, жетістіктерге қол жеткізді. 

Бұл тарихи жетістікте Елбасының р$лі бар екенін әлем 

жұртшылығы мойындап отыр. Сонымен қатар қазақ 

халқының болмысына біткен т$зімділік, қайсарлық, мақсат 

жолында жанкештілікпен жұмыла жұмыс істейтін мінезінің 

арқасында, Отан үшін отқа түскен ұлы перзенттерінің 

к$мегімен қол жеткізді.

Осы мерейлі мерекені тойлауда тәуелсіздік жолында 

халқы үшін басын бәйгеге тігіп, жанын пида еткен ұлттың 

ұлы тұлғалары Алаштың ардақты азаматтарының атын 

атап, түсін түстеп, бейнелерін жас ұрпаққа таныта отырып, 

оларға мәңгілік ескерткіштер қою – бүгінгі ұрпақтың асыл 

парызы. Осы мақсатты к$здеп Түркістан облысы Қазығұрт 

ауданы Сарапхана елді мекенінде, Алматы – Термез күре 

жолының бойында орналасқан ұлттың ұлы тұлғалары, 

 батыр бабалар мен дала даналарының, соғыс ардагерлерінің 

ескерткіштері орнатылған «Мәңгілік ел» саябағына Алаш 

ардақтыларының ескерткішін қою қолға алынып отыр. 

Олар: Ахмет Байтұрсынов, Aлихан Б$кейханов, Міржақып 

Дулатов, Мұстафа Шоқай, Жаһанша Досмұхамедов,  

Жүсіпбек Аймауытов, Aлімхан Ермеков бейнелері. 

Ескерткіштің оң және сол жақ б$лігіне, биік тақтаға 

к$рнекті Алаш қайраткерлерінің тізімі жазылады. Алаш 

қайраткерлерінің $з заманында халқының қамы үшін, 

жерінің тұтастығы үшін, түбі бір түркі әлемінің басын 

біріктіру жолында идеялық іс-әрекетінен мағлұмат беретін 

жазбаша тақта қойылады.

Осы жұмысты орындауға қатысамын деген $нер 

қайраткерлері, мүсінші, архитектор және т.б. конкурс 

 жариялаймыз.

Ардақтылардың асыл бейнелері тарихи құжатта 

к$рсетілген суреттерімен салыстыра отырып қабылданады. 

Бұл жұмыс гранит таспен де, мыспен де, қоламен де 

орындалса, жоғары сападағы орындау шеберлігіне қарап 

қабылданады. Аталған ескерткіш жоба осы жылдың бірінші 

ақпанына дейін қонкурстық комиссияға тапсырылуы қерек. 

Ескерткіш 2021 жылдың маусым айында аталған саябаққа 

орнатылады. Ескерткіштің тұғырлық жобасы да жаса-

лынып, ұсыныс енгізілуге тиіс. Конкурсқа қатысушылар 

түсініктеме, қосымша мәліметтер алу үшін, мына телефонға 

хабарласуға болады: 

+7 775 405 04 11, +7 775 029 36 00.
Конкурс жариялаушы, к�рсетілген жұмыстың орын-

далуын бақылаушы Халықаралық «Жеті жарғы және 
Қожаберген жырау» қайырымдылық қоры.

«Атлантикалық кеңес» атты беделді америкалық 
талдау орталығы Қазақстанның азаматтарды соғыс 
аймақтарынан қайтару және оларды қоғамға қайта 
 интеграциялау тәжірибесін талқылауға арналған онлайн 
конференция 7ткізді.

Іс-шараға Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 

министрінің орынбасары Ержан Ашықбаев, Мемлекеттік 

департаменттің Зорлық-зомбылық экстремизммен күрес 

ж$ніндегі үйлестірушісінің орынбасары Кристофер 

 Харниш және АҚШ-тың жетекші сарапшылары қатысты.

Е.Ашықбаев вебинарға қатысушыларды соғыс 

аймақтарынан отандастарды қайтару бойынша жүргізілген 

операцияның барлық кезеңдерімен, сондай-ақ оларды 

бейбіт қоғамға қайта интеграциялау бойынша жүргізіліп 

жатқан жұмыстармен қысқаша таныстырды. Қазақстандық 

дипломат «Жусан» операциясы бірінші кезекте радикалды 

идеологияның құрбаны болған әйелдер мен балаларды 

қорғауға бағытталған гуманитарлық миссия екенін атап 

$тті. Бұл ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық 

үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын, сондай-ақ 

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тер-

роризмге қарсы күрес саласындағы маңызды халықаралық 

бастамаларын нақты іске асырудың жарқын мысалы.

АҚШ Мемлекеттік департаментінің $кілдері мен 

америкалық сарапшылар адамдарды соғыс аймақтарынан 

қайтару және қайта интеграциялау мәселесінде Қазақ стан-

ның әлемдік к$шбасшылығын атап $тті. Олар қазақстандық 

тәжірибені «үлгі тұтатын» және осы $те күрделі проблеманы 

шешуге жауапты тәсілдің к$рінісі деп мәлімдеді.

Сонымен қатар Қазақстан Үкіметінің ашықтығы, 

ынтымақтастыққа және диалог орнатуға дайындығы 

айрықша атап к$рсетілді. Брифингке қатысушылар 

Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың терроризмге қарсы 

күш-жігеріне және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті 

қарарларын енгізуге айтарлықтай үлес қосып отырғанын 

атап $тті.

БАЙҚАУ

– Ағай, – деген дауысқа тоқтаса күлімсіреген 

орыс әйелі орнынан тұрды. 

– Сәлеметсіз бе, ағай! Мен Светамын ғой, 

Светлана Потапова. Баяғыда Құмбел разъезінде 

астрономиядан, сондай-ақ физикадан бәрімізге 

сабақ бергенсіз. Қанша уақыт $тті, ұмытқан 

боларсыз.

– Неге ұмытайын? Оның үстіне Астанада 

кездескен ауылдасың туысқаныңмен бірдей. 

Тізе бүгіп, асықпай амандық-саулық сұрасайық.

– Балаларыңыз ержеткен шығар? Жеңе-

шеміз күйлі-қуатты ма?

– Балалар аман-есен. Жеңешең екі жыл-

дан асты, ақирет бақшасында. Иә, $зіңнің 

жағдайың қалай? Астанада тұрып жатырсың ба?

– Жеңешеміздің иманы жолдас бол-

сын, ағай! К$шіп келгенімізге үш жыл $тті, 

ауласындағы моншасымен бірге шүкірлік ететін 

жерүйіміз бар. Үлкен қызыммен бірге тұрамын, 

қызымның күйеуі мектепте үздік үлгерімімен, 

жайдары, кішіпейіл мінезімен аты шыққан 

Жылқыбайдың тұңғышы.

– Жылқыбайды білемін, кітапханадан 

шықпайтын. Aкесі Т$рәлі де ілгеріден таныс. 

Олардың жәй-күйі нешік?

– Жылқыбай ауыл әкімі, алдыңғы жылы 

әкесі Т$рәліні жерледі.

– Т$кең жақсы адам еді, рухы пейіште 

шалқысын. Ауылда бес-алты орыс, ноғай 

 отбасылары болатын, тұс-тұсына к$шіп кеткен 

шығар.

– Бәрі орнында. Кіші қызым мен  шешем 

де Құмбелде. +ткен жылы күйеуімнің 

 жылын беруге барғанымызда к$рістік қой. 

 Ұл-қыздары болмаса, к$зі тірі үлкендерінің 

сыртқа кету ойларына кіріп-шықпайды.

– Қарағым, арты жақсылық болсын. Елге 

бармағалы қай заман, жолға шақыратын ата-

ананы әлдеқашан жер қойнына тапсырдық. 

К$п нәрседен хабарсызбын, күйеуің кімнің 

баласы еді?

– Бәтизаның баласы Aскербек. Осында 

к$шіп келгенімізде жерсінбеді ме? Ара-тұра 

т$сек тартып, апталап ауруханада жатып, 

қатты жүдеді. Ақыры $зінің тілегі бойынша 

елге апарып қойдық қой.

– Алмасып, $згеріп жатқан $мір. Бір 

қимас жақыныңнан айрылсаң, ізін басып 

қызыл шақалар жарық дүние есігін ашады. 

Немерелерің бар шығар. 

– Жамандарым бар. Aлі күнге дейін солар-

ды бағып-қағу жұмысым, үлкені Айтолқын 

т$рт жаста, одан кейінгісі Айтуған екі жаста. 

Күйеу бала политсей, лейтенант, қызым 

қаржы министрлігінде жетекші маман, 

солардың шай-суанын дайындап жүріп 

 жатырмын.

– К$ктемгі қызғалдақтай к$з тартасың, 

тұрмыс құру ойыңда жоқ па?

тартып тұрғаны сүйкімді шәкірті  Светамен 

кездесу болғаны да. Қайтар жолды қысқарту 

үшін  «Самал» м$лтек ауданындағы к$пқабатты 

тұрғын үй ғимараттарының арасымен 

т$тесінен салды. Жол-ж$некей к$пшіліктің 

үстінен түсті, әлдекімді соңғы сапарына 

ж$нелтуде, қаралы жиынды аттап кетуден 

қымсынғасын адамдар қатарының бір шетіне 

тұрған-тұғын. Жаназасын шығарып жатқан 

молда:

– Қадірлі жамағат! Ағамыздың ағайынға 

қарызы бар ма еді? – деп жан-жағына к$з 

жүгіртті. Қарызы жоқ, кезек-кезегімен үн 

қатқан жұрттың сенімді жауабы осындай. Сол 

арада табыт жиегіне қара қарға ұшып келіп 

қонғаны, сонан жақын тұрған бір шал әлгі 

қарғаны ұшырып жібергенше екі рет қарқ-

қарқ етті. Осы к$рініс Теңіздің жан дүниесін 

қобалжытты, оның сыры $зіне мәлім.

Қазада бас қосқандар дайын к$ліктерге 

жайғаса бастағанында ой жетегіндегі Теңіз 

тиіп тұрған «Ататүрік» саябағына қайта ай-

налып соқты. Бәйбішесі Ақділдә т$сек тар-

тып жатқанында кенже баласы Жақсылық, 

кейде келіні, к$бінесе, $зі түнде күзетіп 

шығады.  Зайыбы к$з шырымын алғанын 

сұрағанша тапжылмай отыратын уайымға 

 батып. Бірде түн ішінде к$зін ашқан бәйбішесі 

сол қолының ұйып бара жатқанын айтты. 

Алақанын уқалап отырғанында Ақділдә тың 

әңгіме бастады.

– Табыт жиегіне қонақтаған қара қарға 

түсіме енген күннен бастап науқасым меңдеп 

кетті. Табыт ішінде жатқан $зім сияқтымын. 

Қарқылдауын қоймағасын қарғаны ұшырып 

жіберуін сұрасам да  үн-түнсіз  тұрған 

к$пшіліктің бірде-біреуі қозғалмады. Сен 

ажал шақыратын қара қарғадан сақтанып жүр.

– Осы әңгімені бекер айттың, – деді Теңіз.

– Сенен басқа сырласатын кімім бар? 

Саған айтпағанда, кімге айтамын?

Ертеңіне таң алдында Ақділдә қатты 

Бір заманда үлкен разъезд Құмбелдегі қазақ 

мектебінде жоғарғы класс қыздары оқуын енді 

бітіріп келген ағайлары Теңізге жақсы лық, 

түсіністік күткендей қараушы еді. Сол қыз-

қырқынның ішінде $зі де бар Света бойдақ, 

сымбатты ағайымен мектептен басқа жерде 

бір-екі ауыз кездейсоқ тілдесіп қалғанына мәз 

болатын. Осы ойын айтқысы келіп тұрды да 

ішіне бүгіп қалды.

– Жақсы адам кездеспей жүр ғой, күйеуге 

тиюді к$ксейтін бойжеткен қыз да емеспін.

Екеуі ұзақ с$йлесті. Екеуі де ойда-жоқ жүз-

десуден, ықыласты әңгіме-дүкеннен атамекен 

т$рінде аунап-қунап қайтқандай-ақ күй кешті.

– Ертең жексенбі. Қалада түрлі шығарма-

шылық кездесулер, концерттер болып жатады. 

Солардың біреуіне шақырайын, – деді Теңіз. 

– Концерттің тағы бірде сәті түсер, бағана 

шағын пәтерде тұрып жатқаныңызды айттыңыз. 

Үйге шақырыңыз, ауылдың адамы к$зге ыстық 

к$ рінеді, алтын бесік Құмбел туралы әңгі-

мелесейік.

– Светажан айтса, не с$з бар? Қазанда 

со ғым  нан қалған сүр ет ассақ, Құмбелдегі үл-

кен-кішіні сағынышпен еске алсақ, бір жасап 

қалармыз.

– Ағай, жақында, қыс аяғында, осы Есіл 

жағалауында $зіңізбен қарсы жолықтық. Түсіңіз 

салқын к$рінді, танып тұрғаныммен бетімнен 

басып үн-түнсіз қала бердім. 

– Ол кездесуді мен де ұмытқаным жоқ, бірақ 

қысылып жатты, тұратын к$шесі жақын молда 

иманын үйіріп үлгірді. 

Саябақтың $зі отырған тұсында балалар 

алаңқайы бой к$теріпті. Ішіне жел үрленген, 

үлкендігі үйдей резеңке қондырғыда сырғанап, 

секіріп, асыр салып ойнап жүрген бүлдіршін-

дер к$ңілді. Ат жеккен күймемен қыдырыс-

тап жүрген дері де к$зге түсті. Ара-тұра назар 

тоқ та  тып қарағаны болмаса, Теңіздің к$ңілі 

беймаза. Не себепті табыт жиегіне қонақтаған 

қара қарғасы түскір үнемі еңсесін басуда? К$п 

ұзамай дәм-тұзы таусылатыны туралы ишара 

ма бұл әлде?

– Пәле-жаладан сақтанудың жолы бір 

Аллаға мінәжат ету шығар, – деді дауыстап 

с$йлеп.

 Қара қарға бәйбішесі сияқты түсіне енген 

жоқ, $ңі. +зіне-$зі сұрақ қойды.

– Сол қарғаны жұрттың бәрі байқады ма? 

Тек менің к$зіме к$рінді ме?

* * *

Астана шаһары Теңіздің $з басына, бала-

шағасына даңғыл жол ашты. Бәрібір жарық 

дүниемен қоштасса, бір заманда Арал қаласына 

тұмсық тірейтін теңіз т$ңірегіндегі Құмбелде, 

ата-анасы жанында жатқысы келеді. Осы арзу 

тілегін алдын ала аманат қағазына түсірмекші, 

үлкені Тұңғыш пен кенжесі Жақсылыққа 

ауызша ескертіп қою да ойында. Алайда 

 табыт пен қара қарға туралы ешкімге ештеңе 

айтпасқа $зіне-$зі іштей серт берді, к$ңілдері 

алаңдамасын, еркінен тыс жамандықты ойлап 

бастары қатпасын. 

Іңір түскенде пәтерінен шығып, «Ататүрік» 

саябағына тағы келді, жан дүниесі алағай-

бұлағай. Aуелі тұс-тұсынан бой к$рсеткен 

сирек жұлдыздардың қатары ұлғая түсті, 

жыпыр лаған ірілі-ұсақты жұлдыздар, толық ай 

жарқырап тұр. 

Aлденеден марқұм әке-шешесін ойлады, 

бір Құмбелдің $зінде қаншама қимас жандар 

қайрылмас сапарға аттанды, сол жақсы мен 

жайсаң жанында $зінің күні бойғы уайымы 

түкке тұрмайтындай к$рінгені. Қараңғы к$ңіл 

күйінен арылу үшін себеп-сылтау іздеп отырған 

Теңіз осынау тосын ойынан кейін орнынан 

тұрып кетті.

Саябаққа неге соққаны белгісіз, бір есептен 

әлдекім қолынан жетелеп жүрген сыңайлы. 

Бақтан шыға берістегі ұзын отырғышқа 

жайғасқан бейтаныс темекісінің қызыл шоғы 

анадайдан к$рінді. Жақындап келгенінде 

байқағаны – жаратылысы алаб$тен, ірі 

тұлғасы адам таңғаларлықтай шал. Қолындағы 

темекі емес, ұшындағы күңгірт қызыл сәулесі 

с$нбейтін шынашақтай зат.

– Қайырлы кеш, – деп амандасты Теңіз.

– Қайырлы кеш, – деген ақсақал іш тартып 

с$йледі. 

– Ананы-мынаны уайымдап қайтесің, 

имандылықты мұрат тұтқан $мір ертең де 

жалғасады.

– К$ке, лебізіңізге рақмет! – деді Теңіз оң 

қолын кеудесіне қойып.

Пәтеріне жақындап қалғанында жаңағы 

пірәдарды қайдан к$ргені есіне түсті. Теңіздің 

бала күні, Құмбелде анда-санда садақа сұрап 

ауылды аралайтын диуана Ысматолла екі 

иығына екі кісі мінгендей алып, ақк$ңіл адам-

тұғын. Тілдескені сол ғазиз секілді. 

Кенет к$з алдында Құмбелі жарқырап 

тұра қалғаны, кейбір жолаушы пойызы шағын 

стансада тоқтайтын, солардың біріне кептірген, 

ыстаған, қуырған балықтарын, сусындарын, 

басқа да ащылы-тұщылы тағамдарын сатып 

жүрген қыз-келіншектер, к$зіне оттай ыстық 

жалғыз мектеп, суына талай шомылған к$л 

елес берді. Құлағы түбінен үлкен-кіші жарысып 

с$йлесуде.

– Құмбел, сен жасарып-жайнап, $сіп-

$р кендей бер! – дегенінде сағымдай сурет-

тер ғайып болды да бейберекет дауыстар 

тыныштық тапты.

сол жолы $зіңді қашан, қайда к$ргенім есіме 

түспей қойғаны.

– Қыдырыстап жүрсіз бе? Мен қызым 

мен күйеу баланы, немерелерімді күтіп отыр-

мын. Кішкентайларымыздың есіл-дерті Есіл 

жағалауы.

– Жалғыздық Құдайға ғана жарасады, кейде 

үйге сыймай кетесің.

– Ондай к$ңіл күй менің де басымда болады.

– Бұдан былай хабарласып тұрайық, – 

деді Теңіз. – Анда-санда кіндік кескен жер, 

Құмбелдің к$лі, шағалалары түсіме кіреді.

– Құмбел к$лінің суы шипалы, кейбір 

ауру-сырқауға ем. Соңғы жылдары к$лге 

 шомылу үшін ала жаздай сырттан келетін адам-

дар дың қарасы к$п. Жаңа жағажай кемі бір 

шақырым, жағажайда к$ретінің к$ңіл к$теретін, 

қызықтайтын түрлі демалыс орындары, қызметі 

дайын күтіп алушылардың қаз-қатар шатырла-

ры. К$лдің суы мен балығы ауылдағылардың 

жанын сақтап отырған. 

Қалта телефондарының деректерін алған 

екеуі бір-бірімен ілтипәт білдіріп қоштасты. 

Теңіздің бір бүйірінде жататын ойы кезекті 

еңбек демалысында к$птен бері жол түспеген 

Құмбелге сәлем беріп қайту. Құмбелде шаңырақ 

к$терген Ақділдәсі Қостанайдың қызы еді, 

сапар мақсаты туып-$скен жерінде құрбандық 

мал шалу, ата-анасына, бәйбішесіне құран 

оқыту. 

Теңіз таң алдындағы түсін есіне түсірді, 
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ТАРАЛҒАН СӨЗДІҢ БӘРІ ТАРИХ ЕМЕС

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫТАУЫН ҰЛЫҚТАҒАН

Алаш Тұрсынәлінің «Ана тілі» газетінің 2020 жыл 19-25 қарашада жарияланған «Елім Құлжада-ай» әнінің 
тарихы» атты мақаласын қызыға оқып шықтым. Қызыға оқуға басты себеп болғаны тарихы ұзақ, аты 
әлемге танымал Құлжа шаһары туралы әннің шығуы болса, екінші себеп Құлжа шаһарында 15 жылдан 
аса уақыт тұрып, Іле қазақ автономиялы облыстың саяси-мәслихат кеңесі жанынан шығатын Шыңжаң 
қазақтарының тарихына қатысты «Іле тарихи материалдар» атты ұласпалы кітаптың жауапты  редакторы 
болуым еді. Мен де ұзақ жыл Шыңжаң қазақтарына қатысты тарихи-шежіре, салт-дәстүр, мәдениетін 
зерттеген адаммын. Сол үшін аталмыш мақала туралы өз көзқарасымды білдірейін деп қолыма қалам 
алдым.

Қ
уаныш Ахметовті бұрындары 

сыртынан білетінмін, ал оны-

мен алғашқы кездесуім 1989 

жылдың қыркүйек айында Сәтбаев 

қаласында тұратын Мұзараф Аханов 

ағаның үйінде болды. Бұл кезде 70 

жылдан аса мұз болып қатып қалған 

коммунистік партия саясатының 

жіби бастаған, Орталық Комитеттің 

Бас хатшысы М.С.Горбачевтің «қайта 

құру», «жариялылық», «демократия» 

кезеңі болатын. Басқосудағы 

негізгі талқылаған мәселеміз 

д е п у т а т т а р д ы  б а л а м а 

негізде сайлау $ткізу туралы 

және ҚазКСР-і Жоғарғы 

К е ң е с і н і ң  « Т і л  т у р а л ы » 

қабылданған Заңдары болды. 

Сол күнгі кездесудегі Қуанышпен 

таныстығым шынайы достыққа 

айналды. Алты жастай үлкендігі 

болғандықтан мен ол кісіні қазақи 

сыйластықпен «Қақа» деуші едім. 

Ана тіліміздің қолданыс аясын 

кеңейтуде, Сәтбаев қаласында «Қазақ 

тілі» қоғамдық бірлестігін құруға 

Қуаныш пен Мұзараф ағалар бастаған 

ұлтжанды азаматтар зор еңбек жасады. 

1989 жылдың аяғында $ткен жергілікті 

жерлердег і  депутаттарды сайлау 

кезіндегі болған додада Қуаныш үлкен 

белсенділік таныта білді. «Сарыарқаның 

жарты патшасы» атанған, сол кездегі 

«Жезқазғантүстімет» ғылыми-$ндірістік 

бірлестігінің Бас директоры  Тамерлан 

Урумовтың Жезқазған облыстық 

депутаттығына $тпей қалуы және басқа 

да лауазымды тұлғалардың қалалық, 

облыстық кеңестердің депутаттығына 

сайланбай қалулары осыған дәлел еді. 

1990 жылдың наурыз айында ҚазКСР-

нің Жоғарғы Кеңесіне депутаттыққа 

Сәтбаев қалалық сайлау округінен 

түскен үміткерлердің арасындағы болған 

тартыс аймақ тұрғындарының есінде 

қалды. Депутаттыққа үміткерлердің 

ішінде  тағы сол Т.Урумов бола-

тын. Басшының шашбауын к$теріп, 

сайлаушылардың арасында үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізген азаматтарға 

арнаған Қ.Ахметовтің сатиралық 

$леңдері халық арасында тез тарап кет-

кен болатын. Түсінген жанға бұл $леңдер 

біреуді мұқату емес, қайта жағымпаздық, 

жандайшаптық, екіжүзділік сияқты жа-

ман қасиеттерден аулақ болуға шақыру 

ниетінен туған дүниелер еді. 

Ана тілінің жанашыры Қуаныш 

Желтоқсан оқиғасының бесжылдығына 

І

Іле Орта Азияның $р т$сіне орналасқан, онда 

бірнеше ұлт пен этникалық топтар $мір сүреді. Қазір 

Іле $ңірінде қазақ ұлтының бірқатар  ру-тайпалары 

тұрады. 1881 жылы  «Қытай-Ресей Іле келсім» 

 жасалып болғаннан бір жылдан кейін қызай 

атасының беделді билері Бәйеке, Бұқаш, Сасан 

бастаған ел адамдары Іле генералы Мың Рүйге (ұлты 

ханзу) «Іле – анамыз Қызайдың әкесі Бәйдібектің 

жері еді, анамыз Қызайдың бастарыңа күн туса  Ілеге 

к$шіңдер деген $сиеті бойынша қарамағыңызға 

алыңыз» деген $тініштерін айтады. Содан Іле гене-

ралы қызай рубасыларының тілегін құп к$ріп, 1883 

жылдары 3000 отбасы Ілеге қарай к$ше бастайды.

Ұлы  ғалым Шоқан Уәлиханов қызай  атасы 

 туралы 1856 жылы 29 қыркүйекте жазылған 

естелігінде «Кеше Құлжаға қызайлар келіп, 

шарбақтың, яғни қада ағаштардың маңынан орын 

тепті. Мавраннаһардың түрлі елдерінен келген 

 саудагерлер азиялықтардың тұрағын шарбақ 

 немесе қада ағаштар деп атайды екен. Қызайлар 

қойларын айдап, қытайлармен айырбас жасайтын 

киіздерін де ала келді. Қызайлар сұлтанның салық 

есебінен ұсынған қойларын қытайлар іріктеп, 

таңдап жүріп, санап алды. Орталық империяның 

қоластына қараған бұл сорлы байғұстардан, бекет 

сайын бір-бір қойдан алып қалды деп арыз етті» 

(Шоқан  Уалиханов «Алтышаһарға сапар», Алматы, 

«Атамұра», 2006 жыл, 202-203 бет) деп жазған.

Іле – қазақтың атамекені. +йткені қазақтың 

арғы тегін құраған сақ, үйсін, ғұннан тараған 

және қазақтың қазіргі ру-тайпалары Іленің ежелгі 

тұрғындары екенін тарихи құжаттар дәлелдейді.

Ғалым Нығымет Мыңжани «Қазақтың байырғы 

аңыз-шежірелері мен жазба әдебиетінде үйсін 

деген атау екі түрлі мағынада: тар мағынада және 

кең мағынада қолданады. Тар  мағынадағы үйсін – 

қазақтың ұлы жүзінің құрамындағы тайпаның аты. 

Ал кең мағынадағы үйсін – Іле алқабы мен Жетісу 

$ңірін және Оңтүстік Қазақстанды мекендеген ұлы 

жүз тайпалардың жалпы аты. Бұлар ежелгі заманнан 

бері осы $ңірді мекендеген» (Нығмет Мыңжани 

«Қазақтың қысқаша тарихы», 78-79-бет) деп $те 

анық тұжырым жасаған.

Міне, осы тарихи фактілер қазақтың алдыңғы 

тобы Іле $ңіріне 1722 жылдан бұрын қайта к$шіп 

барып Чиң үкіметіне қарайтынынан дерек береді. 

Тарихшы Жақып Мырзахановтың «Қызайлар Іле, 

Бұратала $ңіріне келіп қоныстанғаннан кейін, 

1767 жылдан бастап осы $ңірде отырықтанған, ұлы 

жүздегі албан, суандармен бірге 1865-1866 жылғы 

Іледегі шаруалар к$терілісіне қатысады...» (Жақып 

Мырзаханов «Қазақ халқы және оның салт-санасы», 

351-бет) деген деректерден қазақтардың байырғы 

мекені болған Іле $ңіріне қазақ руларының қайта 

к$шіп келгенін аңғаруға болады.

Саурық, Б$ден батырлар Текес $ңіріне келген-

нен кейін Ойрат Қарауыл моңғолдары мен жергілікті 

моңғол қосындарымен талай рет қақтығысып соғыс 

жасады.

Бұл сияқты оқиға турасында Шоқан Уәлиханов 

1864 жылы желтоқсанның 27 күні Ресей үкіметіне 

жолдаған бір хатында: «Біздің қызылб$ріктер 

 Текес бойында к$шіп жүрген қалмақтарды мүлдем 

Серік Тұрғынбеков Қуанышқа арнайы 

жазған арнауымен бастап, $зі жүргізді. 

Қазақстан Республикасының ақын-

жазушылары, мемлекет және қоғам 

қайраткерлері Кәкімбек Салықов, 

Ақселеу Сейдімбеков, Aкім  Тарази, 

тағы басқалар тебірене с$йледі. 

Қаралы жиынға қатысқан к$пшілік 

ардақты азамат Қуаныш Ахметовпен 

қимастықпен қоштасты. Қуаныш $зінің 

туған жері Ырғыз ауылына жерленді. 

2010 жылдың жаз айында Жұмамәди 

Ибаділдин жезқазғандықтардың 

атынан Қуаныштың мазарының ба-

сына құлпытас  орнатып,  құран 

бағыштап қайтқан болатын. +кінішке 

қарай,  атпал азамат Жұмекең де 

(Ж.Ибаділдин) бүгін ортамызда жоқ. 

Қ.Ахметов «Ұлы даланың Ұлытауы» 

кітабында:«Қалың қазақтың аузында 

аты аңызға айналған, есімі, әсіресе 

Ұлытау $ңірін мекендеген елге етене 

жақын тұлғалардың бірі – Кетбұқа 

жыршы, Кетбұқа күйші,  Кетбұқа 

би, Кетбұқа қолбасшы... Бір с$збен 

айтсақ – Кетбұқа кемеңгер» дей келе, 

«Жезқазған қаласында Кетбұқаға 

ескерткіш орнатылса» деген ұсынысы 

жүзеге асты. Қала тұрғындарының 

қолдауымен 2017 жылы Жезқазған 

қаласының к$рнекті жерінен Кетбұқаға 

еңселі ескерткіш орнатылды. +ткен 

жылдың соңында Сәтбаев қаласындағы 

«Достық үйінде» қала әкімі мен жур-

налист Абдолла  Дастанов басқаратын 

«Шындық» қоғамдық бірлестігінің 

ұйымдастыруымен «Жоғалмайтын 

жұлдыздар» тақыры бында Қуаныш 

А х м е т о в т і ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а 

арналған үлкен іс-шара $ткізілді, 

соңында ас беріліп, Құран оқылды. 

Қуаныш келместің кемесіне мініп 

кеткелі де жылдар жылжып барады. 

Дегенмен, замандастарының ақпейіл 

азаматқа деген сағынышы тарқамайды.  

Ол – заңдылық. «Жақсының аты 

$лмейді» деген халық даналығы ұлағат-

$негесі дара, артында мәңгі $лмес жақсы 

дүниелер қалдырған Қуаныш Ахметов 

секілді азаматтарға арналғандай. Ол 

$мірден $тсе де, оның артында мәңгілік 

$лмейтін ісі қалды.  

Т7леген БҮКІРОВ,
Қазақстанның Құрметті металлургі,

«Қазақтың Кетбұқасы» қоғамдық 
бірлестігінің т7рағасы

ЖЕЗҚАЗҒАН 

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

құртып жіберіпті. Қалмақтар қатын-баласынан, 

барлық мал-мүлкінен әбден жұрдай болып айы-

рылыпты. Қазақтар мал мен тұтқын әйелдерді енді 

қайда қоярын білмей отыр деседі. Қалмақтардың 

қыз-қатындары Шіліктегі Шоқан бидің қолына 

түсіпті. Бұл, меніңше, онша жақсы іс емес» (Шоқан 

Уәлиханов «Мақалалар мен хаттар жинағы», 1956 

жыл, Алматы, 211-бет) деп ел ішінде үнемі соғыс 

болып тұрғаны туралы $те анық жазылған.

Белгілі жазушы Aскер Тойғанбекұлының 

 жазуына қарағанда: «1860 жылдары Саурық қасына 

Б$ден батыр мен Жанәлі батырды серік етіп, екі 

жүзге жуық қол бастап, Жұлдыздағы Бұргәмбіден 

кек алу шабуылына аттанады. Саурық қолының 

келе жатқанын хабаршыларынан естіген Бұргәмбі 

мыңға жуық адам мен Жұлдыздың Тайасу деген 

жерінен тосып айқасады. Ақыры айлалы батыр 

Саурық $зінен бес есе артық күші бар Бұргәмбіні 

жеңеді» («Саурық батыр жайлы», «Іле газеті», 1992 

жыл, 14 қазан).

Жазушы Құрманәлі Жүнісқанұлы Саурық батыр 

туралы мақаласында Күнес $ңіріндегі «Үшкептер», 

«Қарабура», «Түрген» деген жер аттарын Саурық 

қойғандығы («Іле  газетінде»  жарияланған 

мақаласында) айтылған.

II

Ал, енді Алаш Тұрсынәлінің «Ана тілі» газетінде 

жарияланған «Елім Құлжада-ай» әнінің тарихы» 

атты мақаласына тоқталайық. Автор мақаласында: 

«+нерді қастер тұтатын талай жақсының алдына 

бардым. Біраз жолдарды шиырладым. Шешілмейтін 

жұмбақ, тарқатылмайтын түйін болмайды екен. 

Қиырдағы Құлжадан Арқаға қоныс аударған 

Тоқмұқаммед ақсақал табанымнан тозып сан жыл-

дар іздеген ақиқатымды алдыма жайып салды» деп 

бастауы кімнің болса да назарын аударады. +йткені 

мен де тарихи Отанға арғы беттегі Құлжа шаһарынан 

оралғанмын. 2014 жылы  Іле қазақ автономиялы 

облысының әкімі Мәнен Зейнелұлының орнала-

стыруы бойынша облыстық үкімет құрылғанының 

60 жылдық мерейтойы аясында «Іле тарихынан 

қысқаша деректер» атты монография жаздым. Бұл 

монографияда Іле туралы деректер, Іледегі байырғы 

қалалар, Құлжа қаласының тарихы, Іле қазақ авто-

номиялы облысында ілгері-кейінді міндет атқарған 

қазақ әкімдердің қысқаша $мірбаяны да қамтылған. 

Шыңжаң қазақтарына аты әйгілі «Елім Құлжада-

ай» атты тағдырлы әнге арқау болған Құлжа қаласы 

– 1762 жылы салынған. Тарихи жазбаларда Ниңиуан 

аталған. Чиң патшалығы Іле $ңіріне салдырған 

тоғыз қаланың бірі. 1884 жылы Шыңжаң $лке 

болып құрылған кезде Іле аймағының орталығы 

болған. 1954 жылы Іле қазақ автономиялы облысы 

құрылып, Құлжа қаласы облыстың саяси-экономи-

ка, мәдениет орталығы болған.

Алаш Тұрсынәлі мақаласында «Ел аралап, су 

кешіп Іле $ңірінің талай тарихы мен аңызын жина-

дым. +лкетану бағытында жасалған талай шаруаның 

басында болдым. Іле аймағының әр ауданының та-

рихын зерттеп, фольклорын жинадық, ондаған кітап 

шығардық. Қызай руының шежіресін де жинақтап, 

әр тақтаның шежіресіне дейін шығарған адаммын. 

Ел де басқардым. Ауылдың әкімі болдым, қысқасы, 

Іледегі қазақтың игі-жақсысының бәрімен дәмдес 

болып, қария с$здерді қанып ішкен қартпын деп 

ағынан ақтарылды абзал қария» дейді. Міне, осы 

дәлелдерді мысалға алған Алаш Тұрсынәлі «Елім 

Құлжада-ай» атты тағдырлы әннің тағдырын бір-ақ 

шешіпті. Ауылда әкім болған қарияның с$зі тари-

хы тым ұзақта жатқан Іледегі қазақтардың «Елім 

Құлжада-ай» атты атақты әннің тағдырын шеше 

алады дегенге кім сенеді? Автордың дәлел келтірген 

дерегі сенімсіз деп санаймын. Автор мақаласында: 

«Рақымжанның аузынан Торғай ішіндегі Бәйімбет 

байдың қыз ұзату тойында естіп едім деп, әкеміз 

қалақ домбырасын тыңқылдатып айтып отыратын 

әннің с$зі былай болатын:

Іле деймін ендеше, Іле деймін,

+те шықтым Іледен, міне, деймін.

Үшбурылдың жұпарын бір сімірсем,

Одан артық жанатты тілемеймін.

Қайырмасы:

Елім Құлжада-ай,

К$ңілім сізді болжады-ай.

Бізге жеткен қазіргі деректе «Елім Құлжада-

ай» әнін алғаш орындаушы Рақымжан сері» деген 

дерегіне күдік келтіремін.

Алаш Тұрсынәлінің «Елім Құлжада-ай» әнінің 

тарихы» атты мақаласындағы тарихты бұрмалаған 

деректері туралы $з к$зқарасымды оқырмандармен 

ортақтастыра кетуді ж$н к$рдім.    

Бірінші, Алаш Тұрсынәліге дерек берген 

Тоқмұқаммед ақсақал Іле қазақтарына танымал 

шежіреші емес, к$ңілге тоқыған әңгімесі бар 

адам, ол кісінің «+лкетану бағытында жасалған 

талай шаруаның басында болдым» дегеніне күмән 

бар. Мұндай +лкетану бағытындағы ірі шаруаны 

үкімет орындары арнаулы адам арқылы жүзеге 

асырады. «Іле аймағының әр ауданның тарихын 

зерттеп,  фольклорын жинадық. Ондаған кітап 

шығардық» деген ақсақалдың с$зінің де дәлелі 

болса дейміз. Аудан, аймақ, облыстың тарихи 

шежіресін жинауға саяси-мәслихат кеңесі, ал ауыз 

әдебиетін жинауға байырғы шығармалар кеңсесі 

мен аудандық, аймақтық, облыстық мәдениет 

мекемелері жауапты болады. Мен облыстық саяси-

мәслихат кеңесі  тарихи материалдар комитетінде 

жұмыс істеген кездерде талай ақсақалдарға барып 

сұхбаттасып қоржынымыз олжаға толған кез-

дер де, құралақан қайтқан кездер де болған. Сол 

жинаған материалдардың барлығы кәдеге жарауы 

мүмкін емес, таңдап сүзгіден $ткізіп, асылын алып, 

жасығын тастайтынбыз. 

Екінші, 2006 жылы шілде айының соңында 

к$рнекті ақын, аудармашы, педагог Т$лепберген 

Бәзілжанұлы Мешпетов (1930-2008)  менің 

жұмыс орныма іздеп келді. Т$кең ағамызбен 

сол жолғы кездесуде екі сағаттан артық сұхбатта 

болдым. Осы сұхбатымыздың негізгі мазмұны 

айтулы халық ақыны Рақымжан Мешпетұлы 

жайлы болды. Осы реткі әңгімеде Рақымжанның 

ақындығы, Аппақ Майтабанқызымен айтысып 

жүріп танысқаны, Аппақтың «К$к$зен» атты әнінің 

Шыңжаң қазақтарына кеңінен таралғаны туралы 

сыр шертті. Сол жылы күз айларында Т$лепберген 

 Мешпетов ағамызды Құлжа ауданына іздеп  барып 

ұзақ әңгімелескенім әлі есімде. Т$кең ағамыз екі 

рет әңгімеде «Елім Құлжада-ай» әнін алғашқы 

 орындаушы Рақымжан Мешпетұлы еді» деген дерек 

айтқан жоқ. 

Үшінші, 2009 жылы елу мың қазақ жан саны бар 

Құлжа аудандық саяси-мәслихат кеңесінің ұсынысы 

бойынша тұңғыш рет «Құлжа ауданы  тарихи 

 материалдары» атты кітабын шығардық.  Содан 

мен Құлжа ауданы жағынан баспадан шыққан үш 

кітапқа жауапты редакторы болдым. Aйгілі Іле 

қазақтарының «Елім Құлжада-ай» атты тарихи әнді 

ақын Рақымжан орындады деген деректі Құлжа 

аудандағы авторлардың мақаласынан кездестіре 

алмадым.

Т$ртінші, әйгілі халық жазушысы Сәбит 

Мұқанов Қытайға сапарға барғанда Іле $ңіріндегі 

Құлжа ауданының К$кқамыр жайлауына барып, 

сол $ңірдегі қазақтардың тарихына, мәдениетіне 

ерекше назар аударған. Құлжа ауданындағы Сұлтан 

Нұрахметұлы сынды майталман шежірешілердің 

жол бастауымен К$кқамырдың Жалғызқарағай деп 

аталатын тас жотадағы атақты ақын, асқақ әнші, 

композитор Aсет Найманбайұлының басына да 

құран оқып қайтқан. Сәбит Мұқановтың К$кқамыр 

жайлауына барғаны туралы Ұлықан Сұлтанқызы 

мен Мұрат Сұлтанұлы жеке-жеке мақала жазған. Бұл 

екі мақалада  «Елім Құлжада-ай» әні туралы алғаш 

Рақымжан орындады деген дерек кездеспейді.

Бесінші, тарихшы Жақып Мырзақановтың 2015 

жылы жазған «Ақын Аппақ және оның К$к$зек 

әні» атты мақаласында айтулы ақын Рақымжан 

Мешпетұлының жұбайы Аппақ Майтабанқызының 

адуын айтыскер ақындығы, Рақымжанмен айты-

сып жүріп тұрмыс құрғаны, ақынның халық ішіне 

тараған  «К$к$зен» әнінің тарихы туралы арнаулы 

тоқтаған. Бұл мақалада да «Елім Құлжада-ай» әнінің 

тарихы туралы дерек айтылмаған.

Алтыншы, мен Құлжа ауданындағы Нұрболат 

Оспанұлы (1928-2006), Тәлен Ерденұлы, Гүли 

Aукенқызы, Мұрат Сұлтанұлы, Aбіләкім Ысқақұлы, 

Қозықан Сабырұлы, Абылай Жабықбаев, т.б. 

шежіреші, қаламгерлердің жинаған деректері мен 

шежірелерінен «Елім Құлжада-ай» әнінің алғашқы 

орындаушысы Рақымжан Мешпетұлы екендігі 

ж$нінде дерек таба алмадым. 2010 жылы «Ақын 

Қойдым» атты  кітапты құрастыру барысында Мұрат 

Сұлтанұлы ағамыздан халық ақыны Рақымжан 

Мешпетұлының 1983 жылы Іле халық баспасы 

жағынан басылым к$рген «Ақын лебізі» атты жыр 

жинағын сұрап алдым. «Ақын лебізі» атты жыр 

жинақта Рақымжан Мешпетұлының $мірі туралы 

деректе «Елім Құлжада-ай» әні туралы ешқандай 

с$з айтылмаған.

Жетінші, «Елім Құлжада-ай» атты Іле қазақта-

рының тарихи әні кезінде Шыңжаң оқу-ағарту 

баспасынан жарық к$рген «Орта мектеп музыка 

оқулығына» енгізілген. Онда «Бір ғасырдан артық 

тарихы бар жергілікті Іле қазақтарының байырғы 

халық әні» деп таныстырылса, 1998 жылы  Сағатбек 

Медеубекұлы құрастырған «Жетісу әуендері» 

(«+нер» баспасынан шыққан) атты кітапта «Елім 

Құлжада-ай» әні халық әні ретінде енгізілген. Бұл 

екі кітапта да Рақым Мешпетұлы туралы ешқандай 

с$з болмаған.

Алаш Тұрсынәлінің мақаласы «Aлем әдебиеті» 

деген сайтта «Ана тілі» газетінен алынған деп т$те 

жазу нұсқасында жарияланды. Автор «Қазақтың 

нағыз асылына айналған әсем әнді сақтап қалу үшін 

к$рнекті жазушы Бұқара Тышқанбаев ән мәтініне 

$згеріс енгізді» дейді. Бұл с$зді «Ана тілі» газетінің 

редакторлары алып тастаған.

Іле $ңірдегі Құлжа қаласы – 1762 жылы Чиң 

патшалығы салудан бұрында осы қасиетті $ңір 

Құлжа деп аталып келген. Зерттеушілердің басым 

б$лігі қазақ тіліндегі атау, тарихта бұл $ңірде арқар-

құлжа секілді  аңдар к$п болғандықтан қазақтар 

бұрында осы $ңірді «Құлжа» деп атап кеткені де 

ақылға қонымды к$зқарас.  Мақаламыздың басында 

Іле $ңірінде $мір сүрген байырғы қазақтардың та-

рихы тереңде екенін айттық.  Іле қазақтары арасына 

тараған әннің тарихын екі ғасырдың ар жақ, бер 

жағынан қарастырғанымыз ж$н бе екен деймін. Бұл 

бір болжам болғанмен ішкерлей ізденуді қажет етеді. 

Ал «Елім Құлжада-ай» атты әннің Іле $ңірінің әр 

жерінде ән мәтіні әр алуан айтылуы мүмкін.

Нұрлан С&РСЕНБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, жазушы, этнограф
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Шолпаным: «Папа, кітаптің атын «Ұлы 

даланың Ұлытауы» деп қоймайсың 

ба?» дегені. Іздегенім табылғандай 

қатты қуанып, баламның бетінен сүйіп 

алдым. Кітаптың аты қойылды, енді 

жақында баспаға беремін, амандық 

болса оқисыңдар» дегеніне, мен: «Қақа, 

құтты болсын, кітабыңыз к$пшіліктің 

игілігіне жарасын» деп тілектестігімді 

білдірдім. К$п ұзамай «Ұлы даланың 

Ұлытауы» кітабының екі томдығы 

оқырман қауымға ұсынылды.

Қуаныш Ахметовтің «Ұлы даланың 

Ұлытауы», «Замана заңғарынан»  «С 

 вершины времени», «Кенесары хан 

Ұлытау $ңірінде» іргелі еңбектері 

және к$птеген тарихи-танымдық 

мақалалары т$л тарихының шындығына 

сусаған қазақ баласының іздеп жүріп 

оқитын дүниесіне айналды.  Тарихшы 

ғалымдардың назарын аударғаны 

с$зсіз. Ал елдің оған деген ықыласы, 

алғысы қаламгер Қуаныштың ел 

 тарихын түгендеу жолындағы азаматтық 

еңбегінің $теуі болатын. 

«Менің Отаным – Қазақстан» 

 сериясымен шығарылған к$птомдықтың 

к$шін бастаған «Ұлытау» кітабының 

орны айрықша екендігі анық. Осы 

кітапқа білдірген пікірінде академик 

Т$регелді Шарманов: «Бодандықта 

жүріп, жасқаншақ тірлікпен күн кешіп, 

тарихи шындықты білсек те, айта-

рымызды айта алмай $скен буыннан 

ұрпақ түгілі, бүгін ғана дүниеге келген 

ш$беремнің бүкіл ғұмырына тағылым 

беретін,  санасын суаратын терең 

тамырдың ұшы осы Ұлы даламның 

кіндігі – Ұлытауымның қасиетті тари-

хынан бастау алатынын ұғындырып, 

ұлттың рухын к$теретін, жан жүрегіңді 

туған жерге деген м$лдір махаббатқа, 

шынайы сезімге б$лейтін мәні мен 

маңызына баға жетпес қолдарыңыздағы 

еңбекті дүниеге әкелген авторға Ұлы 

бабалардың шарапаты, шапағатты нұры 

жаусын деймін» деп ниетін жеткізген 

болатын. 

Жезқазған шахталарында еңбек 

ете жүріп, жергілікті, республикалық 

баспас$з беттерінде жарық к$рген 

Қуаныштың ойлы да сезімтал жырлары 

тек $нерсүйер к$пшіліктің к$ңілінен 

шығып қана қоймағаны анық. Ақынның 

шежірелі Ұлытауға деген құрметі, 

перзенттік тағзымы $лең-жыр болып 

$рілді. Сондықтан ол Алаштың кіндік 

жұртына:

Асылдардың бойды билеп дүбірі,

Ғасырлардың айналады шығыры.

Ұлытауым – ұлтымыздың ұясы,

Ұлытауым – жұртымыздың тұғыры! 

– деп жырлауы дәлел.

«Қарлығаш», «Жетіген», «Қос арна», 

«К$зайым» жинақтарындағы алуан 

тақырыпты қозғаған ақын жырларының 

легінде қарт Ұлытау тақырыбы үзіліп 

к$рген емес. Оның сыры ұлық мекеннің 

ұлылығына тереңдей қанығуға іңкәр 

ақын жүрегінде Ұлытауға деген мәңгілік 

тағзымның орнығып қалуында еді. 

Жүректегі тағзым танымдық тірлікке, 

к$не жұрттың тарихын танып-білсем 

деген мақсатты тірлікке жалғасқан. 

 Инженер Қуаныштың журналистікке 

бет бұруының себебі де осы мақсаттан 

туған болатын.

Қазақ жерінің кіндігі Ұлытаудың 

 тарихын түгендеп, шежіресін жинақ-

тауды $мірлік мұратым, азаматтық пары-

зым деп білген, сол мақсаттың  жолында 

алтын уақытын  да,  денсаулығын 

да аямай, толассыз еңбек жасаған, 

толағай істер тындырған досым Қуаныш 

Ахметовтің дарқан жүрегі 2008 жылдың 

ақпанында мәңгілікке толас тапты.

Қуаныштың отбасына, туған-

туыстарына, жақындарына к$ңіл 

айтуға Ұлытау-Жезқазған аймағынан 

М ұ з а р а ф  А х а н о в ,  Т ұ р м ұ х а н б е т 

Ысмағұлов ағалар бастаған бір топ 

азаматтар, Қарағанды қаласынан 

Жұмамәди Ибаділдин Нұр-Сұлтан 

қаласына бардық. Қуанышты соңғы 

сапарға шығарып салу рәсімін ақын 

арналған Жезқазған қалалық «Қазақ тілі» 

қоғамы мен Жезқазған технологиялық 

институты студенттерінің ұйымдас-

тыруымен «Халықтар достығы үйінде» 

$ткен митингіде жалынды с$з с$йлегені, 

арнайы $леңін оқығаны әлі есімде. 

Екеуміз екі қалада тұрсақта жиі 

кездесіп, әңгімелесетін едік. Сондағы 

Қуаныштың ана тіліне, қазақ елінің 

тарихына  деген шексіз сүйіспеншілігі 

таңғалдырмай қоймайтын.  Бірде 

«Жезқазғансирекмет» мекемесінде 

б а с ш ы л ы қ  қ ы з м е т т е  ж ү р г е н і м д е 

Қақаң, қасында М.Түсіпбеков бар, 

кеңсеме келіп: «Т$ке, мына Марат 

Түсіпбековті білетін шығарсың, бұл 

жақсы  композитор, бірақ $те қарапайым 

адам, ешкімнен ештеңе сұрамайды. Осы 

кісінің әуендеріне жазылған $леңдер 

дискісін шығаруға қаржылай к$мек 

керек» деп с$зін аяқтады. Қуаныштың 

жақсы қасиеттерінің бірі $зінің емес, 

$згенің жоғын жоқтайтындығы еді.

Ол ізденуден ешқашан жалық-

п а й т ы н ,  к $ п  о қ и т ы н .  О м б ы 

қаласындағы мемлекеттік архивтен 

к$птеген деректер тапқанын қуана ай-

татын. Бірде Қуаныш телефон соғып, 

амандық-саулықтан кейін: «Т$леген, 

Омбыдағы архивтен алған  және 

бұрындары жинаған деректерімді жазып 

шықтым, бірақ кітаптың атын қалай 

Қуаныш Ахметов 1946 жылдың 6 қыркүйегінде Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. 
Алматы индустриялдық техникумын, Ленинград политехникалық институтын тау-кен инженері 

мамандығы бойынша бітірген. Ол Жезқазған кен-металлургия комбинатының шахтасында механик, 
учаске, шахта бастығы, ЖШПТ-нің бас механигі болды. 1991 жылдан бастап баспасөз, әдебиет сала-

сына біржолата бет бұрды. «Халық кеңесі»,  «Ана тілі»,   «Заң», «Қазақ әдебиеті» газеттерінде тілшілік 
қызмет атқарды. Өмірінің соңғы уақытында «Фолиант» баспасында жұмыс істеді. Қ.Ахметов – ақын, 

аудармашы, журналист, тарихшы.  Ақын Қуаныштың «Жетіген», «Қарлығаш», «Қос арна», «Көзайым» 
атты жыр жинақтары әр жылдары баспадан шықты. Екі томдық «Ұлы  даланың Ұлытауы»,  «Кенесары 

хан Ұлытау өңірінде», тағы басқа тарихи-танымдық публицистикалық кітаптары жарық көрген. 
Ұлытау және Ырғыз аудандарының Құрметті азаматы. Осындай абзал азамат «2008 жылдың ақпан 

айының 4-жұлдызында кенеттен қайтыс болды» деген суық хабар астанадан жетті. Сол қайғылы 
 хабар қалың елдің қабырғасын қайыстырды...
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А Т А М Е К Е Н

альбомы»  деген мақала жаздым. Бұл жаңалық 

оқырман қауымды дүр сілкіндірді. Бас редак-

торымыз Қалтай Мұхамеджанов, редактордың 

орынбасары Шәмшидин Паттеев альбомның 

маңыздылығын түсініп, ақыл-кеңесі мен 

жәрдемін аямады. С$йтіп, Ұлттық кітапхана 

басшысы Р.Бердіғалиева және Ғылыми 

кітапхананың директоры К.Aбуғалиевамен 

бірлесіп, Санкт-Петербургтегі Ресейдің 

Ұлттық кітапханасына альбомның к$шірмесін 

алу үшін хат жаздық. Музей директоры 

В.Зайцевтан жауап келген соң, к$шірмені 

алдыруға қомақты қаражат керек болды. Оған 

Парламент Мәжілісінің депутаты Исахан 

Aлімжанов қол ұшын созды. Сонымен, Ресей-

ден пойызбен сурет к$шірмелері бар картон 

қағаздар салынған салмағы 25 кило алты қорап 

келді. Бұл к$шірме қазір менде сақтаулы. Міне, 

A.Марғұланның бір ауыз с$зінің арқасында 

тарихи альбом елге жетті, – дейді. 

Т.Дайрабай ағамыздың бұл еңбегін 

 Қазақ станның халық жазушысы, қоғам 

қайраткері Қалтай Мұхамеджанов «ерлікке 

пара-пар іс» деп бағалапты. Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында, «Мәдени мұра» 

бағдарламасы туралы идея әлі ойға да 

оралмаған кезде қазақтың шашылып жатқан 

тарихын түгендеу – үлкен азаматтық іс. 

Альбомның Қазақстанға қатысты таңдаулы 

суреттері жинақталған топтаманы баспадан 

шығарудың $зі к$п қажыр-қайрат пен уақытты 

қажет еткен. «Кітапты шығаруға қолдау сұрап 

 министрлерге, депутаттарға талай хат жазыл-

ды. Бәрінің к$мектескісі келеді, бірақ қаржы 

қолбайлау болды. Тек 2020 жылы Мәдениет 

және спорт министрлігінің қолдауымен 

Қазіргі кездегі кітап жайы

альбомға Түркістан $лкесіндегі ежелгі қалалар, 

қорғандар,  ме шіттер, олардың қирандылары, 

жергілікті қазақ, $збек, тәжік, т.б. халық 

$кілдерінің фотосуреттері кірген. Біз үшін қазақ 

халқының ХІХ ғасырдағы тұрмысы, тіршілігі 

туралы бұл суреттердің тарихи-мәдени мәні мен 

маңызы $те жоғары. Ең алдымен, «Түркістан» 

 альбомы – патшалық Ресейдің Қазақстан мен 

Орта  Азияны  отарлау тарихының ескерткіші. 

 Альбомда хронологиялық тәртіппен жауланған 

мерзімі бойынша Ақмешіт, Тоқмақ, Пішпек, 

Түркістан, Aулиеата, Шымкент қалаларына 

қатысты шабуылдар, сызбалар бар. Сондай-

ақ мұнда жаулап алу нәтижесінде Ресей-

ге қосылған, әкімшілік басқару бойынша 

Түркістан генерал-губернаторлығына қараған 

Жетісу, Сырдария, Заравшан, Самарқан, 

Ферғана облыстары халқы ның мәдениеті, 

тұрмысы, қол$нері, киімі, кәсібі бейнеленген. 

Патшалық билікке тартымды мәліметтер бер-

ген «Түркістан» аль бо мының бір данасы АҚШ 

Конгресінің кітап ханасында болса, бір данасы 

Мәскеу қаласында. 

Бұл фотоальбомға неліктен енді ғана қол 

жеткіздік деген маңызды сауалға келсек. Кеңес 

$кіметі тұсында қазақ тарихын зерттеу ісіне 

лайықты к$ңіл б$лінбегені белгілі.  Альбом 

ж$нінде атақты ғалым Aлкей Марғұлан, 

 академик В.Массон зерттеулерінде  аталып 

$ткен екен. Бірақ ол кезде альбомның 

к$шірмесін әкелу ж$нінде с$з қозғалмаған. 

Тәуелсіздіктің  отызыншы жылына қарай 

ғана аталмыш альбом елімізде жарық к$ріп 

отыр. Бұған бірден-бір себепкер болған 

жан – қызылордалық зерттеуші, этнограф, 

$лкетанушы Тынышбек  Дайрабай. Құрас-

тырушы автордың айтуынша, «Түркістан» аль-

бомы ж$ніндегі ізденіске түрткі болған әйгілі 

Қорқыт бабамыз екен. Бұл ж$нінде зерттеуші: 

– 1990 жылдары Қорқыт туралы дерек іздеп 

жүріп Aлкей Марғұланның «Ежелгі аңыздар» 

деген кітабын қарадым. Онда бірнеше  тарауда 

Қорқыт ж$нінде айтылған. Сол кітапта Aлекең: 

«Қорқыт бейітінің алғашқы сүгіреті 1862 жылы 

шыққан Кауфманның «Түркістан»  альбомында 

бар» деп жазыпты. Бірақ ғалым он жылға 

қателескен, альбом 1872 жылы шыққан. Мені 

бұл мәлімет қатты қызықтырып, кітапхана, 

 архивтерден дерек іздеуге кірістім. Содан 

Ұлттық кітапханада «Туркестанские  ведомости» 

газетінің тігіндісін парақтап  отырып, 1889 

жылғы мамыр айындағы  санынан П.П. деген 

аты-ж$ні қысқартылған автордың мақаласын 

таптым. Сонда  альбом туралы егжей-тегжейлі 

айтылған. Бір деректің ұшы табылғанға қуанған 

мен 2000 жылы 3 наурызда халықаралық 

«Түркістан» газетіне «Алтынның ізі табылды 

немесе Aлкей Марғұлан айтқан «Түркістан» 

Е

ХІХ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

мемлекеттік тапсырыс аясында 3 мың данамен 

шығардық» дейді Т.Дайрабай. 

Міне, енді «Түркістан» фотоальбомы 

қолымызда. Құрастырушы автор Т.Дайрабай 

суреттерді тарих, археология, кәсіпшілік 

салалары бойынша сұрыптап, қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде сипаттамасын жазған. 

344 беттен тұратын к$лемді кітап киелі де 

қасиетті Түркістан шаһарындағы Қожа Ахмет 

Ясауи кесенесінің ХІХ ғасырдағы суретімен 

ашылады. К$з алдыңызда ғаламат панорама: 

ежелгі сәулет $нері ескерткішінің алдыңғы 

жағынан түсірілген бұл суреттен к$не рабат 

к$рініс береді. Ғимарат қабырғалары Тұран 

$ркениеті орталығының қадым заманнан 

зор шаһар болғанының айғағы іспетті. Бір 

заманда түркі ұлыстарының алтын бесігі, 

мәдениет пен руханияттың қайнар к$зі болған 

Түркістан Ресей билігі келген ХІХ ғасырдың 

ортасында дағдарысқа түскен еді. Отаршылдар 

езгісіне тап болса да қасиетті қаланың қамал-

қабырғалары, әулие кесенесінің  айбыны 

уақыт сыны мен заман озбырлығына қасқайып 

қарсы тұр. 

Альбомның алғашқы б$лімі этнографияға 

арналған. Мұнда ХІХ ғасырда Түркістанды 

мекендеген халық $кілдерінің түр-тұрпаты, 

киім-кешегі, мерекелері, спорт  ойындары, 

музыкалық аспаптары бейнеленген. Aсіресе, 

қ а з а қ  қ ы з д а р ы н ы ң  б а с ы н д а ғ ы  б $ р к і , 

сәукелесі, шолпысы мен алқа-сырғасы к$зге 

оттай басылады. Есімдері қандай: Айжан, 

Тұнықай, Айым, Ханыгүл! Кимешек киген, 

қарқара тартқан әйелдер де дәп $зіміз к$рген 

әжелердей. Ауқатты қазақтың отбасы, киіз 

үйдегі жасау-жабдығы, дүние-мүлкі сол кездегі 

л тарихы мен ел тағдыры. Егіз ұғым. Тағдырдан тарих туады. 
Тарихын тасқа жазған көне түркілердің төл ұрпағы – қазақ 
елінің басынан не өтпеді десеңізші! Бергі үш жүз жылдың өзінде 
шапқыншылықтан көз ашпаса да ата-бабасынан бермен келе 
жатқан ділі мен тілі, мәдениеті мен өнерінен айрылмады. Бірақ 
рухани мұрасын көзінің қарашығындай сақтаған халықтың 
материалдық мұрасы бүгінгі күнге сол күйінде жетпеді. Киелі 
даладағы көне өркениеттің ізі – қала-қорғандар, зәулім 
мұнаралар мен сәулетті сарайлар шапқыншылар зеңбірегінің 
дүмі мен уақыттың аяусыз соққысына төтеп бере алмады. 
Заман ауысқан сайын халқымыздың тұрмыс-тіршілігі де 
өзгерді. Бірақ тұрмысымыз өзгерсе де ата-бабадан мирас 
болып қалған елдік қасиет, ерлік мінез, қаны мен тілі өзгермеді. 
Сондықтан бүгінде түркінің кіндік жұртында отырған қазақ 
елі үшін жеріміз бен тарихымыздан сыр шертетін жәдігерлер 
туралы кез келген құжат маңызды, кез келген дерек керек. Міне, 
жақында ғана баспадан шыққан «Түркістан» фотоальбомы –
заман шежіресі іспетті құнды дүние.  

Ақпараттық технология, ғаламтор, одан қала берді әлеуметтік желілер жайлап тұрған қазіргі заманда сан 
саланың маманы былай тұрсын, еңбектеген баладан, еңкейген қартқа дейін керек-жарағының бәрін осы 
ғаламтордан-ақ қағып алып отыр. Ата-аналарымыз, аға буын өкілдері кезінде кітапханаға арнайы барып, 
қолына алып оқитын кітаптың өзін қазір аяқ қимылдатпастан интернет арқылы оқуға жағдай жасалған. 
Яғни электронды түрде немесе тыңдаймын десеңіз, аудиокітаптың да сан түрін таба аласыз. Мақала 
 жазуыма түрткі болған бірден-бір сұрақ: «Жеңілдетілген күннің өзінде қазіргі жастар кітап оқи ма?».

тұрмыстан хабар береді. Қазақтың к$ші-қоны, 

жайлау мен қыстаудағы тіршілік, белдеудегі 

ат, бәйге, к$кпар – бәрі-бәрі этнографиялық 

құндылықтарымыз. Aулиеата қаласында 

ат  базары қызып жатыр, ар жағында к$не 

Тараздың қорған-қабырғалары қарайып, 

күмбездері жарқырайды. Шымкенттің  жасыл 

желекке толы к$шелерінде атқа, есекке мініп 

бара жатқан қазақтарды киімінен танимыз. 

Сауда қатарында азық-түлік пен тұрмысқа 

қажетті заттар әрқайсысы б$лек сатылып 

 жатыр. Ташкент, Манкент, Сайрамдағы 

шығыс базарындай қайнап жатқан тіршілік. 

Сырдария $ткелдері, толқып жатқан телегей 

теңіз Аралдың бетінде жүзіп бара жатқан 

 кемелер... 

Альбомның археологиялық б$лімінде 

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 

жан-жағынан, ішінен түсіріліп к$рсетілген. 

Оңтүстік қапталында қоналқалық  жатын 

ү й л е р  ұ з ы н ы н а н  т і з і л і п  с а л ы н ы п т ы . 

Фотоальбомның іздеуге түрткі болған Қорқыт 

бабаның құлаған моласы осы б$лімде, сурет 

1866 жылы түсірілген. Ар жақта дария жайы-

лып жатыр. Су тасыған сайын моланы шайып, 

біртіндеп мүжіле келе кейін толық құлаған. 

Т.Дайрабайдың айтуынша, қазір де су қайтқан 

кезде жағадан әулие бейітінің қыш кірпіштерін 

табуға болады. 

Aулиеатадағы әйгілі мазарлар, Бет пақ-

да ла дағы рабаттар, Сауран мұнаралары ХІХ 

ғасырда бастапқы кескін-келбетін жоғалт-

паған. Самарқандағы Шир-Дор мен Тілла-

Қари медреселерін ХVІІ ғасырдың  ортасында 

әйгілі  Жалаңт$с баһадүр  салдырыпты. 

Қолбасшының дәулеті мен беделі асып-

тасыған кезі екен, байлығын әскер ұстаумен 

қатар, Регистан алаңын қалпына келтіріп, 

сәулетті сарай, медреселер салуға жұмсаған. 

Қазір музейге айналған Шир-Дор (Арыстан 

қақпа) еңселі, қақпалары әшекейлі, күмбезі к$п 

кесене екен. Тілла-Қари «алтынмен апталған» 

дегенді білдіреді. Бұл ескерткіштер бүгінде 

шығыс архитектурасының інжу-маржаны. 

Ғасырлар тезіне шыдас берген асқақ та к$ркем 

ғимараттарды салған Шығыс сәулетшілерінің 

шеберлігі таңдай қақтырады, бас игізеді. 

Кесенелердегі ою-$рнектер мен қасбеттегі 

 жазулар қағазға салғандай қиюы келіскен, 

мінсіз әсем. Зерттеушілердің  айтуынша, ол 

кездегі қыш тақталардың, бұйымдардың 

құрамы мен бояуын қазіргі заманда қайталау 

мүмкін емес. Бұл да бір $ркениеттің озық 

деңгейінің белгісі. 

Үшінші б$лім тарихқа арналған. Мұндағы 

әскери бекіністер, $лкені басқарған билік 

$кілдері, шайқастардың жоспары отар-

лау тарихынан хабар береді. 1860 жылғы 

Ұзынағаш түбіндегі ұрыс жоспарының сыз-

басы, 1864 жылы Шымкент қаласын қоршау 

мен шабуыл жасау жоспары тыңғылықты 

әзірленіп, жүргізілгені жергілікті халықтың 

отаршылдарға қарсы жанқиярлық соғысының, 

$ліспей беріспегенінің дәлелі. Мина жары-

лысынан кейінгі Ақмешіт к$рінісі – орыс 

генералдарының қанды жорықтарының 

нәтижесі, отарлау саясатының мәресіне 

жеткені... Альбомның соңғы «Кәсіпшілік» 

б$лімінде $ндіріс пен қол$нерден дерек беретін 

суреттер жинақталған.

«Түркістан» фотоальбомын бізге жет кізген 

Тынышбек Дайрабай ағамызға халықтың 

мәдени мұрасына деген ыстық ықыласы 

үшін алғыс айта отырып, осы еңбек  жайында 

азын-аулақ ақпар беруге тырыстық. Халық 

тарихының тұтас бір кезеңі туралы мол 

мәлімет қамтылған альбом мамандар тарапы-

нан лайықты бағаланып, ғылыми айналымда 

қолданыс табуы, тарих оқулығына енуі тиіс. 

Альбомдағы деректер – $ткен заманның 

тілсіз куәгері, тарихи кезеңнің шежіресі. Бұл 

суретті құжат ата-бабамыздың мәдениеті мен 

тұрмысынан хабар бере отырып, отаршылдық 

кезеңнің ауыр шындығын паш етеді.  Ендеше, 

тарихи-мәдени жетістіктеріміз бүгінгі және 

кейінгі  ұрпақтың заңды мақтанышына 

 айналсын. Ал жоғалтқан жәдігерлеріміз бен 

отаршылдық тағдырымыз тарихтан алар 

сабағымыз болсын. 

Дина ИМАМБАЕВА

«ТҮРКІСТАН» –
ЗАМАН ШЕЖІРЕСІ

тағайындалады. Генерал осы $лкені отарлау 

кезіндегі ресейліктердің ерлігін, шабуыл-

шайқастарды, әскери шенділерді патшаға 

 таныту,  тарихта  қалдыру мақсатымен 

«Түркістан» атты суретті альбом жасауға 

бұйрық береді. 

Альбомды құрастыруға фотографтар, архи-

текторлар, әскерилер тартылады. Гео графия-

лық экспедиция құрамында болған әскери 

фотографтар Г.Кривцов пен Н.Нехо рошев 

түсірген бұл суреттер 1865-1872 жылдары 

әзірленіп, баспадан шығады. «Түркістан» аль-

бомы – $те к$лемді энциклопе дия лық фото-

құжат. Кітапта 1300 фотосурет және олар дың 

сипаттамасы берілген. Альбом алты томнан, 

т$рт б$лімнен тұрады: археология (екі том), 

тарих, кәсіпшілік, этнография (екі том). Орыс 

әскерінің жаулап алу шай қастарымен қоса 

ғасырдың ортасына қарай патшалық Ресей-

дің қазіргі Қазақстан мен Орта Азия аумағын 

отарлау саясаты күшіне енгені мәлім. Қазақ 

жері әкімшілік басқару бойынша үш генерал-

губернаторлыққа б$лінді. Түркістан аумағына 

Жетісу, Сырдария облыстарымен бірге Қоқан 

хандығына бағынышты болған территория 

кірді. Отаршылдар бекініс салумен қатар, 

$здері отарлаған елді ассимиляциялау, жер 

байлығын иемдену үшін әкімшілік реформалар 

жүргізумен қатар, сол елдің тұрмыс-тіршілігі, 

тарихы, мәдениеті мен кәсібі жайында 

 деректер жинауға мақсатты түрде кірісті. Осы 

мақсатпен к$птеген әскери, этнографиялық 

экспедиция лар ұйымдастырылды.  Полковник 

Черняев,  генералдар Перовский,  Кауфман, 

 Колпаковский жорықтары тарихтан белгілі. 

+лкеде  Ресей империясының билігі толық 

орнаған соң, Түркістанның бірінші гене-

рал-губернаторы болып Константин фон 

Кауфман (1818-1882 жылдары $мір сүрген) 

Ақын Иосиф Бродский: «Егер бір адам кітап 

оқы маса, бұл оның $з қасіреті, ал миллиондаған 

адам кітап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті» 

 деген екен. Қазіргі халімізді қасіретке теңемеймін, 

десек те, Мұхтар Шаханов атамыз айтпақшы, 

«компь ютербасты жарты адамдар к$бейіп  жатыр 

емес пе?!». Осындай олқылықтарды к$рген 

 сайын ес білгелі кітаппен дос болған жазушының 

естеліктері еске түседі. «Біздің кезде» деп бастала-

тын әсерлі әңгімелерінің к$бі кітап туралы. Ауыл 

кітапханасына келетін барлық кітапты сол кездері 

жастар жарыса оқыған. Бас қосыла қалса, оқыған 

әңгіме, жыр-дастандары ауызға түспей, оқыған-

тоқығандарын ортаға салып, талас-тартысқа 

түседі екен. Ал қазіргі жастардың бастары біріксе 

тал  қылайтын тақырыптары әлеуметтік желілерде 

қандай жаңалық бар, жұлдыздардың парақшасында 

не болып жатқаны, одан қалса әңгімелесудің 

 орнына, ұялы телефонға үңіліп отырады. +з басым, 

элек тронды кітапты да, аудио кітапты да оқып 

к$рдім. К$ңіліме қонбаған соң ба, кітапты к$збен 

к$ріп, қолмен ұстап оқыған мың есе артық екенін 

әлдеқашан түсінген болатынмын. «Элек тронды 

кітап неге тиімсіз?» деген сұрақ туындауы мүмкін. 

Біріншіден, электронды болғандықтан, міндетті 

түрде смартфонымызға жүктейміз, ал оны қолы -

мызға алғанымыз сол $з қызығына қа ра  тары 

с$зсіз. Оқимыз деген кітабымызды, ұялы теле-

фонның қызығына кіріп, ұмытып та кетіп жатамыз. 

Екіншіден, кәдімгі кітап сияқты к$зге к$рініп 

тұрмағаннан кейін, телефонда кітап бар екені, 

кітап бастағанымызда естен шығады, себебі оның 

ішінде кітаптан да б$лек басқа да құ жаттар, жұмыс 

бар. Қазіргі заманда кітап жазатын жеткілікті 

білім мен тәжірибесі болмаса да, ұрпақ үшін еш 

мәні жоқ кітап шығаратындар к$бейіп барады. 

Құлақпен естіп, к$збен к$ріп те жүрміз. Бұл нәр-

седен ұтылмасақ, ұтатын тұсын таба алмадым. 

«Кітап маған тақтан да артық» деген Шекспир 

$сиеті де тамаша үндесіп тұр емес пе?! Иә, кітап ең 

үздік ұрпақ тәрбиелеушісі, сондықтан кітапты тек 

таланттылар жазса, жастарымыз жастана оқыса нұр 

үстіне нұр болар еді. 

«Кітапсыз үй – жансыз дене сияқты» депті бір 

данышпан. Ал кітапты ғұмыр бойы қолына ұста-

маған адамды неге теңерімізді білмей дағдарып 

қаламыз. Кітап – адам баласы үшін рухани азық 

және байлық деп білемін. Сыртымызды қайтсек 

бүтіндейміз деп жүріп, ішкі жан дүниемізді аш 

қалдырмасақ болды. Қым бат қазынамызды $ткінші 

дүниелермен алмас тырып, кітаптың қадірін түсіріп 

алмайық дегім келеді. 

Мақпал &ДІЛХАНҚЫЗЫ, 
Малгеждар &убәкіров атындағы 

орта мектебінің оқушысы
Алматы облысы

Алак$л ауданы


