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ПРЕЗИДЕНТТІҢ ТАПСЫРМАСЫ

ЕНДІ СОЗУДЫҢ
ҚАЖЕТІ ЖОҚ

Ахмет Байтұрсынұлының қазақ
әліпбиін (алфавит) құрастыруы
тіліміздегі үлкен серпіліс болатын. Ғалым осы еңбегі арқылы
қазақ халқының тез сауаттанып
хат тануына, оқу-білімге деген
құштарлықтарының оянуына
ерекше ықпал еткені белгілі.
А.Байтұрсынұлы жасаған әліпби
қазақ жазу тарихындағы ұлы
жаңалық болды. Ғалым: «…һәр
жұрт баласын әуелі өз тілінде
оқытып, өз тілінде жазу-сызу
үйретіп, өз тілінің жүйесін
білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан
кейін, басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай
сақталуын тілесек, өзгелерше
әуелі өз тілімізбен оқытып, онан
соң басқаша оқытуға тиіспіз»
деген еді.
А.Байтұрсынұлы жазуы
дамымаған ұлттың артта қалатынын, оның қоғамдағы қажеттілігін және адам өміріндегі
маңызын өзінің шығарған
оқулықтарында үнемі ескертіп
отырады. Жазу – кез келген
халықтың рухани деңгейі мен
мәдени дамуын көрсететін
негізгі құрал. Осы орайда, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың 2019 жылғы 21
қазандағы латын графикасы
негізінде қазақ тілі әліпбиін
жетілдіру жөнінде тапсырма
бергенін атап өткеніміз жөн.
Биыл латын әліпбиінің соңғы
нұсқасы таныстырылып, жаңа
әліпбиге кезең-кезеңімен
көшу 2023-2031 жылдары
аралығына жоспарланды. Біз
осы орайда ҚР ҰҒА академигі,
филология ғылымының докторы Дихан Қамзабекұлына латын
негізді қазақ әліпбиіне қатысты
бірнеше сұрақ қойған едік.

БҮГІНГІ САНДА:
БІР СУРЕТ – БІР БАЙТАҚ

Наполеон әскерін
түре қуған қазақтар
жайлы картина
4-бет
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ –
ҚАНЫМЫЗДА БАР ҚАСИЕТ

Төрегелді ШАРМАНОВ:

Азаматтың суреті

– (ңгімемізді латын негізді қазақ
әліпбиіне кшудің тиімділігінен
бастасақ...
– Біздің &з тарихымызда,
мәселен, филология тарихында әліп биге к&шу, әліпбиді пайдалану деген ұғым бұрыннан бар.
Мұ ның талай тәжірибесін бастан
&ткергенбіз. Осы үдерістің саяси да,

Алдағы нөмірден оқитындарыңыз:
БІЗ БІЛМЕЙТІН ҚАЗАҚТАР

амал сыздық та мәселелері болды.
Сондай-ақ стратегиялық сипаты бар.
Мен қазіргі «латынға к&шуді» сол
стратегиялық, елдік мәселелердің
аясында қарағанды дұрыс санаймын.
Міне, Тәуелсіздік алғанымызға 30
жыл болады. «Отыз жылдың ішінде
бізге қандай бағыт, қандай ұстаным
керек? Біз нені түзетуіміз керек?»

ЗИЯЛЫНЫҢ СӨЗІ
Есенғали РАУШАНОВ,
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты:

ЖҰРТ БАЛАСЫН
ҒЫЛЫМҒА ЕМЕС,
САУДА-САТТЫҚҚА
БАУЛИ БАСТАДЫ
...Қазақ бір мақтанса – Зимановпен мақтанса ғой. Мағыналы
ғұмыр кешкен ағаны ел ешқашан ұмытпас. й, әттең, кейінгі
жылдары ғалымның емес, саудагердің аты озатын боп жүр. «Оның
бірнеше ғылыми еңбегі бар» десеңіз, ешкім елең етпеуі мүмкін, ал
егер «оның бірнеше фирмасы бар» деңізші, оппонентіңіздің &ңі
&згеріп сала берері анық. Осы «ғибратты ғұмыр» деген бір ауыз
с&здің қаншалықты маңызы барына мән бермей келген жалғыз
мен ғана ма? 'мірін ғылымға, &нерге, халық шаруашылығының
сала-салаларына арнаған қаншама ағаларымыз бен апаларымыз
осы с&зді естігісі келетін еді. Біз оларға &ткен дәуірдің, кешегі
келмеске кеткен Кеңес үкіметінің сарқыншақтарындай қарадық.
Руханиятымыздың ормандай қалың ордасы ойсырап, осы жылдар ішінде қатарлары сиреп қалды. Жұрт баласын ғылымға емес,
сауда-саттықққа баули бастады. Қазақ бұрын Алматыға &нер, білім
іздеп келсе, енді қапшық к&теріп келетін болды. Мағыналы &мір
деп қазынаға қол салатын, бір салғанда мол салатындар тобырын
тани бастадық. Соларды үлгі етіп к&рсету етек алды.
(«Қазақ әдебиеті», №10, 5.03.2021 ж.)

азаматтар жақсы біледі. Сол әліпби айтысында, Алаш кезеңінде «араб негізді
т&те жазу қазақ тілінің заңдылығына
байланған, қазақ тілінің мүмкіндігін
к&рсете алады» деген позиция болды.
Ол сол заманда &те анық, айқын және
еркіндікті танытатын ұстаным еді.

7-бет

Беттің бетке айтары

ҰЛТТЫҢ ДАМУЫ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАНДАЙ
ИДЕОЛОГИЯ ҰСТАНАТЫНЫНА
ДА БАЙЛАНЫСТЫ.

(Жалғасы 2-бетте)

Өзбекәлі ЖӘНІБЕКОВ

БЕЙСЕНБІДЕГІ БЕТПЕ-БЕТ
Талас ОМАРБЕКОВ, тарих ғылымының докторы, профессор:

ТАРИХ ТА

СПУТНИК-V

ВАКЦИНАСЫН ЖАСАУҒА
ҚАТЫСҚАН ҚАЗАҚ ҒАЛЫМЫ

деген ойға келетіндей, &з тарихымыздан сабақ алатындай кезеңде тұрмыз.
Бұл сабақ қандай? Біз кезіндегі әліпби айтыстарының деңгейіне қарай
білуіміз қажет. Осы әліпби айтыстарына Ахмет Байтұрсынұлы сияқты
үлкен тұлғалар қатысқан. Бұл айтыс
ішінде олардың не үшін жүргенін
жалпы филология тарихынан хабардар

«Алған емес, берген
адам бақытты»

МАТЕМАТИКА СИЯҚТЫ

«Ана тілінің» мінберін пайдаланып, тарих туралы сөз болғанда, кәсіби тарихшыларға жол беріңіздер дегім келеді
ГЕНОЦИД
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
– Аштық тақырыбы қозғалған
сайын одан қанша қазақ қырылғаны
жнінде түрліше жорамалдар
айтылады. Оның себебі, сол нәубеттің
толық зерттелмегенінен болар деп
ойлаймыз?
– Қазақстан Президенті Қ.Тоқаев
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат»
атты мақаласында дұрыс мәселе
к&терді. «Тарихпен саясаттанушылар емес, кәсіби тарихшылар айналыссын» деді. Одан кейін &ткен
д&ңгелек үстелде Сенат т&рағасы
Мәулен шімбаев: «Тарихты
сая силандырмайық» деді. Екеуі де
айналып келгенде бір с&з.
1992 жылы марқұм Манаш Қозыбаев басқарған Сенат комиссиясында жұмыс істедім. Жабық
қорлардағы мәліметтерді сараптай
келе, 1931-32 жылдары 2 млн 200 мың
қазақ аштықтан қырылғанын анықтадық. Иә, рас айтасың, адам шығыны
ж&нінде асырып, тіпті 4-5 млн деп
соғатындар бар. 'тірік. 1930 жылы
бар қазақтың саны 4 млн 800 мың.
Түгел қырылса сіз бен біз бүгін осы

жерде отырмас едік (Ал 1921-22 жылғы
аштықта марқұм Мақаш Тәтімовтің
есебімен халықтың 30 пайызы, яғни
1 млн-нан астам адам &лген. Сол есеп
шындыққа жақын). Тарих та математика сияқты, онымен тек мамандар
айналысуы тиіс. Жазушы, журналист, тіптен мемлекет қайраткері
шығарсыз, бірақ мұрағаттарда шаң
жұтып, сарғайып отырмайсыз ғой.
Ол біздің шаруамыз. «Ана тілінің»
мінберін пайдаланып, тарих туралы
с&з болғанда кәсіби тарихшыларға
жол беріңіздер дегім келеді.
– Қазақ қазақ болғалы ХХ ғасырдағы бірнеше мәрте қайталанған аштықтан ткен алапат нәубет болған
емес. Содан да қоғамда біліп те, білмей
де даурығушылық бар. Бұл ретте нені
ескеруіміз керек?
– Алдымен, заңды. Мысалға,
геноцид дегенді айтуға құмарлар
к&п. Кеңес дәуірін к&рген біздің замандастарымызда заңға сенбеушілік
бар. 'йткені большевиктердің ісі
мен с&зі қабыспады. Сондықтан заң
атаулыға күмәнмен қараймыз. Ал
халықаралық заңдардың ж&ні б&лек.
(Жалғасы 3-бетте)
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(Басы 1-бетте)
Екі арада қандай дүрбелең болып
кеткенін &здеріңіз білесіздер. Латын
мен кирилл арасында қаншама тілдің
заңдылықтары жұлмаланды. Тілдің табиғи
&суіне к&п зиянын тигізді. «Бұған мына
тілші, мына ғалым кінәлі» деп айтуға оңай.
Бірақ, шындығында, ол амалсыздық еді.
Оларды мәжбүрледі. Яғни олардың функциясын соған тіреп қойды. Бүкіл орыс
әліпбиін ойымызға, танымымызға сіңіру
үшін осының бәрінен &ту керек болды.
«Батпандап кірген ауру мысқалдап шығады»
дегендей, сонымен күресіп жатқан жағдай
бар. Ал, енді Алаш зиялыларының танымы
тұрғысынан қарасақ, бүгінгі латын негізді
қаріпке к&шуіміз тілдің табиғи дамуына
мүмкіндік туғызатын жол деп ойлаймын.
Егер тіпті әлеуметтік сауалнама жүргізсек те
халықтың к&п б&лігі, кемінде 70-80 пайызы
жаңа латын текті әліпбиді қолдайтынына
шүбә жоқ.
– Соңғы ұсынылған нұсқа бойынша
не айта аласыз? Жетілген жаңа жобаның
ерекшеліктері қандай?
– Мен филолог-әдебиетшімін. Қазақ тілі
мен әдебиеті деген мамандық тұрғысынан
қарағанда, соңғы жобаға алдыңғы жобалардан сабақ алынған, солардың кейбір
қателіктерін түзеткен жоба ретінде
қараймын. Біз гуманитарлық ғылым аясынан қараймыз. Ішкі нәзік ғылыми проблемалар болуы мүмкін. Оны қазіргі тілшілердің
айтысынан к&ріп отырмыз. Бұны жоққа
шығаруға болмайды. Бұл – табиғи үдеріс
деп ойлаймыз. Сондықтан бұл әрі қарай
нормаланады, әрі қарай ғылыми жүйеленеді.
Қазіргі жобаны сол тұрғыдан қолдаймыз.
Ойлаңыздаршы, қаншама уақыт берілді.
Бірінші жобадан бері қаншама уақыт &тті.
Тура осы кезеңде тілші-ғалымдар &з ішінде
шеше алмаған мәселені енді ұзаққа созуға
болмайтынын уақыт к&рсетіп отыр. Ғылым
тұрғысынан байыптасақ, фонология, орфография, грамматология деген қағидаттар бар
ғой, сол &лшеммен қарасақ, бәрібір соңғы
жоба ғылымның, әліпби дамуымыздың
жаңа кезеңін к&рсетеді. Оның әрі қарай
салалануына, мысалы, белгілі бір әріптерге
байланысты дау туса, нормалану үдерісі
жүйелейді. Мүмкін кейбір әріп &згереді.
Ахмет Байтұрсынұлының т&те жазуында да
солай болған. Қайсыбір әріп бойынша дау
да туған. Бұның барлығы да біздің кезеңнің
рухани, ғылыми дамуын к&рсетеді. Бұдан бір
трагедия жасаудың керегі жоқ.
– Бұған дейін тіл мамандары А.Байтұрсынұлы ұсынған араб негізді әліпбиге негіздеп,
бірақ соны латын негізінде жасайық деген
ұсыныстар айтып жүрді ғой. Латын негізді
әліпбидің соңғы нұсқасы соған сәйкес келе ме?
– Жүзге-жүз келмейді. Ахмет Байтұрсынұлының кезінде ғылымдағы
фонетикалық, грамматикалық принциптер
сол кезеңге сай жүзеге асты: алғашқы жазуымызда қалай естілсе, солай жазу принципі
байқалады. Біз қазір «Қаныш Сәтбаев»
деп қолданылатын аты-ж&н «Сәтпайып»,
«Сәтпайев» делінді. Сосын түбірін сақтап,
сол мағынасын жазатын да уақыт болды. Нормалану кезінде мұны біздің қоғам
қабылдай алады ма? Оны қабылдай отырып, к&п дыбыстық мүмкіндіктерімізді
жойып алмаймыз ба? Алдағы уақытта осы
мәселе реттеледі ғой деп ойлаймын. Ал, ең
басты нәрсе – «не ұтамыз?» деген сауал.
рине, бірінші ұтқан нәрсеміз – &здеріңіз
де к&ріп отырсыздар, бізге жат әріптердің
бәрі кетті. Екінші бір кезеңдегі Еуропадан
енген с&здерді &з дыбыстық жүйемізден
табуымыз да – бір жаңа қадам. Еуропада
қалай жазылады соны түбір негізінде сақтап
жазу деген сияқты. Осыған дейін бізге к&п
дүние Ресейдің мәдени кеңістігі арқылы &тті.
Сол принциптерден де құтылып жатырмыз.
Бұның барлығы да жаңа бір тың жол ашып
жатқандай к&рінеді.
– Енді қазақ әліпбиінің тл әріптерінің
сақталуы туралы ойыңызды білсек...
– Біздің әріптеріміздің барлығы – т&л
әріп. Тоғыз әріп немесе Ғ, Ұ деген әріптер ғана
т&л әріп дей алмаймыз. Біздің Б-ны орыстар
ешқашан бізше айтпайды. Біздің С-мызда
басқа, олардың С деп қолдануы да &зге
артикуляцияда. Қазір ұсынылып отырған
31 әрпіміз болса, Ахмет Байтұрсынұлы
белгілеген 28 әріптің бәрі де – т&л әрпіміз.
Т&л дыбыстар, т&л әріптер, таңбалаудың т&л
жүйесі. Сондықтан бұл мәселеде ешқандай

жылы латын әліпбиі мәселесі к&терілді.
Академик .Қайдаридың тұсында латын
негізді жаңа әліпби жобасы жасалды. Содан кейінгі бір нұсқа «бізді түркі дүниесімен
жақындастырады»деп ұсынылды. «30
жылда тілші-ғалымдар не істеп отырды?» деп кінә тақпау керек.Тіл білімі
институты к&п жұмыс істеді. Бұл жерде ақпараттық технологияға бейімдеуде
дау туындады, мәселе – сонда. йтпесе,
А.Байтұрсынұлы институты ұзақ жылдан бері &з нұсқасын жетілдірді. Соңғы
жылдардағы нұсқаларда институт
ғалымдарының қатыстырылмағаны да
к&рініп тұрды. Олар әлеуметтік желіде
&з нұсқасын ұсынды. Біз осыған дейінгі
нұсқаларды «техникалық алфавит» десек
болады. Содан кейін ғалымдар «жаңғырту
керек» деген хаттар жазды. «Халық үніне
құлақ асатын үкімет» оны есітті.
– Жалпы алғашқы жобаларда тілшіғалымдардың қатыстырмалуы, әртүрлі
әлеуметтік топ кілдеріне тапсырылуы
неліктен деп ойлайсыз? Уақыттан ұтылған
жоқпыз ба?
– Тілші қатыспады деп айта алмаймын, тілшілер болды. Бүкіл мамандар
жүрді. Бірінші мәселе әйтеуір алфавитті
қабылдатуға асығу болды. Бұны жаман ниет
деп айта алмаймыз. Алфавитті қабылдады,
себебі уақыт &тіп бара жатты. Біздің

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ, академик:

ЕНДІ СОЗУДЫҢ
ҚАЖЕТІ ЖОҚ
Алаш кезеңінде «араб негізді төте
жазу қазақ тілінің заңдылығына
байланған, қазақ тілінің
мүмкіндігін көрсете алады» деген
позиция болды.
Әлеуметтік сауалнама жүргізсек
те халықтың көп бөлігі, кемінде
70-80 пайызы жаңа латын текті
әліпбиді қолдайтынына шүбә жоқ.
Біздің әріптеріміздің барлығы –
төл әріп. Тоғыз әріп немесе Ғ, Ұ
деген әріптер ғана төл әріп дей
алмаймыз.
Ресми жазу – тезірек көшетін
дүние. Мүмкіндігінше тезірек
көшкен сайын, іс-тәжірибеде
дау-дамай тез реттеледі,
сөйтіп нормалану уақыты
жылдам жүзеге асады.
Одан шошудың
қажеті жоқ.

бұра тартушылық болмайды ғой деп ойлаймын. Ұсынып жатқан нұсқаның ішінде
Ұ-ға, Ш-ға байланысты мәмілелі нұсқа &тті.
Сондықтан бір кезде осыған байланысты
ғалымдардың &зара пікірталасына нүкте
қойылды. Сонымен бірге фонологтардың
арасында У-ға байланысты «дауысты, дауыссыз У» деген ұстаным бар. Осы дүниелердің
барлығы да бірте-бірте ретке келуі тиіс. Бұл
енді уақыттың еншісінде. Ал жаңғырған
әліпби бәрібір жаңа күйде, жаңа қалыпта әрі
қарай дами береді.
– Латынға кшу барысындағы әдебиеттің
аударылу жұмыстары қалай болмақ?
– Ол &те оңай жұмыс. Одан ешқашан
шошымау керек. Біз ақпараттық дәуірде
&мір сүріп жатырмыз. Бұл – бір тетікті
басып қалса аударылатын нәрсе. Ең бастысы
электронды нұсқасы болуы керек. Тек
қиындататын нәрсе – орыстан енген с&здер.

Ал қазақ тілінің заңдылығымен енген с&здер
ешқандай проблема болмайды. Мысалы, Конституция орыстың «ция» деген
жұрнағымен енді ғой. Дегенмен, бір жүйеден
екінші жүйеге реттейтін, қалыптандыратын
бағдарлама бар, оның да шешімі табылады.
Мәселен, орыс тілінде бір с&зді қате жазып
жатсаңыз, «мына с&з қате басылды» деп
шығып тұрады. Біз де ақпараттық жүйеде
осындай жетістікке жетуіміз керек. Сонда
адам &з қатесін &зі түзететін болады.
– Расында, бұған дейін клавиатураның бар
мүмкіндігін пайдалану туралы мәселе ктеріп
жүрдіңіз. Қазіргі латын негізді әліпби оған
әбден негізделді ме?
– Қазір «клавиатураның барлық
мүмкіндігі» деген нәрсе бірінші ұстаным
болды ғой. Енді клавиатураға бәрібір жаңа
әріптер енгізіледі. Біздің Ш, Ң сияқты,
басқада бірнеше әріп бар. Мысалы, піл
тұмсықты Ң болашақта қабылданып кете ме,
жоқ «Н» үстіне бір таңба қоямыз ба – оны
уақыт реттейді. Ал біздің тілші-ғалымдардың
айтуынша, Ң-ның б&лек болуы, б&лекше
жазылуы осы әріпті айта алмайтындар үшін
&те қажет. Ондай бірлі-жарымды мәселе
шешіледі.
– Яғни бұл әліпби «бір дыбыс – бір әріп»
принципіне толық сәйкес келеді ғой?
– Сәйкес келеді. р дыбысты бір таңбамен таңбалау, әр дыбысқа бір әріп деген
ұстаным қолданылып отыр. Біз Ғылым академиясында қызмет істеп жүргенде, 1992

алфавитіміз қабылданса да, қабылданбаса
да жүрегі ауыратын, соған қарсы түрлі
ақпараттық соғыс ашуға дайын тарап бар.
«Саяси амал» да сол мәселені орайлы реттеуге бағытталды. Бұл – &те маңызды нәрсе.
– Жаңа әліпбиге кезең-кезеңіме кшу
2023-31 жылдар аралығында жоспарланып
отыр ғой. Бұл ұзақ уақыт емес пе?
– Бұған қатысты &з пікірім бар, яғни
мұны осыншалықты созуға болмайды. Адамзат тәжірибесінде әліпбиге асықпай к&шу
10-12 жылдай уақытты алады. Ал 1928-1929
жылдары латынға к&шу олай жүрмеген, бірер
жылда к&шіп кеткен. Сондықтан мұндай
мәселеде екі тәжірибені де ескеруіміз керек.
Аға буын осы әліпбимен жүре береді, ал
жастардың тез қабылдайтынын ескеруіміз
керек. Кешегі Ғабит Мүсіреповтер дүниеден
&ткенше бүкіл романдарын т&те жазумен
хатқа түсірді. Оны машинкада терімшілер
бірден кирилл қарпінде түсіріп отырды. Сол
сияқты аға буын бұрынғы жазумен жаза
береді. Ал ресми жазу – тезірек к&шетін
дүние. Мүмкіндігінше тезірек к&шкен сайын, іс-тәжірибеде дау-дамай тез реттеледі,
с&йтіп нормалану уақыты жылдам жүзеге
асады. Одан шошудың қажеті жоқ.
– Сонда соңғы нұсқаны нақты шешім
ретінде қабылдай аласыз ғой?
– Иә, мен соңғы нұсқаны қолдаймын.
Енді созудың қажеті жоқ. Тілші-ғалымдардың ауызбірлікте болуын қалаймын.
– (ңгімеңізге рақмет!

P.S.
Бүгінгі таңда ғалымдар Ахмет Байтұрсынұлы анықтаған дыбыстық жүйенi ұстану керегін
алға тартып отыр. Қазақ тiлiнiң грамматикасы мен емлесiн (орфографиясы) бiр iзге түсіру
жолында көптеген еңбек атқарылып жатқаны белгілі. Соның ішінде қазiргi заманғы
ғылым тiлiнiң ағылшын екенiн, сондай-ақ латын графикасын түркі әлемі түгелдей
қолданып отырғанын ескеріп, А.Байтұрсынұлының әлiпбиiн дәл сол қалпында, тек латын
графикасымен белгiлеуiмiз қажет. Тіл мамандары сонда ғана қазақ жазуында үндестiк заңы
үстемдiк ететiн әлiпби пайда болатынын айтып жүр. Көзі қарақты оқырман тіл мәселесіне
келгенде үнсіз қалмайтыны белгілі. Ең бастысы, латын негізді қазақ әліпбиі қарапайым
халық үшін қолайлы болса болғаны.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Індетпен күрес толастамайды
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
Ресми атауы COVID-19 аталған індеттің әлемді
жайлағанына бір жылдан асты. Нақты айтсақ, 2019
жылдың желтоқсан айының ортасында Қытайдың
Хубей провинциясының Ухань қаласында жануарлар
мен теңіз өнімдері арасында тіркеліп, тұрғындарға тез
тараған пандемия әлемді жайлап кете берді.
Елімізде сол кезде санитарлық бас дәрігер қызметін
атқарған Жандарбек Бекшин наурыздың 13-16 арасында
Қазақстанда да бұл ауру тіркеледі деген болжамы расқа
айналып, 2020 жылдың 13 науырызында Нұр-Сұлтан
және Алматы қалаларында індетті жұқтырған тұрғындар
тіркелді. Олардың біреуі Германиядан, екіншісі Италиядан ұшып келген отандастарымыз еді. Ал 3-сәуірге
дейін ауру жұқтырғандар еліміздің барлық аймақтарында
тіркеліп үлгерді.
2020 жылдың 22 қаңтарында Қытайдың Ухань
қаласында карантин жарияланса, мұндай тыйым
елімізде 16 наурыздан енгізілді. Оқушылар мен студентер
қашықтан оқуға жіберіліп, жұмыс тәртібі де салаларға
байланысты &згеріске ұшырады. Бүкіл әлемді үрей
мен қорқыныш биледі. Дәрігерлер қызметі мен дәрі

қымбаттап, шетелге шығып кеткен азаматтар елдеріне
орала алмай, дүниежүзінде сан қилы оқиғалар орын алды.
Екі айдан кейін жалпы әлемде жағдай сәл тұрақтанғандай
болып, ел есін жиғандай еді. Алайда сақтық шаралары әлі
күнге дейін сақталып келе жатыр. Себебі бұл вирустың
жаңа түрлері анықтала бастады. Қазіргі таңда қанша түрі
барын вирусолог-дәрігерлер анық білмесе қарапайым
халық анығын ажырата алмайтын халге жетті. лем
ғалымдары індетке қарсы жедел вакцина дайындауға

кірісіп, бір жылға жетпей ондаған ел ғалымдары вакцина
дайындап шығарды. 2021 жылдың қаңтарынан бастап, Еуропа елдері тұрғындарын COVID-19-ға қарсы екпе жасай
бастады. Бұл науқаннан еліміз ғалымдары да қалыспай,
«Спутник-v» вакцинасын &ндірді. Ақпаннан бастап
дәрігерлер мен құқық қорғау органдары қызметкерлеріне
ресейлік вакцина салынса, наурыз айынан мұғалімдер
мен әскерилерге қазақстандық вакцина егілуде. Жалпы
бірінші жарты жылдықта 2 миллион тұрғынды қамту
жоспарлануда.
Ал коронавирус пен пневмониядан қайтыс болғандар
саны қазіргі таңда әлемде әртүрлі айтылады. Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымының деректеріне қарағанда
әлемде бүгінгі таңда 117 миллион 522 мың адам осы
індетті жұқтырса, 66 миллион 581 мың адам жазылған. 2
миллион 821 мың адам қайтыс болған. Еліміздегі жағдайға
к&з жүгіртсек ресми деректер бойынша 220 018 тұрғын
коронавирусқа ұшырап, 202 230 адам жазылған. 'кінішке
қарай, 2821 адам індеттен к&з жұмған. Бұл ресми дерек.
Шын мәніне келгенде, ауырса да емханаға бармай, халық
емімен жазылған тұрғындар да бар. Емханаға бармай,
үйінде қайтыс болғандар да кездеседі.
Жұртшылықтың қазіргі тілегі – індеттің тез арада
жойылып, бұрынғы мамыражай қалыпқа келу. Дегенмен
де арқаны кеңге салуға әлі ерте.

ANA TILI

МІНБЕР
Қали СӘРСЕНБАЙ
«Ana tili»

БІЗ ОСЫ

НЕГЕ ӘН САЛМАЙ
КЕТТІК?
Қайсыбір жылы музыкамыздың мұзжарғышы Құрманғазы
оркестрі Біріккен Ұлттар Ұйымының ғимаратында концерт береді.
Білесіздер, БҰҰ бес тілде сөйлейтін әлемге аты мәлім мәртебелі
халықаралық ұйым. Қарасы екі жүздей адам концертті ауыз
ашып, көз жұмып тамашалайды. Бір шығарманы бірнеше мәрте
орындатады. Соңында аузы дуалы азаматтар «мұндай музыкасы
бар елдің адамдарының рухы биік, ұзақ жасайтын болар» деген
тұжырымға келіпті.
Демек, ұзақ жасауға толық негіз бар. Оны &зге айтпай-ақ, &зіміз де
білсек керек. Бізде, Құдайға шүкір, бәрі бар. Азық-түлік, дәрі-дәрмек
жеткілікті. Медицина дамыған. Кемшіліктер де бар, әрине. Бірақ
жетпейтіні не? Тамақты мелдектетіп жейміз, дәрі-дәрмекті де нанша
жейміз, айрандай ішеміз. Сосын тұяқ серппей, тас бүркеніп жатамыз.
Қимыл жоқ. «Ойбай, үйден шықпа, жүрме, үйдей пәледен үндемей
құтыл» деп бар жалқау жағдайымызды одан сайын үдетіп жібергенбіз-ау.
Ал ғылымда дәлелденгеніндей, адамның рухани &рісі тарылып, ойлау
қабілеті, әсіресе жақсы к&ру сезімі т&мендеген сайын аурушаң болады,
науқас меңдей береді. Демек, ағза да күресуге әлсіз. Біз жиі мысалға
алатын жапондар мұндайда не істейді? Бұлар иог жүйесі бойынша күніне
10-12 минутқа дейін ән салады. Сосын ең жақын досына, құрбысына,
иә жеңгесі, жездесіне құпия сырын айтады. Бұдан не түюге болады? н
салған адамның (оның кәсіби әнші болуы міндет емес) тыныс жолдары
ашылып, ішкі ағзалардың жұмысы жақсарады. 'кпеге ауа барады, тазарады, к&ңілі к&теріңкі болады, ішкі рухи мүмкіндіктері дүрк жұмыс
істейді. Ал сырын айту кісінің күйзелісін жеңілдетеді, басын б&где ойлардан босатады. Сонымен қатар бұл елде осы тәсілмен сабақтас музыкалық
терапия кең дамыған. Қайсыбір жылы оның репертуарында Нұрғиса
Тілендиевтің «Құстар әні» де бар дегенді естідік. К&рдіңіз бе, әнімізді
жапондар да айтып жүр.
Біздің жұрт, шамамен, соңғы жиырма бес жылдың мұғдарында ән
салуды жиып қойды. Жалдамалы әншілер ән салады. Біз тойда бас алмай тамақ жейміз, иә бір мәслихатқа келгендей шіреніп отырамыз, тұяқ
серппей кетеміз. Сен үшін біреу ән салып, біреу би билейді. Бұл міндетті
қаптаған «жұлдыздарға» аман-есен тапсырғанбыз. Ертеректегі тойлар
қандай еді? Бар ауыл ән салатын. Содан ба, ауыратын адам да аз болатын.
Студенттік жылдарда біздің журналистердің бесінші жатақханасы ән мен
күйден тербеліп тұратын. Деканымыз Темірбек Қожакеев қанша қатал
болса да &нерпаз студенттерге к&зқарасы жақсы болатын. лгі біз жиі жамандайтын кеңестің тұсында әр ұжымда
Ал ғылымда
хор, оркестр болуы міндеттелетін. Хор
дәлелденгеніндей,
демекші, осы мына Алматының Алаадамның рухани өрісі
тау ауданында ардагерлер хоры бар.
тарылып, ойлау қабілеті,
Республикалық байқауларда бас жүлде
әсіресе жақсы көру
алып жүр. Ата-әжелерімізді қашан
сезімі төмендеген сайын
к&рсең де жүзі жарқын. «Біздің әдемі
аурушаң болады, науқас
боп жүргеніміз әннің арқасы ғой» дейді
меңдей береді. Демек,
олар. Ал, енді сол ән қайда кетті? Біз неге
ағза да күресуге әлсіз.
жаппай ән салмаймыз? Неге &з биімізді
Біз жиі мысалға алатын
билемейміз? Бірде 'зағаң – 'збекәлі
жапондар мұндайда не
Жәнібеков оңтүстік &ңіріндегі тойларда
істейді? Бұлар иог жүйесі
«лдене ойыңыз» деген әзілге құрылған
бойынша күніне 10-12
бидің кең &ріс алғанын сүйсініп айтып
минутке дейін ән саеді. Ал қазір неге тойдағы бидің бәрі
лады. Сосын ең жақын
&збекше, ұйғырша, грузинше, үндіше? Сіз
досына, құрбысына, иә
осы елдердің фильмін к&рген болсаңыз,
жеңгесі, жездесіне құпия
жартысы ән мен биден тұрмай ма?
сырын айтады. Бұдан не
Айтпағым, Алматының шетінде рухатүюге болады? Ән салған
ният адамдарының маңдайына жазылған
адамның (оның кәсіби
жалғыз
«Almaty Resort» шипажайы бар.
әнші болуы міндет емес)
Бәрі жақсы-ау, бірақ осы шипажайды бір
тыныс жолдары ашылып,
үнсіздік
баурап алған. Т&рт мезгіл тамақ,
ішкі ағзалардың жұмысы
ем-дом, тым-тырыс. Осы үнсіздікті
жақсарады. Өкпеге ауа
түнеукүні
қарт профессор, Қазақстанның
барады, тазарады, көңілі
еңбек сіңірген қайраткері, Ахмет
көтеріңкі болады, ішкі
Жұбановтың
шәкірті, ұлттық музыка
рухи мүмкіндіктері дүрк
тарихы ж&нінде т&рт том еңбек жазған
жұмыс істейді. Ал сырын
Пернебек
Момынов
ақсақал бұзды. Бұл
айту кісінің күйзелісін
кісі ән-дәріс &ткізді. Шәкіртіне ән салдыжеңілдетеді, басын бөгде
рып
қана
қоймай,
&зі
роялда сүйемелдеп,
ойлардан босатады.
әрі мазмұнды әңгіме айтып, қаншама
Сонымен қатар бұл елде
тұлғалардың
әруағын
жаңғыртты. Жұрт
осы тәсілмен сабақтас
бір жарым сағат тоқтаусыз ән салды.
музыкалық терапия кең
Бірнеше
күннен
бері
басын к&тере алдамыған. Қайсыбір жылы
май жүрген үлкен кісілер кәдімгідей
оның репертуарында
сілкініп
қалды.
нді
тыңдау
басқа, айту
Нұрғиса Тілендиевтің
басқа. Тыңдасаң толқисың, айтсаң
«Құстар әні» де бар
арқаланасың.
Бойыңа
бір
тылсым
күш
дегенді естідік. Көрдіңіз
бітеді. ннің құдіреті деген сол. Сол-ақ
бе, әнімізді жапондар да
екен,
демалушылардың
басым
к&пшілігі
айтып жүр.
серпіле ж&неліп, с&зшең болып кетті.
Шипажай залында, әсіресе емдеу орындарында неге қазақ әндері ойнап тұрмайды деген ұсыныстар айтылды.
«Тұз шахтасында» ғана ән беріледі, оның &зінде кейбір әншілер бұзып
айтады» деп сынап жатқандар да болды. «н – кісінің қанаты» дегенге
бұдан артық мысал бола ма?
Ойды ой түртеді. Құзырлы орындарға бір лепес айтсам деймін.
Естуімізше, Алматыдағы «К&ктем» шипажайында осындай үрдіс тұрақты
қалыптасқан екен. Медбикелер шетінен әнші, бишілер к&рінеді. Демек,
бізде бұл істің бастауы бар. Ал, енді осыны неге барлық шипажайға
енгізбеске? Таңғы денешынықтыру, жаттығулардың он минутын ән
салуға арнаса жетіп жатыр. Ақанның, Біржанның әнін айту қарапайым
тұрғындарға қиын соғар, ал әндері жалпы халыққа арналған білахат,
Шәмші, Нұрғиса, сет әндері айтуға да, үйренуге де жеңіл ғой. Осы
композиторлардың әндерін айтуды арнайы кестеменен б&ліп тастаса
болмас па?. Пернебек қария осылай істеуге әбден болатынын ұғындырды.
Мұндай шара үшін ақшаның да қажеті жоқ.
Ұлы бабамыз әл-Фараби «адамдарды емдеуде музыка дәрі-дәрмектен
де күшті құрал» деген екен. Рухани қуатымыздың қайнар к&зі әнде,
&нерде. н салған елдің рухы биіктей береді, кісі бойындағы жаман
дағдылардан арылуда таптырмайтын ем. Рухани иммунитеті, әлеуеті
күшті елге жын-шайтан, жаман вирустар да жоламайды. Бүгінде әлгінде
айтқан жапон елі дүниені жайлаған індеттен рухани иммунитетті күшейту
арқылы құтылудың да жолын іздеп жатқан к&рінеді.
Орыс жазушысы И.Тургенев &мірден к&шкелі жатқанда жұбайы
«Нені, кімді қимай жатырсыз?» деп сұрапты. Сонда жазушы «Бәріңді
қимаймын, әсіресе әнді қимаймын» деген екен. Бес мыңнан астам әнкүйі бар біз сол байтақ байлықтың бағасын біліп, құдіретін әлі сезіне
қойған жоқпыз-ау.

ANA TILI

БЕЙСЕНБІДЕГІ БЕТПЕ-БЕТ

(Басы 1-бетте)
Біріккен Ұлттар Ұйымының 1948
жылы қабылданған геноцид туралы
конвенциясы бар. Ол заң еврейлердің
бастамасымен қабылданған. Онда:
«Бір руды, тайпаны, халықты қасақана,
әдейі, қаскүнемдікпен қырғынға
ұшыратса, жер бетінен жойып жіберуі
де мүмкін болса, мұны – геноцид
деп атау керек» делінген. Осыған
орай, Сталин мен Голощёкин қол
қойған, «қазақты қырыңдар» деген
құжат әзірге табылған жоқ. Табылмауы
да мүмкін. Онсыз қасақана қырғын
ұйымдастырғанын дәлелдей алмаймыз. Даурықпастан бұрын осындай
заңдарды оқып алу керек.
Мысалға, Украина Ресейге құн т&летпек болды. Оларынан
түк шықпады. Иә, Еуропарламент
қарады бұл мәселені. Геноцид деген
с&зді қолданған жоқ. Алып тастады. «Бұл халыққа, адамзатқа қарсы
жасалған қылмыс» деп тұжырымдады.
Украинаның БҰҰ-ға жолдаған хатын
олар қарамай, мұрағаттарына сақтап
қойды. Себеп – конвенцияға сай
келмейді. Шын мәнінде, Украинада
болған жағдай, геноцид деуге келеді.
1931 жылы Кеңес Одағы Германиямен
келісімшарт жасады. Неміс жағы алтын
мен астық сұрады. Кеңес Одағындағы
индустрияландыруға Германияның
станоктары мен техникалары қажет
болды. Астық барлық республикалардан жиналды. Шаруалары бидай егумен айналысатын Украинаға салмақ
түсті. Қызыл армия әрбір ауылын
б&лек-б&лек қоршап тұрып, ешкімді
шығармаған қалпы астықтарын сыпырып алған. С&йтіп, әркім &з үйінде
отырып-ақ аштан қатқан (голодомор).
неки, соның &зін қасақана жасалды
деп дәлелдеу мүмкін болмай отыр.
40 МЛН БАС МАЛДАН
4 МЛН ҚАЛДЫ
Ол заманда науқан к&п болған.
Голо щёкиннің «Кіші октябрь» саясаты үш науқаннан тұрды. Ауылды
кеңестендіру. Ауылнайларды сайлау.
Шабындық, жайылымдық жерлерді
кедейлерге б&ліп беру. 1928 жылғы
ірі байларды тәркілеу (ірі байлар бір
мыңнан ғана асатын). Ол біткесін,
1929 жылдың аяғында ұжымдастыру,
бай-кулактарды тап ретінде жою
науқандары басталды. Бай-кулак
атанған 200 мыңнан астам адам
&лтірілді, қашты-пысты.
Ет дайындау науқаны да аса
белсенділікпен жүргізілді. Қазақстан
ілкіде аталған индустрияландыруға
орай, Мәскеу, Ленинград секілді
ірі қалаларда бой к&терген зауыт-

СӨЗ ТӨРКІНІ

АШ-АРЫҚ-ШЫЛЫҚ
Дихан Қамзабекұлының «Егемен
Қазақстан» газетінде айтылған
ұсыныс, пайымдауларын толық
қолдайтынымды білдіре отырып,
аштық атауын қоғамдық-саяси
деген терминдік мәртебеде қолдану
орынды деп ойлаймын. Ашаршылық,
аштық дегендер жайшылықтағы
с9зсаптамда бірінің орнына бірі
жұмсала беретін мағыналас с9здер
болғанымен, аштық атауы терминдік
ұғымға бейім екені байқалады: аштық
блокадасы, аштық жариялау, т.б.
Сонымен қатар ашаршылық с9зінің
этимологиясын да біле жүргеніміз
ж9н. Атап айтқанда, ашаршылық
атауын аш-арық-шылық деген
с9здердің мағыналық әрі дыбыстық
кірігуінен жасалған лексикалық бірлік
деп танимыз.
Нұргелді У(ЛИ,
филология ғылымының
докторы, профессор
(А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының Facebook
парақшасынан алынды).

тарды және қызыл армияны етпен
қамтамасыз етті. Қазақты қырғынға
ұшыратқан ең ауыр науқан к&шпелі
және жартылай к&шпелі шаруаларды
(4 млн 100 мың қазақты) зорлап
отырықшыландыру саясаты болды.
Голощёкин сол кездің мүмкіндігі
бойынша сексеуілден, жыңғылдан
жасалған қораларға, шаруалардың
малын жинатып әкелтіп, қаматтырып
қойды. «Малын қамап қоймасаңдар,
жасаған қораларыңды бұзып, түйеге
тиеп алады да малының соңынан
кете береді» деді. Сосын қазақ шарасыз, қораның қасына киіз үйлерін

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНАН
ҚОРЫҚТЫ. GЙТКЕНІ ОЛАР
ШЕТІНЕН МЫҚТЫ ЕДІ
– Сонда Қазақстандағы аштық геноцид деуге еш келмей ме?
– Нәтижесі, әрине, геноцид. Колхоздарды әдейі ұйымдастырды, бірақ
қазақтарды қырыңдар деген жоқ.
Сталин қазақты жер бетінен түгел
құртып жіберуге екі мүмкіндігі болды. Бірінші, 1929-31 жылдары 372
жерде к&теріліс болды. Кәдімгі кеңес
&кіметіне қарсы к&терілістер. Оларды
басу үшін Саратовтан 8-гвардиялық

Талас ОМАРБЕКОВ,

тарих ғылымының докторы, профессор:

ТАРИХ ТА

МАТЕМАТИКА СИЯҚТЫ
«АНА ТІЛІНІҢ» МІНБЕРІН ПАЙДАЛАНЫП, ТАРИХ ТУРАЛЫ СӨЗ БОЛҒАНДА,
КӘСІБИ ТАРИХШЫЛАРҒА ЖОЛ БЕРІҢІЗДЕР ДЕГІМ КЕЛЕДІ

қатарластырып тігіп, колхоз болды.
Нәтижесінде 40 млн бас малдан 4 млндай ғана қалды.
– Қазақстандағы жағдайды Сталин
білмеді деу тірік болады. Сіздіңше,
жалпы ол қандай кзқараста болған?
– 1937 жылғы Кеңестер Одағы
к&лемінде &ткен халық санағының
нәтижесін к&рген Сталин қатты
ашуланған. Одақ к&лемінде санақ
жүргізген адамдар шетінен атылған. Қазақстанда аудандық
санаттағылардан бастап, санақ комиссиясын басқарған Мұхтар Саматовқа
дейін түгел жазаланды. Себебі Иосиф
Сталин 1934 жылғы партияның
ХVII съезінде «Халық санын бес
жылда бәлен млн-ға арттырамыз,
с&йтіп социализмнің капитализмге
қарағанда артықшылығын әлем алдында дәлелдейміз» деген. Керісінше,
халық саны қатты азайып кеткен.
Сталиннің мақсаты орындалмай
қалды. Сондықтан санақ мәліметтері
бұрмаланды. Саматов Қазақстандағы
жан саны үш жылда 3 млн 379 мыңға
кемігенін мәлімдеген.
Сталин, әрине, бәрін біліп отырды. Бірақ Қазақстан мен Украинада
сонша к&п адам опат болғанына сенбеген. Т&ңкеріс, азамат соғысы, түрлі
науқандар кезінде адам шығыны болуы әдеттегі нәрсе деп к&рді. Сандаған
миллион халықтың басын жұтқан,
орасан қырғынды елестетпесе керек.
1932 жылы тамызда Исаев, қыр күйекте Рысқұлов Сталинге ашаршылық жайлы хат жазды
(Кейін Рысқұлов тек осы алғашқы
хаты үшін атылып кеткені белгілі).
Олар Голощёкинді орнынан алады деп ойлады. Жоқ, олай болмай
шықты. Сталин 17 қазанда саяси бюрода қарап, «Қазақстанның
ауылшаруашылығы, оның ішінде
мал шаруашылығы туралы» қаулы
қабылдады. Ол, әрине, ашаршылықты
айтуға құлықсыз. «Тұқымдық қорға
к&мек ретінде» деп 2 млн пұт астық
б&лдірді. Қаулының аты неге мал
шаруашылығы? Қазақстанның
оңтүстігі Хиуа мен Ташкентті, батысы
Кавказды, қалған &ңірлер Мәскеу, Ленинград жағының ет қажеттілігін &теп
отырды. Ол ақымақ емес, қазақ құрыса
40 млн бас малды кім бағады? Орыс
&лсе бақпайды. Қайта, «мал басын
к&бейтіңдер» деді. К&рдіңіз бе, тарихи
деректер қалай с&йлейді.

атты әскер дивизиясы кіргізілді.
Содан әлгі дивизия командирлері
Қызылорда жақта жүріп, Голощёкинге хат жазды. «Осылай халықты
қыра береміз бе? Кеңес &кіметін
мұндай жолмен орната алмайсыңдар.
Большевиктеріңді жіберіп, үгітнасихат жүргізіңдер. Кеңес &кіметінің
мақсаты оларды &лтіру емес екеніне
к&здерін жеткізіңдер» деді. Сосын ліби Жанкелдин бастаған,
С.Сейфуллин, Ғ.Мүсірепов қостаған
топтар ел аралауға шықты. Екінші,
Қытаймен шекара бойында Зайсаннан
Нарынқолға дейін 11 аудан бар. Сол
аудандардың халқы кей жерлерде 70 пайызға дейін Қытайға ауып
кетті. Олардың қаруланған ондаған
бандиттік топтары шекарадан асып

тер жағындағы тұлғалар да қазақты
қайтсек ел қыламыз деп армандады
ғой. К&здеген мақсаттары бір болды.
Барлығы Ресей Федерациясы 1926
жылғы «Қылмыстық кодексінің» 58,
59, 111 баптары бойынша жазықсыз
жазаланғаны к&рініп тұр. Одан қалды
Сталиннің 1925 жылғы 29 мамырдағы
хаты бар. «Оларды мемлекеттік қызметке жолатпаңдар, ғылым, ағарту
саласына ғана пайдаланыңдар, сенімсіз
адамдар» деген. Бұлар бұлтартпайтын
деректер.
Меніңше, алдымен саяси, рухани
к&семдеріміздің қасақана &лтірілгенін
БҰҰ деңгейінде мойындатып алу керек.
Отызыншы жылдарда 1 млн адам босқын
болған. Солардың 616 мыңы ғана елге
қайтқан. Қайтпағандарының ұрпақтары
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ɲɟɲɿɦɲɵԑɚɪɵɧɚɫɟɧɟɦɿɧ
келіп, колхоз, совхоздардың малын
айдап, туысқандарын қоса әкетіп,
шекараға маза бермеген. Қазақтың
осы екі «тәртіпсіздігі», оларды
қырыңдар деуге жеткілікті еді. Олай
етпеді. Қазақты мал соңында жүре
беретін, жабайы, қаңғыбас халық деп
білді. Біреулер айтқандай қазақ деген
халықтан қорыққан жоқ. Ал зиялыларынан қорықты және жек к&рді.
'йткені олар шетінен мықты еді.
– Саяси қуғын-сүргін Кеңес Одағында жап пай әрі үздіксіз жүргізілгенімен ерекше ғой.
– Иә. Аштыққа қарағанда саяси
қуғын-сүргіннің құжаттары мұрағатта
дайын тұр. Оны БҰҰ-ға жіберсек, геноцид деп тануы мүмкін. Ең таңданарлығы – Т.Рысқұлов, С.Сейфуллин,
О.Жандосов, Н.Нұрмақов бастаған
большевиктер, алашордашылар секілді
«Буржуазиялық ұлтшылдық» деп
айыпталған (Рысқұлов 1939 жылдың
басында қырғыз бдірахманов,
&збек Низами Ходжаевтармен бірге
Мәскеудің Бутырка түрмесінде
атылған). Алашордаға қарсы екі сот
процесі болған. Мәліметтері сайрап
тұр. Алаш к&семдері де, большевик-

Еліміздің Ұлттық кітапханасында күйші-композитор Әшірәлі
Шыңғожаевтың шығармашылығын зерттеп, жинақтаған өнертанушы
ғалым Нұркен Нұрғалиұлының «Желдірме» атты кітабының тұсаукесері
өтті. Оған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының
ректоры Арман Әділханұлы бастаған осы оқу ордасының оқытушы
ғалымдары мен өнерсүйер қауым қатысты.
ауруы салдарынан екі к&зінен
айырылып, зағип болып қалады.
Тағдыр сынына жастайынан
ұшыраған жас &нерпаз сонда да
қолынан домбырасын тастамай,
&нерін одан әрі шыңдай береді.
17 жасында жыр алыбы Жамбыл
Жабаевпен кездесіп, ұлы жырау
жас жігіттің &неріне тәнті болып,
&з домбырасын тарту етіп, батасын
беріпті. Осыдан бастап шабытына
қанат бітіп, 70 жылдық ғұмырында
20-дан астам күй мен 10-нан астам
ән шығарған. К&пшілік әндерінің
&леңін &зі жазып, орындаушысы
да &зі болған. Аудандық, облыстық

айтыстарға да қатысқан. Бір с&збен
айтқанда, сол заманда елдің рухын
к&теріп, мәдениетін қалыптастыру
жұмыстарына атсалысқан. Қазақ
күй &нерінде 7 мектеп болса,
Жетісу күйшілерінің атасы Байсерке шығармашылығымен жете
таныс болып, күйлері де оның
шығармаларымен сарындас, үндес
&рілген. шірәлі шығармашылығы
Нұркен Нұрғалиұлының ұсынуымен консерваторияның ғылыми
кеңесінде талданып, талқыланып,
баспадан жарық к&руге ұсынылған.
«Қазақ кітабы» баспасынан жарық
к&рген кітаптың таралымы 1000
дана. Еңбек орта және жоғары
оқу орындарының студенттері
мен жалпы &нерсүйер қауымға
арналған.
Кітаптың тұсаукесерін «Президент және халық» газетінің бас
редакторы Марат Тоқашбаев,
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бізбен шектес елдерде тұрып жатыр.
Толық зерттелмей жатып шу к&терсек,
оларды зерттеуге жол жабылып қалуы да
мүмкін. Оны да ескерген абзал.
– Аштықтың нәтижесі геноцид дедіңіз.
Мұрағаттарда мәліметтер те кп крінеді.
Толықтай зерттеу аса маңызды. Кейін
Украинаның жолымен жүріп, БҰҰ-ға хат
жолдасақ, біздікі де құр тыраштану болып
шықпай ма?
– Мәселе толық зерттелгенше
асығып-аптықпай тұра тұру керек. Жалпы мен болашаққа сенемін. Уақыт &тер.
БҰҰ-ның басшылары да &згерер. Сонда
аталған конвенцияға қосымша: «бір
халықты тұтастай қырыңдар деп арнайы тапсырма бермесе де, жүргізген
экономикалық-әлеуметтік реформалары сол халықты жер бетінен құрып
кете жаздауға жеткізсе, оны – геноцид
деп тану керек» деген шешім шығарына
сенемін.
АЛАШ – ҚАЗАҚ АТАУЫНЫҢ
БАЛАМАСЫ
– Сіз тек ХХ-ғасыр тарихымен шек телмей, арғы тарихқа да ден
қойып, іргелі еңбектер жаздыңыз.

БЕТТІҢ САУАЛЫ

АШАРШЫЛЫҚ ПА,
АШТЫҚ ПА?
– Белгілі филолог ғалым Дихан
Қам за бекұлы «Егемен Қазақстан»
газе тінде жазған мақаласында,
«Кезінде Бейімбет Майлин, Жүсіпбек
Аймауытов сынды жазушылар
«аштық» деп жазған. «Ашаршылық»
кейін пайда болған, ол да калька
шығар» депті. Тарихшы ретінде
Сіздің пікіріңіз?
Талас Омарбеков: – Иә, «аштық»
деген с9зге тоқтауға болады. Қазақ
«аштан қырылды» деп те айтады ғой.

Сіздің авторлығыңызбен және жетекшілігіңізбен кп томдардан тұратын
«Қазақ ру-тайпаларының тарихы»,
«Қазақтың этникалық тарихы» жазылыпты. Ауыз толтырып айтарлық бұл
еңбектердің мәні неде?
– Тарих ғылымында ізденістермен
қатар, іркілістер де жоқ емес. 'ткен
тарихының жоқ-жітігін түгендегісі
келген тарихшылар, алдымен патшалықтар мен хандықтардың емес,
сол халықтың меншікті тарихын жазады. Яғни халық болмай, қағанат та,
хандық та болмайды. Сондықтан біз
ру-тайпадан бастадық. Қазақ 40-тан
астам ру-тайпадан құралған ұлт. Ал
ру-тайпа десең, шенеуніктер және
әлі күнге коммунистік түсініктегі
кейбір замандастарымыз ат-тонын
ала қашады. «Оу, к&ке, бұл ғылым
ғой» деймін ондайда. Ғылым әркімнің
пікірімен бір санасып жүре алмайды.
Біздің заманымызға дейінгі V
ғасырдан мемлекет құрған үйсін,
қаңлы, ғұн, сақ, сарматтар прототүркілер болып есептеледі. Түркілер
қаншама қағанаттар құрды. Ұлы Түрік
қағанаты, Батыс Түрік қағанаты,
Түргеш қағанаты, Қарлұқ қағанаты,
Қарахан мемлекеті дегендей.
Түргеш қағанатын – «Сарыүйсіндер
мемлекеті» деп те атады. Алаш атауы
сол тұстан мәлім. Түргеш мемлекетінде
«Бес түрік. Түргеш-Алаш одағы»
атанған мемлекеттік құрылым болған.
Алаш бірлігі мәселесі к&теріліп, оған
талпыныс сол кезден басталса керек.
IХ-ХI ғасырлар аралығында қазіргі
қазақтың этникалық құрылымдары
бой к&рсетіп, орныға бастады. Алаш
қауымдастығы қалыптасу барысында
Найман, Қыпшақ, Дулат секілді рутайпалар тарих сахнасына шықты.

«ЖЕЛДІРМЕНІҢ» ЖАН СЫРЫ
Тұсаукесерді ашқан Ардақ
Алматұлы бұл шараның еліміз
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында &тіп отырғанын айта
келіп, кітап авторы Нұркен
Нұрғалиұлына с&з берді. Автордың
айтуынша, шірәлі Шыңғожаев
1920 жылы Жамбыл облысы Шу
ауданы К&ктебе ауылында дүниеге
келген. Осы &ңірге аты жайылған
Шыңғожа бидің баласы. Жасынан
хат танып зерек болып &скен ол
домбыраны да бала күнінен жанына серік еткен. Алайда 1930-32
жылдардағы ашаршылықпен бірге
ел ішіне келген індет – шешек
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(ңгімелескен
Дағжан БЕЛДЕУБАЙ

ОҚУШЫЛАР
ӨНЕРІ ТӘНТІ ЕТТІ

Азаматтың суреті

К о н с е р в а т о р и я р е к т о р ы А рман ділханұлы, ҚР Еңбек
сіңірген қайраткері Ермұрат
Үсеновтер жасап, кітап авторына

Қазақ хандарының шежіресі ОрдаЭженнен басталады. Ол Жошының
тұңғышы. Қазақ хандығы алты
Алаштың басын қосты. Алаш – қазақ
атауының баламасы.
– Қазақтың этникалық қалыптасуы
қай ғасырлардан басталды?
– ХV-ХVI ғасырлардан деген
дұрыс. Оған дейін қазақты құраған
ру-тайпалар &здерін «Үш сан алаш»,
«Алаш мыңы», «Алты сан алаш» атап
келген. Қадырғали Жалайридің 1602
жылғы «Жылнамалар жинағында» мынадай с&здер бар: «Алаш мыңы үш сан
еді. Оның үлкені жалайыр еді» деген.
Демек, қазақ жүздері алғаш әскери
құрылым ретінде дүниеге келген. р
ру-тайпа ортақ жасаққа әскер қосады.
Олар бірігіп мыңдықты құрайды.
Қ.Жалайри айтып отырған «Алаш
мыңы» деген сол.
Ал қазақ с&зінің шығуы ж&нінде
Мұхамед Қайдар Дулати «Еркіндікті
аңсаған, бостандық үшін күрескен,
орталық саяси басшылыққа бағынғысы
келмегендер – «қашақ, яғни қазақ»
атанған» дейді. Олай деп, әрине, қазақ
&зі емес, оны бағындыра алмаған
&згелер атаған. Орыстың «казачествосы» да дәл солай шыққан. білқайырға
бағынбай, б&лініп кеткен Керей мен
Жәнібек хандар құрған хандық та
«Қазақ хандығы» атанды.
– Жақсы, алаш, қазақ атаулары
түсінікті дейік. Қазақтың жүзге блінуі
қай кезеңнен?
– Жүзге б&ліну де &те ертеден
басталған. Менің пайымдауымша,
сол үрдіс Есім ханның тұсында шегіне
жетті, дәлірегі – саяси мемлекеттік
құрылымға айналды. Бұл ХVII
ғасырдың басы. Себебі ХVI ғасырдың
орта шеніне дейін қазақ жүздері туралы еш жерде мәлімет жоқ. «Қазақ ордалары» дегенді кезіктіресіз. Біздіңше,
оған дейін алты Алаштың қалыптасуы
жүріп жатты. ХVII ғасырдың басы
қазақ жүздерінің қалыптасып біткен
кезеңі. Есім ханның ескі жолы
дегеніміз – қазақтың үш жүзге
б&лінуі. Есім хан ол қадамға шарасыздан барды. Себебі, біріншіден, т&ре
тұқымының таққа таласы күшейді. 'зі
де Ташкентте Тұрсын ханды &лтірді.
Оны жақтаған қатаған руын қырып
салды. Сондықтан мемлекеттік үш
құрылым жасауға мәжбүр болды. Бұл
қадам ішкі талас-тартысты бәсеңдетіп,
елдің қорғаныс қабілетін жақсартты.
Екіншіден, сыртқы жағдай. Еділ
қалмақтары үздіксіз шабуыл жасады.
Оларға башқұрттар қосылды. Осындайда елді үш жүзге б&ліп билеу ортақ
жауға қарсы бірлікке бастады.
– Сізді тыңдап отырсам, орыстар
жазған тарихымыздан құтылатын
секілдіміз.
– К&зін орысша ашқан кей азаматтар әлі күнге академик Бартольдті құдай
секілді к&реді. Тарих ғылымы к&п ілгері
дамыды. Біздің тарихымызды жазған
сол әйгілі ғалымның қателіктері аз
болған жоқ. Ақиқатында орыстар мемлекет ретінде кейін қалыптасты. Олар
бірден жазба тарихқа к&шті де содан
озып кетті. Мықты орыс ғалымдары
к&шпенділерді т&мендетіп, орыстарды к&термелеп жазды. К нязьдары
бастары піспей &зара қ ырқ ысып,
соғысып жүргенде Бату хан барып,
14-ін бірден жинап, ант бергізген.
К&шпелілердің ұлы ханы Бату солай
жасамағанда, орыс мемлекеті деген
мемлекет болар ма еді, болмас па еді,
Құдай білсін.

шығармашылық табыс тілеп, &з
құттықтауларын айтты.
Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Ж.Қаипов атындағы орта мектептегі «JASTARS»
театрының және мектепішілік «&зін-&зі басқару»
ұйымының оқушылары «Оқуға құштар мектеп» жобасы аясында «Қозы К&рпеш – Баян сұлу» жырының
желісімен қойылым қойды. Қойылымдағы Қарабай р&лін
– Тұрарбек Ернар, Қараг&зді – Адай Дидар, Қозыны
– Қырғызбай Ақжол, Баянды – Ақерке, Қодарды –
Уринбаев Ержан, Талшынды – Бексадық Аяла сомдады. Басқа да оқушылардың сомдаған р&лдері к&рермен
к&ңілінен шықты. Қойылым тақырыпты аша алғанымен
құнды болды. К&не дәуірдің шындығы, Қозы мен Баян
тағдыры к&рермен қауымды селқос қалдырмады. Шынайы махаббаттың құдіретіне тәнті болды. 'нерге құштар
жас&спірімдердің алдағы уақытта да шеберліктерімен
қуанта береріне сенім мол.
«Қозы К&рпеш – Баян сұлу» қазақ даласындағы
барлық лиро-эпостық жырларға жол салған шығарма.
Келешекте оқушылардан құралған «JASTARS» театрынан осындай мазмұнды қойылымдар күтеміз.
Нұргүл САБАКАНОВА,
Ж.Қаипов атындағы орта мектеп
директорының тәрбие ісі жніндегі орынбасары
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БІР СУРЕТ – БІР БАЙТАҚ

Генерал Ғұбайдолла Жәңгірханұлы Шыңғысхан тұңғыш шақырылған Мемлекеттік
дума депутаттарын ІІ Николайдың қабылдау салтанатына қатысуға келген. Ширақ
қадаммен сәулетті залға ене берді. Төрде тақ мұнартады. Ежелгі ою-өрнекпен бай
да әсем нақышталып, сән мен салтанатқа малындырыла, аса құдіретті билік символы ретінде соғылған тақыт. Бос. Маңында да ешкім жоқ. Залға ел енді-енді ғана
кіре бастаған. Кішкене аялдап, жан-жағына қарап алды да, генералитет (жоғары
командалық генералдар құрамы) жиылып жатқан қанатқа беттеді. Сарыала киімді
қолбасылар. Таныстармен амандасты. Сосын қайрылып, тағы төрге көз салды.
Империя Тағы кім-кімді де басын
жоғары к&теріп қарауға мәжбүр ете тін
еңселі биікке орнатылған. Оған етегіндегі
баспалдақпен к&терілуге болады. Баспалдақ
үстіне күрең-қызыл мауыты т&селіпті. Он
шақты басқышты артқа тастап барып жететін
алаңшада – империяның басты орындығы,
алтындалған тақыт орнатылған. Ресей
Патшалығының Тақыты. Аңыздық суреттермен шебер безендірілуінің арқасында
ғимараттың к&ркемсуретпен, сәнді жапсырмамен безендірілген т&бесі – плафон –
к&кке ұласып жатқандай әсер береді. Тақыт
т&бенің сол елес-биіктігімен таласа бой
түзеген. Арқалығына үлпілдеген ақ тышқан
терісінен тігілген жамылғы асып қойылыпты.
Ал Тақтың үстіңгі жағында к&ктен т&гілдіре
балдахин (әшекейлі, салтанатты шымылдық)
ілінген. Астынан алтындап кестеленген бүркіт
яки сұңқар, дұрысында – бейтабиғилығымен
түсініксіздеу сес к&рсететін қос басты
самұрық сұлбасы к&зге ұрады.
Генерал бетін сипады. «Дегенмен,
соншалықты әсерлі емес» деген ой жылт
етті оның басында. Тақ жаққа тағы бір сыни
к&з тастады. Иә, кестенің тозығы жеткені
байқалады. Ғажап, жалпы самодержавиелік
құрылыстың ескіре бастауымен үндесіп тұр
ма, немене... Бұл пайымын генерал тура сол
мезетінде-ақ миының бар түкпірінен қуып
шығуға тырысты. Беті аулақ сайтан пікірдің...
йтсе де, рас-ау... Флигель-адъютант ретінде
осы залдағы аса жоғары қабылдауға алғаш
қатысқанында, қатты таңғалған-ды. Айнала
түгел бір ұлылыққа тұнып тұрғандай еді.
Ал, енді бүгін, императордың халық &кілдерін қабылдамақ тарихи күнде, тап сол
залдың қазіргі ахуалынан әлдеқандай к&здің
жауын алар сымбат таба алар емес. Бәлкім,
мұнда &зінше бір заңдылық бар шығар.
Уақыт &зенше ағуда, барша дүние &згеріске
ұшырауда. Бәрі... Заман &згеріп жатыр,
заманмен бірге адам да, адамның таным
дәрежесі де, к&ңіл күйі де &згереді. Мұндай
құбылысты данышпандар баяғыда-ақ байқаса
керек. Міне, енді соған Ғұбайдолла сұлтан &з
басының тәжірибесінен де дәлел тапқандай...
Тақ тұрған тұғырдың бір бүйірінен Мәскеу полкының қарауылы орналасқан б&лмеге
апаратын кірер есік к&рініп тұр. Ашық
есіктен қабырғаға ілулі үлкен сурет к&зге
шалынады. К&не картина, к&ркем кескіндеме туындысы. Жәңгірханұлы оны жақсы
біледі. Картинаны жазуға Бірінші Петр
басқарған орыс армиясының бұдан екі ғасыр
ілгеріде жүргізген бір соғыс әрекеті арқау
болған. Онда І Петрдің Солтүстік соғысында
шведтерді жеңуіне күрт бетбұрысты бастау
іспетті із қалдырған белес – атақты Полтава
жеңісі бейнеленген. Суреттің с&лі – атпен
шауып бара жатқан Ұлы Петр. Жастық
шағында Ғұбайдолла Жәңгірханұлы оған
талай мәрте сүйсіне сүзілген. Бірінші Петрдің
сонау даңқты шайқас алдында аян еткен
жүрекжарды сырын, &зіне паж шағынан таныс
тарихи с&здерді ол әлденеше рет есіне алған.
Ал оның сондағы айтқаны ұрысқа кірмек
жас солдаттарды айрықша тебіренткен екен.
Адал азаматтарды күні бүгінге дейін, естіген
сайын толқытатын әйгілі с&здер, ол әрбір
Отан солдатына мәлім: Петр туралы мынаны
біліңдер деген-ді ол, &мір оған соншалықты
қимай жабысарлықтай қымбат емес, оған
&зінің алып Ресейі бақытты болса болғаны...
Генерал к&зін жыпылықтатты. Қалтасынан беторамалын алып, жасаураған к&здеріне
кезек басты. Іштей күрсініп: «Иә, Ресейдің
айбынын асыру жолында оның істемегені
жоқ» деп ойлады. – Патшалықтың іргесін
кеңейтті. Императорға айналды. Бірінші
орыс императоры. Орыс императоры
ретінде &згенің асқар тауын к&зге ілмей,
&зінің т&бешігін әспеттегенді артық к&ру
жолымен жүрді. Ол орыс атын бәрінен
бұрын, ең алдымен ұлықтауды жолға қойды.
Ғұбайдолла Жәңгірханұлының есінде, сонау
бір &зінің жас кезінде сарай адамдарының
сүйіспеншілікпен айтатын бір сырын талай естіген-ді. Бұрындары, орысты Романовтар тұқымы делінетін әйел патшалар
билеген к&не заманда, Оралтаудан ары
тұратын халықтың бәрін бір атаумен – жаппай «жабайы татар» дей беретін әдет &ткен
еді. Бертінде, Петрдің реформаларымен
қанаттанып, ескі дәуірді жан-жақты ғылыми
зерттеу, археологиялық қазбалар жүргізу
арқылы зерттей бастаған ғалымдар бағзы жалпы атаудың үстірттігін дәлелдеген екен. Қос
құрлықты басып жатқан жалпақ кеңістікті
бүгінгі түрік халықтарының ғұн, сақ, скиф
сынды ата-бабалары, к&к түріктер, яғни осы
Ғұбаш секілді бұратаналардың ата-бабалары жайлағанын, олардың биік мәдениеті
болғанын, солардың бүгінгі ұрпақтары орыс
іргесіндегі алып кеңістікті алып жатқан киргиз тайпасы болып табылатынын к&рсететін
дәйектерін толтырып жазып, оқымыстылар
патшаға әкеп тапсырса керек.
«Түріктер тарихы біздің тарихтан к&п
ілгеріде басталады, бұл шындық, бұл –
бұлтартпас дәлелдерді тиянақ етіп отырған
ақиқат болып табылады». – Петрдің
ғұламалары зерттеулерін тапсыра отырып,
оған осылай депті. Сонда патша, ақиқатқа
жету жолында талай тер т&гілгенін танытатын қалың зерттеу еңбектің үстіне алақанын,
саусақтарын тарбита, бар күшімен ұра тастапты да: «Бұл – империя мүддесіне жауап
бере алмайтын кесірлі жұмыс. Маған мұндай
ақиқаттың керегі жоқ» депті. Қолжазбаны
қос уысымен үстел үстінен жұлқа к&теріп
алып, от лаулап жатқан каминге, алауы
б&лме ішінде лаулап жанып тұратын аузы
ашық пешке атып ұрыпты... Содан бастап
жоқтан бар жасау, орыс атын орайын келтіре
аспандату қисындарын дәріптеу, сол жолда ұлы орыстан &згенің баршасын жоққа
шығарып, тұқыртып отыру науқаны айрықша
қарқынмен жүргізіліп келеді... Сенімсіздік
танытатын әр жайтқа байланысты саяси
тұрғыда тергеп-тексеру, тыңшылық жүргізу

Генерал Ғұбайдолла
Жәңгірханұлы Шыңғысхан

жылдары &мір сүрген орыс қылқалам шебері,
баталист, ресми академиялық &нер &кілі),
неткен құдіретті жан едің! Қылқаламмен
алуан бояуды осынша ойнату... Оның сексенді орталап, тоқсанды алқымдап барып дүниеден озғанынан бері де үшінші жылға аяқ
басыпты-ау... Қайран Богдан Павлович,
мықты шал, асыл адам!.. Ол Ғұбайдолла
Жәңгірханұлына қарап тіл қатқанында,
міндетті түрде «Султан Чингисхан» деп
с&йлейтін еді. Майдан тіршілігі жайында,
әсіресе қазақ сарбаздарының әрекеттерінің
табиғаты туралы к&п әңгімелескендіктен бе
екен, ол Ғұбаш Жәңгірханов-Б&кейханов
сұлтанды аты-ж&німен сирек атайтын. Ылғи
осылай, генералдың шыққан тегін императордың &зі мақұлдағаннан кейінгі ресми
аты-ж&нін, соғыста әскери жанама есімі
секілденіп кеткен ныспысын «Сұлтан Шыңғыс хан» деп жымия қайталап айтқанды
ұнататын.
Бірде Ғұбайдолла Жәңгірұлы паж корпусын бітіргеннен кейінгі жастық шағында
ротмистер шенімен Дондағы казак әскерінде
қызмет атқарғанын, онда &зінің тайпаластарының да к&п болғанын тілге тиек еткен. Сонда Виллевальде сол кезеңге айрықша
қызығушылық білдірген-ді. Казачество
қатарында әскери қызмет жасаған
қазақтардың &мір салты хақында к&п нәрсені
шұқшия сұрастырған. Себебін де айтқан. Ол
&зінің Отан соғысы тақырыбына арнаған,
к&ркемсуретте майдан даласы бейнеленетінін
білдіретін терминмен айтқанда, баталиялық

жайынан сондағы айтқандары суретшіге
қатты әсер етті. Виллевальде орыс-француз соғысы аяқталғаннан соң ғана дүниеге
келген-тін. Сол соғысқа қатысушы қарт
қазақтың с&зі оның танымын кеңейтті.
Танымын кеңейтіп қана қойған жоқ, даңқты
шайқастарды тек оқыған естеліктері арқылы
ғана елестетіп, солардың бір к&рінісін картинасында жаңғыртып бейнелемек болған
қылқалам шеберінің кәдесіне асты. Және
қандай дәрежеде асты десеңізші!..
Сонау алыс заманда, к&пшілікке импе ратордың суретті залдарын аралап
тамашалауға 1852 жылы тұңғыш пұрсат
берілгенде, &рімдей Ғұбаш сұлтан паж
ретінде, бірге оқитын құрбыларымен бірге,
1764 жылы ІІ Екатерина патшайым жинаған
туындылар негізінде пайда болып, әлемдегі
ең ірі к&ркемсурет және мәдени-тарихи
музейлердің біріне айналған Эрмитаж
табалдырығын жүрегі қобалжи аттаған болатын. К&рме залдарын ЖәңгірханұлыБ&кейханнемересі одан бері сан аралады,
небір ғажайып &нер туындыларын к&рді.
Дегенмен, оның назарын әрдайым ұрыс,
шайқас, майдан ұғымын беретін к&нерген
с&збен «баталия» деп аталған жанрда
орындалған картиналар тартып тұратын.
Олардың ішінде Виллевальде жұмыстары
ылғи әскери &нердің қыр-сырын дәл де
әсерлі бейнелейтіндігімен оны тәнті ететін.
Ал солардан к&п бертінде жұрт назарына ұсынылған әлгі картина, әйгілі баталист Виллевальденің француздар лагерін

қылқаламның алып шебері қойған үлкен
ескерткіш.
ттең, к&птен бері ол картина к&пшілік
назарына қайта ұсынылған емес. Эрмитаж
қоймаларының бірінде шаң басып жатқан
болар. Шіркін-ай, Хан Ордасындағы әкесі
ашқан музейге қойғызар ма еді... Сонда
қарт Виллевальде генерал Жәңгірхановтың
қиялдағанына риза боп күлген. Неткен
әдемі арман деген. Бір кездерде, Сұлтан
Шыңғысханның елінде еңселі к&рме залы
бой к&терген шақта, император музейі &зінің
мол экспонаттарының кей б&лігін сонда
жіберіп алмас деймісіз, туады ондай күн!
Сондай ұлағатты іске мұрындық болар жастарды Сұлтан Шыңғысханның &зі де улие
Петр шаһарында оқытып жатқан жоқ па?!
Ана жылы &зі оң к&зін салған бір қандасы
(Бақытжан Қаратаевты айтып тұр) Сенатта бірер жыл қызмет атқарып, Кавказға
лауазымды жұмысқа тағайындалды емес
пе? Ол ұзамай, еліне пайда тигізе алатын
бір билік тұтқасына ие болып қалуға керек. Ғұбаш Жәңгірханұлы күлді. Ол жігіт
бүгінде еліне қайтып барған, халқының
қамын ойлап қилы іс жасап та жүр, бірақ
қолына елеулі билік тұтқасы әзірге тимеген
сияқты... Ештеңе емес. Уақыты келеді әлі.
Бәрі дұрыс болады. Сол жігіттен кейін де
Сұлтан Шыңғысхан талай туысына септесіп
келеді ғой. Солардың арасынан да осынау
әсем арман-аңсауды жүзеге асыруға қабілет
танытатын қайраткерлер шығып қалуы ғажап
емес... Қадірменді орыс зиялысынан мұндай
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нелеген неткен ғажап сурет!» деп сүйсінгентін. Сонда оның к&ңілі айрықша к&теріліп
еді, с&йтіп қадірменді Богдан қартқа келген
бетте, к&теріңкі сезіммен солай деген еді.
Богдан қарт разы боп қалды. «Редакция тарапынан түсіндірме берілгені тіпті оңды болған,
– деп үстемеледі Ғұбаш сұлтан Жәңгірханұлы.
– Кішкене ғана, бірақ мағынасы зор
ақпарат. Тамаша, Богдан Павлович!». «Сіз
солай ойлаймысыз, Сұлтан Шыңғысхан?»
– Богдан Павлович балаша мәз болды.
Сонда Сұлтан Шыңғысхан сол кішкене
ғана, бірақ мағынасы зор ақпарат мәтінін
қартқа мәнерлеп тұрып дауыстап оқып
берді. Богдан Павлович журнал беттерінен
&зінің картинасының к&шірмесін к&ріп қана
Өңкей тұлпар мінген далалықтар
ақбоз арғымақты жетекшілерінің
соңынан қиқулата құйғытып, француз лагерін тапап барады... Өр жасақ.
Ер жасақ. Ата-баба аруағымен
арқаланған жігіттердің орыс дұшпанын
түре қуысқан бір мезеті. Орыстарды
өздерінің қандыкөйлек тумасына балап,
орыс армиясы қатарында Наполеон
басқыншыларына қарсы жүргізген
шайқастарының, Отан соғысы майдандарында Ресейдің бел баласы тәрізді
ұрыс салып жүргендерінің бір көрінісі.
Және қандай сәт, қандай ғаламат мезет
сол картинада мәңгі өшпес қалыпта
бейнеленіп қатып қалған десеңізші!

НАПОЛЕОН ӘСКЕРІН
ТҮРЕ ҚУҒАН ҚАЗАҚТАР
ЖАЙЛЫ КАРТИНА
«Нападение киргизов на французский лагерь», қазақшалағанда:
«Қазақтардың француз лагерін
шабуылдауы» – сонау ғаламат
тарихи кескіндеме-суретін Виллевальде осылай атапты. Оның бұл
еңбегі – орыс әскерімен бірге әсем
де айбатты, әлем астанасы саналатын Париж шаһарын жаулап алысып,
француздардың атақты өзенінен аттарын суарып қайтқан қазақ жігіттеріне
қылқаламның алып шебері қойған
үлкен ескерткіш.

жүйесін де бірінші болып енгізіп, мемлекетті
басқару ісінің қуатты тұтқасына айналдырған
да сол. Бірінші Петр. Тұңғыш император.
Ұлы Петр. Ол арнайы құпия б&лім ашты.
Ел к&зіне к&рінбейтін астыртын құрылым
түзді. Ал оны императордың бергі ұрпақтары
мейлінше дамытты...
Генерал тітіркеніп кетті. Туған-туысқандарының талай бетке ұстары бұл дүниеден
жұмбақ жағдайда к&шті емес пе. Олардың
құпия &лімі Ұлы Петрден бастау алатын
жасырын жүйенің жымысқы ісінің салдары
екеніне қазір Ғұбаш сұлтан Жәңгірханұлы
Шыңғысхан еш шәк келтірмейді... Құпия
полицияның астыртын әрекеттерінен
алынған сабақ: тірі қалудың жалғыз жолы
– тек Ресей тәжіне адал қызмет ету... Ал
Россияға қызмет етуге &міріңді арнау – орыс
қаруы бағындырып, орыс отары еткен &з
еліңді ұмыту деген с&з емес. Сондай-ақ орыс
отарына айналдырылған &з еліңді ұмытпау
– Россияға беріле қызмет етуден айну деген
с&з емес... Жоқ. Сұлтан Шыңғысханның
қандастарының талай буыны Ресейді &з
Отанындай к&рді. Ұлы Ресейге жан-тәнімен
қызмет к&рсетті. Сырт жаумен жан аямай
соғысып, Россия-Ана үшін қан т&кті. Мұны
озық ойлы орыс адамдары білетін және
дәріптейтін. Солай ойлауы мұң, генерал
Жәңгірханов-Б&кейханов Шыңғысханның
к&з алдына сонау алып қабырғаны жапқан
суреттен – Полтавадағы виктория, айтулы
жеңіс кескінделген картинадан әлдеқайда
бедерлі де импозантты (айбынды, маңғаз,
сымбатымен сұсты) полотно – майлы бояумен салынған алып картина елестеді. Ол
қазақ сарбаздарының Наполеон әскерін
шабуылдаған бір сәтінен елес беретін
қылқалам туындысы еді.
'ңкей тұлпар мінген далалықтар ақбоз
арғымақты жетекшілерінің соңынан қиқулата
құйғытып, француз лагерін тапап барады...
'р жасақ. Ер жасақ. Ата-баба аруағымен
арқаланған жігіттердің орыс дұшпанын түре
қуысқан бір мезеті. Орыстарды &здерінің
қандык&йлек тумасына балап, орыс армиясы қатарында Наполеон басқыншыларына
қарсы жүргізген шайқастарының, Отан
соғысы майдандарында Ресейдің бел баласы
тәрізді ұрыс салып жүргендерінің бір к&рінісі.
Және қандай сәт, қандай ғаламат мезет сол
картинада мәңгі &шпес қалыпта бейнеленіп
қатып қалған десеңізші!
Қадірменді Виллевальде қарт (1818-1903

жұмыстарында Наполеонды астанасы
Парижге дейін тықсырысқан жеңімпаз киргиз, яғни қазақ жасақтарын да бейнелемекші
екен. Сол мақсатпен, сонау 1812 жыл науқаны
ж&нінде нешеме естелік, күнделік оқыды,
сонда да солардың қасында Сұлтан Шыңғысханның &з туыстары ж&ніндегі әңгімесі
бір т&бе к&рінеді.
Құрметті профессордың мұндай
ағынан жарылуы тебірентерлік жайт-тын.
Жәңгірханұлы оған бірі башқұрт, енді бірі
ноғайбақ, келесісі киргиз, яғни қазақ аталып кеткен қандас майдангерлер туралы
к&п әңгіме айтты. Кутузов әскеріне &зінің
атасы Б&кей ханның да Ішкі ордадан қазақ
атты сарбаздары қосындарын жібергенін
с&з арасына қыстыра кетті. Француздарды
түре қуып, Еуропа т&сінде ат ойнақтатқан,
с&йтіп Париж шеруінен аман оралған сарбаздар мол-ды. Ресей туы астында жасалған
ұлы жорықтан келгеннен кейін, олардың
к&пшілігі талай жыл Дон, Орынбор казак
әскерлері қатарында қызмет еткен-тін.
Соғыстағы ерліктері үшін патша ағзам атынан түрлі лауазым, марапат, сый алған болатын. Кейін бірқатары орыс арасында қалып,
православие шіркеуіне мойынсұнған. Ал к&бі
ел арасына кеткен еді. Далалық тек, қыр
қаны далаға тартып тұратын болса керек,
үйреншікті орта, даланың табиғи тіршілік
қалыбымен, яғни қыр стихиясымен қайта
бауырласқан. Солардың кейбірінің әрәдік
осында ат басын тіреп қап жүретіні бар.
Қалап тұр екен, орыс намысын қорғаған
нағыз қазақ сарбазын Сұлтан Шыңғысхан
суретші ақсақалға, с&з жоқ, к&рсетеді.
Уәдесінде тұрды. Араға аз ғана уақыт
салып, Сұлтан Шыңғысхан баталиялық кескіндеме шеберінің есігін қақты.
Оны сан түсті майлы бояу тамшысы шоғырланған палитрасы мен қылқаламын
қолынан тастамаған Виллевальде қуана
қарсы алды. Сұлтан Шыңғысхан к&ркем&нер профессорының шеберханасына
орыс-француз соғысының ардагерін ертіп
әкелген еді. Орынбордан Санкт-Петербургке
қыдырыстай келген, қазақы саптама етік,
шапан мен түлкі тымақ киген, кезінде атын
Сенадан суарып қайтқан байырғы сарбаз.
Таныстырды. ңгімелестірді. Профессор
шексіз ризашылық сезімін жасырмады.
Соғыстан кейін де әлденеше ондаған жыл
&ткенмен, қарт майдангердің жас шағындағы
Наполеонмен майдандасуда бастан кешкен
ұрыс эпизодтарын тап қазіргідей к&з алдына
елестете отырып еске алуы бір ғаламат еді.
Бұл қарт сарбаз аты аңызға айналғалы талай
заман &ткен Қобыланды батырдың ұрпағы
болып табылатын. Ол орыс туы астында
сонау батыр бабасының аруағына арқа
сүйеп шайқасқанын, батыс &лкеге жасаған
қаһармандық жорық жайын ықыластана
еске түсірген. Қазақтардың атты жасағының
әскери қимылдарын, ұрыс шақтарындағы
жүрек жұтқан &р де ер әрекеттерін, шайқасу
сәттерін, франктерді еліне қарай түре
қуғандағы лепірген к&ңілдерін қолмен
қойғандай айқын әңгімелеген.
Оның Ресейді азат етіп, басқыншыларды
алыс Парижге шейін тықсырған жорықтары

«Түріктер тарихы біздің тарихтан көп ілгеріде басталады, бұл шындық, бұл –
бұлтартпас дәлелдерді тиянақ етіп отырған ақиқат болып табылады». – Петрдің
ғұламалары зерттеулерін тапсыра отырып, оған осылай депті. Сонда патша, ақиқатқа
жету жолында талай тер төгілгенін танытатын қалың зерттеу еңбектің үстіне алақанын,
саусақтарын тарбита, бар күшімен ұра тастапты да: «Бұл – империя мүддесіне
жауап бере алмайтын кесірлі жұмыс. Маған мұндай ақиқаттың керегі жоқ» депті.
Қолжазбаны қос уысымен үстел үстінен жұлқа көтеріп алып, от лаулап жатқан каминге, алауы бөлме ішінде лаулап жанып тұратын аузы ашық пешке атып ұрыпты... Содан
бастап жоқтан бар жасау, орыс атын орайын келтіре аспандату қисындарын дәріптеу,
сол жолда ұлы орыстан өзгенің баршасын жоққа шығарып, тұқыртып отыру науқаны
айрықша қарқынмен жүргізіліп келеді... Сенімсіздік танытатын әр жайтқа байланысты
саяси тұрғыда тергеп-тексеру, тыңшылық жүргізу жүйесін де бірінші болып енгізіп,
мемлекетті басқару ісінің қуатты тұтқасына айналдырған да сол. Бірінші Петр. Тұңғыш
император. Ұлы Петр. Ол арнайы құпия бөлім ашты. Ел көзіне көрінбейтін астыртын
құрылым түзді. Ал оны императордың бергі ұрпақтары мейлінше дамытты...

Богдан Виллевальденің «Қазақтардың француз лагерін шабуылдауы» картинасы

Императорлық К9ркемсурет академиясы кеңесінің мүшесі, баталиялық
кескіндеменің еңбек сіңірген профессоры
Богдан (Готфрид) Павлович Виллевальде
шабуылдаған қазақ сарбаздарын бейнелеген
туындысы – алғаш к&рген беттен-ақ генерал
Ғұбайдолла Сұлтан Шыңғысханның санасын мәңгіге жаулап алды. К&ркемсурет 1812
жылғы Отан соғысында қол жеткен тамаша
жеңісті еске алудың бір айтулы мүшелді датасына орай император музейіне қойылып, ел
назарына ұсынылған болатын.
Ғұбайдолла сұлтан к&з алдына он
құлаштық зор картинаны жаңа к&ріп
тұрғандай елестетті. Ғаламат полотно.
Қазақ жігіттерінің қылышты жарқ-жұрқ ойнатып, найза кезеніп, француз астанасына
қарай ұрандата, желмен жарыса шапқанын
профессор қалай дәл ұстаған десейші! Ах,
Богдан Павлович, кампанияның киргизветеранымен сұхбаттасу сізге қандай жемісті
пайдасын тигізген! Даланың еркін ұлының
айбарын соншалықты түсініп бейнелеу
сіздің ғана қолыңыздан келді, баталиялық
кескіндеменің айтулы шебері, әділ де адал
қарт! Картинаға қарағаннан-ақ к&з алдыңа
олардың күндей күркіреп: «Ұр-р-р-ра! Ұрр-р! Ұр-р-р-ра!» деп ұрандатқаны келеді.
Тым-тырақай қашқан дұшпанды бастан
асыра к&терген қылыштарымен шауып
&лтіру ойларында жоқ тәрізді. Мақсаттары
– селдей ағып, топан судай таси ж&ңкіліп,
мыстарын басу ма екен дейсің. К&здегендері
– құдды басқыншының жігерін құм қылып,
келген жағына иттей қуалап, тым-тырақай
етіп қуып жіберу ғана тәрізді. «Нападение киргизов на французский лагерь»,
қазақшалағанда: «Қазақтардың француз
лагерін шабуылдауы» – сонау ғаламат
тарихи кескіндеме-суретін Виллевальде
осылай атапты. Оның бұл еңбегі – орыс
әскерімен бірге әсем де айбатты, әлем астанасы саналатын Париж шаһарын жаулап
алысып, француздардың атақты &зенінен
аттарын суарып қайтқан қазақ жігіттеріне

үмітті с&з есту жан дүниесіне &те жағымды
тиген-ді... Топырағың торқа болғыр, ол
бүгінгі таңдағы революциялық &згерістерге
ілікпеді ғой. Сәл ғана жетпей үзілді. Егер
жеткенінде, бәлкім, осынау халық &кілдері
мәжілісіне генерал Жәңгірханұлы секілді үміт
артып отырар ма еді, қайтер еді...
«Айтпақшы, Губаш Джангиревич, менің
баталиялық к&ріністерімнің кеңесшісі әрі елгезек бағалаушысы» деген-ді ол бірде бұған,
ұмытпаса, бұдан бір мүшелдей ілгеріде, 1894
жылы. Қаратпа с&зін: «Қарт кескіндемеші
жүрегінен айрықша орын алған генерал
Сұлтан Шыңғысхан!» деп үстемелеген.
Сосын сырлы үнмен: «Сіз мынаны біліңіз:
&зіңіз сонша ұнатқан картинаны жақында
алыс даладағы тумаларыңыз да тамашалай алатын болады» деген. Артынша:
«Түсінемісіз?» деп, жұмбақ сауал қойған.
Қарт кескіндемешінің жүрегінен айрықша
орын алған генерал Сұлтан Шыңғысхан
қасын керді. Кескіндемешіге таңырқай
к&з тастады. Түсіне алмағаны рас. Оның
қалайша жүзеге асуы ықтимал? Иығын
к&теріп, қолын жайды. Қарт баталист оған
күлімдей қарады, сынай қарады. Қалайша
дей ме? Сосын түсіндірді. Былай, мынандай
тәсілмен: Сұлтан Шыңғысханның рухани
жәрдемін сезінген «Нападение киргизов
на французский лагерь» полотносынан бір
тамаша суретші ғажайып гравюра жасады.
Ойма бедермен &рнектеліп жасалған тамаша
к&шірме-сурет. Виллевальде разы – &те сәтті
шыққан. Шын мәнінде таңғажайып гравюра.
Ал Каспари мырза оны &зінің әйгілі «Родина» («Отан») журналында жарияламақ. Осы
жақында. Келер айдағы санында. Қалай? –
Суретші оған күлімдей к&з салды. Мұндай
жұмыстың ықтимал нәтижесін генерал
түсініп тұр ма? Іс жүзінде Каспари мырзаның
журналында басылған гравюра арқылы полотно мыңдаған таралыммен к&бейтіліп,
империя қалаларының бәріне кетеді. «Отан»
журналына жазылушылардың географиясы
&те кең. Қарт Виллевальде сұрастырып біліп
алған, журнал киргиз &лкесіндегі қалаларға
да барады. Не керек, Эрмитаж залының
тұтас қабырғасын бір-ақ алып тұрған орасан зор картина дәптердің қос бетіндей
жерге сыйғызылады. С&йтіп, алыстағы
қалың к&пшілік назарына ұсынылады.
Сұлтан Шыңғысхан шау тартқан Богдан
Виллевальденің айтпақ сырын ұқты ма екен,
енді?
Қарт кескіндемешінің балаша шаттанып
тұрғаны қызық еді. Оның қуанышты хабары
Ғұбаш Жәңгірханұлы сұлтанның да к&ңілін
шалқытқан. Басылып шығуын асыға тосып
жүрген де, ақыры, «Родина» қолына тиген
бетте, ақсақалға кіріп шыққан. Журналдың
айқара бетіне басылған картина к&шірме
болса да, түпнұсқа рухын титтей де түсірмеген
секілді к&рінеді Ғұбайдолла сұлтанға. серін
кейінгі кездері &зіне тамаша рухани серік,
пікірлес боп кеткен, жүрегінен айрықша
орын алған опера әншісі Феодосия Никитична Велинская да қуаттаған, «Отан соғысының
бізге беймәлім к&рінісін, Ғұбаш сұлтанның
туыстары белсенді түрде қатысқан сәтін бей-

қоймай, оған қосып берілген шағын түсінікті
Сұлтан Шыңғысхан келгенше-ақ әлденеше
мәрте оқыған болуы ғажап емес. йтсе де
соны, бәрібір, жаңа естіп-біліп тұрғандай
сезіммен, қуана тыңдады.
Генерал баталист-кескіндемешінің
қарсысында қасқайып тұрған беті: «Профессор Виллевальде написал целую серию картин из эпохи Отечественной войны, – деп,
журнал жолдарын айқын да ашық дыбысқа
айналдыра бастады. – Помещаемая нами в
копии в настоящем номере нашего журнала
картина его представляет одну из тех сцен,
которыми всегда так богаты войны. Это нападение наших киргизов на лагерь неприятеля,
полное дикости и страшной сумятицы. По
обыкновению картина почтенного профессора отличается тщательностью письма
и знанием эпохи». («Профессор Виллевальде Отан соғысы дәуірінен тұтас бір
картиналар сериясын жазды. Біз &зіміздің
журналымыздың осы н&міріне к&шірмесін
орналастырып отырған оның картинасы
соғыстарда соншалықты мол кездесетін
сахналардың бірінің к&рінісі болып табылады. Бұл біздің қазақтарымыздың дұшпан
лагеріне жабайылық пен қорқынышты
астан-кестен абыржушылықтың тоғысуына
толы шабуылы. деттегідей, қадірменді
профессордың картинасы сурет салыпжазудағы мұқияттылығымен және дәуірді
білетіндігімен ерекшеленеді»).
Сұлтан Шыңғысхан профессордың
қартайған жүрегін елжіретіп жіберді ғой...
Виллевальденің жанары дымқылданды.
Сосын екеуі аз-кем пікір алмасты. Генерал
Ғұбайдолла Жәңгірханұлы оның сол сәттегі
егілулі к&ңіл күйін, мейірлі кескінмен ақ
тілек білдіріп айтқандарын әлі ұмытқан жоқ.
...Қарт суретшінің қарапайым жұмысын іздеп
жүріп к&рушілер қатарына байырғы жауынгер Сұлтан Шыңғысханның жерлестері де
қосылғаны қандай керемет... Виллевальде
шал мұны былай түсінеді: хас батырларды
&мірге келтірген халық к&ркемсуретті неге
жатсынсын... С&з реті келгенде Сұлтан
Шыңғысханның қаперіне сала кетсінші:
профессордың академиясындағы шәкірттері
– &здері де сан шәкірт тәрбиелеп жүрген
ұстаздар – ауыздарынан тастамайтын бір
оң пікір бар. Олар Сұлтан Шыңғысхан
к&мекші-үйренуші болуға жіберген балалар
шеберханаларда елгезек те зерек жәрдемші,
қабілетті шәкірт ретінде танылуда деп айтып
жүр... – Ауыздарына май, – деген-ді сонда
Ғұбаш Жәңгірханұлы, – далада жоқ &нерді
тым болмаса біреуі игерсе ғой... – Біреуі
емес, бірнешеуі игереді, талайынан тамаша
суретші шығады, – деп сендірді оны сол кезде құрметті Богдан Павлович қария. Жаның
жаннатта болғыр орыс зиялысы...
Паркетке дүркіндете м&р басқандай, тақтұқ еткен аяқ дыбысы шықты: қарауыл ауысып жатты. Залға патша кірер шақ тақалды.
Ғұбайдолла сұлтанның ойы сейіліп кетті.
Салт атты Ұлы Петрдің жеңімпаз кейіптегі &р
суреті бір сәт к&зден таса болды...
Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ

ANA TILI

ЗАМАН ЖӘНЕ ЗАҢ

ҚР Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев 2019 жылғы Жолдауында
Парламент жанынан заң сапасын
арттыруға ықпал ететін тиісті
құрылым құруды тапсырған еді.
Қазақстанда Парламентаризмді
дамыту институтын құрудың
өзектілігі, проблемалары мен
перспективалары, қоғамның
саяси жүйесін демократияландыру және жаңғырту мәселелері
көп жылдар бойы өзекті болып
келгені жасырын емес. «Халық
үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасын іске асыру
шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Парламентаризм институты құрылды.
Парламентаризм институты
деп аталған жаңа құрылым
қызметінің негізгі нысанасы
– заңнаманың тиімділігін
(нормативтік құқықтық актілерді
талдау) арттыру, Қазақстан
заңнамасын дамытудың ғылыми
тұжырымдамаларын әзірлеу,
елдегі парламентаризмді дамыту.
Аталған мекеме директоры
Мансұрхан Махамбетұлымен
сұхбатта институт жұмысының
бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы
толық әңгімеленеді.
– Парламентаризм институты былтыр
құрылды дегенмен де, нақты іс-шаралар
биылғы ақпан айынан басталып жатыр
ғой. (ңгімені осыдан бастасақ. Дәл қазіргі
уақытта қандай іс-шараларды қолға
алдыңыздар?
– Оныңыз рас, Үкімет қаулысы 2020
жылдың желтоқсан айында шықты. Бірақ
мекеме ретінде 15 ақпанда тіркеуден &тіп,
жарлығымызды бекіттік. Сондықтан
негізгі жұмысымызды енді-енді қолға алып
жатырмыз. Институттың негізгі міндеті –
Қазақстанда парламентаризмді дамытуға,
Парламентте қабылданатын заңдардың
тиімділігін, сапасын арттыруға қатысты
келелі жұмыс жүргізу. Осы жұмыс барысында қазақстандық барлық саяси партиялармен, Парламенттің қос палатасымен,
Үкіметпен тығыз қарым-қатынас орнатып,
маңызды мәселелерді бірге талқылайтын
боламыз. Ал дәл қазір кадрларды жасақтау
кезеңіндеміз. Себебі біздің жұмысымыз
білікті, білімді, тәжірибелі маманды қажет
етеді.
Наурыз айында екі д&ңгелек үстел
&ткіземіз деп жоспарлап отырмыз.
Д&ңгелек үстел тақырыбын, форматын
анықтап, арнайы талдау-сараптамалық
жұмыстарын бастадық. Осы д&ңгелек
үстел біздің бұдан кейінгі жұмысымызға,
түрлі мемлекеттік құрылымдармен
бірлесе жүріп атқаратын маңызды
істерге жол ашып, дәл қазіргі уақытта
Парламентаризм институтына қажетті
ақпараттармен, мәліметтермен, сыни талдау жұмыстарымен қамтамасыз ететін болады. Одан б&лек, еліміздің әр &ңірлеріне
де бірқатар іссапарлар жоспарладық.
р облыстың проблемасын анықтап,
жергілікті билік &кілдері, жергілікті саяси
партия &кілдіктері, қоғамдық ұйымдармен
бірге отырып талқылап, түрлі заңдардың
тиімділігін анықтап, туындаған проблемаларды шешу жолын қарастыруымыз
керек. Сол арқылы арнайы талдау және
зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Біз
кезіккен проблемалар қандай да бір заң
аясына келіп тірелсе, заңның тиімділігін
арттыруға, заңды жетілдіруге қатысты
жұмысты қолға аламыз. Ол үшін, тағы да
қайталап айтамын, ең әуелі халықпен,
қоғаммен, мемлекеттік құрылымдармен,
саяси және үкіметтік емес ұйымдармен
тікелей әрі қоян-қолтық араласа жүріп
жұмыс жүргізген дұрыс.
– Сзіңіздің барысында кадр таңдау
мәселесін айтып қалдыңыз ғой. Парламентаризм институтының сарапшы маманына
қандай талап қойылады?
– Ең басты талап, с&зімнің басында айтып &ткенімдей, білікті, білімді,
тәжірибелі маман болуы шарт. Дәл
қазіргі уақытта ділет министрлігіндегі
институттан бірлі-жарым қызметкерлерді
жұмысқа алдық. Кейбір кадрларымызға
сынақ мерзімін қойдық. Себебі жастардың
біліктілігін арттыру қажет. Мемлекет
басшысының тапсырмасы бойынша
қоғамдық қарым-қатынастың сапасын
арттыру, заңнаманың тиімділігін талдауды жетілдіру сияқты бірқатар маңызды
мәселелерді шешу үшін осы мекеме
құрылып отыр. Демек, бізге жұмысқа
қабылданатын маман &те жауапты және
талапшыл, сонымен бірге қоғаммен,
халықпен конструктивті қарым-қатынас
орната алуы керек. Қазір қоғамда, халық
арасында «заң тұрақсыз» деген түрлі пікір
қалыптасып отырғаны, &кінішке қарай,
жасырын емес. Демек, біздің институт
және институт мамандары мемлекеттегі
заңдардың тұрақтылығын қамтамасыз ету
үшін еңбек етеді.
– Парламент қабылдаған заңнаманың
тиімділігін талдау мәселесін нақты қай
заңнан, қандай тәртіппен бастамақсыздар?
– зірге пилоттық 3 заң жобасын
дайындап отырмыз. Бұл жобалар алдымен
Парламент депутаттарының қарауына
ұсынылады, олардан қолдау тапса, әрі
қарай &з кезегімен талдауға жіберіледі.
Жасыратыны жоқ, кейбір заңдар
к&бінесе ведомстволық мүддені қорғап
кетеді. Оның салдары неге апарады? Оның
салдары келесі жақтың наразылығын тудырып, арыз-шағымды к&бейтеді. Міне, осы
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Бүгінгі таңда бұл функцияны институт
та атқарады және институт қызметкерлері
олқылықтарды, коллизиялар мен қарамақайшылықтарды, сондай-ақ сыбайлас
жемқорлыққа жағдай жасайтын нормаларды анықтайды, заң жобасының
тұжырымдамасы мен мәтінін әзірлеу
мақсатында ұлттық заңнаманы талдауды,
зерттеуді жүзеге асырады.
– Парламентаризм институтының
атқарар ерекше жұмысы қайдан байқалады?
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың халыққа Жолдауының барлық
тапсырмалары біздің жұмыста басымдыққа
ие болады. Президенттің Жолдауында заңнамалық актілерге, заңдарға
қатысты біршама тапсырма берілген, сол
тапсырмалардың сапалы орындалуына
басым бағыт береміз. Екіншіден, мекеме
жарғысына сәйкес қабылданған, қазір
қолданылып жүрген заңдардың құқықтық
мониторингін жасаймыз, мұның &зі
жауапты әрі &те ауқымды жұмыс. Себебі
қандай да бір заңның кедір-бұдыр тұсын
бірден біле алмайсың. Оның қолданылу

ментаризм институтында қоғам, халық,
саяси партиялар, үкіметтік және үкіметтік
емес түрлі ұйымдар &з дауысын, ойы
мен пікірін білдіреді. Сонда ғана Заң
жобасы жан-жақты, толық талқыланады,
талданады, сараптамалық зерттеулер
жүргізіледі. Осындай күрделі жұмыстардан
соң ғана барып заң сапасы артады, заң
тұрақтылығы орнығады.
– Қазір Парламентте талқыланып
жатқан заңдарды сіздер здеріңізге алдыртып, сараптама жасай аласыздар ма?
– Бүгінгі таңда Парламентаризм институтының алдында маңызды
міндеттер тұр, олар – сапалы заңдар
әзірлеуге және қоғамның &зекті
мәселелерін шешуге жәрдемдесу. Ол
жұмыс, заңдардың тиімділігін талқылауда
туындаған &зекті мәселелер түрлі
ұйымдар мен сарапшылардың белсенді
қатысуымен талқылануға тиіс. Институтқа
қабылданатын заңдардың тағдырын
болжау, оның қолданылу саласындағы
жағдайды модельдеу, елдегі &згерістердің
ағымдағы және болашақ кезеңі үшін &зекті

5

– рине, оны жоққа шығара алмаймын. К&п кездеспесе де, бірен-саран
ондай қателіктер кетуі мүмкін. Себебі
заңдардың мемлекеттік тілдегі нұсқасында
аудармадан кемшіліктер кететіні рас. Ол
кемшіліктерді табу, қарастыру, талдау
мен сараптау да біздің міндетімізге кіреді.
Ендігіде заңның тиімділігін анықтаудағы
нормаларды мейлінше мемлекеттік тілде
жасауға міндеттіміз. рине, бастапқыда
қиынға соғар. Себебі маман жеткіліксіз.
Қолдан келгенше тиімділігі анықталатын
заң жобасының басым к&пшілігін қазақша
жасауға тырысамыз.
– Мұның барлығы біздің құқықтық мемлекет құруға деген үлкен талпынысымыздың
бір блігі ғой. Құқықтық мемлекет дегенде
ойға келетіні құқықтық сауаттылық. Жалпы
құқықтық сауаттылықтың кемшіндігінен
қандай да бір заңның тиімді немесе тиімсіз
жағын таразылаудың зі қиын секілді. Сіздің
ойыңыз қандай?
– Бұл &те ауқымды тақырып. Конституциямызда әркім &зіне тегін құқықтық
к&мек ала алатыны жазылған. Адам ұдайы
білімін арттырып жүруі де керек қой.
Қазір технология заманы. Барлығын
білмесең де, жалпы хабардар болып жүру
&те маңызды. Біздің басым бағытымыз
– заң жобасының сапасын арттыру,
жетілдіру, заңның тиімділігін қадағалау.
Сапаны жетілдіргенде ғана тұрақтылықты
қамтамасыз етеміз, қоғамдық келісім орнатамыз. Одан б&лек, партиялар кеңесі
бар. Олардың да пікірін, ойын біліп отырамыз. Партиялар кеңесі, депутаттар,

Мансұрхан МАХАМБЕТҰЛЫ,
Парламентаризм институтының директоры:

ҚҰҚЫҚТЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ –
ҚОҒАМДЫҚ ДАМУДАН АРТТА
ҚАЛМАУҒА ТИІС
наразылықтарды азайтуға күш салмақпыз.
Біздің нақты мақсатымыз Конституцияда
қандай құндылықтар к&рсетілген, сол
құндылықтардың барлығы әр санатқа
сәйкес, &зінің нысанына байланысты
мемлекет мүддесін к&здейтін болуы керек.
Мемлекет мүддесін к&здегенде ғана тұрақтылық пен сапаға қол жеткізуге болады.
Мысалы, сот орындаушысы мәртебесіне арналған заң бар. Азаматтардан
осы заңға қатысты, әсіресе әлеуметтік

ɀɚɫɵɪɚɬɵɧɵɠɨԕ
ɤɟɣɛɿɪɡɚԙɞɚɪɤԧɛɿɧɟɫɟ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɨɥɵԕɦԛɞɞɟɧɿ
ԕɨɪԑɚɩɤɟɬɟɞɿɈɧɵԙ
ɫɚɥɞɚɪɵɧɟɝɟɚɩɚɪɚɞɵ"
Ɉɧɵԙɫɚɥɞɚɪɵɤɟɥɟɫɿ
ɠɚԕɬɵԙɧɚɪɚɡɵɥɵԑɵɧ
ɬɭɞɵɪɵɩɚɪɵɡɲɚԑɵɦɞɵ
ɤԧɛɟɣɬɟɞɿɆɿɧɟɨɫɵ
ɧɚɪɚɡɵɥɵԕɬɚɪɞɵɚɡɚɣɬɭԑɚ
ɤԛɲɫɚɥɦɚԕɩɵɡȻɿɡɞɿԙ
ɧɚԕɬɵɦɚԕɫɚɬɵɦɵɡ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɞɚԕɚɧɞɚɣ
ԕԝɧɞɵɥɵԕɬɚɪɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ
ɫɨɥԕԝɧɞɵɥɵԕɬɚɪɞɵԙ
ɛɚɪɥɵԑɵԥɪɫɚɧɚɬԕɚ
ɫԥɣɤɟɫԧɡɿɧɿԙɧɵɫɚɧɵɧɚ
ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɦɟɦɥɟ
ɤɟɬɦԛɞɞɟɫɿɧɤԧɡɞɟɣɬɿɧ
ɛɨɥɭɵɤɟɪɟɤɆɟɦɥɟɤɟɬ
ɦԛɞɞɟɫɿɧɤԧɡɞɟɝɟɧɞɟԑɚɧɚ
ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɩɟɧɫɚɩɚԑɚ
ԕɨɥɠɟɬɤɿɡɭɝɟɛɨɥɚɞɵ

желі арқылы шағым к&птеп түседі.
Борышкерлердің де құқықтары қорғалуға
тиіс осы заңда жеке сот орындаушысының
мүддесі к&бірек к&зделіп, ал борышкерлер үшін тиімсіз тұстары баршылық
екен. Сонымен қатар аталған заңда жеке
сот орындаушысы қызметін шектен тыс
пайдалануға мүмкіндік беретін нормалар
да кездеседі. Мысалы, борышкер шамасы
келмегендіктен, қарызын бір жылдан кейін
ғана т&леген жағдайда жеке сот орындаушысы қылмысын қысқартып бергенімен,
қамаудағы мүлкін борышкер бірден ала
алмайды. Ал жеке сот орындаушысы оның
қамаудағы мүлкін толық босатып беруге
міндетті болуы керек. Ол үшін осыған
сәйкес норма енгізу қажет. Қазір борышкер қарызын т&леп болған соң қамаудағы
мүлкін алу үшін 5-6 сот орындаушыны
іздеп, сергелдеңге түседі. Жеке сот орындаушысы – мемлекеттік функцияны
атқарушы қызметкер. Борышкер қарызын
&теді ме, ақысын т&леді ме – ары қарай бос
сандалмауы, к&рінген есіктерді қақпауы
керек. Борышкердің де жеке құқықтары
бар, ол да дер кезінде түсіндірілмейді.
Міне, осындай мәселелерді қарастырып,
нормаларға &згеріс енгізіп, ашықтықтың
сақталуын, тәртіптің қадағалануын,
екі тарапқа да қатысты міндеттер мен
құқықтық жауапкершіліктің анық
к&рсетілуін айқындамақпыз.
– Ал осы кезге дейін бұл функцияны кім
атқарып келді?
– Осы кезге дейін бұл функцияны
Парламент атқарып келді. Осы қызметтің
бір б&лігі заңды әзірлеуші органдардың,
мысалы, Үкіметтің де құзырында болды.

аясын, практикалық жағдайын сын
елегінен &ткізіп к&ру қажет. Заң жобасы мемлекеттік, &кілеттік орган немесе
ведомстволық органның қолданысында
болады ғой, міне, біз сол құрылымдардың
жұмысын да талдаймыз. Осы жұмысты
атқару барысында азаматтардан қанша
арыз-шағым түсті, ол &тініштердің түсу
тенденциясы қалай, арыз-шағымның
басым к&пшілігінің себеп-салдары не
– ауқымды түрде талдап барып, сосын
заң шеңберінде саралаймыз. Қандай
заңның да &з нысаны, қоғамдағы қарымқатынастарды реттейтін функциясы бар.
Ол нысан мен функцияны біржақты
емес, мемлекеттік мүдде тұрғысынан таразылау керек. Біз мемлекеттік мүддені,
тыныштықты, қоғамдық реттілікті
бақылаймыз.
– Сіз де Парламент депутаты болдыңыз
ғой, заң қабылдау, оның тиімділігін талдау
жұмыстарынан хабардарсыз. Жұмысты
оңтайландыру туралы нақты бір іс-шаралар
қабылданғанда, зіңіздің тәжірибеңізді де
назарға алдыңыз ба?
– рине, мен 5 жыл Парламентте, VI
шақырылымдағы Мәжіліс депутаты болдым. Заң шығару, талдау процестерінің
қалай жүретінін жеке тәжірибемнен
жақсы білемін. Бұдан былай Сенат
және Мәжіліс депутаттарымен қандай
қарым-қатынас орнатамыз, күнделікті
жұмыс аясында қандай байланыс жасаймыз – осы мәселелер ж&нінде арнайы
ұсыныс әзірлеп қойдық. Бұл институт
Парламент жанынан құрылған құрылым
болғандықтан, Регламентке қатысты да
біршама ұсыныстарымыз бар. Парла-
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болатын құқықтық нормаларды әзірлеу
қажет. Құқықтық саясатты дамытудың
заманауи шарттары осындай.
– Сенатор Дана Нұржігіт: «Парламентте қабылданған заң халыққа дұрыс
түсіндірілмейді» дегенге саятын пікір айтты.
Заңның тиімділігін талқылау басқа жұмыс,
түсіндіру блек жұмыс. Түсіндіру қызметі
сіздердің құзыреттілігіңізге кіре ме?
– Заңның түсіндірме жұмысы біздің
құзыретімізге кірмейді. Жалпы проблема ретінде айтсақ, әрине, түсіндірме
жұмыстарында үлкен кемшілік бар дей
алмаймын. Кейбір жекеленген заңдарда,
мен &зімнің жеке тәжірибемнен айтып
отырмын, сол заңның ішіндегі нормаларда қарама-қайшылық кездесіп
қалатыны рас. Ол қайшылық заңнаманы
түсіндіру жұмысында емес, практикада
байқалады. Мәжілісте талқылаған кезде
ол проблеманы к&ру &те қиын. Бұл мәселе
қандай да бір заңды қолданушылардың
құқықтарына келгенде айқын к&рінеді.
Мұндағы кереғарлық Конституцияға
байланысты емес, салалық заңдардың
кейбір нормаларының бір-біріне қарамақайшылығы дер едім. Мұны «пробел»
деп жатамыз. Яғни жеткіліксіз норма.
Ал жеткіліксіз нормаларды қарастыру,
ол олқылықтардың орнын толтыру, тағы
да қайталап айтайын, Парламентаризм
институтына артылған міндеттердің бірі.
– Практикалық тұрғыда қандай да бір
заңның кемшілігі табылды делік, сол кезде
не істейсіздер?
– Құқықтық мониторинг, әлеуметтік
сауалнама жүргіземіз, талдау жасаймыз, заңдарды зерделейміз. Біздің басты
бағытымыз қолданыс барысындағы
заңдардың тиімділігінде коллезия немесе
пробелдар, яғни қарама-қайшылықтар
кездессе, оны ғылыми түрде сараптап,
негіздеп, депутаттарға дұрыс жобаны
әзірлеп, таныстырамыз, жан-жақты
талқылаймыз. Депутаттармен бірге
қолданыс аясындағы кейбір тиімсіз
нормаларды реттейміз.
– Бізде кптеген заң жобасы әуелі орыс
тілінде жазылып, сосын қазақшаға аударылатыны, кінішке қарай, рас. Осы аударма мәселесінде терминдердің мағынасы
ауысып, не болмаса сәйкес емес ұғымдар
қолданылып кету қаупі бар ғой?

қоғамдық, мемлекеттік, &кіметтік емес
ұйымдар да нақты бір заңдарға қатысты
ой-пікірін білдіре алады. Осындай жанжақты талқылау барысында құқықтық
сауаттылық мәселесі де оңтайлы шешіледі
деп ойлаймын.
Жалпы қоғамдық даму қарқынының
жеделдеуі байқалып отырған қазіргі
заманғы жағдайларда құқықтық шығармашылық – қоғамдық дамудың объективті
қажет тіліктерінен артта қалмауға тиіс,
&йткені бұл елдің әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және мемлекеттік-құқықтық дамуына теріс әсер
етуі мүмкін. Мұндай артта қалу проблемасын құқық шығармашылығы саясатын
жаңғырту арқылы шешуге болады.
– Қоғаммен байланыс орнатуда
әлеуметтік желіден басқа қандай жолдарды
назарға алып отырсыздар? Жалпы түрлі
ұсыныстардан қағаз астында қаламыз деп
қауіптенбейсіздер ме?
– К&п болса да, жұмыстан бас тартпаймыз. Мәселе жұмысты оңтайлы
ұйымдастыруға да, кадрға да байланысты
ғой. Құжатпен, қағазбен жұмыс істейтінін
толық біліп, түсінетін мамандар бізге
жұмысқа келеді деп ойлаймын. Біз б&ліпжармай барлық мемлекеттік мекемелермен, үкіметтік және үкіметтік емес
ұйымдармен, барлық саяси партиялардың
&кілдерімен жұмыс жүргіземіз. Яғни
заңның тиімділігін бағалауда әлеуметтік
желімен ғана жұмыс істеуге болмайды. Нақты қоғам &кілдері, нақты халық
топтары, нақты мысалдар мен жеке
тәжірибелердің барлығын ауқымды түрде
саралап, сараптап отырамыз.
– Заңнаманың тиімділігін арттыру жұмысында шетел тәжірибесін
қарастырасыздар ғой?
– рине, шетел тәжірибесін зерделейміз. Алайда оны толық к&шіріп алмаймыз. Біз қандай да бір заңдардың
тиімділігін ұлттық болмысымыздың
шең берінде зерделейміз. Қазақстанды
тәуелсіз мемлекеттер қатарына қосып,
&сіп-&ркендеткен құндылықтарды жойып
алмауымызды мұқият қарастырамыз.
– (ңгімеңізге рақмет!
(ңгімелескен
Қарагз СІМ(ДІЛ
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2006 жылдың көктемі еді.
Редакциядан: «Атырау өңірінде
туып-өсіп, әлденеше ұрпағы
мұнай кәсіпшілігінде еңбек
еткен Шырдабаевтар әулетінің
аталмыш саладағы жалпы
жұмыс өтіліне 936 жыл толыпты. Соны, яғни қазақ даласында тұңғыш қара май өндіруші
олардың аталары мен әкелерін,
мұнай ұңғымалары және
ондағы телімдерді басқарып
жүрген балалары мен немерешөберелерін қамтыған талдамалы мақала жазу керек»
деген тапсырма алдым. Осы
тақырыпты игеру үшін ізденіп,
мұрағат материалдарын
ақтарып жүргенімде, атақты
Нобельдердің ХХ ғасырдың
басында Гурьевтегі мұнай
өндірісіне байланысты кеңсе
ашқаны туралы деректі көзім
шалып қалды. Таңғалдым. Бұл
мүмкін аталмыш сала мамандарына белгілі нәрсе шығар,
бірақ газет қызметкері мен үшін
үлкен жаңалық еді.
Содан көп кешікпей Шырдабаевтар әулеті жайлы мақала
жазғанмын. Ол газетке шыққан.
«Берілген тапсырма орындалды. Болды. Бітті» деп бұл
тақырыпты ұмытқанмын. Бірақ
ағайынды Нобельдердің қазақ
даласындағы мұнайға қатысы
туралы дерек ойымнан кетпеген. Өстіп жүргенімде бір күні
осыдан ширек ғасыр шамасы бұрын жарыққа шыққан
«Қазақ мұнайының тарихы»
атты монографияның қолыма
түспесі бар ма?! Авторы –
Әбілсейіт Мұхтар. Бұл өзіміз
жақсы білетін білікті ғалым,
тәуелсіздік жылдарында
оқырмандарға Әбілқайырдың
Жоңғар қонтайшысымен,
Әбілмәмбеттің Иран шахы
Нәдірмен, Абылайдың, Ауған
билеушісі Ахмедпен арадағы
қарым-қатынасын зерделеген қызықты мақалалары
арқылы есте қалған автор
ғой. Сөйлесе келіп білсек,
жоғарыдағы монография оның
кандидаттық диссертациясы
екен. Докторлығын кейін басқа
тақырыптан қорғапты. Осыны білген соң біз бұл күндері
Атырау қаласында тұрып,
Сарайшық мемлекеттік тарихимәдени музей қорығының
директоры болып қызмет істеп
жатқан ғалым інімізден Нобель
және Қазақстан тақырыбы
туралы айтып беруін сұрадық.
Ол бұған ризашылықпен келісіп,
төмендегі сауалдарға былай деп
жауап берді.
− Eңгімені атақты Нобельдер
әулетінен бастасақ. Содан кейін...
иә, олардың кәсіпкерлігі бастауында
тұрған Альфред Нобель туралы осы біз
не білеміз?
− Альфред Нобель Стокгольмде
1833 жылы дүниеге келген. Оның
әкесі Эммануил кеме матросы
ретінде әлемнің талай жерін аралаған.
Швецияға оралған соң химияға ден
қойып, архитектор мамандығын
игереді. Кейін үлкенді-кішілі к&пір
құрылысын сала жүріп, жарылғыштар
жасаумен шұғылданады. Бұл
бағыттағы ісі сәтсіз болған соң
Финляндияға аттанады. Сонда,
Стокгольмде зайыбы Андриеттаның
жанында Людвиг, Роберт және Альфред атты балалары қалады. 1837
жылы Эммануил Санкт-Петербургке
тұрақтап, теңіз жарылғыштарын жасаумен және қару-жарақ шығарумен
айналыса бастайды. Бұл мақсатқа
Ресей үкіметі Эммануилге алдымен
25 мың, кейін 40 мың рубль б&леді.
Нәтижесінде ол қор жинап, отбасын 1845 жылы &зіне к&шіріп алады.
Осында оның ұлы Альфред химияға
шындап ден қояды. Үйден білім алған
жеткіншектің ұстазы сол кезеңдегі
ірі химик Н.Зимин болатын. 1850
жылы 17 жастағы Альфред әкесінің
тапсырмасымен АҚШ пен Францияға
оқуға аттанады. Сол сапарының
алғашқысында алғыр жас АҚШ-тағы
тұңғыш жылу машинасын жасаған
және әскери кеме конструкторы
Джоном Эриксонмен кездессе, кейін
Парижде ғалым Жюль Пелузаның лабораториясында жұмыс жасап, химиямен қатар физиканы меңгереді. Бір
с&збен айтқанда әлем елдерін аралау
Альфредтің пайдасына шешіледі.
Бұл кезеңде оның әкесінің кәсібі
де аяғынан тұрған-ды. Араға уақыт
сала осы отбасындағы Альфредтен басқа тағы бір жеткіншек Людвиг 1862 жылы механикалық зауыт
ашып, &ндіріс пен ғылымды қатар
ұштастырады. С&з арасында айта
кетер жайт, олардың кәсіпкерлігі
Қырым соғысы біткен соң да &рледі
деу қиын. 'йткені жарылғыш заттар майданға ғана қажет болатын.
Сондықтан олар ойлана келе су
кемесін жасауға ұмтылады. Уақыт &те
келе бұлардың корабльдері Каспий
мен Еділ бойынан к&ріне бастайды. С&йтіп, &зіміз с&з етіп отырған
әулет осы арқылы Каспий теңізі
байлығына жақындай бастайды.
1859 жылы Альфред әкесімен бірге
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АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР
Бұл арада Ротшильдер француз
банкирлері құрған, ал Рокфеллер
1870 жылы құрылған америкалық
«Стандарт ойл» компаниясының
иесі екенін атап &ту орынды. ХІХ
ғасырдың аяғында мұнайды тез арада
игеру мақсатында Ресей &зінің ішкі
нарығына француздық еврейлерді
жіберіп, оларға несие де береді.
Нәтижесінде Ротшильдер 1883 жылы
Баку-Батум теміржолын бітіріп, Батумды әлемдегі ірі мұнай порты бар
қала ретінде танытады. Іле-шала
«Батум мұнай &ңдеу серіктестігін»
құрады. Осылайша Ресей мұнайы
Еуропа нарығына шығады. Мұндай
жетістік Нобельдер, Ротшильдер,
Рокфеллер арасындағы бәсекелестікті
күшейтеді. 1895 жылы наурыз айында үш компания АҚШ және Ресей
мұнай &ндірушілері атынан келісімге
келіп, әлемдік нарықтағы экспорттық
мұнайдың 75 пайызы АҚШ-қа, 25
пайызы Ресейге тиесілі болатынын
бекітеді. Оған қарамастан Нобельдер,
Ротшильдер &з саясатын жүргізуге
күш салады. Бір қызығы Бакудегі
Ротшильдер шаруашылығында инженер Давид Ландау еңбек еткен.
Ол болашақтағы физика бойынша

жұмысын бастайды. Міне, осы күнді
Нобельдердің заңды түрде Қазақстан
мұнайына келуі деуімізге әбден болады. Осы пікірді ресейлік тарихшы
Ф.А.Селезнев 1917 жылғы Ресейдегі
т&ңкерістерге арнаған зерттеуінде
қолдайды. Ғалым: «Орал &ңірінің
Ембі &зені бойындағы зерттелген
мұнайлы кен орындарын ХХ ғасыр
басында И.И.Стахеев қана иеленді.
Мол байлық хабары естілген соң оған
Нобельдер келді. Содан екеуі бірігіп
1912 жылы «Ембі» мұнай &ндірісі
және сауда қоғамын құрды. Ал келесі
1913 жылы «Ембіге» бәсекелес ОрысАзия банкінің иесі А.И.Путилов
«Ембі-Каспий» қоғамын құрып,
басқаруды А.И.Вышнеградскийге
жүктеді. «Ембі-Каспий»құрамына
И.И.Стахеевті де қосып алды. Содан
1915 жылы Нобель А.И.Путиловпен
келісімге келіп, Ембі ауданындағы
қосалқы мекемелерді біріктіріп,
акционерлік қоғам құрды» деп жазады. Мұның &зі Нобельдің біз жазған
кезеңде келгенін айғақтайды.
Сонымен, қазақ мұнайын игеру
жолындағы Нобельдер қаражаты
«Ағайынды Нобельдер серіктестігі»
мен «Ембі» қоғамында шоғырланады.

НОБЕЛЬ.
ҚАЗАҚ ДАЛАСЫ.
ҚАРА МАЙ
Швецияға оралып, ел үкіметінен
қарызға 100 мың ақша алып,
жарылғыш заттармен шұғылдануды
жаңаша қолға алады. Содан динамит жасалады. Ал 1876 жылы динамиттен де жоғары қопарғыш зат
дүниеге келеді. К&п ұзамай бұлар
әлемде алғаш рет баллист атауымен
танылған түтінсіз оқ-дәрінің иесі
атанады. келі-балалылар іле-шала
оны дамытып кордит шығарады.
Бұл баллистің жетілдірілген түрі болатын. Оны Альфред бірнеше елде
патенттейді. Бір қызығы кордиттің
патенті ағылшын ғалымы Абельде
де бар екен. Зерттеушілер Абель
Альфредке Ұлыбританияда патент
алуын ұйымдастырып, соңында &зі
иеленіп кетті деген пікірді де айтып
жүр. Қайткенде де тарихта кордит
патенті Нобельде қалды.
Осы жаңалықтың соңы Альфредті
қолы қанға малынған миллионер
деп атауға да ұласты. 'йткені ол
мыңдаған адам &ліміне әкелетін
жарылғышты соғыс болып жатқан
аймақтарға сатып, мол пайда тауып
жатты. Мұндай с&зді журналистер
1888 жылы Альфредтің ағасы Людвиг &мірден &ткен кезеңде «Альфред
қайтыс болды» деп шатастырып,
баспас&зге жарияланған некрологта
жазып жіберген. Газет материалымен
танысқан А.Нобель ендігі жерде &зін
тарихта оң бағалайтын істі ойластыра
бастайды. Нәтижесінде 1893 жылы
ол ұрпақтарына &сиет қалдырып,
кейін 1895 жылы оны қайта &згертіп
жазып, қаржысының құнды бағалы
қағаздарынан жиналған ақшаны
5 ғылым саласына – физика, химия, физиология немесе медицина, әдебиет және бейбітшілікті
сақтауға б&леді. Байқап қараған
жанға бұлардың ішінде математика ғылымы жоқ. Оның себебін
біреулер ғалым Миттаг-Леффлермен арадағы қарым-қатынасының
нашарлығына байланысты десе, енді
бірі Альфредтің математика ғылымын
химия мен физикаға қосымша сала
деп бағалауынан іздейді.
Осылайша артына игі іс қалдырып, ұлы жаңалықтарға қолдау
к&рсеткен ғалым 1896 жылы 10 желтоқсан да Италияның Сан-Ремо
қаласында қайтыс болады. Сүйегі
Стокгольмге әкелініп, сондағы Норр
зиратына жерленеді. Альфред &сиетін
алғашында швед королі қабылдамай,
күшін жоюға әрекет жасаған. Бірақ
немере інісінің ұлы Эммануил уәдеге
беріктігін танытып, 1897 жылы оның
бар жинағы – 2 млн фунт-стерлингті
Нобель қорына аударады. Осылайша бұл ақша әлемге аты белгілі
сыйлықтың қаржылық негізіне айналады.
− Жоғарыдағы әңгімеден байқағанымыз, Нобель әулеті байлығының
негізі әскери-соғыс 9неркәсібі 9ндірісінен құралған екен. Ал олар мұнай
кәсіпшілігіне қалай келіп жүр?
− Жалпы Нобельдер тек жарылғыш заттармен емес, қаржы әкелетін
нәрсенің барлық саласымен
шұғылданған деуімізге болады. Соның
негізі химия ғылымы болғандықтан,
олар мұнай &ндірісіне де жедел араласа бастайды. 'йткені с&з етіп отырған
отбасы кәсіпкерлікпен мықтап
шұғылдана бастаған кезеңде әлемде
«қара алтын» − қара май дақпырты
бел алады. Дүниежүзінде мұнайды
бұрғылап алу 1847 жылы Ресей им-

периясына қарасты Баку маңындағы
Бибі-йбат аймағында басталған.
Бұл идеяның авторы Нью-Йорк
қаласының заңгері Георг Бисселл
еді. Ол 1857 жылы Эдвин Л.Дрейк
есімді адамды жалдап, АҚШ-тың
Пенсильвания штатындағы мұнайлы
шығанақты бақылауды бұйырады.
Араға екі жыл салып, 1859 жылы 27
тамызда ұңғымадан алғашқы мұнай
алынады. Осымен әлемде мұнайды
&ндірістік негізде &ндіру басталды
деп есептелінеді. Жаңалықтарға Роберт Нобель бірден ден қояды. Ол
1873 жылы Ресей империясының
оңтүстігін аралау барысында Бакудегі
мұнай кәсіпшіліктерімен танысады. К&п ұзамай Роберт кішкене
жер, шағын мұнай &ңдеу зауытын сатып алады. Ал Людвиг Нобель 1878 жылы Каспий теңізіне
түскен алғашқы мұнай тасымал-

Қорыта келгенде,
Нобельдердің ақыл-ойы
мен іскерлігінің тарихта қалдырған ізі бүгінгі
Нобель сыйлығы екенін
мойындасақ, адамзат
үшін жұмсалып жатқан
мол қаражатқа 1912 жылдан кейін қазақ мұнайы
да өз үлесін қосты деп
сенімді түрде айта аламыз. Сонымен бірге
Нобельдер және өзге де
шетелдік компаниялар
қаражаты мен тәжірибесі
мұнайлы Қазақстанды сол
заманда әлемдік нарыққа
шығарып қана қоймай,
өндіріске өз уақытындағы
алдыңғы қатарлы технологияны енгізіп,
қазақтардан мұнайшы
мамандарын
дайындауға
оң септігін
тигізді.

дайтын «Зороастр» атты танкерді
құрастырады. С&йтіп бұл әулет
И.Я.Забельский, А.А.Бильдерлинг,
Ф.А.Блюмберг, М.Я.Белямин,
А.С.Сундгрен, Б.Ф.Вундерлих деген
іскерлермен күш біріктіріп, 1879
жылы «Ағайынды Нобельдердің
мұнай &ндірісі серіктестігі» компаниясын құрады. Оның т&рағалығына
Людвиг бекітіледі. Компанияның
негізгі капиталы 3 млн рубльді
құрайды. р пайы 5000 рубль
тұратын қор капиталының 50 пайызы
Нобельдердікі еді.
Серіктестік акционерлік қоғамға
айналғанда, оларға к&мекке інісі
атақты Альфред келеді. Ол 1878 жылы
қоғамға құрылтайшы болып, құбыр
арқылы үздіксіз мұнай тасымалдау тәсілін тауып, 1880 жылы Бакуден Қара теңіз порттарына сондай желі жүргізуді ұсынады. Содан
бастап Ресей мұнайына ықпалын
арттыру мақсатында Нобельдер,
Ротшильдер және әлем бойынша
мұнайды игеруші «Стандарт Ойл»
компаниясының иегері Рокфеллер
арасында бәсекелестік басталады.

Нобель сыйлығына ие болатын кеңес
ғалымы Лев Ландаудың әкесі еді.
Нарық бәсекелестігіне қарамастан Альфред Нобель «Стандарт
Ойл» компаниясымен келісімге ұмтылған.Оның себебін ол «үмітсіз
бәсекелеспен қасірет шеккенше,
екі қалтаның толғаны дұрыс» деп
түсіндіреді. Осындай саясатты шебер
жүргізген Нобельдер Баку мұнайын
игере жүріп, Ресей геологтарының
далалық аймақ тарындағы зерттеу жұмыстарын да назардан тыс
қалдырмайды.
– Сонымен, Нобельдер компаниясы
Қазақстанға қашан келді?
− Бұл туралы бүгінде екі пікір
қалып тасқан. Бірі 1899 жылғы
Қарашүңгіл кен орнының игерілуімен түсіндіріледі. Бірақ архив
деректерінде олар аталмыш аймақ
маңынан к&зге түспейді. Қарашүңгілді
Ресей кәсіпкері Н.Н.Леман игереді.
Ол сол &ңірде іздестіру және барлау
құқығын ала отырып, 1898 жылы
«Леман және К» компаниясын
құрады. Осы арқылы қазақ жеріндегі
алғашқы мұнай мекемесінің иесі атанады. Н.Леман құрған компанияға
белгілі кен орындарының к&пшілігі
концессияға беріледі.
Менің 1993 жылы қорғаған кандидаттық диссертациям тікелей
«Жайық-Жем аралығындағы
мұнайға» қатысты. Зерттеу барысында Қазақстан Республикасы
Орталық мемлекеттік архивінде,
Мәскеудегі, Санкт-Петербургтегі
архивтерде еңбектеніп, Нобельдердің
ХІХ ғасырдың соңына дейінгі қазақ
мұнайына қатысына к&зімді жеткізе
алмадым. Архив құжаттары бойынша
Нобель ұрпақтары 1911 жылы Доссор
мұнай кен орны ашылғаннан кейін
келген. Жайық-Жем аралығындағы
жаңалықтардан хабардар Э.Л.Нобель
сол жылы алдымен «Ағайынды
Нобельдердің» кеңсесін Гурьев
қаласында ашады.К&п ұзамай СанктПетербургте Орал &ңірі мен Кавказда мұнай іздестіру және табылған
мұнайды сату мақсатында «Ембі»
акционерлік қоғамын құрады. Бұл
мекеме үкіметтік шешіммен 1912
жылы 10 сәуірде бекітіледі. Оның
құрылтайшылары Э.Л.Нобель,
стат кеңесшісі Т.В.Белозерский
және И.И.Стахеев болды. Гурьев
қаласында қоғамның кеңсесі ашылады. 1912 жылы 12 мамырда СанктПетербургте қоғам акционерлерінің
алғашқы жиналысы болып, &з

Газет материалымен
танысқан А.Нобель
ендігі жерде өзін тарихта оң бағалайтын істі
ойластыра бастайды.
Нәтижесінде 1893 жылы
ол ұрпақтарына өсиет
қалдырып, кейін 1895
жылы оны қайта өзгертіп
жазып, қаржысының
құнды бағалы
қағаздарынан жиналған
ақшаны 5 ғылым саласына – физика, химия,
физиология немесе
медицина, әдебиет
және бейбітшілікті
сақтауға
бөледі.

Олардың біріншісі дербес
акционерлік серіктестік ретінде
тіркелсе, екіншісі орыс серіктестігіне
мүше болды. 1914 жылы Жайық-Жем
ауданында Нобельдермен қатар «Колхида», «Ембі-Каспий» қоғамдары
мұнай іздеу, &ндірумен шұғылданады.
А т а л ғ а н « К о л х и д а » к о м п а н и ясында да Нобельдер үлесі болды.
Қоғамдар ішінен 1912-1914 жылдар аралығындағы аталмыш ауданда
&ндірілген 14.101.169 пұт мұнайдың
37 пайызы Нобельдерге, ал 63 пайызы «Жайық-Каспий» қоғамына
тиесілі еді. Бұл бәсекелестік кейін де
жалғасады. Қазан т&ңкерісіне дейін
ең к&п мұнай &ндірілген 1914 жылы
(272,2 мың т.) Нобельдер &з үлесін
39,4 пайызға жеткізеді.
Атақты әулет қазақ даласының
мұнайын алып қана қоймай, үнемі
барлау және бұрғылау әдістеріне назар
аударады. Соның әсерімен олардың
игерген ұңғымаларының саны 43ке жетеді. Осылайша Нобельдер
Қазақстандағы мұнайлы кен орындарын игерудегі екінші ірі компания
деңгейіне к&теріледі. Оның негізгі
капиталы жылдан-жылға &седі. Ол
1913 жылы 20 млн. рубльді құраса, 1916
жылы 45 млн. рубльге жеткен. Ал 1916
жылы Эммануил Нобель «Орыстың
бас мұнай корпорациясының» бақылау
пакетін алған соң Нобель компаниясы
Ресейдегі мұнай &неркәсібінің тірегіне
айналады.Олар Ескенені, Доссорды,
Мақатты, Новобогатты, Қара &зен
бойларын, Шеңгелді, Сатыбалды,
Жоса, Мәрт&к, Итассай, Мәтенқожа
аймақтарын зерттейді. Үлкен жұмыстар
Новобогатта жүргізіледі. 1915 жылы 31
мамырда Мақат кен орнында мұнай
атқылады. Оның басында «ЖайықКаспий» қоғамы мен «Колхида» тұрды.

Зерттеушілердің пікірінше, Нобельдер қолға алған жұмыстарында асқан
ыждағаттық танытқан. Өз дәсүрлерін сақтауға, жергілікті мұнайшыларға
жағдай жасауға талпынған. Бір қызық дерек бар. Сол заманда мұнайлы
кен орындарында жатақхана, монша, асхана, демалыс паркі салыныпты.
Олардың осындай нәтижелі де, қарқынды жұмысына 1917 жылғы Қазан
төңкерісі кедергі жасаған. 1918 жылғы 20 маусымдағы мұнай өнеркәсібін
национализациялау декреті кәсіпшіліктің бірлігін біржолата тоқтатады.
Содан Э.Нобель Швецияға қоныс аударады.
Қорыта келгенде, Нобельдердің ақыл-ойы мен іскерлігінің тарихта
қалдырған ізі бүгінгі Нобель сыйлығы екенін мойындасақ, адамзат үшін
жұмсалып жатқан мол қаражатқа 1912 жылдан кейін қазақ мұнайы да
өз үлесін қосты деп сенімді түрде айта аламыз. Сонымен бірге Нобельдер
және өзге де шетелдік компаниялар қаражаты мен тәжірибесі мұнайлы
Қазақстанды сол заманда әлемдік нарыққа шығарып қана қоймай,
өндіріске өз уақытындағы алдыңғы қатарлы технологияны енгізіп,
қазақтардан мұнайшы мамандарын дайындауға оң септігін тигізді. Сөз
жоқ бүгінгі дамуымызда үлкен іске ізашар олардың үлесін жоққа шығаруға
болмайды.
Жанболат АУПБАЕВ
АТЫРАУ

ӨНЕГЕ

ҚАЗАҚ
МӘДЕНИЕТІНІҢ
ХАНТӘҢІРІ
Ахмет Байтұрсынұлы – «қазақ мәдениетінің
Хантәңірі» (Ө.Айтбай), ақын, қазақ тіл білімі
мен әдебиеттанудың зерттеушісі. Қазақ тарихында үлкен бір дәуірді алып жатқан ұлттық
ғылымның негіздеушісі, ғұлама ғалым.
«Ұлт жұмысы – үлкен жұмыс: үлкен жұмысқа
көп жұмыскер керек» деп, өз заманында қазақ
балаларының ана тілінде сауат ашуына, қазақ
әліппесінің жарыққа шығуына зор үлесін қосқан
ғалым – Ахмет Байтұрсынұлы еді. Ең бастысы,
ілім-ғылымға апаратын Қазақ әліпбиін тыңнан
түрлеген, әрі бұл әліпби түркітанушы ғалымдар
тарапынан мойындалған Қазақ жазуының
атасы! Ғалымның артында қалған мол мұрасы
өз заманында да, Кеңес тұсында да (ғұламаның
есімі аталмаса да, ғылыми айналымда жүрді!)
ұлтымыздың асыл қазынасы.
Ақиқатында, Ұлағатты Ұстаз туралы осы
уақытқа дейін жүздеген ғылыми зерттеулер мен
естеліктер жазылды. Жазыла берері де анық.
Алайда ғалымның к&з таса болып жатқан, жалпы
бұқара біле бермейтін еңбектері де баршылық.
Осы орайда, елімізде Ахмет Байтұрсынұлының
мұрасын жинастырып, жүйелеуде түрлі тіл
орталықтары мен мемлекеттік мәдени мекемелер жұмыс істеп келеді. Мәселен, Алматы қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы музейүйі жанындағы «Тіл – құрал» оқу-әдістемелік,
ғылыми-зерттеу орталығы, Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің
зертханалық мұражайы, Торғай қаласындағы
Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы
атындағы әдеби мұражайы. Бұл мұражайларда
сақталған Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері мен
&зі қолданған заттарын к&пшілік біле бермейді.
Ал биылғы оқу жылынан бастап, әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің
Филология факультетінің, Қазақ әдебиеті және
әдебиет теориясы кафедрасының «Қазақ тілі
және әдебиеті» мамандығында оқитын 4-курс
студенттері – Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы
«Тіл – құрал» оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу
орталығында &ндірістік тәжірибеден &туге б&лінді.
'ндірістік тәжірибе барысында, біздің топқа
– Қостанайдағы университет жанындағы Ахмет
Байтұрсынұлы музейінің қалыптасу тарихы мен
зал-экспонаттары туралы мәліметтер жинау
тапсырылды. Тақырыбымыз бойынша музей
басшысы, философия ғылымының кандидаты, профессор Жақып Қалқаман, филология
ғылымының докторы, профессор бсадық
Алмас, музей қызметкері Тюлюбаева Жанат
секілді ғалымдармен онлайн байланыс жасап,
сұхбаттастық.
Зертханалық музей ең алғаш рет Қостанай
мемлекеттік университеті жанынан 1998 жылы
ашылған екен. 2010 жылы музей б&лек ғимаратқа
ауыстырылыпты. Музейдің бір ерекшелігі –
ғалым қолданған заттар мен кейбір еңбектерінің
түпнұсқасы сақтаулы. Мысалы, «Маса»
кітабының түпнұсқасы, Алаш к&семінің ұстаған
таяғы (трость), сиясауыты мен қаламсабы және
А.Байтұрсынұлының ата-бабасының қыстауынан
табылған к&не заттар. Сонымен қатар музейде
Ахметтің ата тегінен мәлімет беретін деректер
бар. Тұлғаның білім алған күнінен бастап, саяси
қуғын-сүргінге ұшыраған кезеңдері туралы
ақпараттар жиынтығы қамтылған. Музейден
Ахмет Байтұрсынұлы басқарған «Қазақ» газетінің
алғашқы н&мірі мен ғалым жасаған әліпбидің
эскизін к&руге болады.
Бүгінгі таңда «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында к&птеген жобалар жүзеге асты. Сондай жобаның бірі –
А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік
университетінің қолдауымен ұйымдастырылған
«А.Байтұрсынұлының ізімен: Орынбор кезеңі»
атты ғылыми-танымдық экспедициясы.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары
да Ұлт Ұстазының к&зіндей болған жәдігерлері
мемлекет қорғауынан таса қалуда. Осыған байланысты Алтынбек Нұхұлы, Нұрлан бдіров
бастаған &зге де сенаторлар, ҚР Үкіметіне Ахмет
Байтұрсынұлының 150 жылдығын ЮНЕСКО
к&лемінде атап &ту туралы ұсыныс жолдады. Бұл
&зекті мәселенің бірегейі деп білеміз.
Кемел тұлғаның &негелі &мірі мен мұраларының насихатталуы орынды жүргізіліп,
бүгінгі ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу ісінде
мемлекеттік бағдарламалар аясында жүзеге асыруды қолға алу керек. Бұл кемел болашағымыздың
кепілі болары анық.
Райхан ИМАХАНБЕТ,
филология ғылымының кандидаты,
аға оқытушы
Перизат АЙЫНОВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың студенті

ANA TILI

ҚИСЫН

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАНЫМЫЗДА БАР ҚАСИЕТ

Төрегелді ШАРМАНОВ, ҚР ҰҒА академигі:

«АЛҒАН ЕМЕС,

БЕРГЕН АДАМ БАҚЫТТЫ»
Төрегелді Шармановтың Халықаралық қоры ашылды. Бұл жайлы академик өзінің Facebook парақшасында жария етіп, ол хабар көпшілік
тарапынан қолдау тапқан болатын. Қордың негізін қалаушы және
құрылтайшысы, еліміздің денсаулық сақтау саласын 12 жылға жуық
басқарған, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ең жоғарғы – Леон
Бернард атындағы сыйлығын иеленген көрнекті мемлекет және қоғам
қайраткері, ғалым Төрегелді Шармановпен әңгімелескен едік.
– «Алған емес, берген адам бақытты»
деген ұстанымыңыздың айғағы ретінде
Сіздің атыңыздан Халықаралық қор
ашылды. Ашылып отырған қорыңыздың
мақсаты қандай?
– Бұл бастамаға пандемия салдарынан халықтың басына түскен түрлі
ауыртпалықтар себеп болды. Бәріміз
де ауыр сынақтан &ттік. Індетпен
кү ресте дәрігерлеріміз ерен ерлік
к&рсетті. 'кінішке қарай, азаматтарымызға қажетті медициналық к&мек
қолжетімсіз болған кейбір жағдайларға
да жүрегіміз ауырып отырып куә
болдық.
Қордың мақсаты – жалпыға бірдей
денсаулық құқығын қамтамасыз
ету, адамның &з денсаулығына жеке
жауапкершілігі де барын айту. 1978
жылы Дүниежүзілік Денсаулық сақтау
ұйымының осы тарихи құжатын
әзірлеген және қабылдаған әлемдік
денсаулық сақтау к&шбасшыларының
қатарында болу мәртебесі бұйырғанын
білерсіздер. Міне, медициналықсанитарлық к&мек ж&нінде Алматы
декларациясында да айтылған.
Жалпыға бірдей денсаулық құқығы
тек мемлекет есебінен ғана қамтамасыз
етілмейтінін ескеру қажет. Бірінші
кезекте, денсаулық – бұл азаматтардың
жеке жауапкершілігі. Олардың ақпараттандырылған шешімдер қабылдауы
үшін денсаулықты қалай күту керегі
жайлы ғылыми негізделген ақпарат
ұсынылуға тиіс, ал оның кілті –
салауатты тағамтану.
Сондықтан біз денсаулық сақтау
саласындағы, атап айтқанда, алғашқы
медициналық-санитарлық к&мек
саласындағы жобаларды қолдау
арқылы &з миссиямызды орындайтын
боламыз. Қор қызметінің маңызды
бағыты – тағамтану саласындағы білім
беру мен ғылымды дамыту.
– Қордың Қамқоршылық кеңесінің
құрамына елге сыйлы азаматтар
жиналған екен.
– Иә, Қамқоршылық кеңесте
замандастарыммен қатар, бүгінгінің
қоғам қайраткерлері де, медицина
майталмандары да топтастырылды.
Атап айтқанда, еліміздің белгілі қоғам
қайраткерлері Олжас Сүлейменов,
Мұрат уезов, Асанәлі шімов,
Қуаныш Сұлтанов, үздік медицина
мамандары Юрий Пя мен Серік
Ақшолақов бар.
Бұл азаматтардың ерен еңбектерін
баршамыз білеміз. Құрамдағы әр азамат тәжірибелі, &з саласының білікті
мамандары, елге танымал тұлғалар.
– Қордың бағыты және алдағы жобалары қандай болмақ?
– Ең алдымен, ғалымдарға халықаралық сыйлық тағайындау арқылы олардың денсаулық сақтаудың жалпыға бірдей құқығын
қамтамасыз етуге қосқан үлесін атап
&ткіміз келеді. Биылға номинанттар
іріктелді. Бұл COVID-19-бен күреске
үлес қосқан қазақстандық ғалымдар
тобы, сондай-ақ жаһандық ауқымда
алғашқы медициналық-санитарлық
к&мектің дамуына ықпал еткен
АҚШ пен Ұлыбританияның жетекші
академиялық орталықтарының профессорлары.
Қордың Қамқоршылық кеңесі жыл
сайын басым бағыттарды айқындап
отыратын болады. Осы басымдықтар
шеңберінде жыл сайынғы халықаралық
сыйлық қазақстандық бір ғалымға
(ұжымға) және шетелдік бір ғалымға
(ұжымға) табысталады.
Бұдан б&лек, қорымыз денсаулық
сақтау мен салауатты тағамтану саласында технологиялық &німдер
жасауға және арнайы білім беру
бағдарламаларын әзірлеуге гранттар беруді жоспарлап отыр. Біз
қазақтың ұлттық тағамдарын салауатты
тағамтанудың заманауи қағидаттарына
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бейімдеуге бағытталған жұмыстарды
қолдап, сондай-ақ диетология мен
тағамтану ғылымымен айналысатын
әлемдік академиялық орталықтарда
мамандарды тәжірибеден &ткізуге
гранттар бермекпіз.
Қорымыздың тағы бір міндеті
денсаулық және медицина мәселелері
бойынша қазақ тілінде сапалы
ғылыми-к&пшілік ақпараттық материалдар санын арттыру. Осыған орай,
қорымыз денсаулық және медицина туралы ағартушылық жұмысты
дамыту, қазақ тілінде сапалы контентті
толықтыру мақсатында арнайы
сыйлық тағайындайды.
– Сіз үшін қайырымдылықтың
негізгі мән-мағынасы қандай? Адамдарды қайырымдылықпен айналысуға не
итермелейді?
– Адамның негiзгi мақсаты –
айналаның игілігі үшін қызмет ету,
жақсылықты міндетсінбей жасау. Адам
баласының &мір сүруіне қажеттінің
бәрін Құдай қамтамасыз етті ғой.
Демек, адамның міндеті әлемді жақсарту арқылы Құдайға ризашылығын
білдіру. Қайырымдылық жасау –
нағыз азаматтықтың белгісі. Елімізде
қайырымдылықпен айналысып жүрген азаматтарымыз баршылық. Мен
олардың к&пшілігімен жеке таныспын және оларға үлкен құрметпен
қараймын.
– «Шаршамайтын Шарманов» деп
замандастарыңыз айтқандай, жасыңыз
тоқсаннан асса да ширақсыз, жоспарлар
құрып, оларды жүзеге асыруға құлшына
кірісіп жүрсіз. Осы күнге дейін атқарған
дүниелер жетерлік, әлі күнге дейін жас
маман тәрбиелеп, ел игілігі үшін тынымсыз еңбек етіп келесіз. Оның сыры не?
– Шарманов ретінде мәртебемді
биіктетіп, мерейімді &сірген – халқым.
Қандай қысылтаяң кезең болса да, әрбір
жетістігімді халқыммен бірге &ткеруім
– азаматтық борышым. Т&ңірегіңе,
қоғамға, халыққа қаншалықты қажет
болсаң, соншалықты ұзақ &мір
сүресің. Ол шындық. Халқың еңбегіңе,
қамқорлығыңа, ісіңе қаншалықты
мұқтаж болса, соншалықты жауапкершілікті сезінесің. Ол мен үшін зор
бақыт. Ал ешкімге пайдасы тимеген адам іштей зарығады. Бұл бақытсыздықтың белгісі.
Еңбегің халықтың игілігіне айналып, пайдасын ел к&ріп жатса – нағыз
бақыт осы. Бұл дүниеге келгенде,
не алам деп емес, не берем деп келу
керек.
Біз қарқынды дәуірде &мір сүріп
жатырмыз. Сондықтан &скелең ұрпақ
бізден пайымды, шапшаң, бәсекеге
қабілетті болуы керек. Бүгінгінің талабына сай елдің саулығы үшін қызметті
тоқтаусыз жасау керегін &зіме, айналама айтудан еш шаршаған емеспін.
– (ңгімеңізге рақмет!
(ңгімелескен
Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

Шу қағанның есімімен аталатын өзен Мойын қағанның жал-жал құмдарының
солтүстігін ала ағып, су аяғы құрдымға кетеді. Өзеннің солтүстігін Бетпақдала әрі
қарай Арқа деп атайды жұрт. Есте жоқ ескі заманда ақселеулі далаға айналған кең
дала теңіздің түбі болыпты дейді ғалымдар. Жер кіндігі саналатын Ұлытау, Іргетау
оңтүстікке қарай созылып Қаратаудың соңғы сілемі Қызылордадағы Шиелідегі
Дәуітқожа тауымен жалғасып жатады екен. Қарағанды өңіріндегі Жаңаарқа
ауданындағы Сарысу және Атасу өзендері жарыса ағып Шу өзеніне келіп қосылып,
осы күнгі Қызылорда өңірін басып өтіп, Аралға құйыпты. Туу ғарыштан қарағанда
арналардың сілемдері әлі күнге дейін көрінеді екен.
Кеңес өкіметі орнар тұста Сарысу мен Атасу бойын кіші жүз тайпалары мекендеген. Жері құйқалы, табиғаты көркем, суы бал, шөбі шүйгін, шалғынды өлкеде
Жетіқоңыр деген жер бар. Жаңаарқа ауданына қарасты Қаражал қаласына
қарайтын Жәйрам поселкесінде тұратын Сүлейменұлы Жақсыбай көкем
Жетіқоңырды жіктеп береді. Өсімдігіне қарай, жер бедеріне қарай аталады бәрі.
Жиделі, Тобылғылы, Қызыл жыңғыл, Байғана, Қотыр шеңгел, Атансор, Керуен деп
келеді. Мұңлы мен Қулы деген атауларының өзі неге тұрады.
Жақсыбай көкемді тыңдасам, адам нанғысыз аңыздар айтады:
– Сендердің Қаратау деп атап жүргендерің – Самалтау, – дейді ол кісі.
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таманың дәулеткелді атасынан шыққан
Бекболат болыстың қызы Мағрипаны
(кейде Мұхида деп атайды) келін қылып
әкел деп жұмсайды. Азамат соғысынан
жұтаңданып қалған Исатайдың қалың малды т&лей алмағандығын, оның баласының
кедейлігін бетіне басқан болыс, қызы
Мағрипаны қыпшақтағы байдың баласына
ұзатып жібереді. Ебін тауып есендескен
Сапалайға Мағрипа қоштасарда: «кем
мені саған бұйыртпады. Сіңілім Шәйбен
саған аманат» дейді. Үлкен қызын бермеген болыс кіші қызын қисын ба: «Ел
аралап, домбырасын сабалап жүргенге
беретін қызым жоқ» деп, оны да басқа
біреуге ұзатып жібереді. Жүрегі жараланған
сезімнің серісі Сапалай екеуіне арнап,
«Мұхида – Шәйбен» деген әнін шығарады.
Оның бізге жеткен, талай әншілердің
орындауында айтылып жүрген мәтіні
т&мендегідей:
Дүние-ай, &ткенің бе екі келмей,
Табаны тарланбоздың гулер желдей.
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Рақила биыл жиырма жетідесің,
Отызға үш жыл толып жетілерсің.
Бұл жаман әдетіңнен тыйылмасаң,
Ұятқа Саракеңді келтіресің, – дейді.
Сонда Рақила жұлып алғандай:
– Рақила, &зім атым – әкем Сарбас,
Сарбастан мені танып, ешкім алмас.
ркім кеп балаларын танып алса,
Үйінде Исатайтың ешкім қалмас.
Сапалай, сұрамаппын сен қалайсың?
Бойда бар &з мініңе қарамайсың.
Айыбың асқар таудай болып тұрып,
Басқаның болымсызын қаралайсың.
кең жақсы кісі еді жамбас жеген,
Жақсыдан жаман туса оңбас деген.
Иттің боғын мақтасаң қыл шығады,
Бір кінә әулетіңде болмас па екен, –
деп жауап қайтарғанда Сапалай қатты
сасып, жеңілгенін мойындайды. Ол кезде
жеке бастың мінін, әулеттің кемшілігін
айту айтыскерлерге мін емес. Екеуі де ж&н
с&зге тоқтайды.

«·«¶½«¾»

– Сайын далада самал жел соғып
тұрғандықтан, біздің елдің жұрты
Қаратаудың соңғы сілемін Самалтау деп
атаған. Жаңағы жазиралы, к&кмайсалы,
қараса жұрттың к&зі тоятын Сарыарқа
жері әу бастан сал-серілердің мекені. Жеті
болыстың ұл-қыздары да шетінен &нерлі
еді. Бұл &ңірден ұлы қобызшы Ықылас
Дүкенұлы, шертпе күйдің шебері Сүгір
ліұлы, ғажайып әнші Сапалай Исатайұлы
шыққан. Еті тірілері ерте бастан Сібір асып
орысша оқыды. Содан ба, бұл т&ңіректің
жігіттері &нер, білімге құмар болды.
Сапалай да жастайынан &нерлі болып
&сті. Той-томалақта домбырамен әуелете
ән салып, елдің аузына ілікті. Сымбатты,
насаты болып &сті. Сапалайдың бабалары
Бектұрсын, Байбосындар болыс, би болып
елге әмірін жүргізген жандар еді. Осы
күнге дейін Сарысу &зенінің бойындағы
Ақбастау деген жерде Байбосынның тұзы,
Байбосынның бұлағы деген жерлер бар.
Байбосынның ұлы Исатай би, алдына
едәуір мал біткен шаруа кісі еді. Жалпы
қазақ даласының, оның ішінде жеті
болыстың бейжай &мірін, сән-салтанатын
Бірінші Дүниежүзілік соғыстың ошағына
айналған Ресей патшасының 1916 жылғы
16 маусымдағы Жарлығы бұзды. Онда
қазақ балаларын окоп қазуға, әскер
қатарына алуға шешім қабылданған еді.
Патша ағзамның қазақтарды әскерге алмаймыз деген уәдесін бұзғанына қазақтың
намысы келді. «скерге бармаймыз» деп
Торғай &ңірінің жігіттері атқа мініп, орыс
әскерлерінің бекіністеріне шабуыл жасады. Қанды қырғыннан қорыққан ел
балаларын амал жоқтығынан әскерге
жіберді. Солардың бірі – Сапалай еді.
Олар қатарластарымен ең әуелі Ресейдің
Омбы деген қаласының маңайына барады.
Сол жақтан әскер жасақталып, батысқа
соғысқа аттанайын деп тұрғандарында 1917
жылы Ақпан т&ңкерісі басталып, Сапалайлар еліне қайтады.
– Осы күні, – деп әңгімесін жалғайды
Жақсыбай к&кем, – ркім &зінше халық
әні деп айтып жүрген «Самалтау» әнінің
авторы да, әуені де Сапалайдікі. Жасым
сексеннің үшеуіне келді. Сапалайдың &зін
к&рмесем де к&з к&ргендерін к&ріп, әлгі
әнді естіп &стім. Жақсыбай аға даусының
қырылдағанына қарамастан «Самалтауды»
жайлап орындап берді.
Самалтау, қайран елім, шалқар к&лім,
Не болар, солдат болып, айнам,
к&рген күнім-ай.
Есіме қайта-қайта түсе бердің,
Кір жуып, кіндік кескен айнам,
туған жерім-ай.
Қ/сы
Атты емеспіз, жаяумыз,
Жаяудан да баяумыз.
Он бес тәулік жүргенде,
Омбы жаққа-ей таяумыз.
Жасым бар, қос мүшелдей
жылым – сиыр,
Тағдырдың айдауымен, айнам,
кеттім қиыр-ай.
Самалтау, қайран елім, артта қалдың,
Адасқан &рісінен, айнам,
біздің үйір-ай.
Қ/сы
ке-шешем бар еді,
Жасы келген кәрі еді.
Осын-ау әнге салдырған
Он алтының-ей зары еді!
Айдын-шалқар к&лім-ай,
Сауықшыл, сайран елім-ай.
К&ремін бе тірі &зіңді,
Самалы ескен жерім-ай.
Мен бұл әнді осыдан 22 жыл бұрын
дәстүрлі ән орындап жүрген Сырғабек
Тазабековтен естігенімде, &леңнің екінші
жолындағы «айнам» с&зін «айдай-ау» деп
жазғаным есіме түсті. Димаш Құдайберген
«айнам» деп айтып жүр. Қайсысы болса
да жүрекке жақын. Сүйіспеншіліктен
шыққан с&з.
Сырғабек Талас ауданының тумасы,
қазақы әндерді орындаудың хас шебері,
&зінің ұстазы К&пжасар Арынұлынан
үйреніпті. Ол Сарысу ауданында мәдениет
б&лімін басқарып жүрген кезінде
сол &ңірдің халқынан үйренсе керек.
Сапалайдың әні деп, Сарысу ауданындағы
Сембин Донданың әйелі Мамық ай-
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Қайырмасы:
тып жүрген. Сол жылдары Қазақстанға
Сағындым, айнам,
еңбегі сіңген әртіс Рабиға Есімжанова
Сағындым сені.
Сапалайдың бірнеше әнін орындаған
к&рінеді. Соның ішінде «Сәулем-ай» әніне
'леңді гулет десең, гулетейін,
таңғалыпты. С&йтіп, бұл әнді «ЕңлікҚоңырдан қой қоздады к&шкен селдей.
Кебек» пьесасына енгізіпті. Сапалаймен
сырлас болған Сәкен Сейфуллин осы
Қайырмасы:
ән жайлы тебірене отырып «К&кшатау»
Мұхида-Шәйбен,
поэмасын жазған деседі. Бұл Жақсыбай
Ахау, үри-ай!
к&кемнің сендіріп айтқандары.
– «Самалтау» әнін, – дейді Жақсыбай
Қонғаны ауылымның шат қараған,
аға әңгімесін одан әрі сабақтай, – ең
К&рдің бе екі бала ат қараған.
алғаш орындаған әнші Бекболат
Тілеуханов. Сапалайдың әні деп айтҚайырмасы:
пай жүрген оған мен: «Біреудің әнін
Түскенде сен есіме, қарағым-ай,
біреуге телитіндерің қалай? Бұларың
К&зіңнен айналайын жалт қараған.
әділетті емес қой» деп ренжідім. Осы
Ол екеуіне деген ғашықтық сезімі
күні, байқаймын, Бекболаттың да әннің
Сапалайдікі екеніне к&зі жете бастағандай. онымен қоймай «Сәулем-ай», «Екеуің
йгілі &нер зерттеушісі Ілия Жақанов де ақсұңқар», «Екі айна» деген тама«Самалтау» Сапалайдың әні екеніне еш ша әндердің тууына себеп болады.
шәк келтірмейді. Халық әндерін, әсіресе 'зіміз ілеріден айтатын «Ақтамақ»
Сарыарқаның сал-серілерінің әндерін әні де Сапалайдікі екендігін естігенде
таңғалдық. Бір с&збен айтқанда,
зерттеп, зерделеп жүрген ағамыз
Сапалай Біржан сал, Ақан
Сапалайдың әндерінің &зіне
Сапалайдың
сері, Үкілі Ыбырай сияқты
қайтарылуына батасын
үнінің зор екендігі
сүйгендеріне ынтықты
берер деп сенеміз. Ағасоншалықты, әуелетіп ән
ән арнаған сал-серінің
мыздан әннің шығу
салғанда әуені алты қырдан асанақ &зі. Оған әндері
тарихы ж&нінде
ды екен, – деп таңғалады Жақсыбай
куә. рқайсысының
сұрастырғанымда:
аға, – айдаладағы жолаушылар әншіні
шығу тарихы туралы
– Халық әніне
іздеп келіп тыңдайтын болған. Міне,
Ілия Жақанов ағаайналып кетсол тамаша әнші Сапалай Исатайұлының
мыз жазып та жүр.
кен Сапа лайдың
туғанына биыл 130 жыл толып отыр.
«Самалтау»
«Самалтауын»
Әттең, оның өлмес мұраларын
әнін 1918-1919
к&кпар етудің
зерттеушілер жоққа тән. Тек ел
жыл
дардағы Колқажеті жоқ. ні де,
аузында аңыз ғана қалғандай. Бір
чак бүлігі кезінде
с&зі де сол кісінікі. Ал
ғана ұлы даланың әнұранына
Анненковтың
азап ватаудың атына келетін
айналған «Самалтау» әнінің
гонында бір кездері Саболсақ, Арқа &ңірінде
өзі неге тұрады?!
палайдан үйренген Бәкен
ондай тау кездеспейді.
Серікбаевтың әуелете айтаСоған қарағанда, Сапалай
тынын Жақсыбай аға айта отырып,
Сарыарқаның сайын даласын, самал
желін сағынып содан образ жасаған ба оған риза болған Сәкен Сейфуллин мен
деймін. Ақынның да, әншінің де сезімге Байсейіт ділов қалжыңдап, «Бәкеннің
берілетіні ақиқат дүние, – деді Ілия ағамыз. зары» дейді екен.
Ғашықтықтан жолы болмаған СапалайАғаның бұл байламымен біз де келістік.
Үстіміздегі жылы АҚШ-тың «су дың суырып салма ақындығы да бар екені
жаңа» президенті Джозеф Байденді белгілі. Ауылдағы жиын-тойларда қыз бен
ұлықтау рәсімінде сирек дауыс иесі жігіттің айтысын қыздыратын. Солардың
Димаш (Дінмұхаммед) Құдайберген бірі таманың ж&гісінің Құлмырза атасынан
қазақ тілінде «Самалтау» әнін орын- шыққан Сарбастың қызы – Рақиламен с&з
дап, америкалықтарды таңғалдырды. қағысуы. Апайды к&зім к&рді. Ажарлы,
'кінішке қарай, ол да халық әні деп ай- к&рікті, екі к&зі м&лдіреген сұлу келіншек
тыпты. рі Сарыарқа &ңірінен Самалтау болатын. Байдың ерке қызы болған
деген тауды кездестіре алмағанын айтады. соң ба, еркін &сіпті. Домбыра тартады,
Алайда атау туралы болжам к&п. Рас, сыбызғыдай сызылған үні бар. Сарбас
біраз зерттеушілердің пікірімен де санасу қызын можантопайлау бір жігітке ұзатады.
керек сияқты. Бекболаттың Жезқазған Арынды &скен сұлу келіншек күйеуін
&ңіріндегі Жеңіс ауылының маңайындағы менсінбей, бір жылдан соң ажырасып,
ұсақ шоқыларын жұрт жалпақ тау, самал т&ркініне оралады. Ол кезде қазақтың
тау деп айтқанын белгілі журналист «қайтып келген қыз жаман» дейтін кезі.
Серікбол Хасан &зінің «Димаш орындаған Сонысын бетіне баспақ болған Сапалай бір
«Самалтау» кімнің әні?» деген мақаласында тойда Рақиламен айтысады.
мысалға келтіріпті («Жас Алаш» 2021 жыл
Сондағы оның айтқаны:
28 қаңтар, №8). Ендеше, Самалтауды
– Рақила бетің аппақ маржандайсың,
Қаратаумен шатастырмағанымыз дұрыс
Қайтіп үйге келуге арланбайсың.
сияқты.
Қоймасаң бұл қылығыңды ей-қарағым,
Сапалай елге оралған соң, әкесі
Күн санап бағаң түсіп арзандайсың.
Исатай к&п уақыт &тпей қайтыс болады.
Ұқсайтын Саракеңе бір жерің жоқ,
Шешесі баласына бесік кертпе құда болған
Түбің шикі емес пе қандай жансың?!

Сапалайдың жиын-тойларда додаға
түсіп айтысқан &леңдері жүдә к&п. Мысалы,
Ақторық деген қызбен айтысында:
«Ақторық, сен де &леңші,
мен де &леңші,
Білейін &леңіңді &ршіленші.
Осындай к&пшіліктің жиынында,
Тасындай диірменнің д&ңгеленші»
депті.
Сапалай Исатайұлы әнші ғана емес,
билікке де араласқан азамат. Тіпті бір
деректе Сарысу болысы құрылғанда
болыстық атқару комитетінің орынбасары болған деген де әңгіме бар.
1928 жылы 3 қыркүйек күні Сырдария округіне қарасты Сарысу ауданы
құрылды. Орталығы Шудағы Кеңтарал
қыстағы болды. Жаз жайлауы Арқаның
бойы еді. Тарихи деректерге қарағанда,
аудан Сырдария округіне қарады дегені
болмаса, 1931-1932 жылдары Солтүстік
Қазақстан, Қарағанды облысының
құрамында болуы к&п қиындықтар
әкелгені белгілі. сіресе 1928-1930
жылдардағы кәмпескелеу, ұжымдастыру
елдің берекесін қашырды. Ақыры 1930
жылы басталған Созақ және Сарысу
к&терілістері ішінара Талас ауданында жалғасын тауып, оның соңы ұлы
ашаршылыққа бастайтыны белгілі бола
бастады. пербақандардың кесірінен
жұрт мал-мүлкінен ажырап, тақыр кедей
күйге түсті. 1932-1933 жылдары Сарысу
жұртын Қаратау &ңіріне к&шіруді дайындықсыз бастаған атқамінерлер сайын
даланың ержүрек жұртын бүтіндей құрта
жаздады. Атамекенінен ажырай, аңырай к&шкен қандастарының қырғынын
к&р ген Исатайдың Сапалайы Кеңес
&кі метін &лердей жек к&рген. Халқы
үшін әділет сіздікке т&збей айқасқан
есіл азамат Иса тайұлы Сапалай да
ауданның орталығы Кеңтаралда қолға
түсіп: «Кеңес &кіметіне қарсы шыққан
жау» ретінде сотсыз, тергеусіз атылып
кетті. Бір аңызда Сапалайды итжеккенге
айдапты деп айтылады. Біз құрастырған
«Талас – Сарысу» деп аталатын жинақта
оны 1901 жылы туып, 1930 жылы 25
мамырда ату жазасына кесілген дейді.
Кей біреулердің 1934 жылы пойыздан
секіріп &лді дегені ақиқатқа жанаспайды.
Бірақ &з әнінде айтылғандай, Сапалай
1916 жылы 2 мүшел жасқа толғаны
анық сияқты. Оған «Самалтау» әніндегі
«Жасым бар екі мүшел, жылым – сиыр»
деген с&зі айғақ.
Тамаша композитор, т&кпе айтыс ақыны, дәулескер домбырашы
Сапалайдың есімін атауға тыйым салынды. Оның әндерін айтуға ешкімнің
жүрегі дауаламады. С&йтіп, оның
адамның жүрегін аялаған сұлу әндері кім
к&рінгеннің тақымында кеткен к&кпарға
айналды. «у» деп айтатындар оның
әндерін ұялмай, ұяласындай меншіктеп
алды.
– Сапалайдың үнінің зор екендігі
соншалықты, әуелетіп ән салғанда әуені
алты қырдан асады екен, – деп таңғалады
Жақсыбай аға, – айдаладағы жолаушылар әншіні іздеп келіп тыңдайтын
болған. Міне, сол тамаша әнші Сапалай Исатайұлының туғанына биыл 130
жыл толып отыр. ттең, оның &лмес
мұраларын зерттеушілер жоққа тән. Тек
ел аузында аңыз ғана қалғандай. Бір ғана
ұлы даланың әнұранына айналған «Самалтау» әнінің &зі неге тұрады?!
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Басты құндылығымыз – Тәуелсіздік» деген мақаласында орнықты
ойын білдірді. Тарихымызды дұрыс
түсіндіру талай дың ой-&рісіне әсер
ететінін қадап айтты. Ендеше, &ткен
күннің қасірет қате лігін қайталамас
үшін Сапалай Исатайұлы сияқты
біртуар тұлғала рымыздың есім дерін
қадірлеп, мұрасын зерделеп, ақиқат
жолын іздейік.
Қорыта айтқанда, «Халық әндеріне»
айналып кеткен Сапалай Исатайұлының
әндерін &зіне қайтарып, әділдікті
қалпына келтіру &нер зерттеушілерінің
міндеті деп ойлаймыз.
Сәулембай (БСАДЫҚҰЛЫ
Қаратау қаласы
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елтоқсан көтерілісі жаншыла басылған бетте жаппай кінәлілерді іздеп, үш әріп жаққа
кейбіреулерді жеке-жеке шақырғанын естіген сайын береке-құтың қашып, қобалжулы
көңіл орнықпай жүрегің үрейлене дүрсіл қаға соғатын еді. Тұрғылас марқұм жазушыны
алдында майдан алаңы үстінде кезіктірген кезде «ұлттық мейрамың құтты болсын» деп
елжіреген кейіпте мейірлене амандасқан болатын. Көп ішінен көз жазып қап, көтеріліс
басылғаннан кейін ұшырасқан сәтте оған: «Ұлттық мейрам», халің қалай?» дегенім сол
еді, тәуір көретін жігітім бұлқан-талқан ашуланып, «Сен не деп тұрсың, өзің?!» деп тарпа
бас сала жаздаған. Әрине, айтқанға бәрі оңай. Кеңес Одағы кеңістігінде ұзамай бұрын көп
сөз болмайтын экология тақырыбы кеңінен қолға алына бастаған. Балқаш көлі деңгейінің,
міне, сол кезде төмендеп бара жатқан себептерін кітапханаларда сарылып отырып халқадірімше зерттеген соң, өз көзіммен көріп, сапар шегіп қайтуға бекіндім. Экологиялық
зерттеумен айналысатын кеме барын, әзір қаңтарылып Құйғанда тұрғанын, аз күнде
Балқаш қаласына аттанатынына құлақтандым да, дереу Күрті ауданы комсомол ұйымына
хабарласып, сол жаққа жеткізу жөнінде өтініш білдірдім.
куәге жүретініне жүгінсек – шындықтан к&п алыстай қоймайтын да сияқтымыз.
Махаббат тұтқасын ұстаған жерден әйтеуір бір
желпініс бары байқалады. Бұл жағынан ол рухани
саладағы бірегей құбылыс Шерхан Мұртазаны еске
салатындай. Ол кісі, жарықтық, т&ріне отырған
басылымның ажарын кіргізіп, тартымдылығын
арттыратын феноменін әлі ешкім аша қойған жоқ.
Махаббат болмысының жалпы ешкімге ұқсамайтын
&згешелігі жалтақтыққа салынбай тура тартатынында
ма дейсің. Сәдуақас к&кеміздің мінез-құлқын жақсы
білгендіктен бе, ұстам сабыры о кісіге ұқсағанмен,
екпін қызуы &згешелеу. Ел ішінде шаңырақшы
атын алған Бигелді ақсақалға тартқан тұстары бар

дейсің. Тесіліп қараған кезде қоп-қоңыр шарасының
қарағы бір жағына қарай әнтек жылжып қоймастан
кідіргенде Махаббаттың қараторы &ңіне ұялаған
айбын ызбарға ұласатынынан бұрын шойыннан
құйылғандай сом бітімі кесе-к&лденең тұрып ап,
онысын бірден сездірмейтіндей к&рінеді. Және сол
қалпын бұзбаған мезеттік іркілісі адамды әжептәуір
ықтырып, әбігерге салып қоятыннан сау емес. Бір
уақыттарда езуіне үйірілген болымсыз жымиыс бүкіл
болмысын жайма-шуақ тартқызып, жаратылысының
мейірбан тетігін қапысыз тапқандай еркін сезіністің
қаймағы бұзылмай ұзаққа сақталатыны қандай
жақсы. Оның бет-пішініне үңіле түскен уақытта
сахна мен киноға лайық пішіні &нерге жұмсалмай
зая кеткеніне &кінетін себептер жеткілікті. С&йлеген
кездегі үн тербелісінің табиғилығы, к&з шарасына ұялаған ой арқылы бет құбылысының &згеру
мезетінің нандыра алатын қапысыздығы, сонсоң
тауып айтатын мергендігі, бәрі – со бойы үйлесімнен
тұрады десек, асыра мақтауға жата қоймайтындай.
Тайбурылдың әлденеше күнгі кемдігі Махаббаттың
бойынан кездескен кездегі т&ркінінде туған жерден
тысқары &скен сүйіспеншілік сезімінің қылаусыз
тазалығының әсері шығар деген ойға еріксіз жүгінетін
уақыттар бар. Егер ол баста актерлікке бет бұрғанда
&нер қасиетін қазіргі деңгейінен әлдеқайда тереңірек
біліп, сан алуан мінездерді түпнұсқалық дәрежеде
шығара алатын талант иесі болатынына сенесің. Тап
одан, бірақ келіп-кетер түк жоққа қанша ұйғарсаң
да, Махаббат бітіміне үңіле түскен сайын жалпы
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫҢ
КЕЙІПКЕРІНЕ ҰҚСАЙТЫН
Бигелдінің немересі,
Сәдуақастың ұлы
Келіңіз дегендей құптау алдым-ау, шамасы,
б&гелместен солай қарай тарттым да кеттім. Жастар
жетекшісінің &ң-түсі қазір есімде жоқ, кейпінің
қарапайымдау екенін аңдағам. «Қош келдіңіз»
дегеннің ырымын жасап, үйінен дәм татқызып
отырып, ақмағанбеттің бір-екі рюмкесінен тартқан
соң-ақ жастар жетекшісі дегенім қылжаңдап,
&зіне ие бола алмай сылқ түсіп жатты да қалды.
Біреуге қараған күн деген-ай, осы араға түнегеннен
басқа амалың кәне. Ел мен жерді жаяу-жалпылап тынбай кезіп жүріп жазатын Константин
Паустовскийдің қолтаңбасымен таныс болсақ та,
мынадай жағдаймен санаспай сапарын жалғай
беретін мінезі туралы ойлап қоймағанымызға
осындайда қатты ыңғайсызданады екенсің. лгіні
құлқын сәріден оятуға кіріскенімнен түк те &нбеді.
Амалсыз сыртқа шығып, ары-бері жүрдім. Танысбіліс кезедесе ме деген үміт иектемеген шығар,
&ткен-кеткен адамдарды к&зіммен ұзатып салып
тұрғанда – жергілікті жастар жетекшісінің сыртқа
шыққан бейнесін анадайдан к&зім шалып қалып,
тұра жүгірдім. Тап осы кезде: «Ассалағаликум, аға»
деген дауысқа қалт тоқтап, жалт бұрылғанымда,
қоңырқай к&з шарасының шырағын &ңменге тайдырмай қадаған бозғылт &ңді еңселі келген жас
жігіттің кескін әлпетін барлап қарауға шама қайда,
бар есіл-дертім анаған жетіп, аман-есенінде жолға
шығып кету ғана. Жаңағының кейпі сұстылау
к&рінгенімен, ашық-жарқын жүзінде кісіге үйірлігі
сезілетіндей, дауыс ырғағының тұжырымды екпін
түйіні к&кірегімде жаңғырығып барып, сарайынан
қапылыссыз еркін шыққанда – к&кейге тебірене
толқынданып қонатын сияқтанды. Жол-ж&некей
ол жігіттің кім екенін сұрағанымда мандыған жауап
ала алмадым. Түнімен мұның қорылынан тынышым қашып, ит әуреге түсіп жатқанша Сәдуақас
к&кемнің үйін тауып алып, Айсұлу жеңгемнің
шайын ішкенде болатын еді деп те &кіндім. Жаңағы
жас жігіт Сәдуақастың ұлы емес пе екен деген ой
кене-тенеден миыма шапқанда – жаңғалақтық қай
бір оңған нәрсе деп &зіме-&зім ренжідім. йтпесе,
жау алып бара жатқан жоқ, тоқтай қап ж&нжосықты сұраудың реті емес пе еді.
Араға к&п жылдарды салып, Қаскелеңдегі
басқосуға жолым түсіп барғанда жиналыс әлі
бастала қоймапты. Ғимарат алды қарақұрым жұрт,
топ-топ болып сусын ішіп, дәмнен ауыз тиіп жатты.
Осы кезде аудан әкімінің орынбасары Махаббат
келе қалып, бір шетте тұрған маған амандасты да,
жан баласын жатырқамайтын жаратылысымен
орталарына киіп-жарып кіріп, әркім-әркімге әзіл
араластырып тіл қатып күлгенде қунақ тартатын
жүзіне тартымдылық үйіріле қалатын тәрізді. К&рші
аудан болса да, селт етер жігіттерді танымаған
соң, орнымнан тапжылмаған күйі &зімше тұрғам.
Махаббат бір кезде к&з қиығын тастап, әлденені
есіне алғандай бірер мезет іркілді де: «Аға, мұнда
келмейсіз бе!» деді. Құдайым-ау, баяғыда жастар
жетекшісімен алысып-арпалысып жүріп, таңды
атырған күннің ертесі естіген дауыс емес пе мынау.
Қоңырқай ашық үнінен ескен бауырмалдық леп
елегізу біткенді сейілтіп, жайма-шуақ ахуалды
орнатқандай еркін сездіре түсетініне таңырқадым.
«Сен сол емес пе едің?» деп Махаббаттан әлі күнге
дейін сұрамаппын да.
Сәдуақас ағамыздың бейнесін к&з алдыңа
әкелген сайын тұтас бір ұрпақ толқынының тұрпат
сыны қоса елестейтіні тегін емес-ау, қалайда. 'мір
белестерінің &тпелі де ауыспалы жылдамдығында
қорытынды түйін жасау әділеті, әлбетте, уақыт
үлесінде. йтсе де, оның бір парасы перзенттер
бітімі арқылы айқындалатынын Махаббат болмысы
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Өмірдің тап өзіндей қарапайым
Сәдуақас отбасынан бір Махаббаттың
шығуының өзі аз олжаға жата
қоймайды. Біреудің құлағына бұл
сөз түрпідей тиіп, жақпаса мейлі,
әйтеуір, ниетіңнің ақтығына сенесің
де, артық-кем кеткен бағалауыңа бір
сұмдық алаңдап, мазаң қашпайтыны
өзіңе демеу. Көңіл күй ауанына беріліп
кеткен уақытта Махаббат әке мінезін
еске алатын әдеті. Мұнысы және
табиғи. Інісі Абай дүниеден өткенде
өзін сабырлы ұстағаны сонша, келімдікетімді жұртқа жайдары да жайсаң
қалпынан бір жаңылып қоймаған
сияқтанған. Бірер жылдан соң
жүрекжарды әңгіме үстінде Абай өлімі
өзіне ауыр тигенін айтқан уақытта
кескінінің тұнжыр тартқанын
аңдадық. Тегінде мінез
ерекшелігі деген ырыс
болумен қатар, сорға да
жуықтайды-ау,
шамасы.

шығар. Қалай болған күнде шаңырақшы дегеннің
киесі осал емес-ау. Болмыс-бітімінде к&рнеу айбаттанып, ықтыруға тырысатын пенделік &зімшілдік
сезілмесе де, бір орыннан екінші орынға ауысқан
кезде кейбіреулердің кішіпейіл қалпынан айырылып, доқ к&рсете қалатыны к&ңіліне сыймай азапқа түсетінін Махаббат басымен сездіріп
қоятынын байқайсың. Сол кезде бұл да пенде баласы
екен ғой деп марқаймасаң да, &зіңнің қатарыңнан
к&рінгенін әжептәуір місе тұтатын қиғылығы
түсініксіз, &зге емес &зің жатырқайтын қияпатың
елес беретіндей. Махаббат &те бір шынайы жазылған
к&ркем шығарманың күрделі кейіпкеріне ұқсап
кететіні бар. Күрес үстіндегі жеңілістерінің талай
мәрте куәгері болсақ та, бәрін ішкі ой таразысына
салып, арпалыс аласапыранынан үстем шығатын
ерік-жігерінің мықтылығын айғайлап айтпай-ақ
дәлелдейтін ұстамының табиғилығы сүйсінтетіні
рас. кімқаралардың үлкен-кішісімен әрқилы
кездесу барысында оның болмысының ешкімге
ұқсамайтын ерекшелігі ойыңнан кетпей тұрып алатыны несі екен? 'зін жайбарақат ұстайтын сабырлы
да салмақты бола тұрып, айнала құбылысты қапысыз
бақылай алатын қырағылығын сыртқа к&п байқата
қоймайтын &зі тағы ұстамды. Реті келгенде ғана
онысын шетжағалатып жеткізген кезде ой-таным
дәлдігін аңғарасың. Шетін жағдайға ұқсайтын
сәттегі қатқыл тартқан бет құбылысы айбындырмай
қоймайды. Сондай шақтың &зінде с&йлеген с&зі
әлгі қабағына сәйкеспейтін бауырмал да жанашыр.
Тіршілік шіркіннің шаруасы біткен бе, сондай кеппен қабылдауына кіргенде қас-қабағын к&з алдыңа
түгел келтіріп қарасаң – артық-ауыс с&з айтпастан
біраз шама іркіліп қалады. Ж&нсіз жерден пышақ
ұрғандай қолайсыз күйден арыла алмай отырасың да
қоясың. Бір кезде кіріп келген адам әлгі жұмыстың
біткенін баяндағанда асып-сасып таңырқағаннан
басқа ештеңе айта алмай қаласың. Мұндай ықылас
ниеттің парқына жет, жетпе, соның енді ешқайсысы
қайтып оралмайтын қимас сәт екенін &зге тұрмақ,
&зің бір сұмдық ойыңа ала бермейтінің жаман.
«Бойы бар бізден г&рі биігіректі» атақты Қасым
ақын Бауыржанды сипаттағанда айтқанындай, еңсе
деген жарықтықтың да қадеге асатын жері к&п пе

қазақтың &мір сүрудегі жасайтын таңдау &лшеміне
к&ңілің толмай қалатыннан сау емес. Бізден
бұрынырақ &ткендер ұзын с&здің қысқасы дегенді
ауыздарына жиі алатын, с&йтсек, бұл сарынның түпкі
астарында кесім шығаратын сәттегі нақтылықтың
сиымы барын аңғарасың. Осы жолдар иесінің &мір
жолында Сәдуақас деген кісінің қалдырған іздері
әжептәуір сезілетін сәттер жетерлік. Шындықты
айту мен тілегіңді к&кейге қондыратындай ғып
жеткізу шеберлігі маңдайға аса бұйыра қоймаған
соң, &ткен шақтың кейбір сәттері к&зіңе тірі қалпы
елестеген кезде алуан түрлі ойларға баратының рас.
Сәдуақас к&кеміз Күрті ауданына қоныс аударып
кеткенде, әуелі орны жоқтығы сезілместен, &мір
ары қарай алаңсыз жалғаса беретіндей к&рінген.
Ұжым ахуалы деген түсініктің түбінде басшылыққа
байланысты тетіктерінің к&птігі сенім мен ізденіс
ендігінің тілімен айтқанда, ұстаным ахуалының
м&лдірлігіне тікелей тәуелді екеніне к&зің жететінақ сияқты. Міне, осы ұстанымды Сәкең &зімен бірге
Күртіге алып кеткендей к&рінгенін сол кезде ой
сарабына қаншалықты сала алғанымды білмеймін.
Сәдуақас таңдаған кәсібіне адалдығын &мірінің
ақырына дейін сақтаған азамат еді, туыстық, достық
қатынастар құндылығы әстінде есепке құрылмайтын
ұстанымын жалғанға жария да қылмайтын. Қазақ
тіршілігінің кәдуілгі шымырлаған ағысынан
айнымайтын қалпынан сол артықшылығы
менмұндалап к&рінбейтін де. Атағынан ат үркетін айтулы тұлғалардың отбасындағы еркіндік ахуалының
теңдессіз білім үстемдігі ұлттық салт-сананың
алдындағы әлсіздігіне к&з жеткен сайын алаңдаулы
халге түсетінің рас. 'мірдің тап &зіндей қарапайым
Сәдуақас отбасынан бір Махаббаттың шығуының
&зі аз олжаға жата қоймайды. Біреудің құлағына бұл
с&з түрпідей тиіп, жақпаса мейлі, әйтеуір, ниетіңнің
ақтығына сенесің де, артық-кем кеткен бағалауыңа
бір сұмдық алаңдап, мазаң қашпайтыны &зіңе демеу.
К&ңіл күй ауанына беріліп кеткен уақытта Махаббат
әке мінезін еске алатын әдеті. Мұнысы және табиғи.
Інісі Абай дүниеден &ткенде &зін сабырлы ұстағаны
сонша, келімді-кетімді жұртқа жайдары да жайсаң
қалпынан бір жаңылып қоймаған сияқтанған. Бірер
жылдан соң жүрекжарды әңгіме үстінде Абай &лімі
&зіне ауыр тигенін айтқан уақытта кескінінің тұнжыр
тартқанын аңдадық. Тегінде мінез ерекшелігі деген
ырыс болумен қатар, сорға да жуықтайды-ау, шамасы. Алты ауданды басқарып, облыс әкімінің бірінші
орынбасары қызметтерін ақтарған уақытқа дейін
&мір жолының үлкенді-кішісін ол б&ліп-жармай
тұтас қып баяндаған уақытта оқиға желісіне ақау
түсірмейтін шебер жазушыға ұқсайды. Оны тағы
&зіне ғана тән әзілмен тұздықтаған кезде бейнелер
галереясы, Абайша айтқанда, салаң етіп шыға келеді.
К&бімізден кездесе қоймайтын Махаббаттың
адамды тануы мен оған деген сенімінің айнымас
тұрақтылығы кейде таңырқатып, кейде қорқытатын
да сияқты. кімдік институтының есігінен кірмей,
терезесінен түскендей әсер беретіні бар. 'йткені
лауазымы &зінен жоғарының алдында к&ңілінен
шығып, к&лгірсіп, к&л-к&сір ілтипат жасамаса
да, кішілік таныту кезегінде кескініне ұялаған
қатқылдық шырайына оқыған-тоқығаны к&п
зиялылық үйіре түсетін құбылысы аса тартымды
к&рінген. Сен байқаған нәрсені басқалар к&зге
ілмей жүре беретінінің әділеті шамалы. «Ақыныңа
мейрімді бол, туған ел» деп Тұманбай ағамыз
айтқандай, жаратылысы шенеунік табиғатынан
алыс Махаббатқа аға боп к&ру бір бақыт та, іні боп
жүру мәртебе емей немене дейсің кесіп-пішіп.
Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ

ҮЛГІ
қалған ба, НКВД-ның сүліктей қара мәшинесін
жергілікті тұрғындар «қара қарға» деп атайтын. «Қара қарғалар» біздің ауылға да жиі-жиі
соғатын. Олар келіп кеткен түннің ертеңіне
ауыл ұлардай улап-шулап қалатын. Бір күні түн
жарымда сол «қара қарға» біздің үйге де келіп,
әкеміз Жалал Мурсайдовты күштеп салып
алып кетті. Келесі күні шешемді балаларымен
басқа бір мәшинеге тиейді. Қара киімді жендеттер қолға ештеңе алдырмайды. Тек сабаннан жасалған к&рпе-жастық алуға ғана рұқсат
беріпті. Ол кезде мен небәрі екі жастағы нәресте
екенмін. Бізді тауар пойызына отырғызған
соң, түнгі сағат 12-де әкемізді әкеп, ортаға
қосыпты. Қорқыту-үркітуден әбден зәрезап
болған әкеміз бұрынғыдай емес, жақ ашпайтын
болып алған. К&біне үнсіз отырады екен. Содан,
әкемнің айтуынша, аттай 23 күн бойы жолда
жүріппіз. Үш апта бойы к&рмегенді к&ріппіз,
керек десеңіз, табиғи қажетті &теу үшін де
далаға шығармапты. Бұдан &ткен қорлық бола
ма?! Бізді тиеген пойыз алдымен Куйбышев
деген қалаға алып келіпті. Үсті-басымыздың

ЖАМБЫЛДЫҢ
жомарттығы

Әдетте, жыр алыбы Жамбыл туралы
айтқанда, ең алдымен, оның сан
қырлы талант иесі болғанын тілге
тиек етеміз. Керемет жырау, таңды
таңға ұрып айтатын жыршы, сыншыл
ақын, тіпті дәулескер күйші болған
еді дейміз. Алайда осы бір белгілі
тұлғаның жұртшылыққа белгісіз тағы бір
тамаша қыры болғанын көпшілік біле
бермейді. Ол – Жамбылдың мәрттігі мен
жомарттығы жайындағы әңгіме. Міне,
бүгін ұлы ақынның жұртшылық назарынан тыс қалып жүрген адамгершілік қыры
жөнінде бір қайырым сөз қозғамақпыз.
Бұл – осыдан он шақты жыл бұрын болған
оқиға. Ойламаған жерден Алматы қаласының
маңындағы К&кқайнар ауылында қонақта
болдық. Біз түскен үйде к&ненің к&зіндей
к&ретін қариясы бар екен. «Қариясы бар үйдің
қазынасы бар» демекші, үйге қонақтар келді
деген соң, қарияның &тінішімен осы ауылға
сыйлы біраз ақсақал-қарасақалды кешкі асқа
қоса шақырыпты. «Қонақтар зерігіп қалмасын,
дастарқан басында ауыл азаматтарымен еменжарқын шүйіркелесіп отырсын» депті үлкен
кісі. Кеңпейіл қазақтың қашаннан бергі әдеті
осы ғой. Шақырылған кісілердің арасында
түр-келбеті қазақтан г&рі таулықтарға к&бірек
келіңкірейтін сексендерді алқымдаған бір
ақсақал ерекшеленіп отырды. 'зі анда-санда басын изеп әңгімешілерді құптаған кейіп
танытқаны болмаса, к&п с&зге жоқ сияқты
к&рінді.
Дастарқан үстінде алыстан орағытып,
жақыннан желдіртіп түрлі әңгімелер айтылады. Бір кезде әңгіме т&ркіні &зінен-&зі
Жамбыл бабамызға, оның ақындығы мен
жыршылық қасиетіне ойысты. «Е, Жамбыл
тәтеміз айдарынан жел ескен ұлы жыршы
еді ғой» десті бір қария. «Несін айтасыз,
Жамбыл домбыраның құлағында ойнаған
асқан күйші болды, қазақ-қырғыз күйлерін
шебер орындайтын, жарықтық» деп оны
тағы біреуі қостады. Міне, осы кезде әлгіден
бері үндемей отырған таулық қария әңгімеге
араласты. 'зін ли Мурсайдов (лде Мусайдов па екен, аты-ж&нін ұмытыңқыраппын)
деп таныстырған ақсақалдың ұлты шынында
әзербайжан екен.
– Мен басқа ұлттың &кілі болғандықтан
қазақтардың ішкі ісіне араласа бермеймін.
Оны қазақ бауырларымның да ұнатпайтынын
білемін. Ал Жамбыл жәкем туралы әңгімеге
келгенде, мен үндемей отыра алмаймын. Мына жазушы балалар келіп қалған
екен, соларға Жамбыл атамыз жайлы бір
әңгіме айтып берейін, естерінде жүрсін,
– деп бастады әңгімесін ли ақсақал. –
Қызыл үкіметтің қанды қасап қырғынын
осы отырғандар барлығыңыз да білесіздер.
сіресе, Сталиннің қас-қабағын баққан жендеттер түркі халықтарына қырғидай тиді емес
пе. Империяның қанды шеңгеліне іліккен
халықтар – әзербайжан, шешен, ұнғыш, неміс,
кәріс, месхет түріктерін кір жуып, кіндік кескен
атамекендерінен ешқандай ескертусіз бір-ақ
күнде жер аударды. Бұл қуғын-сүргін 1937
жылдан 1945 жылға дейін, он жылға жалғасты.
Сойқанның қатты болғаны сондай, қолдарына
басы артық киім-кешек пен азық-түлік те
алып үлгермеген, дұрысы әдейі алдырмаған.
Жолда барынша к&бірек қырғын тапсын
дегендері болса керек. Жер аударылғандарды
тауар вагондарына мал сияқты айдап тиеп,
бір ай бойы селкілдетіп алып жүрді. Суыққа
тоңған, аштыққа шыдай алмай бұратылған
әлжуаз қарттар мен жас балалар жолда ондап,
жүздеп қырылды. 'лгендердің мүрделерін
жерлеуге рұқсат бермеді, жол жиегінде ашықшашық қалып жатты. Капқаз халықтарын
к&біне Сібір мен Қазақстанға жер аударды ғой.
Жер аударылып келгендер сонда қазақ деген
халықтың жақсылығын к&п к&рді. Қазақтар
бірде-бір ұлтты жатсынған жоқ. Үйлерінің бір
бұрышын босатып бергенімен қоймай, &здері
аш-жалаңаш отырса да, бізбен бір жапырақ
нанын б&лісті. 'здері зарлы, мұңлы, к&здері
жасқа толы болса да, ешкімді &зекке теппеді.
Қайта «бауырым» деп бауырына тартты. Ол
жақсылықты қалай ұмытасың?!
Сол нәубет жылдары Қазақстанға жер аударылып келген отбасының бірі біз едік.
Біздің отбасымыз Арменияда тұратын.
Дұрысы, Арменияға &ткен әзербайжан ауылында &з атамекенімізде болатынбыз. Халықтан с&з

бәрі биттеп кеткен, жағдаймыз &те нашар.
Сол жерде бізді моншаға түсіріп, жуындырып
алған соң, қайта вагондарға тиеп, тағы жүріп
кетеді. Тек үлкендер шығысты бетке алып келе
жатқандарын шамалайды екен. Сол жүргеннен
жүріп отырып, әрең дегенде Алматыға алып
келді. Вокзалда екі-үш күн тағы жатып қалдық.
С&йтіп, әбден арып-ашқан, қалжыраған,
киімдері тозған әзербайжандарды
басқалардан б&ліп алып, осы К&кқайнар
ауылына орналастырған к&рінеді. рине,
бұл жерде ешқандай жұмақ күтіп тұрған
жоқ еді, бұрын сотталғандар тұрған ағаш
барақтарға таратып жайғастырыпты.
Улаған-шулаған, аш-жалаңаш халық не
істейді? Еті тірі бірнеше кісі кеңес құрып,
ақылдасып жергілікті қазақтардан к&мек
сұрайды. Ел басына күн туған осындай ауыр
кезеңде қазақтар пана сұрап келгендерге
адамгершілік танытып, бір жапырақ нандарымен б&лісіпті, бауырына басыпты, б&тен
деп шетке теппепті, кеудесінен итермепті.
Міне, К&кқайнарға жер аударылғандардың
келіп қоныстанғанын, жағдайларының &те
ауыр екенін естіген Жамбыл халықпен танысу үшін ауылға арнайы соғыпты. Бұл кезде
Қазақстанда да қуғын-сүргін белең алып,
«қара қарғалар» қазақтың к&зі ашық зиялыларына жазықсыз шүйлігіп, абақтыға қамап,
ал олардың әйелдері мен балаларын Карлаг
пен Алжирге тоғытып жатқан нәубет күндер
жүріп жатқан еді. Жұрт үреймен күн к&ретін.
Соған қарамай, Сталиннің сұсты саясатынан
қаймықпаған Жамбыл ата «халық жауы»
деп танылған &зге ұлт &кілдерінің басына
түскен қайғы-қасіретті к&ріп, қабырғасы
қайысыпты. Жігері жасыған, еңсесі түскен
әзербайжандарға жырымен жігер беріп, демеу
болыпты. Менің түсінігімде, бұл батырдың
батырының ғана қолынан келетін үлкен іс
еді. «Қазақтың үлкен озаны (жыршысы)
келіпті» дегенді естіп, әкем бастаған бір топ
әзербайжандықтар алдынан шығып сәлем
беріпті. Олар ұзақ с&йлесіпті. Үлкен кісілердің
не ж&нінде с&йлескендерін білмеймін, бірақ
Жамбыл ата содан кейін жер аударылған
әзербайжандарға арнап бір мәшине кездеме мата әкеліп берген екен. бден тозып
ескірген шоқпытпен жүрген халық қазақтың
ұлы ақыны сыйлаған матадан су жаңа киімдер
тігіп киіп, қуанысып қалыпты. Таршылық,
жоқшылық үстемдік еткен қиын заманда
бір мәшине кездеме тауып сыйлау деген ол
кезде &те бір қиын шаруа еді. Бірақ Жамбыл
ата оның жолын тапқан сияқты. Мұндай
қамқорлықты ұмыту мүмкін бе? рине,
мүмкін емес. Осылай Жамбыл атамыздың
мәрттігі мен жомарттығының арқасында, біз
бірсыпыра киімді болып қалғанымыз бар, –
деп тебірене әңгімеледі ли ақсақал.
Куәлердің айтуынша, бір к&зіне бір к&зін
қарауыл қаратқан сол бір үркіншілік заманда Армениядан жер аударылып келген ашжалаңаш әзербайжан халқына қамқорлық
жасап, киіндірген жыр алыбы Жамбылдың
бір мәшине кездеме матаны кімнен және
қалай алғаны осы күнге дейін белгісіз екен.
Керек десеңіз, оның осындай орасан к&лемде
мәрттік, жомарттық жасағанын к&пшілік жұрт
біле де бермейтін к&рінеді. Ал к&кқайнарлық
әзербайжан бауырлар болса, ұлы ақынның сол
бір қайырымды ісін әлі күнге дейін жүректері
елжірей отырып еске алады.
Иә, бауырлас әзербайжан халқының басына түскен сол бір сындарлы кезеңде арнайы ат
басын бұрып келіп, жырымен демеген, оларға
қайрымдылық қолын созып, күш-қуат берген,
с&йтіп еншілес екі елдің арасындағы &зара
сенімді нығайтуға айтарлықтай үлес қосқан
Жамбылдай ұлы жүректің &мірде болғаны
қандай ғанибет! Біздіңше, жыр алыбының бұл
ісін басқаларға үлгі ретінде үлкен мақтанышпен
айтып жүру керек.
Аспан айналып жерге түсіп, жер т&ңкеріліп
кетсе де жақсылардың жақсы ісі ешқашан
ұмытылмайды деген – осы! Ендеше, бір
қайырым с&зіміздің соңын Жамбыл Жабаевтың
мынадай &леңімен аяқтағымыз келеді:
К&п қарға тең келмейді бір сұңқарға,
К&п жылқы тең келмейді бір тұлпарға.
Жақсының әрқашанда ж&ні б&лек,
Жаман адам жарамас бір қымтарға.
Баршаңызды ұлы ақынның рухы қолдай
берсін!
Болат ШАРАХЫМБАЙ
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аланың бір шетінен жанұшырып
жеткені осы еді. Жиналыс бітуге
тақап қалыпты. Есіктің аржағындағы дауыс қатқыл естіледі: «Бәріңізге
ескертемін. Бір айдың ішінде жатақхананы
босатыңыздар! Всем понятно?!».
Есболат «Кірсем бе екен, жоқ па?..» деп,
екі ойлы боп тұрғанда, есік сарт етіп ашылып,
іштегі жұрт дүркірей шықты. Жүздерінен әлденеге риза еместігі байқалады. Елдің соңын
ала к&рінген қырықтың үстіндегі, аппақ
қайыңдай жұтынған сидаң әйел бұны к&ріп,
жылтыр к&зәйнектің аржағынан суық түйреп
&тті:
– Где вас черти носят, пройдемте со мной!
Есть серьезный разговор.
– Түнде... газдан ақау шығып... – Бос
жүрмегенін сездіріп, шаруа жайын айта бастап
еді, қолын бір сілтеген бастығының қатулы
түрін к&ріп, қоя қойды.
Қолындағы к&к папкасын Есболатқа
ұстатты да, Анжелика алға түсті. Бұл артта.
Жақында Дубай ма, Мумбай ма, әлдебір жақта
демалып келген сымбатты, сылқым бикештің
ширақ жүрісіне әрең ілесіп, емпеңдеп келеді.
К&зі құрғыр алдындағы бұлт-бұлт ойнаған
толық б&ксеге, күнге қақталған оқтаудай
аяқтарға еріксіз түсе берді. «Едіге бұл сайтанға
бекер қызықпаған екен-ау, ит-ай...». 'з ойын
біреу оқып қойғандай, жан-жағына қуыстана
к&з салып еді, абырой болғанда, ұры сезімін
ешкім байқамағанға ұқсайды.
Бастықтың б&лмесі жайнап тұр. Қызыл
ағаштан жасалған ауыр үстел, қызыл-қоңыр
диван, қызыл шкаф, қызылды-жасылды
балықтар жүзген аквариум. Осының бәрі кабинет иесінің абыройын асқақтатып тұрғандай.
Былтыр осындағы еврож&ндеу жұмыстары
біткенше Есболат «мың &ліп, мың тірілген».
«Едігенің &зі болғанда, мұның бірін де жасатпас еді-ау» деп, басы артық шығынға іші ашып
тұрғанда, «Садитесь!» деген қатқыл дауыс есін
жиғызды.
Анжелика с&йлеп кетті. Ол бұл ойлағандай,
алыс теңізде жай ғана демалмапты. Мекеменің
жағдайын жақсартуды ойлап, күні-түні шарқ
ұрыпты. Ұйықтамапты. Күлмепті. Ақыры
керемет іскер жандармен кездесіпті. сіресе,
күншығыс елінің қалталы мырзалары
Анжеликаның осы ғимаратына сырттай қатты
қызыққан к&рінеді. «Қытай тілін оқытатын
орталыққа &те қолайлы екен» десіпті. Бір айдан кейін осында келмек. Ұнаса, жатақхананы
бүкіл шаруашылығымен қосып, сатып алмақ.
Бұл дегеніңіз, артта қалған елімізге жаңа леп
әкелетін шығысқа ашылатын жаңа терезе
болмақ...
Осыны тез-тез айтып, Анжелика лып етіп
түпкі б&лмеге кіріп кетті де, виски құйылған
фужермен қайта оралды. «Шығысқа ашылатын терезе» дей ме?! Тосын жаңалық миына
қоныңқырамай, үкідей бақырайып отырған
Есболатты жаңа к&ргендей: «Что-нибудь пить
будете?» деді. Бұл басын шайқады.
– Онда, не отырыс? Действуйте! Жатақхананың білдей комендантысыз. Активно
кірісіңіз! Тездетіп к&шсін. В конце до концов,
ауылдарына қайтсын. Қой бақсын! Объясните
всем, что мы не благотворительный фонд...
Істің насырға шаба бастағанын енді
аңғарған Есболат іштей қызынып, орнынан
созалаңдай к&терілді. «Не істемек? Қалай
қылмақ?». Осындағы әр қиырдан келген
пенделерді бала-шағасы, мысығына дейін
таниды. Бір-бірімен туыстай болып кеткен.
Барар жер, басар тауы жоқ бейбақтарды
шырқыратып, қыс ішінде далаға қалай қуып
шығарсың?
***
Бірер апта болды. Есболат пакеттегі жұмыс
киімдерін к&теріп, Сейфуллин к&шесінің
бойында тұр. Ойдан-қырдан жиылғандардың
қарасы мол. Сайғақтың үйіріндей жосылып
жүгендердің арасында кім жоқ дейсің? Ағаш
ұстасы, кірпіш қалаушы, ғылым кандидаты, &зі
сияқты малшының балалары. Кілең қазақтар.
'кіметтің &гей перзенттері секілді. Ешкімге
қажеті жоқ.
«Құдай-ау, еркіндік аламыз дедік. Желтоқсан дүрбелеңіне қатыстық. Ал, еркіндік алдық!
Ал, б&ркімізді аспанға аттық! Ел де, жер де
&зімізге тиді. Бірақ кері айналып түскен дүние
әлі оңалар емес. Құйқалы қызметтің бәрінде
&згелер отыр. Біздің босып жүрген түріміз
мынау. Неге? Сонда жаңа &кіметке қазақтар
керек емес пе?» деп, &зегін &ртеген сұрақтың
жауабын таба алмай, Есболаттың миы атала
боп кететін кездері аз емес.
Ел арасында «Құл базары» атанып кеткен
бұл ортаға сіңісе қою да оңай шаруа емес екен.
Бүгін «бригадирмін» деп, мұрны қоңқайған,
қаба сақал, т&ртбақ денелі кавказдық біреу
келіп, мұны тергеудің астына алды. Амандық
жоқ, саулық жоқ:
– Кімсің? Қайдан келдің? – деді салған
жерден орысшалап. Бойы аласа болғанымен,
дауысы мығым, с&зі зор екен. Қасында &зі
секілді домаланған тағы екі н&кері бар.
'мірдің ыстық-суығын к&ріп, ысылған
Есболат ыға қоймады. «Жылқышымын.
Ауылдан келдім» деді жайбарақат.
– Сен мына чмолардан естіген боларсың?
Мұнда жұмысқа кіру жарнасы елу мың теңге!
Ай сайын тағы бес мың. Біз сендерді «крышевать» етеміз.
– Е-е-елу мың!.. Бауырым, ондай ақшам
болса, менің мұнда келіп нем бар? Жүрмеймін
бе ауылда тып-тыныш. Бар болса да, саған
бермес едім! Бұл жердің иесі менмін! Ұқтың ба?
«Чэ-э ты сказал?!». К&зі алайған сақалдының қарақошқыл &ңі одан сайын сұрапылданып кетті. «Зэ-эмля ваша, власть наша!
Понял?!». Қолындағы торсиған барсеткасын
жандайшабының біреуіне ұстатты да, кердеңдеп жақындай берді. Жанал ғыштай екі
жұдырығын түйіп, теңселіп келеді.
Есболат сақ тұр еді. Моңғолияда спортбатта жүргенде бокстан чемпион атанғаны
бар, асау тайдың құлағынан ұстағанда тыпыр
еткізбейтін қара күші бар. 'зіне сенімді.
Жақындай берген нойысты шегінген болып
алдарқатып, артқа секіре бере қос аяқпен
кеудеден солқ еткізіп, бір тепті. Ол тәлтіректей
барып, кескен теректей гүрс ете түсті. Есболат
сол тоқтамаған күйі сальто жасап барып, қалған
екеуін де шықшыттан бір-бір сүйкеп &тті. К&з
ілеспес жойқын соққыны күтпеген үшеуі жерде кесірткедей қиралаңдап жатты. Бағанадан
сырттай қызықтап тұрған тағдырластары тізесі
батқан әпербақандарды тәубасына келтірген
қайсар жігітке сүйсіне қарасты.
Аналардың беті қайтып қалған секілді.
Есболат есін әрең жинаған сақалдыны желкелеп тұрғызды да: «Тыңда, сұмырай! – деді.
– Мен сенің атыңды сұрамаймын. Білгім де
келмейді. Бірақ, есіңде болсын, бұдан былай
бұл жерден қараңды батырасың. Ұқтың ба?!
– «Ұқтым-м...» деді қырылдаған батырыңның
тілі қазақша шығып.

ПРОЗА
– Бауырлар, естідіңдер ғой! Бүгіннен бастап &здеріңе ешкім де қиянат жасамайтын
болады. Жоғалыңдар, сүмелектер!
Сыбағасын алған содырлар қиралаңдай
басып ж&нелді. Бірақ жай кетпепті. Полициядағы сыбайластары арқылы Есболатты он бес
с&ткеге отырғызып кетті. Абақтыдан оралған
күні оны к&шедегі бүкіл жарлы-жақыбайлар
халық батырын қарсы алғандай алдынан
шығып, жапырыла қошемет к&рсетті. «Біздің
бригадиріміз енді &зіңсің» десті бірауыздан.
Аса қиын да міндет емес екен. Сауыры астаудай иномаркалар келіп тоқтай қалғанда, кімнің
қайда баратынын кезекпен б&ліп отырасың.
Болды. Есболат бұрынғыдай «жарна» жинауға,

Қайым-Мұнар ТАБЕЕВ

бұған күтпеген ұсыныс жасап. – Менің жалқұйрықсыз жалғыз &скенімді білесің. Бүгінде
әке де, шеше де жоқ. Сенерім сен ғана. Осы
кешеннің шаруашылығын &зің басқарсаң
қайтеді? Есеп-қисап жағын атқарушы директорым қадағалайды. Қалай?
Шынын айтса, «Пұшық қыз бай таңдай
ма?» дегендей, Есболаттың күй таңдайтындай
халі жоқ еді. Екі қолға бір күрек! Қатын-баласы
әлі ауылда. Оларды қалай әкелудің жолын таба
алмай, тығырықта жүрген. Қуанып кетті.
– Осы жатақханадан бір б&лме болса...
– деп келе жатыр еді, Едіге күліп: «Жүр»
деді. Екеуі бояу иісі аңқыған бірінші қабатты
асықпай аралап, түкпірдегі жапсарлас екі
б&лмеге келді. «зірше балаларың жас, мынау
жетіп қалар». Мұны естігенде, Есболаттың
есі шығып кете жаздады. 'зін қаттымын деп
ойлаушы еді. Едігені қалай құшақтай алғанын,
жыпылықтаған к&здерінен ыстық жастың
қалай ытқып кеткенін байқамай қалды.
– Ризамын, достым. Ғұмыр бойы &зіңе
қарыздармын.
– Қой, Есболат, артық с&з айтпа. «Қарызың»
не? Біз енді бизнестегі әріптестерміз. Қарашы,
ауылдан келген екеуміз Алматының қақ ортасынан осындай алып кешен тұрғызамыз деп
ойладық па?! Жоқ! Сол үшін еркіндік берген
мына заманға айт рақметіңді. Заманға ілес.
Еңбек ет, жақсыны үйрен. 'зге жұртқа құл
болмауды ойла!
Есболат тұрақты бір кәсіптің құлағын
ұстаудың реті қалай болар екен деп, &зі де
бұрыннан күпті болып жүруші еді. Орайы келген сәтте, к&кейіндегісін ірікпеді.
– Едіге, айтқаныңның жаны бар шығар,
достым. Қалаға келгенмен, біз &з орнымызды
әлі таба алмай жатырмыз. Рас, біліміміз аз.
Білігіміз жетпейді. Менің де үлкен бизнеске
бара қоймасым анық. Бірақ шаруаңның бір

Шет тілдер университетін бітіріпті. Ауыл
мектебінде жап-жақсы мұғалім боп жүрген.
Совхоз тарап, жұмыссыз қалған күйеуі қалаға
кетіпті де, соның соңынан ілесіп келген беті
екен. Оның күзеттегі табысы белгілі. Тамақтан
аспайды. Пәтерақысы т&ленбеген соң, үй
иесінің қуып шыққаны мынау. «Үш тілді біліп
тұрсам да, қаладағы бір мектепке орналаса алмадым ғой, аға. Танысың болмаса, қиын екен!»
деп шырылдаған Гаухарды аяп кетті.
– Енді не істемексің? Ауылға кетесің бе?
– Жоға, ауылда не жоғалттым? Вокзалда
«Ана мен бала» орталығы бар дейді. Соған
мыналарды уақытша тастаймын да, жұмыс,
пәтер іздеймін.
– Гаухар шырағым... Егер, қара жұмыстан
арланбасаң, біздің мекемеден бір орын тауып
берейін. Шағындау баспана да болып қалар.
Айнадан байқап отыр. Гаухар селт еткен
жоқ. Жұрттың құрғақ уәдесінен әбден к&ңілі
қалғаны к&рініп тұр. Жолшыбай кезіккен
б&тен біреудің тегін жақсылық жасарына
сенбейтін секілді. «Аға, бірден ашып айтайын,
менің беретін ақшам жоқ. Сосын, жеңіл жүрісті
біреу екен деп жаман ойласаңыз, қателесесіз.
Мен ондайға бармаймын» деді ашығын айтып.
Есболат қыздың қайсарлығына риза болды.
С&йткен Гаухар ғой бұл. Қазір &зі завхоз, күйеуі
электрик, бала-шағасымен осында бір б&лмеде
тұрып жатыр.
Екінші қабатқа к&теріле бергенде, басқыштың астындағы тар бұрышта таласыптармасып, асық ойнап жатқан бес-алты
бала ны к&рді. Арасында Гаухардың да ұлы
бар екен. Бүгін мектепке бармаған сыңайлы.
«ттең, қолымда билік болса, ана директордың
кабинетін осыларға ойын б&лмесі жасап берер
едім» деп, &зіне-&зі кіжініп &тті.
Анжелика дұрыс ұйықтамаған ба, әлде
жасырып ішетін шараптан шаршаған ба, шашы
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ме, қалай? – «Тағдыр бір жерден берсе, бір
жерден қысады» деген рас екен. Несін жасырайын, бәйбіше бала к&термейтін сырқаттан
айықпады. Оның еш жазығы жоқ. Рұқсатын
берген. Мына ұйқыда жатқан періште – Ұлан
Едігеұлы, мынау қарындасың – Алуа. Сені
шақыртқаным, осыларға бас-к&з бола жүр.
Бұйырса, енді Алуамен компаньон боласың. Мен жатақхананың атын «Ұлан» деп
&згерттім. Құжаттың бір данасын Алуаға, бір
данасын &зіңе беремін. Түпнұсқасы әділет
басқармасында. Тек, анау Жұлдыз бүге-шігесін
білмей-ақ қойсын...
– Ол бала қазір нешеде? – деді прокурор Есболаттың ұзап бара жатқан қызықсыз
әңгімесін б&ліп.
– Он т&ртке кеп қалды. Осы Алматыда.
Назарбаев зияткерлік мектебінде оқиды. Ай
сайын есепшотына тиісті ақшасын аударып
тұрамыз.
– кесімен араласа ма?
– рине араласады. Барыс-келісі, сыйластықтары &те жақсы. Тек, анау оқыс жағдай
болмағанда.... 'ткен күзде Едіге бірінші
әйелімен Бурабайдан келе жатқанда, к&лік
апатына ұшырап, жарымжан боп қалды. Содан
есін әлі жиған емес. Бәйбішесінің қайтқанын
да білмейді. Мен Ұланды ертіп, астанаға екі-үш
рет барып қайттым, ол бізді мүлде танымайды.
лі қанша жатарын бір Алла біледі. Тезірек
сауығып кетсе екен...
– Ал, құрылтайшылық құжаттар қайда?
– Үйде. Соны оқымаппын да &зі...
– Ағасы, мәселе былай, – деді прокурор ызбарлана. – Сіз теп-тегіс жерде проблема туғызып отырсыз. 'зіңіз бұрын да
бірнеше рет істі болған қоңыраулы жан
екенсіз. Желтоқсанға қатысып, билікке қарсы
шығыпсыз! 'кіметке адал еңбек сіңірген
совхоз директорын балағаттап, жағасынан
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тал к&леңкесінде ішімдік ішуге тыйым салып,
жұртты тағы да таңырқатты. Аз да болса, &з
тапқандары &з ауыздарына тиіп, к&шедегілер
бір жырғап қалды.
Жаздың жайдары күндерінің бірінде жол
жиегіне сүліктей қара «Вольво» сырғып кеп
тоқтады. Соңында бір микроавтобус бар.
К&леңкедегілер тұра жүгірісті. Машинадан
шашын оң жағына сілке тастап, бір сырбаз
жігіт түсе берді. Үстінде ақ к&йлек, к&к галстук!
Галстукте Қазақстанның алтын елтаңбасы
бейнеленген. Жалт-жұлт етеді. Есболат әдемі
галстукке қызыға қараған күйі жақындай берді.
«Иә, мырза, айта беріңіз. Қандай шаруа? Неше
адам керек?».
– Боташ!.. Боташ, бұл сенбісің?!.
Жадынан &ше бастаған бала кездегі есімі
естілгенде, Есболат селт етіп, сырбаз мырзаға
қадала қарады. Кім мынау? Едіге ғой! Кластасы.
Жиырма жыл &тті ме к&рмегелі? «Сен қайдан
жүрсің, ей?!». Достардың құшақтары айқаса
кетті. Сәулет-құрылыс институтын бітірген
Едіге осындағы үлкен бір компанияның басшысы екен. Соның шаруасымен жүргенін
қысқаша айтты да:
– Жә, әңгімені сосын жалғастырармыз.
Қазір қолынан іс келетін он мықтыны алып,
менімен бірге жүр. Бір жылға жетерлік жұмыс
бар. Құрылыс. Еңбектеріңді жақсылап т&леймін. Қалай, келісесіңдер ме?
– Мұндай батпан құйрық бізге күнде кезіге
ме? рине, келісеміз!
– Ендеше Есболат, сен осыларға бүгіннен
бастап бригадир боласың.
Айнала қоршап тұрғандар ду күлісті. «Ол
онсыз да бригадир ғой» деген жігіттердің астарлы с&зіне Едіге мән берген жоқ. «Ал, әңгімеңді
айт. Қайда жоғалып кеттің? КазГУ-де оқитын
сияқты едің ғой» деді машинаға отырған соң,
ұзақ жыл к&рмеген Есболаттың күнқақты
жүзіне сағынышпен қарап.
– Иә, есіңде ме, география факультетінде
оқығам. 86-ның Желтоқсанында ұсталып,
он бес с&тке арқалап шықтым ғой. Содан
оқудан қуылдым. – К&кірегін ащы &кініш
кернегендей, Есболат сәл құмығып қалды. –
Кейін ел жақтағы нағашымды сағаладым. Ата
кәсіппен табысып, жылқы бақтым. Ойламаған
жерден «жекешелендіру» деген пәле килікті.
Билік басындағылар үйірлі жылқыдан бастап,
тышқақ лаққа дейін пышақ үстінен б&лісіп
алды. Біз құрық ұстап қалдық. Тігерге тұяқ
қалдырмаған совхоздың жемқор директорымен тайталасамын деп жүріп, тағы да абақтыға
түстім. Жалпы менің тұзым жеңіл адаммын ғой
деймін. Енді, міне, не үй жоқ, не күй жоқ. Осы
қалаға келгеніме екі ай.
– Бала-шаға бар ғой?
– Бар. Бір ұл, бір қыз.
– Одан артық не керек? Ең үлкен байлық –
бала емес пе! Бәйбішең қай жақтан?
– Оны танымайсың. К&рші ауданнан.
'зің ше?
– Мен де Алматының бір сұлуын тұзақтағам. Таныстырам ғой. кесі қалалық мәслихаттың депутаты, үлкен кәсіпкер.
– О-о, солай ма? Нағыз мықты сен екенсің
ғой! Кішкентайлар нешеу?
– Ол жағына әзірше ұяттымыз. Бола
жатар... – Едігенің дауысында сәл діріл
сезілгендей болды.
ие сауым уақытта бұлар Едіге айтқан
құрылысқа да келіп жетті. Бұрынғы
балабақша екен. Екі қабатты. Есіктерезелері аңғал-саңғал. Айналасы атшаптырым. Үйілген қоқыс. Жұмыс ауқымын к&збен
шамалаған Есболат досына айтып, тағы да
қосымша күш алдыртты. Сейфуллиндегі
сенімді жігіттерден. Бүкіл шаруа бір жылға
жетпей аяқталды. Ақ отаудай жарқыраған
еңселі ғимарат жұтынып шыға келді. Шаштараз, дүкен, нан цехы, асхана, спорт зал сияқты
қосымша б&ліктері тағы бар. Есеп айырысар
күні Едіге:
– Ал, достым, аянбай жақсы еңбек
еттіңдер. 'зіңе де, жігіттеріңе де рақмет.
Енді саған жеке &тінішімді айтайын, – деді
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шетінде жүруге дайынмын. Менің айтайын
дегенім, осында адал жұмыс істеген жігіттер
далада қалып қалмаса екен. Бәрі де біз сияқты
ауылдан шыққандар. Мұнда сенер ешкімі де
жоқ.
– рине, қалмайды. Шебер мамандар бізге
де ауадай қажет. Ол жағын &зіңе тапсырамын.
Іріктеп ал! Есіңде болсын, &з бауырларымызға
&зіміз қол ұшын бермесек, сырттан бізге ешкім
де к&мектеспейді. Баспанадан да жеңілдік
жасаймыз. Ал, іске сәт!
Қоштасарда Едіге әдетінше шашын оңға
сілке тастап, бала кезден бірге &скен жан досына әдемі к&к галстук сыйлады. Дәл &зінікіндей.
Ортасында Қазақстанның алтын елтаңбасы
бар. Жалт-жұлт етеді. «Менен естелік болсын.
Галсук тағатын ақ к&йлегің бар шығар?». Жарқылдай күлген Есболат «Бар, бар» деп &тірік
айта салған...
***
Есболатқа ерген бірқауым ел бұл жатақханаға осылай қоныстанған. Одан бері қаншама жыл &тті? Қаншама су ақты? Бүгінде сол
ағайындар &сіп, &нді. Кейбірі жер алып, &з
алдына баспана салып алды. Есболат та қала
іргесінен үлкен қора-жай тұрғызып, жатақтағы
б&лмесін &згелерге босатып берген. Бірақ бес
саусақ бірдей емес қой, тағдыр қамытынан
құтыла алмай, осында қалып қойған ежелгі
таныстары да аз емес еді. Солардың бір тобы
жиналып, Есболаттың шағын кабинетіне бас
сұқты.
– Ес-аға, бұл қалай болғаны? – деді біреуі.
– Қытайша мектеп ашпасақ, к&штен қаламыз
ба? Қыстың к&зі қырауда бала-шағамызды
шұбыртып, қайда барамыз?
– Апыр-ай, ә! – деді Есболат та шынымен қиналып. – Бұл &зі әбден піскен әңгіме
сияқты. «Шығысқа ашылатын терезе» дей
ме, бір орталық жасаймыз деседі. 'здерің
қам қылмасаңдар, сендердің жағдайларыңды
ешкім ойламайды, айналайындар. кімдікке
барыңдар. Бір к&мегі боп қалар...
Күнұзақ түрлі шаруалармен сабылып,
кешкілік үйге сілесі қата оралған Есболатты ұл-қыздары үрпиісе қарсы алды. «ке,
жұмысыңызда не болып жатыр?». «Е, не боп
қапты?». «Бүкіл интернет, телеканал шулап
жатыр ғой!». Студент қызы планшетін ұсынды.
Ып-рас. кімдіктің алдындағы айқай-шуды
к&рсетіп жатыр. Қара-құрым адам. Бәрінің де
жүздері таныс. Ар жақтарында қаздай тізілген
полиция шоғыры к&рінеді.
Тентек құлындай тыпыршыған бір
бұйрабас жігіт қолын оңды-солды сілтеп,
қызына с&йлеп тұр. Тұп-тура Желтоқсандағы &зін к&ргендей болды. Бұрын қалай
байқамаған, орысшасы сұмдық екен. «Уважаемый, аким! В душе всё закипело. Посмотрите
на слёзы детей и матерей! Они все свои надежды полагают на вас!» деп с&зін аяқтағанда,
Есболат «Жарайсың, жігітім» деп, сүйсінісін
жасыра алмады.
– ке, сіз бұған ренжудің орнына, қуанып
отырсыз ба? – деді таңырқаған ұл-қызы.
...Таңертең жұмысқа ертерек келді.
Жатақхананың алдында едәуір адам үйіріліп
тұр екен. Жүздері шаршаңқы. Айналадағы
ағаштардың қалқасында полицияның сұлбасы
жылтыңдайды. Есболат ішке кіре бере, есікте
әлдекіммен соқтығысып қала жаздады. «Ой,
кешіріңіз!».
– Гаухар, сен бе? Немене, жау қуғандай
ұшып келесің?
– Митингіге асығып... Мәселеміз дұрыс
шешілмесе, к&шені жабамыз дейді жұрт.
«Е-е, &мір-ай десеңші!». Кезінде осы
Гаухарды да жұмысқа &зі орналастырып еді-ау.
Иә, онда қара күз болатын... Жол бойында бір
жас әйелдің жанұшыра қол бұлғап тұрғанын
к&рді. Тоқтайын деген ойы жоқ еді. Суық
жаңбырға малшынып, бүрсең қаққан екі
сәбиді аяп кетті. «Аға, бізді бірінші Алматының
вокзалына апарып салыңызшы. Жарты сағат
болды тұрғанымызға!..» деді жыларман болған
бойжеткен. Есімі Гаухар екен. Ж&н сұрағаны
сол еді, к&кейіндегі мұң-зарды ақтара салды.

дудырап, қабағы ісіңкіреп, қитығып отыр
екен. С&зді қысқа қайырды: «Все, вы уволены!
Пишите заявление! Мне не нужен безвольный
старик, мне нужен молодой креативный мозгоправ».
оңғы кездері біресе газ жүйесі
тесіліп, біресе су құбыры жарылып,
&зі де қатты қажып жүрген Есболат
қалай кетудің қисынын таба алмай жүр еді:
«Жарайды. Қазір арыз жазып әкелемін»
деп, бұрылып шығып кетті. Кабинетіне
жақындағанда, ресми киінген үш-т&рт адам
күтіп тұр екен. Арнайы құрылған комиссия
мүшелері болып шықты. «Директор жоғарыда.
Соған барыңыздар».
«Ағасы, алдымен сізбен с&йлесейік».
кімдіктен келген к&зілдіріктіні бірден
шырамытты. 'ткенде бір бума брошюра
әкелгені бар. Есболат қызық к&ріп, кітапшаның
біреуін сол жерде парақтап шыққан. «Үкімет
тұрмысы нашар отбасыларына тұрғын үй
алуға жағдай жасасын... К&п балалы аналарға
қосымша жәрдемақы тағайындалсын... Жұмыс
орындары к&бейтілсін...». Құлақ асар адам
болса, жүрек жылытар с&здер к&п-ақ. «Жұртты
әуре ғып, мұның не түсіндіретіні бар, бәрі де
ап-айқын айтылған ғой. Тек, әкімдер орындаса болды» деген сонда Есболат. Содан бері
екеуінің жұлдызы қарсы.
кімдік &кілі папкасынан бір парақ қағаз
алып шықты.
– «Ұлан» жатақханасының құрылтайшысы
сіз екенсіз ғой?.
– Не айтып отырсыз? Қайдағы құрылтайшы? Мен жай ғана комендантпын.
– Жалтармаңыз. Мынау әділет басқармасының берген анықтамасы. Вот, қараңыз. Сіз
және Ұлан Едігеұлы. Ол кім?
Есболат үнсіз қалды. «Қалай есінен шығып
кеткен, ей?». Едігенің тасы &рге домалап,
дүркіреп тұрған шағы еді ғой ол. Зиялы ортаға
іскерлігімен ерте танылды. Бір басына жетерлік
дәулет жиналды. Абырой, беделі шырқап &сті.
Тек, былайғы жұрт біле бермейтін бір осал
тұсы бар еді. К&рікті сұлуды к&рсе болды,
белдігі босап кете беретін. Анжелика да (шын
аты Жұлдыз еді) сондай түнгі жорықтардың
бірінде еріп келіп, осы жатақханада қалып
қойған. Едіге оны басқарушы директор қылып
тағайындап, &зі алыстан нұсқау беріп, кейде
қасында апталап жатып кететін.
Есболат бастапқыда &зімсініп: «Едіге,
мұның не? Ел-жұрттан ұялмайсың ба?» деп,
жайлап айтып жүрді де, кейін шаршап қойды.
«Ес-аға, я тебя уважаю, старина! Но, сен
мені түсінуің керек. Мынаның бәрін мен кім
үшін жасадым? Құдай маған бір шарананы
қимады ғой?..» деп, улы шарапқа бусанған
Едігенің жан дүниесіндегі ащы запыранды
түсінуге тырысатын. 'з отбасына туған әкесі
жасамаған жақсылық жасаған ақк&ңіл досын
қалай жұбатарын білмей, дал болатын. Сондай
күндердің бірінде, Едіге мұны орталықтағы
офисіне шақыртты. Қасында еліктің лағындай
м&лдіреген бір бойжеткен отыр. Ортадағы
коляскада шекесі торсықтай ұл пысылдап
ұйықтап жатыр. «Е, ақсарбас, жақсылық
болғай!..».
Шашын оң жағына сілке тастаған Едігенің
к&зінде бір жасын жалт етті.
– Есболат, к&кейіңдегі ойыңды оқып
тұрмын. Құптайсың ба, жоқ па, &зің білесің.
Тек, с&зімді б&лмей тыңда. Астанамыз
Сарыарқаға к&шіп жатыр. Атамыз парламентке ауысты. Мен де аз күнде солай қарай
жылжымақпын. Үлкен бір бизнес жобаны
қолға алып жатырмыз, – деді бұған барлай
к&з тастап. Үнінде аздаған мұң табы сезіле
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алыпсыз! 'зге ұлттың &кілін сабап, ел
достығына сына қағыпсыз! Соның бәрін сіз
ұмытқаныңызбен, заң орындары ұмытпайды!
Біз адамдардың әлеуметтік жағдайын қасақана
т&мендетуге жол бермейміз. Жұртты анда бар,
мында бар деп сандалтып, к&шеге шығыңдар
деп үгіттегеніңіз үшін жауап бересіз!
Есболаттың іші алай -түлей болды.
«Апырым-ай, не деп кетті мынау! Соншама
уақыт &тсе де, ескірмейтін қандай қара таңба
бұл? Желтоқсаншы! Ұлтшыл! Бұзық! Не деген
тұзым жеңіл адаммын...».
– Қайдан білейін, қарағым, – деді
жуасып. – Директорымыз с&йлес деген соң,
тұрғындармен &зімсініп, ашық тілдескенім
рас. кімдікке барыңдар, билік партиясына барыңдар дегенім де рас. Бірақ к&шеге
шығыңдар дегем жоқ.
Осы кезде әкімдіктің &кілі тамағын
кенеді. «Ағасы, сіз қызық адам екенсіз! 'з
құзіретіңізді мүлде түсінбейсіз бе? лде, комиссияны алдарқатып отырсыз ба? Атқарушы
директор деген кім? Ол бар болғаны жалдамалы қызметкер. Ал сіз осы мекеменің
қожайынысыз! Сондықтан болған оқиғаға
тікелей сіз жауаптысыз. Есіңізде болсын, бұл
мәселе әкімнің бақылауында тұр».
Есболат шынымен сасайын деді. «Не дейді?
Қайдағы қожайын? Қайдағы жауапкершілік?»
Маңдайы тершіп, бусана бастады. Осы
кезде ішкі телефон шырылдап қоя берді.
Анжеликаның шырқыраған дауысы б&лмені
жарды. «Кто у вас там? Кто они такие? Где
ваше заявление?». Тыңшылары жеткізген болу
керек.
«Қазір, қазір. Бес минут!..».
– Не заявление ол? – Прокурор бұған
тесіле қарады.
– Жұмыстан &з еркіммен кету туралы.
– Ну и ну! Бардак! – Прокурор басын
шайқап, орындығын бері жақындатты. – Мені
тыңдаңыз. Былай істейік. Сізге мықты заңгер
тауып берейік. Алдымен, құрылтайшылық
құ жаттарды алып келіңіз. Қалғанын сосын
к&рерміз.
Есболат қағаздарды алып, қайта оралғанда,
құлжаның асығындай лыпылдаған бір жігіт
күтіп отыр екен. «Заңгермін» деген ол құжаттарды тез-тез шолып шықты.
– «Ым-м-м»... Бәрі дұрыс. Ұлан Едігеұлы
ортақ үлестің 51 пайызына, сіз 49 пайызына ие
екенсіздер. Дәл солай! Так что, әріптесіңіздің
әлі кәмелетке толмағанын ескерсек, &з бетіңізше шешім қабылдауға толық құқыңыз бар.
– Қандай шешім?
Заңгер бұған осқырына қарады. Бір күнде
бүкіл ауыртпалық, бүкіл жауапкершілік қу
басына үйіліп-т&гіліп түскен Есболаттың аянышты халін түсінгендей болды.
– «Ым-м-м»... Қандай дейсіз бе? Алдымен бұйрық шығарып, атқарушы директорды орнынан босатасыз. Сосын мені
бекітесіз. Уақытша әрине, бәрі келісілген. Мен
органның адамымын. Жағдай тұрақталған соң,
&з кадрыңызды тағайындап аласыз. зірше,
дүрліккен елді тыныштандырамыз – бір.
Жатақханада қалатынын хабарлаймыз – екі.
– Бауырым, рұқсат болса, Ұланның анасымен бір ауыз тілдесіп алсам бола ма? Алдынан
&тейін. Ертең Едіге есін жиса: «Мұның не,
достым-ау?» деп сұрайды ғой.
– Мейліңіз. Осында шақыртсаңыз, тіпті
жақсы!
Болған оқиғаны Алуа да естіп, біліп отыр
екен. «'зім де хабарласайын деп отырғам,
аға. Сіз қандай шешім қабылдасаңыз да, мен
қарсы емеспін. Тек, жаны қиналып жатқан
Едіге досыңыздың атына ұят келтірмесек
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екен! Ұлан екеуміз соның ғана тілеуін тілеп
отырмыз...».
– Рақмет айналайын, түсінгеніңе! Қазір
машина жіберемін. Тездетіп келе қойыңдар.
Есболат пен заңгер алдағы бұйрықтың
жо басын жасап, жұртқа айтылар с&здің
нобайын пысықтап, қабылдау б&лмесіне к&терілді. Бұларды к&ре сала, жалбыр шашы иығына
т&гіліп, кеспектей аппақ саны жарқыраған хатшы қыз орнынан атып тұрып, есікті кес-кестеді.
«Вам нельзя! Там идет совещание!».
– Тұр былай, салдақы! Бізге болады! –
деп, ақырып жіберген Есболаттың сұсты
сәтін бірінші рет к&рген қыз сескеніп, шетке
ығысты.
омиссия мүшелері түсінік жұмысын
алдын ала жақсылап &ткізген болу
керек, Анжеликаның арыны басылып қалыпты. Т&рде емес, қапталдағы
орындықтың бірінде бүгіліп отыр. Заңгер жігіт
«Бәрі дұрыс» дегендей бас изеп еді, прокурор
«Уақыт тығыз аға, орныңызға жайғасыңыз,
іске кірісейік» деді асықтырып.
Жиегі күмістелген ауыр креслоға ебедейсіз
отыра берген Есболат &зіне жамырай қадалған
алуан к&здердің сұғын сезініп, бойын тез жиып
алды.
– Хатшы қызды шақырыңызшы, – деді
Анжеликаға тіке қарап. Бағжаң ете түскен ол
орнынан созалаңдап, әрең к&терілді. Қасқыр
қуған ешкідей тасырлата кірген жаңағы бойжеткен т&рдегі Есболатты к&ріп, есі ауып қала
жаздады.
– Қағаз-қаламыңды ал, бұйрық жазамыз.
– Простите, я не очень хорошо понимаю
по-казахский...
Есболаттың қаны басына бір-ақ шапты.
Алда-жалда біреу егемен елімізде дәл осындай
«қазақ қазақты түсінбейтін» сорақылықтар
болып жатыр десе, еш сенбес еді. Бұрын &зіне
тікелей қатысы болмаған соң, мән бермеген
де шығар. Дегенмен, б&тен кісілердің алдында
ашуын тежеп, сабыр сақтауға тырысты.
– Онда, тез Гаухарды тауып әкел. – Хатшы
қыз иығын қиқаң еткізді де, бұлданып шығып
кетті. Содан қайтып к&рінбеді.
– Сәлеметсіздер ме? – Есіктен жайраңдай
кірген Гаухар іштегі жаңа &згерісті к&ріп,
таңырқаған күйі босағада тосылып қалды.
Т&рдегі Есболатқа бір, қапталдағы Анжеликаға
бір қарайды.
– Гаухар, келе ғой айналайын, сені қазақша да, орысша да жақсы біледі дейді ғой? – деп,
Есболат басқалар естісін дегендей, жақаурата
с&йледі.
– Иә, білемін, аға. Ағылшынша да
с&йлеймін. Инязды бітірдім ғой. Не боп қалды?
Кешегі текстен қате шықты ма?
– Қандай текст?
– «Жатақхананың құрылтайшылық
құжаттары жоғалды» деп, кеше қалалық газетке екі тілде хабарлама дайындадық емес пе!
'зім салыстырғам, қате болмау керек.
– Ол қашан шығушы еді?
– Білмеймін... – Қыз Анжеликаға қарады.
Ол сұрланып, т&мен қарады. кімдіктің &кілі
дереу соткасына жармасып, газеттің редакторларымен байланысты. «Осындай хабарландыру
бар ма? Бар! Мейлі, ақшасы т&ленсе т&ленсін,
&здеріңде қала берсін. Бірақ жариялаудың
қажеті жоқ».
– Гаухар, айналайын, қазірден бастап
қабылдау б&лмесіне &зің ие боласың, – деді
Есболат бәрі тынышталған соң. – Кеңсе
құжаттарын қабылдап аларсың. Ал, қазір,
мына журналды ал, екеуміз бірінші бұйрықты
жазамыз. Сосын тездетіп, ұжымды жина.
Асханаға. Кеңірек жер, сол дұрыс болар...
Гаухар бұрынғы қорғансыз, жалтақ
қыз емес еді. Ысылған. Шираған. Есболат
ағасының с&зіне бұл жолы қалтқысыз сенді.
Зыр жүгіріп жүріп, берілген тапсырмаларды
әп-сәтте бұлжытпай орындады.
Зал лық толыпты. Орын жетпегендер
түрегеп тұр. Алдымен прокурор с&з алып,
қоғамдық тәртіпті бұзуға ешкімге жол берілмейтінін, заңды сақтау баршаның ортақ
міндеті екенін суықтау түсіндіріп &тті. Одан
кейін ортаға шыққан әкімдік &кілі ұзағырақ
к&сілді. Алматының мың жылдық тарихынан
бастап, тереңнен толғап, шаһар келбетінің
жасарып, жаңғырып келе жатқанын желпіне
баяндады.
– Қараңыздар, кеше қандай едік, бүгін
қандаймыз? Ел еңсесі к&терілді. Кәсіпорындар
салынуда. Жұмыссыздық жойылып келеді.
'здеріңіздің Сейфуллин к&шесінің бойында
бүгін бірде-бір адамды к&рмейсіздер. Сүйікті
Алматымыз озық &ркениеттің орталығына
айналды. Оған сіздердің қосқан үлестеріңіз
де аз емес! – деп екпіндете аяқтағанда, қатты
толқыған сейфуллиндіктер дүркірете қол
соғып жіберді.
«Дегенмен, &зі білімді, парасатты жігіт
екен, ей!» деп, Есболат онымен орынсыз
с&з таластырғанына іштей ыңғайсызданып
отырды. Кезек &зіне келгенде, сопайып ортаға
шықты. Тына қалған жүздеген к&здер &н
бойын тінте қадалғанда барып, к&птен бері
үтіктелмеген, мыж-мыж костюмі мен шалбары
есіне түсіп, қатты қысылды. Күлді. Желкесін
қасыды. Қарақошқыл шекесінен шып-шып
тер шықты.
– Бауырлар! – деді тамағы құрғап. –
Былай ғой... – Заңгердің үйреткендерін тарс
ұмытып, &з т&тесінен тартты. – Алдымен,
&здеріңді әкімге бар деп, отқа итермелегендей болған бір білместігім үшін кешірім
сұраймын. Басқа не айтам?.. лгі «Шығысқа
ашылатын терезе» дейтін пәле енді салынбайды. Құдай атымен ант етем! Бәріңіз де осы
жатақта қаласыздар. Бұйырса, б&лмелеріңді
жекешелендіріп береміз. Анау директор, аты
кім еді? Жұлдыз, Анжелика? Қанымызды
ішкен сол сайқал орнынан босатылды! Оның
кабинетін балалардың ойын алаңы жасаймыз...
Одан ары не айтып, не қойғаны есінде жоқ.
К&пшілік дүр етіп қол шапалақтап, біреулер
еденді тепкілеп «уралап», біреу жылап, біреу
күліп, зал дүрлігіп кетті...
Осы сәтте, ортадағы есік айқара ашылып,
табалдырықтан имене аттаған жас әйелдің сұлу
келбеті к&рінді. Қасында қаз мойын сүйкімді
бозбала бар. Есболат улап-шулаған жұрттың
дабыр-дұбырын ұмытып, айналасына үрке
к&з салған жас&спірімге елжіреп қарай берді.
Ұлан! Үстінде қардай аппақ к&йлек, әдемі к&к
галстук.
Шашын оң жағына сілке тастап, Едігенің
&зі кіріп келе жатқандай...
***
Сол күні әкімдік &кілі биліктің шұғыл
араласуымен тұрғындардың ереуілі оқыс
оқиғасыз аяқталғанын айтып, жалаулатып,
теледидардың бетін бермеді.
Сол күні прокурор да қоғамды дүрліктірген
Есболат Пәленшеев деген алаяқ кәсіпкердің
дер кезінде он бес тәулікке қамалғанын хабарлап, жоғарыға есеп беріп жатты...
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Жарты ғасырға жуық ғұмырымды Қытайды зерттеп-тануға жұмсасам да, Қытайды жете білемін деп айта алмаймын. Оның үстіне, Қытай да, мен де, бүкіл әлем мен қоршаған ортамыз да ұдайы өзгеріп отырдық емес пе?
Бірақ Қазақстан қытайтанушыларының ішінде, тағдыры небір бел-белестерден өтсе де, жан-жақты қызметі тура
менікіндей Қытаймен байланысқан жан аз-кем шығар. Қытай тілі, әдебиеті мен тарихынан орта мектеп пен университетте сабақ беру, Қазақстандағы қытайтану іргесін қалауға атсалысу, өз халқы мен Отаны туралы қытай
дереккөздерін зерттеу, қытай мұрағаттарының есігін тұңғыш ашқан қазақ ғалымы болу, Қытайдағы түрлі ұлт
өкілдерімен ресми және жеке деңгейде тығыз араласу – осының бәрі де өмір жолымдағы кездесулер.
Ташкент университетінің студенті ретінде Науаи атындағы Мемлекеттік кітапханада іс-тәжірибеден өткен шағымда
Дуньхуан туралы және Дуньхуан әдебиетіне аннотация жазғанмын. Тағдырдың жазуы дегенге осыдан кейін,
қалай сенбейсің? Осы кішігірім студенттік еңбегімнің өтеуі болар, Кеңес Одағының тарихшыларының ішінде Қытай
Дуньхуан-Тұрфантану Қоғамы Лоян мен Пекинде өткізген ғылыми конференцияларға тұңғыш қатысқан мен болдым, Чай Цзяньхун, Дун Сицзю (қытай биі тарихы туралы кітап авторы, 1997), Сюй Цзыцян (Пекин кітапханасының
қызметкері) сияқты тамаша адамдармен таныстым. «Лоян университетінің Хабаршысында» Қытайда алғаш рет
Тәуелсіз Қазақстан ғалымдары К.Байпақов пен К.Хафизованың Жетісу өңіріндегі буддизм жәдігерлері жайындағы
мақаласы жарияланды.
Мен үш мәрте Ланьчжоу сауда университеті мен Ланьчжоу университетіне
сабақ беруге шақырылдым. Осы
уақыт ішінде, Ганьсуды батысынан
шығысына, Дуньхуаннан Тяньшуйға
дейін аралап шықтым... К&з алдыма
қыс пен күз кезінде таяз әрі тұнық,
к&ктемде буырқанған сары лай болып
ағатын Хуанхэ &зені елестейді. Хуанхэ
дариясының жағасында бой к&терген
мешіттер к&рінісін де ұмытпаспын.
Осы мешіттердің бірінде, мен Ланьчжоуда жүргенде дүниеден озған
әкем марқұмды еске алып Құран да
оқыттым. Тура бір жыл &ткен соң, сол
ахун маған Алматыға телефон шалып,
жай-күйімді сұрап, жақсы тілектер
айтты. С&йлесіп болғасын, ахунның
мен үшін қайғылы сол бір күнді есіне
алып, әкемнің жылына бағышталған
Құран оқығанын түсіндім. Менің әкем
Қазақстанның ең алғаш жоғары оқу
орны – сол кездегі Алматы мұғалімдер
институтының түлегі болатын.
Хань дерекк&здері Ганьсудағы
Циляньшанның етегінде ежелгі
«усунь» халқы тұрған екен деп,
олардың аңыздарын баяндайды, одан
біздің бір руымыздың аты шыққан. Ал
Цзяюйгуань мен Юйгуань қамалдары
арқылы Орталық Азия елдерінің
елшіліктері мен саудагерлері кіріпшығып, осында кедендік бақылау
&тетін болған. Олардың ішінде қазақ
хандықтарының елшіліктері мен
саудагерлері де бар. Цин империясымен саяси және сауда қатынастарын
орнатқан Абылай ханның ұлдарының
бірі Ланьчжоудағы мұсылман бейітінде
жерленген. Осы жердегі Хуанхэ
жағасында Ұлы Жібек жолының
поэтикалық символына айналған асыл
жануарды дәріптеген «қарлығашты
жаншыған тұлпар» қола мүсіні табылды. 'ркениеттер диалогындағы жылқы
тақырыбы мені ылғи да толқытады.
Отбасымыз Қазақстанның оңтүсті гінде, Жібек жолының бойындағы
ежелгі Тараз қаласына таман орналасқан бір ауылда тұратын. Сол
кездегі газет-журналдарда Қытайдағы
оқиғалар, қытай қайраткерлері мен
қытай балалары туралы кішігірім
мәліметтер шығып тұратын. Этникалық қытайларды кейінірек
к&рдім. Орта Азиялық Мемлекеттік
университеті (қазіргі Ташкент
Мемлекеттік университеті) шығыстану
факультетінің қытай б&ліміне оқуға
түскенімде, КСРО жоғары оқу орындарында ҚХР студенттері оқитын. Ташкентке к&біне шыңжаңдық студенттер
келетін, олардың әдет-ғұрпы, тілі, киімі
мен тамағының бізден айырмашылығы
к&п емес еді. Нақ Қытайдың &зінен
келген студенттер &те аз болатын.
Ташкент – Кеңестік дәуірде шығыстану әрі аймағымыздағы жалғыз
қытайтану орталығы болатын. Мұнда
Жазушылардың алғашқы конферен-

МҰРАҒАТ
ДЕРЕКТЕРІ
МАҢЫЗДЫ
Клара ХАФИЗОВА,
тарих ғылымының докторы
циясы, Азия және Африка елдерінің
халықаралық кинофестивальдары &ткізілетін. Бізді осы шараларға
тыңдаушы және к&рермен ретінде
тартып отыратын, біз де қолымыздан
келген к&мегімізден аянбайтын едік.
1958 жылы Азия және Африка елдері
жазушыларының конференциясы
&ткені есімде, оған қытай жазушылары да қатысты, делегация құрамында
шығармашылығын бізге 2 курста
оқытатын жазушы Мао Дунның жесірі
де болатын. Фестиваль басталғанда
қытай тілінен енді сабақ ала бастаған
едік, сондықтан амандық-саулықтан
б&тен ештеңе білмейтінбіз.
Ташкент университеті студенттеріне КСРО Білім министрлігі білімін
жалғастыру үшін Мәскеу мемлекеттік
университеті, Ленинград мемлекеттік
университеті және де Қытай жоғары
оқу орындарына жолдама беріп отыратын. Бағым жанып, мен 1962 жылдың
қазан айында Пекин университетіне
жолдама алдым. Ланьчжоуда Қытайда
аты шыққан Ма Маньли, Ван Силун деген тарихшылар, Ян Шу, Ван

Цзиньго сияқты саясаттанушылар және олардың жас әріптестері
жұмыс істейтін. Ма Маньли ха ным қытай тіліне И.Я.Златкинның
«Жоңғар хандығының тарихы» атты
кітабын аударған, аталмыш кітапта
Жоңғар хандығының патшалық Ресеймен, циндық Қытаймен, қазақ
және ортаазиялық хандықтармен
халықаралық қарым-қатынастары
туралы мұрағат деректері алғаш рет
қолданысқа енген болатын. Жиырмасыншы ғасырдың алпысыншы жылдары шиеленіскен к&птеген мәселелердің
тамыры біздің аймақтың топырағында
жасырын жатқан еді. Илья Яковлевич
Златкин жоңғарлар туралы маньчжур
тілінен аударылған к&п томдық қытай
құжаттарының қолжазбасын тапқан
адам. Ресей және Кеңес қытайтануы
ҚХР-дың солтүстік, шығыс және
батыс аймақтарын қоныстанған
халықтардың тарихын зерттеу ж&нінен
дүниежүзілік ғылымның алдыңғы
қатарында тұрғанын баса айтуым керек. Ван Силун профессор – атақты
Юй Тайшанның редакциясымен
шыққан «Сиюй тунши» атты ұжымдық
еңбек авторларының бірі. Ланьчжоуда
мен Солтүстік-Батыс Қытайдың әйгілі
зерттеушісі Вэй Лянтао, орыс-қытай
сауда байланыстарының зерттеушісі
Ли Шэн, Цин империясының Қоқан
хандығымен қарым-қатынасының
тарихын зерттеуші Пань Чжипин,
Ұлы Жібек жолы тарихын зерттеуші
әрі менің монографиямның аудармашысы Ван Шанда атты профессорлармен таныстым. Қазір де мен
олармен және олардың Қытайдың
басқа қалаларындағы шәкірттерімен
қарым-қатынасым үзілмеді.
Қытайға екінші сапармен 25 жылдан соң – 1988 жылы Қазақ КСР Ауыл
шаруашылық министрлігі жанындағы Агро&неркәсіп комитетінің делегациясының құрамында бардым. Ол
кезде мен Қазақ КСР ҒА-ның Тарих
және этнология институтына қарасты

ұйғыртану инс титутында жұмыс
істедім. Қытайдағы қазақтар, ұйғыр
қожаларының Цин билігіне қарсы
қозғалыстары туралы мәліметтер жинап, мақалалар шығара бастаған болатынмын. Қорғасқа дейін бірнеше машина болып бардық та, сол жерде бізді
Мал шаруашылығы департаментінің
жауапты қызметкерлері күтіп алып,
Құлжаға алып келді. Қорғас, Ма Дачжэн әдемілеп айтқандай, қос елді
шапанның екі етегін іліндіріп тұрған
баға жетпес інжу ілгектей байланыстырып тұр. Сосын Талки асуынан
асып, Үрімшіге бардық. Қорғастан
бізге қытай археологы Лю Эньго,
Синьцзян мұражайында қызмет ететін
жұбайымен қосылды. Осы бір іскерлік,
ғылыми сапар әсерлері маған &згеріс
жолындағы Синьцзянның толық
бейнесін ашты.
Қытай – әлемдегі ірі ауылшаруашылық мемлекет. Алғашқы реформалар ең алдымен осы салаға оң әсерін
тигізіп, жағымды &згерістерге әкелді.
ШҰАР Іле-Қазақ автономиялық
округының экономикасы, негізінен,
мал шаруашылығы мен диқаншылыққа
бағытталған. Округ 1954 жылдың 27
қаңтарында 24 уезден құрылған, оның
3 округы дәстүрлі түрде Қазақстанмен
тығыз байланыста болатын. Округ
тұрғындары саны 3 млн 47 мың адамнан тұратын қазақтар еді.
Біз Құлжадан 180 км қашықтықта
орналасқан Күнес мал &сіру фермасының жұмысымен таныстық. Ол 1939 жылы негізі қаланып,
Шыңжаңдағы, Қытайдағы ірі
шаруашылықтың біріне айналған
екен. Іле-Күнес пен Текес бойындағы
жерлер ежелден жайылымымен белгілі
жерлер, мұнда жоңғарлар мен қазақтар
малын жайған. 1988 жылдан бері бұл
&ңір басқа елдермен сауда-саттық
орнатып, асыл тұқымды мал алмасуға
құқығы бар екен. Алыс Албанияға да
мал апарып үлгеріпті.
Мені әсерлендіргені, біздің Құлжа-

ЖІБЕК ЖОЛЫ КИІМДЕРІ
Шыңжаңның ұлттық брендтерінің алғашқы ондығына кіретін «Silk Road clothes»
(Жібек жолы киімдері) Шыңжаң ұлттық
киім мәдениетінің ұлттық технологиясын
қолданады. 1979 жылы Шыңжаң әскери
округінің, әскери киімді қадағалау мен әскери
киім тігумен айналысатын к&ркем&нер
б&лімшесінің түлегі аталмыш брендтің
негізін қалаған еді. Кейінірек ол Шыңжаң
әскери округінің мәдени-&неркәсіптік корпусында костюм бойынша аға суретші болып
тағайындалды. Сол кездері ол «Тау адамдары», «Ш&л рухы», «Ежелгі түйе қоңырауы»
және «Жібек жолы раушаны» сияқты би
драмаларына сахналық костюмдер тікті, сонымен қатар бірқатар ұлттық марапаттарға
ие болды.
2001 жылы «Жібек жолы киімдері»
сән апталығына қатыса бастады. «Сән
әлемімен тікелей байланысқанда ғана, сахна
мә дениетінің мұрасы киім мәдениетінің
мұрасынан мүлдем &згеше екенін білдім. Киім
мәдениетінің мұрасы сахна &нерінің мәдени
мұрасымен салыстырғанда – біздің мәдени
элементтерімізді әлемге к&рсете алатын
бейнелі, танымал, к&пшіліктің пікірін білетін
әдіс» дейді жоба басшысы.
2006 жылы «Жібек жолы киімдері» бренді
күнделікті киімдерді, кәсіби киімдерді, кешкі
және үйлену тойына арналған к&йлектерді
және басқа да киім жиынтығын бір сағаттық
толыққанды конференциясында к&рсетті.
Бірақ бұл жолы киім &німдерін шығару
Шыңжаңмен шектелді, бұл сәннің к&пшілікке
таралуына ықпалы жетпеді.
2007 жылдан 2014 жылға дейін «Жібек
жолы киімдері» бренді «Қытай халықаралық
сән апталығы» аясында т&рт конференция
&ткізіп, «Үздік сән дизайнерлерінің ұлттық
ондығынан» к&рінді. Сондай-ақ Шыңжаң

дағы бұрын Ресей империясы, кейін
Кеңес Одағы 'кілеттігінде қонғанымыз
болды. Бұнда ұзақ жыл тұрған Петербор университетінің болашақ профессоры, консул Иван Захаровты,
Х1Х ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың
басындағы Шыңжаңның ахуалы жайлы керемет мәліметтер қалдырған
басқа да &кілдердің тұрмысын
елестеттім. Осындағы үйлердің бірінде
орналасқан И.Захаровтың кітапханасындағы кітаптарды ақтарып отырған
Шоқан Уәлиханов к&з алдыма келе
берді. Бұл жерге Шәуешектегі &кіл
К.Скачков та келіп тұрған, оның
Шыңжаң тарихы бойынша жинаған
бірегей қолжазбалары қазір Мәскеудегі
Ресей Федерациясы Мемлекеттік
кітапханасының Қолжазба және сирек
кездесетін кітаптар б&лімінде сақтаулы.
Қытай әріптестер Шыңжаң туралы
мұрағат материалдарына қызығады,
ал бізге қажеті – Қытай қазақтары
туралы мұрағат мәліметтері. Екі елдің
мұрағат басқармалары арасындағы
ынтымақтастық тұрақтанып келеді.
К&п ұзамай Қытайға тағы да
жол түсті. Енді Қазақстан &неркәсіпшілерімен бірге Қытайдың
солтүстік-батысындағы Хэйлунцзян
провинциясының орталығы Харбинге
бардық. Үскірік аязда Кеңестің Благовещенск қаласы мен Қытайдың Хэйхэ
қаласы арқылы шекарадан &ттік. Жаңа
жыл мерекесі қарсаңы болғандықтан,
қала саябақтарының біріндегі Мұз
қалашыққа бардық. Ондағы мүсіндер
мен қамалдар қытай аңыздары мен
тарихы сюжеттерін суреттеген екен.
40 градус аязда қыз-келіншектердің
жібек орамал тартып жүргені қатты
таңдандырды.
1990 жылдардың аяғында Қытайдың
Қазақстандағы елшілігі қытай
әдебиетінің біртумалары «Қызыл үйдегі
ұйқы», «Үш патшалық», «Батысқа саяхат» романдары бойынша қойылған
фильмдер к&рсетілімін ұйымдастырды.
Маған осы романдарды к&рерменге та-

ныстыратын мақалалар мен фильмдерге пікір жазуға ұсыныс жасады.
1990 жылдардың басында Қазақ
КСР Білім министрлігінің делегациясы
Пекиндегі Солтүстік политехникалық
университетке барды. Осы университеттің қытай тілін шетелдіктерге үйрету
факультетімен келісімшарт жасасты.
Осы келісім бойынша, ҚазҰУ-дың
шығыстану факультетіне қытай тілінен
сабақ беру үшін Ли Цзинь, профессор Ма Шуцин келді. ҚазҰУ-дың
Ланьчжоу университетімен жасасқан
келісімі тиімді болды. Келісім 10 жылға
созылды, жыл сайын 5-10 студент, 1
оқытушы Ланьчжоу университетіне
барды. Ланьчжоу университетінде,
Сыртқы байланыстар бойынша проректор Ян Шудың бастамасымен,
Орта Азия Институты құрылып, оған
&зі басшылық етті. Кейінгі жылдары
Қазақстан шығыстанушыларының,
филологтарының, тарихшыларының,
саясаттанушыларының осы университетпен қарым-қатынасы тереңдеп,
кеңи түсті. Осы университет қазақ
ғалымдарының ғылыми еңбектерін
аударып келеді, 2003 жылы мұнда
менің монографиям да қытай тіліне
аударылып жарияланды. Ланьчжоу
университеті ҚазҰУ-дағы Конфуций
институтына да жетекшілік етеді.
ҚР мен ҚХР арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнап, Алматыда
ҚХР елшілігі ашылғаннан кейін, олар
бізге қажетті оқу құралдары мен арнайы
әдебиеттер, с&здіктерді сыйға тартты.
Біз, оқытушылар, студентерімізбен
бірге біліммен сусын дадық. Қытай
жағы ҚазҰУ-да қытай тілін оқыту
орталығын ашты, оның техникалық
және әдістемелік жабдық талуын &з
мойнына алды. рине, бұған Қазақстан
мен Қытай арасындағы мәдени,
гуманитарлық қарым-қатынастардың
жыл санап кеңейіп, дамуы себепкер еді.
Орысшадан аударған
Қаламқас ЕСІМОВА

КЕСКІНДЕМЕ
КӨРМЕСІНІҢ
ТУЫНДЫЛАРЫ
Алтай тауының б&ктерінде созылып жатқан
петро глифтік дәлізден бастап, шұратты &лкеде
шашыраңқы орналасқан ежелгі заман фрескаларының қалдықтарына дейін к&ркем&нер туындыларына жатады десек, қателеспейміз. Алтайдың батыс
аймағының бай және түрлі-түсті ландшафтынан
бастап, Тянь-Шань тауларының баурайында мекен
еткен барлық этностардың күнделікті еңбегі мен
&мірінің бүгінгі бейнесі де к&ркем&нер туындысына
айналып кеткені тағы рас.
Шыңжаң – к&не заманнан түрлі халықтар мен
&рке ниеттердің түйіскен жері. Бұл жер сезімі
мен толғанысын бейнелей алатын суретшілер
үшін әртүрлі түстерге бай кескіндеме &нерінің

ұлттық сән мәдениетін «Қытай халықаралық
сән апталығына» бірінші болып енгізді.
«Жібек жолы киімдері» к&шпелі халықтардың мәдениеті мен &мір салтын, қырғыздар
мен қазақтардың мәдени элементтеріндегі
к&шпелі &мір мәдениетінің к&рінісін шебер
үйлестірген.
«Жібек жолы киімдері» жобасының
жетекшісі «Киім мәдениетін &німге айналдырмасаңыз, онда ол тек мұражайда ғана
тұрады. Киім к&пшіліктің мұрасына және
прак тикалық мәдениетке айналса ғана,
қоғамға үлес қосады» дейді.

орталығы. Шыңжаңдағы майлы кескіндеме &нері
осы сиқырлы &лкеде тамырын терең әрі кең тарата
алды. Суретшілер буынының қажырлы еңбегі –
адамзаттық к&ркем&нерге түрлі реңк пен тамаша
суреттер ұсынды.
Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы
қоғамдық ғылымдар федерациясы, автономиялық
ауданның әдеби-к&ркем &нер шеңбері федерациясы, Шыңжаң педагогикалық университеті
және Синьцзян к&ркем &нер институты бірлесіп
бастаған «Шыңжаң акаде миялық к&ркем майлы сурет к&рмесінің» негізінде «к&ркем таулар», «к&ркем сулар» және «к&ркем адамдар»
тақырыптары әсем картиналар легін құрады. Бұл
к&рмеде Шыңжаңның табиғат к&рінісі, этникалық
әдет-ғұрпы мен ерекше аймақтық мәдениетін
бейнелейтін суреттері қамтылған.

А

Бетті дайындаған Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

ANA TILI

САҒЫНЫШ СӨЗ

Уақыт тез. Міне, қарымды қаламгер, тарих тағылымын инемен құдық қазғандай, немесе нақты фактілер мен даталарды
көзмайын таусып, микроскоппен қарағандай теріп, бізге өте
құнды шығармаларын қалдырған абзал жан Әнес Сарайдың
бақилық болғанына да қырық күн.
Тіршілікте Әнес ағаны елу жылдан аса біліп-танысам да,
етене жақын араласымыз соңғы отыз жылда болды. Осы
жылдары Әнес ағаның бойындағы адами қасиеттерін,
бауырмалдығын, парасаттылығын, тереңдігін, білгірлігін біліп,
зор еңбекқорлығына тәнті болдым. Әнес Сарай тағылымы оның
шығармалары десек қателеспейміз.

Әшірбек курстасым туралы бір ерекше
оқиға еріксіз есіме түседі.
1996 жылы бір-екі ай жұмыссыз жүру
маған оңай болған жоқ. Сергелдеңге түсіп,
бармаған жерім қалмады.
Ол кезде курстасым Әшірбек Амангелдиев
«Зерде» журналының бас редакторы еді.
Тез шешім қабылдайтын, білікті, білімді
Әшекең көп ойланбай, күтпеген жерден
мені жұмысқа алды.

ТҰЛҒА

Қаражаттың жоқтығынан журналдың
соңғы н&мірлері шықпай, оқырмандардан
айырылып қалу қаупі т&нген кез еді. шекең
елді елең еткізетін қызықты мақалалар жазуды, белгілі тұлғалармен сұхбат құрудың
қажеттілігін айтты. Антиядролық қозғалыстың
белсендісі ретінде АҚШ-қа барып, ондағы
қазақтар туралы дерек оқиғалар арқау болған
менің жазғандарымды шекең қатты ұнатып,
н&мір сайын жариялауды ж&н к&рді. Бастарын бәйгеге тігіп, Нью-Йоркте БҰҰ ғимараты
алдында қарсылық акциясын &ткізген жеті

тағылымы
Ол 1998 жылдан бастап, әсіресе
&мірінің соңғы он бес жы лында
еліміздің ең қарымды қаламгерлерінің қатарынан к&рініп,
дүниеге ондаған тамаша туындыларды әкелді. Олардың қатарында
«К&к түріктері», «К&неліктер»,
«Исатай-Махамбет», «Бес мейрам»,
«Ноғайлы» секілді құнды дүниелер
бар. Ақмолаға барған соң нес
ағамыз екінші демі ашылғандай
еселі еңбек етті. Ол кезең мен
күндерге мен &зім куә әрі тәнті
болдым. уелі қаладағы Тұран
даңғылындағы үйде, содан соң
Талапкердегі мекенінде &те жиі
кездесіп тұрдық. нес ағаның жұмыс
б&лмесі мен столы к&не шығармалар
мен энциклопедияларға толы
болатын. Онда к&не қытай
тарихи жазбаларымен қатар
Бартольд, Брокгауз-Эфрон, Ян,
Бекмахановтардан бастап соңғы
200 жылда жарияланған сирек
тарихи шығармалар мен шежірежинақтардың бәрін к&рген
едім. Қарымды қаламгердің
шығармашылық шабытын шыңдап
қана қоймай, &ндіріп жазуына
басты себепші, әрі к&мекші
болған жан Алтыншаш Жағанова.
Олай дейтінім, .Сарайдың

шығармашылық жоспарына керек
материалдар мен кітаптарды
іздеп табуға А.Жағановамен ол
басқаратын «Қазақстан әйелдері»
журналының қызметкерлерінің
к&мегі мол болды. .Сарайдың
&мірдегі ең бақытты кезеңі
А.Жағановамен қосылып, бір
шаңырақта болуы. Себебі ағамыздың шы ғар машылық &рлеуі
Алтыншаш Қайыржанқызымен
қосылған соң еселенді. Екі
шығармашыл адамдар бір-біріне
түсіністікпен қарап, бір-біріне
&мірлік серік қана емес, &те жақсы
шығармашылық тандем бола білді.
Алтыншаш жеңгеміз қасында
ағамыз бес сауыт киген батырдай, батыл да, т&рт құбыласы тең
азамат болып к&рінетін. Екеуінің
Еділ-Жайық еліне, Адайлар
жеріне, Сыр бойына, &з елі Астрахань мен Қыпшақ қайын жұрты
Астраханькаға сапарлары жарасымды болатын. р сапарының
қызықты сәттерін жыр қылғандай
әңгімелеп отырушы еді. нес
ағаның «Еділ-Жайық» романы
оған Мемлекеттік сыйлық әперсе,
сол шығармадан соң тарихи
тағылымы мол шығармаларының
арнасы ашылғандай болды. нес

ағаммен біраз сапарлас та болдық.
2015 жылы Жезқазған &ңіріне
барған кез естен кетпес сапар болды. 'зім ұйытқы болып қазақтың
таңдаулы ұлдары Т.убәкіров,
Т.Жұртбай, Қ.Мұхамбетқалиев
және .Сарайдың басын қосып,
Қарағанды облысының әкімі
Н.бдібековпен бірге Қазақ хандығының 550 жылдығын БұлантыБілеуті шайқасы &ткен жерде
&ткізгеніміз бір ғанибет шақ еді.
'мірлік сапарларында және әр
ауыл мен қалалардағы кездесулерде
.Сарай нағыз ғұлама тарихшы,
шежіреші ғалым ретінде аудиторияны баурап, сұрақтарына иін
қандырып жауап беріп жұрттың
к&ңілінен шығып жүретін. Сол
мезеттерде ол маған ұлы лкей
Марғұланды еске салатын. нес
аға &те қарапайым, биязы мінезді,
кішіпейіл, кеңпейіл жан болатын. Кезі келгенде әнге де, биге
де қосылатын. Ондай қуанышты
сәттер мен кештердің сан рет куәсі
болдым. Ағаның 55, 60, 70, 75,
80 жылдық мерейтойларын бірге
&ткіздік. Ол &те есте қаларлық кештер мен ағаның к&ңілді кездері еді.

нес аға балалары, немерелерімен қатар Досхан мен Қараг&зді
&те жақсы к&рді. Олардың шығармашылығы мен &нер лерінің шын
жанашыры болып, қуанып жүрді.
Сондықтан да «Біржан-Сал»,
«Құнанбай» фильмдерінің алғашқы
к&рермені болып, батасын берген.
.Сарай әр қазақ &з тегін дұрыс
білу керек деп және соларға к&мек
ретінде Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп,
білғазы, М.Тынышбаев секілді
&мірінің соңғы жылдары шежіреге
ден қойып, қазақ тайпалары мен
руларының шығу тарихы мен
дұрыс атауларының жылнамасын
жазып жатқан болатын. Біразын
бітірді, ізденіс үстіндегі столы мен
компьютерінде теріліп қалған
материалдар &те к&п. Оларды жүйеге
келтіріп, қолжазба еңбектерін жариялау болашақтың ісі.
Сапалы да, саналы ғұмыр кешіп,
сексеннің сеңгіріне аяқ басып
бергені мол нес Сарай есімінің
елге берер тағылымының уақыты
енді басталғандай...
Мәди АРТЫҒАЛИЕВ,
қоғам қайраткері

БӘЙТЕРЕКТЕЙ
САЯСЫ МОЛ ЖАН ЕДІ...
...Бұ кісінің есімі &сіп-&нген Мойынқұм
ауданынан тыс жерлерге де белгілі еді. Жас
кезінен осы алып аймақты алып жатқан,бір шеті
бедірейген Бетпақдаламен шектескен, сексеуілі
серейген құмды &лкеде жұмыс істеп, қызмет етіп,
еңбегін сіңірді. Осында отбасын құрып, ұл-қыз
&сірді. Осында жүріп дос-жаран, жолдас тапты.
Дәл осында елмен етене араласып сыйласты, &зі
де құрметке б&ленді, ардақты азамат атанды.
Жалпы Сейсебек Дәуренбекұлы Алматы
облысы Қарасай ауданындағы Кемертоғанда
дүние есігін ашқан екен.Кейіннен түрлі себептермен біраз ағайындар Шу &ңіріне бет алып,
сондағы бұрын Масақ Ақт&бе, қазіргі Ақт&бе
аталған ауылға қоныстаныпты.
Ал 1965 жылы Мойынқұм ауданы құрылғанда сондағы Кіші Қамқалы ауылындағы
«Мойынқұм» совхозына к&шіп барған. 'йткені
туған ағасы Дүйсебек марқұм сол шаруашылықта
мал бақты, алда жүріп абыройлы болды. Секең
де осында еңбек етіп, трактор айдады. Кейіннен
оқу бітірді, білімінің, алғырлығының арқасында
қызметке ілікті. Есеп-қисапқа жүйрік, кеңінен
ойлайтын, білікті, жігерлі жігітке басшылық
үлкен сенім білдіріп, аудандық мемлекеттік
банктің б&лімшесін басқаруды тапсырды. Мұнда
к&п жыл қалтқысыз қызмет атқарған соң сол
кезде мықты құрылыс нысандарымен атағы
алысқа асқан Мойынқұм ПМК-сына ауысып,
онда да ортақ жұмысқа үлесін қосты. Ал артынан
«Игілік-банктің» (кезінде ондай да банк болған)
аудандық филиалын ашып, жемісті жетекшілік
етті. Зейнеткерлікке шыққан соң балаларына
жақындап Алматыға қоныс аударған.

Секең, шын мәнінде, үлкен де берекелі
отбасынның бас-иесі болды. Яғни Құдай
қосқан қосағы Талапкүл құдағи екеуі Қанатбек,
Назарбек, Ақылбек атты үш ұл, Аманкүл,
Бақыткүл, Дариға, Айнұр есімді т&рт қыз &сірді.
Ал үлкен қызы Қамажайдың ж&ні бір б&лек.
Бәріне де жақсы білім, тамаша тәрбие берді.
Бүгінде барлығы да &мірден &з орындарын
тапқан. К&ңілінің қуанышы, к&зінің нұры
болған 18 немересін, 14 ш&бересін к&ріп кетті
ғой жарықтық.
Сол Секеңнің, менің туған құдам Сейсебек
Дәуренбекұлы 'теғұловтың 83 жасында дүние
салғанына да қырық күн болып қалыпты-ау.

«БЕЙНЕУ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ
ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2021 жылғы «12» сәуір күні сағат: 14:00-де Бейнеу ауылы, Д.Тәжиев көшесі аудандық
әкімдік ғимаратының 2-қабатында жолаушылар мен багажды автомобильмен ауылішілік
тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған конкурс өткiзілетіні
туралы хабарлайды.
Конкурсқа мынадай маршруттың пакетi
(маршруттар) шығарылады: №1ЛОТ – «№1»
маршруттарының пакеттері шығарылады.
№2ЛОТ – «№2» маршруттарының пакеттері шығарылады.
№3ЛОТ – «Бейнеу-Боранқұл» ауыларалық маршруттарының пакеттері шығарылады.
№4ЛОТ – «№5» маршруттың пакеттері
шығарылады.
Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан,
меншiк құқығында немесе &зге де заңды
негiздерде авток&лiк құралдары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар қатысады.
Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер
конкурстық құжаттардың жиынтығын
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алуға жазбаша &тiнiмдi аудандық әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын
үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар
к&лігі және автомобиль жолдары б&лімі»
мемлекеттік мекемесіне ұсынуы тиiс.
Конкурстық құжаттарды алуға &тiнiмдердi
қабылдау конкурс жарияланған күннен басталады және конкурсқа қатысуға &тiнiмдердi
қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2021 жылғы «29»
наурыз.
2021 жылғы «15» наурызда конкурстық
Комиссия конкурсты &ткiзу мәселелерi
ж&нiндегi конкурс алдындағы конференцияны &ткiзедi.
Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41;
2 22 68.

Пәни жалған деген осы, уақыты келгенде бәрі
де кетеді,бәрі де &теді... Бұрын жоғарыда с&з
болған Дүйсебек ағасы мен Болат інісі келместің
кемесіне мініп кеткен... Енді Асан атты інісі –
құдамыз бар, Құдай оған қуат берсін.
Марқұм таудың биікке &рлеген қарағайындай
тіп-тік болып жүруші еді. К&п с&йлемейтін,
с&йлей қалса нені болса да д&п айтатын.
Нағыз істің, әрекеттің адамы болатын. діл,
қарапайым, кішіпейіл, к&пшіл еді. йтеуір,
адамдық қалпынан аласарған жоқ. Сонысыменен к&пке жақты, елге сыйлы, болды.
Ендігі айтарымыз, жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын, Алла артындағыларын аман
қылсын! Жаратқан жақсылығын ұрпағына,
жақындарына берсін!
'мірдің қырын-сырын білуші еді,
Сабырлы, салмақты боп жүруші еді.
Қызметіне, отбасына да қатысты,
Бар істі де тиянақтап тұрушы еді.
Бәйтеректей саясы мол жан еді,
Қиындықта қайыспаған нар еді.
Адаммен сыйласып шын к&ңілмен,
Жұртқа ұнаған к&п қасиеті бар еді.
Тірлігінде биік еді – тапқан т&рі,
Жайлы болсын енді жатқан жері.
Ұрпағы, туған-туыс, ағайын мен
Аман болсын артында қалған елі!
***
...Мәңгілік мекенің ғой – Кемертоған,
Құран оқуға бәрі де келер оған...
Берікбай ҚАДЫҚОВ

КАБИНЕТІНДЕ

СЫРЫМНЫҢ ПОРТРЕТІ
ТҰРАТЫН
ерікті жайында жазғандарымды бас редактор
тоқтаусыз жариялады. Жеті еріктінің бірі
«Халық конгресі» газетінің арнаулы тілшісі мен
болатынмын.
Журналды оқырман іздеп жүріп оқу
үшін шекең жартылай жарнама мақалалар
жариялады. Бизнспен айналыса бастаған
талдықорғандық жігіттің Украинадан әкелген
саумалдық &сімдігінің пайдасын түсіндіріп, оны
журналдың мұқабасына суретімен берді. Аты
Серік әлгі жігіттің еңбекқорлығына қуанып,
Украинадағы достарына телефон соғып,
к&мектескен ол кезде зейнеткер Д.Қонаев болатын. Ұлы Димекеңнің қалай қабылдағанын
саумалдық &сіруші маған жыр қылып айтты.
Журналға шыққан мақала бойынша оңтүстіктен
редакцияға адамдар келді. Бұған шекең қатты
қуанды.шекең белгілі тұлғалармен &зі жеке
сұхбат құрып, редакторлығы &з алдына – нағыз
журналист екенін де к&рсетті.
шекеңнің жанталас еңбегі мен ізденісі арқасында басылымға қайта жан бітті. Редакцияға
қонақтар келе бастады. Алқа қотан отырыстар
жалғасып, соңы шай ішумен аяқталып жүрді.
Маған к&ңілі толып, жазғандарымды
бағалап, жауапты істер жүктеді. С&йтіп,
соңында редактордың орынбасары болдым.
Тәуелсіздіктен кейін тарихи тақырып к&п
жазыла бастады. Журнал сериялы мақалаларды
жалғастырды. сіресе түркі әлемі ж&нінде к&п
жазылды.
шекең бастық болғаны &з алдына бес жыл
бірге оқып, тай-құлындай тебісіп, жатақханада
жатып, білім алған жастармыз ғой. Осыған орай
кейде айтқандарын тыңдамай қапаландырып
алған кездерім де болды. Бірде маған қатты ашуланып, «Ореке кзотпен жұмыстан шығарамын.
Неге айтқанды тыңдамай сың?» деп қатты
кетті. «шек,е редактордың орынбасарлығына
қойғаныңызға к&п болған жоқ. Мұныңыз
қалай?» дедім. Бір кезде ашуы басылды. Осы
кезде &зі жақсы к&ретін, мінезі қызық Сейілбек
Қышқашов буы бұрқырап кіріп келді. Мені
құшақтап,темірден жасалатын болашақта
болатын киіз үй туралы айтып кетті. Ол &зі
&нертапқыштық ж&нінде жиі жазатын авторымыз еді. Димекең үйқамақта отырғанда, әйелі
қайтыс болғанда арнайы келіп, үлкен кісіге
к&ңіл айтқан оны &зім де құрметтейтін едім.
Арада к&п &тпей мен «Жұлдыз» журналына
шақырылдым. шекең менің орныма басқа
адам алды.
1997 жылы наурыздың 22-сі күні ол кезде
бас редактор, қазір АҚШ-та тұратын Мұхтар
Мағауин мені жұмысқа алу ж&ніндегі бұйрыққа
қол қойды.
«Зердеде» марқұм курстасым шекеңмен
бірге қызмет еткен бір-екі жыл әлі к&з алдымда
тұр.
шекеңді соңғы рет астанада к&рдім.
Курстас Сейітқұл ақынның мерейтойына Алматыдан Қуандық әйелімен, шірбек Ақсәулемен
келіпті. Сейітқұл шаңырағында әңгімелесіп,
бір жасап қалдық. шекең жақында Қытайға
барып қайтыпты. Қонаевтың Қытайға барған

сапары ж&нінде менің жазғандарымды оқыпты.
Бұған, әрине, риза болдым. Дастарқандағы
отырыс кезінде курстастарға кезінде жұмысқа
алған шекеңнің жанашырлық әрі қамқорлық
к&рсеткен ерге тән азаматтығын айттым.
К&зінің тірісінде айтқаным жақсы болған екен.
Адам о дүниеде де бұ дүниедегіні есіне сақтайды
емес пе. 'йткені шекең &лген жоқ, аруаққа
айналып кетті. 'кініштісі, дос бауырларының
түсіне кіргенімен олар &зін к&ре алмайды.
КазҰУ-де оқып жүрген кезімізде жігіттердің
бір-біріне әзілдеп ат қоятыны бар еді. Мысалы,
Жүніс Сақиев «Телескоп», Ғани бдіғани
«Май аға», мен «Макар Чудра», Жанұзақ Аязбеков «Қызыл аға», ділбек Жақып «Дирижер»
деген лақап атпен есте қалды.
шекеңді Қуандық Түменбай «Ер шір»
дейтін.шірбек кілең беске оқыды.Бұрынғы
«Білім және Еңбек» кейін «Зерде» атанған
басылымдағы оның еңбегі ұмытылуға тиіс
емес.Мәкеуде оқып, білімін жетілдіріп, әскери
жаттығу кезінде аспанда парашютпен секіру
кезінде мерт болған жігіт ж&нінде еске алғаны
бар. Шәкен Аймановтың жұмбақ &лімі ж&нінде
астарлап айтып еді.
1997 жылы курстастардың 20 жылдық
кездесуінің бір басқосуы бас редактор шекең
кабинетінде &тті.
«Жұлдызда» жүргенде шекеңе келіп - кетіп
жүрдім.
«Зерде» &ліараға тап болып, иесіздік кезінде
редакциядағы екі анықтамалықтың біреуін
жоғалып кетпесін деп үйге алып кеткен едім.
Бір келгенде шекең мұны сұрады. келіп
тастауымды &тінді. «шеке, журналдан екі
айдың қаламақысын алмай кеттім. Соның &теуі
болсын» деп әзілдедім. Ол мұны ж&н к&рді.
Дауласып, егесіп с&зге бармады. Бұл да болса
оның парасаттылығын к&рсетті.
шекең &мірлік &з ұстанымы бар, кейде
айтқанынан қайтпайтын, табандылығы
сезіліп тұратын қазақ еді. Кабинетінде Сырым
Датұлының дәу портреті желке тұсында
тұратын.
Оқып жүрген кезінде-ақ генерал Сабыр
Рахимовтың &збек емес Қазығұрттың қазағы
екенін маған дәлелдеп талай айтқаны бар.
Европада Қазақстанды білмейді, Түркістанды атайды деп сол кездің шындығына к&з
жеткізетін.
шекеңнің әкесін, бауырларын к&рдім.
К&п балалы отбасыдан шыққан ол ізденгіш,
еңбекқорлығымен зиялы қауымның, әріптестерінің есінде қалды.
«Зердеге» жұмысқа келгенімнің толық тарихы осындай еді. шекеңмен &з бауырымдай
сыйласып, қызметімді жалғастырдым. Қазір сол
күндерді сағынып жиі еске аламын. Ер шірдің
биыл жылы &тетінін еске алып, естелік жазуды
&зіме парыз санадым. Дос курстасымның жаны
жаннатта, нұры пейіште шалқысын деп Алла
талағаладан осыны тілеймін.
Ораз ҚАУҒАБАЙ
НҰР-СҰЛТАН

ҚазҰУ ӨНЕРТАПҚЫШТАРЫНЫҢ
ЖАҢА ЖОБАСЫ
(л-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранттары ауаның ластану деңгейін лшейтін
және ауа сапасын нақты уақыт режимінде
тексеретін жаңа құрылғы ойлап тапты.
ҚазҰУ «Механика және математика» ҒЗИ
жанындағы компьютерлік ғылымдар зертханасында индустриялық серіктесі «Digital
Alem» ЖШС-мен бірлесіп бірегей құрылғы
жасалды. Жас ғалымдар жаңа жобамен бір
жарым жылдай уақыт айналысып, &здерінің
экологиялық мониторинг жүйесін к&пшілікке
ұсынды. Ноу-хау – бұл ауаның ластану деңгейін
анықтайтын, пайдаланушының телефонына
Bluetooth арқылы қосылатын және деректерді
серверге жіберетін шағын құрылғы. Бұл құрылғы
адамның орналасқан жерін де анықтайды.
Оның салмағы 150 грамм, батареямен жұмыс
істейді және оны желі арқылы қуаттауға болады.
Магистранттардың алдын ала есептеулері

бойынша құрылғының &зіндік құны отыз мың
теңгеден асады. Компьютерлік ғылымдар
зертханасының меңгерушісі Еділ Нұрахов
аспаптың жұмыс принципін былай түсіндірді:
«Біз әзірлеген модульдер түрлі датчиктердің
к&мегімен ауа алуды жүзеге асырады және
деректерді GSM/GPRS таратқыш арқылы
серверге жібереді. Сервер деректерді
құрылымдалған дерекқор ретінде сақтайды.
Олар картадағы қаланың экологиялық к&рінісін
білуге, ластану динамикасын анықтауға
және әртүрлі факторларды ескере отырып,
одан әрі &згерістер туралы болжам жасауға
мүмкіндік беретін математикалық модельдермен &ңделеді».
ҚазҰУ-дың жас ғалымдары Алматыда
ластану деңгейі &те жоғары кезеңде жаңа
&нертабыстың қажеттілігі де &зекті екендігін
атап &тті. Қала тұрғындары мен бизнес &кілдері
тарапынан бұл құрылғы &з тұтынушысын таба-

ды. Қала тұрғындары портативті құрылғының
к&мегімен қаланың ғимараттарындағы,
аулаларындағы немесе аудандарындағы
экологиялық жағдайды анықтай алады, ал
кәсіпкерлер эко-&німдердің тізімін жасау үшін
бизнестің бағыттарын таңдай алады.
Жаңа құрылғыны жасаушылар «Smatr Siti»
тұжырымдамасы аясында жаңа құрылғыны
қолдана отырып, қаланың экологиясын
сақтаудың тиімді құралын жасауға болатынын
атап &тті.
Ерғали ТЕМІРЖАН
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«ЖЕР-АНА»
ЕСКЕРТКІШІ

Қазақстанда тәуелсіздіктен кейін негізі қаланған ескерткіштер аз емес. Олардың
әрқайсысының өз тарихы бар. Маңызы ерекше сондай ескерткіштердің бірі –
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Жер-ана» монументі.
2008 жылы Нұр-Сұлтан қаласында
биіктігі он метр еңселі ескерт кіш
бой к&терді. Ескерткіш елордадағы
Президенттік мәдениет орталығына
қарама-қарсы бетте орналасқан.
Ғажайып туындының авторы –
ресейлік танымал мүсінші, суретші
әрі зергер Даша Намдакова. сем
композицияның ортасында биіктігі
жеті метр Тұмар ханым бейнеленген.
Оның екі жағында тісімен патшайым
қылышын тістеп тұрған екі барыс
мүсінделген. Ежелгі дәуір тарихшылары Страбон, Полиэн, Кассиодор
және Иордан Тұмар ханым туралы
к&птеген мәлімет қалдырған. Патшайым бейнесін Рубенс, Аллегрини,
Лука Феррары, Гюстав Моро сынды
суретшілер шеберлікпен салғаны
мәлім. Ал мүсінші Северо Кальзетта
да Равенне Тұмар патшайымның
бейнесін темірден соғып мүсіндеген.
Тұ мар пат шай ы м – к ү н г ей
түркі сақ халықтарының байырғы
заманда ел би леген атақты әйел
патшаларының бірі, массагеттердің
байырғы заманда ел билеген атақты
ханшайымы. Грек жазбаларында
оның елін «массагет» деп атайды.
Тұмар ханша есімінің тарихқа еніп
әлемге танылуы Ахемен әулетінен
шыққан, «т&рт құбыланың тұтас
би леу ш ісі» ат а н ғ а н п а р сы н ы ң
әй г і л і пат шасы К ирді ң Орта
Азияға басқыншылық жорықпен
келген «жеңі л уді бі лмей ді» деп
дәріптелген әскерін ашық шайқаста
жеңуімен тікелей байланысты. Сақ
патшайымы Томиристің парсы патшасы Кирді жеңуі туралы алғашқы
деректерді Геродот келтіреді. Ол бұл
оқиғаны ж үз жылға жуық уақыт
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&ткен соң жазады. Томиристің және
Кирді жеңу тарихы ежелгі әлемде
ж а қсы та н ы ма л бол ы п, а ң ыз ға
айна л ды. Геродот тың хабарлауынша, Кир Аракс &зенінен &тіп,
массагеттер аумағына бір күндік
жорық қа шығып, массагет терге
қақпан құрды. Бар аңсары біреудің
елін шауып, олжаға батып, атағын
шығаруға ауған Кир ханша ақылын
тыңдамай, &зінің шайқасатынын
айтып, Тұмардың жаушысын кері
қайтарады.
Тұтқынға түскен Тұмардың ұлы
Кирден аяқ-қолын босатуын &тінеді.
Қолдан бұғау, аяқтан кісен алынысымен, ол қасында тұрған парсы
жауынгерінің қаруын жұлып алып,
&зін-&зі &лтіреді. Келесі күні екі
жақтың арасында бұрын-соңды
к&з к&ріп, құлақ естімеген сұрапыл
қырғын соғыс басталады. Ақырында
далалық ұрыс тәсілін тиімді пайдаланған сақтар парсылардың әскерін түгел дерлік жусатып салады.
Қоршауға түсіп, бас сауғалар мүмкін дігінен айырылған Кирдің &зі
де жауынгерлерімен бірге айқас
алаңында қаза табады.
«Жер-ана» композициясын
зергерлік туынды деп атауға болады. К&лемінің үлкендігіне қарамастан, монумент нәзіктікті де,
батылдықты да әдемі үйлестіріп тұр.
Монумент авторы к&шпенді халыққа
тән сипатты жақсы сезінген. Бұл
ескерткіш елорда тұрғындары мен
қонақтарының жүрегінде бостандық
және &жеттіліктің шамын жағатын
к&ркем символға айналды.
Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Қазақта ақын к&п, әрине. рқайсысының &з артықшылықтары
бар. Асау &зендей арындап, тау суындай гүрілдеп, асып-тасып арнасына сыймай жазатын ерен жүйріктің бірі Рафаэль Ниязбеков. Шешенстан Республикасының ең жоғарғы мемлекеттік «Къоман сий»
(ұлт мақтанышы) орденінің, Шешенстан мемлекеттік сыйлығының
лауреаты, «Түркі әлеміне қызметі үшін» Халықаралық сыйлықтың
иегері, поэзияның толғау түрінің теңіздей тереңінің «Дәуір»
баспасынан жарық к&рген «Арғымақтар даласы» атты кітабында
дала даналығы, ұлттың бекзат болмысы, биік рухы бар бояуымен
бедерленеді. Ақын шығармашылығындағы атап айтар бір ерекшелік
ол ұлт рухын оның біртуар тұлғалары арқылы ашып, &зі де сол
тұлғалық биікке к&терілген. Мәселен бір ғана Димекеңнің &зіне 300
&лең арнағанын атап айтсақ болады.
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– Е, Расулалла, айтыңызшы, адамдардың абзалы
қайсы?
– рбір таза жүректі адам – адамның абзалы.
– Таза жүректілік деген не?
– К&ркемдікті жақсы к&ру. демі лікті аңсай
білу, – делінген екен хадисте.
Дегенмен, «әрбір таза жүректі адам – адамның
абзалы» екен. Яғни дүниеден сұлулықты к&ру үшін
ақылға, нұрға малынған таза жүректілікке ғана
жүгінеміз. Оны айта алатын Ахметовадай ақындар.
Жақсы к&ру сезімі дамымай қалған, дүниені тек
дүниемен ғана &лшейтін адамдар үшін Ахметованың
кітабын оқу – міндет, парыз.
Кісі баласы &мірден &зі іздеген үйлесімге кезіге
бермейді. Бәлкім, сол үйлесімдікті күтіп, &мірбақи
іздеп &теді. Ал оған сізді тура апарар, шексіз
шаттыққа апарар жол – мейірім, мейірге ш&лдеу
шығар. Ендеше Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
аса к&рнекті ақын Күләш Ахметованың бес
томдығын («Дәуір» баспасы) оқыңыз. Сауалыңызға
толыққанды жауап алатыныңызға еш шүбәміз жоқ.

Марк Твен ХХ ғасырда
оқылатын тек әңгіме ғана болады
депті. Мүмкін. Ал енді А.Камю
деген мықты: «Қарапайым
жазатындардың оқырманы к&п
болады. Күрделі жазатындардың
түс індір уш іс і болады » дейді.
Сірә осы қисын құлаққа
кіреді. Қалай болғанда да Мархабат Байғұт қай кезде де, қай
ғасырда да оқылатын жазушы.
Жазушы шығармашылығында
к&бірек кездесетін юмор тілімен
с&йлесек, бір ағамыз: «Біз &зі к&п
емеспіз ғой» деп с&йлеуші еді.
Сол кісі айтқандай мұндай жазу-

шылар к&п емес. Кейбіреулердің
«Астанаға, әдеби ортаға барамын,
болмаса жоғалып кететін болдым» деген пікірін елемеген ол ел
ішінде тұрып-ақ талантымен елге
танылды. Мұндай қаламгерлер
қай кезде де атақ дегенді елең
қылмайды, атақтың &зі оны іздейді.
Кісінің жан дүниесін аралап
жүріп жазатын жазушы туралы
тақауда «Қазығұрт» баспасынан
«Мархабат музасы» атты жинақ
шықты. Жинақта жазушының
шығармашылығы, кішілік, кісілік
болмыс-бітімі туралы әріптестері
қалам тербеген.
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Оны оқысаң тереңдей
бересің. Тура біштің
«Шыңырауындағы» құдықшы
Еңсеп дерсің. Маңғыстаудың
маң даласынан тағдырын
тәуекелге тапсырып, шыңырауға
бойлап бара жататын Еңсепті
есіңізге түсіріңіз. Шарханның
да шыңырауына бір түскен адам
оңайлықпен шыға алмайды.
Шым-шымдап тарта береді.
Терең дейтініміз содан. 'зі да-
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рынды адамға үлкен білім, эрудиция қосылған соң қоя ма,
тылсымына тартады да отырады.
Шабандоз шабытқа бір мінген
соң шеберлік дегеннің &зі де
одан алыстамай, айналасына
қуалай соққан қоңыр желдей
үйіріледі де отырады.
Танымал публицистжазушы Шархан Қазығұлдың
«ARNA-B» баспасынан жарық
к&рген, бірінен бірі &тетін

«Палитрасыз портреттер»,
«Оңашадағы онлайн ойлар»,
«Футбол философиясының
фрагменттерін» оқысаңыз сіздің
де осы пікірдің т&ңірегінен
табылуыңыз бек мүмкін. Шаршы
алаңда ақ тер, к&к тер боп доп
қуатындардың бойынан философия іздеген адамды шебер
демегенде қайтесің. Ал шеберден
тек шедевр ғана туатынына к&п
дәлелдің керегі жоқ.

Жақында «Арыс» баспасынан белгілі тарихшы,
академик М.Қойгелдиевтің
«Қиянат анатомиясы.
Менің ғылымдағы &мірім»
атты монографиясы жарық
к&рді.
Автор бұл еңбегінде
соңғы жылдары ғылыми
айналымға тар тылған
құжаттық материалдарға сүйене отырып,
боль шевиктік жаңа империялық билік жүйесінің
қазақ қоғамына, оның
ұлттық ұстанымдағы
саяси басшылығына жасаған қиянатын ашық
жазады. Сонымен бірге ғалым Қазақстандағы халық
к&терілістерінің себептері мен ішкі мазмұнын толық
ашатын деректік ерекшеліктерге тоқталады. Кітапта
к&терілісшілердің әлеуметтік құрамы, қойған талаптары, сондай-ақ к&терілістің олар үшін қандай
нәтижемен аяқталғаны құжаттық материалдар
негізінде баяндалған.

Әуезовтен дәріс алған
Еліміз егемендік алған жылдары менің ата-анам – алпысыншы жылдардың «жалаңтөс»
журналистері Ғарифолла Көшенов пен Алмагүл Өмірбекова елуді енді ғана еңсерген, нағыз
дер шағындағы азаматтар еді. Екеуі де Мұхтар Әуезовтей ұлы тұлғаның дәрісін тыңдаған,
арқалы ақын Тайыр Жароковтан бата алған, еліміздің Бас университетінің түлектерітін. Оқу орынын «қызыл» дипломмен бітірген жас жұбайлар алпысыншы «жылымық»
жылдарының басында жазиралы Жайық бойына жол тартты. Әкеміз облыстық «Орал өңірі»
газетінде қызмет етті. Осы басылымда отыз жылға таяу жұмыс атқарып, қатардағы тілшіден
бас редактор лауазымына дейінгі жолдан өтіп, «Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет
қызметкері» деген құрметті атақты иеленді. Ал анамыз табиғи қоңыр дауысының арқасында
облыстық радионың редакторы және радио дикторы қызметін қоса атқарды.
кеміз кейін ділет министрлігінде
сарапшы ретінде қазақ тіліндегі жаңа термин с&здерді қалыптастыруға атсалысты.
Анамыз Қазақ радиосының жаңалықтар
редакциясында абыройлы еңбек етті. р
таңда тәуелсіздік әкелген жеңісті жылдардың
жетістіктері жайындағы хабарларды қалың
жұртшылыққа жеткізіп отырды.
Отбасымыздың пошта жәшігінен «Егемен Қазақстан», «Алматы ақшамы», «Қазақ
әдебиеті», «Ана тілі» секілді ұлттық басылымдар арылған емес. Анамыздың қазір
де «Қазақ радиолары» аталатын мекемемен
адами байланысы да еш үзілген жоқ.
Менің ата-анам – екеуі де әкелері кешегі
қанды майданнан қайтпай қалған «соғыс

жетімектері». Алмагүлдің әкесі бікен
'мірбеков – офицер шенді танк командирі
болған. скери киімінің т&с қалтасында
партия билеті бар жас сардар &з елінің
еркіндігі мен амандығы жолында 1944 жылы
Белоруссияның Борисов қаласы маңында
қаза тапты. 22 жасында жесір қалған анасы
Панар Есімова жоғары білімді педагог,
к&п жылдар бойына Шамалған орталау
мектебінде математика пәнінен сабақ берді.
Шәкірттерінің қатарында келешек Елбасымыз да болған. Бұл жайында журналист Бейбіт
Сапарәлінің «Тұңғыш Президенттің балалық
шағы» кітабында егжей-тегжейлі жазылған.
ке-шешем – бүкіл саналы ғұмырын идеология саласына арнаған,
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алуға тырысып бақты. Ақырында бұл мақсаттары жүзеге асты.
Биыл Екінші дүниежүзілік соғыстың
басталғанына 80 жыл толады. Бұл жылы
менің анам, жауынгер офицердің, Белоруссияны басқыншылардан азат ету жолындағы

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru
Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректорлар
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Нұрлайым БАТЫР
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

қанқұйлы ұрыстарда қаза болған қаһарман
қазақ танкішінің соңында қалған жалғыз
қызы Алмагүл 'мірбекова да сексен жастың
сеңгіріне шыққалы отыр. Анамызға және
анамның қатарластарына «бейбіт &мірдің
қызығын к&ріп, ұзақ &мір сүріңіздер» деген
тілек айтқым келеді.
Лейла КGШЕНОВА
АЛМАТЫ

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет, бейсенбі күні шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды.
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы,
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат
РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ:
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары:
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

Таралымы 15 000
Кезекшi редактор
Дағжан БЕЛДЕУБАЙ

Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-50-53;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №1817/275

