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Тоқтамыс МЕҢДІБАЕВ:

Парламент Мәжілісінің жетінші шақырылымдағы жаңадан сайланған 65
депутат салтанатты ант беру рәсіміне қатысты. Осы шара барысында кейбір
халық қалаулыларының екі сөздің басын құрай алмай, кібіртіктегендері қоғам
ішінде түрлі пікірлер тудырғаны рас. Біз де өз тарапымыздан журналистік
зерттеу жүргізіп, депутаттардың қаншасы мемлекеттік тілде, қаншасы ресми
тілде ант берді, қаншасы жаңылды деген сауалдарға жауап іздедік. Сонымен, депутаттардың ант берген сәтін қарап, талдап шықтық. Байқағанымыз,
жаңа сайланып ант берген 65 депутаттың 8-і ресми тілде, 57-і мемлекеттік
тілде сөйлеген. Мемлекеттік тілде ант бергендердің арасында 6-ы өзге ұлт
өкілі. Ал ұлты қазақ депутаттардың ешқайсысы да ресми тілді пайдаланбады. Осы уақытқа дейін орыс тілінде сөйлеп жүрсе де, антты мемлекеттік тілде
берді. 65 депутаттың 13-і ант мәтінін оқырда шатасқандай болды. Орыстілді
қандастарымыз -ғ, -ң, -қ, -і секілді әріптерді дұрыс айта алмады. Керісінше
ұлты өзге бола тұра мемлекеттік тілде сауатты сөйлеген Наталья Дементьева
секілді депутатты өзгелерге үлгі етсек орынды.

Тұщы су
тапшылығы
алаңдатады

3-бет

Өрісті мектеп,
өркенді тұлға

5-бет

Әділбек ҚАБА,
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт
министрлігі Тіл саясаты комитетінің төрағасы:

МЕМЛЕКЕТТІК
ТІЛГЕ БАСА КӨҢІЛ
БӨЛІНУІ ТИІС
Жақында ғана Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев «Егемен
Қазақстан» газетіне жариялаған
мақаласында: «Мемлекеттік тілді білу
– Қазақстанның әрбір азаматының
парызы. Міндеті деп те айтуға
болады» деді.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-ші бабында және
«Қа зақстан Республикасындағы
Тiл туралы» Заңның 4-ші бабында
Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік тіл – қазақ тілі екені
анық жазылған. Мұны да Президент з мақаласында қадап айтты.
Сон дықтан халық сайлаған де путаттардың тілді білуі – заң талабы.
Халықтың Парламент заң шығарушы
қызметін атқаратындықтан, заңдар-

дың қазақ тілінде жазылуынан
бастап, Парламент пен оның құрамы
зі мақұлдап, қабылдаған заңдарды
сақтауды здерінен бастаған дұрыс
деген талабы орынды.
Қоғамда талқыланып жатқан
«депутаттар антты неге мемлекеттік
тілде ғана бермейді» деген пікірге
келсек, Қазақстан Республикасы
Президентінің «Мемлекеттік
қызмет шілердің және Қазақстан
Республикасының Парламенті депутаттарының ант беру қағидаларын
бекіту туралы» 2017 жылғы 16 тамыздағы №532 Жарлығына сәйкес
Қазақстан Республикасы Парламенті
депутаттары мемлекеттік тілде немесе
ресми тілде басылған ант мәтінін
таңдауға құқығы бар екені айтылады.

Тиісінше, ант мәтіні «Қазақстан
Республикасының Парламентi және
оның депутаттарының мәртебесi
туралы» Қазақстан Республикасының
1995 жылғы 16 қазандағы №2529 Конституциялық заңымен белгіленген.
Президент айтпақшы, барлық
мәселе ниетте. Егер ел Тәуелсіздігіне
30 жыл толатынын ескерсек, осы
уақыт ішінде олардың мемлекеттік
тілде еркін сйлеуге, жазуға мүмкіндігі болғаны анық. Мемлекет тілді
үйренуге жан-жақты жағдай туғызып
отыр. Сондықтан да халықтың қоғамдық пікірді ескере отырып, антты тек

мемлекеттік тілде беруге қатысты
жоғарыдағы құжаттарды қайта қарау
туралы уақыт талабын ескерген жн.
Ант беру салтанатты рәсім болғандықтан, қай тілде болса да ант мәтінін
нақты және анық айту немесе оқу
қажет екені анық. -йткені оны бүкіл
халық кріп отыр.
Сондықтан да Мемлекет басшысы
мақаласында барша қазақстан дықтарға, оның ішінде қазақ тілін әлі
жете меңгермеген отандастарымызға
«ештен кеш жақсы» екенін ескерте
отырып, мемлекеттік тілді меңгеруге
үндеу тастады.

Жаңа сайланған Парламент
мемлекеттік тіл мәселелеріне
ерекше кңіл аударуға тиіс.
Он дағы депутаттардың кпшілігі
здерінің халықпен сайлауалды
кездесулерінде мемлекеттік тілге
қатысты уәде еткенін білеміз.
Депутаттық мандат, ол – халық
аманаты. Енді халыққа берген
уәдені орындайтын кезең басталды.
Халық жаңа құрамнан мемлекеттік
тілдің мерейін ктеруге қатысты
жаңа іс-әрекеттер күтеді.
(Жалғасы 2-бетте)

Әлібектің
жазушылық
әлемі

9-бет

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ:
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ

Мемлекеттік маңызға ие Жаркент операциясына – 100 жыл
(Жалғасы. Басы ткен сандарда)
5. ТАҒДЫР

ДАНАЛЫҚТЫҢ
ДАРИЯСЫ
Айта кету керек, бәріміз де жақсы мұсылман болғымыз келеді.
Бірақ ол дегеніміз жеріміздегі дін исламның арғы тарихына
топырақ шашу емес қой. Сол ислам мәдениетінің бірі «сопылық»
сөзі соңғы кездері ғана тілдік қорымызға енсе де, әлі де оны түсіне
алмай жүрген жайымыз бар. Әсіресе соңғы кездері «сопылар»
қуғындалып, одан қалды салафит-вахабисшілердің «ілімі»
көкірегімізді кеулегені соншама, әулие деп айтудан үркітіп,
еркімізден айырып тастады емес пе? Мұның астарында әрине,
дін мәселесіне келгенде оң-солымызды ажырата алмайтындай
білімсіздігіміз, қауқарсыздығымыз жатыр. Міне, білместің өзі дұрыс
таңдау жасауға кесірін тигізіп, жанымызға жақпайтын нәрселердің
алдында қауқарсыз етті. Бұл бізге үлкен сабақ болуы тиіс.
6-7-бетте

Қанқұйлы атаман Александр Дутов, оның
кзін жою жніндегі кеңес чекистерінің
жасырын жоспары және ол операцияны
орындаудағы жеті жаужүрек жігіттің
жанкештілігі туралы бізде аз жазылған
жоқ. -ткен ХХ ғасырдың екінші жартысы мен үстіміздегі ХХІ ғасырдың алғашқы
онжылдығында кптеген зерттеу мақалалар
мен жинақтар жарық кріп, тарихи-кркем
фильм де түсірілді. Бірақ солардың бәрінде
бір нәрсе ескерілмеді. Ұмыт қалып жүрді.
Ол: «Ажал аузына аттанған сол азаматтар
қашан, қайда, қандай ортада мірге келіп
еді? 1917-1918 жылдардағы тңкеріс, азамат
соғысы кезінде бұлар кім болған? 1921 жылғы
здері үшін қияметтің қылкпірі дерлік атышулы операциядан аман оралғаннан кейін
сол есіл ерлердің тағдыры не болды? Олардан
ұрпақ қалған ба? Қалса қайда тұрады, атаәкелері туралы не айтады?» деген сұрақтарға
жауаптың жоқтығы дер едік. Жоғарыдағы
тарауларда баяндалған оқиғаның жалғасы
ретінде, құрметті оқырман, біз енді осы
олқылықтың орнын толтыруға талпыныс
жасап крейік. Сонымен...
Алғашқы әңгімені Қасымхан Чанышевке
қатысты деректерден бастайық. Ол 1898
жылы мірге келген. Ұлттық Қауіпсіздік
комитетіндегі арнаулы мемлекеттік Орталық
архив басшысы Е.Бахмутовтың бізге берген
құжаттар топтамасында оны Жетісу ңірі-

нің тумасы деп крсеткен. кесі – Қазан
татары, князь Мұхамедғали Чанышев. ХХ
ғасырдың бас кезінен Жаркент қаласында
тұрған бұл кісінің Ташкент пен Құлжада
үлкен фабрикалары мен тері, жүн ңдейтін
кәсіпшіліктері болған. Сәби Қасымханнан
кішкене кезінде: «-скенде кім боласың? –
деп сұрағанда, – кедейлерге үлестіру үшін
мына фабрикаларда сабандай кп ақша
жасаймын» дейді екен.
Ол гимназияда оқиды. 1917 жылғы
Қазан тңкерісі кезінде бірден Кеңес кіметі
жағына шығады. Бұған үлкен ағасы Аббас
қарсы болады. Алайда албырт жас оны
тыңдамайды. Сйтіп, орыс тіліне жетік,
сауатты, жүріс-тұрысы ширақ, сымбатты
жігітті жергілікті жердегі ЧК Жаркент
қа лалық милициясының бастығы етіп
тағайындайды. Содан үш жыл ткен соң
оның атаман Александр Дутовтың кзін
жою жніндегі топқа жетекшілік жасағаны
белгілі. Ұлттық Қауіпсіздік комитеті
мұра ғатында Қасымхан Чанышевтің
бұл операцияға қатыстылығы мынадай
ресми құжаттармен расталады. Олар: ВЧК
Уәкілетті кілінің 1921 жылғы 14 сәуірдегі
№1883 куәлігі; Түркістан майданының
Алматыдағы тіркеу блімі бастығының
1921 жылғы 20 мамырдағы №800 хаты;
ГПУ алқасының 1924 жылғы 4 тамызда
берген №54794 грамотасы және Қасымхан
Чанышевті алтын сағатпен марапаттау
туралы ГПУ Трағасы орынбасарының
қолы қойылған №214365 анықтама.
Осылардың ішінен екі құжатқа тоқта-

лып телік. Біріншісіндегі мәтін мынадай:
«Куәлік. Осыны крсетуші Чанышев
Қасымхан жолдас 1921 жылғы 6 ақпанда
жалпыреспубликалық маңызы бар акт жасап, бірнеше мың адам мірі мен жалпы
еңбекші бұқараның тыныштығын қанқұйлы
бандылар шабуылынан сақтап қалды.
Сондықтан бұл жолдасқа Кеңес билігі
тарапынан сергек қатынас талап етіледі
және аталған жолдасты Уәкілетті кілдің
рұқсатынсыз қамауға алуға болмайды. ВЧКның Түркістан Республикасы аумағындағы
Уәкілетті кілі Я.Петерс. 1921 жылғы 14
сәуір. №1883. Ташкент».
Енді екінші құжатқа зер салайық. Онда
былай деп жазылған: «Аса құрметті және
қымбатты Қасымхан Чанышев жолдас!
Сіздің ақ гвардияшыл атаман Дутовтың кзін
жоюдағы ерлігіңізбен қорытындыланған
революция алдындағы батырлығыңызды
мақтан тұтамыз. Алда да осындай даңқты
істер атқаратыныңызға сенімдіміз. Сіздің
сіңірген жоғарыдағы еңбегіңізді марапаттауға қазіргі кезде мүмкіндіктің
шектеулі екенін ескеріп, №5353 үш желілі
карабинді менің жеке з атымнан және
зімнің басқаруымдағы тіркеу блімі
басшылығы атынан қабыл алуыңызды
сұраймын. Бұл шағын сый бірлесіп атқарып
келе жатқан жұмысымыздан естелік болсын. Коммунистік сәлеммен: Түркістан
майданының Алматыдағы тіркеу блімінің
бастығы Пятницкий. 1921 жылғы 20 мамыр.
№800».
Міне, құжаттарда осылай деп айтылып,

жазылған жан, мемлекеттік маңызы бар
операцияны орындаушы топқа басшылық
жасаған адам одан кейін қайда, кім болып
жұмыс істеген? Тағдыры қалай болған?
Біз оны білеміз бе? Бұл сауалдарға деген
жауапты кейіпкеріміздің туған қызы Неля
Чанышеваның естелігінен табамыз. Неля
1925 жылы дүниеге келген. 60-жылдары
Ташкент қаласындағы Мемлекеттік Қауіпсіздік комитетінің орталық аппаратында аудармашы болып жұмыс істеген. Бұл
кісінің естелігіндегі мәліметтерді 90-жылдары Алматы облысындағы Панфилов
аудандық ішкі істер басқармасы бастығының
орынбасары болып Жаркентте қызмет
атқарған, қазір Нұр-Сұлтан қаласында
тұратын заң ғылымдарының докторы
Сарқытбек Молдабаев былай баяндайды.
Қасымхан Чанышев 20-жылдардың соңында
қызмет бабымен улиеата ңірінің Шу
стансасы маңындағы Новотроицк ауылына
келіп, жұмыс істеп жүреді. 1930 жылы ол
Қырғызстанның Ош қаласына шақырылып,
Памир автоклік басқармасының бастығы болады. Бірақ содан кп ұзамай
1932 жылдың желтоқсан айында жалған
жала жабылады. Сйтеді де қолындағы
Бүкілодақтық Ттенше комиссияның (ВЧК)
келісімінсіз тұтқындауға болмайды деген
куәлігіне қарамастан абақтыға жабылады.
Түрмеде жантүршігерлік азаптарға ұшырайды. Ақыры отбасына 1933 жылдың 2
мамы рында абақтыдан қашып шығуға
әрекеттену барысында атып лтірілді деген
суық хабар жеткізіледі. Ең сорақы жағдай
сол, оның мәйіті ақ жауып, арулап кмуге
кері қайтарылмайды. Туыстарына тек ліп
жатқан суреті ғана крсетіледі.
Қасымхан Чанышевтің әйелі жоғарыдағы
жауыздық жағдайдан 33 жасында жесір
қалады. Содан кейін қайтып тұрмысқа
шықпайды. 1935 жылы зі туып-скен
Талдықорғанға келіп, осы қалада тұрады.
1974 жылы 74 жасында қайтыс болады.
(Жалғасы 8-бетте)
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Мұғалім – мектептің жүрегі
ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІ А.АЙМАҒАМБЕТОВКЕ САУАЛЫ

Құрметті Асхат Қанатұлы!
«Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасында
2025 жылға қарай барлық мектептерді мұғалімдермен
100% қамтамасыз ету қарастырылған.
Осы орайда, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың тапсырмасымен мұғалімдердің еңбекақысы
жүйелі негізде едәуір артты. Сонымен бірге «Педагог
мәртебесі туралы» Заң – педагог қызметінің зекті
әлеуметтік және кәсіби мәселелерін тиімді шешу
мақсатында дер кезінде қабылданды деп білеміз. Бұл
құптарлық жағдай.
Бірақ біздің депутаттық сауалымыз сапалы педагог кадрлармен қамтамасыз ету арқылы мектептердегі
тұрақты білім сапасын арттыру мәселесіне арналады.
Кптеген халықаралық зерттеулер бойынша бұл мәселе
педагог кадрлардың білім деңгейіне тікелей байланысты
екені белгілі.
Халықпен кездесу барысында мектептерде сапалы
кадрлардың тапшылығы ата-аналардың дайындық
орталықтарында репетиторлардың ақылы қызметіне
жүгінуде, бұл з кезегінде білім алуда әлеуметтік
теңсіздікті тудыруда. Осы тұрғыдан, мәселені шешуде
келесідей ұсыныстар енгіземіз:
Бірінші. Қазіргі педагог мамандардың тапшылығы
тпелі кезеңде мектепте жақсы оқыған түлектердің
педагогикалық мамандыққа бармауы, ал педагогикалық
жоғары оқу орындарындағы студенттердің ауыл
мектептеріне келмеуіне байланысты. Осы тұрғыдан,
ауыл мектептерін үздік тамамдаған түлектерді педагогика мамандығына үгіттеу жұмыстарын жүйелендіріп,
жандандыру қажет.

Екінші. Педагогика мамандықтарындағы студенттердің теориялық білімін педагогикалық методикамен ұштастыру мақсатында педагогтық тәжірибені 2
апта, 6 апта емес, 2 жылға, яғни 3-4-курстарда міндетті
бірыңғай әрі үздіксіз педагогикалық тәжірибесін енгізуді
қарастыруды ұсынамыз.
Үшінші. Кп жылдық тәжірибе крсеткендей,
педагогикалық университеттер түлектерінің кпшілігінде
орта мектептерде пәндік және әдістемелік білім
деңгейінің жеткіліксіздігі байқалады. Осы ретте, академиялық адалдық қағидаттарына негізделген тәуелсіз
негізде педагогикалық жоғары оқу орындары бітіруші
түлектерінің пәндік білім деңгейін тексеру тетіктерін
ойластыру керек.
Тртінші. Педагогикалық жоғары оқу орындарында

қазіргі замандағы жаңа инновациялық педагогикалық
технологияны, педагогикалық әдіс-тәсілдерді студенттерге тиімді үйрету мақсатында онлайн негізде еліміздегі
новатор ұстаздардың авторлық методикалық курстарын
ұйымдастыруды ұсынамыз.
Бесінші. «Педагог мәртебесі туралы» Заңның
«Педагогке кәсіби қызметке рұқсат беру» деп аталатын
10-бабының «Бейініне сәйкес келмейтін педагогикалық
немесе кәсіптік білімі бар адамдарға, сондай-ақ
педагогикалық білімі жоқ, бірақ даярлықтың тиісті
бағыты бойынша жоғары (немесе), жоғары оқу орнынан
кейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімі мен біліктілігі бар адамдарға тиісті педагогикалық
қайта даярлаудан ткеннен кейін педагог ретінде кәсіби
қызметпен айналысу құқығы беріледі» 3-тармағын орындау механизмдерін облыстық, қалалық және аудандық
білім блімдері бірлесе отырып жетілдіруі қажет. Себебі
бұл норма з кезегінде мектептердегі жаратылыстануматематикалық бағыттағы пәндер мұғалімдерінің
тапшылығын азайтуға септігін тигізеді деп ойлаймыз.
Ағартушы-ұлы педагог Ыбырай Алтынсариннің
«Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. -йткені
мұғалім – мектептің жүрегі» деген сздері білім саласы
үшін әлі де зекті. Осы ретте, айтылған мәселелерді
назарға алып, мәселенің оң шешімін қарастыруыңызды
және заңда белгіленген мерзім ішінде жауап беруіңізді
сұраймыз.
Құрметпен, «Nur Otan» партиясының
фракция мүшелері, депутаттар
Ж.)ШІМЖАН, Ж.СҮЛЕЙМЕНОВА

БІЗ БІРГЕМІЗ!

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

ІНДЕТТІҢ

БЕТІ ҚАЙТАР ЕМЕС

Апта басында Қазақстанның төрт облысы мен бір қаласы «қызыл» аймаққа енді. Олар Ақмола, Қостанай,
Павлодар, Атырау облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы болса, Алматы, Қарағанды, Тараз, БҚО, ШҚО және СҚО
«сары» аймаққа ілінді. Осылайша жалпы Қазақстан аумағы коронавирус бойынша «сары» аймақта тұр.
Еліміздегі коронавирус індеті күшейіп, қауіптің алдын алу шаралары қадағалана бастады.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

«ТӘУЕЛСІЗДІК
ТІРЕГІ – БІРЛІК»
Ақтөбе қаласындағы Достық үйінде «Қоғамдық келісім» КММ
мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасын басқару орталығының
ұйымдастыруымен «Бірлік» ақсақалдар кеңесінің Тәуелсіздіктің 30
жылдығына арналған «Тәуелсіздік тірегі – бірлік» атты қоғамдықмәдени іс-шарасы өтті. Биылғы жаңа 2021 жыл ел егемендігінің
тарихы, тұғырлы Тәуелсіздігімізге 30 жыл. Айтулы дата аясында
ұйымдастырылған шараның негізгі мақсаты: мемлекетіміздің
айбарлы һәм айбынды ел болып қалыптасу жолында кездескен
қиындықтары мен жеткен жетістіктерін өскелең ұрпаққа дәріптеу,
бір шаңырақ астындағы тұрып жатқан ұлт өкілдерінің бейбіт
өмірін насихаттау.
Мерекелік шараға Ақтбе облысының Ішкі саясат басқармасы
басшысының орынбасары Ж.Тлегенов, «Қоғамдық келісім»
КММ-нің директоры Н.Ағниязов, ҚХА хатшылығының
меңгерушісі М.Қорғанбаева, ҚХА жанындағы барлық кеңестер
мүшелері, ЭМБ трағалары, «Рухани жаңғыру» орталығының
қызметкерлері, мектеп оқушылары мен «Қоғамдық келісім»
КММ-нің мамандары, БАҚ кілдері қатысты.
Іс-шара барысында ҚХА жанындағы «Бірлік» ақсақалдар
кеңесінің трағасы Е.Құрманбеков ақтбеліктерді Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен құттықтап, біздің мемлекет
болып қалыптасу мен дамудағы басты күшіміз – бірлік пен
татулық екендігін баса айтты. «Бірлік бар жерде тірлік те, су
де, даму да болады» деген траға, бұл шараның жастарға ой
салып, оларды Отанды сүюге, з елінің шын патриоты болуға
бағытталатындығын айтып, мерейтой аясында жерлестерін
30 жақсы іс, 30 қайырымды қадам, 30 игі бастама жасауға
шақырды.
Мәдени шарада Тәуелсіз Қазақстанда құрылған бірегей
институт Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмыстары
баяндалып, ортақ шаңырақ астындағы этнос кілдерінің мірі
туралы айтылды.
«Қоғамдық келісім» КММ-нің басшылығымен «Бірлік»
ақсақалдар кеңесі Тәуелсіздіктің 30 жылдығын кеңінен атап
туге алғашқылардың бірі болып бастау беріп, Ассамблея
жанындағы барлық кеңестер мен ңірдегі ЭМБ орталықтарына
жолдады.
Мәдени-сазды шарада «Қоғамдық келісім» КММ-нің сарапшысы, әнші-сазгер А.Мәжікбаев пен ЭМБ жанындағы
шығармашылық ұжымдар және «Атамекен-Асылым»
ансамблінің бірлескен концерттік бағдарламасы қойылды.
Мемлекеттік тілде ткен мерекелік концертте «Оксана»
халықтық хоры, «Купава» фолк-модерн тобы, «Дэш» сыған
ансамблі, «Святло» поляк ЭМБ-нің мүшелері әннен шашу
шашып, крермендердің қошеметіне бленді. Бағдарламада
«Қазақстан кең далам», «Атамекен», «-з елім», «Саржайлау»,
«Арайлы Ақтбем», «Дудар-ай» секілді халық әндері мен
патриоттық әндер шырқалды.
Қазақстандықтар үшін ең ұлық мерекеміз саналатын
Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу аясында ткен мәдени
іс-шараның соңында достығы жарасқан 17 ұлт кілі мемлекеттік
туды ккке ктеріп, ЭМБ жанындағы шығармашылық
ұжымдардың орындауындағы «Атамекен» әнімен аяқталды.
А.ҰЛТАНБЕКОВА

Сәрсенбідегі эпидемиологиялық ахуал бойынша, 25 мыңнан астам адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатса, оның ішінде 307 науқастың
жағдайы ауыр деп бағаланған. Ал ауырып жатқан
науқастардың 6522-сі стационарда, 18 516-сы
амбулаториялық деңгейде ем қабылдап жатыр.
-ткен аптада VII шақырылған Парламенттің
бірінші сессиясында Президент Қасым-Жомарт
Тоқаев еліміздегі жағдайды тілге тиек ете тті.
Еліміздің пандемияның ауыр салдарын еңсеріп
келе жатқанын айтқан Мемлекет басшысы алдымызда сынақтар мен сын-қатерлер аз болмайтынын
да ескертті.
«Біз ғана емес, күллі дүниежүзі мүлде жаңа
дәуірге бет бұрды. -ркениеттің даму жолы мен
әлемдік құрылымның түп негізі түбегейлі згеріске
ұшырауда. Алдымызда сынақтар мен сын-қатерлер
аз болмайды. Дегенмен, барлығымыздың ең басты
міндетіміз – пандемияның салдарын еңсеру» деді
Қ.Тоқаев.
Сонымен бірге коронавирус инфекциясы
белгілері бар пневмонияның да ршуі байқалады.
Олай деуіміздің себебі, дәл осы аурудан жазылып
жатқандар да, лім жағдайы тіркелген жайттар
да кездесіп жатыр. Мәселен, сoronavirus2020.kz
сайты 2021 жылғы 18 қаңтардағы жағдай бойынша коронавирустық инфекция белгілері бар
пневмония туралы ақпаратты жариялады.
«18.01.2021ж. коронавирус инфекциясы
белгілері бар пневмонияның 118 және 3 лім
жағдайы тіркелді. Оған қоса 149 адам емделіп
шықты» делінген хабарламада.
Айта кетейік, дәл осы коронавирустық инфекция белгілері бар пневмониямен 1 тамыздан бері
46 984 адам ауырса, 545 адам шығыны жағдайы
тіркеліп, ал жазылып шыққандардың саны 34 805
жеткен.
Біз осы орайда, дәл қазіргі кезде ауырған
жағдайда не істеу керек, еліміздің «сары» аймақта
тұруының қауіптілігі қандай деген сауалдармен Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитетіне хабарластық.
«Еліміздің әрбір азаматы сақтық шараларын
сақтап, эпидемиологиялық талаптарды сақтау керек. Ол, ең бастысы, бетперде тағып, үлкен кісілер
үйден шықпай, ара қашықтықты сақтаса, бізге сол
үлкен кмек. Қазір ңірлердегі бас санитарлық
дәрігерлер мекемелердегі жұмыс режимін 80 пайыз
қашықтан жұмыс істеуге кшіру туралы шешім

шығарып жатыр. Сосын, ең бастысы, халықтың зі
той-жиынды тыю керек. Сақтық шараларын қанша
уақыттан бері айтып келе жатырмыз, ең бастысы,
дәрі-дәрмек қоры дайын. Дегенмен, дәрі дайын
екен деп адамдар немқұрайлылық танытпау керек.
Бәрі халықтың, әр адамның қолында. р азамат
бүкіл талаптарды сақтаса, бұл жағдайдан жылдам
әрі жақсы теміз.
Еліміздің «сары» аймақта тұруының қауіптілігі
– жаздағыдай қиын жағдай келіп қалуы да мүмкін.
-йткені, здеріңіз кріп отырсыздар, кп ңірлерде
ауруды жұқтыру саны кбейіп жатыр. Ол кбейген
сайын те қауіпті, бір-біріне жұқтыру арта түседі.
Сол себепті тағы да қайталап айтамыз, бүкіл
қазақстандықтардан тінеміз, сақтық шараларын
сақтап, санитарлық талаптарды сақтау керек. Ал
ауырып қалған жағдайда, қызу ктерілсе, кезекші
дәрігерді шақырған дұрыс. Ол келіп, қажет болған
жағдайда ПТР тест алады. Азаматтар ауырғанын
сезген кезде, сақтық шарасын сақтап, үйінде отыру керек. Қазіргі уақытта ең басты талап – осы»
деді Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитетінің ресми кілі Ержан Байтанаев.
-ткен жылдың соңында, еліміздегі эпидемияға
байланысты ахуалды және коронавирустың екінші
кезеңіне дайындық барысын талқылау үшін
жиын ткен болатын. Аталған басқосуда алғашқы
кезеңде жіберілген қателіктер талданып, жинаған
тәжірибені тиімді пайдалану жолдары сз болды.
Осы жиында Мемлекет басшысы былай деген еді:
«Қазір кптеген елде санитарлық ахуал
күрделеніп барады. Бұл – коронавирус індеті қайта
ршиді деген сз. Біз бұған дайын болуымыз керек.
Індетке қарсы күрес үшін қажетті шаралардың
барлығы қабылданған. Ең бастысы, тәжірибеміз
бар. Осы кезеңде денсаулық сақтау саласын
нығайту үшін ауқымды жұмыс атқарылды.
Азаматтардың мірі мен денсаулығын қорғау
жніндегі ұлттық жоспар жүзеге асырылуда. Эпидемияны ауыздықтау – оңай шаруа емес. Оның
экономикаға және халықтың әл-ауқатына тигізетін
салдарын барынша азайту – маңызды міндет. Біз
жан-жақты ойластырылған және нақты шаралар
қабылдауымыз керек».
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ңірлердің дайындығын айқындайтын индикаторлар жүйесі енгізіліп, жедел штабтар құрылып,
жұмыс істеп жатыр. Бұл штабтар іс-қимыл шараларын орталыққа жалтақтамай, здері қабылдай
алады. Құзырлы органдардың барлығы індетпен
күреске дайын. Еліміздің біртұтас биоқауіпсіздік
жүйесін құру жұмысы басталды.

АНТҚА АДАЛДЫҚ
ТІЛДЕН БАСТАЛАДЫ
Асылы ОСМАН,
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері:

ЕҢ КЕРЕГІ ҚАЖЕТТІЛІК
Тіл – ұлттың жаны, рухының үні, ең қымбат дүниесінің алтын
қоймасы. Бірақ сол тілдің соншалықты адам жанының жан дүниесі
екендігін біз әлі ұғып жатқан жоқпыз. Қазақ тілін тек қазақ болғаны
үшін емес, топырақтың иесі де, киесі де қазақ болғандықтан,
қазақтың тілі – мемлекеттің тілі, күллі қазақ топырағын басып
жүрген адамның бәріне ортақ, сондықтан ол тілді білу керек.
Ал енді кешегі депутаттардың зінің мекен етіп жатқан елінің
тілінде 5-6 ауыз сзін айта алмау деген, ол елін де, жерін де қадір
тұтпай, халықты сыйламағандығы деп есептеймін. Егер тілін
білсе, мына елін де, жерін де сүйген болар еді. Ұлттың болмысын,
жан дүниесін ұғар еді, сыйлар еді, қадірлер еді. Ұлт тағдыры – тіл
тағдыры деп неге айтамыз? Сондықтан тілді ең бірінші орынға қоя
білуіміз керек. Мен Қазақстан халқы Ассамблясынан он адамды
сайлаған кезде, ең алғаш бұдан 10-15 жыл бұрын сайлады ғой, сол
кезде 9 адамды бірдей сайлауға менің құқығым жоқ еді. Бірақ елдің
заңы солай болғандықтан, заңға бағынамын, дауыс беремін, бірақ
депутаттыққа ткен адамдардан талап ретінде тұрған елінің тілін,
мемлекеттік тілді білетін адамдар жіберілсе қайтеді деп ұсындым.
Неге біз мемлекеттік тілді білуі жнінен тек Президенттен ғана
емтихан аламыз? Неге депутаттардан да алаймыз? Мемлекет пен
оның халқы туралы заңдар қабылдайтын депутат тілді білетін адам
болу керек. Тілді білсе ғана ұлттың жанын түсінеді, ұғады. Тілді
білмеген адамнан не сұрауға болады? Тілің жоқ болса, түгің жоқ.
Ахмет Байтұрсынұлы кезінде: «Байтақ жер де, бай тіл де қазақтікі»
деп неге айтты? Қазақ з тіліне ие болуы тиіс. Тәуелсіздікті алған
алғаш жылдары тілді білуге ниет те, талпыныста болды. Бірақ
қазір ондай сұраныс та, талап та, қажеттілік те, талпыныс та жоқ.
Сондай болғаннан кейін тілді үйренуде адамдарда ниет те, ықылас
та болмайды.
Қазақ тілі ең әуезді, шұрайлы, әдемі тіл. Неге осының қадіріне
жетпейміз? -кініштісі, қадір-қасиетіне жетпей келеміз. Сол тілді
білмегеннен кейін ол ұлттың жанын да ұқпаймыз, түсінбейміз де.
Қазақтың тілін білу үшін талап керек, қажеттілігін арттыру керек,
сұраныс, ниет, ықылас болу керек. Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың мемлекеттік тіл туралы айтып жатқан пікірлері
қандай керемет. Осыны біз ары қарай жандандырсақ, онда біз
мемлекеттік тілді з тұғырына қондыруға қол жеткіземіз. Егер тілің
жоқ болса, түгің де жоқ. Екіншіден, мың үгіт-насихаттан бір үлгінеге артық. Ол үшін зіміз үлгілі, негелі болуымыз керек. Мен
Сенатта онлайн әңгіме жүргізгенде айтқанмын. Неге бізде «Тілдер
заңы» деп айтады? зербайжанның тілін сіз Қазақстанда дамыта
алмайсыз, дамытпай-ақ қойыңыз. -йткені зербайжанның зінің
елі бар, елінде дамып жатыр. Ендеше бұл – «Тіл заңы» болу керек.
Ол мемлекеттің тілі, қазақтың тілін ғана дамытып, зінің тұғырына
қондыруымыз керек. Тілді з дәрежесінде мемлекеттің заңымен,
талабымен орындай білуіміз қажет. Сонда ғана біз Қазақстанның
толыққанды азаматы бола аламыз.
Ана тілі деген бар, ол жалқы ұғым. Сіздің де ана тіліңіз бар,
менің де ана тілім бар. Ал ол жалқы ұғым, ол зінің тіршілігі үшін
керек. Ал мемлекеттің тілі қазақтың тілі, ол бәрімізге ортақ тіл.
Ол жалпы ұғым. Нұрсұлтан бішұлы Назарбаев Қазақстан халқы
ассамблеясының әрбір сессиясында айтатын. сіресе 2006 жылы
шегелеп тұрып айтты. Қазақтың тілі мемлекеттік тіл деп. Ал содан бері қайда жүрміз? Неге сол Ассамблеяның әрбір мүшесі
осыны мәселе етіп ктермейді? Осы күнге дейін біз мемлекеттің
тілі қазақтың тілін зінің тұғырына неге қондырмаймыз, неге
мәртебесіне немқұрайлы қараймыз. Ешуақытта жалтақтамау
керек. Біз алдыменен тұрған жеріміздің, мемлекетіміздің тілін,
ол мемлекеттің иесі де қазақ болғандықтан, қазақтың тілі
мемлекеттік тіл болғандықтан алдымен мемлекеттің тілін меңгеріп
алуымыз керек. Біз жапондардан асып тұрмыз ба? Жапондар
соншалықты техниканың бәрін меңгеріп алса да, соның зінде
бастауыш мектептің барлығын з ана тілінде оқытады. Ал менің
елім 1 сыныптан бастап басқа тілді оқытады. Бұл дұрыс емес. р
нәрсеге шынайы, әділетті түрде қарау керек. Менің елім тәуелсіз
ел болғаннан кейін тілі де тәуелсіз болғанын жақсы кремін.
Мемлекетім тәуелсіз, мемлекеттік тіліміз тұғырлы болсын деп
тілеймін.
Генадий ШИПОВСКИХ,
Мәжіліс депутаты:

ТҮСІНІСТІКПЕН
ҚАРАЙЫҚ

Қоғамда ктеріліп отырған бұл мәселе те маңызды. Бұның
алғашқы қадамдары бұған дейін де жасалған, бұл жолы да болды.
Бүкіл жұртшылық крді, бұл жолы да зге ұлт кілдерінің кбі антты
мемлекеттік тілде берді. Сондықтан түбінде ұлтына қарамай барлық
деңгейдегі депутаттар антты мемлекеттік тілде беретін болады.
Қазақта жақсы бір сз бар ғой, «асыққан шайтан ісі» немесе «келісіп
пішкен тон келте болмас» деген. Бірақ соған қарамастан кейбір қоғам
белсенділері, блогерлер әлеуметтік желілерде з наразылықтарын
білдіруде. Бұл олардың құқықтары. Мен бұл жерде әріптестерімді
сынай да алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Алайда сын айтып
жатқан азаматтарға айтарым, ант берген депутаттардың бәрі алғаш
рет сондай күрделі жағдайға тап келді. Себебі ант беруі бар, Мәжіліс
трағасын сайлауы бар бәрі тікелей эфирде тті. Сондықтан халық
қалаулыларының кбі қобалжулы, толқулы болды. Бұл жерде
психологиялық фактор да орын алды. Ендеше бұл жағдайға кішкене
сабырмен, түсінушілікпен қараған жн болар. Кптеген елдерде
басқа елдің азаматтары мемлекетті құраушы ұлттың тілін игеретін
болса оларға қолдау крсетеді. Ал, бізде қандай? Мемлекеттік тілді
үйренгісі келеген кейбір азаматтарды біздің қоғамда бұрын да сынап, мін тағып, оларды ыңғайсыз жағдайға түсірді. Үрейде жүретін
жағдайға жеткізді. Мұндай жағдаймен олар мемлекеттік тілді үйрене
алмайды. Оларға да қолдау, сенім керек.
Шешілмейтін түйін, мәселе болмайды. Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылдың қыркүйек айында Парламенттің
қос палатасының отырысында зінің халыққа кезекті Жолдауында
«Алдағы уақытта мемлекеттік тіл қазақ тілі ұлтаралық тілге айналады» деген. Осының бәрі алдағы уақытта қабылданатын «Тіл туралы
заңның» тұғырнамалық құрылымы болады. Бірақ Мемлекет басшысы да кез келген мәселеде асығыстыққа бармау керек екенін айтқан
болатын. Сондықтан болашақта мемлекеттік тілді ұлтаралық тілге
ие болатындай мәртебеге жеткізсек, сонымен қатар оны тек ғана
біздің шенеуніктер емес, күллі біздің халқымыз қазақ тілінде сйлеуі
үшін нақты, салиқалы реформаларды іске асыруымыз керек. Ал
менің айтарым, дәстүрлі, салиқалы бұқаралық ақпарат құралдары
осыны халыққа түсіндіріп, жеткізуі керек. Ел тұрғындарына,
қоғам мүшелеріне дұрыс ақпарат берілсе, қоғамда дау тудыратын
мәселелер орын алмайды.

ANA TILI

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

Осы күні жаһандық жылынуға қатысты
сөз көп. Шешім аз. Әрине, нақты қадамдар
жасалып, жаһандық деңгейде түрлі ісшаралардың атқарылып жатқанына ешкім
шүбә келтіре қоймас. Десек те бүгінгі таңда
өз тарапымыздан жаһандық жылыну үрдісін
барынша баяулату үшін не істеуге болатынын ой елегінен өткізсек. Сонымен, біздің
бүгінгі кейіпкер әңгімесінде болашақта
жаһандық жылынудың зардабы – тұщы су
қорының азаюынан болатын мәселеге көп
назар аударады. Трансшекаралық өзендер
үшін талас-тартыс ендігіне аспандағы
бұлт үшін, суық ағыстар үшін үлкен тартыс
алаңына айналып кетпей ме деген қауіп бар.
Міне, осы және өзге де мәселелерді бүгінгі
әңгімемізде тарқатып айтуға тырысамыз...
– С2зіміздің басын жаһандық
жылыну туралы сұрақтан бастасақ.
Осы күні бұл с2з ең жиі айтылатын
мәселелердің қатарына енді. Қалай ойлайсыз, жаһандық жылынудың апатты
салдарының алдын алуға бола ма?
– «Казгидрометтің» мәліметтерінше,
соңғы 100 жылда жеріміздегі ауа қызуы
1,37 градусқа жетсе, алдағы 2050 жылға
қарай тағы 4 градусқа ктерілуі мүмкін.
лемдік ауа райын бақылау, зерттеу
орталықтарының ақпараты бойынша,
жер шарындағы ауа қызуы соңғы 50
жылда 2 градусқа ктерілген.
Адам зін қоршаған ортаның, жер
және оның қойнауының бір блшегі
екенін сезіне бермейді. -ткен ғасырдың
ортасында қарқын алған ғылымитехникалық дамудың зардаптарынан, алғашқы адам пайда болған тұма
табиғаттың бүгінде 70% жойылып кеткен. Бұрындары жер қойнауындағы
згерістер миллиондаған жылдарға
созылса, қазір ол згеріс үшін 30-40 жыл
да жеткілікті.
Ғылыми болжамдар бойынша,
адамзат қоғамының бүгінгі даму үрдісі
згермесе, ХХІ ғасырдың екінші
жартысында-ақ жаһандық күйзеліс
басталуы мүмкін. Оның белгілері
осы күні-ақ айқын байқала бастады. Олар: жаһандық жылыну, тұщы
су тапшылығы, лас ауа, соңғы жылдары жиілеген табиғи апат түрлері
– тайфун, циклон, орман рті, су
тасқыны. Мұның салдары деп мыналарды айта аламыз: обыр, жүрек тамыр
ауруларының жасаруы, кбеюі, бұрын
болмаған вирустардың пайда болуы,
жануарлардың жаппай қырылуы.
Ғалымдар жаһандық жылынудың
себептерін, кмір, мұнай, газ
қалдықтары – кмірсутекті газдың
ауаға тарап, күн сәулесі қыздырған жер
бетінің қызуын ғарышқа жібермеуімен
түсіндіреді. Міне, осы себептердің алдын алғанда, бәлкім, жаһандық жылыну
үрдісін баяулатуға болатын шығар.
– Жер беті жылына түскен сайын айнала қандай 2згерістерге түседі? Ауадағы
к2мірсутекті газ ұлғайған сәтте жағдай
қалай болмақ?
– Егер жаһандық жылыну жалғаса
беретін болса, алдағы 50 жылда ауа
қызуы тағы 4 градусқа ктерілуі мүмкін.
Ғылыми болжамдар бойынша, ауа
қызуы 3 градусқа жоғарыласа, биосфера қайтарымсыз күйзеліске ұшырайды,
жер бетіндегі тіршілік тоқтайды.
Қызуы жоғарылаған ауа кеңейеді,
тығыздығы тмендейді, ұшақтардың
ккке ктерілуі қиындайды,
жанармайды кп тұтынатын қуатты
қозғалтқыштар, ұзаққа созылатын
ктеріліп-қону алаңдары қажет
болады, салмақ ктеру мүмкіншілігі
тмендейді. Рединг (Ұлыбритания)
уни верситеті ғалымдарының крсетулерінше, ауадағы кмірсутек газы екі
есе ұлғаятын болса, Атлант мұхитында
ешқандай дауылсыз, ашық күннің
зінде, ауа ағыстарындағы құйын
жиілеп, ұшақтың қозғалысына кедергі
2,5 есе кбейеді.
Ауа райындағы згерістер жер
шарының 71% құрайтын мұхиттарға
байланысты. Зерттеулер бойынша
ондағы судың 2000 метр тереңдікке
дейінгі қызуы ктеріліп келеді. Судың
қызуынан ктерілген бу атмосфераға
жиналады, жер бетіне дауылдар әкелетін
қуат пайда болады.
Атмосферада кмірсутекті газдың
ұлғаюына, жылына 4 млрд тонна кмір
жағатын ҚХР елінің үлесі мол. Бейжің
қаласында ауаның ластануынан халық
бетпердемен жүруге мәжбүр болса,
згелердің жағдайын ойлап Қытайдың
бас ауыртпайтыны белгілі.
Күн сәулесінен басқа, жер бетіне
жақын ауаны қыздыратын және бір
ошақ – жер қойнауының қызуы. Бұл
әзірге еш жерде айтылмаған жайт.
Геологиялық зерттеулерде крсетілген
жер қойнауының қызуы әрбір 100
метр сайын 3 градусқа жоғарылайды.
Жер ядросының қызуы, шамамен 6000
градус. лемдегі қазба байлықтарды
іздестіру, барлау жұмыстары жер
қойнауына тереңдей еніп барады. Мексика шығанағында, мұнай тереңдігі
11200 метр ұңғыдан ндіріледі. Жер
шарындағы жалпы саны белгісіз әрбір
ұңғы, тереңдегі қызуды, қысымды жер
бетіне жеткізетін даңғыл жол.
-кініштісі, келешекте орын
алуы мүмкін ғаламат күйзелісті түсінуге, болдырмаудың алдын алуға
әлемде бірыңғай дұрыс кзқарас
қалыптаспаған.
Қуатты ең кп тұтынатын АҚШ,
Қытай кмірсутекті газды ауаға таратуды шектейтін Париж келісіміне қол
қоюдан бас тартты.

деңгейін тұрақты қалпына келтіру,
жерасты су қорларын толтыру,
тазалығын және табиғи қасиеттерін
сақтау, сырттан келетін зендерге деген
тәуелділіктен арылу.
– Ол үшін қандай да бір іс-шаралар
жоспары бар ма?
– Бар, әрине! Нәтижелерге қол
жеткізу үшін жедел іске асырылуға тиіс
бағдарлама жобасы мынадай:
x
Жер шарының айналу бағытын,
бедерін, жердің тартылыс күшін, магнит
алаңдарын, жауын-шашын шгіндісінің
қозғалыс бағыттары есепке алынып,
ауадағы ылғалды тежейтін және реттеулі
басқаратын жүйе жасау;
x
Жерасты тпелі су кен орындарында бағыттаулы ағыстар арнасын
жасап, судың басым блігін иелену;
x
Хантәңірі тауындағы, шекараға жақын орналасқан биіктердегі
қайтарымды су қабаттарын ашу, ішкі
зендерімізге бағыттау;
x
Ірі су кен орындары бар
аудандарда жер қойнауында жүргізілетін
жұмыстарға тыйым салу;
x
Елді мекендерді орналастыру,
жол салу, құбыр тарту жұмыстарын су
кен орындарынан аулақ жүргізу;
x
Атмосфералық жауын-шашын
шгінділерінің жер асты су кен орындарына баратын түтікшелеріне сүзгіштер
орнату;
x
Егістіктерді ылғалдандыруға
жаппай жерасты суларын пайдалану;
x
Экономикада суды аз тұтынатын бұйымдар, німдер шығаратын
ндіріске үстемдік беру;
x
-зендердің бағытын згертуге,

бгет, гидроэлектрстансалар салуға
заңмен тиым салу.
Себебі бгетте судың буға айналып жоғалуы күшейеді, жер бетіне
жақын орналасқан лас судың деңгейі
ктеріледі, цианабактериялы ккшілжасыл түсті балдырлар пайда болады, олар органикалық заттардың 300дей түрін бліп шығарады, біразы
улы. Қуарған балдырлар шгіндісі
суда фосфор мен азоттың млшерін
кбейтеді, сулеріне ыңғайлы ортаны қалыптастырып, жәндіктер мен
сімдіктерді жойып жібереді.
Жақында Камчаткада (Ресей)
болған экологиялық апаттың салдарынан судағы тіршілік иелерінің жаппай
қырылуының себепкері балдырлар
екенін Ресей ғалымдары дәлелдеді.
– Ал жаһандық жылынуға қатысты
қандай да бір нақты қадамдар қандай
бағытта жасалуы керек деп ойлайсыз?
– Жаһандық жылыну, тұщы су
кздерінің азаюы, жер қойнауындағы
згерістермен тікелей байланысты.
Жеріміздегі жалпы саны шамамен
жүздеген мыңға жететін әрбір ұңғыдан
қоршаған ортаға қызу, радиация
ктерілмеуі қатаң бақылауға алынуы
керек. Болашақты ойласақ, санамызда жер қойнауын пайдаланудан жер
қойнауын сақтау ұғымына бетбұрыс
жасайтын уақыт жетті. Жер қойнауын
жарылғыш заттармен қопарып, жерасты
су жүйелерін құрдымға жіберетін, үлкен
бос кеңістік пайда болатын, қазбабайлықтарды шахта, карьер арқылы
ндірудің уақыты ткен.
Жаһандық жылынуды тежеудің

Тоқтамыс МЕҢДІБАЕВ,
техника ғылымының докторы, профессор:

ТҰЩЫ СУ

ТАПШЫЛЫҒЫ АЛАҢДАТАДЫ
Жаһандық жылынудың салдарынан,
болашақта тұщы су мемлекетаралық
бліске түспейді. рбір ел, бұл мәселені
ішкі мүмкіншіліктеріне сүйеніп шешуге тырысады. Ежелгі қағида, бұлақтың
басында кім отырса, судың қожайыны
сол болады.
– Тұщы су тапшылығы қандай
кедергілерге ұшыратуы мүмкін, қалай
ойлайсыз?
– Жаһандық жылыну – жаһандық
құрғақшылық әсерінен зен, клдердегі
тұщы судың 20% буға айналып,
жоғалады. Жер шарындағы судың тек
1% ғана ауызсу ретінде пайдалануға
жарайтынын ескерсек, алдағы уақытта
тұщы су үлкен геосаясы тартыс алаңына
айналады. Табиғи қорларды пайдалануды зерттеумен айналысатын
халықаралық орталықтардың болжамынша 2025 жылға қарай 5,5 млрд адам
су тапшылығының зардабын тартады.
Саясаткерлердің пікірінше, бітімсіз
Израиль-Араб жанжалының, Таяу
Шығыстағы әскери қақтығыстардың,
Африка халықтарының босқынға
айналуының түпкі себебі – тұщы су
дағдарысы.
Дағдарысты күшейтіп, күрделендіретін жағдай: жаһандық жылынудың
ықпалы, планетадағы негізгі тұщы су
қорлары Антарктида, Гренландия,
Гималаи, Памир тауларындағы миллиондаған жыл бойы қалып тасқан
мұз қабаттарының еру мерзімі ұзарып,
жылдамдығы жоғарылауда. Еліміздің
оңтүстік және оңтүстік шығысындағы
тауларда мұз клемінің бірыңғай азайып
бара жатқаны рас, ол аймақтағы зен,
клдер жоғалып, жерасты тұщы су кен
орындары тартылады.
– Ал біздегі жағдай қандай?
– Атырау мен Шығыс Қазақстан
аралығындағы жүздеген жерасты су
ұңғыларын бейнекрініс арқылы
зерттеу нәтижесі крсеткеніндей,
тау-кен жұмыстары жүргізілген кен
орындарына жақын орналасқан аудандарда мемлекеттік қорға енген
жоғарғы су қабаттары жоғалып кеткен,
тереңдегілерінің клемі едәуір азайған.
– Есесіне 2зендер 2рнектеген 2лке
емеспіз бе?
– Географиялық орналасуымызға
орай, жеріміздегі ірі зендер сырт елдерден басталады. Кршілеріміз Қытай,
-збекстанда тұщы су жетіспеушілігі
жылдан-жылға ұлғайып келе жатқанын
ескерсек, олардағы Сырдария, Іле,
Ертіс зендерінің суларымен толтыратын қоймалардың салынып жатқанына,
клемдеріне назар аударсақ, жаман
айтпай, жақсы жоқ, келешекте аталған
зендердің қазақ жеріне жетуі екіталай.
Олай болған жағдайда Ертіс зенінің
арнасы тартылып, батпаққа айналады,
суының 80% Іле зені құрайтын Балқаш
клінің ауданы кішірейіп таязданады,
судағы тұздың млшері ұлғаяды.

Халық санының сімі жоғары
-збекстанда суармалы жердің
ауданы 4 млн гектар, тағы 9 млн гектар құнарлы топырағы бар жерлер су
болмағандықтан игерілмей жатыр.
Ала шапанды ағайындарды жаппай
жұмыссыздықтан құтқаратын бірден
бір жол – осы жерлерді суландыру.
-мірлік мәселенің шешімі –
тәжік жерінен азайып жеткен Сырдария зенін құбырлар жүйесімен
қуаңшылық зардабын тартып отырған
солтүстік аймақтарын бойлай Арал
теңізіне збектер жағынан құятын
мударияның арнасына жіберу. Заманауи техника, технология даму
кезеңінде, бағасы арзан құбырларды,
су айдағыштарды пайдаланып, бұл
жобаны іске асыруға кп уақыт, мол
қаржының қажеті жоқ.
-збекстанның Сырдария ағысының жоғары жағында орналасқаны ескерілмей, 2005 жылы Ккарал
бгетімен Арал теңізін екіге бліп
тастағанымыз үшін, олардың бізге
алғыстан басқа айтары жоқ.
Сырдария зенінде су азайса, онымен табиғи байланыстағы жерасты су
қоймалары сарқылады, халық тығыз
қоныстанған Түркістан, Қызылорда
облыстарының сусыз тіршілігін кзге
елестетудің зі қорқынышты.
Қытай, бізбен Іле, Ертіс зен дерінің суын блісуге келісім берсе,
оны басқалардың жеріне жымысқы
әрекеттерімен жүргізетін жұмсақ ену
саясатымен түсіндіруге болады.
Соңғы 15 жылда, 3 рет саяси
тңкеріс жасаған Қырғызстан, Шу,
Талас зендерінің суына келісіммен
белгіленген бағаны, бірнеше есе
ктеруге аса ынталы. Қытайлық
компаниялардың «кмегімен»
жеріндегі басқа қазба байлықтардың
қоры сарқылуға айналған, егістікке
жарамды жерлері аз қырғыздар үшін су
саудасы негізгі табыс кзі болады.
-тпелі зендердің суын бліске
салу мәселесінде крші елдермен
келіссздер жүргізу қажет, тек олардың
жомарттығына үміт арту орынсыз.
– Болашақта тұщы су үшін талас
тоқтамайды демексіз ғой?
– Болашақ тұщы су үшін талас жер
бетінде ғана емес, жер қойнауында
және ауа кеңістігінде жалғасады.
Құрғақшылықты, жаңбыр бұлттарын,
қар әкелетін суық ағыстарды тежеу,
бағытын згертуін ұйымдастыру қиын
шаруа емес.
Сонымен, жаһандық жылыну
дәуірінде, табалдырығыңызға тақап
келген тұщы су дағдарысын болдырмау
жолында не істеуіміз керек.
Басты үміт, табиғитума технологияға негізделген, отандық ғылымға
берілетін тапсырыстың қоғам сезінетіндей нақты нәтижелері – жоғалуға
айналған зендер мен клдердегі су

Егер жаһандық жылыну жалғаса беретін болса, алдағы
50 жылда ауа қызуы тағы 4 градусқа көтерілуі мүмкін.
Ғылыми болжамдар бойынша, ауа қызуы 3 градусқа
жоғарыласа, биосфера қайтарымсыз күйзеліске
ұшырайды, жер бетіндегі тіршілік тоқтайды.
Қызуы жоғарылаған ауа кеңейеді, тығыздығы
төмендейді, ұшақтардың көкке көтерілуі қиындайды,
жанармайды көп тұтынатын қуатты қозғалтқыштар,
ұзаққа созылатын көтеріліп-қону алаңдары қажет
болады, салмақ көтеру мүмкіншілігі төмендейді. Рединг
(Ұлыбритания) университеті ғалымдарының көрсетулерінше, егер ауадағы көмірсутек газы екі есе ұлғаятын
болса, Атлант мұхитында ешқандай дауылсыз, ашық
күннің өзінде, ауа ағыстарындағы құйын жиілеп,
ұшақтың қозғалысына кедергі 2,5 есе көбейеді.
Ауа райындағы өзгерістер, жер шарының 71% құрайтын
мұхиттарға байланысты, зерттеулер бойынша ондағы
судың 2000 метр тереңдікке дейінгі қызуы көтеріліп
келеді. Судың қызуынан көтерілген бу атмосфераға
жиналады, жер бетіне дауылдар әкелетін қуат пайда
болады.
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шешімі – қуаттың қалдықсыз,
қайтарымды түрлерін (күн сәулесі, жел,
ыстық су кздері) пайдалануға кшу.
Ең тиімдісі қоршаған ортаға зиянсыз,
арзан, жерасты ыстық су кен орындары.
Кмір, мұнай, газды ртегеннен,
уранды ыдыратқаннан алынатын
нім – кернеулі бу, ол жылу, атом
стансаларының турбинасын айналдырады, электр тогы пайда болады. Жер
қойнауында кернеулі буға айналатын ыстық су кен орындары тұрғанда,
жерімізді қопарып, су жүйелерін жойып,
тереңнен ауаға ктерілетін радиоактивті
сәулелерге жол ашып, кмір, мұнай, газ,
уранды ндіріп, тасымалдап, ңдеудің
не қажеті бар.
Жерасты ыстық су кздерінен алынатын қалдықсыз қуат мәңгілік, жер
қызуының бір миллиард жылда 300350 градусқа тмендеуімен лшенеді.
Ыстық су кздері, әлемнің экономикасы дамыған 80 мемлекетінде негізгі
қуат ретінде қолданыс тапқан. АҚШ-та
олардан ндірілетін электр қуаты, бес
атом электр стансасының қуатымен
пара-пар. Рейкъявик (Исландия),
Клайнеда (Литва), Сан-Франциско
қалаларының жылу жүйесі түгелге жуық
жерасты ыстық су кздеріне қосылған.
Жапон елінде қуаттың 15% ыстық су
кздерінен ндірілсе, Қытай әлемдегі
қуаттың бұл түрінің 19% пайдаланады.
Қазақ жеріндегі 3500-4000 метр
тереңдікке дейінгі анықталған ыстық
су қорлары, шартты отын есебінде
еліміздегі мұнай, газ қорларының
қосындысынан 10 есе артық. Жердің
терең қабаттарына барлау жүргізілсе,
ыстық су қоры еселей ұлғаюы мүмкін.
Таралуы – Батыс Қазақстанда – 75%,
Оңтүстікте – 15%.
Электр тогын ндіру, жылу жүйесіне
жіберуден басқа, батыс аймақтарда,
пайдалы минералдарға бай, ыстық
суды жемістер ндіретін жылыжайларда тиімді пайдалануға болады, мұнай,
газ кен орындары күтулі жабылғанда,
халыққа жұмыс орындары ашылады.
Алматы қаласының іргесінде,
осы аттас, жер бетіндегі қызуы 40-65
градусқа жететін ыстық су кен орны
бар. Оны жылу электр стансасымен
жалғастыру, тұйықталған сызба арқылы
қаланың жылу жүйесіне жіберу, электр
қуаты мен жылудың зіндік құнын
біршама тмендетіп, ауаға тарайтын
зиянды, лас қалдықтарды шектейтіні
даусыз. Батыс Еуропада ыстық су
кздерінің қызуы 20-30 градус болса,
жылу жүйесіне жіберу тиімді болып
саналады.
Қалдықсыз қуат ндірудің
және бір мүмкіншілігі – еліміздегі
қаңтарылып тұрған шахталар. Олардың
жер қойнауына тік бағытталған
оқпандарында аса қуатты, арынды,
жасанды жел ағыстарын тудырып,
крсеткіштері тұрақты электр тогын
айналмалы жел қондырғыларымен
жыл бойында ндіру қиын шаруа емес.
Табиғи желдің қажеті жоқ. Жел қуатын
жер қойнауында электр тогына айналдыратын бұл тәсілдің келешегі зор
болуы мүмкін.
– Ал бұл тәсілдің нақты бір мысалдарын келтіре аласыз ба?
– Табиғитума технологияны
қолданып, қалалардағы ауаны мірге
қатерлі қалдықтардан, жер бедері, ауа
қозғалысы, физикалық заңдылықтар
ескерілген, сіздің газетке ұсынатын сызбамен қалай тазартуға болатынын Алматы қаласының мысалынан байқауға
болады. Қала таға бейнелі қазандыққа
орналасқан, оңтүстік, оңтүстік батысында Іле Алатауы, солтүстікте биік
шоқылар, қоршаудың ашық аралығы
– солтүстік шығыс. Сызба бойынша,
тағаны айналдыра тмендегі ауа қысымы
жоғары ойпаттар, биіктегі ауа қысымы
әлсіз алаңдармен қара түске боялған,
жылуды тартатын, шығар аузы қала
аспанындағы қара түнекке бағытталған
құбырлар тізбегімен жалғастырылады.
Тізбекті бойлай, құбырдың бетіне
күн сәулесімен ауа қыздыратын парабола линзалары орналастырылады. Сонда, құбырлар арнасында,
қысым және қызу айырмашылығынан
тығыз, қуатты, жасанды жел зені пайда болады. Түнгі мезгілде құбырдың
қақпағы ашылғанда, оңтүстік-батыстан
соғатын табиғи желмен бағыттас болатын жасанды жел зені, қаратүнекті
қала кшелеріндегі лас ауаны ілестіре
таға қоршауының ашық аралығына,
солтүстік-шығысқа қарай ығыстырады.
Ашық аралықта, есепті жобамен биік
мұнараларға орнатылған сорғышсүзгіш қондырғылары ауаны зиянды
қалдықтардан тазартады, ары қарай таза
ауа Талғар, Есік, Қапшағай қалаларына,
елді мекендерге, жайылымдарға,
егістіктерге тарайды.
Сызбаның ерекшелігі, оның
қызметінде қашықтан басқаруымен
қақпақты ашу-жабудан басқа қозғалатын механизмдер жоқ, қуат шығындалмайды.
Қоршаған ортаны, жер және
жер қойнауын қорғауда, тұщы су
дағдарысын болдырмаудың шараларын іске асыруға мүмкіндік беретін,
жеріміздің ішкі ерекшеліктеріне
негізделген, әлемдегі ғылыми жаңалықтар ескерілген табиғитума технология отандық ғылымды дамытудың басты бағыттарының бірі деп ойлаймын.
– )ңгімеңізге рақмет!
)ңгімелескен
Қараг2з СІМ)ДІЛ
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ТІЛ БІЛІМІНІҢ ТАРЛАНДАРЫ

қазақ тіл білімінің зекті салаларына арналған
еңбектеріне берген баға деп түсінген жн
шығар.
Ерекше еңбегі ретінде, алтаистика
мәселелеріне мән бергенін айтуымыз керек.
-йткені қазақ тіл білімінде түркі және моңғол
тілдерінің туыстық тркінін салыстыра зерттеген аз тілшілердің арасында оның атының
айтылуының да жні бар. «Диалектілік-лексика
ұлт мәдениетінің дәйекті дерек кзі ретінде» деген
мақаласында белгілі лексиколог-ғалым, профессор Ж.Манкеева: «...Тіл тарихы мен диалектология
мәселелерін сабақтас қарау дәстүрін қарастырған,
кшпелі тұрмысы мен мәдениет ұқсастығы
негізінде қалыптасқан тілдік ортақтықты қазақмоңғол туыстығы деп қараған, диалектіліклексиканы әдеби тілді байытудың қайнар кздері

(Ұлттық Ғылым академиясы мен
«Ана тілі» газетінің бірлескен жобасы)

Айдарды
жүргізетін
Кәрімбек
ҚҰРМАНӘЛИЕВ,
академик,
филология
ғылымының
докторы,
профессор
«Тіл білімінің тарландары»
есімнамалық мақалалар
топтамасының бүгінгі кейіпкері
– қазақ тіл білімінің көрнекті
өкілі – академик Шора Сарыбаев
(1925-2018).
Халқымызбен бірге жасасып келе
жатқан бай ана тіліміздің өткені
мен бүгінгісін егжей-тегжейлі
зерттеп, қазақ тіл білімі аталатын
іргелі ғылымның ілгері дамуына
еселі үлес қосқан қаламы жүйрік,
зердесі биік аға буын өкілі –
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының академигі,
филология ғылымының докторы,
профессор, Қазақстан ғылымына
еңбек сіңірген қайраткер,
түрколог-ғалым, ұстазым Шора
Шамғалиұлы Сарыбаев екені
сөзсіз. Ғалымның шығармашылық
шеңбері кең, сан-салалы.
Кзі тірісінде-ақ Шкең ғылыми ортада
танылып, талай ғылым қайраткерлерінің
оң пікіріне ие болған еді. Мәселен, ҰҒА
академиктері, крнекті тілші-ғалымдар
.Қайдар мен -.Айтбайұлы здерінің «-негелі
мірдің релі биіктері» атты мақаласында Шора
Шамғалиұлының есімі бүгінде тек Қазақстанда
ғана емес, бүкіл ТМД елдерінде де, тіпті
кптеген шет мемлекеттерінде де әйгілі екенін
айта келіп, «Оның басты себептері, біріншіден,
ғалымның жеке басына тән қасиеттеріне –
ғылымға деген адалдығына, жауапкершілігіне,
принципшілдігіне, еңбексүйгіштігіне байланысты болса, екіншіден, зерттеу жұмыстарының
жан-жақты жүргізілуіне, ауқымдылығы
мен ғылыми-практикалық тиімділігіне,
актуалдылығына байланысты деп қараған
жн» деп, ғалымның еңбегін үлгі еткенін ұмыта
қойған жоқпыз.
Крнекті ғалым, академик Р.Сыздықтың
«Біз үшеу едік» атты мақаласында және
атақты тілші-ғалымдар Т.Жанұзақов пен
О.Нақысбеков дайындаған ғалымның мірі
мен шығармашылығына арналған қысқаша
очеркте оның ғылымдағы ғибратты ғұмырының
мәнін крсетіп, тұлғалық келбетін сомдаған.
Бұл – ғалымның қаламынан шыққан 300ге жуық ғылыми мақалалар, 20-дан астам
монографиялық еңбектер, оқулықтар мен
сздіктер, нақтылай айтсақ, қазақ тіл тарихы,
диалектология, лексикология, лексикография,
грамматика, этимология, терминология, т.б.

М.Дулатұлы, Х.Досмұхамедұлы, Т.Шонанұлы,
т.б. арыстардың жүз қырықтан астам еңбегі
енгізілгені үшін бұл кітаптың пышақтың
астында туралып кеткені және сол кездің
солақай саясатына сәйкес, саяси қате жіберді
делініп, қызметтен қуылғанын аға буын
кілдері жақсы біледі. Ғалымның басынан
ткен қиыншылықтарына қарамастан
ғылымнан қол үзбей, жемісті қызмет
еткенін келешек ұрпаққа үлгі еткеніміз
артық болмас. Танымал ғалым, профессор Т.Сайрамбаев Шкеңнің
«Библиографиялық крсеткіші – қазақ
тіл білімінің айнасы» деп бағалауының
мәні зор.
Белгілі лексикограф-ғалым, профессор М.Малбақов академик Ш.Сарыбаевты

СЕГІЗ
ҚЫРЛЫ
САРЫБАЕВ
деп санаған крнекті диалектолог-лексиколог
ғалым Ш.Сарыбаевтың бұқаралық ақпарат
құралдары тіліндегі жаңа қолданыстар, аудармалар
және терминдер туралы ой-тұжырымдарын тілге
деген науқандық сипаттағы жай қызығушылық,
әуестік деп түсінуге болмайды. Біздің ойымызша,
оның тамыры жоғарыда крсетілген ғалымның
ғылыми-зерттеушілік мұрасы мен теориялықәдістанымдық қағидаларымен сабақтасып
жатқан, ішкі даму болмысын крсететін идеяларымен сабақтасады» дей келе, диалектіліклексиканы тіл тарихы мен ұлт мәдениетін жанжақты бейнелейтін кәсіби және аймақтық лексикамен тығыз байланыста зерттеуші ғалым
екендігіне ерекше тоқталған.
Фонолог-ғалым, ҰҒА академигі З.Базарбаева
«Академик Шора Сарыбаевтың еңбектеріндегі
интонация мәселелері» атты зерттеу нысанасы
етіп алған мақаласында ғалымның қазақ тіліндегі
одағайлар туралы монографиясын жоғары бағалап:
«...Жарты ғасыр бұрын жазылған еңбегі соңғы
жылдары қарқынды дамып келе жатқан интонология саласының зекті проблемаларымен ұштасып,
қазақ тілінің интонация теориясының аясын
кеңейтуге үлес қосатынына сенеміз» дейді.
Ғалымның ерекше еңбектеніп, қажырлы
еңбегін жұмсаған саласы – қазақ тіл білімінің
тарихы. Тіл білімі саласындағы бай мұраны
жинақтап, ғылыми жүйеге келтіре отырып, «Қазақ
тіл білімінің библиографиялық крсеткішін»
әзірлегенін, әрі осы крсеткішті шығарған кезде
А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы,

қазақ аймақтық лексикографиясын теориялық
тұрғыдан зерттеудің негізін салушы ғалым
екенін айта келіп: «Жалпы қазақ тіл білімінің,
қазақ диалектологиясының дамуына зор үлес
қосумен бірге, күллі түркі лексикографиясында
алғашқылардың бірі болып, диалектологиялық
сздік түзудің теориялық және құрылымдық
негіздерін жасаған ғалым» екеніне назар аудартады.
ҰҒА корреспондент-мүшесі, профессор
Е.Қажыбек Шкең туралы: «Қазақтың лексикографиясын, диалектологиясын, алтаистикасын шырқауға ктерген адам, шоқантанушы,
библиограф, футбол зерттеушісі, әзілкеш, әнші,
музыкант, ақын, сері, шешен... Айта бересің,
айта беруге болады. Бәрібір тауысып айту мүмкін
емес. мбебап адам. Ерекше адам, ғажап адам.
Баяғыда-ақ аңызға айналған адам, баяғыда-ақ
қазақ халқының сүйікті персонажына, кейіпкеріне
айналған тұлға» деп толғанады.
Ғалымның қатардағы аспиранттан Ұлттық
Ғылым академиясының академигіне дейін,
қатардағы қызметкерден Тіл білімі институтының
директорының орынбасары деңгейіне ктерілуі
«қазақ тіл білімінің еңбек торысы» деген атқа
әбден лайық екендігін аға-буын кілдерінің
айтқанынан аңғарғандай болдық.
Шора Шамғалиұлының ғылымдағы жеткен
жетістіктері мен атақ-дәрежелері з алдына, енді
жұртшылыққа «ұсақ-түйек» болып крінетін,
шынтуайтқа келгенде, кпшіліктің кңілінен
шығатын игілікті істердің бір шоғырын ғана сз

етпекпіз. Жалпы қай нәрсені болса да құнттап,
ыждағаттылықпен барын салып, рет-ретімен,
жүйе-жүйесімен жинастырып, ұсақ-түйекке
дейін ұқыптылықпен мән беретін қасиеттерді
бойға сіңірген жандар кп те емес шығар.
Солардың алдыңғы қатарында академик Шора
Шамғалиұлы Сарыбаевтың есімін атауға әбден
болады. Ұлы ойшыл Сократтың: «Хорошее начало
– не мелочь, хотя начинается с мелочи» деген
қанатты сзі ұстазымыз Шора Шамғалиұлына
арналғандай болады да тұрады. Алғаш рет, бұдан
отыз жыл бұрын Шкеңмен кездескен күннен
бастап, бүгінге дейін ұстазымның ұқыптылық пен
тиянақтылықты талап ететін қасиеті біз сияқты
шәкірттеріне үлгі-неге болып келе жатқанын
мақтаныш сезіммен айтқымыз келеді. Алғашқы
ғылыми мақаламды ұстазыма апарғанымда:
«Театр киім ілгіштен басталады, ал ғылыми жұмыс
библиографиядан басталады» деп, ізденуші сала
бойынша жарияланған ғылыми еңбектерді түзіп
шығуды тапсырғаны есімде. Қазір ойлап отырсам,
кезінде хош крмеген, соншама еңбектерді түзіп,
картотекаға түсірудің «азабын» тартқанмен, бертін
келе Шкеңнің берген ақыл-кеңесінің пайымпарасатын терең түсінбегеніме әлі де ұяламын…
-ткен ғасырдың алпысыншы жылдарының
екінші жартысында спорттың бір түрі – футболға
деген кпшіліктің кңілі мықтап ауған кезі
болатын. Жас жеткіншектер «Қайрат» футбол
командасындағы ағаларына еліктеп, аяқдоп
неріне қызығушылықпен қарап, солар сияқты
атақты футболшы болуды армандайтын. Шора
Шамғалиұлы ғылыми жұмыстан қолы қалт еткенде, «Қайрат» командасы туралы газет-журналдарда жарық крген материалдарды жинап,
жүйеге түсіреді. Қазіргі күні Шкең 100-ден астам
футбол туралы альбом жасап, 3 кітап, футбол
күнтізбелерін басып шығарумен қатар, мыңдаған
футболға қатысты тсбелгілері мен доп белгіленген

спорт киімдерін, «Қайрат» командасының аға
буын кілдерінің қолы қойылған доптарды жинаумен айналысқанын кпшілік біледі десем, артық
айтқан болар едім.
Кпшіліктің кбінесе коллекция дегенге
аса мән бере бермейтіндігі белгілі. Кейбіреулер
«ұсақ-түйек» десе, бәзбіреулер «кәкір-шүкірдің»
қатарына жатқызады. Ал Шкең коллекцияны
тарих деп түсініп, заманымыздың шежіресі сол
ұсақ-түйек заттар арқылы жазылатынын ескере
бермейтінімізге қынжылады. Осындай ұсақ-түйек
деп түсінетіндерге оның айтатын уәжіне құлақ
түрейік. Ертеректе музыка зерттеушісі, профессор, туған інісі Болат Сарыбаевқа қазақтың кне
музыкалық аспаптарын жинауға кеңес береді.
Талай жылғы жиналған музыкалық жәдігерлердің
негізінде бүгінгі күні Елордамыз – Нұр-Сұлтандағы
Президенттің мәдени орталығында «Ұлт аспаптар
мұражайы» ашылғанын айтсақ, артық болмас.
Кезінде кейбіреулердің «кәкір-шүкір» дегендері
ұлттың игілігіне айналғанын тарихтың зі-ақ
таразылағанына таңғалуға бола ма?!
Біздің тойды жақсы кретініміз рас қой.
Оның үстіне дңгеленіп келетін мерейтойлардың
орны тіпті ерекше. Ал ұстазымның ұстанымына
қайранмын. Марапатталған медальдар мен
ордендерден, алған ғылыми атақ-дәрежелерінен
«ат үркетін», түркі әлемі түгел білетін түрколог
ғалымның 70,80,90 жылдық мерейтойларын
тойлаудағы тосын «мінезі» талайды таңғалдырды.
детте, мерейтой иелері аста-тк той ткізіп, әкімқарарларға қоңырау шалдырып, ел аралап, шапан
киіп, қазіргі тілмен айтсақ, «темір тұлпар» мінетіні
әдетке айналғанына етіміз үйренгені қашан. Ал
Шкең зі бітірген Алматыдағы №12 қазақ орта
мектебіне мерейтойларында з қаражат есебінен
Абай атындағы опера және балет театрында
қойылатын «Біржан-Сара» операсына билет
сатып алып, мектеп оқушылары мен ұстаздарына,
жоғары оқу орындарының студенттеріне сыйлық
жасағаны қандай жарасымды десеңізші.
Сондай-ақ Шора Шамғалиұлы қазақ тілін
меңгертуде балабақшаға кңіл аудару керектігін
айтып қана қоймай, бұқаралық ақпарат
құралдарында, теле-радио хабарларында «Қазақ
балабақшасын кбейтпей, қазақ тілінің ксегесі
кгермейді» деп ұран тастауда қызыл сзге ерік бермей, зінің немерелерімен қазақ тілінде сйлесуден
бастағанын баса айтқым келеді. Реті келгенде
айта кетейін, бүгінгі күні елімізге белгілі елшідипломат, қоғам қайраткері Қайрат Шораұлын
да Алматыдағы жалғыз қазақ балабақшасына
(бірнеше автобустарға ауысып міну арқылы бару
керектігіне қарамастан) апарып, ұл келешегін
ойлаған данагй әке баласының тілін қазақша
сындырғанын біреу білсе, біреу білмес. Патриотизм
отбасынан бастау алу керектігі, сзден грі іспен
астасып жату керектігіне үлкен мән беретін.
Шора Шамғалиұлының үлгі етер тағы бір ісіне
тоқталсам, Алматы кшелерінде қате жазылған
сақау жарнамалар берген мекеме басшыларына барып, бетіне басып, түзетуді талап ететін.
Белгілі ғалымның мекемелердің табалдырығын
тоздырып, з шаруасын емес, мемлекет мүддесін
күйттеп жүргенін талай кргенімді кзі қарақты
оқырмандарыма ой салу ретінде айтып ткенді
жн крдім.
Қорыта айтқанда, ғылымдағы даралығын,
сан-қилы адами қасиеттерінің ерекшелігін ескере
келе, ғылыми орта сегіз қырлы Сарыбаев атап
кеткен сара сздің сардары – академик Шора
Шамғалиұлының әрбір игілікті істері ел есінде
сақталары сзсіз.

ОЙТҮРТКІ

ҚОЛҒА АЛҒАН ІС –
ЕРТЕҢГІ ҰРПАҚ ҮШІН
Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
з мақаласында «Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің атқаратын рлі зор.
Сондықтан қазақ қаламгерлерінің
үздік шығармаларына қоса, балаларға
арналған шетел жазушыларының да
таңдаулы туындыларын аударып, кптеп
басып шығаруды және таратуды қолға
алған жн. Оған сұраныс жоғары» деп
атап тті.
Балалар әдебиеті ұғымының аясына
мен сол жасспірімдердің здерінің де
шығармашылығын қосар едім. Тілді
игеру үшін балаға баланың тілімен
сйлеп жеткізу керек. Қазақ па,
шетелдік қаламгер ме, үлгілі дегендері
де балақайдың қызығушылығын туғыза
қоймайды. Қабылдауға ауыр, айтылуы
күрделі мәтіндерден грі қатарластары
жазған лең, тақпақ, ертегілерді
бүлдіршіндердің әлдеқайда жылдам ұғып
алатынын жиі байқаймын. Балабақша,
бастауыш сынып оқушыларымен кездескенде, республикамыздың балалар
басылымдарында жарияланған жас
авторлардың қысқа-нұсқа дүниелерін
мүдірмей айтып шығатындарының
талай рет куәсі болдым. Қазір Алматы
облыстық әкімшілігінде қызмет
істейтін Ғалымұрат Жүкелұлының
11 жасында, осыдан 23 жыл бұрын
берген сұхбаты әлі есімде. «Балаларға
арналған басылымдарды шығару ісі
жас жеткіншектердің здеріне неге тапсырылмайды? Біздің арамызда мақала
дайындайтын, лең шығаратын, тіпті
қысқа-қысқа әңгімелер де жазатын
бүлдіршіндер аз емес қой. Олар белгілі
бір күндері редакцияға келіп, газетжурналдың тыныс-тіршілігімен танысып, тапсырма алып орындайтын болса,
жауапкершілік күшейеді» деген болатын.
Міне, бір кездегі ойлау жүйесі ерекше
балақайдың тілегін жүзеге асырып,
жиырма жылдан бері жеткіншектердің
зі жасап дайындайтын балалардың

республикалық «Балбұлақ» журналын шығарып келемін. Қай кезеңде де
талантты, ойлы балалардың ортамызда
жиі кездесетіні рас. Тек қана оларды дер
кезінде бағыттап, жолын ашуға тиіспіз.
«Бала тілі – бал» деп, былдырлап
айтқан тәтті сздеріне шейін кптеген
газет, журналдарда жариялануы ежелден дәстүрге айналып еді. «Апа, оқып
берші!» деген де тұрақты тақырып болатын ертеректе. Отыз жылдай осы
салада еңбек етіп, балалар хрестоматиясын дайындап, сұранысқа енгізу қажет
екенін ұқтым. Алайда он бес жылдан бері
ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР
білім беру, мәдениет саласының үздігі,
ұстаз Айгүл Хакімжановамен бірігіп
балаларға арнап жасаған ойыншық
түрлері жобасын еш жерге ткізе
алмағандықтан, бұл ниетіміздің де іске
асуы қиын-ау. «Қазақ тілінде білім
беретін мектеп пен оқу орындарының,
балабақшалардың саны еселеп»
кбейгенімен, крнекілік оқу, тәрбие
құралдары ұлттық менталитетімізге сай
келе бермейді.
Балалар әдебиетінің негізгі мән,
мазмұны балалардың басылымдарында
крініс табады. Қазақтың, туысқан шетел
ақын, жазушыларының жасспірімдерге
арналған шығармалары бұлардың қайқайсысында болсын, жиі жарияланады. Және бұған жүздеген, мыңдаған
қабілетті оқушылардың ұсынған ғылыми
жобаларын, түрлі жанрдағы дүниелерін,
салған сурет, ұсыныс, тілектерін, т.б.
қосыңыз. -кінішке қарай, осынша рухани байлықты оқитындардың
саны елу мыңға да жетпейді. Басым
кпшілігінің таралымы 1000-5000ның тңірегінде ғана. -ткен жылы бас
редакторлар жиналып, Президентке
хат жолдап, балаларға арналған газет,
журналдардың тым құрығанда еліміздің
он екі мың кітапханасына жаздыртып алуын міндеттеуін, тендерге іліну
мүмкіндігін қарастыруын тінгенбіз.

Бұған министрліктер пәлендей мән
берген жоқ. ркімнің қалауы, демократия деп, жауапкершіліктен қашу билік
басындағылардың да, жеке саладағы
мамандардың да жаппай заңдылығына
айналды. Осының салдарынан технология дамыған сайын адамдардың
сауатсыздығы артуда. Күні кеше ғана кей
депутатымыздың екі сздің басын құрай
алмай міңгірлеуі де осының бір айғағы
емес пе?
Мен жас ұрпақтың рухани келбетін
қалыптастырып, интеллектуалдық
сұранысын айқындау мақсатында
міндеттеу әдісін қолдану керек деп
ойлаймын. Яғни Мәдениет, Білім,
Ақпарат министрліктері, т.б. толып
жатқан құрылымдар балалар әдебиетін,
балалар басылымдарын, балаларға
арналып жасалған жобаларды қолдап,
насихаттап таратуда міндеттеуді жаппай
тәжірибеге айналдырып жалғастыруы
тиіс. Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаев айтқандай: «Біз не істесек
те, бәрін келер ұрпақ үшін жасаймыз. Мемлекеттік саясаттың болашақ
алдындағы жауапкершілігін терең
сезінеміз. Бұл ұстанымнан ешқашан
айнымаймыз. Ең ғажайып ерліктер
Отанға шексіз сүйіспеншіліктен туындайтыны сзсіз. Шын отансүйгіштік
дегеніміз – жалаң ұран тастау емес, еліңе,
халқыңа қызмет ету. Адам баласы дүниеге
патриот болып келмейді. Ол білім мен
тәрбие алып, әлеуметтік ортамен араласып, азаматтық болмысын қалыптастыру
кезінде патриотқа айналады. -зінің
жеке мақсат-мүдделері қоғам игілігімен
үндесіп, елінің дамуына елеулі үлес
қосып жатқанын жан-жүрегімен сезінген
адам нағыз бақытқа кенеледі».
Мағира ҚОЖАХМЕТОВА,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, «Балбұлақ», «Дертке дауа»
республикалық басылымдарының
бас редакторы

АР МЕН БІЛІМ ІЛІМІ –
ҰЛТ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ
Қадірлі ғалым Мекемтас
Мырзахметұлы Абай мерейтойын
атап ту мақсатымен Президент
Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездескенде: «Бір жылдығын ойлаған ел
тал егеді, он жылдығын ойлаған
ел дән егеді, мың жылдығын
ойлаған ел ізгілік дәнегін егеді» деген шығыс ойшылдарының ғажап
тәсілін ерекше ырғақпен айтқан
еді. Сол сздің мәні аса тереңде.
сіресе, індет пен міндеттің арасында қыспаққа қалған адамзат баласы соңғы жылда адам
баласының жалпы міндеті, мір
философиясы жайлы кп толғана
бастаған сыңайлы. Шәкәрім
Құдайбердіұлының «Келдім
қайдан? Қайтсем пайдам? -лгеннен
соң не болам?» деген атақты үш
сауалының жауабы дәл бүгінгідей
маңызды болған емес. Қайдан
келгенін әр адам зі шешер... Біреу
құдай жаратты десе, біреу маймылдан тарадым дер... Біз бұл мәселеге
араласа алмаймыз. Ал «Қайтсем
пайдам?» деген екінші сауал мір
философиясына айналуы тиіс.
р азамат з елінің, халқының
болашағы үшін «Қайтсем пайдам?»
деген оймен іс қылар болса, ізгі
қоғамның іргетасы қаланды деуге
болар еді. «Халқымыздың әлем
үлгі тұтарлық жақсы қасиеттерінің
кбірек болғанын қалаймын» деп
ой түйген Президент Тоқаевтың
Жолдаудағы осы бір сзі де ел
басқарған басшының үміті әр
қазақстандық азаматтың адами
келбетінде екендігін аңғартады.
Мемлекеттің іргетасын қалайтын,
ең негізгі капиталы – адам. Ендеше,
кез келген мемлекеттің дамуы үшін
сол мемлекетті құраушы әр адам
жеке тұлға ретінде дамуы керек.
Сол дамудың алғышарты Шәкәрім
қажының «Қайтсем пайдам?»

деген ойымен бекітіліп отырса,
ой мен істің бірлігі бес саусақтың
бірлігіндей қолға ине іліктірер еді.
Қасым-Жомарт Тоқаев және
бір сзінде ұлт ұстазы Ахмет
Байтұрсынұлының: «Білімді болуға
оқу керек. Бай болуға кәсіп керек.
Күшті болуға бірлік керек. Осы
керектердің жолында жұмыс істеу
керек» деген ой-пайымын атап
тті. Бұл рас сз. Айтқан сзіңе
екі қолың куә болмаса, мұндай
адамның ісінде береке бола ма?!
Академик Асқар Жұмаділдаевтың
бір сұхбатта айтқаны бар еді: «Неміс
үшін сз бен істің арасы 5 см, жапон
үшін 2 см, ал қазіргі қазақ үшін
мыңдаған километрлерге созылып
кетті ме деп қорқамын» деген. Дәл
осы сзді кешегі абызымыз Ақселеу
Сейдімбек те зінің сұхбатында
айтқан. Демек, бізге керегі сз
бен істің арасын жақындату,
жақындату емес, дәлме-дәл қылу.
Бірақ дәл қазіргі таңда қазақтың
тілі де, діні де сз бен істің арасында тұрғандай. Мұндайда Шәкәрім
қажының мына сзі еске түседі:
Ерiншектен – салақтық,
Салақтықтан – надандық.
Бiрiнен-бiрi туады,
Жоғалар сүйтiп адамдық.
Егер адам баласы айтқан сзін
іске айналдырмаса, сзіне қиянат,
зіне кесір қылғаны. Сондықтан
аузынан шыққан әр сзіне жауап
беретін серт сзді адам болу
адамдықтың бастауы десек, артық
айтқандық емес. Себебі адамның
сзі – оның жан айнасы.
Хош! Бі лім ді болу үшін оқ у
керек екен. Бай болу үшін кәсіп
керек. Кү ш т і бол мақ қа бірл і к
керек болса, осы керектердің жолында жұмыс істеуге не кедергі?
Бі з ш е, а д а м н ы ң б о с н ә р с ег е
қызыққан алдамшы кңілі мен

атақ-мансапты қалаған құмарпаз
нәпсісінен артық жауы жоқ. Егер
адам з арман-тілегінің дұрысбұ рыстығын ақ ы л таразысына
салып, анық білсе, қылған ісінде
кемшілік, айтқан сзінде ағаттық
болмас еді. Басшымыз Тоқаев
бізге адамдық пен адалдықтың
нег ізг і ұс т ы н дары н а й т ы п-а қ
жатыр. Алайда сол ұстындардың
мән і н ұ ғ ы п, м а ғ ы н а сы н а з е р
салып жатырмыз ба?!.. «ділдік
– қо ғ а м д а м у ы н ы ң м а ң ы з д ы
шарты. ділеттілік – әсіресе, елжұрттың тағдырын шешу үшін аса
қажет қасиет» дейді Президент.
Бұл сз де рас. ділдік қоғамның
да, адамның да бағыт-бағдарын
анықтайтын тара зы. Қо ғам ды
қ ұ рау ш ы а дам бол ған д ы қ тан,
әділетті қоғам құру үшін әуелі әр
адамның зі әділетті болуы керек.
Ендеше, «Біз әділеттіміз бе?» деген
сауал әрқайсымыздың ішімізде ар
мен ұят дейтін трешілер алдында
сынап отыруы керек еді. «Біздің
елімізде «Жауапты мемлекет –
жауапты қоғам – жауапты адам»
жүйесі берік орнығуы керек» деген
сз шын мәнінде адамшылықтың
зегі. р адам з ойы мен ісі үшін
әд і лет т і ар со т ы н ы ң а л д ы н да
ж ау а п б е р с е, ж ау а п т ы б о лс а,
кешегі ел үшін «Күндіз күлмедім,
түнде ұйықтамадым, Аш халықты
тоқ қылдым, Жалаңаш халықты
тонды қылдым» деп жырлаған
Тон ы кк , Бі л г е қ а ғ а н д ар ар м а н қ ы л ы п, «Мей ірі м д і қ а л а
т ұ р ғ ы н дары» деп еңбек ет кен
ғ ұ ла ма Фараби лерд і ң арма н ы
шынға айналар еді.
Кенже БИЖАНОВА,
әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетінің
оқытушысы
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іл ғылымының тарихына
қа тысты әлемдік зерттеулерге
зер салсақ, оның әдіснамасына
(методология) гносеологиялық және эпистемологиялық ұстаным тірек болатынын
креміз. Гносеология – гректің «gnosis»
тану, білу, мағлұмат, ал эпистемология –
«episteme» істей білу, нер, шеберлік, білім
деген сзінен қалыптасқан термин.
Тіл ғылымының әдіснамалық (методологиялық) негізі тілді жалпы теориялық
тұр ғыда танып-білу және оны қолдана
білуден тұрады. Теориялық жақтан шешімін тапқан нәрсе практикалық тұрғыда
қолданысқа түсіп, білім қорына айналса
ғана ғылым қалыптасады. Тілдің теориясы
мен оның қолданылуын зара бірлікте
зерт теу – нәтижеге жетудің бірден-бір
жолы.
Қазақ тіл ғылымында тілді гносе ологиялық жақтан да, эпистемологиялық
жақтан да зерделеп, терезесін тең ұстаған
бірегей ғалым – педагогика ғылымының
докторы, профессор,ҚР ҰҒА-ның
корреспондент-мүшесі Фаузия Оразбаева.
Фаузия Шәмсиқызының гносеологиялық зерттеулері адамдардың сйлеу
арқылы ұғынысу, түсінісу, қарым-қатынас
жасау әрекеттерін теориялық тұрғыдан зерделеуге, ал эпистемологиялық зерттеулері
оның практикалық мәнін айқындауға
арналады. Ғалым тілдік қатынастың
теориялық мазмұнын білім беру жүйесіне
енгізу арқылы теория мен практиканы
ұштастырып, тілдік қатынас теориясының
методологиялық негізін қалады.
Тек адам танымында орныққан ойлау
мен пайымдау, сана мен ми арқылы тілдік
қатынастың жүзеге асатынын дәлелдеген
ғалым: «Ойлаусыз тілдік қатынас жоқ.
Ойлау тілдік қатынастың тірегі ғана емес,
ол – бүкіл сйлеу әрекетімен мір сүретін
адамзаттың болмысы. Ойлау мен сана, тіл
мен сйлеу – бір-бірінен ажырамас жүйелі
құбылыстар» екенін айтады [Оразбаева Ф.
Шығармалар жинағы. 2 том. Тілдік қатынас.
Алматы: «Ан-Арыс», 2019. -584 бет, 74-88
бб.]. Ғалымның ғылыми тұжырымдарын
сараласақ, тілдік қатынасқа тән мынадай
ерекшеліктерді креміз: 1) тілдік қатынас
тек адамзатқа тән; 2) тілдік қатынасқа
тіл мен сананың бірлігі арқау болады; 3)
тілдік қатынас қатысымдық бірліктердің
үздіксіз қозғалыстағы қызметі арқылы
жүзеге асады; 4) кем дегенде екі байланысшы қатысады (біреуі хабарлайды,
екіншісі қабылдайды); 5) жалпы адамзатқа,
қоғамға қызмет етіп, қоғамның әлеуметтік
қажеттілігін тейді; 6) адамның қоғамдағы
орнын бекітеді; 7) барлық қоғамдық
үрдістердің, әлеуметтік идеялардың
жүзеге асуына әсер етіп, бүкіл қоғамның
қалыптасуына қызмет етеді; 8)тілдік
қатынас адамзатпен қатар пайда болған
табиғи құбылыс; 9) жалпы адамзатқа
тән тәрбиелік жүйені қалыптастыратын
педагогикалық құбылыс; 10) адамзаттың
танымдық қабілетін дамытатын
психологиялық құбылыс.
Ол – тілдік қатынастың басты
белгілеріне жататын осы құбылыстарды
сздің, сйлемнің, тұрақты тіркестің,
мәтіннің қызметімен байланыстыра отырып, тілдік бірліктердің коммуникативтік
сапаға ие екенін ұлттық тіл білімінде алғаш
рет дәлелдеген ғалым. Оны дәйектеу үшін
тілші-ұстаз антропозектік ұстанымды
басшылыққа алады. Дәлірек айтқанда,
тілдегі адам факторын анықтап, оның
сйлеу актісі теориясында және таным
теориясында алатын орнын айқындайды.
Осы орайда тмендегі екі мәселеге
айрықша тоқталғым келеді. Біріншісі –
сйлеу актісі теориясына қосқан үлесі.
Ғалым тілдік қатынасты іс жүзіне асыру шы лардың коммуникативтік моделін
(Баяншы – Қатысымдық бірліктер –
Қабыл даушы) ұсынып, тілдесімге байланысты сйлеу актісі теориясының
басты қызметін айқындайды. Олардың
қатысымдық, байланыстырушылық,
экспрессивтік қызметке ие екенін
дәлелдейді. Тілші баяншы (баяндаушы
адам) мен қабылдаушылардың тілдік
қатынастың барлық түрлері арқылы
атқаратын функциясын қатысымдық
қызмет деп таныса, тілдесімге қатысты
байланыстырушылық қызмет тілдік
бірліктер арқылы жүзеге асатынын
ғылыми-прагматикалық жағынан сипаттайды. Ғалым экспрессивтік қызметке,
біріншіден, қарым-қатынасқа түсушілердің
берілген хабарды қабылдап қана қоймай,
оның айрықша мәнін, әсерін, күшейту

реңкін толық түсіну қабілетін; екіншіден,
баяншының хабарды баяндау барысында
қан дай ой мен мазмұнға ерекше кңіл
блу керегін, зіндік кңіл күйін, сезімін,
кзқарасын жеткізу мүмкіндігін жатқызады.
Автор қатысымдық қызметтің басты
ерекшелігін «адамдардың ауызша, жазбаша
және ым-ишара арқылы зара қарымқатынасқа түсуі» деп түсіндіреді. Ол сздің,
фразеологиялық тіркестің, сйлемнің,
мәтіннің тілдік қатынас құралы ретінде
жұмсалуы олардың байланыстырушылық
қызметінде деп таниды. Баяншы мен
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Фаузия Оразбаева Дж.Остиннің
сйлеу актісіне қатысты тұжырымдарын
басшылыққа ала отырып, мәтіннің қатысым теориясында алатын орнын ұлттық
сздік қордың мағыналық реңктері мен
ерекшеліктеріне сүйене отырып сз етеді.
Ғалым мәтіннің байланыстырушылық
қызметін локутивті акт тұрғысынан
анықтайды. Мәтін құрамындағы
қатысымдық бірліктерді коммуникативтік
жағдаятқа сай пайдалану, тілдік қатынасқа
қажетті сздерді ұтымды іріктей білу,
коммуникативтік компоненттердің
семантикалық-синтагмалық параметр-

лланың сипатына адал болу – адамшылықтың белгісі, табандылықтың нышаны, тұлға биігіне көтерілудің көрінісі.
Біз білетін ғалым-ұстаз, қазақ тіл ғылымының әдіснамалық негізін
теориялық және әдістемелік тұрғыдан байыта, дамыта отырып, осы
бағытта өз мектебін қалыптастырған, Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, Халықаралық
Педагогикалық білім беру академиясының академигі, Шоқан
Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлықтың лауреаты, педагогика
ғылымының докторы, профессор Фаузия Оразбаева – қазіргі таңдағы
қазақ тіл білімі дейтін кеңістіктегі санаулы тұлғалардың бірі, бірегейі.
Бұл – ұлт ғылымына, халықаралық түркология әлеміне есімі жақсы
таныс аға буын алыптар тарапынан да, ғылымда сүрлеу-соқпақтарын
үздіксіз салып келе жатқан әр буын өкілдері тарапынан да берілген
әділ баға, ұстаз хақындағы алқалы жұрттың тоқтамды пікірі.

ӨРІСТІ МЕКТЕП,
ӨРКЕНДІ ТҰЛҒА
қабылдаушылардың бір-бірімен пікір алмасуы, бірінің айтқан ойын екіншісінің
жалғастыруы, бірін-бірі түсінуі, хабардың жетуі, яғни олардың арасында байланыстың орнауы қатысымдық-тілдік
бірліктер арқылы жүзеге асатынын дәлелдейді. Экспрессивтік қызмет хабардың,
ақпараттың адам эмоциясына әсер етуі
тұрғысынан анықталады.
Ғалымның теориялық тұжырымдарын
практикалық тұрғыдан талдау арқылы
қатысым теориясы мен сйлеу актісінің
байланысын крсетуге болады. Мысалы:
Оңашада тыңдаған мына ән жан-жүйемді
тебірентіп, іші-бауырымды елжіретіп
барады деген сйлемде сйлеу актісінің
қызметін крсететін мынадай белгілер бар:
сйлемдегі адам факторын айқындайтын
персоналдық категория (менің жан-жүйем,
менің іші-бауырым, І жақ) баяншының
жай-күйі туралы ақпаратты қабылдаушыға
жеткізуге, олардың арасындағы қатысымдық қызметтің жүзеге асуына арқау болады. Оған сйлемді актуализациялау әдісі
арқылы кз жеткіземіз.
– Менің жан-жүйемнің тебіреніп, ішібауырымның елжіреуіне не себеп болды?
– Оңашада тыңдаған мына ән себеп
болды.
Сйлем актуализацияға түскенде
баяншы мен қабылдаушының арасындағы
қатысымдық қызмет анықталады.
Синтагматикалық әдіс арқылы
сйлем құрамындағы тілдік бірліктердің
байланыстырушылық қызметін креміз.
Сйлем үш синтагмадан тұрады. 1-синтагма: ән жан-жүйемді тебірентіп барады;
2-синтагма: ән іші-бауырымды елжіретіп
барады; 3-синтагма: оңашада тыңдаған
мына ән жанымды тебірентіп барады.
Бұлар айтылатын ойдың түсінікті болуына,
хабардың дұрыс жетуіне және сйлемдегі
басты ұғымның есте қалуына қызмет етеді.
Прагматикалық әдіс арқылы қарымқатынас кезіндегі экспрессивтікэмоционалдық қызметті анықтауға болады.
Ол баяншының қабылдаушы сезіміне әсер
етуі үшін түрлі кріктеу амалдарын қолдану
шеберлігінен крініс табады. Берілген
сйлемде сйлеуші тілдік қайталама
(реприза) (оның ішінде морфемалардың
қайталануы жан-жүйемді тебірентіп,
іші-бауырымды елжіретіп) тәсілін қолдану арқылы сйлеу тіліне экспрессивтіэмоционалдық реңк беріп, қабылдаушыға
айрықша әсер қалдырады.

лерін нормаға сай дұрыс қолдану,
интонациялық-логикалық тұтастықты айтылым нормаларына сәйкес сақтау арқылы
баяншы мен қабылдаушының арасында
байланыс орнайтынын айтады.
Тілші-ғалым мәтін мазмұнының
түсінікті, жағдаяттық уәждердің зекті,
тілдік қатынасқа түсушілердің тұлғалық,
әлеу меттік сипатының айқын болуын
иллокутивті акт заңдылықтарына жатқызады. Мұны баяншы мен қабылдаушы
арасындағы қатысымдық қызметтің жүзеге
асу крсеткіші ретінде түсінуге болады.
Перлокутивті акт аясында мәтін құрамындағы компоненттердің қабылдаушы
сезіміне, жай-күйіне, танымына, кзқарасына әсер етуі анықталған. Мұны
экспрессивтік қызметтің мәнін анықтайтын
тұжырым деп есептейміз. Ғалым сйлеу
актісінің әрбір түріне жасалған теориялық
тұжырымдарды практикалық тұрғыда
бекітіп, мәтін бойынша арнайы талдаулар береді. Бұл сйлеу актісі теориясына
қатысты методологияның тілдік қатынас
ілімінде қалыптасу жолын крсетеді.
Ғалымның тілдік қатынас бойынша
анықтаған теориялық тұжырымдары мен
практикалық талдауларынан шешендік,
сенімділік, эмоционалдылық, модальділік
сияқты категориялардың сйлеу актісінде
толық крініс табатынын аңғарамыз.
Екіншісі – таным теориясына қосқан
үлесі. Ғалым ойлау, пайымдау, сйлеу, ой
алмасу, пікірлесу, т.б. сияқты адамзатқа
тән құбылыстарды адамдардың сыртқы
әлеммен байланысын айқындайтын
танымдық әрекет деп тұжырымдайды.
Тілші бұл әрекеттер жаһандану
үдерісінде қоғамдық-мәдени-танымдық
құндылықтарды сақтауға ықпал етіп,
олардың тілдік қатынаста крініс табуы
қажет екеніне ерекше назар аударады.
Фаузия Оразбаева еңбегінде оларды
з ішінде бірнеше салаға жіктейді: тілдік
қатынас және елтаным; тілдік қатынас
және мәдениеттаным; тілдік қатынас және
патриоттық тәрбие.
Зерттеуші тілдік қатынасқа негіз делген елтаным ілімінде қоғамтанудағы, әлеуметтанудағы, мәде ниеттанудағы, жертанудағы, т.б. ұлттық
құндылықтардың зерделенетінін айтады.
Байланыстырушылық қызмет атқаратын
тілдік қатынас құралдары арқылы ұлттың
мәдениетін, жерін, әлеуметтенуін, т.б.
тануға болатынын дәлелдейді. Ғалымның

тұжырымын сараласақ, «Сәлем – сздің
анасы», «Адам тілдескенше, жылқы
кісінескенше», «Сйлей-сйлей шешен
боласың», «Сұрай-сұрай Меккеге
барасың», «Алысқа ат шаптырып сауын
айту», «Үлкенге ізет, кішіге құрмет», «Сз
сзден туады», «Сз сайысы, ой жарысы»,
«Қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ»,
т.б. бірліктері халықтың сз әдебін, қарымқатынас әдебін тануға арқау болады.
«Толағай туралы аңыз» қазақтың дарқан
даласының шекарасы туралы ақпарат
беріп, лкені тануға әсер етеді. «Шұрайлы
жер», «бай лке», «шұрайлы қоныс»
тіркестерінен туған жердің құнарлылығы
туралы ақпарат алуға болады. Маңғыстау,
Зайсан, Атырау, Арқа, Жетісу, Марқакл,
Түркістан, Отырар, т.б. мың сан атаулар
ткен заманның куәгерлері ретінде әр
кезеңнен, түрлі заманнан хабар берсе,
Тамғалы, Алашахан, Арыстанбаб, Қожа
Ахмет Ясауи, Айша бибі, Домбыауыл,
Жошыхан, Болған ана, Теректі әулие,
Бекет ата сияқты тарихи ескерткіш атаулары мен Ұлытау, Хан Тәңірі, Қазығұрт,
улиешоқы, Толағай, Баянжүрек, т.б. жерсу атаулары тарихи-мәдени ақпараттарды
жеткізуге қызмет атқарады.
«-сер елдің баласы бірін-бірі батыр
дейді», «-з ұлын, з ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді»
(І.Жансүгіров) деген қанатты сздерден
лке тарихындағы үлгі-негені сақтау
туралы ақпарат аламыз. «Мен таулықпын,
таудан мен жаратылғам. Бұлт бүркеніп жай
отын ала туғам» (Мұқағали) деген жолдардан елдің табиғат пен адамды біртұтастықта
танитынын круге болады. Ендеше, адамтаным, ұлттаным, елтаным, жертаным,
лкетаным, т.б. туралы ақпарат беретін
қатысымдық бірліктер тілдік қатынас
пен елтанымды сабақтастырады деген
қорытындыға келеді.
Тілдік қатынас пен мәдениеттаным
ілімінде заттық мәдениет пен рухани
мәдениеттің халық танымындағы бейнесі
айқындалады. Ғалым ұлттың әдеп нормаларын айқындайтын тілдік қатынас
құралдарын крсете отырып, оған
отбасылық, туыстық, елдік қатынасқа тән
атаулар мен ұғымдарды жатқызады. Мысалы: нағашы, жезде, балдыз, жиен, т.б.
Нағашының орны мен рлі «нағыз ағасы,
нағыз жанашыры» деген таным-түсінікпен
астасатынын крсетеді.
Шілдеханадан жоқтауға дейін жалға-

сып жатқан мәдени-тағылымдық жоралғыларды айқындайтын, әлеуметтік мәні
жоғары тіл құралдары дәстүрлі мәдениеттегі
қарым-қатынасты тануға ықпал ететінін
дәйектейді. Олардың қатарына шілдехана,
бесікке салу, тұсаукесер, тоқымқағар,
тілашар, құдалық, т.б. жатқызуға болады.
Мақал-мәтелдер мен нақыл сздер,
этикеттік сздер арқылы ұлттың қарымқатынас мәдениетін (қонақ сыйлау, қыз
сыйлау, т.б. ) танып-білуге болады.
Сокральды дүниетанымға негізделген
сз орамдары, табу сздер, бата-тілектер
мен әртүрлі жағдаяттағы ырымдарды білдіретін тіл бірліктері халықтың
мәдениетімен бірге, наным-сенімін
крсететінін дәлелдейді.
«Ассалаумағалейкүм, адыраспан!
Бізді Сізге жіберді Омар, Оспан.
Ем қылмасам, маған серт,
Ем болмасаң, саған серт» дегенде,
халықтың тілі мен ділінің байланысы
крініс табады.
Ұлттың санасында орныққан бала
тәрбиесі туралы ережелер мен заңдылықтар
да халық тілінде молынан сақталғаны
назардан тыс қалмаған. «Үйге кірген
жыланның басына ақ құйып шығарып сал»,
«құдыққа түкірме», «есікті керме», «ағын
суға дәрет сындырма», «кктеген ағашты
сындырма», т.б. Бұлар тілдік қатынас пен
адамзаттық ділдің байланысын анықтап,
халықтың дүниетанымынан, әлеуметтік
мәдениетінен хабар беріп, мәдениеттің
бір тармағын құрауға қызмет атқаратын
қатысымдық бірліктер ретінде танылады.
Бұдан ғалымның эмпирикалық таным
теориясын қалыптастырғанын байыптауға
болады. Эмпирикалық танымда пайымдаулар мен ұғынулар басшылыққа алынады және оның ең маңызды элементі
факт болып есептеледі. Факт латын
тілінен «factum» аударғанда «жасалған»,
«орындалған» деген мағынаны білдіреді.
Факт ұғымының мәнін ғалымдар былайша анықтайды: 1. Объективті оқиғаларға,
объективтік шындыққа («шындық
фактілері») немесе сана мен таным сферасына («сана фактілері») байланысты
шынайылықтың белгілі бір үзіндісі. 2. Кез
келген оқиғаны, құбылысты білу, оның
сенімді түрде дәлелденуі, яғни шындықтың
синонимі. 3. Эмпирикалық білімді, яғни
бақылаулар мен эксперименттер барысында алынған ұсыныс. Ғылыми факт эксперименттерге негізделеді, эксперимент

5

ешқашан жай фактілермен жасалмайды,
оған әрқашан теориялық идея негіз болады. Ғалым коммуникативті тіл білімінің
теориялық мазмұнын ғана жасаған жоқ,
сонымен бірге оны тілдік фактілермен
дәйектеп, іс жүзінде жүзеге асыра білді.
Нәтижесінде қазақ ғылымындағы коммуникативті тіл білімінің әдіснамалық негізі
қаланды.
Осы әдіснаманың негізінде тілдік
қатынас пен патриоттық тәрбиенің
сабақтастығын крсетті. Ғалым тілдік
қатынас пен патриоттық тәрбиені рухани
құндылықтар арқылы сабақтастырып,
оның педагогикалық негізін анықтайды.
Ол ана тілінің сздік қорын, бай
қазынасын толық игеру; бабадан балаға
аманат болып жеткен шежіре тілінің
мәні мен мағынасын, мазмұндық терең
иірімдерін сақтау; оларды дұрыс түсіну,
қолдана білу міндеті телген жағдайда ғана
жеке тұлғаның елге, жерге, Отанға, ұлтқа,
адамзатқа деген құрметі мен сүйіспеншілігі
артатынын, сонда ғана ұлттық мәдениет
биігіне шығып, әлемдік ркениетке жетуге
болатынын айтады. Сүйінбай ақын айтқан
«Бағасы құнды асыл сз» арқылы тілдік
қатынасқа түсу жас ұрпақтың ана тілін
сүюіне, құрметтеуіне, дамытуына ықпал
ететінін жан-жақты ұғындырады. Ұлттық
сананы, патриоттық сезімді оятуда тілдік
қатынастың алатын орны айрықша екенін
крсетеді.
Ғалым Ф.Оразбаеваның гносеологиялық зерттеулері тілдік қатынас теориясы
– сйлеу актісі теориясы – таным теориясы
үштігінен құралса, эпистемологиялық
зерттеулері сйлесім әрекеті – педагогика
– психология үштігінен тұрады. Екі
үштік бір-бірімен бірлікте, сабақтастықта
зерттеледі. Сондықтан профессор Фаузия
Шәмсиқызын ұлттық лингвистикада
қатысымдық тіл білімінің негізін салған,
коммуни кация теориясының мектебін
қалыптастырған ғалым ретінде танимыз.
Фаузия Шәмсиқызының тәрбиелеген, ғылымға баулыған елуден астам
шәкірті қазіргі кезде коммуникативтік тіл
ғылымы саласын әр бағытта зерттеп-зерделеп, еліміздің үздіксіз білім беру жүйесін
рістетіп отыруы – соның айғағы.
-ткен жылдың желтоқсан айында
аяулы ұстазымыз ҚР Президентінің
Жарлығымен «Парасат» орденімен
марапатталғанын естігенде, шәкірт тері
мен тілектес әріптестерінің қуанышында
шек болған жоқ. Ұстазға берілген бұл
марапатты біз ана тіліміз бен қазақ тіл
ғылымына крсетілген құрмет пен сенім
деп қабылдадық.
Мақаланың нүктесін қоя отырып,
қолыма Фаузия Шәмсиқызының осыдан екі жыл бұрын жарық крген бес
томдық шығармалар жинағын алдым.
-з кезегінде ғалымдар қауымының
ықылас-назарына ілігіп, талай-талай
жиын мен басқосулардың талқысына
түскен, мақалалар жазылған жасыл түсті,
сәнді, сапалы бес кітапты қайыра сүзіп
шықтым. Екінші томға алғы сз ретінде
берілген Алаш жұртының ардақты қызы,
қазақтың ғұлама ғалымы, академик Рәбиға
Сыздықтың мына бір тереңтамырлы
пікіріне кзім түсті:
«...Ар-намысы, ар-ұяты күшті, айналасына адал ниетті, жалғандыққа жаны
қас адамды «адамгершілігі мол адам» деп
бағалаймыз... Біз де Фаузияны осындай қасиетіне қарап, адамгершілігі мол,
кісілікті кісі деп бағалаймыз. Ол – жалпы
адамгершілік қасиеті ғана емес, кісіліктің
ұлттық белгілерін де бойына сіңірген жан.
Фаузия Оразбаеваны қоғамда адамгершілігі
зор ғалым, қайраткер, күнделікті тіршілікте
айналасына крсетіп отырған игілікті
істері мол нағыз кісілікті кісі, беделді
ұстаз, қадірлі замандас деп танимын...
Табысты еңбек, жемісті олжалармен ұзақ
жаса дейміз. Том-том монография ұсынып,
топ-топ шәкірт тәрбиелей беруге Тәңірім
жазсын! Бақ-талайың молынан болсын,
Фаузия!» («Егемен Қазақстан» газеті, 2009
жыл) деген екен креген ұлы кісі.
-рісті мектеп қалыптастырып, ркенді
тұлға биігіне ктерілген ұстаз хақындағы
сзімді мен де Рәбиға Сыздықтың
ақжарылып айтқан осы бір жүрекжарды
терең ойымен түйіндегенді жн крдім.
Нағима ИЛЬЯСОВА,
филология ғылымының докторы,
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың академик
С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен
әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

ПІКІР

Жаңашылдық пен оң бетбұрыстың бастауы

Құралай МҰХАМАДИ,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетінің
профессоры, филология
ғылымының кандидаты

Елдің келешек бағыт-бағдарын айқындап, келер
күннің атқарар міндетін жоспарлаған ел Президентінің
дәстүрлі Жолдауы саяси-экономикалық, әлеуметтік
дамуымыздың түп қазығы іспеттес. Президент
Жолдауы жер-жаһанға қауіп тндіріп тұрған пандемия кезінде, еліміз үшін де үлкен ауыртпашылық
артып тұрған сын сағатта елдің бүгінгі ахуалын
тұрақтандыру мен ертеңге деген сенім ұялату
бағытындағы үлкен серпін беретін уақиға ретінде
аса маңызды. Жолдаудағы саяси, экономикалық,
әлеуметтік салалардың қай-қайсысы аса зор маңызға
ие. Жолдауда мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісін
ұсынудағы мақсат – жұмыстың барлық кезеңін
жоспарлауға, орындауға, бағалауға мол мүмкіндік
алу, жұмыстың нәтижелілігіне жету. Бұл – бүкіл
басқару жүйесінің діттеген мақсаты. Шенеуніктердің
санын қысқарту арқылы үнемделген қаржының
есебінен қызметкерлердің жалақысын кбейту
туралы мәселенің қозғалуы да аса маңызды. -йткені
еңбекақысы мардымсыз мемлекеттік қызметтің пай-

дасынан зияны кп. Оны Президент Қ.Тоқаев нақты
дәлелмен анық ашып крсетті.
Жолдауда кеңінен сз болған мәселенің бірі –
әртараптандырылған және технологияға негізделген
экономика құру. Еліміздің алдында тұрған аса маңызды
міндеттің бірі ретінде неркәсіптік әлеуметімізді
толығымен пайдалану қажеттігі айтылды. Түрлі
бағыттағы тауарлардың кпшілік блігі шетелден
келетіндіктен, қара және түсті металлургия, мұнай,
клік құрастыру және машина жасау, құрылыс материалдары мен азық-түлік ндіру қажеттігі зор маңызға
ие. Ол айтылғандарды реттеуде «-неркәсіп саясаты
туралы» заңды әзірлеу қажеттігі ескертілді. Осы орайда
кемшіліктерді де батыл айтып, оны шешудің тетіктері
крсетілген. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге қабілетті экономика құрудың мүмкін
болмайтынын айта келіп, ет, жеміс-жидек, ккніс,
қант, бидай, түрлі дақылдар, сүт німдерін ндіру
мен ңдеу үшін 7 ірі экожүйе құру туралы айтылды.
Оның аса қажет екенін сала мамандары да, қарапайым

халық та жақсы сезінеді және қолдайды. Жолдауда
экономикалық дамудағы зекті саналатын шағын және
орта бизнеске қатысты атқарылған және атқарылатын
істер, згерістер, жеңілдіктер толық сз етілді.
Жолдауда Президенттің білім-ғылым саласын
дамытуға қатысты ктерген мәселелері – жаңашылдық
пен оң бетбұрыстардың бастауы ғана емес, болашақ
дамудың бояуы қанық картинасын кз алдымызға
әкелгендей ләззат сыйлауда. Жолдауда айтылғандай
білім-ғылымды дамытудағы алғышарттар озық үлгідегі
халықаралық тәжірибелерге негізделгенімен құнды.
Себебі халықаралық тәжірибенің берген нәтижесі
анық, оны сол үлгіде жүзеге асырудың тетіктерін
тез орындауға мүмкіндік бар деген сз. Осы орайда Жолдауда айтылған: «Ірі бизнес кілдері ңірлік
университеттердің ғылыми қызметін қамқорлыққа
алса, нұр үстіне нұр болар еді» деген сздің
халықаралық тәжірибеде оң нәтиже беріп жүргені
белгілі. Озық елдерде университеттердің тұрған
территориялық орнына қарай сол жердегі бизнес

орталықтары, қала әкімшілігі, ірі ндіріс орындары
оларды здерінің қамқорлығына алып, тығыз байланыста еңбек етіп, оларда жан-жақты даму жүріп
жатқанын білеміз. Олай болса, Президент айтқан ой
іске асса, білім саласы құрғақ теориялық біліммен
ғана емес, озық технологиямен, ортақ іспен алға қарай
дамиды. Жолдауда айтылған тапқан табыстың бір
пайызын ғылым мен технологияны дамытуға жұмсау
туралы қолданыстағы норма жүйеленсе ғылыми
кадрлардың да, білімнің де сапасы арта түсер еді. Бұл
келешектегі даму бағытымызға қатысты ірі міндеттер
болса, қазіргі пандемия кезіндегі әрбір ата-ананың,
оқушының, студенттің, оқытушының ойын алаңдатқан
мәселелерге бірқатар жауап берілді. Сонымен қатар
білім мекемелеріндегі мұғалімдер мен оқытушылардың
жалақысын ктеруге, олардың әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларын жақсартуға қатысты ктерілген мәселенің
де маңызы салмақты.
Қорыта келгенде, Жолдау ел болашағын, ұрпақ
тағдырын ойлаудың жарқын крінісі болмақ.
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сыл дінімізден айырылып, ұлттығымызды жоғалта жаздаған қилы заманда біз оның атын ауызға алудан қорықтық.
Құдайға шүкір, бүгінгі күні Маңғыстауға табаны тиген иісі қазақ баласының ата басына соғып зиярат етуі қалыпты
жағдайға, тіпті бұл елдің жазылмаған заңына айналғандай. Пірімізге тағзым етіп қайту менің де біраз жылдан бергі
арманым болғанымен, арнайы келудің оңтайлы сәті биыл түсті.
Жүдә, туған жеріміздің топырағын құдірет көру бәріміздің де бойымызда бұлқынған риясыз сезім ғой. Мүмкін, сондықтан
ба екен, батыста өскен жігіттер кие қонған аймақтарын ауыздарының суы құрып мақтап, ертегіге бергісіз әңгімехикаяларды шерткенде алғашқыда иланып, кейін күмәнданып, сенер-сенбесімді білмей, екіұдай сезімнің құшағында
жүретінмін. Бұл жолғы сапарымда, расында да, Үстірттің асты-үстінің әулиелер рухымен тыныстап жатқанына көзім
жетті. Тарихы таспен қашалып жазылған мекенді көзіммен көргенімде баһадүр бабаларымыздың айбынын сезгендей аруақтанып, арқам қозып кетті. Кешегі қан майданда намысын таптатпай, жер үшін жанын шүберекке түйіп,
жауынқұрттай қаптаған жауларымызды семсерімен сескендірген батырларды туғызған еліміздің бары есіңе түскенде
кеудеңді мақтаныш сезімі кернеп қоя беретінін несіне жасырайын. Әйткенмен, елдің елдігін сақтап, мынандай кең-байтақ
өлкені ұстап тұру үшін батырлықтан бөлек, кемеңгерлік пен даналық та керек халыққа. Ұлт тарихындағы сондай асқан
даналықтың дариясы болған ұлы тұлғаларымыздың бірі – Пір Бекет.

Ел-жұрты үшін ол – мадақ-мақтаныштың ғана емес, керемет құдіреттің
символы. Тіпті батысқа жолы түскен қонақ
атаға құрметін з дәрежесінде крсете
алмаса, жергілікті жұрт кпелейтіндей
кріне ме, қалай? Себебі Пір Бекетке
тағзым ету, бұл жерде кіндік қаны тамған
мінезі мәрт, кңілі дархан халықтың
елдігіне крсетілген құрмет. -йткені Бекет
ата қиянатқа қарсы тұрған ділдіктің
жоқшысы, күпірлікке жол бермеген
Адалдықтың шырақшысы, қатыгездікпен
күрескен Мейірімділіктің сәулесі,
«парасаттың асқан үлгісін танытып, үлкенкішіні, алыс-жақынды, дос пен дұшпанды
түгел мойындатқан тұлға» (біш), қол
бастаған батыр, от ауызды, орақ тілді
шешен-би.
Қыранның қанаты талар қиян даладағы
лкенің алқабын жағалай, қаймағы
бұзылмай қалың қазақ отырған елде,
әулиеге құрмет, зиярат ету, басына түнеу,
медет сұрау секілді діни сенімімізге байланатын салт-дәстүр ғұрыптары ерекше
сақталған. Десе де, сырттан ағылып келіп
жатқан саяхатшы зияратшылардың нпірі,
осы дәстүрдің сипатына басқаша мән
бергендей. Қазіргіше айтсақ, «брендке»
айналған Ата даңқы әулие-ғұмырдың
тереңіне үңілдірмей, оны түптеп тануға
кедергісін келтіретіндей. «Ата» – әулие,
басына барған жұрттың кбі сәтімен
суретке түсіп, сэлфилетіп қайтқанына мәз
болып, тақырыпты бетінен ғана қалқып,
тамсанып айта жүретін әңгіме осымен
тамамдалғандай.
Жұмбағы шешілмей кңіліміздің алыс
түкпірінде қалып қойған сауалдардың
жауабын іздеуге ықыласымыздың жоқтығы
– зекті ртейтін ең үлкен кініш. Қандай
да болсын әулиенің басына түнеу әдебі
нені білдіреді? Жалпы бабаларымыз
атын да дауыстап айтпай құрметтеген
асылдарымызға қатысты ғұрып-дәстүрдің
ізі шіп кеткен жоқ па? Кейінгі ұрпаққа
үлгі-неге боларлық мұндай әңгімелердің
тұңғиығына біз кп жағдайда бойлай
бермейміз.
Қызырмен сұхбаттас болған әулиелерден шапағат іздеу дәстүрі эпостардан
басталғанын еске алайықшы.
«Маңғыстау мен Қараойы,
улиенің бір ойы
Үш жүз сексен әулие,
Қойдай болып күңіренген,
Ұлсыздарға ұл берген,
Қызсыздарға қыз берген,
Жансыздарға жан берген,
улиеге барайын
Мойныма бұршақ салайын...».
Алпамыс батыр жырындағы бір перзентке зар болған Байбрі мен Аналық
зіреті Қаратаудан әулие жағалап шығып,
етегін шеңгел сыдырып, жолда кп бейнет
кріп, Маңғыстауға да жеткен екен.
Ал әулиелердің әулиесінен қалған:
«Бабам Хорасан келдім арасан,
Зиярат етейін деп ісімді сұрасаң,
Мүшкіл ісімді қылғайсың ансан,
Рахым ете кр бабам Хорасан...
лінің әулеті Шері Құдасан,
Келген бәлені дәпі қыларсың,
Құл Қожа Ахметке жар боларсың,
Рахым ете гр бабам Хорасан» деген
хикмет оның ықылым заманнан келе
жатқанын растайды.
«улиенің жатқан жерінде Алланың
нұры болады, Алланың нұры бар жерде
береке болады, әулиенің басындағы нұрды
ғайбаттау, зұлымның кңілінде болады»
деп жазып қалдырған екен ортаазиялық
суфизмнің ірі кілі әл-Хаким ат-Тирмизи.
Осымен біз білетін тақырыптың да құдығы
сарқылғандай.
Атеист әкелерінен туған, ата дінімізден
ажырап қалған жасы жер ортадан асқан
бүгінгілерді не бетімізбен жазғырамыз.
-зіміздің де оңып тұрғанымыз шамалы.
Құдай біледі, бұл жерге әулиенің басына
Аллаға «шірік» қосып жүрген жоқпын ба
деп те шерменде күмәнмен келетіндер жоқ
емес шығар-ау, сірә.
Мен болсам «қайдан келдім?»,
«неге келдім?», «қайда барамын?» деп
мына жалғанның мәңгілік жұмбағын
іздегендердің жанын мазалаған ұстара
сауалдарына жауапты әулиелі мекендерден табатынына шүбәсіз сенемін.
-йткені фәни жалған мен бақи дүниенің
шекарасы, лі мен тірінің арасын торғын
перде ғана бліп тұрған да осы мекен емес
пе?! Мұны қазақы танымымыздағы әулиеәмбиелерге қатысты маңызды ғұрыптың з
мағынасында елестете алмағандықтан, оны
бәз-баяғы қалпында, толық мағынасында
түсінгісі келген пенденің шым-шытырық
ойы деп қабылдарсыздар. Ойды ой шырмап, Бекет-сопының жанын түсінбеймінау деген кеудеге күдік ұялап әрі кең
тыныстап «Иә, Пірім» деп айта алмайтын
дәрменсіздігіме налыған кңілмен
Оғландыға қарай жол жүріп келемін. Алла
Тағала ізгі ниетімді ескерусіз қалдырмай,
тілеуімізге Бекет Ата уәли болып осы
жолымызды ашқан шығар деген жұбаныш
бойымды тіктетті. Алдымнан ескен самал
санамды сергіте түскендей. Жаныма игі
сәуленің нұры тгіліп, ғарыштан жеткен

сиқырлы әуеннің жұмбақ үні кңілімді
тербеп, әдемі сезімнің құшағында балқып
келемін. Рухымен жебеп, Оғландының
самал желі емес, атаның мейірімді алақаны
маңдайымнан сипап, еркелеткендей
болады.
Киелі тұлғаның ғұмыры туралы біршама
жақсы дүниелер жазылса да шын бейнесі,
дара қасиеті, асыл мұрасының басты
сипаты діни тарихымыздан қалтарыста
қалып, жадымыздан шкенін осы сапарда
аңғардым. Мен бұл жерде Бекет Атаның
сопылығы жнінде айтқым келіп отыр.
Мұндай маңызды деректі жалпақ ел
мүлдем білмейді емес, кптің хабары
бар. Бірақ оны дұрыс қабылдау, түйсіну
бүгінгі ұрпақтың маңдайына жазбаған
дүние сияқты. Оның қасында Атаның,
қазіргі түсінігіміздегі әулие-әмбиелігі етене
жақын.
Бекет Атаға қатысты да біршама
еңбектердің ақпараттық маңызы болғанымен, ғылыми мәні бар жан-жақты зерттелген терең дүниелер әлі жазылған жоқ.
Біз, кбінесе, Піріміздің тарихи тұлғасын ел
арасындағы аңыздар арқылы ғана білеміз.
Тоқсаныншы жылдары «Қазақстан»
телеарнасында жұмыс істеп жүрген кезімде
нертанушы Жарқын (Шәкәрім) ағамның
атақты Шәміл білтайдың «Бекет Ата»
күйінің тарихын айтып берген әңгімесі
есіме түсті. Бұл күй қасиетті Атаның бір
әулиелігі жайлы аңызға байланысты туған
екен. Аңыз бойынша, Оғланды маңынан
бір кш тсе керек. Кштегі бір түйе жазым
болып, құздан құлап тменге ұшады. Түйе
үстінде қолына нәресте ұстаған әйелдің
ері Пір Бекеттің құрдасы екен. Құрдасы
замандасының әулиелігіне сенбесе де, осы
қас-қағым сәтте аузына Бекет Ата түсіпті.
– Иә, Бекет! Аруағыңа 100 құнан қой
атадым, – депті.
Құзды құлдилай іздеп барса, түйесінің
жайылып жүргенін, әйелінің баласын
емізіп отырғанының үстінен түседі.
Бірақ құрдасы әйелі мен сәбиін лімнен
құтқарған Бекет Атаны да, уәде берген 100
құнан қойды да ұмытып кетеді.
Арада біраз уақыт тіпті. Бір жиында
Бекет Ата жаңағы құрдасымен кездейсоқта
жолығып қалады. Қолынан шап беріп
ұстап алып, 100 құнан қой атағанын есіне
түсіреді. Қыпылықтаған құрдасы бұл
сзді Бекет Атаның қалайша естігеніне
таңғалыпты.
– ңгіме қойда емес, сол сәтте мен
сені емес, сәбиіңді аядым, – дейді Бекет
Ата. Құтқара кр дегеніңді Алла Тағала
естіп біліп, маған аруақты күш бітірді.
Сол сәтте құздан құлаған түйені жауырыныммен тосып алдым, сенбесең кр,
– деп сзін сабақтай отырып арқасын
крсетеді. Қараса жауырынында түйенің
трт табанының ізі қалған екен дейді. «О,
тоба!» десіп таңырқасыпты мұны естіп,
крген жұрт. Құрдасы кешірім сұрап,
Атаның әулиелігін мойындапты да 100
құнан қойын беріпті. Мұны Бекет Ата
мешіт салуға жұмсапты.
Піріміз туралы мұндай аңыздар кп.
-те кп. лімсақтан белгілі, елден ерек
болып жаратылған тұлғаға байланысты
аңызды халықтың махаббаты туғызады.
Айтыңызшы, елі мен жерін жан-тәнімен
беріліп сүйген абзал жанды, асыл азаматты
туған халқының сүймеуі мүмкін бе?
йткенмен, Бекет Ата сияқты
бірегей құбылысты тануға, қабылдауға
аңыз аздық етеді. Тл тарихымызды
зерттеу саласындағы ойсырап тұрған
олқылықтарымыздың бірі осы. лде
мұндай «бейнет» бүгінгі таңдағы советтің
қызыл шекпенінен шыға алмаған, қаққан
қазығын жұлып тастауға шамасы келмеген ғалымдардың зердесіне ауыр жүк
пе? йтеуір, бұл ғана емес, барша қазақ
жерінде тек қана томпайған моласымен
бірге мұрасы да қалған қасиеттілердің
дерегі жабулы қазан күйінде жатыр.
Кейде зіміздің болмысымызды тануға
ықпалы бар нартұлғалардың мұрасын
алтын тұғырына қондырып тереңінен
қазып зерттеп, қалың жұртының игілігіне
жеткізбеуге барын салатын құдіретті күш
бардай кремін.
Сонымен, Оғландыда жатқан Бекет
Атаның басына жетпес бұрын, Шопан
Атаға аялдап, құран бағыштап тілек
тілеу ырымы бар екен. Бұны Бекеттің 14
жасында әкесінің нұсқауымен Шопан
Атаның жерасты мешітіне түнеп, аян алуымен байланыстырған сияқты. Айта кетелік,
Шопан Ата – түркі сопы-шейхтарының
басшысы Қожа Ахмет Ясауи шәкірттерінің
бірі деп айтылады. Аңыз бойынша, Шопан
Ата Қожа Ахметтің Түркістанда лақтырған
асасын Маңғыстау түбегінен табады. Ол
аса қадалған жерді үңгіп, жерасты мешітін
салады. Құдық қазады, ткен-кеткен
жесін деп тұт ағашын егеді. Ел балаларын
оқытып, зі де ғұлама ұстаз атанады. Оның
жерасты мешіті жартылай құлаған күйінде
әлі күнге дейін сақталған, ел-жұрты оның
басына тәу етіп, түнейтін қасиетті орын
екен.
Аңыздағы қасиетті Асаның Бекет Атаға
да қатысы бар. Хиуадағы Шерғазыхан
медресесінде Бақыржан қожадан алған
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басындай тәкаппар жүрегінен мәңгілік
жаннат тапқан, жақсы заманда да, жаман
заманда да Оған деген ел сүйіспеншілігіне
қылау түсіп крмеген Пірімізге қанша
тағзым қылсаң да артық емес деп білеміз.
Жаратушыдан кие қонған атамыз з
заманында тастан қашап, тауды үңгіп
бірнеше мешіт салдырған. Ол туралы
ХІХ ғасырда ңірді аралаған шетел
зерттеушілерінің алғашқы жазбаларында
кездеседі. -лкені аралап келген саяхатшы
– зерттеуші Э.Эверсман 1821 жылы мынадай жазба қалдырыпты: «Үстіртте таудан
қашап жасаған мешіттер, араб, парсы,
татар жазуларымен безендірілген. Мұндай
ескерткіш зиратты Бекет Ата трт жерден
қашаған... Оның бірінде қыста, екіншісінде
күзде, үшіншісінде жазда болады екен».
Бертінде қазақ халқынан шыққан
тұңғыш архитектура профессоры,
Қазақстанның еңбек сіңірген сәулетшісі
Малбағар Меңдіқұлов осы ңірдің
ескерткіш-зираттарын түгендеп, орындарын белгілеп кітап етіп шығарады.
Онда: «Бекет Ата жерасты мешіті құзжартас сілемінің мүйіс бұрышынан кеулеп
жасалған. Таяу жылдары мешіт алдынан,
млшерлеп айтқанда, күн батыс бетіне
Бекет Атаға алтыншы буыннан қосылатын
туысы, жергілікті тұрғын Мыңжасар
Бектілеуов құдық қазып шығарған. Шеңбер
іспеттес мазардың бас ғимаратын клемі
4,5 метр шамасында алғанда, мешіттің ішкі
крінісі қазақтың киіз үй бітімін елестетеді.
Құбыла жақ қабырғасындағы михраб
қуысы ғибадат етушілердің дұға оқитын
блмесі екендігін аңғартады. Бұған шектес
батысындағы жарты шеңбер тәрізді блме
еденін табалдырық деңгейлестіре тсеген.

Мұндағы қасиетті орындар дінімізбен
байланысты болған соң, мешіт аталып жүр.
Егер әріден ізденсек, оның тек бала оқыту
үшін емес, басқа мағынасы да менмұндалап
тұрғандай. Белгілі бір уақыт кезеңінде салтанат құрған исламның бір арнасының,
сол кезеңдерде мір сүрген адамдардың
дүниетанымын з атауымен айтуға да
тартыншақтап жүргеніміз кінішті-ақ.
Бұл ойымызды тарқатпас бұрын, осы
сапарда олжалы болған жайыма тоқталып,
Ақмешіттің шырақшысы, Бекет Атаның
ұрпағы Ислам қажы Мырзабекұлымен
кездескенімізді айта кетейін. Асылдың
сынығы Исекең кп нәрсені әріден ойлайтын, дүние сырынан жан-жақты
хабардар, мінезі байсалды кшелі кісі
екен. Піріміздің осы жерден мәңгілік
мекенін тапқан әкесі мен шешесі, Торғай
атты ұлының басына құран оқығаннан
кейін шырақшының үйінен дәм татып,
әңгіме-дүкен құрдық. Мені бұл кісінің
жанкештілігі таңғалдырды. Материалдарды тірнектеп жинап жүріп құрастырған,
қалыңдығы кірпіштен де үлкен, клемі мың
бетке жуық «Бекет Ата» атты имандылықтағылым кітабын қолтаңбасымен сыйлап тұрып, Ислам қажы бізге біраз сыр
шертті. Бекет Атаның тарихын зерттеу
ісімен қажы ұзақ жылдан бері айналысып
келеді екен. 1993 жылы жазған алғашқы
кітабы оқырмандар қолына тие салысымен кптеген хаттар алыпты. рине, қай
кезде де біткен іске сыншы кп. Біреулер
мақтаса, екіншілері даттаған.
Қомақты қалың кітапта еліміздегі
барлық басылымдарда жарияланған, Ата
туралы жазылған аңыз-әпсана, ғылыми
деректермен бірге ғалымдардың зерттеулері

Демек, 1813 жылдары дүниеден ткенінен жарты ғасыр шенінде де Бекет
Атаның сопылығы дәуірлеп тұрғанының
нақты дәлелі. Бертін келе ұрпақтар ауысып,
алдыңғы толқын бабаларды зор құрметпен
Ата атау заңды нәрсе. Алайда арада
ткен жылдар, яғни сол замандарда орыс
отаршылдарымен бірге келген «татарлану»
кезеңі, одан кейінгі құдайсыздар кезеңі
Бекеттің сопы атын шіруге әсер етуі
мүмкін.
Тағы ескеретін нәрсе, Ата мір сүрген
кезең ХVІІІ ғасырдың 1750-1813 жылдар
аралығы. Осы ғасырдың тоқсаныншы
жылдарының басында патша кіметінің
қолдауымен татар муллалары қазақ даласында исламды әкімшілік жағынан бекітуге
арналған саясатты жүргізушілер болды.
Орынбор шекаралық комиссиясының
мәліметі бойынша, 1851 жылы Кіші жүз
аумағында, Бкей Ордасында әр рудың
басында 113-тен 130-ға дейін молдалар
болған. (Ю.А.Лысенко «Татарский вопрос»
в конфессиональной политике Российской
империи в Казахстане (конец XVIII –
начало ХХ в.)
Лысенконың еңбегінде Оралда 13 873
татар мір сүріп, 116 мешіт салып, оның
22-сі тікелей Орынбор мұсылмандық
діни жиынына қарағаны айтылады. Мұны
ауызға алып отырған себебіміз, патша
әмірімен елге келсе де татар молдаларының
да басында сәлдесі, аузында Алласы,
қолында таспихы болды. Яғни здері
жаулап келген ңірде атағы жер жарып
тұрған, медресе Бекет сопының артында
қалған жазбалары болса Ресейге жнелтілуі
әбден мүмкін ғой. -здерінің саясатын
жүргізгелі келгендерге, жергілікті елдің

Зады, бұл мінәжат етушілердің тынығатын
орнына арналған. Кең дәліз арқылы клемі
жағынан алдыңғыдан қалыптастпайтын
теріскейіндегі үшінші жайға жалғасады...
Есік орнындағы тар ауыз шығысындағы
тртінші құжырамен байланыстырады. Қабырғалары мен тбесі опырылған
құжыра еденінен қабыр ескерткіштерінің
сынған қалдықтары табылды. Шырақ үшін
қалдырылған қуыс қана болмаса, ғимарат
қабырғаларынан кркемдік безендірудің
ны шаны да байқалмайды, әйтсе де те
әдемі, теп-тегіс қашалған...» деп суреттеп
жазған.
«Ақмешіт» деп аталатын қасиетті
жанның ата-анасының мәңгілік тұрағы.
Мұнда әкесі – Мырзағұл, шешесі – Жәния,
Торғай атты ұлы да, осында. Мырзағұлдың
әкесі де осы қорымда деп анықталыпты.
Аруақтарға құран бағыштап, дұға оқыдық.
Бекет Атаның нәубет жылдары
құлатылған мешітін 1997 жылы қалпына
келтіріп, бір жылдың кезінде жндеу
жұмыстарын аяқтап, зиярат етушілерге
түнек үйін салып, айналасын абаттандырады. Бұдан басқа Бекет Ата тағы бірнеше
жерде мешіт салдыртқан. Бір деректерде
оның саны жетеу десе, әзірге тртеуінің
орны белгілі. Соның бірі Құлсары
қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 66
шақырым қашықтықта, Жем зенінің
оңтүстік бетіндегі зен жағасына таяу
орналасқан. Ақбор тбеде орналасқан
Ақмешіт, екіншісі Ескі Бейнеудегі,
Маңғыстау облысындағы Бейнеу
ауданының орталығы Бейнеу кентінен 20
шақырымдай жерде айналасы қоршалған
үлкен қорымның ішінде. Мешіттің шығыс
жағынан 2 шақырымдай жерде АқтауАтырау тас жолы мен теміржолы теді.
Қарақия ауданына қарасты Оғландыдағы
мешіт, Тобықты ойындағы және
Байшағардағы мешіті. Бұл мешіттердің
орны табылып анықталған екен. Игіліктің
ізінде жүрген ат тбеліндей ғана жанашыр
азаматтардың мешіттерді қалпына келтіріп
халық игілігіне айналуына атсалысып
жүргені қуантады. Дегенмен, әулиелі
жерлерді анықтап қана қоймай, кешенді
түрде зерттеп, ғылыми бағасын беру
қажеттігі бар.
«Мешіттің тбесіне қарағанда,
Темірқазық жұлдызы тбенің дәл үстінде
тұрады. Мұны Бекет Атаның обсерваториясы болған сияқты деуге болады. Картадан қарап отырып, Ақмешіт,
Оғланды, Байшағыр мешіттерінің арасын
түзу сызықтармен қосса, тік бұрышты
үшбұрыш шығады, ал Бейнеу мешіті мен
Байшағыр мешіттерінің арасын қосса,
сол үшбұрыштың биссектрисасы сияқты.
Сонда бұл мешіттерді Ата белгілі бір
математикалық есептеулермен салдырған
жоқ па екен деген ойда қаласыз. Пір Бекет
аруағы адамдарға жылан, арқар, аққу
болып крінеді. Бекет мешіттеріне адамдар шын ниетімен келмесе, я болмаса,
күнәлі адамдар келсе, жыландар ысылдап
шығып, алдарын кес-кестеп жолатпайды.
Атаның аспандағы аруағының иесі –
аққулар. Оғланды мешітінің маңындағы
тау- тастарда арқарлар мекен етеді.
Зияратшылар жыландарға да, аққуларға
да, арқарларға да тимейді, оларға зақым
жасамайды, атпайды, ауламайды. Егер
зұлымдық жасалса, оларды Атаның аруағы
тегін жібермейді» деп жазады филология
ғылымының докторы, профессор Қадыр
Жүсіп.

жинақталыпты. Ислам қажының қырық
жылғы еңбегінің жемісі.
– Қам сүт емген пендеміз ғой, қоспаны
қанша шайқап електен ткізіп тазарттым
дегенмен, жүз пайыз тазармайтындығы
белгілі. Сол себепті бұл кітапты қатекемшіліктен ада деп толық сеніммен айта
алмаймын. дейі емес (ондайдан Құдай
сақтасын), білместіктен қате кетсе әуелі
Алла Тағала, содан соң Ата рухы, одан
соң қалың оқырман, кейде шабыттың
жетегімен артық кеткен тұстар болса,
здеріңнен кешірім тінемін. Алғашқы
кезде Бекет Атаның ғұмырнамасын кәдімгі
тарауларға блінген роман сияқты етіп
жазсам ба деп ойлап едім. Қолда бар
деректер шектеулі болғандықтан тағы да ол
ойымнан арылып, ойша кезеңдерге бліп,
шағын-шағын тақырыпшалар етіп сомдап
шығарғанды жн крдім, – деді Ислам
қажы далада басталған әңгімені үйдегі
дастарқанда жалғастырып.
Бекет Ата туралы деректердің бәрі
ықтиятпен жинақталған клемді еңбекті
қолыма ұстап, қуаныштан жүрегім алыпұшқан кңілмен нән кітаптың беттерін
парақтап, білетін мағлұматыма қарағанда,
білмейтін мәліметімнің әлдеқайда кп
екенін түсіндім.
1750 жылы туып 1813 жылы дүниеден
ткен Бекет Ата – Маңғыстауды жайлаған
Адай ұлысының аруақты перзенті. Алайда
ол тарихта Қосқұлаққа ие Адайға ғана емес,
мұсылмандықты ту етіп Қазақстанның
батысын мекен еткен ағайындармен
қатар алты Алашқа Пір болып ткен.
Кршілес түрікмен, збек, қарақалпақ
бауырларымыз да Бекет Атаны Пір тұтып,
аруағына сыйынған. Атаның «Кім бұрын
сыйынса соны жарылқаймын» деуі де
бүкіл мұсылман қауымын ұлтына, не
ұлысына қарай блмеген әділдігінен
болар. Оның осы қасиеті мен ұлан-ғайыр
ағартушылығы, батырлығы, емшілігі,
крегендігі, астрологтығы, сәулетшілігі
және әулиелігі оны даңққа бледі. Тағы бір
жаңалық: Атаның ғалымдық қасиетке ие
екені анықталды.
«Адамды жалғыз сатыда қарап зерттеу обал, оны әр деңгейде, әр мазмұнда
қарастыру қажет» деген екен Қожа
Ахмет Ясауи бабамыз. Сол ғұламаабыз айтқандай, Бекет Атаны тек діни
қайраткер ретінде біржақты бағаламай,
оның жоғарыда санамалап ткен әралуан
қасиеттерін аша түсіп, ұзақ жылғы зерттеу
жұмыстарының қорытындылары – деректер мен дәйектерге, сондай-ақ имандылық,
адамгершілікті уағыздайтын шындыққа
бергісіз тарихи аңыз-әңгімелерге негізделіп
отырып, бүгінгі скелең ұрпаққа Атаның
жан-жақты ғылым және зайырлық қасиет
иесі болғандығын баса айтуымыз керек.
Еңбекті парақтай отырып, құлпытастағы жазулардың аудармасына кзім
түсті. Мұнда Ақмешіт, Ескі Бейнеу және
Оғланды қауымында жерленгендердің
дерегі келтірілген. Солардың ішінде «Адай
руы. Жаналы. Қосқұлақ Бекет софы тайпасы. Жағай баласы Молбай. Жаздырды
баласы-інде оп, Мамай. Тағы бірінде
«Бекет софы жиені.1861-де опат. Санада»
деп жазылған, Бекет сұпы баласы Алдоңғар
баласы Нурмухаммед молда, 1851» деген
жазулар. Сонымен бірге мақаланың авторы
Мұрат Ақмырзаев «Осы жерде: сырты сегіз
тісті іштей сызылған қос шеңбер, тасбих,
айбалта түрінде салынған софылық қауым
(орден) белгілері кездесті» дейді.

діни қорғаны болған Бекет Ата мұрасы тәптәуір қарсылас. Оның атын шіріп жібере
алмаса да, құбылысты саралауы тиіс.
Ендігі жерде Бекет Атаның бір белгісін
Уфа, Қазан архивтерінен іздеген жн-ау.
рине, бұл менің кбіміз үшін әлі жұмбақ
мәселені зерттеу барысында топшылаған
з пайымым. Трелігін мүйізі қарағайдай
ғалымдарымыз айта жатар.
Тарихына сырттай қызыққаным болмаса, мен дінтанушы емеспін. Бекет Атаның
сопылығы туралы ойлағанда, бертінге
дейін зікір салып, сопылық жолынан
жаңылмаған Ясауи кесенесін ханака етіп
сопылар жиналған жерге айналғанын
білеміз. Бекет Атаның зі орта ғасырда
жасаған Ясауимен салыстырғанда бертінде
ткен. Бірақ аумалы-ткпелі замандарда
Бекет сопының ізбасарларының жолы
үзіліп қалды деп ойлаймын. Осы арада
Ясауи тарих атын ұстаған қожа-сопылар,
хазірет-ишандар қысымға түсіп, Қазан
тңкерісінен кейін мүлдем жойып жіберді.
Осындай текетіресте аты ғана жеткен Бекет
Атамыздың да тарихы ашылмай қалар ма
екен?!
Айта кету керек, бәріміз де жақсы
мұсыл ман болғымыз келеді. Бірақ ол
дегеніміз жеріміздегі дін исламның арғы
тарихына топырақ шашу емес қой. Сол
ислам мәдениетінің бірі сопылық сзі
соңғы кездері ғана тілдік қорымызға енсе
де, әлі де оны түсіне алмай жүрген жайымыз бар. сіресе соңғы кездері «сопылар» қуғындалып, одан қалды салафитвахабисшілердің «ілімі» ккірегімізді
кеулегені сонша, әулие деп айтудан үркітіп,
еркімізден айырып тастады емес пе? Мұның
астарында, әрине, дін мәселесіне келгенде
оң-солымызды ажырата алмайтындай
білімсіздігіміз, қауқарсыздығымыз жатыр.
Міне, білместің зі дұрыс таңдау жасауға
кесірін тигізіп, жанымызға жақпайтын
нәрселердің алдында қауқарсыз етті. Бұл
бізге үлкен сабақ болуы тиіс.
Енді осы жазбалардағы сопы деген
кім деген сұрақтың жауабын әркім хәлқадерінше ізденіп табуына мүмкіндік
бар. Бұл тек біздің елімізде пайда болған
жоқ, бастауы «Тасаввуф» исламдағы
діни-мистикалық ағым ретінде зерттеген
шетелдік те, отандық та ғалымдардың
еңбектері бар. Сопылық тақырыбына
кеулеп кетпей, кідіргеніміз сондықтан.
Түрік-ислам мәдениетінің бір ұштығын
түсіну үшін айтарлықтай ізденіс, дайындық
қажет. Айтпағымыз, ел аузында мешіт деп
жүрген жерасты орындар «қылует» немесе
мүридтер жиналып Аллаға зікір айтатын
ханака-жай болуы әбден ықтимал.
Маңғыстау түбегіндегі жерасты
мешіттері осындай сопылық рәсімдерді
атқару үшін, бір жаратушы Алламызды
үнемі «Лә иләһә иллә Алла» деп зікірмен
еске алу, қылуетке түсіп ғибадат жасау,
нәпсімен күресіп, жүрегін тазалау сияқты
амалдарды орындайтын құпия орыны деуге
хақымыз бар. дебиеттен шолғанда, Ақтан
Керейұлы айтқандай:
«Жамағат жиған алқалап,
Салауат айтқан Аллалап.
Зікірмен зарлап түн қатып,
Нәпсісін шапқан балталап.
Шайтанды сеспен қашырған,
Ккірек кзі ашылған!..» дейтіндей
қасиет тұнған жер.
Бекет Ата Ясауидің шәкірті Шопан
Атадан аян алса, Қожа Ахмет Ясауи
осы ағымның түркітілдес тармағының
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дәрісі аяқталып, елге оралар сәтінде Оғландыға түскен асасын алып, осы жерасты
мешіттерін қашап салған екен. Мүмкін,
біздің ұғымымызда аспаннан түскен аса
таяқ болса да, мұның сопылық тұрғысында
құпиясы блек деп ойлаймын. Мүмкін,
ұстаздан шәкіртке сопылық дәстүрді, ілім
мен құпия-сыр берудің бір белгісі, бәлкім,
біз түсіне алмай жүрген рәсімі де болар.
Асаның материалдық санамызбен
түсіне алмайтын тағы бір кереметі
болыпты. Ата дүние салғанда артында
қалған ұрпақтарының алауыздығы себеп
болды ма, аса ұшты-күйлі жоғалады.
Күндердің күнінде бір ұрпағының алдынан
қызыл түлкі қашып, бұралаңдап барып
ініне кіріп жоқ болады. Белуардан інді
қазғанда алдынан кк аса шығады ғой.
Міне, сол аса әлі күнге дейін ұрпақтарының
қолын да сақтаулы тұр. Бұл да жақсы
ырым. Қасиетті кк аса қолымызда барда,
Атаның да қасиеті бір ұланына айналып
соғар. Асаға шегенделіп түскен құпияның
да сыры ашылар. Сол арқылы қазақы
дүниетанымымыз ркендеп, дүр жарар.
Сол күндерді жаратқанымыз жақындата
түссін! зірге, асаға түскен таңбалардың
құпиясы анықталған жоқ. Дегенмен,
оқымысты молдалардың айтуынша, бұл
таңбаларда халықтың болашағы хақында,
елді нендей жағдайлар күтіп тұрғандығы
жайында сыр бар.
Қазақы дәстүрімізден шіп бара жатқан
жолының үлкені – бата алу. Бұл күндері
батасы қабыл аузы дуалылар азайды ма,
әлде згенің жақсы лепесіне мұқтаж
емес, ткеннің жолын керексінбейтіндер
кбейді ме, басын ашып айта алмаймыз.
«Баталы ер арымас, батасыз ер жарымас»
деген сз біздің елдің баласының басында
бары анық. Бірақ Бекет Ата заманында
басқаша болатын. Ол жас күнінде ұлы
нағашысының ауылына барады. Бұл тама
Есет Ккұлының қартайған шағы екен
(1667-1766).
«Үстіңнен дүбір кетпесін,
Құлағыңнан сыбыр кетпесін,
Ақ-қараны айыратын боларсың,
Жауды қайыратын боларсың.
Атыңның зі айтып тұр,
Дүр боларсың,
Еліңе шуақ шашар нұр боларсың,
Үш жүзге атың шығар Пір боларсың!
ттең... екі арада қыр бар-ау» деп
қайырған кәрі нағашысының ақ батасы
қабыл болып, Бекет Атаның шапағатшуағы күні бүгінге дейін басына іздеп
келгендердің жүректеріне нұр болып
құйылып жатыр. Алдағы уақытта да
оған деген халықтың махаббаты үдей
түсетініне осы жерге зиярат етуге келіп
жатқан адамдардың жыл сайын кбейіп
бара жатқан нпірінен аңғарғандаймыз.
Бұл лкеде тұратын ел-жұрттың қуанған
кезінде де, құлазыған шақтарында да
Бекеттің атын ауызға алуы қалыпты
жағдай. Осы түбектің тумасы классик жазушы біш ағамыз мұндай құпияның сыры
қарапайым ғана екенін тамыршыдай тап
басып, қалай дәл айтқан десеңізші: «Бекет
Ата жаудан елді арашалаған Батыр, дауда
әділетті арашалаған Қази, озбырлықтан
обал мен сауапты арашалаған Пірадар,
лсізге Медет, Күштіге Айбар, Зарыққанға
Жебеу, Тарыққанға Демеу, Асқанға
Тосқан, Сасқанға Сая, Ұрпаққа Ұстаз,
Ұлысқа Ұран, Ел Иесі, Жер Киесі!». Біз де
заңғар жазушының сзіне қосыла отырып,
рухы асқақ жұртының ақар-шақар шың
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негізін қалаушы. «Мәдинада Мұхаммед,
Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда
Пір Бекет» деп айтылуы да соның белгісі.
Бір қызығы, қазақтың барша діни
ұстанымының негізі байланған қазығы
іспеттес осы жолдар алғаш рет қай заманда, қай жерде, алғаш рет қай шешеннің
аузынан шықты екен деген сұрақ
әдебиетші ретінде мені де қызықтырады.
Дінтанушылар мен сз нерінің ізіне
түскендердің құлағына алтын сырға.
улие Бекеттің жас күнінде Хиуада
«заманының ұлы сейиді» атанған Бақыржан
хазіреттен білім алған кездерінен кп аңыз
жеткен.
Бірге оқып жүрген шәкірттер Бекетті
сынамақ болып, бірін шалқасынан
жатқызып, үстіне шүберек жауып, жаназасын оқып бер дейді. Ондағысы тірі адамға
оқыған жаназасын мазақтамақ болғаны
екен. Бекет сыр білдірмей жатқанның
жаназасын оқып береді. Артынан
құрбылары орнынан тұрғызып жібермек
болып жатқанды жұлқыласа, қозғалмайды.
Сонда Бекет:
– Оны (жатқан мәйітті меңзеп) қозғап
әуре болмаңдар, бәрібір ол енді тұрмайды,
– депті. Ойнап едік деген шәкірттерге
тылсым иесі:
– Мен ойынды қойғалы қашан, – деп
жауап берген екен.
Енді бірінде елдің шетіне жау жақындап
қалған екен. Сонда Бекет:
– Мен қол бастап бармаймын, бірақ
сендерден де қалмаймын. Жау келер
тұстағы үлкен сайлардың біріне күні бұрын
барып жайылыңқырап тұрыңдар. Жау
жақындағанда аққу болып жауға қарай
қаңқылдап ұшамын. Сол сәтте сіздер де
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Пір Бекеттің аруағы сеп болып,
қиындықтан құтылып, тығырықтан жол
тапқандар туралы кп айтылады екен.
Бұл да неше жылдар бойына әулиенің ел
аузында аса құрметпен айтылып жүргеніне
қарап, оның аруағының шапағаты әлі де
біздей пенделерін тастап кетпегенінің
белгісіндей крінді.
Пір Бекетті бертінде жырлағандардан
кім бар екен дегенде, Ғафу Қайырбековтың
әңгімеміздің басында айтқан аңызды
түрлендіріп жазған мына бір лең жолдары
жадымда жаңғырды.
«Осы аңыз естігенде есімді алған,
Сондай бір ел жадында есім қалған,
Адайлар: «Иә, Бекет!» деп сыйынғанда,
Кеңейіп сала берген есіл жалған.
Біз-дағы пендеміз ғой бұлт кешкен,
Сауында қауіп-қатер шығыпты естен:
Құлдилап сондай құздан құларымда
Арман не, «Иә, Бекет!», – деп тұрып
кетсем?!» дейді таңғалған ақын.
Ата 63 жасында дүниеден озыпты.
-лер алдындағы сиетінде зін Оғландыға
жерлеуді тапсырыпты: – Қарқараға
жандарың келіп, қашан қиын жағдайда
қалғанша атымды атамаңдар. Ондай ауыр
халде ауыздарыңа алсаңдар, аруағым
жар болып жүрер, – деген екен. Тағы бір
аңызда: «Ақырғы демім таусылған жер –
Оғланды. Атамекенім – Ақмешітім, ұзын
аққан ұлы Жем кешер, Пайғамбардан асуға
болмайды» делінген.
Атаның қасиеті зімен бірге кетпеген
екен, шарапаты атадан-балаға жалғасқан.
Бекет Атаның ағасы Мырзағұлұлы
Меңдіғұл батыр болған екен. Батырдың
сүйегі қазіргі Маңғыстау облысының Бей-

шашасына шаң жұқпаған жүйрігімен 23
түйе, 32 қой байраққа алған екен. Ал Мұқан
сопы қайтыс боларын үш ай бұрын айтып,
елін жинап араздасқан екен. Бұл 1959
жыл. Ендігі әңгіме Мұқанұлы Садықтың
хикаясы.
Бірде Мұқанұлы Садықтың түсіне
Бекет Ата аян беріп: «Ертең таңертең
батыс жаққа қарай жолға шық. Алдыңнан
құдық басында бір кісі кездеседі. Сонда
ертеректе арнаған мал бар. Соны алып
қайт» дейді. Ата сілтеген жолмен түстік жол
жүріп, жолдағы құдық басында мал суарып
тұрған бір түрікпенге жолығады. Сзден
сз шығып, ата ұрпағы екенін естігенде
қуанып, басына іс түсіп, осыдан он шақты
жыл бұрын мал атағанын, ол сіп-ніп,
бүгінде жеті басқа жеткенін айтып, алып
кетуін тінеді. Сәкең де аянмен келе
жатқанын айтып, кп түйенің ішінен атаға
арнағандарын «мынау ғой» деп жаңылмай
танып кезекпен крсетіпті.
Сәкеңнің дәл тапқанына риза болған
қария Атаның түйелеріне қосқаным деп зі
тағы бір түйе байлап, сегізін бірдей алдына
салған екен.
Оқырмандарым неге алған-бергендерін
жазып отыр деп ойлауы мүмкін-ау. Қарап
отырсам, кісілік, ірілік, мәрттік, сзге
беріктік, аманатқа адалдық, кішіпейілдік,
ізет пен құрмет, айта берсеңіз, екі
аяқты пенденің бағына беріліп, оның
биік рухын сақтап, абыройын асыратын
жалпыадамзаттық құнды қасиеттер Бекет
Атадан қалған мұрадай крінді. Тура жолынан танып, асыл қасиетінен айырылмасын
дегендей елдің іргесінде жатып, жұртының
есіне салып отырғандай.
Бекет Атаның бұл кереметі осы елдің
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қиқулап жауға қарай атой сала шауып,
тбе басына шыға келіңдер де ат басын
тежеңдер, оқ атпаңдар. Осы сәтте күшті
жел соғып тозаң тұрар, аспанға алдын
крсетпес шаң ктерілер. Нәтижеде,
сіздердің 50 атты жасағыңыз дұшпанға
жердің шаңын аспанға атқан жер қайысқан
қол болып крінер. Олардың ойлануға
да мұршасы келмей, құты қашып қаша
жнелер. Қашқан жауды қумас болар.
Тағы да қайталап айтамын, зі бас сауғалап
қашқан жауға оқ атып құдай алдында
күнәһар болып жүрмеңдер» деп түрікменнің 500 қолын елу адаммен қайтарған
екен.
Осындай кереметтің үлгісін қол
бастаған Абылай ханның тарихынан да
оқып едім. Демек, жауға қарсы аттанар
алдында абызынан ақыл алу да дәстүр екен
ғой.
улие Бекет Пір Атаның мірден тер
алдында халқына айтқан соңғы сиеті:
«Басыма ит сарытып басындырма. Жаттың
(жаудың) табаны таптамасын». улиенің
сиеті бұлжытпай орындалыпты. Қазір
атаның басына баратын жалғыз аяқ соқпақ
қана бар. Ол соқпақтан басқа еш жерден
пенде баласы маңайлап бара алмайды
дейді. Жолдың жеңіл емес екеніне зімнің
де кзім жетті. Бекет Ата пәниден бақиға
кшер алдында баласы Бәйтеліге:
– Мен лген соң сақал-мұртымды
қырық жылға дейін алып тұрарсың. Содан
соң ешкім келіп үстімді тапаламау үшін
екі араны үлкен таспен жауып қоярсың, –
деген екен. Содан бері тасты күні бүгінге
дейін ешкім қозғамаған. Күні-түні толас
таппай кіргенде, тргі блмедегі сол тастың
бергі жағынан кері қайтады. Бұл әпсана
менің есіме Мәшһүр-Жүсіп Кпейұлының
лерінде еліне айтқан сиетін еске салды.
Жарықтықтың бертінге дейін кебінін
жаңалап ауыстырып отырған ғой.

неу ауданы аумағында, ескі Бейнеу елді
мекеніндегі Бекет Ата мешіті орналасқан
биік тастақ тбенің оңтүстік жоғары басына
жерленген. Батырдың құлпытасында батыр
сзіне «хафиз» екенін қоса жазған. Бекет
Атаның немересі Байниязұлы Тақтың да
әулиелігі болған. Асар сұпы, Бекет Ата
шбересі Самалықтың да артында аңызәпсаналары қалған екен.
Мына бір аңыз таңғалдырды. Бір жолы
Самекең қасына ерген бір топ жолдастарымен жолаушылап келе жатып, ұлы
сәскеде Үстірт жазықтығының Оғланды
тауы тұсынан Маңғыстаудың ойына
құлайды. Сүрлеу жол Оғланды тұсына
таяп қалғанда, жолаушылар Бекет Ата
мешітіне соғып, тәу етерміз дегенде, топ
басшысының ат басын бұруға ниеті болмай, мешітке соқпай те шығады. Сонымен, ертесіне Самекең ұйқысынан оянса,
екі кзінің соқыр болып қалғанын креді.
Аруақты аттап ткен астамшылығынан аһ
ұрған ұрпағының түсіне аян беріп:
– Күнделікті ризық-несібең кем болмас. Кзің крмейді. Сонда да ле-лгенше
аяқ жолыңды болжап жүретін боласың, –
деп кескен екен.
Мен халыққа шарапаты тиген, Қосқұлақтан тараған ақын, сұпылардың артында қалған аңыздарын термелеп отырмын. Қасиеттілердің кзін кргендер
мен шарапаты тигендердің де әңгімелері
жетерліктей. Оны Ислам қажының
жинақтаған еңбегінен оқып алуға болады.
Мына бір жайт, біздің заманымыздан.
Атаның тағы бір ұрпағы Мұқан сопы
қайтыс болғанына жыл ткен асынан
кейін ат бәйгесі теді. Ең үлкен айналым – он жеті айналымда Жұмағали
Қантұрлыұлының жүйрігі мәреден бірінші
болып теді. Бәйгеге байланған түйені
Жұмекең Ата құрметіне деп ошақ басына
қалдырып кетеді. Кейіннен Жұмекең осы

«қосқұлақ» деп атайтын тармағынан кшіп
кетпеген сияқты. Неше жылдар бойында,
небір аумалы-ткпелі замандарда осы
әулет айналасындағы адамдардың бойындағы адами келбетін сақтауға ғұмырын
арнағандай. Шынымен де оларды қазақты
осы қасиеттерден айырмасын деп Аллам
жіберді ме екен?
Дәл здеріңіздей кейде мен де «адаймыз» деп, жағымды тұрғысында айтқанда,
ккірек қаққан батыстың жігіттеріне қарап
таңғаламын. Бір қазақтың баласымын
деп жүрген менің бойыма мұндай мінез
бітпегені анық. Бірақ «адай» деп аталатын
топтамаға кіретін: ақкңілдік, зім десе
зегін жұлып беретін бауырмалдығы, кзсіз
батырлығына сай албырт даңғойлығы
жарасқан бауырларымның бір қалыптан
шыққандай ұқсас мінезіне таңғаламын.
Барлығына ортақ мінез, ұқсастық қайдан
біткен?! Шынымен де Бекет Ата мен оның
ұрпақтарынан қалған аңыз-әпсаналардың
негесі бұл мірде мір сүрудің, қарымқатынасты қалыбына айналған ба. Астам
кңілді басып, ізгілік пен әділдікке
жанын беру, жақсылықтың кзін ашу,
қиналғанның қолтығынан демеу сияқты
Атадан қалған тәбәрікті бойтұмарлап
бойларына таққан ба дерсің.
Қарапайым жұртының рухын ктеретін
кп белгіні, зім де іштей мойындайтын тұлғалардың қасиетін осы Бекет Ата
негесінің үлгісімен байланыстырамын.
Соның бірі Иманғали Тасмағамбетов
ағамыздың бойындағы кісілік, ірілік,
згелерден алтын басын арттырып тұратын
қазақылығы осы жердің киесінен қонған
ба деп қалам. рине, менің Имекеңе
тіс-қатыстығым жоқ, атын ұлықтап, не
ткен мір жолын саралағалы отырғаным
жоқ. Оның қажеті де шамалы. -йткені
азаматтың әрбір қадамы, алған биігі мен
абыройы ел есінде. Еліміздің айтулы

кезеңінде халықтың алдында болған
азаматтың, 63-ке келгенде жақсы атымен
қалып, қым-қуыт дүниеден алыстағаны
ой салады. Самайын ақ шалып сарқылса
да жас тармен жағаласып жүрген кейбір
қарттарымызға қарағанда, лайықты жолын
таң дауы оны з биігінен түсірмегенін
білесіздер.
Бекет Ата мешіті Егемен еліміздің
тәуелсіз жылдарын қоспағанда бір ғасырға
жуық уақытта иесіз, даланың құмы
суырып, аптабы күйдіріп, уақыты жеген
кезеңді ткерген. -ткен ғасырдың 70 жылдары ұрпақтары мешітті күші жеткенше
жамап-жасқауға талпынған екен. Тек 1996
жылдары бұл іске мемлекет араласып,
қалпына келтіру жұмыстары басталған.
Ол жұмыстардың басында болған Нұрнияз
Мұқанұлы былайша еске алады. «Мың
болғыр, Имекеңнің зі араласты бұл іске.
Ата басына аяқтай келіп кріп, зиярат етті.
Артынша Ата мешітін қалпына келтіруге
41 млн теңге қаржы блді. Сол жылы
бүкіл Қазақстан бойынша реставрация
жұмыстарына 100-ақ млн блініп, 30 млн
Абылай хан, 30-ы Жошы хан мавзолейін
қалпына келтіруге блінді» дейді. Ол кезде
Иманғали ағамыз премьер-министрдің
орынбасары лауазымын атқарған.
2000 жылдары Бекет Атаның 250 жылдығы аталып, 35 мыңдай адам жиналған ас
теді. Осы істі «әуп» деп ктеріп әкеткен,
бабаларының атын аспандатқан адайлардың р мінезі згеге де үлгі боларлықтай.
Атаның басына келіп, кетіп жатқан
адамдардың нпірі аз емес крінеді. -зіме
келсем, бүкіл әлемнің кпесін қысқан
ковидтің жылымық кезінде жолым түсті.
Осыған дейін оқығандарымнан, осы
сапарда сұхбаттас болған жолсеріктерімнің
айтуынша, бейтаныс жерге алғаш рет аяқ
басып келгеннің згеріп сала беретіні
бар екен. Атаның дастарқаны ешқашан
жиылмаған. Зияратшылардың жасы кішісі
дереу аяқ-табаққа жүгіріп, бірі от жағып,
бірі қазан асып, әрқайсысы Атаның
құрметті қонағын күткендей, аяғының
ұшымен жүріп қызмет ету қалыптасқан.
Ақырын сйлеп, биязылықпен ізет крсетіп, жібектей есіліп тұрған кркем мінез
келгендердің келбетін аша түскендей болады дейді.
ншейінде, бейтаныс болған соң ба,
бүгінгінің адамдары бір-бірінен ығып,
суық жүреді, Қарап жүрмей бірін-бірі
қағып жүретініне таңғалмайтын кез туды.
Тіпті бір туыс, ағайындар бір себеппен бір
жиынның басында жолыққанда бір-біріне
сз бермей, зім білдімге салып даурығып
жататын кездері болады.
Атаның басында келгендердің ынтымағы жарасқан момын бейнелердің момақан
тірлігінен, бейтаныс болса да бірге туған
туыстай елжіреп, жүрегіңді жібітіп тұратындай құдіреттің барын түсіндім. Мақтауын жеткізгендердің сзіне қарап,
ізетпен иілетін Атаның қонақтарына қарап,
«апыр-ай, з ортасында да осындай кейіпте
жүре ме екен?» деген ой келді. Мүмкін,
тұрмыстың талқысынан желбегей жамылған
иығымыздан түсіп қалған шапандай, осындай бір келбетті осы жерден тауып алып,
шақтап киіп алып кете ме екен?!
Шынымен де, аңызда айтқандай,
кңілі қара, ниеті бұзықтардың алдынан
бабаның аруағы жылан болып ысылдап
шығып жолатпайды ма екен. Білмеймін.
Басқаны қайдам, зіме келсем, мына әлем
жүрегіме сыйып кеткендей күй кештім.
Осындағы атаның шарапатына ділгір
болып келгендердің бәрінің арқасынан
қағып, қолын қысқың келіп тұрады. -зіңді
ұмытып осылардың қам кңілін ктеріп,
мұқтажын тауып бергің келеді. Ондай
құдірет қайдан? -зім де Бекет Атаның
шапағатынан дәмелімін, берекесінен
үміттімін. Күнделікті намазымда айтып
жүрген, жаратушыдан сұраған дұғаларымды
тағы қайталап қоямын. Аттай қалап атадан
сұрап аларым да аузыма түспеді. Құдайға
шүкір, атамыздың зі айтқандай, жан
қысылып келмегенімді ол да білген болар.
Бірақ зімен тілдескім келді, сұрағым
келді, білгім келді... «Бейнетіне сабырлық
қылсын, ал рахатына шүкірлік қылсын»,
«Жақсыны зің үшін, жаманды мен үшін
сыйла», «Ниетің жолдасың болсын!».
Атадан қалған мына сздерді саралап, з
сұрағымды қойдым...
Алайда екі кзі байлаулы, қолы күрмеулі, аяғы тұсаулы, кңілі қаяу, мінезі
жасық, арқасын ауыр жүк жаншыған мендей пенде Пір Бекеттің назары түсетін жан
ба еді?! Тек, «талпынсаңшы, жан-жағыңнан
шырмалған құрсауды үзетін зің ғой»
дегенін алыстан естігендеймін. Иә, пірім
Ер Бекет деп, тәуекел етсем, ар жағында
мына тар дүние жалпағынан жайылып,
кеңейіп сала беретінін түсінгендеймін...
Бабаның басына арқалаған жүгімнің
жартысын қалдырып, қайтар жолымда тоқ
кңілмен масаттанып бара жатқанымда
ақын Есмағамбет Мекеұлының (1894 –
1937) мына жолдары ойыма оралды.
«Кешегі ткен ғасырда
Патшалы жұртпен ұрысып
Кпке дейін кнбедік.
Кнсек-дағы қасарып
Мал мен басты бермедік.
Жер-жерден мешіт салдырып
Ғұлама, ишан, ахунға
Жақсыларым тұрған пірленіп.
Мүршид пен мүрид жыйылып,
Алланың нұры құйылып
Медресе мешіт ішінде
Зікір қылып еңіредік.
Адай деген халық едік,
Бір Аллаға сыйынып,
улие шайхы-пірлерден
Үлгі алған жұрт ек үлгеріп.
Сасқан күні ұран шақырып
Ішімізге Бекет пір келіп,
Дәулеті артқан ел едік».
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КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
Қазақ «ата-ананың сөзі – айдын жолдың өзі» деген сөз қалдырған халық.
Қолыма қалам алып, сіздерге хат жазуымның себебі – осы күні ата-әже жасына
келіп қалғандардың жастық шақтағы ұстанымы, ізгілікке құмарлығы, сертке
беріктігі, кейінгі ұрпақ тәрбиесіне алаңдауы туралы сөз қозғамақпын. Осы күні
ұрпақ тәрбиесі, ұлт болашағы туралы көп айтамыз ғой. Сол тәрбие, сол тазалық
үлкендердің өнегесінен бастау алады деп білемін...

ШАТТЫҒЫМНЫҢ
БАСТАУЫ...

«Елу жылда ел жаңа, жүз жылда
қазан» дейді қазақ. Сол ел жаңарған
елу жыл бұрынғы әңгіме, асыл сезім,
айнымас серт жүрегімді әлі де жыпжылы бір сезімдермен тербейді.
Мұн дайда жаныңа қазақтың қара
леңінен жақын не бар дейсің?
Бұрындары аталарымыз бен апаларымыз жыр қылып, сыр қылып айтатын
«-ткеннен де сұраймын, кеткеннен
де, ауылы қалқатайдың аман ба деп?»
атты әні қазір біздің де жүрегімізден
сыртқа шыққысы келіп тұратыны
бар. Амандықтың аяулы, амандықтың
қастерлі екенін, әсіресе күллі әлемді
«бір тарының қауызына сыйдырған»
індет те крсетіп берді емес пе?
Хош, біздің жүректегі амандықтың,
саулықтың, ізгіліктің, махаббат тың
жыры да таусылмақ емес. Аман болмасақ, мірдің ұзына кшіне ілесіп, осы
күнге жетер ме едік? Саулығымыздың
арқасында Құдай маңдайға жазған
тағдырымызды арқалап, бала-шағаның, немере-жиеннің ортасында
«шүкірімізді» айтып, құлшылығымызды
жасай алып жүрміз. Ізгіліктің демеуімен
«бір қолымен бесікті, бір қолымен
әлемді тербеттік», мейірім, құндылық
дәнін әр жерде кптеп егуге тырыстық.
Махаббаттың қолдауымен Құдай қосқан
қосағыма жолықтым, екеуміз қол
ұстасып мірдің соқтықпалы, соқпалы
жолдарынан бірге ттік, қиналғанда
бір-бірімізге сүйеу болдық, қуанғанда
біріміздің мерейімізді екіншіміз асыруға
тырыстық.
Адалдықты, адамгершілікті ту
еттік. Оқысақ, тоқысақ деп ұмтылдық.
Елге, отбасы ретінде бір-бірімізге берген сертке адал болдық.
Осы күні жетпістегі мірдің
биігінен кейінгіге кз сала отырып,
жиырма бес жыл бұрын жүзін бақиға
бұрған асыл жарымның азамат тық
бейнесін, ұстанымын, ұрпағына деген мейірімін еске аламын. Бізді
жолықтырған Құдайға, перзент
сүйгізіп, олардың қызығын круді
маңдайға жазған тағдырға шүкірімді
айтамын.
Қазақ туған топырағын қастерлеп
отыратын халық қой. Біздің де туған
топырақ үлкен тарихи әңгімесі бар,
ата-бабадан жеткен сиетке толы
мекен еді. Алматы облысындағы
Бесмойнақ деген ауылда марқұм жолдасым – Дәулет Бадайұлы ліпбаев
дүниеге келген екен. Ауыл атындағы
«мойнақ» сзі екі жерді қосатын, екі
жағынан су шаятын жіңішке жер
жолағы деген мәнге ие десек те, бұл
жердегі «мойнақ» сзі түйенің мойны,
т.б. малдың алқымынан басына дейінгі
терісі деген мағынаға келетін сыңайлы.
Себебі ауылдағы тау жолағы түйе мойнына ұқсас иіліп келеді екен. Мойнақ
тау зенінің иіні деген ұғымды да
білдірмей ме? Міне, осы бір бетеге, жусан, селеу скен алақандай ауыл ткен
ғасыр басында да адамгершіліктен
аттамай ғұмыр кешіпті. Үлкен атамыз
ліпбай мыңғырған мал ргізген бай
болмаса да, тұрмысы түзу жан болған
екен. Ұдайы ағайынын қамқорлығына
алып, ел ішінде мейірімділігімен
аты шыққан жан екен. Тектілігі, ел
сыйлаған, ата крген зиялылығы
кпке тарап, елдің алғысын алыпты.
-з атамыз Бадай ақсақал да жаңа
заман кшінен қалмай сауат ашып,
оқу оқып, ауылда ұзақ жыл бойы бас
есепші болған екен. Міне, мен осындай ұлағатты шаңыраққа келін болып
түстім. Жолдасым Дәулет Алматыдағы
Зооветеринарлық институтты, мен
Қазақ Қыздар педагогикалық институтын тамамдап, мірдің үлкен кшіне
шағын керуен болып қосылдық.
Ол жастық шағынан жалындап
тұрған жан еді. Түрі келісті, бойы да
сұңғақ-тын. -зі жора-жолдасқа бай,
мінезі ашық-жарқын әрі мейірімді
жан еді ғой. «Ел мақтаған жігітті қыз
жақтаған» дегендей, елге сыйлы,
жолдасқа бай, мінезі кркем, түрі
келісті жігітті біз де бір кргеннен
іштей ұнаттық. Алайда ол кездің әдебімен, жігіттің зі келіп кңілін білдір месе, з тарапымыздан қылық
шығарып, әдепсіздік танытқан емеспіз.
Жас күнімізде:
– Шаттығымның бастауын
сенен крдім,
Сенен крсем қалай мен
тмендермін.
Енді сәулем бәрі де әділетсіз.
Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің,..
– деген әсем әнді кп айтатынбыз.
Сйтсек, бұл жастықтың ғана
әні емес екен. Бұл бірін-бірі шын
түсініскен, шын қолдаған, қуаттаған,
бір-біріне шын сенген жандардың
мірлік әні екен ғой. Жарым Дәулет
еңбек жолын Дегересте бастаған еді.
Күллі елге аты мәшһүр Дегерес жылқы

зауытын білмейтін жан кемде-кем
шығар. Міне, осы жылқы зауытының
басы-қасында біздің үйдің адамы
жүргенін әлі күнге мақтанышпен еске
аламын. Сол асыл тұқымды жылқы
зауытында жүріп тәжірибе жинақтап,
еңбек жолында сіп, ркендеп,
Кербұлақ ауданының Сарызек елді
мекенінде аудандық ауылшаруашылық
блім бірлестігінің орынбасары
және осы ңірдегі Жоламан,
Амангелді, Қызылжар ауылдарында
жауапты қызмет етті. Адалдығына,
еңбексүйгіштігіне сүйсінген ел ағалары
арнайы ша қыртып, Талдықорғанда
еңбек жолын жалғады. Дәукең адамгершілік мінезді ту еткен, әділ, кңіліндегі сзін тура айтатын адал ниетті
азамат болатын.
Ол жұмысына адал жан ғана емес,
отбасында да кргенді әке болды.
Перзенттеріне әкелік махаббатын
аямай ткті. Тұңғышымыз дүниеге
келгенде әке жүрегі тебіреніп, ол
тебіреніс жыр болып тгілгені бар.
Жалпы ол қандай қызметте жүрсе де
кітабы серігі болды, қаламы сырласы
еді. р сзін, ойын дәптерге маржандай жазуымен түсіріп отырды.
Атасы, әкесінен сз қалған еді, сол
сз-мұраны зі де жалғады. Осы күні
кне дәптерлерге тізілген сол бір жазбаларды жиі парақтап, бұрынғының
аяулы сәттерін жүрегімде қайта
тірілтіп аламын. Ол заманның серті
блек, тазалығы ерек еді ғой. Біз
де сол тазалыққа кір жұқтырып
алмасақ дедік. -зім әу баста бастауыш сыныптарға сабақ беріп, жыл
мұғалімі атты мерейлі атты иелендім.
Уақыт те кітапханашылыққа ауыстым. Себебі жолдасым да, мен де
кітапқа, жазуға ерекше іңкәрлікпен
құмар едік. Үйімізде де үлкен
кітапхана қорын жасақтадық. Ойымыз – осы шаңырақта желкілдеп
сіп келе жатқан ұл-қызымызға
тасқа басылған баба сзін сіңірсек
дедік.
Құдайға шүкір, «алма – ағашынан
алысқа түспейді» дегендей, балаларымыз да ата жолын, әке жолын қуды,
ана негесінен үлгі алды. Бізді ұятқа
қалдырған емес. Мені үйлерінің тріне
шығарды. Ширек ғасыр бұрын жолдасым мірден тіп кеткенімен, әке
алдындағы парызына адалдық танытып келеді. Иә, мірдің әртүрлі сәті
болады. Сондай сәттерде ағайынтуыс, құда-жегжат пен перзенттерім
қасымнан табылды. Осы күні
солармен бірге бала-шаға мен немерешберенің қызығын бірге кріп
келемін, шүкір! 2016 жылы Құдайға
тәуекел етіп Меккеге сапар шеккенім
де сол перзенттердің жақсылығынан
ғой деп ойлаймын.
Сзімнің басында бұрынғыдан
қалған қара лең жүрегімді
тербейтінін тілге тиек еттім ғой. Сол
қара леңнің ыңғайымен мен де:
– Ағайын-туыс, құда-жегжат,
саулығыңды сұрадым,
Ұл-қызың менен ұрпағыңа
арналсыншы сыр-әнім!
Сабыр беріп, тәубамыздан
жаңылтпасын Жаратқан
Түзу жолдан адаспай, пейіштен болсын тұрағың, – деймін шын жүрегіммен.
Иә, осы күні жетпістегі биіктен
кейінгіге кз салсам, асқаралы Алатаудай биіктей түскен аталар, әкелер
негесіне бас иемін. «Шаттығымның
бастауы» болған жолдасым Дәулеттің
жарқын бейнесін кз алдыма елестетемін. Құдайдан ұрпағыма ұзақ ғұмыр
тілейтін абзал әже болсам деймін.
Олардың да жүректерінде амандықтың,
сау лық тың, ізгіліктің, махаббаттың
жыры таусылмайтынына ана жүрек
сенеді...
Гүлшат ІРГЕБАЙҚЫЗЫ
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(Басы 1-бетте)
Енді Махмұд Қожамияровқа келейік.
Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің мұрағатындағы
құжаттарда бұл кейіпкеріміздің 1894 жылы қазіргі
Алматы облысының Жаркент қаласындағы ұйғыр
отбасында мірге келгені айтылған. Бірақ осы
ңірдегі Алмалы ауылының тумасы Нұрымбай
Бекқұлиев зінің «Елорда» баспасына тапсырған
қолжазбасында оны Ақкентте дүниеге келген
еді дейді. Бұл Жаркенттен 18 шақырым жердегі
елді мекен. Жергілікті лкетанушы осылай десе,
Махмұдтың балалық, жастық шақтағы, яғни
Қазан тңкерісіне дейінгі кезеңдегі мірі туралы
мағлұматты жазушы Жүсіпбек Арыстановтың
1966 жылы жарық крген «Сұңқар да жерді
мекендейді» атты деректі кітабынан табамыз.
Онда қаламгер зіміз сз етіп отырған жанның
сол кездегі Жаркент, Кктал аумағындағы
күш сынасу жекпе-жектерінде «мұштасу»
(жұдырықтасу – ред.) нерімен аты шыққан
бірбеткей бозбала екенінен хабар береді. Ұлттық
Қауіпсіздік комитетінің іс материалдарында
Махмұд Қожамияровтың бұдан соң, нақты
айтқанда 1918-1919 жылдары контрабандамен
шұғылданғаны, одан соң контрабандистерге
қарсы күрескені айтылған. Оның осы «қызметі»
кейін кәдеге жараған. 1921 жылғы атаман Александр Дутовтың кзін жою операциясы кезінде
шекараның арғы бетіндегі кзтаныстар одан
онша кп күдіктенбеген. Сйтіп олар оған: «Бұл
кешегі апиын, ккнармен жасырын сауда жасап
жүрген аткезші, делдал ғой» деп қараған.
Аталған операцияға қатысып, ажал аузынан
аман оралғаннан кейін Махмұд Қожамияров ВЧК
тарапынан арнайы сыйлық – алтын сағатпен
марапатталған. Сол 1921 жылы кктемде ВКП (б)
қатарына қабылданып, жергілікті жердегі кеңесшаруашылық жұмысына тартыла бастаған. Оны
кейіпкеріміздің ЧК қызметкері, МТС директоры,
Жаркент қалалық кеңесінің трағасы секілді
атқарған қызметтерінен анық аңғаруға болады.
Ұлттық Қауіпсіздік комитеті мұрағатындағы құжаттар жоғарыдағы деректерден басқа
бізге мынадай жағдайлардан да хабар береді. Ол
Махмұд Қожамияров мірінің қауіп-қатерге толы
болғандығы. Оның негізгі себебі ержүрек чекистің
атаман Александр Дутовтың кзін жойған адам
екенін білген ақ казактар шпенділігінде еді.
Қаны қарайған олар мұны лтіріп кек алу үшін
1921, 1925 және 1928 жылдары үш рет қастандық
жасайды. Бірақ Махмұд Қожамияров осының
бәрінен аман қалады. -кініштісі, сыртқы
күштердің осындай арам ойлы әрекеттерінен
жергілікті жердегі бір тырнағын ішіне бүккен
іші тар, қызғаншақ жандар да қалыспаған. Бұған
бір мысал, ол, 1936 жылы Алматы облыстық
партия комитетіне Махмұд Қожамияров
үстінен жазылған арыз. Онда: «Бұл – бұрын
ірі шонжарлармен байланыс жасаған адам.
Сеніп жүрген кісілеріңіз тңкеріске дейін Жаркент, Құлжа ңірлерінде атақ-даңқы дүркіреп
тұрған бай, бірінші гильдиялы кпес Уәлібай
Юлдашевтің туысы» деп қаралаған. Дабыл хатты
облыстық партия комитеті зінің бюро отырысында қарайды. Жиналысқа қатысушылар
тексерушілердің сздеріне сүйене отырып,
«арыздағы айтылғандар коммунист азаматқа
жабылған жала» деген ұйғарыммен кейіпкерімізді
жазадан аман алып қалады.
-стіп жүргенде... иә, мір осылай тіп
жатқанда 1937 жылғы 1 қаңтарда Махмұд
Қожа мия ровтың отбасында сұмдық оқиға
болады. Ол ақтар атаманының тірі қалған
серіктестерінің жергілікті жердегі тап жауларын
пайдаланып, солардың қолымен от ксетуі еді.
Соның салдарынан кек алушылар түн жамылып келіп, кейіпкеріміздің әйелі мен 9 жасар
бүлдіршін қызын бауыздап кетеді. Ал 13-тегі
ұлы кездейсоқ жағдайда аман қалады. Оған
жасспірімнің сол күні анасынан крші ауылға
барып кино кріп қайтуға сұранып кетуі себеп
болған. Ал отағасы іссапарда екен. Бұл фактілер
«Казахстанская правда» газетінің 1937 жылғы 5
сәуірдегі «Қылмыскерлер жазаланбады» деген
мақаладан алынып отыр. Онда: «1937 жылдың 1
қаңтарынан қараған түні Алматы облысындағы
Ұйғыр ауданының Мирзоян атындағы МТС
директоры, сол кезде іссапарда жүрген Махмұд
Қожамияровтың әйелі мен қызы айуандықпен
лтірілді, – делінген. – Коммунист басшының
отбасына жасалған бұл зұлымдық таптық кек
алу фактісі болып табылады және ол Ұйғыр
ауданы басшылығының тарапынан жіберілген
саяси салғырттықтың салдары. Қожамияров зіне
қарсы қастандық дайындалып жатқаны туралы
жергілікті органдарға әлденеше рет ескерткен.
Мұндағы әңгіме оның азамат соғысы кезінде
Кеңес кіметінің қас жауы генерал Дутовтың кзін
жоюға тікелей қатысқандығында болып отыр.
Содан бері контрреволюциялық кулактар мен
Дутовтың тірі қалған серіктестері Қожамияровтан
кек алуға бірнеше рет әрекеттенді. Олардың 1937
жылдың 1 қаңтарына қараған түндегі зұлымдығы
осының айғағы».
Бұл жантүршігерлік оқиғаны арада үш
ай ткен соң «Известия» газеті жазған. Тілші
М.Сувинскийдің 1937 жылғы 2 сәуірде жарық
крген осы мақаласын 5 сәуірде «Казахстанская
правда» кшіріп басқан. Кп кешікпей одан
Еуропадағы ақ эмигранттар да хабардар болған.
Оған дәлел – Болгарияның Варна қаласында
шығып тұрған «Русское слово» басылымындағы
ақпарат. 1917 жылғы Уақытша үкімет кезінде
Сыртқы істер министрі қызметін атқарған, кейін
шетелге қоныс аударған князь П.Милюковтың
жеке қорында сақталған жоғарыдағы газеттің 1937
жылғы 23, 24 және 29 сәуірдегі «А.И.Дутов» атты
мақалада былай делінген. «...Атаман Дутовтың
қазіргі кездегі кзі тірі достары оны атып тастаған
(атқан деп жазылмаған – ред.) қырғыздың
(ұйғырдың – ред.) бірі Қожамияровтың әйелі мен
қызын лтіріп, одан кек алды».
Құдай басқа бермесін дейік. Қажет кезде
Кеңес кіметінің қиын тапсырмасын қаймықпай
орындаған, одан кейінгі бейбіт кезеңде бел шешпей еңбектенген жанға жоғарыдағы жағдайдың
те үлкен соққы болып тигені анық. Сұмдығы
сол, ақ казактар жіберген жансыздың қолынан
азапталып лтірілген ана мен қыз денесінің жеті
күн бойы жерленбеуі. Облыстағы орган адамдары келіп кргенше, міне, осындай келеңсіз
жағдай орын алған. Соған қарамастан қайғылы
оқиғадан кейін де бойынан мір сүруге деген
күш-қайрат таба білген Махмұд Қожамияров
зіне сеніп тапсырылған жұмыстарды қадерихалінше атқарып жүреді. Соңғы қызметі Жаркент
қалалық кеңесінің трағасы екен. Сол кезде оған
қарсы тағы бір зәбір басталады. Ол халық жауы
деген жала еді. Тағылған айып түрі – «жергілікті
жердегі кеңес билігін басып алуға ұмтылған
зиянкестік әрекет». Осындай «ұйғарыммен»
Алматы облыстық НКВД үштігі 1938 жылғы 19
қазанда Махмұд Қожамияровты ату жазасына
кеседі. Артында қалған жалғыз ұлы әкесі оққа
байланған 3 жылдан соң соғысқа жіберіледі.
Мұрағат құжаттарында ол бейбақ туралы: «Хабарсыз кетті» дегеннен басқа дерек жоқ.
Ал атышулы операцияға, яғни ақ казактар
атаманының кзін жоюға тікелей қатысқан
үшінші адам Мұқай Байсымақов ше? Бұл
қандасымыз туралы біз не білеміз? ҰҚК
мұрағатында оның 1895 жылы Жаркент ңіріндегі
Бұрхан ауылында мірге келгені айтылады. Шала

Ақтар атаманының көзін жою жөніндегі операцияға қатысқан 8 адамның ішіндегі
КГБ архивінде сақталып қалған 4 чекистің фотосы. Солдан оңға қарай: К.Чанышев,
Н.Ушырбакиев, М.Қожамияров, Ж.Қадыров.

құжаттардағы сз етіп отырған кейіпкеріміз
туралы кездесетін «Қасымхан Чанышевтің жеке
курьері», «Арғы беттегі Насыр Ушурбакиевтің
хабары бойынша» деген сйлемдер дәлелдейді.
Сондай-ақ лкетанушы Нұрымбай Бекқұлиевтің
жазбасындағы деректерге де назар аударған жн
ғой деп ойлаймыз. Ол кісі Насыр Ушурбакиевпен кзі тірі кезінде сйлесіп қалған санаулы
адамдардың бірі. Сондағы әңгіме бойынша
құрастырылған қолжазбада: «...Олар қорған
сыртындағы серіктеріне қосылған соң Сүйдіннің
тар кшелерімен шаба жнелді. Қорған ішінен
шу шығып, арттарынан қуғыншы шыққанша
бұлар ұзап үлгерген еді. Халық кекшілдері
түн ішінде Ккдаланың қалың құмына келіп
жасырынды. Атаманның лгенін анықтау үшін
Насыр Ушурбакиев Шипанзе қаласынан бір
шақырымдай жердегі Дағыр қыстағында тұратын
Насырқожаның үйіне кетті» деген сйлемдер бар.
Осы деректер зіміз сз етіп отырған кейіпкеріміздің атаман Дутовтың кзін жою операциясы
кезінде арғы бетте барлаушылық қызмет атқарғанынан хабар береді деп айта аламыз.
1921 жылғы жанкешті сапардан кейін Насыр
Ушурбакиев резиденттік қызметін тағы 3 жыл
жалғастырады да 1924-1929 жылдар аралығында
Жаркент шекарашылар отрядының шаруашылық
саласында жұмыс істейді. 1929 жылы «Дехан
пахталық» артелін ұйымдастырып, 1936 жылға
дейін сонда ұжымшар трағасы болады. 1937
жылы Жаркент қаласындағы МТС директорының
орынбасары қызметінде жүргенде «халық жауы»
атаныпты. Сйтіп атышулы 58-баптың 10-А тармағымен 25 жылға сотталады. 1942 жылы Екінші
дүниежүзілік соғысы жүріп жатқанда, Ақмола
лагеріндегі «халық жаулары» бұларды еңбек армиясында жұмыс істету үшін Орскіге апа рады.
Насыр Ушурбакиев міне, сондағы Никольск
комбинатында десятник болып жұмыс істейді.

АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ:
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ

Мемлекеттік маңызға ие Жаркент операциясына – 100 жыл

Атақты жазушы Ю.Семеновтың атаман А.Дутовтың көзін
жою жөніндегі операцияның қалай орындалғаны туралы
алғашқылардың бірі болып жазған мақаласы. «Огонек»
журналы, 1963 жыл, тамыз.

Операцияны орындауға тікелей қатысқан
М.Қожамияровтың отбасына ақтардың жансыздары
арқылы жасалған қастандық туралы хабар. «Казахстанская правда» газеті. 1937 жыл, 5 сәуір.

сауатты кісі екен. Архив деректері осылай десе,
жергілікті лкетанушы Нұрымбай Бекқұлиев
зіміз жоғарыда сілтеме жасаған қолжазбасында
біз сз етіп отырған жанның мірге келген
жылы 1895 емес, 1884, ал туған елді мекені
Бұрхан ауылы емес, Талды қыстағы екенін айтады. -здері Мұқай, Кдек деген ағайынды екі
жігіт еді дейді. Олар әкелерінен жастай жетім
қалып, әркімге жалданып күн кешеді. 1912-1914
жылдары Құлжа қаласындағы атақты кпес
Үсейінбай Мұсабаевтың былғары зауытында
жұмыс істейді. 1918 жылы Жаркентте Кеңес
кіметі орнайды. Бірақ мұндағы әскери гарнизон
қаланы қорғауға, оны ұстап тұруға қабілетсіз еді.
Орталықтан келген қызыл комиссарлар осы әлсіз,
осал тұсты тез байқайды. Сйтеді де қосымша
күшті жергілікті жердегі еріктілерден те қысқа
мерзімде жасақтап, күшейтуге ұран тастайды.
Сонда тңіректегі ауыл кедейлерін жинап әкеліп,
шақыруға алғашқылардың бірі болып үн қосқан
Мұқай Байсымақов еді. Сйтіп, ол және оның
ниеттестері Қызыл армия қатарына жазылып,
Яков Лаковтың қазақ атты әскер полкін құрайды.
Қапал және Абакумовка үшін болған ұрыстарға
қатысады. Екі рет жараланған соң Жаркентке
оралуға рұқсат беріліп, осындағы милиция
бліміне қызметке алынады.
Одан кейін ағайынды Мұқай, Кдек
Байсымақовтардың 1921 жылғы 6 ақпандағы
операцияға қатысқаны алдыңғы тарауларда
баяндалған оқиғалардан белгілі. Содан екі ай
ткен соң басшысы да, қосшысы да қамтылған
бір топ уездік милиция қызметкерлері Ташкентке шақырылады. Мұндағы марапат, алғыс және
түрлі құрмет крсету рәсімдерінен кейін Жетісу
ңірінен келген милиция қызметкерлерінің бір
тобы осында қалдырылып, Ферғана басмашыларының құрбашысы Крширматқа қарсы
ұрыстарға жіберіледі. Бұлардың қатарында Мұқай
Байсымақов та бар еді. Біздің кейіпкеріміз Орта

Азиядағы ол сапардан 6 айдан кейін оралады да
Жаркентке келіп, милициядағы жұмысын қайта
жалғастырады.
Осыдан кейін құрметті, оқырман, Мұқай
Байсымақовқа қатысты мәліметтер желісі үзіледі.
Сйтеді де оның аты-жні 1938 жылы бір жерден қылаң беріп, қайта жоқ болады. Ол – ҰҚК
мұрағатындағы куә ретіндегі жауап алу кезінде
сақталып қалған дерек. Ондағы мәселе бір
тақырыпты анықтауға, атап айтқанда, 1921
жылғы ақ казактар атаманының кзін жоюдың
алдындағы жағдай мен операцияны жүзеге асыру
кезіндегі оқиғаны куәгер сзімен нақтылауға
арналған. Мұқай Байсымақовтың сондағы, яғни
1938 жылдың 12 қаңтардағы крсетуі бойынша
мәселе былай. «Жаркент милициясының бастығы
Қ.Чанышевті («сырт кз үшін») тұтқынға алардан бір ай шамасы бұрын М.Қожамияров пен
М.Байсымақов ЧК-дан А.Дутовты лтіру жнінде
тапсырма алған. Белгіленген уақытта (айда)
бұлар операцияны жүзеге асыруға қол жеткізе
алмайды. Сол кезде ЧК бірнеше адамды кепіл
ретінде тұтқындайды да Қ.Чанышевті («түрмеден
қашырып») Қытай аумағына жібереді. Шекарадан ткен соң ол («екеуін тауып алып») қайткенде
де ақ гвардияшылар атаманының кзін жойып,
кеңес жеріне қайта оралуды ұсынады. -йткені
тапсырма орындалмаған жағдайда олар үшін
ЧК-да кепілдікке алынған 8 адам зардап шегетіні
анық-тын. Бұдан әрі М.Байсымақов мынаны
крсетеді. (Ойластырылған операция басталады). (Сонда) М.Қожамияров пен М.Байсымақов
ақ гвардияшылар генералын лтіреді. Атап
айтқанда, М.Қожамияров атаман А.Дутовты, ал
М.Байсымақов оны күзетуші үш адамды оққа
байлайды».
Демек, біздің сз етіп отырған кейіпкеріміз
1938 жылға дейін бар екен. Оған оның жоғарыдағы
НКВД кіліне берген түсініктемесі дәлел. Ал
одан кейін ше? Бұған деген жауапты біз енді
мұрағаттан емес, Мұқай Байсымақовтың ұрпақтарының айтқан сздерінен табамыз. Олардың
бәрі қарапайым еңбек адамдары. Жаркенттен
онша қашық емес Алмалы ауылында тұрады.
– Атамыз 1938 жылы Қытайға қоныс аударыпты, – деп бастады әңгімесін кейіпкеріміздің
немересі Тұралы. – Жаз кезі екен. Отбасымен
тіп барып, шекараның арғы бетіндегі Шипанзе
қыстағына тұрақтапты.
– Шекара 1934 жылы жабылды емес
пе? Бұл ңірдегі арғы бетке жасырын туге
әрекеттенгендердің ең соңғы кріністері 1936
жылы тіркелгенін айтады Қорғас шекара
заставасының кезекшілік журналы. Содан соң...,
иә, содан соң атаңыздың арғы бетке туіне не
себеп болған? Онда не істеп, қандай кәсіппен
шұғылданған?
– Шекараның ол уақытта ашық не жабық
екенінен хабарымыз жоқ, – деп сзге араласты осы кезде Мұқайдың екінші немересі
Тұрғанбек. – Бірақ атамыздың сол жылы арғы
бетке ткені рас. Туған жерден кетуіне ол кісінің
бір кездері зін білетін ЧК қызметкерлерінің
азайып, арызқой аңдушылардың молайып,
«халық жауы» деген қорқынышты аттан қорғап
қалатын ешкімнің бел шешіп шықпағаны себеп
болған. Арғы бетке барған соң дүкен ұстапты.
Сауда-саттықпен айналысып күн крген. Бұл
айтып отырғандарымыз әжеміз Ақдана мен
ағалы-інілі әкелеріміз Нұрмұқа, Қашқынбектің
әңгімелерінен есімізде қалған деректер.
Осыдан кейін Тұралы мен Тұрғанбек бізге
тмендегідей жағдайды айтты. Жаркенттен
жансауғалап арғы бетке ткенде де Мұқай
Байсымақовтың мірінде тыныштық болмаған.
Шипанзе қыстағындағы дүкеніне Сүйдіннің
орталық базарынан зат алуға келген оны 19181920 жылдары мұнымен контрабандалық байланыс ұстаған ұйғыр, дүнгендердің біреуі танып
қалады. Сйтеді де 1921 жылғы ақпандағы атышулы оқиғадан кейін ол зауалдың кімнен келгенін
біліп іштен тынып жүрген ак казактарға жеткізеді.
Арғы жағы түсінікті. Сз жеткізуші сыбыс иесі
сыйлықпен аталып тіледі. Мұқай Байсымақов
«баққан малын орыс селосындағы адамдардың
еккен егініне түсірді» деген жаламен гоминдань
шеріктеріне ұстатылады.
– Содан кпке дейін хабар болмапты,
– деді осы араға келгенде Тұрғанбек. – 1946
жылы Шыңжаңдағы ұлт-азаттық ктерілісі
жеңіске жетіп, түрмедегілер қапастан босамай
ма? Міне, сол кезде Ақдана әжемізге Шерғали,
Болысбек деген екі кісі келіп жолығады. Олар

Үрімші абақтысында Мұқай Байсымақовпен
бірге жатқанын, жендеттердің атамызды ұрып
лтіргенін жеткізеді. Ол кездері біз жоқпыз,
мірге әлі келмегенбіз. Ал 1962 жыл есімізде.
Шекарадан тіп, атамекенге оралдық. Осы
Алмалы ауылына орныққан соң әжем Жаркентке барып кп ізденді. 1965 жылы Н.Милованов
деген кісі келіп, атамыздың туған ұлдары,
біздің әкелеріміз Нұрмұқа, Қашқынбекпен ұзақ
әңгімелесті. Нәтижесі – 1967 жылы жарық крген
«Крінбейтін майдан» жинағындағы деректі
очеркке Мұқай Байсымақовтың кейіпкер болып
кіруі. жем Ақдана сол кітаптың шыққанын
кріп, 1973 жылы мірден озды.
ңгіме соңында үй иелерінен Мұқайдың інісі
Кдек туралы сұрауды да ұмытқамыз жоқ. Себебі
ақтар атаманының кзін жою операциясындағы
құжаттарда оның да есімі аталып тетіні бар.
Бірақ кейінгі тағдыры белгісіз-тін. Тұрғанбектің
айтуына қарағанда ол кісі те шапшаң, алғыр,
керемет шабандоз жігіт ретіндегі қасиетімен
ел есінде қалыпты. -кініштісі, аурушаң екен.
Үйленбеген. 1935-1936 жылдары Сарызек стансасы маңында мірден озыпты. «Басқа дерек
мәліметті білмейміз» дейді үй иелері.
Енді ақ гвардияшылар атаманының кзін
жою жніндегі операцияға қатысқандардың
ішіндегі келесі екі адамға келейік. Олар – Ғазиз
және Насыр Ушурбакиевтер. Алдымен Ғазиз
туралы бірер сз. ҰҚК мұрағатында оның 1904
жылы ұйғыр отбасында мірге келгені айтылған.
Жаркент қаласының тумасы екен. Шала сауатты
болған. 17 жастағы жалын жігер, жас түлектің те
қауіпті тапсырманы орындауға қатысқандығы
ВЧК-ның оны №6990 күміс сағатпен марапаттау
туралы 1921 жылдың 6 мамырындағы №2354
куәлікпен расталады.
Ғазиз Ушурбакиевтің зінің крсетуі
бойынша ол: «Чанышевтің (Құлжадағы)
туыстарының тінішімен Жаркентте (сырт кз
үшін) «тұтқындалған» Қасымханды босатуға
Қызыл армия басшыларымен жасалатын айырбас
мәселелері бойынша кеңестік және қытайлық
билік арасындағы хат жазысудың тасушысы
болған және (кейін) Қытай аумағына тіп, оқиға
алдында сонда жүрген Чанышевпен кездескен».
Сз орайында атап айтатын нәрсе, 1921 жылдың
6 ақпаны күні таңертең операцияны: «Бастай
беріңдер!» – деп Жаркенттен Сүйдінге хабар
алып келген міне, нақ осы Ғазиз Ушурбакиев.
-кініштісі, осындай жігерлі, жет азаматтың
ғұмыры қысқа болған. 20-шы жылдардың ортасында үйленбеген күйі ауырып жүріп мірден
ткен. Басқа дерек жоқ.
Ал керісінше мұрағатта оның ағасы Насыр
туралы мағлұмат те кп. Ол 1895 жылы Жаркентте туған. Жасынан пысық, елгезек жігіт 1915 жылы
қаладағы интендант Дубининнің қоймасына қара
жұмысқа алынады. Бұл осындағы 6-шы Орынбор
казак полкін қару-жарақ, оқ-дәрімен қамтамасыз
етіп тұрған мекеме еді. 1917 жылғы қазан тңкерісі
қарсаңында Насыр Ушурбакиев қаладағы телеграф почтасында фельдъегерь болып істеп
жүрген-тін. Оның бұдан кейінгі мірбаян жолдарын Алматы облыстық мемлекеттік мұрағаты
Панфилов аудандық филиалының директоры
Г.Макарованың республикалық ұйғыр мәдениеті
орталығының трағасы Р.Тохтахуновқа берген
анықтамасы толықтырады. Онда: «Насыр Ушурбакиев 1918 жылдан бастап 1920 жыл аралығында
сол түстік Жетісу майданында интенданттық
жұмыс бойынша жеткізуші болды. Осымен бір
мезгілде 1918 жылдан 1924 жылға дейін Жаркент
қаласында резидент қызметін атқарды. Атаман
Дутовтың кзін жоюға белсене қатысты» делінген.
Тоқта.., тоқта! Мұндағы резидент ұғымына назар аударайық, құрметті оқырман.
Бұл не сз? Халықаралық, дипломатиялық
анықтамалықтарда оған «протектораттағы
отарлаушы елдің кілі», «агентуралық желінің
жұмысын бағыттап отыратын бір елдің екінші бір
елдегі адамы» деген мағынадағы түсініктемелер
берілген. Ал С.Ожеговтің «Орыс тілінің
сздігінде» ше? Мұнда: «Резидент – барлаудың
шет мемлекеттің қандай да бір ауданындағы
құпия кілі». Демек, Насыр Ушурбакиев 1921
жылғы атышулы операция алдында Құлжа
мен Сүйдін маңындағы кенттерде орын ауыстыра жүріп, байланысшы адам болған ғой.
Оны Жаркент милициясының құрылуы мен
қалыптасуы туралы «Право на истину» атты
жинақты құрастырушы, заң ғылымдарының
докторы Сарқытбек Молдабаев тапқан

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері
Бұл деректерді бізге айтқан оның кенже ұлы
Ахметжан. Ол 1948 жылы сол Орскіде туған.
Қазір Жаркентте тұрады. Осыдан бес жыл бұрын
кездескенімізде Панфилов аудандық аңшылық
шаруашылығы мекемесінің директоры-тын.
– кей сонда, яғни Орскіде табан аудармай
жұмыс істеп жүріп, 1955 жылы құрметті еңбек
демалысына шықты, – деп сзін жалғады Ахметжан. – Байқаймыз, жерлестерінің 1937 жылғы
зіне жасаған қиянатын кешіргісі келмеді ме,
жоқ әлде басқа бір себеп бар ма, әйтеуір ол кісінің
елге қайтуға онша құлқы болмады. Осылай тұрып
жатқанымызда 1963 жылы Мәскеуден біздің отбасын іздеп жазушы Юлиан Семенов келді. Бұл
кісі ол кезде аты жаңадан таныла бастаған, ал
кейін «Парольдің керегі жоқ», «Кктемнің он
жеті сәті», «ТАСС мәлімдеуге кілетті...» деген
здеріңіз жақсы білетін атақты кітаптардың
авторы ғой... Оның әкеймен ұзақ әңгімелескені
есімізде. Қоштасып кеткен соң кп ұзамай
қаламгердің «Огонек» журналының 1963 жылғы
33-ші нмірінде «Ақтар атаманының ақыры»
деген деректі дүниесі жарқ ете қалды. Онда атышулы операцияға қатысқан адамдардың бәрінің
аты-жндері згертіліп, шартты түрде алынған
еді. Соған қарамастан жергілікті жердегі кршіқолаң арасында бізге деген суық кзқарас байқала
бастады. Бұл түсінікті-тін. -йткені Орск қаласы
Орынбор облысына қарайды. Ал ол бір кездері
Александр Дутовтың ат ойнатып, ұран шақырып,
ак казактардың атаманы болып сайланған жер.
Кршілеріміз солардың қалған ұрпақтары ғой.
Олар жазушы Ю.Семеновтің Мәскеуден не
үшін келіп, не жазғанынан жергілікті орган
адамдары – здерінің туыстарынан хабардар еді.
Сздің тоқетері, үн-түнсіз қастандық әрекеттер
жасау басталды. Бір күні ауламыздағы қазүйректер қырылып қалды. Бір айдан кейін
рістегі бұзауымыздың іші кеуіп лді. Мұның
тегін еместігін білген әкем ешкімге ештеңе айтпай, он күнге жоғалып кетті. Белгісіз жаққа барып
келгеннен кейін тұрған үйімізді татар құдамызға
аманаттап тапсырды. Сйтті де бәрімізді пойызға
отырғызып, Қазақстанға тартты. Екі апта жол
жүріп Жаркенттен бір-ақ шықтық. Бұл 1965 жылдың қазан айы болатын. Содан бері осындамыз.
– Насыр аканы ел-жұрт қалай қарсы алды?
Жергілікті үкімет ол кісіге оң қабақ танытып,
дұрыс қабылдады ма?
– Алдымен, мына жағдайға тоқтала кетейін.
Жоғарыда Орскіде жүргенде әкей жоқ болып
кетіп, қайта оралды дедім ғой. Сйтсек осы Жаркентке келіп, бар жағдайды байқап қайтыпты.
Содан соң туған жеріне кшуге бел байлаған екен.
Ел-жұрт жақсы қабылдады. Кзкргендердің
куәлікке жүріп, ұсыныс жасауымен бір кезде зі
құрған «Дехкан пахталық», кейін Октябрьдің 40
жылдығы атанған миллионер колхоздың құрметті
мүшесі болды. Аудан, облыс клеміндегі салтанатты жиындарда сыйлы адам ретінде трден
табылып жүріп, 1986 жылы дүниеден озды.
Сз соңында зіміз сз етіп отырған
операцияға тікелей қатысы бар тағы екі адам
– Юсуп Қадыров пен Солтанай Маралбаевқа
тоқтала кетейік. Бұлардың аты-жндері 1967
жылы жарық крген «Крінбейтін майдан»
жинағындағы Н.Миловановтың «Қасымхан
Чанышев» деректі туындысында бар. Олардың
алғашқысы Юсуп Қадыровқа келсек, туған бала-
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сы Ақжол әкесінің 1890 жылы Қонақайда мірге
келгенін айтады. Ол Жаркенттен 40 шақырым
жердегі елді мекен болып шықты. Шын аты
Юсупахун екен. 1918 жылы уездік милицияға
қызметке алынғанда Юсуп деп хатқа түсіп, ресми
құжаттарда солай аталып кетіпті. 1921 жылдың 6
ақпанындағы Сүйдін операциясы кезінде бұл кісі
қамал сыртындағы сүйемелдеуші топ құрамында
тұрған. Оқиғадан кейін бәрі бытырай тарап,
бой жасырғанда Юсуп ака жапан түздегі малшы
үйін паналайды. Содан 5-6 күннен кейін шекарадан аман-есен тіп келеді де зінің бұрынғы
жұмысы – жергілікті милиция блімшесіндегі
қызметін одан әрі жалғастырады. 1928 жылы
Жаркент ауданына қарайтын Қоңырлең ңіріне
Іле зенінің арғы бетіндегі Қырғызсай, Сүмбе,
Қарқарадан жер аударылған байлардың малдары айдап әкелініп, жаңа артельдік бірлестік
ұйымдастырылады. Міне, сонда оған Юсуп
Қадыров қой фермасының меңгерушілігіне
жіберіледі. Сол жерде қазақ қызына үйленіп, 1937
жылы Рахматулла, 1939 жылы Ақжол, ал 1942
жылы Қасымжан атты балалары мірге келеді.
Ұлы Отан соғысы кезінде Қоңырлең колхозы
үлкейіп, одан Гвардия деген жеке шаруашылық
блініп шығады. Сонда кейіпкеріміз ол жерге
егістік бригадирі болып барады. 60-жылдары зейнетке шыққан соң балалары жұмыс істеп жатқан
«Бірлік» колхозына кшіп келіп, 1974 жылы
мірден озады.
Осы деректерді айтқан Юсуп аканың ортаншы ұлы Ақжол зінің жетіжылдық мектепті
1946-1953 жылдары Айдарлы ауылында, ал
онжылдықты Ккталда бітіргенін сз етіп, 19591962 жылдары әскерде болғанынан хабардар етті.
Содан соң шаруашылықтан қол үзбей жұмыс істеп
жүріп Алматыдағы ауыл шаруашылығы институтын тамамдап, 1970 жылдан 1990 жылға дейін
«Бірлік» колхозында бухгалтер, 1991-1998 жылдары Панфилов аудандық салық инспекциясының
бастығы қызметін атқарып зейнетке шығыпты.
Қазір Жаркент қаласында тұрады.
Ал атаман Дутовтың кзін жою жніндегі
Сүйдін операциясына қатысушы Солтанай
Маралбаев туралы айтар болсақ, әңгімені бұл
кісінің мұрағаттар мен зерттеу еңбектердегі
Сұлтан деп жазылған, жазылып келе жатқан
есімінің дұрыс емес екенінен бастағанымыз жн.
«Атамыздың азан шақырып қойған аты да, елдің
есіндегі ныспысы да Солтанай, – дейді Алмалы
ауылында тұратын немересі Молот. – Сондықтан
мақалалар мен кітаптарда алдағы уақытта осылай
айтылып, жазылса деген тілегіміз бар».
Жаркент ңіріндегі кнекз қариялардың
сзіне қарағанда Солтанай Маралбаев те жет,
ізшіл әрі мерген, ат құлағында ойнаған шабандоз жан болыпты. Оған бұл кісіні жақсы білетін
Жайырбек деген қарияның зіміз сз еткелі
отырған кейіпкеріміздің Иінтал сілемдеріндегі
кктемде ат үстінен жерге түсіріп алған қамшысын қара күзде тауып алғанын, арғы беттегі Домбауыл деген қалмақтың кзінің ағы мен қарасына
балаған бәйге атын шағын киіз үй – жаппада
ұстап бағып отырғанда, оның шаңырақтан
тменгі белдеуіне орай шалма салу арқылы
арқанды тақымына баса тңкеріп тастап, ішіндегі
қаңтарулы жүйрікті шүу деп жетекке алып елге
әкелуі туралы әңгімелері дәлел бола алады.
Кеңес кіметін жасы ұлғайған кезі деуге келетін
алпыстың ол жақ, бұл жағында қарсы алған ел
ағасы 1918-1921 жылдары қызыл гвардияшылармен бірге жергілікті жердегі ел тыныштығын алған
ақ бандыларды талқандауға қатысады. Сүйдіндегі
атаман Дутовтың кзін жою жніндегі операцияға
қатысып келгеннен кейін шекара бойындағы
шолғыншы топ – комотряд құрамында болады.
-лкетанушы Нұрымбай Бекқұлиевтің біз сз етіп
отырған кісі туралы жинаған деректерінде назар
аударарлық бір эпизод бар. Ол осы ңірдегі колхоз құрылысының ардагері Нұрақын Рамимовтың
естелігі. Куәгер былай дейді:
«1927 жылдың қара күзі болатын. Мен және
ауыл тұрғын дары Аманжол Ыдырысов пен
Мұқажан Қорғасбаев шекарашылар отрядының
қарамағындағы орман шаруашылығында еңбек
етіп жүргенбіз. 7 қараша күні Ұлы Октябрь
революциясының 10 жылдық мерекесі дүркіреп
тіп жатты. Осы мейрам құрметіне арналып
түрлі ойындар ұйымдастырылған-тын. Соның
бірі ағаш басына ілінген жамбы ату еді. Оған
ешкім оқ тигізе алмады. Түс қайта оны Солтанай
Маралбаев қана атып түсіре алды. Осы мергендігі
үшін Қорғас заставасының бастығы Пемуров оған
шекарашылар атынан әдемі хром етік сыйлады».
-мірдің талай соқтықпалы, соқпақсыз
жолдарынан ткен Солтанай ақсақал осыдан кейін де ат үстінен түспепті. Сол кездегі
жаңадан ұйымдастырылған артельдік бірлестіктер
жұмысына жәрдемдесіп жүріп, 1936 жылы мірден
озыпты. Зираты Алмалы ауылы іргесіндегі
қорымда екен. Мұны бізге айтқан қарияның
немересі Молот. Байқап қарасақ осы жерде
ұстаздық етіп, ұзақ жылдан бері мектеп директоры қызметін атқарып келе жатқан бұл ағамыздың
мірде болған жоғарыдағы жағдайлардан басқа
да айтар әңгімелері аз емес сияқты. Соның бірі
атаман Дутовтың кзін жою операциясына
қатысқан қарияның ұлы Мұса мен одан туған
Еркінбай, Ауғанбайға қатысты жайттар. Мұса
есімі кезінде Жаркент ңіріне аты белгілі адам
Ш.Байбатшаевтың «Бел-белестер» кітабында
кездеседі. Онда автор: «1919 жылдың екінші
жартысын уездік, болыстық, селолық және
қалалық ревкомдар құрылған кез еді... Сондай жергілікті ревкомның бірінің председателі
болып М.Солтанаев жолдас тағайындалды»,
деген. Сол Мұса 20-30-жылдары аталмыш ңірде
әртүрлі жауапты қызметтер атқарады. Осы
уақыт аралығындағы оқтын-оқтын жүргізілген
үлкенді-кішілі жазалау толқындарында бес
рет ұсталып, олардан әупіріммен аман қалады.
Екінші дүниежүзілік соғысы басталғанда үлкен
ұлы Еркінбаймен майданға бірге аттанып, кезекті
бір шабуылда баласы хабар-ошарсыз кетеді де
әкесі шайқас даласынан елге жарымжан болып
оралады. Осылай ауыр хал кешіп жүргенде
репрессияның 1948 жылғы соңғы толқынында
Мұса Солтанаевтың екінші ұлы Ауғанбай ұсталып,
түрмеге жабылады. Мұндай кезде назаланған
әкенің қолынан келетіні іздену, арыздану, кмек
сұрау да баяғы. Осындай оймен Мұса баласының
ешқандай кінәсі жоқ екенін айтып Алматы мен
Мәскеуге қайта-қайта хат жолдайды. Соның бірі
атақты Үкімет мүшесі, Сыртқы істер министрі
Молотовтың қолына түседі. Мәселеден хабардар
болған ол кісі хат шекесіне: «Іс қысқартылсын!»
деген бұрыштама соғады. Осы пәрменмен
түрмеден босаған Ауғанбай елге келгенде әке
шаңырағындағы екі бірдей қуаныштың үстінен
түседі. Оның алғашқысы соғыста хабарсыз кетті
деген ағасы Еркінбай Мұсаевтың Махачкаладағы
бауырластар зиратындағы қабірінің табылуы да,
соңғысы кенже інісінің мірге енді келіп жатуы
еді. «Егер Молотовтың мейірімі болмаса ұлым
Ауғанбай бостандыққа шықпас еді. Сондықтан
осы Үкімет мүшесіне деген ризашылығымның
белгісі ретінде кенжемнің атын Молот қоямын!»
– деген екен 1948 жылдың сол ызғарлы күзінде
Мұса Солтанаев ақсақал. «Менің есімімнің
осындай тарихы бар» деп сзін аяқтады бізбен
қоштасарда кешегі дала ккжалы Солтанай
батырдың немересі Молот ағай.
(Жалғасы бар)

ANA TILI
Әдетте, әдебиет әлеміне шолу жасай
келе, көп ретте уақытпен үндес, заманмен заңдас, қоғаммен көңілдес көркем
шығармалардың кемшіндігін, ал қолда
барын қомсынып, жеріне жеткізе
жазылмаған, әлі де болса бір қайнауы
ішінде деген пікірді көпсітіп жүргеніміз
рас қой. Әйтсе де өмір шындығын өнер
шындығымен шыңдап, оқырмандарын
ойландырып, таңдай қақтырған
тамаша туындылар баршылық. Тек
соны танып, бағалар, үлгілісін үкілеп,
өнеге алу жағы кемшін. Осы орайда
тақырып таңдауы, жазу мәнері,
көркемдік сипаты жөнінен дара жолы
қалыптасқан көрнекті қаламгер Әлібек
Асқаровтың сұңғыла суреткерлігін
айрықша атап өтсек артық болмас
деймін. Кесімді пікір, тура сөзіміздің
дәлелі бар ма, болса соған толығырақ
тоқтала кетейік...
Басқа-басқа, ал Әлібектің өткен
ғасырдың ғаламат қасіреттерін, қазақ
халқының басынан кешірген қилы
тағдырын, әр қырын қамти отырып,
өрнектеген бағасы өмірлік баяндары
– хикаяттары мен әңгімелері туған
әдебиетіміздегі орны бөлек туындылар санатында. Еліміз еркіндік
алып, бүгініміз бен болашағымыздың
бағыт-бағдарын айқындауға жұмыла
кіріскен сәтте, өкініші көп өткен
заманның зардаптарын есімізге
салып, сабақ алуымызға септігі тиетін,
пайым-парасаты тәлімді, көркемдік
кестесі келісті, шынайы да шырайлы
шығармалар қажет еді. Сол сұранысқа
сай келетін әдеби туындылар жазылып та, жарияланып та жатыр. Соның
ішінде тақырып таңдауымен, көздеген
мақсатымен және оның ойдағыдай
орындалуымен оқшау тұрған Әлібек
Асқаровтың шығармалары.
Жазушы өмірдің толғауы тоқсан өзекті
мәселелерін қозғап, қоғамның да,
адамның да жадының жаңғыруына,
жанының жасануына, кемелденіп
келешегін ізгілендіруге арнаған
айшықты шығармаларының алты
томдық таңдамасының қай-қайсысын
оқысаң да көңілің толып, риза
боласың. Өйткені ол әңгіме, хикаяттар
түгелдей әдебиетке көшкен кешегі
күндердің ел-жұртымыз басынан
кешкен боямасыз баяндары.
Тіпті олардың қайсысын таңдап,
қайсысын талдап айтуға қиналасың.
Бәрі де мәнді, бәрі де сәнді. Оған көз
жеткізгісі келген кісі өздері оқып,
өздері түйсініп, түсінуі керек. Ал біз
болсақ соған жолбастар жоралғы
болатын өз ой-пікірімізбен бөлісіп
отырамыз.
Қазақ қоғамының күні кешегі келбетін
замандастарының кзімен, суреткердің
сзімен, ақиқатын ақтарып, шындығын
шырылдап жетемізге жеткізе жазылған
«-р Алтай, мен қайтейін биігіңді» романын оқып кріңіз. Тәуелсіздіктің
тізгіні қолға тие сала, шаруашылықты
басқарудың жаңаша жолына кшпекші
болып, колхоз-совхоздар жаппай тарап,
қарамағындағы мал-мүлік талан-таражға
түсіп, ұстағанның қолында, тістегеннің
аузында кетіп, онсыз да күйі мүшкіл
ауылдардың ахуалы нашарлап, берекесі
қашқан кездің жүрегіңді сыздататын
келеңсіз крінісі осы романда айрықша
айшықталған. Тұрғындары, әсіресе жастар жағы, біреулері жұмыс іздеп, біреулері
қызық қуып, қалаларға қоныс аударып,
ауылдарда қариялар қалған шақтың
шындығы кркем әдебиетке кшкен.
Жазушы тртінші бригада – тртінші
ауылдың жүз үйінен жеті-ақ үй қалғанын,
ол аздай, совхоз орталығы Мұқырға да
тықыр таянғанын әңгімелей отырыпақ сол жылдардағы күллі Қазақ Елінің
құты қашқан тұрмыс-тіршілігін айнақатесіз крсеткен. Сондай-ақ романның
негізгі кейіпкерлері – ауыл ақсақалдары
Нұрғали, Қанапия, Орынбай, мір,
Бектемір, Қасиман, Байғоныс, Қабдендердің мінез-құлқын, мір-тіршілікке
кзқарасын, ауылдастарымен араласқұраластықтарын, жаңа заманның
ыңғайына қарай бет бұруға кшкенін сондай бір қызғылықты, сондай бір тәлімді
мысалдармен тұздықтай отырып, тағдыр
кешулерін кркем тілмен суреттеп,
әрқилы адам бейнелерін сомдауы згеше
рнекті. Роман кейіпкерлерінің тағы
бір тамаша қасиеті кіндік қаны тамған
атамекеніне лердей ғашық, ойлайтындары ел ішінің іргесі бұзылмауы, берекебірлігі, аман-саулығы. Бұл олардың тек
аузындағы сзінен емес, күнделікті ісәрекеттері арқылы аңғарылады. лібек
кешегі ауылдың тозған тіршілігін, оның
себеп-салдарын санада саралай келе,
жалпақ жұртының қанша тауқымет тартса да келешегінен күдер үзбей, жақсы
күндерді жалғастыра беретін сәттілік
тілеген сезімін де әдемі әдіптеген.
Оқырман оны Мұқыр ауылының
тағдырын таразылап, бір шешім қабылдау
мақсатымен ақылдасу үшін аудан
басшылары келіп жиналыс ткізгелі
жатқан кездегі жұртшылықтың мына
кңіл күйінен сезеді: «Қалай болғанда
да қоғамдасқан тірліктері тұйыққа
тіреліп, кезеңді бір белеске жеткенін
бәрі де мойындап...туған ауылдарын
алдағы уақта орасан згерістер күтіп
тұрғанын жүректері сезіп бара жатты».
Клубта тетін жиынға бара жатқан ауыл
адамдарының ой-түйіні осылайша пайымдалуы шұғылалы күндердің шуағы
жүдеген кңілді жадыратар жаңалық
екеніне сзсіз сендіреді.
Жазушының күні кешегі тпелі
кезең тудырған небір қиыншылықтарды
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йтсе де Базарқан сынды бүгінгі жас
ұрпақтың ткеннен сабақ алып, тәуелсіз
еліміздің тұғырын бекітіп, жаңа заманда
жарқын ғұмыр кешеріне сенесің. Рухы
оянған Базарқан сынды мір жолынан
адасқан ұрпақтың ткен заманның
қиянат-қиыншылығын санасында саралап, келер күндерге үміт артқан арманмақсаттарының шамшырағын лаулата
берері сзсіз.
Айтқандай, Базарқан тағы да ауылға
апаратын поездан кешігіп қалып қояды.
Бұл сздің де астары бар. Енді қайтып
кешігіп, баратын жерімізден адасып
қалмайық деген тәмсіл емес пе? ...Жаны
жасанып, жады жаңғырған жас ұрпақтың
бақытты жолына, баянды болашағына
сендіретін суреткер жазушының сзінің
қуаты осындай ойға жетелеп, түйін
түйдіреді.
лібектің әу бастан зінің р
Алтайын, туған жерінің табиғатын, сол
аймақты мекендеген адамдардың әрқилы
тағдырын тарата жазумен танылғаны
мәлім. Солардың бірі «Сүргелең»
хикаяты. Сүйікті жары Айзада мен
жалғыз ұлы Тоқтасыннан айырылып,
қара жамылған аңшы Қараман мірінің
бір үзігін арқау еткен хикаятта сыры
терең тіршіліктің беймәлім шерлі
шежіресі шертіліпті. Ғұмырының
базары тарқаған Қараманның ауылынан
аулақ, қалың орманның арасында,
клденең кпшіліктің кзіне түсе
бермейтін иендегі Қараңғысайда
тұрып жатқанын, елден безіп
кеткенін жұртшылық түсінбеген.
Оның жұмбағы Қараманның

жанындағы жалғыз мұңдасы Байсал
ақсақалмен шешіле шүйіркелесіп
әңгімелескен кездеріндегі байсалды
да байыпты сз саптауларынан бірден
аңғарасың. Айтқандайын, зі түгіл,
әкесі де мірін аңшылықпен ткізген
кәсіби аңшы болса да, Қараман кзі
тоймас, қырыпсал емес. Күнкрістен
асырып аң-құс атқан емес. Қытайлық
саудагер Манжу бұғының мүйізін сатып
аламын, пантысы үшін, те кп керек
деп, бесатар сыйлап кеткендегі ойы:
«Бесатар бастан садаға... бесатар үшін
Алтайдың бұғы-маралын қырып салар
жайым жоқ...» Мұндай шаруаның обалы
оқ болып зіне тиерін іштей түйсінген
де, саудагердің сзінен түңілген.
Ал аңғар түгел ртке оранған сәтте
күнәһар пендесінің басқалай шарасы
қалмағасын осындай әзәзіл әрекетке
барғаны үшін Құдайдан кешірім сұрауы
да Қараманның ізгі жан, ақ пейіл адам
екенін сездіріп тұр.
Сондай-ақ жазушының ақ патша
тақтан құлап, ел іргесі бұзылып, алай
да бұлай аласапыран заман туған
қысылтаяң кезеңде қара бастың
қамын күйттеп жүргеніне күйінген
Қараманның жан дүниесінің кілт
згеріске түскенін крсете кетуі де
бекер емес. Мынау аласапыранның
бұған белгісіз қалтарысы кп сияқты.
Бір адамның кегінен қайтар қасырет
емес екенін түйсігімен түсінгендей.
«Бұл жалғыз Қараманның емес, жалпақ
жұрттың басына тнген қара бұлтқа,
қауіпті індетке ұқсайды» дегендей ойға
қалдыруы арқылы заман згерсе адам

жүрегінде екен. Тоқтасын бір жолы
ауыл іргесіндегі бұлақтан те бере
жұдырықтай қоңыр тас тауып алыпты.
-те салмақты, згеше бітімді екен. Қала
мен даланы аралап, ел кезіп жүретін,
сзі сұйық, қылығы қияңқы, баукеспе
ұры, басбұзарлығы да бар Ерофей есімді
ауылдасына, осы бірдеңе біледі-ау деген
оймен, әлгі тасты крсеткен. Тастың алтын екенін сезген қуаяқ Ерофей аңдып
жүріп, үйде ешкім жоғында келіп, әлгі
тасты алып кетпекші болған. Оқыста
ұрлығының үстінен түскен Тоқтасынды
лтіріп тайып тұрған. Айзада баласының
қазасын естіп, тсек тартып жатып
қалып, Тоқтасынның қырқына жетпей
қайтыс болған. Қасыретке ұрындырған
қоңыр тастың әлегінен Қараман
тағдырдың уын жұтып, қанатынан
қайрылып жалғыз қалған бейбақ еді.
Ал оның ендігі мақсаты шаңырағын
шалқасынан түсірген қандықол
Ерофейден кегін алып, кзін жою.
Қанша аңдыса да қолына түспеген
қарақшымен, ақыры, күтпеген жерде жолығады. Қызылдардан қашқан
ақтардың бір отряды Алтай арқылы
Қытай асуға беттеп, жолай Қараманның
иендегі үйіне тап болады. Солардың
ішінде Ерофей де ереуілдеп жүр екен.
Оны сыртынан кріп, күткен күннің
сәті түскеніне қуанған Қараман кек
алудың амалын іздеп, арғы бетке асар
асудың тңірегін түгел ртеп, жаудың
жолын бгеп, қасындағы Қанайды
қызылдарға хабар жеткізу үшін асығыс
ауылға аттандырып, зі жаулары жасырынып жатқан Қараңғысайға тартады.
Оқиға осымен тамамдалған. Оның немен аяқталарын жазушы оқырманның
з қиялына қалдырыпты. Ерофейден кегін ала ма, жоқ зі де опат бола
ма, ол жағы жұмбақ күйінде. йтсе
де, Қараман қаражаяу қазақ емес,
ккірегінде сәулесі, жүрегінде сезімі
бар, ар-намысын аяқасты етпейтін
ер жігіт. Оны зімен сырлас та сыйлас, ел ағасы Байсал ақсақал қиырда
қыңырайып жата бермей елге қайт, қу
тізеңді құшақтағаның жетер, үйлен деп
кеңес бергенде айтқан Қараманның
мына бір ауыз кесімді сзінен аңғарасың.
«...Айтқандарыңыздың бәрі ккейге
қонады. Бірақ деймін, жауырды жаба
тоқи салатын тексіз, дәрменсіз мен
емеспін. Ол итпен қанжығада крісіп,
қанды басын байламай мен етекке түсе
алмаймын. Сүйекке түскен таңбаны
қанмен жумасам, ата-баба аруағы алдында күнәһар мен боламын».
Жалпы Қараманның жаны жайсаң,
жаратылысы блек, оқығаны жоқ болса
да, кңіліне тоқығаны кп, ақжүрек,
адал азамат санатындағы бейнесі
шығармада айқын айшықталған.
Кейіпкерінің елден ерек мінезі мен ісәрекетін, адамдармен араласып, дүниетіршілікке кзқарасы мен байламын,
табиғатпен арадағы түсінісін жазушы
шығарманың не бойына шашыратып,
табиғи қалыпта кіріктіріп жіберген.
Оны Қараманның оңаша отырып,
ткен күндерін есіне алып, ойланыптолғанған сәттеріндегі кңіл күйінен,

да згеретінін айғақтап тұр. Ендігі жерде бел шешіп бір жағына шықпай,
адам болып бір серпілмей ғұмыр кешу
мүмкін емесін санасында саралаған
Қараманның кейінгі мірі басқаша –
жаңаша жалғасатынына сенесің. Қырық
қатпарлы тіршіліктің адам баласын
небір қиыншылықтың қыл кпірінен
ткізе жүріп, қанша сергелдеңге түсірсе
де түбі бір адам пендесіне ақ жол ашатыны күмәнсіз. Хикаяттан ойға түйген
тәмсіліміз осы.
лібектің әңгімелері де әрқилы
тақырыптарға арналған. Олар соған
орайластыра жіктелген. Оқиғалары да
соған сәйкес сипатталған. Атап айтар
болсақ, осынау әңгімелер топтамасы (циклі) «йел парасаты», «Социализм әңгімесі», «Аңшы хикаясы» аталып, жанры бір де, оқиғалары згеше
таратылған. Жалпы жазушы з жазбаларына мазмұнын айғақтап тұратын
ортақ атаулар берудің шебері. Мысалы,
«Кргендер мен кңілдегілер», «Боямасыз баяндар», «Түйінді тағылымдар»,
«Қойын дәптерден», «Азамат келбеті»,
«Алтай. Алтын бесік, атажұрт» деген
туындылары деректі де керекті
әңгіме-әпсаналар. Бұлардың бәрінің
кейіпкерлері де, оқиғалары да мірден
алынған. -зі жақсы білетін, араласқан,
сырласқан адамдардың бейнесін, болған
оқиғаларды боямасыз қаз-қал пында
оқырмандарға ойдан, қиялдан құрастырмай қапысыз жеткізуді діттеген
дүниелерін – жан дүниеңді жасандыратын жазбаларын қызыға да құмарта
оқисың.
Осы жерде тағы бір ескерте кететін
жағдай бар. Ол жазушының әңгімелері
де кркем және деректі болып екіге
блінетіні. Оның айырмашылығын
кейіпкерлері мен оқиғаларына қарап
қана аңғарасыз. Ал кркемдігінде
ешқандай згешелік жоқ.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы тұралап қалған тұрмыстірліктің тауқыметі басқа түскен шақ.
Елдің еңсесін ктерген еркіндікке жеткен жұртшылық жүдесе де, тарықса да
шырғалаңнан шығудың жолын табуға тырысып жанталасып жатқан мезгілдің бір
оқиғасы «Аюдың ті қайда» әңгімесіне
арқау болған. Қазақ елінің қазыналы
жері мен табиғатының сұлулығына,
орман-тоғайлары, зен-клдері, асқар
таулары мен сайын сахаралары аңқұстан жыртылып айрылатынын естіген
жатжұрттың бай-манаптары келгіштей
бастаған тұс. Олардың кпшілігі жер
кріп, ел аралауға қызықса, кейбіреулері
аңшылық әуестігімен сапарлайтын.
Алтайға тиісті мекеменің рұқсатымен,
ақысын тлеп аю атып алуға келген
жапондық Мурасакиді жергілікті
аңшылар қоғамның қызметкерлері
қарсы алып, тауға шыққан. рең
дегенде кезіккен аюды атып, жалпасынан түсірген соң лдіге санап, қасына
барғанда аю оқыс атып тұрып -рікбай
мергенді мерт қыла жаздайды. уелі
сасып қалса да, дереу естерін жиып, екі
аңшы жігіт қосарлана атып, -рікбайды
лімнен құтқарып қалады. Мурасаки
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ЛІБЕКТІҢ
жазушылық әлемі
басынан ткерген жастар мірінің
ақиқат сырын ақтарып жазған тағы
бір тағылымды туындысы «Алданған
ұрпақ» повесі. Бас кейіпкері Базарқан
есімді жас жігіт. скер қатарынан босап
Алматыға оқуға түсуді армандап келген.
Алайда жолы болмаған. Емтиханнан
оңбай омақаса құлап, тағдыры тұйыққа
тірелсе де, бәлкім келесі жолы жолым
оңғарылып, оқуға түсіп кетермін деп
зін-зі жұбата жүріп, ауылға қайтар алдында армансыз қала аралап, кшелерді
кезіп, небір жағдаяттарға тап болады.
Сол бір тәуелсіздіктің тәй-тәй басқан
әрі-сәрі тұсындағы боямасыз кріністер
арқылы еліміздің тұрмыс-тіршілігін,
адамдардың мінез-құлқын қаз-қалпында кркем әдебиетке кшірудің қисынды тәсілін тапқан қаламгердің шығармашылық шеберлігіне тәнті боласың.
Иә, ол кездің сұрқай суреттерін
бірде күлдіріп, бірде күйінтіп баяндаған

түсіріп, кейін қайрылмай кеткенін
жолдастарына мақтана әңгімелеген
Жандарбекпен штесіп, жасы кіші,
күші келмейтінін біле тұра тбелесуі,
әскерде жүргенде бір әулекі, ұлтшыл,
мас офицердің ұлттық намысына
тиген қорлық сздеріне шыдамай ұрып
жығып, ақырында жазықсыз жазаланып, қызметінен босатылуы, география
пәнінен сабақ берген, студент кезінде
кемеге мініп, бірқатар шетелді, Жерорта
теңізін кріп, сонау Гибралтар бұғазына
дейін барып қайтқанын қызықтыра
әңгімелейтін Смағұл ұстазын жиі есіне
алып, арманшыл болуға үйреткен
аяулы жанды жақсы круі, кітабының
басын жаза алмай басы ауырып жүрген,
кездейсоқ кездесіп, шүйіркелесе кеткен ақын Тынышбайдың сзі қайран
қалдыруы (лирик ақынның кітабын
ндіріске ткізу үшін басына, алдыңғы
5-6 бетіне Ленин туралы, партия туралы

Оның төгілген тілі, тақырып таңдауы, оқыс та оқтайлы оқиғаларға
құрылған әңгіме, хикаят, романдарының жаңаша желісі, қай
шығармасында болмасын жарасымды, қағытпа әзіл-қалжыңдарды да
орнымен қиыстыра келтіруі – бәрі-бәрі арналы талдау мақалаларын
арнауға сұранып-ақ тұр. Әлібектің табиғат тынысын, аң-құстардың, гүлшөптердің қазақша атауларын, түр-түстерін, мінез-құлықтарын жетік
біліп жазуына да сүйсінесің. Бұл күллі шығармашылығына тән ерекшелік.
Алайда «Алтайда алтын күз еді» деген қара сөзбен жазылған поэмасын
айрықша бөліп айтар едім. Әуелде атақты суретшілер санатында жүріп,
тоқсаныншы жылдардағы тоқырауда шығармашылық күйзеліске түскен
Жанымқанның туып-өскен елі, жер жаннаты Алтайға барып, рухтанып,
сергіп-серпіліп, жан дүниесі жасанып қайтқан тағдыры туралы толғанысы
қандай ғажап. Осынау суретшінің көзімен, жазушының сөзімен жазылған
шығармадағы суреткерлік, кемел ойлылық Әлібектің өзге туындыларына
да қатысты қасиет.
Базарқанның әңгімесі бәріміздің де
басымыздан кешірген хикаяттар. Арақшарап дүкендері мен сыраханалардағы
у-шу, кезекке талас, былапыт сздер.
Таң бозынан тұрса да кезегі жеткенше сүт таусылып, үйлеріне қамығып
қайтатын шал-кемпірлердің ренжісі.
Кшеде кезіккен кісіден тиын- тебен
сұраған тіленшектер. Тілерсегі майысып ала қап арқалаған жас қызкеліншектер. Автобустардың жүріптұруының қиындығы. Осындай келеңсіз
кріністер кңілін қалдырған Базарқан
адаспай ауылына жетуге асық. Ауылда скен, ақкңіл, адал бозбала Базарқанның сол кездегі іздесең
де табылмайтын джинсы шалбар сатып алып қуанып, артынан алданып
қалғанын біліп таң-тамаша қалғанына
куә боламыз. Сйтсе, сұмырай жігіт
шалбардың бір балағын кесіп алып
қалыпты. Қымбат бағалағаны былай
тұрсын, жылпос жігіт киімді екіге бліп
айласын асырған. Бұл бұл ма, повесте
бұдан да ткен кінішті оқиғалар,
ұсақ адамдардың аярлық қылықтары
жеріне жеткізіле әрі жиіркендіре
әшкереленгеніне кз жеткізесің. Мысалы, вокзал басында кезіккен екі
сержанттың әскерден келгеніне үш ай
тсе де тіркеуден тпегенін сылтауратып, бопсалап ақшасын қағып алуы,
зі қатты сыйлайтын сұлу да сүйкімді
мұғалима Қанағатты алдап қолына

леңдер қосуы керек екен), оныншыны
бітірген бетте арман қуып, арда скен
ұл-қыздардың «кктеммен бірге кктеп
келе жатқан мақсат-тілектері кктей
солуы», яғни екі жыл қойшылыққа
жегілуі – жастардың жолы кесілуі –
міне, осы жағдайлар Базарқанның,
сол арқылы тұтас бір ұрпақтың мір
кешулерінің керемет шындығын ашына
айтқан шырайлы шығармаға арқау
болыпты. Осы жерде оқыста вокзал
ішінде кездескен, тілдескенде жүдепжадап, жаны жараланған адамның
кейпіндегі Смағұл ұстаздың: «Сен
ұшқыш боламын деуші едің ғой» деген
лебізіне қалай жауап берерін білмей
қысылған шәкіртіне: «Оқасы жоқ,
әлі жассың, мірің әлі алдыңда. Тек
ккірегіңдегі отты шіріп алмасаң болды. Басқа дүниенің бәрі орнына келеді
әлі» деп ұстазы ұлық сзін айтқан.
-з ырқы з қолына тимеген қилы
заманда гей мір кешкен қазақтың
крмегені жоқ. ке-шешелері оқыған,
кзі қарақты бола тұра, қуғын-сүргіннің,
жоқшылықтың шетін кріп қалғасын
ба, ұраншыл бола тұрып, үрейшіл,
жалтақ, жасқаншақ болғаны аян. Олар
Алаш азаматтарының ерлік, елдік салтын сақтай алмапты. Сондықтан да
бүгінгі ұрпақтың да тағдыры тайқы,
тұзы жеңілдеу сияқты. Мақсатты
жолда оларға ылғи да қажыр-қайрат,
табандылық жетіспей жататыны ақиқат.
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да шошып кеткен. Сйтсе, ол кәсіпқой
аңшы емес, кәдімгі саяхатшы екен.
Жолға шығарда бір дәрігер жолдасының
реті келсе аюдың тін ала келерсің деген
тінішіне бола келген екен. Бір қызығы,
есепсіз, кздеусіз атылған оқтар аюдың
тін жарып жіберсе керек. Сйтіп,
жоғары жақтың жауапты тапсырмасы орындалмай, ұятқа қалатын сәт
туған. Ақыры, Назар Панкратов деген
кержақ аңшыдан кептіріп, салқын жерде сақталған аюдың тін қиыла сұрап
алып, қонаққа сыйлаған. Оқиға осымен
аяқталған. Алайда жазушының айтпағы
әріде жатыр. Нарыққа еніп, табыс
табуды сылтауратып, мал табудың жні
осы деген жаңсақ пікірді малданып,
аңшылықты асыра марапаттап, ақыр
соңында адамдар атып азайтты ма, әлде
тау жаңғырықтырған мылтық дауысынан үркіп, жер ауып кетті ме, әйтеуір
соңғы жылдары аю мен бұғы, басқа
да бағалы аң-құстар сирексіп, азайып
кеткенін білеміз. Сол сорақылықтың алдын алмасақ, табиғатымызды тонатып,
атамекеніміздің алабын жайлаған аңқұстардан айырылып қаларымыз анық.
Ұлан-байтақ лкеміздің сәні мен мәнін
табиғи қаз-қалпында сақтап, қадірлеу
перзенттік парызымыз. Жазушының
жаны күйіп, шырылдап шындықты
жазудағы бар мақсаты осы.
Кешегі қанды қырғын, сойқан
соғыста құрбан болған боздақтар есімі
ел есінде сақталуға тиіс. Отан үшін отқа
түсіп, оққа ұшқан бауырларымыздың
атын шірмей, ерліктерін жас ұрпақтың
мірлік негесіне айналдыру адами парызымыз. Осы мақсатпен жазылған «Долдаш ағайдың кітаптары» әңгімесі. ңгіме
кейіпкері Долдаш қара танығаны болмаса, оқып-тоқығаны шамалы адам. Соған
қарамастан айрықша кітапқұмар. Онда да
кбірек оқитыны соғыс туралы кітаптар.
-зі ай аралатып аудан орталығына барса
да, жыл аралатып Алматыда тұратын
інісі Қабдолдаға соқса да, іздегені тек
кітап. Тіпті інісінің іссапармен Мәскеуге
бара жатқанын естіп атақты әскери
қолбасшылардың естелік кітаптарын тауып ала келуді тапсырған. Білетін жұрттың
бәрі оның осы қылығына қайран.
Сйтсе, оның да сыры бар екен. Ол соғыс
тақырыбында жазылған кітаптарды
жалықпай оқып, хабарсыз кеткен
жалғыз ағасын іздеп жүріпті ғой. Долдаш
ағасы майданға кеткенде буыны бекіп,
бұғанасы қатпаған бала еді. Жеңгесі
колхоздың қара жұмысында. Ерте кетіп,
кеш келеді. Ол інісі Қабдолданы бағып
үйде отырады. Ұзамай жеңгесі қайтыс
болып, екі жетім жұртта қалады. Еті
тірі, елгезек, еңбек торысына айналған
Долдаш жалғыз інісін сіріп, оқытып,
қызметке тұрғанына дейін қамқорлығын
жасап баққан. Мейірімді де қайырымды,
бауырмал, жүрегі жылы, жаны таза,
адамдығы мен адалдығы жарасқан бекзат
бейнесін сзбен сомдаған жазушының
қалам құдіреті қарымды.
Мерейтойлық мақала клемі
ктермей тіндіктен лібектің әдеби
әлемін кеңінен қамтып, ксілте жазу
мүмкін болмаған соң, пікір-пайы мымызды қысқа қайыруға мәжбүрмін.
йтпесе әр туындысына жеке-жеке
тоқталып, толымды ойларымызды ортаға
салып, кеңінен ксілсек артық болмас еді. Оған крнекті жазушы лібек
Асқаров толық лайықты қаламгер. Оның
тгілген тілі, тақырып таңдауы, оқыс та
оқтайлы оқиғаларға құрылған әңгіме,
хикаят, романдарының жаңаша желісі,
қай шығармасында болмасын жарасымды, қағытпа әзіл-қалжыңдарды да
орнымен қиыстыра келтіруі – бәрі-бәрі
арналы талдау мақалаларын арнауға
сұранып-ақ тұр. лібектің табиғат
тынысын, аң-құстардың, гүл-шптердің
қазақша атауларын, түр-түстерін, мінезқұлықтарын жетік біліп жазуына да
сүйсінесің. Бұл күллі шығармашылығына
тән ерекшелік. Алайда «Алтайда алтын
күз еді» деген қара сзбен жазылған поэмасын айрықша бліп айтар едім. уелде
атақты суретшілер санатында жүріп,
тоқсаныншы жылдардағы тоқырауда
шығармашылық күйзеліске түскен
Жанымқанның туып-скен елі, жер жаннаты Алтайға барып, рухтанып, сергіпсерпіліп, жан дүниесі жасанып қайтқан
тағдыры туралы толғанысы қандай ғажап.
Осынау суретшінің кзімен, жазушының
сзімен жазылған шығармадағы
суреткерлік, кемел ойлылық лібектің
зге туындыларына да қатысты қасиет.
***
лібектің үлкенді ағалап сыйлайтын,
құрдасын құрметтеп, інісіне ілтипат
крсетуден айнымайтын адами асыл
қасиетін бәріміз де білеміз, ризамыз.
Жоғары дәрежелі қызметтер атқарып,
шырайлы шығармалар жазып, есімі елге
танылған талантты жазушы, крнекті
қоғам қайраткері лібек Асқаров
бауырымыздың ерен еңбегі еленді.
Жетпіске толып, таяуда ғана ІІ-дәрежелі
«Барыс» орденін ңіріне тақты. Бұған
дейін «Парасатпен» марапатталып,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
атанғаны з алдына. Мен де асыл
азаматқа тілектес кпшілік, ағайынбауыр, дос-жарандарына, қызметтес ел
ағаларына қосыла, жасың ұзақ болсын,
бала-шағаңның қызығын кр, әдебиет
әлеміндегі жарқын жолың жалғаса
берсін деймін!
Қуанышбай ҚҰРМАНҒАЛИ,
сыншы, Халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының
лауреаты
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екер, бәрі бекер. Үлкен
қызының жиен немересі бүгін
кешкілік шетелдегі оқуына
аттанбақшы еді. Атасымен қоштасқысы
келген ғой деп соған бола телефон
ктерген-ді. Және кешелі-бері тіл
ұшына оралған талай тәтті тілектерді
де соған бағыштармын деп оқталған.
Аздап мақтаныш сезіміне бленді:
«Түсін, түсін балақай, бдіразақовтың
мұндай тілеуқор кңілін біреулер ақшаға
сатып ала алмай жүр». Ақшаға сатып
ала алмай жүргендері рас. Жаңғали
бдіразақовты кңіл жықпас кештерге
шақырмақ түгілі, емен-жарқын отырып, әңгіме-дүкен құратын дастарқан
басына да келтіре алмайсың. Ылғи
кедергілерге ұрынасың. рі себеп-салдары да салмақты: «Мені білесің ғой,
шырақ, ақын адамның шабыты күнде
келе бермейді. Рабайда. Қармаққа сирек
ілігетін алтын балық секілді кәдімгі.
Ал одан айырылып қалсаң,мір бойы
кініште туің кәдік. Айта беретін несі
бар, үлкен шаруаның үстіндемін. Бізге
енді анау-мынау оңай тақырыппен
алдану жараспайды. -те зекті мәселе.
Осы жылдың соңына дейін бітірсем
бе деймін. Сондықтан мені ретсіз
мазаламағандарыңның зі маған
жасалған қамқорлық. Аман жүріңдер,
басқосудың тағы бір реті келер...».
– Кім?
– Танымай қалдыңыз ба?
–?
– ...Сізді оған қимаймын. Үгітілу,
бүгілу, шау тарту... зімен кетсін! Сіз
әлі талай қызды қартайтасыз. Саунаға,
кейде... еркекпіз ғой бәріміз... кішкене
кңіл ктерейік десек, жатып кеп
бұлданасыз. Тіпті үлкен сыйлық
алғалы бері үйден шашау шықпайтын
болдыңыз. Мұныңыз жарамайды, Жақа!
Ара-тұра бой жазып, реті келсе «тәртіп»
бұзып қойғанның да артықтығы жоқ.
Күндіз-түні тпей беретін сіз графоман
емессіз ғой...
– Бұл кім?! – Жаңғалидың ар
жағынан біртіндеп ашу бұлты ктеріліп
келе жатты. – Мені жатып-тұрғызатын
бұл қайсың?
– -й, Жақам-ай, қайран Жақамай! Білем, қазір сізбен әзілдесетіндер
сирексіген. Абырой-беделіңіз аспан
тірейді бүгінде. Хош, соның бәріне
мына жаман інің тілекші.
– Сонымен?..
– Солай... сіз менсінбегеніңізбен
жаман ініңіз де аштан қатып, кштен
қалып жатқан жоқ. Кеше жыр жинағым
жарыққа шықты. Қолтаңбасымен
алғашқы кітаптың иесі зіңіз. Ертең
орталық кітапханада тұсаукесері.
Білесіз ғой, ініңіз де анау-мынауға шабылмайды, ретсіз жарнама, мағынасыз
насихатқа зауқы жоқ. Оқырмандардың
тілегі деген соң дымым құрыды.
йтпесе... Келіңіз, келіңіз емес, келесіз!
Бұл – бұйрық. Алмақтың да салмағы
бар, осындайда демемегенде... қашан,
қайдан креміз сіздің рақымыңызды!
Тұсаукесердің лентасын зіңіз қиясыз.
Оқырмандар тініп жатса соңғы жазған
бір-екі леңіңізді оқисыз. Түбі солай болар-ау... сіз күнде қолға түсе
бересізбе... Дайын жүріңіз. Кештің
соңынан шай-пай, анау-мынау...
***
Енді таныды. лгі ант ұрған
Сәдірбекке келгенде тілі байланып,
түк айта алмады. лде кісінің ішкі
қырындысын айтқызбай білетін,
білгеннен бұрын қарсыласуға шамаңды
келтірмей қол-аяғыңды байлап-матап тастайтын пәлесі барма қайдам,
әйтеуір, қалима балықтай кзі алақтады
да қалды. Ең ақыры, тіл ұшындағы
үйреншікті: «мазам болыңқырамай,
сырқаттанып жүргенімді» айтса да
жетер еді! Сірә, біреулер ішпей-жемей
мысыңды басады дейтіні де осыдан
болар.
Тыстан жұмыс блмесіне жау
жапырғандай асығыс кірді. Компьютерге басылған бір-екі парақ қағазды тартпасынан суырып, алдына қойғанымен
назар салып қарамады. Онысы алдыңғы
күні жазылған бес-алты шумақ лең
болатын. детте Жақаң кңілден
шыққан дүниені бксесіне басып, түк
крмегендей тымпиып жүре беретін
жан емес. -згелерге сәл сұстылау,
сәл қаталдау боп крінгенімен,
шығармашылыққа келгенде ақжүрек;
онысын біреулерге ағынан жарылып
оқығысы кеп тұрады, «о жері олай екен,
бұ жері бұлай екенді» құлағының сыртымен тыңдап, әйтеуір, қанша бір қамшы
салдырмас сыншы болсаң да, тап ана
тұсқа келгенде қалай мақтағаныңды
байқамай да қаларсың-ау» деп, іштей
сол сзді тыңдауға әзер шыдап тұрады.
Несін жасырады, шығармашылықтан
ауылы алыс қаймана қазақты қойшы,
сол әдебиет тңірегінде жүрген мүйізі
қарағайдай жайсаңдардың здері анда-санда бір нәрсең жарқ ете қалса түк
крмегендей, ең болмаса шығарманың
ішек-қарнын аударып-тңкермесе
де: «Жақа, маладес, әлі шабыстан
жаңылмаған екенсің!» деп емеурін де
танытпайды. Ауыздарына су толтырып
алғандай үндемейді. Осы үнсіздіктің
немен тынары және белгісіз. Оу, баяғы
бес-алты шумақтың ішінен бірер жол
ұнаса қиыршық құм арасынан сіркедей
алтын сынығын тауып алғандай, не
әйелі ұл тапқандай арсалаңдап, (егер
арада әжік-гүжік кикілжің болса, оны да
басы бүтін ұмытып) түннің бір уағында:
«сен нағыз қаратастың зі екенсің,
мынадай лең жазған адамның қайтіп
жер басып жүргендігіне қайранмын! Ал
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«Ал, ендеше! Кісіні өстіп
қинайды ғой бұлар...». Жұмыс
бөлмесіне кіргенімен байыз
тауып отыра алмады. Шылым
шеккенсіп бүйірдегі балконға
шықты. Әйелінің қамқорсыған
дауысын естісе де естімегенсіп
тұра берді. Сірә, денсаулық
өзіне керек, күздің қара суығы
жауырынға шаншудай қадалса
одан айығу тым қымбатқа
түсер. Түйе жүн кеудешесінің
өңірін қаусырмалады. Апырай, а?! Өзіне де обал жоқ. Қалта
телефоны қанша безілдегенмен
алдымен қоңыраудың қайдан
соғылғанын, кім екенін анықтап
алған соң ғана құлағына апаратын Жаңғали Әбдіразақовтың
«ұсталып» қалған жерін
қараңыз! Бұл кісіге кез келгеннің
қоңырау шалмайтыны белгілі.
Елдің алақанында жүрген
әтібірлі азаматтың алтын
уақытын алуға жүректілердің
ғана батылы барар-ау! Онда
да бірер минут, аздаған амансаулық, сосын бұйымтайдың
тоқетері. Соны айтқанша да
қара терге түсер. Артынша осы
тірлігіне өзі де өкінеді. Себебі
абдырамай, қатал ұстаздың
алдына сынақ тапсыруға келген балаң шәкірттей қолдары
дірілдемес үшін сол екі ауыз
сөздің өзін талай мәрте қайталап,
жаттыққанының жауабы әлгі
немкеттілеу айтыла салатын –
«көрерміз». («Көрерміз!» – осы
күнгі көп кісілердің модаға
айналған сүйретпе ауызләмдері).
Не ары, не бері емес.

кеткендер қаншама. Кімнің ішіне кім
кіріп шығыпты. Бәлкім, «осы кісі де
жастармен жағаласып, алакпеленіп
қоймады-ау» дейтін шығар; «аларын
алып, берерін берді, енді жылы пешке бксесін үйкеп, кемпірі әзірлеген
ас-суды азсынбай да кпсінбей, барға
қанағат қып тыныш жатса да есебі түгел
ғой» дейтін шығар... Кімнің аузына
қақпақ қояды, айтсын, айта берсін. Ал
Жақаңның тірі жанға тіс жармаған зіне
тән алабтен арман-мақсаты бар. Қашан
қолынан қаламы түскенше тоқтамайды,
жазады әкесін танытып.Арғы-бергі
ақындардың деңгейінен бір мысқал кем
түссе кәні! -з есебі зінде. Оқыс туа
салған аса ділгәр дүниесі үшін кімнен
барып сүйінші сұрайды. Керісінше,
згелер келіп, бдіразақовты жерден тік
ктерсін де әкетсін.
А... а, қайда шығандап барады-ей!
Среден үлкен сыйлыққа ие болған
жыр жинағын не үшін суырып алғанын
білмесе де, әйтеуір, менен грі осы
ғұмырлы болғай дегендей, қоңыр
мұқабасын алақанымен ұзағырақ
сипады. Іші толған лирикалық
толғаулар мен сюжетке құрылған балладалар. Кбісін жатқа біледі. -зіне
ептеп кңілі толмайтыны – ішкі
толғанысы мен дауыс ырғағын бір
ізге түсіріп, жұртты елең еткізерлік
әсермен лең оқи алмайды. Міңгірміңгір. Үлкен аудиторияға барғанда
тіпті қиын. лдебір ақындардай екі
иығын жұлып жеп, жиналғандарды
зіне бірден баурап әкетуге шорқақ.
бдіразақов ә дегеннен оталмай,
жүріңкіреп барып жнге түсетін моторы ескі мәшинеден аумайды. Ептеп
содан ыңғайсызданады.
лгі ант ұрған Сәдірбек кездесуде

лгі сұмырайдың айтары жоқ,
бдіразақовтың әп-сәтте аяқ-қолын
матап, тыпырлатуға шамасын
келтірмеді. Жақаңның ел алдына
қалай шықсам деп толғаныс үстінде
жүргендігін білді-ей, а, білді?! Топ алдына шығып лең оқымаған ақынның күні
қараң. Мықты болсаң мықтылығыңды
дәлелде, жақсыңды жұртпен бірге бліс.
Сәдірбектің телефонын қайта терді.
– Кешіңе тағы кімдерді шақырдың?
– Сізге бәрібір емес пе.
– Таныс-білістерден кімдер бар
дегенім-дағы.
– Мені түк білмейтін ашықауыз
дейсіз-ау, Жақа. Біз де білеміз летін
жерімізді. Сіздің жел жағыңызға шыққан
кезім болса айтыңыз? – Сәдірбектің
күлкісі сәл оғаштау естілді. – Сізбен
бәсекелестерді кешке шақырып мені
жынды ғой дейсіз бе?! Сіз қашанда
оқшау, жалғызсыз. Мұз жарғыш кемесіз
біз үшін...
– й, зуылдатпа, сәл кідір...
– Ал...
– Менің онда лең оқығаным қалай?
– Тура, маған сенбесеңіз кітапхана
директорының телефонын берейін,
зіңіз сйлесіңіз... Оқырмандарыңыз
сізді әбден сағынып қалған ... Ай,
Жақам-ай, Жақам-ай, сіз сол баяғы
бдіразақов!..
– Енді кім болуым керек?
– Адам згеруі керек қой бүтіндей,
ең болмаса шамалап...
– Қалай?
– Мен о жағын қайдан білейін.
Сіздей кісіге ақыл айту қайда бізге...
Сізді бұған дейін орта жолда қалдырған
кезім жоқ, бұдан кейін де қызмет етуден
жалықпаймыз.
– Жә-жә, болды, болды...

«АҒА, ӨЛЕҢ

жаулаған. Кітапхана директоры сәл
кешігіп келді де, бдіразақовтың
жанындағы бос орынға отырды.
Жылышырай амандасты. Бұрынырақта
жасы келген кертақта әйел секілді еді,
қазір екі бетінің ұшына қан жүгіріп,
әдемі боп сұлуланып кетіпті. Жасанды кірпіктері де жарасып тұр. Белінен
буылған бес-алты кітаптың қызыл
лентасын бдіразақов екеуі бірге кесті.
Жұрт әдеттегідей қол шапалақтады.
лдеқалай болар деп іштей қапаланған
Сәдірбектің шыбын жаны тырнақ
ұшында. Тұсаукесер рәсімі аяқталған
соң ғана терең дем алып, тынысы
кеңейді. «Сіздің келгеніңіз мұндай
жақсы болар ма?!» дегендей Жақаң
жаққа жалтақ-жалтақ қарайды. Толыса
бастаған дене бітімі жеп-жеңіл. Той
иесі зім ғой дейтін иелікке енді ғана
қол жеткізгендей, сахнада қаздиып
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(Әңгіме)

давай, бүгін сенің күнің, бдіразақов,
кәне тыққан-пыққаныңды бері шығар,
ай да жарыл, ай да шалықта!» деп
арсың-гүрсің табалдырықтан аттамай жатып, құшағын ала жүгіретін
қайран қатарластар-ай! Қайда солар?
Иә, біразы іштей тынып, менің еңбегім
кезінде әділ бағаланбады деп, мұнысын
да ашық айта алмай, ақырында ауруға
шалдығып мезгілінен бұрын ана дүниеге
аттанды. Дегенмен, шүкіршілік, дені
осында. Жаңа астанаға жиналған ақынжазушылар да бір қауым ел. Бастары
қосыла қалғанда ткен-кеткенді айтып,
бір жасап қалады. йтсе де Жақаң
Оңтүстіктегі ару қаланы аңсайды да
тұрады, мүмкіндік табылса әрнені сылтауратып солай қарай тартып кетеді.
Ол қандай магнит, түсінбей-ақ қойды.
Жаңа ортаға бейімделе алмай жүрген
болармын дейтін жүгіртпе сзден
аулақ. Жаңа астанаңыз жайнап тұр.
Ара-тұра кшеге шықсаң арқаланып
қаласың. Оның үстіне мұндағы газетжурналдардың да бдіразақовтың
меселін қайтарған кезі шамалы.
Ұсынғаны кп айналмай жарық кріп
жатады. Баяғыдай күреп қаламақы алмаса да, елдің кз алдында жүргенінің
зі дәтке қуат. Қаламнан жеріп жазбай

лең оқисың деді-ау сзінің
соңын салмақтап. Оқиды, несі бар
бдіразақовтың топ алдына шығып,
лең оқып жүргені жаңа ма? Қағазға
қарағанды ұнатпайды. Біреудің
шығармасын ежіктеп тұрғандай
қарадай-қарап қысылады. Мәселен,
осы жинақтың кез келген бетін аш
та, судыратып оқи бер. Аса мәртебелі
марапатқа қол жеткізген жинақты
жүрек тұсына апарып, құшағына қысты.
«бдіразақовтың шыққан шыңы бұл
болмас» деді біреу естіп қалатындай
ішінен күбірлеп.
Сәдірбектің жоқ жерден ұпай
түгендеп кеткенін қарашы-ей! Етекжеңі жиналмай ашылып-шашылып
жүрсе де, істің ығын біледі. Нысананы дәл кздейді, тура «ондыққа» дп
тигізеді. бдіразақовтың да осал тұсын
тап басты. Сыртынан бақылап, аңдып
жүретін болғаны ғой пәтшағардың?!
Сірә, солай, бұған келгенде Жағаң
да дау айта алмайды. Елдің алдына
шықпақ түгілі, айтулы сыйлыққа ие
болғалы кісікиіктеніп, жұрт жиналған
жерге жоламай қойған жоқ па. «Кез келген жерден шошаңдап бой крсететін
сен енді баяғы бдіразақов емессің ғой»
дейтін «тормыздан» құтыла алсашы.

– Ешнәрседен қам жемеңіз. Барлығы
сіздің деңгейіңізде шешіледі. Сіздің
деңгейіңізден тмендеуге қақымыз жоқ.
Сәдірбекті ант ұрған дейтін себебі,
біраз жыл қол астында қызмет істеді.
Майлы қасықтай жылпылдап тұрған
біреу. Ақын болам деп тыраштанады,
мұнысы бекер. Саудагер болғанда қатып
кетер еді! лі де кеш емес. Ақындар
дүниені шайқап-тгіп жүреді дейтін
болар шамасы. Ай, қайдам, иманы кәміл,
Жақаңды әкесіндей қадірлейді. Ілгеріде
алыстан қосылатын бір жамағайыны
таныстырған. Аузының салымы
бар, жолы болғыш. «Алып кел мен
шауып келге» жақындау бір қызметке
орналастырған. Жұмысты үйіріп
әкетсе тым алақай, егер шалағайлық
танытса зінен крсін. Жоқ, Сәдірбек
зінің ғана емес, згелердің де тілін
тапты. Арамтер боп ақын боламын
дегені ғана ұнамайды. йтпесе барау, бдіразақовтың алдында қашан
крсең де «ләппай, тақсыр!» Сйткен
азаматтың кешіне қайтіп қатыспайсың.
– Бәйбіше!
йелі заматында жетіп келді,
жетіп келді де әдеттегіше жанындағы
жұмсақ орындыққа жайғасты. – Түнде
жазылған лең бе?
– -лең емес, мір!
– Не дейсіз?
– -мір деймін, мір!.. Соңғы
жазылған леңді саған оқымай кімге
оқимын. Сен ғой менің адал сыншым. Ал әзірге... ана жолғы Түркиядан
әкелген костюмімді дайында.
– Үлкен үйге барамысың?
– Жоқ, шығармашылық кешке.
Жақаң балконға шығып, тағы да
шылым шекті. Қарашаның соңғы аптасы жауынды. Күн бұлыңғыр. Ақыры
қайыр болғай. Күн жылынса кңіл де
ктерілер еді-дағы.
***
Сәдірбектің де таппайтыны жоқ.
Кештің жүргізушісі тұла бойына шыр
жұқпаған сып-сығыр жігіт болғанымен,
сздің майын ішкен нағыздың зі
болып шықты. бдіразақовтың да
аяқ-қолын жерге тигізбеді: «Алдыңғы
толқын ағалардың кш басында келе
жатқан әрі үлкеніміз бар, кішіміз бар
үлгі тұтатын әзиз жүректі ардақты кісіге
құрмет крсетіп, бәріміз орнымыздан тұрайық!». Мұнысы сәл артықтау
еді. Жақаң да аздап қысылғансып,
отырғандармен бас изесіп амандасты
да, алдыңғы орындықтардың біріне
жайғасты. Осымен қоя салса да болар еді,
жоқ, бдіразақовтың шығармашылығы
жайлы толғаныс та біразға созылды.
«Кеш иесі мен емес, осы қошеметтеріңе
де ризамын» дегендей, мұнан соң үнсіз
қалуды ыңғайсыз крген Жақаң оң
қолын ктеріп, тағы да бас изеді.
Кітапхананың кең залы толы.
Орынсыз қалған жастар бірінің иығына
бірі иегін артып, екі қабырғаны түгел

жалғыз отырған жүргізушінің құлағына
әлденелерді сыбырлап қайтты.
Жаттанды сценарий бойынша
Сәдірбек жайлы бір-екі кісінің ортаға
шығып, сйлеуі міндетті-тін. рине,
салғаннан сын садағын түйрейтіндей
жиналғандар кеш иесіне жау емес,
дені ағайын-тума, кңіл жықпас досжаран, қалғаны оқу орындарының
студенттері. Оның үстіне Сәдірбек
лең лкесіне енді ғана атізін салған
жас оғлан. Бәлкім, леңдерінен бірліжар кемшілік ұшырасса, оны да
кеңшілікпен қабылдаған ләзім. Жанжағына мойын бұрған Жақаң алғашқы
сздің зіне берілетініне бек сенімді.
ңгіменің кіріспесі тіл ұшында және
қалай аяқтайтындығын да жұптап
қойған. Үлкен сыйлық иесінің сзі
жұрттың жүрек пернесін дп басатындай тұшымды пікірге толы болуға
тиіс. Ал қалғандарының не дейтінінде
шаруасы шамалы.
Жүргізуші үсті-үстіне тамағын
кернеді: – Бүгінгі тұсаукесерді
толығымен жаңаша форматта ткізейік
деп шештік. Авторға айтылар арнау сзді
шайға қалдырамыз. Кеш тұтасымен
поэзияға арналған кеш болсын. Бүгін
осында поэзияның біраз жас перілері
келіп отыр. Жалпы лең оқимын дегендерге қарсылық жоқ, десе де тақпақтап,
ауа жайылып, жұрттың бекер уақытын
алмау жағын да естен шығармаған
абзал. Ал іске сәт!
Толыса бастаған денесін жылдам
игерген Сәдірбек ұшып түрегеліп,
сахнаға жүгірді. Екі құлағы қып-қызыл.
Жедел түрде жүргізушінің «қателігін»
түземекші. Адам-ау, ылғи бірінші боп
аталуға тиісті бдіразақовтың алдына кісі салу деген не сұмдық?! Сз
жоқ, алғашқы сз бдіразақовтікі.
Мына сорыңды ұрайынның не
сасқаны? Бірнеше мәрте телефондап,
Жақаңның келісімін әзер алғанда...
маңдайы жарқырап қарсы алдында
Жақаң отырғанда... Есі ауысқаннан сау
ма?! «дебиетте кімнің қандай орны
бар, кімнен кейін кім аталады, бәрібәрі жазған хаттай алақанымда» деп
бскеніне береке берсін! Жүргізушіні
бүйірден түртіп қалды. Анау да нағыз
кессе қан шықпастың зі екен. Түк
сасқан жоқ және дауыс ырғағын да
згертпеді: –Кешті жаңаша ткіземіз
дегенбіз, албіреулер араға килігіп,
біреулерді алға оздырып жібермекші.
Поэзияға әке-кке дейтін қолпаш
жүрмейді. Поэзия – таңғы шықтай
нер тұнбасы. Кәне, кімнен бастаймыз,
здерің шешіңдер.
– Жастарды тыңдайық.
– Халықаралық бәйгеден жүлде
алғандар да осында.
– Алдымен ең жас ақын сйлесін.
Толыса бастаған денесін жылдам игеріп, шалбарының белдігінен
жейдесінің етегі шығып кеткен

Сәдірбек самайының бырш-бырш
терлегеніне қарамай, суға батқан кісіше
екі қолымен тал қармап, елдің алдына шықты: – Оу-оу, азаматтар-ау,
ортамызда таудай болып бдіразақов
отырғанда... бұл қалай? Және үлкен
сыйлықтың иегері...
– бдіразақовты бәріміз сыйлаймыз. Бірақ ол кісінің кезегі соңынан.
Бұл – ағамызды кемсіту емес,
құрметтеу. -зінен кейінгілердің шамашарқын байқасын. Кейін бәлкім, кештен түйген ойларымен, пікірлерімен
блісер. Ағамызға керегінің зі сол
ғой. Бұ жер бас ұстайтын той емес.
Алғашқы кезек жақсы леңдікі. Жақсы
поэзия – арғымақ, ендеше арғымақтың
жолын бгемейік. – Сарғыш шашы
иығын жапқан кзілдірікті жігіттің
дегеніне жұрт иланып қалғандай, жымжырт. Сірә, ең жас ақыны осы болар,
ортаға шыққан бозбаланың екі-үш
шумақ леңіне елең еткендер шамалы.
йтсе де әдеп сақталып оған да құрмет
крсетілді, қол соғылды. Жаңғалидың
есіне қайдағы-жайдағы түсті...Баяғыда
теңіз жағалауындағы жатаған ауылға
елге есімдері белгілі бір топ ақынның
сау етіп келе қалғаны. Басшылар
асып-састы. Не істейміз, ақындарға
не айтып, не крсетеміз? Жаңғали
сегізінші сыныпта оқитын. Ептеп лең
жазатын, қайдағы лең...аннан-мұннан
үзіп-жұлған шалдыр-шатпақ. «Ертең
ақындар ауыл тұрғындарымен кездеседі.
Сен жиналыстың арасында соларға
арнаған леңіңді оқисың. Дайындал.
Бізді ұятқа қалдырма» деді мектеп директоры. Оқыды, не оқығаны есінде
жоқ. Есінде қалғаны әжесінің «Немерем
жігіт болды, ел алдына шықты, кәне,
сендердің балдарың Жаңғалиға жетіп
алсын» деп аты бәйгеден озып келгендей қанаттанып, сүтін шайға қатып,
талғажу қылған жалғыз ешкіні сойып
тастағаны.
п, бәрекелді, бейжай отырған
бдіразақовтың тұла бойы кенет шым
ете қалды. Бір жайсыздықты сезгендей астындағы орындықта оқыс
сықырлады. Құлақ түбі күңгір-күңгір.
Бұл қайдан тап болған таңғажайып
дүние?! Айт жоқ, той жоқ, жүрек
соғысының үсті-үстіне жиілегені несі?
Тамақ түймесін ағытып, клдей орамалымен тершіген маңдайын сүртті.
Жас перілер бірінен соң бірі жұлқынып
шығып, лең оқып жатыр. -леңдерінің
осы қалайы болсайшы! Ылғи «айналасы жұп-жұмыр, жүрекке жылы тиетін»
жағымды жырлар. Алғашында жалына
қол тигізбей атойлап алға шыққан бірекеуінің аты-жндерін жазып алармын
деп оқталған. Кештің орта тұсына келгенде онысын мүлдем ұмытты. Құдай
салмасын, мынау не деген құдірет-ей,
а?!.. Таудан құлаған арынды зен жолай
кезіккен қоқыр-соқырды бірге ағызып,
тіпті жұп-жұмыр қой тастардың зін
біраз жерге дейін домалатып әкеп,
әбден күшіне мінген сәтте бетон
қоршаудың басынан бір-ақ секірмеуші
ме еді! Мына жыр-шумақтар со
кріністен бір саты кем болсайшы!
Бірінен-бірі ткен сұрапыл... лгі
арналы зен кейде сабыр шақырып,
сабасына түседі. Таңғы шық. Іргеліктен
енді ғана бой тіктеген күн сәулесі
гүл қауызына қонақтаған бір тамшы
таңғы шықты құмарта жұтады. Тңірек
маужыраған тыныштық құшағында...
Бір түп жиденің клеңкесіне кеп, жаңа
құлындаған мама биенің бауырына жабысқан ақ бақай құлын алдымен трт аяғына мініп, бой тіктеуге
тырысты; кзін ашып жан-жағына
қарады, сосын емшек іздеді. Шіркін,
уыз дәмінің тәттісі-ай!.. Құйрығы
тынымсыз шошаңдаған бозторғай
түк таппағандай шықылықтап келіп,
бұзаулы сиырдың құйымшағына
қонақтады... Таң біліне дүниенің апшысын қуырған бұл не дүрсіл? Санынан жаңылған ғарыш кемесі ЖерАнаны аяусыз тепкілеп, тағы да аспан
әлеміне бағыт түзеді... лем халқының
зәре-құтын алып, үйден-үйге қуып
тыққан мылтықсыз майдан – аты
шкір індет, қайда барып тоқтайсың?!
Адам баласынан ала алмай жүрген
шің болса айтсаңшы!.. Жұмыр басты
пенденің еш уайымсыз, қайғы-мұңсыз
хал кешетін мамыражай күні бола ма?!..
Адамның сана-түйсігі бейбіт заманда
да жапырақ-бұтағын еркін жая алмай,
жаһанданудың темір есігінен неге
сығалап тұр?!.. Мына жарағырлардың
махаббатты жырлауының зі біртүрлі;
кейде үлбіреген ақ мақта, мамықтай
биязы; кейде айдын бетінде аласұрған
дәу толқындай аласапыран.
«Қалай, бдіразақов?!Сыйлық
иесімін деп аспандамай жерге түс!
– Біреу желке тұсынан самбырлап
сйлеп тұрған секілді: – Артыңнан
қандай күштердің бой тіктеп, сіп келе
жатқанын байқадың ба? Бір есептен әлі
де қасарысып, мойындағың келмейді,
ә?! Бірақ бұлар бүгін бе, ертең бе, бәрібір
мойындатады. Мойындайсыз амалсыз!..
Адалын айтыңызшы, мыналармен иық
теңестіруге шамаң жете ме?!.. Қалайқалай сілтейді жас перілер...».
Кештің аяғына қарамай Жақаң
сүлесоқтана орнынан ктерілді. Сыртқа
шығуға ыңғайланды. Лып етіп жанына
жетіп келген Сәдірбекке саған ризамын дегендей, жасандылау жымиып,
арқасынан қақты. Есікке жақындай
бергенде әлдебір бойжеткеннің: «Аға,
лең оқыңызшы!..» деген тінішін анық
естіді. Артына бұрылған жоқ, шайға да
қарамады.
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уыстық дегеннен шығады,
ол кісімен біз қалай туысИсан көкем жайлы мақала жазу маған бір жағынан оңай, бір жағынан қиын. Оңай
пыз? Енді осыны таратып
болатыны – ол кісінің жағымды қасиеттері өте көп, бауырларымен байланысы да
айтайын: ауылда ағайындардың
жақсы. Өте кішіпейіл, қарапайым. «Ғылым докторымын» деген кеуде ұратын мінезі
арасында ата-ата боп блінетініміз
жоқ. Үлкенмен де, кішімен де әңгімесі жарасқан, қай ұрпақтың өкілімен болса да тең
бар. Сол ата жағынан жақынбыз.
дәрежеде сөйлесетін мінезі ашық адам. Қалаған кезде құрдас болып та кетеді. Әзілі
Біз «тртсарының» балаларымыз.
Бір атадан тараймыз. Тртсарыдан
де ұтымды. Миығынан жымиып, ұтымды әзіл айтарда езуіне күлкі шақыратыны да
шыққан тұлғаларды атауға тура келеді
бар. Ондай кезде жатаберіс әзілі жүрегіңе жылы тиеді. Бұл ағамен туыс болудың
бұл жерде. Ең әуелі кезінде талай
өзі маңдайыңа біткен бақ десем де артық айтпаймын.
аудандық партия комитетінің бірінші
Қиындығы – оның қай қасиетін тілге тиек етеріңді білмейсің. Бәрі жағымды,
хатшысы, соңында облыстық парбәрі орынды. Анаусын айтсаң да, мынаусын айтсаң да – жарасады, бір қалыпқа
тия комитетінің хатшысы қызметін
кірпішке құйған секілді, бірдей. Солардың барлығын жіпке тізгендей
атқарған Смет аға Есімовтың есімін
ғып қайталап айтып берген тіпті қызықсыз. Мәні жоқ, өмірбаянды
алғаш ауызға алар едік. Содан
қайталағандай боласың.
кейін Жуалы, Мойынқұм, Сарысу
аудандарының әкімі болған Серғали
Айдапкеловтың аты-жнін айтар едік.
Сосын біз бітірген орта мектептің
/қазір Құрманбек Сағындықов
атындағы орта мектеп/ директоры
Нұрмахан Аманбековты қосамыз бұл
тізімге. Ал ғылым жағынан келгенде
осы Исан аға Тілегеновтың аты бірінші
болып ауызға ілігеді. Ғылым докторы,
профессор. Бүгінде сексенге келсе
де жас жігіттердей шалт қимылдап,
сергек жүретін Исан ағамыздың
есімін де мақтанышпен атаймыз.
Кңілі түскен кезде інілерімен құрдас
секілді әзіл айтып, қалжыңдасып
жүре береді. Араға шекара салып
сйлеу, жасының ерекшелігін алға
тарту сынды пенделік қасиеттерден
жұрдай десем, артық айтқаным емес.
Кңілі түскен кезде інілерімен құрдас
секілді қалжыңдасып, жас ерекшелігін
аңғартпай жіберетіні бар.
Мен ол кісімен тұңғыш рет қалай
кездестім және қай жерде?.. Қазақ
мемлекеттік ұлттық университетінің
журналистика факультетінде студент кезім. Уақытымыздың кбін
кітапханада ткіземіз. Құнығып
оқымасақ та, уақытымыздың кбі
кітапханада теді. Кітаптарды кп
қылып алып, соның тасасында ұйқы
қандыратындарды да кргенбіз. Біз
оның қасында тәуірміз. Кітапты кп
қылып алмасақ та керектілеріне тапсырыс беріп, емтихандарға дайында- Екеуі де Шақпақ атаның орталық ғой деймін. Сосын Исан ккем, одан Оқу бітіргелі крмеген ағайымның
луды әдетке айналдырғанбыз. Сондай кшесіндегі қатар тұрған үйлерде кейінгісі Дүйсен ккеміз. Ол талай бір күні біздің есіктің қоңырауын
күндердің бірінде сол кездегі Пушкин крші. Шұрқырасып табысамыз да, жыл ауылдағы мектепте директордың басып тұрғанын кріп таңғалғаным
атындағы кітапханада жүргенмін. Қол арадағы әңгіме ұзаққа созылады. -те орынбасары қызметін атқарды. Одан бар. Араласпағанбыз, бір-біріміздің
қалт еткенде асханадан дәм татып кішіпейіл, ағалыққа салып, бір дауыс кейінгі інісі – Пернебек. Ол да ауыл- т ұ р а т ы н м е к е н ж а й ы м ы з д ы д а
келе жатқан едім. Баспалдақпен тмен ктеріп сйлегенін немесе тізеге са- да. Сосын қарындасы Бейсекүл. Ол білмейміз. Есікті ашсам, табалдырықта
түсіп бара жатқанымда ол кісі маған лып ары-бері жұмсағанын естіген де, менен бір сынып тмен оқыды. Тараз-  з і н е т ә н ә д е м і ж ы м и ы с ы м е н
қарсы ұшырасты. Ауылда жүргенде крген де емеспін. Кішігірім шаруаны да тұрады. Аналары Пиякүл апамыз. күлімсіреп тұрған Исан ккемді крдім.
Исан ккемді мірі крмегенмін. ешкімді жұмсамай зі-ақ тындыра- Ол – ауылдағы бадырақтың қызы. Аң-таңмын. Мекенжай сұрасып,
Суреттен ғана таныспын. Кзіме ды. Ол кісінің шаруаға жұмсамай зі Менің шешем екеуі апалы-сіңлілі.Ол әңгімелескен жағдай болмаған. Оны
бірден жылы ұшырады. Бетіндегі тындырып жүргенін кргенде зің-ақ да бадырақтың қызы. Екеуі сырлас еді, Исан ккемнің зі түсіндіріп айтып
қалы, түр-сипаты ол кісінің әкесі ұялып, сол шаруаға бел шешіп кірісіп Мінездері де ұқсайды. Тік. Бетің бар, берді. Мені іздеп қазақ теледидарына
марқұм Сапы ккемізден айнымайды- кетесің.
жүзің бар деп тменшіктемейді, айтып барған ғой. Мен ол уақытта қазақ телеау, айнымайды. Қарсы жолыққанда
Олардың ең үлкені Зауқан әпке салады. Тұрмыс құру жағынан абысын. дидарында қызмет ететінмін. Алғашқы
кішкене жүзіне кз жүгіртіп, тұрып
Екеуі де тртсарының келіндері.
жолыққан адамнан мені танитын,
қалдым. Ол кісі де менің жанымнан
Ұрпақ жағынан ұқсастығымыз танымайтынын сұраған. Ол адам мені
тіп бара жатып, сәл кідірді. Мен
д а б а р . Б і з а н а м ы з Ж а н с а я д а н танитын болған.
бірден:
5 ұрпақпыз. Ең үлкеніміз Бекқыз
– Танысаң, айтшы қайда тұрады,
Әкесі марқұм Сапы
– Исан ккесіз бе? – деп сұрадым.
әпкем болса, одан кейінгі ағаларым мекенжайын білесің бе? – деген.
көкемізді де, анасы Пиякүл
Ол да бір жымиып:
Қалдыбек
пен
Бердібек.
Бұлардың
Ол менің Абай мен Саинның
апамызды да көзіміз көрген.
– Сен Толымбек емессің бе?
барлығы мірден ерте тіп кеткен қиылысындағы «Жетісу-2» шағын
Біраз дастарқандас болып, әңгімеміз
– дегені.
жандар.
Содан
кейінгі
Нұрипа
ауданында
тұратынымды айтқан. Дәл
де жарасқан. Исан көкемнің болмы– Иә, – дедім.
мен мен.
сол жерге келіп, алғашқы жолыққан
сы сол Сапы көкеміздің мінезі секілді. Тіпті
Сол жерде ағайынды
Бір
жағынан
туыс,
екеуміз
адамнан
«Толымбекті
танисың ба?»
бетіндегі қалы да сол Сапы көкемізді еске
екеуміз шұрқыраса
д е т  р т с а р ы н ы ң б а л а л а - деп сұраған. Ол адам да мені танитын
түсіреді. Көп ашуланбайды. Неге болса да
крісіп, табыстық. Біраз
р
ы
м
ы
з
.
Е
к
і
н
ш
і
ж
а
ғ
ы
н
а
н
болып
шыққан.
Ол
да
менің
пәтерімнің
күле қарайды, шаруаға тындырымды. Ақырын
әңгімелестік. Ауылдың
б  л е е д і к . К е й і н д е к  п нмірін атаған. Есікті ашсам, Исан
жүріп, анық басатын көкеміздің сол мінезі Исан
жағдайын сз қылып,
араластық.
Кішіпейіл,
ылғи
ккем
табалдырықта
тұр
күлімдеп.
ағамыздың бойында да бар. Інілері Дүйсен көкеміз
ағайындарды түгендеп
кішірейіп тұратын ағаны
– Қалай таптыңыз, қалай келдіңіз?
де ауылдағы Құрманбек Сағындықов атындағы
болған соң тарастық. Содан
кім сыйламайды? Ауылдағы – деп сұрақтың астына алып жатырбіз бітірген мектепте директордың орынбасакейін екеуміздің арамыздағы
інілерінің
барлығы
Исан
мын.
ры болып, зейнетке шыққан. Одан кейінгі інісі
бай ланыс әлі үзілген жоқ.
ккемізді тңіректеп, сол
– Тртсарының жігіттерінің
Пернебек ағамыз да сол бауырларындай
Үзілмейді де! Ауылға баркісінің аузын бағып жүргені. мекенжайын таппай не крініпті? –
біртоға, жайдары мінезді. Неге болса да
ғанда, мен зіммен тетелес
«Мені
бір
жаққа
жұмсаса
екен»
дейді
зінің жымиған жүзінен таймай
күле жауап беретін ол ағамыз да алма
әпкем – Нұрипаның, ол кісі де
деген тілектері пейілдерінен, ағаға және біратар әзілін де қыстыра сйлеп.
ағашынан алыс түспеген. Бойында
Тараздан інісі Дүйсен ккеміздің
деген
құрметінен
крініп
тұрады.
Осындай
жеңіл әзілімен ағайынбар қасиеттер Сапы көкеміздің
үйіне жиі келеді. Нұрипа мен
Аузын бағып, тірлігін тастай ғып дардың барлығына жаққан ағамыз
көшірмесі сияқты.
Дүйсен ккем екеуі крші тұрады.
бітіруге әзір, дайын. Мен ол кісіні ауылдан қол үзген емес. Ылғи баАралас-құраластары те жақын.
«әулие» кремін. улиелігін айтайын. рып тұрады, хабарласып тұрады.

ИОСЫНДАЙ...
САН КӨКЕМ

-зінің соңынан ерген інілерімен
құрдастай қалжың айтып, әңгімелесіп
жүргені. Менің үлкен ағам, марқұм
Қалдыбекпен талай бірге асық ойнап
скен ағамыз енді бізбен араласады.
Егер Қа лдыбек ағам тірі болғанда
оның да сексен ж ы л дығын келер
жылы атап тетін едік. Тағдырдың
ісі не не шара ж аса йсы ң, ел уге толмай жатып жарық дүниемен
қоштасты. Бізбен сый ласа ды. Ол
кісінің түсінігінде «Мынаның жасы
үлкен-оның алдында құлдық ұруым
керек, мынаның жасы кіші – құрдай
жорға лат уым керек» деген түсінік
мүлде жоқ. Кіммен болса да тең
дәрежеде, тең сыйластықта сйлеседі.
Осы мінезі оның жасы үлкен ағаларына
да, жасы кіші інілеріне де жағады.
Қатар әзілдесіп жүре береді.
Сексенге келсе де мәшиненің рлін
ұршықша айналдырады. Астындағы
темір тұлпарын тізгіндеп, қай жаққа
болса да тартып кетуге әзір ағамыздың
кңілі де жас, мірі де жас.
Ұлы үйленді. Құдалардың
командасына қосыпты. Команданың
сапында болып, келінді алып келу,
құдалық құрамында болу секілді тапсырмаларды орындап, келінді сонау
Шым қаладан Таразға алып келдік.
Ертесіне ертемен екеуміз базарға
барып, беташарға сойылатын қой
алдық. Алыс-жақын ағайынды беташар тойына шақырып, келіннің бетін
аштық. Сол тірліктің барлығының
басында зі болып, зі атқарды. Ол
кезде әлі сексенге келмеген, бірақ сол
сексеннің есігін қағып тұрған жаста
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еді. Қимылы ширақ, қозғалысы жылдам ағамызға ілесіп менің де біраз
шаруаға қатысқаным бар.
Басымыз қосылғанда, ағайындар
жиналғанда аздап карта ойнайтынымыз да бар. Преферанс. Онда да
тең дәрежеде сйлесеміз. Үлкендігін
білдіріп, кеудеге салу деген ол кісіге жат
қылық. Таразда да Абай, Бақыт сынды
зінің інілерімен қатты сыйласады,
араласады. Олар кішілігін білдірсе де
ағамен зінің қатарындай реті келсе
қалжың айтып жүре береді.Менің
Исан ккем осындай адам. Асып
кеттім деп тасуды, қалып қойдым деп
жасуды білмейтін қарапайым біртоға
жан. Оның езуін керіп жымиғанының
зі табиғаттың ерекше бір тартуы дер
едім. Сол қылығымен де жағымды, сол
әдетімен де сыйлас.
Алматы политехникалық институтын бітірген. Лениндік стипендиат. Ол
кезде мұндай дәрежеде оқу бітіру кез
келгеннің басына бұйыра бермейтін
бақ қой. Институтта оқып жүргенде
болашақ ғалымның ізденістерінің
негізі қаланған. Ол кісі жайында әңгіме
де таусылмайды. Оның кішіпейілділігі
мен адамгершілігі жнінде қалай айтса да жарасады. Үлкендігін білдіріп,
ктем сйлеу секілді қылықтар ол
кісіге те жат. Реті келсе, қалжың айтып та інілерін жұмсайды. Жұмсаған
жағына бара жатып жаңа ғана айтқан
қалжыңына риза боп, езуіңді жиып
біткенше шаруасы да біржақты болып,
тындырылады.
Исан Сапыұлы Тілегенов техника
ғылымының докторы, экология және
тіршілік қауіпсіздігі халықаралық
ғылыми академиясының академигі,
М.Х.Дулати атындағы Тараз ңірлік университетінің профессоры,
әлі де аттан түскен жоқ. Сол з университетінде шәкірттерге білім беруде.
кесі марқұм Сапы ккемізді де,
анасы Пиякүл апамызды да кзіміз
крген. Біраз дастарқандас болып,
әңгімеміз де жарасқан. Исан ккемнің
болмысы сол Сапы ккеміздің
мінезі секілді. Тіпті бетіндегі қалы
да сол Сапы ккемізді еске түсіреді.
Кп ашуланбайды. Неге болса да
күле қарайды, шаруаға тындырымды. Ақырын жүріп, анық басатын
ккеміздің сол мінезі Исан ағамыздың
бойында да бар. Неге болса да күле
жауап беретін ол ағамыз да алма
ағашынан алыс түспеген. Бойында бар
қасиеттер Сапы ккеміздің кшірмесі
сияқты.
Біздің бүгінгі тілек:
Біз де басып келеміз ізіңізді,
Қысың жомарт, жаз ыстық, күзің ізгі.
Күліп қана жүріңіз бұл фәниде
Бұлт шалмасын жайдары жүзіңізді.
Аман болсын ағайын, отбасыңыз,
Крейік аман келген жүзіңізді.
Жүзден асып кетсеңіз ол да бақыт
Кп крмесін құдайым мұнымызды!
Осылай айтайық тек шынымызды!
Іздескенге не жетсін мына мірде
Жоғалтып, қайта тауып бірімізді.
Құрметпен тек сыйласып жүрейік біз
Сындырмай сағымызды, сынымызды.
Ашып, айтып жүрейік ылғи да біз
Жұрт білмейтін ерекше қырымызды.
Иә, аға сіз жүзге келгенде біз:
бауыр інілеріңіз: мен, Бақыт, Абай,
тағы басқалар тәтті-тәтті тілек айтып
тұрайық. Сол тілектерге адал болыңыз!
Сексеніңіз құтты болсын! Сексеннен секіріп тіп, тоқсанға тоқтамай,
Жамбыл крген, Жамбыл келген жүзге
жетіңіз!
Толымбек )ЛІМБЕКҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар және
Журналистер одағының мүшесі

БАЙҚАУ

Ол 24 жасында тарих ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін алған алғашқы қазақ
қызы еді. Бағдат Нұрланқызы Әбішева – көрнекті ғалым, тарихшы, профессор, Қазақ КСР-ы
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының
академигі. Ең бастысы, ол – ұстаз. Ұстаздық ұстанымынан өзгермеген ғалым. Ендеше, сөз
Бағдат Нұрланқызы туралы болмақ.

ҰСТАНЫМЫ
ӨЗГЕРМЕГЕН ҰСТАЗ
Б.бішева қазіргі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың тарих-филология
факультетін 1948 жылы үздік бітіріп,
КСРО Ғылым академиясы КСРО
тарихы институтының аспирантурасына
оқуға түседі. Мәскеуге барған сайын
Қазақстанның жас ғалымдарымен
кездесіп, олардың жағдайымен танысып тұратын ҚазКСР-і ҒА-ның тұңғыш
президенті – Қаныш Сәтбаевпен сол
жерде танысады. Одан кейінгі мір
жолында Қаныш Сәтбаевпен талай бірге
ғылыми мінберлерге ктеріледі. 1952
жылы танымал тарихшы А.П.Кучкиннің
жетекшілігімен кандидаттық диссертациясын сәтті қорғайды.
Алматыға оралып ҚазКСР-і ҒАның Тарих институтына жұмысқа жаңа
қабылданған Б.бішева қайнаған ғылыми
орта қызметіне бел шеше араласып кетеді.
Ол 2 томдық «Қазақ КСР тарихының»
жаңа басылымын дайындаған авторлық
ұжым құрамына кіреді. Ғылыммен
қатар еңбекшілер арасында ғылыми,
саяси, тарихи білімді насихаттауға бел-
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сене қатысты. Сол еңбегі үшін Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесі Тралқасының
бірнеше мақтау қағазымен марапатталды. Қоғамдық мірге белсене араласқан
жас ғалым айтулы танымал тұлғалармен
жиі кездесіп, олардың ақыл-кеңесін
алып отырған. Атап айтсақ, сол тұстағы
Қазақстан Компартиясы ОК бірінші
хатшысы Ж.Шаяхметов, Қазақ КСР
Ғылым академиясының президенті, ірі
ғалым – академик, мемлекет қайраткері
Д.Қонаев, Қ.Сәтбаевтар оның ғалым
және қайраткер ретінде қалыптасуында
үлкен ықпал етті.
Б.бішева 1952 жылдан 1994 жылға
дейін Қазақстан Ғылым академиясы Тарих, археология және этнология институтында үздіксіз еңбек етті.
Б.бішеваның ғылыми бағыты Қазақстан
тарихының, оның ішінде республиканың
индустриялық дамуының, жұмысшы
табының және оның қоғамдық-саяси
белсенділігінің, қалалар мен фабрикалар тарихының, республиканың ауыл
шаруашылығының бірқатар ғылыми про-

блемаларын әзірлеумен ұштасып жатты.
1960 жылы оның мерзімді басылым және
Қарағанды металлургия комбинатының
ағымдағы архиві материалдары бойынша
«Пионеры будущего (бригады коммунистического труда в промышленности
Казахстана)» атты кітабы жарық крді.
1957 жылы «Қазақ ССР тарихының» I
томы, 1959 жылы – II томы жарық крді.
Бұл басылымда алдыңғы басылымдарға
қатысты сын-ескертпелер мен тілектер
ескерілді, жекелеген бағалар мен ережелер нақтыланды және қайта қаралды. Бұл

еңбек қоғамның мойындауына және оң
бағасына ие болды. Институт ғалымдары
дайындаған «Қазақ КСР-і тарихының»
бес томдығын жазуға және шығаруға
атсалысты. Осы еңбегі үшін 1982 жылдың 28
желтоқсанында Қазақстан Компартиясы
ОК және Қазақ КСР-і Министрлер
Кеңесінің қаулысымен академиялық
басылымның авторлар құрамындағы алты
жетекші авторымен бірге Қазақстандағы
тарих ғылымының маңызды бағыттары
бойынша іргелі зерттеулер жүргізуге қосқан үлесі жоғары бағаланған Б.бішева
Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығын алды.
Оның қаламынан 4 монография,
100-ден астам ғылыми және ғылымитанымдық жұмыстар жарияланды,
кптеген бірлескен жұмыстардың
авторы болды: «Қазақ КСР тарихы» (2
томдық), «Қазақ КСР тарихы» (5 томдық),
«Қазақстанның жұмысшы табының тарихы» (3 томдық), «Социалистік Еңбек
Ерлері –қазақстандықтар» (4 томдық),
«Қарағанды қаласының тарихы», «Қазақ
металлургия зауытының тарихы» және т.б.
Ғылым мен ұстаздықты ұштастыра
алған Б.бішева кп жылдар бойы
ҚазМУ, ҚазПИ, Қазақ қыздар пединститутының тарих факуль тетінде оқуәдістемелік жұмысына қатысты. Оның
жетекшілігімен 5 кандидаттық диссертация қорғалды.
Ол шынымен де ұлағатты ұстаз, білікті
ғалым еді. Қазақ тарих ғылымының
кәсіби мектебінің крнекті кілі болып
саналатын Бағдат Нұрланқызы кптің
есінде негелі ісімен қалатыны анық.
Сәбит ШІЛДЕБАЙ,
Айнұр ҚАЛИ

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
2021 жылғы «01» наурыз күні сағат: 14:00-де Бейнеу ауылы,
Д.Тәжиев кшесі аудандық әкімдік ғимаратының 2-қабатында
жолаушылар мен багажды автомобильмен ауылішілік тасымалдау маршруттарына қызмет крсету құқығына арналған
конкурс ткiзілетіні туралы хабарлайды.
Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi (маршруттар)
шығарылады: №1ЛОТ – «№1» ауылішілік маршруттарының
пакеттері шығарылады.
№2ЛОТ – «№2» ауылішілік маршруттарының пакеттері
шығарылады.
№3ЛОТ – «Бейнеу-Боранқұл» ауыларалық маршрут тарының пакеттері шығарылады.
Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк
құқығында немесе зге де заңды негiздерде автоклiк құралдары
бар кез келген жеке және заңды тұлғалар қатысады.
Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша тiнiмдi аудандық әкімдіктің
2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар клігі және автомобиль жолдары
блімі» мемлекеттік мекемесіне ұсынуы тиiс.
Конкурстық құжаттарды алуға тiнiмдердi қабылдау конкурс жарияланған күннен басталады және конкурсқа қатысуға
тiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2021 жылғы «12» ақпан.
2021 жылғы «29» қаңтарда конкурстық Комиссия конкурсты ткiзу мәселелерi жнiндегi конкурс алдындағы
конференцияны ткiзедi.
Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41; 2 22 68 .
л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың филология факультеті,
араб тілі тобының 1986 жылғы түлектері бірге оқыған достары,
Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшісі
Азамат Бердібайға аяулы анасы
Бибізада ҚАМБАРҚЫЗЫНЫҢ
мірден туіне байланысты қайғысына ортақтасып кңіл айтады.
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ТЕАТР
Өткен аптада жас жазушы Әлішер Рахаттың «Туған күніңізбен, анашым!»
атты пьесасы желісінде жаңа қойылым көрерменге жол тартты. Спектакль
Алматыдағы Ozgeepic өнер кеңістігінің StartDrama лабораториясында өтті.
Режиссері – Фархад Молдағали.
Лаборатория 2021 жылы жас драматургтарды насихаттау үшін жеті
қойылым таңдап алып, көрерменге ұсынбақ екен.

Н.Қизатұлының мұрағатынан

ӘДЕПТІ

АҒАЙЫНДЫЛАР
АРАЗДЫҒЫ
Нұрлайым БАТЫР
«Ana tili»

КІСІНІҢ ӘЛЕМІ
Мен үлгі тұтқан ағалар аз болған жоқ. Әсіресе
қақ-соққа қарамайтын қайран жиырма бестің
айналасында алдағы ағалардың арқалаған жүгі
мен абыроймен басқан қадамдарына ерекше
мән бере қарап, ойлана жүрдік. Бір кездері
Рысқали Дүйсенғалиев, Петр Редько, Бекмұханбет
Тілекметов, Жүсіпбек Пайызов, Қайрат Мұстафин,
Сиез Бәсібеков, Сайлау Пернебаев, Дендербай
Егізов, Алашыбай Есмағамбетов, Нұрманбет
Қизатұлы, Берсінбек Сәрсенов, Рахымбай
Ханалы, Зейнел Үйсінбаев сияқты фотоөнер
алыптарының аттарын ғана білетін болсам, кейін
еліміздегі орталық газеттерде жүргенде, осы
ағаларымыздың көбімен қоян-қолтық араласып
жүріп жұмыс істегенімді мақтаныш тұтамын. Бұл
көкелерімнің әрқайсысының өз берері, өзіндік
салған дара жолы болды. Мамандығы бірдей
болып, сырт қарағанда бір-біріне ұқсағанмен,
олар шын мәнінде бір-бірінен мүлде бөлек,
жеке-дара тұлғалар болды. Оған фототілші болып
жүріп, осы кісілермен жақын араласа бастағанда
әбден көзім жетті.
Мен жалпыұлттық «Егемен Қазақстан»
газетінде фототілші болып жүрген кезімді ең
бақытты шақтарымның біріне балаймын. Бұл
1990-1996 жылдар еді ғой... Еліміз егемендіктің
есігінен аттап, бойын енді тіктеп жатқан қиын
жылдар болатын. -зі бұл кездері ауыртпалық
крмеген адам қалмаған да шығар деймін.
Бірақ, бәрібір ең қызықты шақтар да осы
жылдардың еншісінде қалғандай крінеді.
-йткені айналамда жақсы адамдар жүрді.
«Кппен крген ұлы той» болды. Менің
Нұрманбет ккеммен жиі араласа бастаған
уақытым да осы кездер еді.

бар еді. Оның бір жақсысы – барлық фотожурналистер бас қосып, сол жерде кездесіп,
тәжірибе алмасып, бірлесе жұмыс істеп
жататын. Бұған қоса, әрбір фототілшінің
редакциялар жанында жеке блмелері бар.
Нұрманбет ағаның жеке шеберхана кабинеті
алтыншы қабатта орналасқан. Арагідік ат ізін
салып, сәлем беріп кетіп тұрамыз. Қат-қабат
жұмыстың арасында хал сұрасып, тірлігімізді
бітіріп, бәріне үлгеріп жатушы едік. р кәсіптің
з құпиясы бар десек, сол сияқты біздегі әр
фототілшінің де жеке з құпия-сырлары болды. Оны білу үшін тек жақын араласып жүруің

Бұрындары Алматы облысындағы аудандық
газеттерде жұмыс істеп келген Нұрманбет
Қизатұлы сол уақыттарда «Жетісу» облыстық
газетінде фототілші болып жүрді. Үлкен, ел
ағасы жасына жетсе де, те елгезек, аса ұқыпты
еді. Ол кісінің сыпайылығының зі бір әңгімеге
жүк болардай. -згелерге қарағанда, бекзаттық
болмысы алыстан менмұндалап, зін ерекшелеп тұрғандай крінетін. Алғаш араласа
бастаған сәттерімде арақашықтық сақтап,
абайлап барып, байқап сйлеп, сыр тартып
жүргендей крінсем керек. «й, Шүкір, біз
бәріміз бір үйдің балаларымыз. Сен ішіміздегі
кенжемізсің. Анау-мынау жерге жұмсап
жатсақ, айыпқа бұйырма!» деп, әдемі айтты
да, бір жұмысқа жегіп жібергені есімде. Содан
кейін-ақ Нұрманбет ккемді жақын кріп,
бүйрегім бұрып тұратын болды. Екі газет бірбірінен блек, бір-біріне мұқтаждығы жоқ
болса да, ішінара алыс-беріс жасап тұратын.
лі отызға толмаған жас жігітпіз, Нұрманбет
аға қандай жұмыс тапсырса да, арасында лып
еткізіп орындап беріп жүруші едік. Тіпті кейде
дүкенге, базарға да жүгіртіп жіберетін. Сонда
кңілімізде түк жоқ, үйдегі үлкендер жұмсап
жібергендей мәз болып барып қайтатынбыз.
Алданатындай жас бала да емеспіз ғой, бар
ойымыз үлкендердің ықы ласына блену,
алғысын алу еді. Осылай жүргеннің пайдасы –
олардың бізге үйреткені кп-тін.
Сол жылдары «Дәуір» баспаханасында
фототілшілерге арналған ортақ зертхана

керек. йтпесе, сырғақтатып, шетқақпайлап
қана айтатыны болмаса, негізгі құпияларын
бүгіп қалғандай крінеді. Нұрманбет Қизатұлы
сияқты сыралғы, сақа ккелерімді бірден
түсініп кету, бар құпиясын бірден үйреніп алу
мүмкін де емес еді. Ол да жақын араласудың,
жақсы сыйластықтың арқасында жүзеге аса
бастайды. Нұрманбет ағама қарап жүріп мен
әуелі тәртіп пен сыпайылықты меңгере бастадым. Барлық жұмыстың бітуі, барлық
табыстың бастауы тәртіпке байланысты болатынын іштей ұқтым. Бұл жерде әрине, жұмысқа
келіп-кету тәртібін емес, мүлде блек, адамның
жеке ішкі тәртібін айтып тұрмын. Жұмыс істеу
тәсілі мен тәртібі кп жағдайда адамның бағын
ашатын нәрсе. Мен осыны ұқтым. Оны ешкім
үйретпейді, ол біреу үйрететін де дүние емес.
Ол алдыңдағы ағаларыңа қарап жүріп, ой түйіп,
зің здігіңнен үйренетін тәрбие. Меніңше,
тәрбиенің ең үлкені де осы.
Алдымда осындай з іс-әрекеттері арқылы
тәлім-тәрбие берген Нұрманбет Қизатұлы
сияқты ағаларымның бары мені кп жетістіктерге жеткізді. Біз сол үшін де үлкендер алдында қарыздармыз. Бұл – мір заңы. Біздің
ұрпақтар сабақтастығы деп жүргеніміздің зі
бәлкім осы шығар. Сабақтастық, жалғастық
үзілмесін деймін.

Н.Қизатұлының мұрағатынан

Шүкір ШАХАЙ
НҰР-СҰЛТАН

«-мірімдегі ең әсерлі сзді бір
кездері театрдың кіреберісінде
естігенмін. Мені жасы он жетілер
шамасындағы қобалжығаннан тұла
бойы дірілдеп тұрған қыз бала күтіп
тұрды. Ал мен болсам тек қана тауыс
қауырсындарының үлкен проекциясы аясында баспалдақта танго
билейтін жапонның біртүрлілеу
пьесасында ойнаған едім. Ол қыз,
мүмкін, ауырып тұрған шығар немесе
жан дүниесінде дүрбелең пайда болған
болар деп, жақындап келіп жағдайын
сұрадым. «Менде бәрі ойдағыдай, –
деп жауап берді қыз. – Тек бұған дейін
театрға келмеп ем және онда осындай
нәрселер болатынын елестетіп те
крмегем». Бұл сздерді мен ешқашан ұмытпаймын. Егер сіз бүгінгі
спектакльді нашарлау ойнадым-ау
деп ойлар болсаңыз, оны тамашалап отырғандардың арасында алғаш
рет театрға келіп, мірінде ғажайып
қойылымның куәгері болғанына дән
риза бір крерменнің барын ешқашан
ұмытпаңыз». Бұл ағылшынның
танымал театр және кино актері Алан
Рикман айтқан сз. Еуропада театрға
қаншалық құрметпен қарайтынын
қарт құрлықтағы толып жатқан алып
әрі әсем театр ғимараттары мен онда
сахналанар қойылымдарға сәнденіп
киініп, зінше бір дайындықпен жол
алған крермендердің кңіл күйінен
байқауға болады. Театр – олар
үшін айрықша киелі нер ордасы.
Крші отырған орыс халқы да театр
неріне соншалық ыстық ықыласпен
қарайтыны мәлім. -мірінде ғажайып
әңгімелерімен бірге, тамаша пьесаларды тудырған Чеховты жұрттың
XX ғасырдың Шекспирі атайтыны
кездейсоқ емес шығар. Чеховты
кргенге дейін зін әлемнің ең үздік
драматургы санаған Дж.Б.Шоу
алыстағы Таганрогтан шыққан
жанға таңдай қағып: «Еуропаның
ұлы драматургтарының галактикасында Чеховтың есімі бірінші
дәрежелі жұлдыздай жарқырайды»
депті. Ал Чеховтың зі: «Сахнадағы
барлық нәрсе мірдегідей қарапайым
және сонымен бір уақытта қиын
болсын. Адамдар тамақтанады,
жай ғана тамақтанады, осы кезде
олардың бақыты қалыптасып, мірі
ойрандалады» дейді. Ол осылайша
жаңа драманың формуласын
шығарады. Ол жарқын оқиғалардан, күшті кейіпкерлерден, ткір
қақтығыстардан ада күнделікті
мірдің табиғи бағыты жазылған
пьесаларды мірге әкеле бастайды.
Бірақ дәл осы күнделікті күйбең
мірдің жоғарғы қабатының астынан,
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«Қарадала» театры – аудан
тарихында бірінші рет ашылып
отырған нер ұжымы. Алматы облысы
әкімдігінің, облыстық мәдениет
бас қармасының және аудандық
Мәдениет үйінің қолдауымен ұйымдастырылған нер ұжымы жергілікті
нерпаздардан құралған. Театр
жуырда Германияның Майндағы
Франкфурт қаласында ткен
ха лықаралық онлайн-фестивальде
«Сахна безендіру» аталымы бойынша
бас жүлдеге ие болды. «Ескендір»
қойылымында Абай ойшылдығы мен
Аристотель даналығы шебер үйлесім
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«Туған күніңізбен, анашым!»
пьесасы да бір отбасының оқиғасын
ортаға салады. Қойылымға бармай
тұрғанда спектакльдің ана жайында
боларына сенімді ек. «Ана» деген
сзді ести тұрып, онда бармай қалу
мүмкін емес шығар деп, Жібек Жолы
кшесінің бойындағы орталықтан
бір-ақ шықтық. Үлкен ғимараттың
жертлесінде орналасқан кішкентай
киелі сахнаны әзер тауып барғанда
крермендер жиналып қалыпты.
Кбі жастар. Қойылым қашан
басталатынын күте-күте дегбіріміз
таусылған сәтте онсыз да жарығы
жарымай тұрған күңгірт блме іші
қап қара түнекке айналды. Бұл
спектакльдің басталуы еді.
Алғашқы кейіпкердің ең бірін ші
сзі – «Мамам риза болса болды».
Демек, ішкі сенім алдамапты.
Қойылым ана туралы екен ғой деген
ой әуелгі үмітімізге дем берген.
Екінші, үшінші кейіпкер шығып,
оқиғалар шиеленісе бастаған соң, біз

керісінше, оқыған, з отбасы бар
мірде жолы болған жанның бірі.
Сондықтан да ағалы-інілінің арасында
кзге крінбейтін, здеріне ғана аян
бәсеке бар. Ол бәсекеден тұрмыстық
драманы да, отбасылық трагедияны да
круге болады. Үйдің кенжесі Сырым
екі ағасының ортасына түсемін деп
жүрегі ұстап қалады. Айтып түсіндіре
алмас шешімі қиын сұрақтарға жауап
таппаған ол жап-жас бола тұра жүрек
ауруына шалдыққан. Бағдәулет
з ағасына үйлен дегеннен бастап
қойылымдағы алғашқы шиеленіске
куә боласың. Ердәулет болса «ақша
қайда?» деген сыңайдағы сылтауды
меңзейді.
Анасының туған күнінде оны
риза ету үшін ағайынды үшеу ортадан
ақша жинап шкаф сатып алған. лгі
шкафтың болса бір аяғы жоқ боп келеді.
Ақша үнемдеу үшін Ердәулет оны сауда
орталығынан емес, қоймадан алғанын
айтады. Бағдәулет ағасының жағасына
жармасады. Сюжет желісі осылайша

күрделене түседі. Мәселе ақшада емес,
Ердәулеттің з үлесін қоспау үшін екі
інісінің берген ақшасына қоймадағы
шифонерді тапқанына Бағдәулет
ызаланады. йтсе де, бұл ағасының
жағасына жармасуға себеп бола ала ма
деген ой келеді.
«Бақыт әркімде бірдей болғанымен,
әр адам зінше бақытсыз» депті
Мураками. Қойылымда ағайынды
үшеуі де зінше бақытсыз жандар.
Бәлкім, әкесінен ерте айырылғаннан
солай немесе қаржының жоқтығынан,
несие, тағы да басқа толып жатқан
тұрмыстық жағдайлар бұлардың
бақытсыздығына себеп шығар. Осындайда Шопенгауэрдың «Бір ғана туа
бітті қателік бар – ол біз бақытты болу
үшін тудық деген сенім» дейтін тәмсілі
еске түседі. Қалай дегенмен де, адам
психологиясын түгелдей түсініп болмас. Бірақ жауапсыз сұрақтың да болмайтыны рас па дейсің кейде. Үйдің
үлкені Ердәулетке інісінің зіне ақыл
айтқаны ұнамаса, ал Бағдәулет үлкен
ағасының әлі күнге дейін жні түзу
жұмыстың басын ұстамай «қаңғырып»
жүргеніне ашынады. «Осы таңғалам,
үйдің үлкені деген інілерінің жағдайын
жасап, бір-бір әулетті ұстап отырушы
еді» дейтіні де содан. Ағайындылардың
алғашқы мақсаты анасының елу
жасында оны риза ету болатын.
Анасының кзінше бақытты әрі тату
болып крінуді қалайды. Бір-бірімен
ренжісіп жатып та «Анамыз келіп
қалады...» деп, қайта-қайта есікке
алаңдап қарайтыны содан. Ал анасы
келер алдында ешнәрсе болмағандай
«Туған күніңізбен, анашым!» деп айтып
тұрған сәтте шымылдық жабылады.
Жалпы қойылым бір отбасының
оқиғасын ортаға салғанымен, құндылықтар мәселесі ойландырады. Сонда
адамдар бақытты мір сүруі үшін
ең басты нәрсе ақша болғаны ма?
Кейіпкерлердің сздерінен осы бір
сұрақ алға шыға береді. Егер олар
қаржыдан қысылмай, әрқайсысының
з үйі, з отбасы болса бұндай түсінбеушілік, ағайындылар арасындағы араздық орын алмас па еді деп те ойлайсың.
йткенмен, ғасырлар бұрын айтылған
«Сананы тұрмыс билейді» деген ұран
сздің қайтадан айналып алдан шыға
беретіні неден екен?..

«Қарадала» театры – Алматыда

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

материалдың жариялану
ақысы төленген

күткен ақ жаулықты ананың сахнаға
шықпайтынын түсіндік.
«Анашым» тақырыпқа тұздық
болар символдық сз екен. Негізгі
оқиға ағайынды үшеу: Ердәулет,
Бағдәулет, Сырым тңірегінде рбиді.
Үйдің үлкені Ердәулет мірде жолы
болмаған, ылғи да табылған жұмысты
істеп жүре беретін, отызға келсе де әлі
отбасын құрмаған адам. Ал Бағдәулет,

Алматыдағы Ғ.Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театры сахнасында «Қарадала» халық театрының тұңғыш қойылымының премьерасы
өтті. Алматы облысы Ұйғыр ауданында ашылған жаңа театр Абайдың
«Ескендір» поэмасының желісі бойынша қойылған поэтикалық драманы
ұсынды. Қойылымның режиссері – белгілі актер, Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, осы театрды ұйымдастырушы өнер жанашыры Асқар Наймантаев.

Бөлiм редакторлары:

ANA TILI

адамдар «жай ғана кешкі ас ішіп
отырған» күнделікті мірді кеңейтіп
алғандай, «олардың бақытын құрып,
мірлерін ойрандайтын» зінің
күтпеген драматизмін табады.
Ал бізде театрға қандай кзқарас
қалыптасқан және оны крермен
қалай қабылдайды деген заңды сұрақ
алдан шығары анық. Қанша дегенмен, театр аз ғана уақытта адам жан
дүниесін қопарып крсетер нердің
тресі ғой.
«Театр – сымбатты нердің ішіндегі
ең зор нердің бірі» депті жиырма
бір жасында «Еңлік – Кебектей»
трагедиялық пьесаны жазған Мұхтар
уезов. Ал Шәкен Айманов болса
«Театр – адамның зін-зі сахнадан
кріп, зін-зі түсінетін орын» дейді.
Ондағы әр кейіпкер қойылымды кріп
отырған әрбір адаммен сырласады
емес пе?..

тапқан. Философиялық астары
терең шығарма ақ пен қараның,
жауыздық пен жақсылықтың аражігі жайында. Адам бойындағы
ашкздік, менмендік, қанағатсыздық
сынды пенделік сипаттар сыналатын
поэтикалық драма тарихтан тәлім
алуға шақырады.
Қойылым соңында Ұйғыр
ауданы әкімі Ш.Нурахунов ауыл
мәдениетін асқақтатып, жергілікті
халықтың рухын ктерген театр
ұжымына және ұйымдастырушыларға
алғысын айтып, сәттілік тіледі. Театр
қайраткерлері одағы басшысының
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