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АЛҒЫ СӨЗ
Тәуелсіздік қазақ қаламгерлерін сұрыптады, шынықтырды, сын
тезіне салды. Осындай өмір сынынан сүрінбей өтіп, соңынан ерген
іні-қарындастарына жол сілтеп жүрген азаматтардың бірі Жақыпжан
Нұрғожаев. Алдыңғы буын ағалар – Сейдахмет Бердіқұлов, Шерхан
Мұртаза сынды майталман редакторлардан тәлім алған Жақыпжан
Нұрғожаевты қазіргі замандағы әріптестері өлара кезеңде қазақ
журналистикасының жылдар бойы қалыптасқан дәстүрін бүгінгі жастарға
жеткізуші, аманат жүгін арқалаған арда азамат деп есептейді. Ол бұған
дейін де бірнеше кітаптарын оқырман қауымның назарына ұсынып,
ыстық ықыласына бөленген. Бүгінде қаламгер азамат бәйге атындай күн
өткен сайын шығармашылық шабытын үдетіп, сүйікті оқырмандарының
ықыласын суытпай тұщымды дүниелерін ұсынып келеді. Солардың
біразын қолыңызға тиген «Парасат жолы» деп аталатын кезекті
публицистикалық еңбегінен оқи аласыздар. Жаңа жинақты оқыған жан
қоғамның тынысын, заманның беталысын байқайды.
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Парасат жолы
Мемлекетіміздің тәуелсіздік алғанына да жиырма жыл толып
отыр. Сол жылдары туған сәби қазір азамат жасында. Осы уақыт
аралығында еліміз қаншама сын сатысынан өтіп, даму жолындағы
биіктерге бет алып келеді.
«Қол жеткізген осы еркіндігіміздің өткені қандай, алдағысы
қандай болмақ?» деген сауалдар төңірегінде Алматы облысының
әкімі Аңсар Тұрсынханұлы Мұсахановпен екеуара әңгіменің орайы
келген-ді.
– Аңсар Тұрсынханұлы, «Тәуелсіздік» деген теңдесі жоқ ұғым деп
бағалаймыз. Бұл – біздің мемлекетімізге болсын немесе жалпы адамзат баласына болсын – тәңірдің өзі берген сыйы! «Тәуелсіздік алдық!
Басымызға бақ құсы қонды!” – деп бөркімізді аспанға ата қуанған
шақтың өзіне жиырма жыл толып отыр. Осы «бостандық тәуелсіздік»
деген ұғымға сіздің көзқарас, ой-толғамыңызды білгіміз келеді?
– «Тәуелсіздік» деген ұғымды түсіндірмес бұрын адамның әлде
кімге тәуелді болуының қандай екеніне ой жүгіртіп көрейікші...
Құнд ақтаулы нәрестенің өзі аяқ-қолын босатуды талап етіп,
бұлқынып жат ады ғой. Адам туғанынан еркін болуға құқылы.
Осы жолда кедергі болса – талпынады, сол үшін күреседі. Рас, бұл
құбылыстың өзі кейде адамның мінезіне байланысты: бұлқынбай,
бәріне көндігетін бала да болады.
Біздің халық сірә, құндағында жатып бостандық аңсаған «мінезімен» ерекшеленетін шығар. Әр халықтың Табиғат-ана сыйлаған,
ананың ақ сүтімен дарыған өзіндік мінезі, келбеті мен сипаты бар
ғой. Бұл тұрғыда пәлен халықтан түген халық артық немесе кем деп
шектемей, әділ көзбен қараған дұрыс. Ендеше, қазақ халқының
еркіндік аңсауына – құс ұшса қанаты талатын, тұлпар шапса тұяғы
тозатын кең де, сайын даласының әсер еткені анық. Мұндай еркіндікке көз аларта қарап, жеке адамның ғана емес, бүтін бір халықтың
бас бостандығына қол сұққысы келгендердің болмай қалуы да
мүмкін емес шығар. Алайда, ғимарат неғұрлым биік болса оған келіп
соқтыққан құйын мен дауылдардан іркілген қоқыстар оның етегінде
ұйлығудан аспай қалады екен.
Бүгінгі ұрпақ тарих беттерін парақтаса, сонау 1582 жылдан бастап қазақ елі өз бостандығынан айырыла бастағанын, содан бергі
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өткен төрт ғасырдай уақытта ата-бабамыздың тәуелсіздік үшін сан
шайқасты бастан кешкенін оқып-білері анық. Сайын даламызды
орыс империясы өзінің сұрқайы саясатын қолданып, үш жүз жылға
жуық уақытта тұтас жаулап алды. Төрт ғасыр бойы ата-бабамыз еркіндікті аңсап қана қойған жоқ, сол үшін ашық шайқасқа да, «тілін
кесетін» ауыр жазадан да қорықпай, айтарын айтатын намысты
айқасқа да түсіп келді ғой!
Сонау 1731-1917 жылдар арасында еліміз орыс патшасына
тәуелді болып, Кеңес дәуірі орнаған соң да сол Ресейге бағынуына
тура келді. Алдыңғы толқын ата, әкелеріміз осының бел ортасында
жүрсе, ортаңғы толқын да талай құбылысты бастан кешті. Шүкір,
тәуелсіздікпен құрдас жас ұрпағымыз еліміздің бір кезде өзгеге
тәуелді болғанын тарих оқулықтарынан, алдыңғы толқын – зиялы
қауым өкілдерінің, ата-әжелерінің әңгімелерінен естіп, бейнетаспалардан көріп-біліп жатыр. Тәуелді болу деген бүтін бір елді тілінен,
дінінен, ұлттық салт-дәстүрінен айыратын үлкен дерт, ауыр қайғы
екенін көзіміз көрді. Бірақ біздің халқымызға тәңірінің өзі сыйлаған
намыстылығы, қайсарлығы әрбір жеке адамның жүрегінде сақталып
келді десек, артық айтқандық болмас. Тәуелділікке әркім-ақ іштей
өзінше наразы да еді. Әкімдік-әміршілдік саясаттың талайдың жігерін құм қылып, дегеніне бағындырғаны да – тарих куә құбылыстар.
Бұл қиянатқа көнбей, алмас қылыштай тіліп, елінің бостандығына
көлеңке түсірмеу үшін ара түскендер қуғынға ұшырап, келмеске
кетіп жатты.
– Өзіңіз айтқандай: “тарих парақтарына үңілсек” – Қазан
төңкерісінің алдында дала өлкесі халқының 42 пайызы орыс болғаны,
хандық билік жойылып, қазақ елінің орыс губернияларының құрамына
енгені», қазақтың шұрайлы жерлерін әскери отаршылдардың тарып
алып, көпе-көрнеу қиянат жасалғаны айтылады.
Сондай қиянатты көргеннен соң ғой, елін жанындай сүйіп, жолында
құрбан болуға әзір Мұрат ақынның:
Еділді тартып алғаны –
Етекке қолды салғаны.
Жайықты тартып алғаны –
Жағаға қолды салғаны.
Ойылды тартып алғаны –
Ойындағысының болғаны.
Маңғыстауда – үш түбек
Оны дағы алғаны.
Үргеніш пен Бұқараға
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Арбасын сүйреп барғаны
Қоныстың бар ма қалғаны? – деп шамырқануы!
– Иә, жерін тартып алып, халқын езгіге салғысы келіп жатқанда
қалай шамырқанбасын? Жоғарыда айтып өткеніміздей ХVІ
ғасырдың соңынан Кеңес дәуірі орнағанға дейінгі 300-ге тарта ұлтазаттық көтерілісі болыпты. Талайлар «момын» деп санаған қазақ
халқы қиянатқа қарсы оқтаулы зеңбіректей, кезенген мылтықтай
қауіпті екендігі оның еркіндігіне қол сұғушылар үшін түсінікті де еді.
...Шоқан Уәлиханов сынды заңғар ғалымымыз «қазақ» деген
сөздің «ер жүрек, батыр» дегенді аңғартатынын ғылыми тұрғыда
түсіндіріп дәлелдегенде де халықтың болмысы мен табиғатына
сүйенгені анық. Тек Шоқан сынды қазақ азаматы ғана емес, талай
өзге ұлттың, өзге елдің ғалымдары да «қазақ» деген сөздің «еркіндікке
ұмтылған, ерікті адам» деген мағынаны білдіретінін бекер зерттемеген шығар?!. Ендеше, тәуелсіздікке еліміз бұдан 20 жыл бұрын ғана
емес, ежелден-ақ ұмтылған.
«Жаным – арымның садағасы» деп санайтын намысты халықтың
бағыныштылық күймен бұғып отыра беруі мүмкін де емес еді.
Елімізде бұрқ етіп басталған 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы –
Кеңес одағының құрамындағы барлық республикалардың ішінен
тәуелсіздікке ұмтылған алғашқы көтеріліс емес пе еді?
Тәуелділік деген сол – тілімізге қиянат жасалып, қаншама қазақ
мектептері жабылды, бір толқын ұрпақ тілі шұбарланып, дүбәра
күйге де түсті. Өз тілінде еркін сөйлей алмау – тілсіз қалған қоңырау
сынды дәрменсіздікке әкеліп соғады. Дін туралы, ұлтымыздың салтдәстүрі жайында ашық айтуға қорқу да болды. Ал қорқу деген – адам
басындағы үлкен трагедия ғой. Қаншама қателіктер, сатқындықтар
– қорқу мен үрейден тамыр алмай ма?
Жол бастау – қашанда қиын, жауапты іс, адамның өз басын қауіп
пен қатерге байлайтын құбылыс. Бейбіт шерумен-ақ басталып, үлкен
қайғыға ұласқан бұл дүмпу – еркіндік үшін күрес еді.
...Тәуелсіздіктің арқасында тілімізге, қасиетті дінімізге қол жеткіздік. Елбасымыздың бір сөзінде: «Тәуелсіздік – түменді жұртқа
тәуекел берді» дегені бар еді. Қалай тауып айтылған! Тәуелсіздік деген – діттеген жеріне жасқанбай кіре алатын, айтарын бүгешектемей
анық айтатын, алға ұмтылған еркіндік деп білемін. Осы орайда академик ағамыз Манаш Қозыбаевтың: «Біз тәуелсіз ел деп
халықаралық ұйымдарға емінбей еркін кіретін, көк байрағымызды
желбіретіп басқа елдің төріне де ілетін, әлемдік қоғамдастықта қай
елдің өкілдері болса да қаз-қатар легінде жүретін, елі аман, жұрты
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тыныш, шекарасы бүтін, көңілі көтеріңкі, қабағы ашық, жүзі жарық
саясаткер көсемі бар парламенттік республикалық мемлекетті айтамыз», – дегенінен артық не деуге болады? Ол кісінің айшықты
ойларының бұл бір үзігі ғана!
Бұларға қол жеткізу үшін әрине, білім мен еңбек, жігер мен
парасат керек. Біздің еліміз қазір дүниежүзіне танымал бола бастады. «Қазақ» деген сөзді естіген өзге мемлекеттер бұрынғыдай: «Ол
қандай ел?» демейді. «Қазақ мемлекеті, Елбасы» дегенді айтады.
Осы орайда, Астана атының да айтылатыны көңілімізді одан сайын
марқайта түседі.
– Ұлт болашағы – ұлағатты ұрпақ. Ел еркіндігінің тұтқасын
ұстайтын да – жас толқын. Солардың уақыт көшіндегі келбеті нені
меңзейді?
«Жастардың ұлттық мәселеге, еліне, жеріне деген перзенттік
сезімінде бір салқындық байқалады» деп жатамыз. Рас, қай салада
болсын, жастығына қарамастан «алдына жан салмай» келе жатқан
білімді, жігерлі жастарымыз да жеткілікті. Осы екі айырмашылық
туралы не дер едіңіз?
– Әңгімеміздің өзегі – тәуелсіздік болғандықтан сөзімді соған
орайластыра отырайын. «Тәуелсіздік дегенде қалай түсінеміз?»
дегенге жауап берерде оған қолымыздың қалай жеткенін әсіресе,
кейінгі толқын – жастар түсінсе дейміз. Ал олардың санасына
жеткізу, түсіндіру, тәрбиелеу – алдыңғы толқынның парызы емес
пе? Ататүрік: «Түрік ұланы! Бірінші міндетің – түрік тәуелсіздігін,
Түркия елін мәңгі сақтау және қорғау болып табылады» деп жастарына мол сенім арта өсиет еткен екен. Жастарға Елбасымыз да зор
сенім артып келеді. Мұндай сенім білдіру, үміт күту – жастарға қанат
бітірері анық.
«Ұлттық мәселеде, елі мен жеріне деген перзенттік сезім» дегенге
келетін болсақ – ол алдымен отбасындағы тәрбиеге, яғни, сіз бен
бізге, қазіргі жас отбасыларына да байланысты. Отбасында дұрыс
тәрбие алған баланы даладағы дуалда жазулы ұят сөз бұза алмаса керек. Ол небары әлгі сөзді сүртіп, өшіріп тастауға әрекет етеді. Үйінде
боқтық сөздер естіп дағдыланбаған, ұрыс-керіс, сатқындық көрмей,
дұрыс қалыптасқан жасөспірім оғаш қылықтарға бара қоймас.
Мектептегі тәрбиенің де бұл орайда атқарары қызметі зор. Рас
қазір елімізде жастарды небір бұралаң тәрбиеге бейімдегісі келетін
шетелдік оғаш «мәдениеттің» түрлері, небір миссионерлер баршылық.
Осы орайда, отбасымен қоса мектептің, баспасөз құралдарының жас
санаға сәуле құятын тәлімдік, тәрбиелік жұмыстары, әрекеттері
керек. Жас көңіл – жас ағаш іспетті иілгіш келеді. Оның қалай
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қалыптасуы – өзімізге: ересектерге, қазына сынды қарттарымызға
да көп байланысты.
«Мен жастарға сенемін» дегенді айтқан дана ақынның сөзіне
құлақ асып, ден қоя отырып, сенім артумен қоса, тағы да айтамын,
жас ұрпаққа тәлім берудің жаңаша түрлерінің өзі – ұлттық тәрбиеге
негізделуі тиіс.
Талбесікте ана әлдиін, бесік жырын естіп, отбасынан бастап ана
тілінде сөйлеп, еңбекке бейімделіп, үлкен мен кішіге жанашыр
болып өскен ұрпақтың азбасы белгілі. Байыптап қарасаңыз – осы
айтылғандар әр отбасының, ата-ананың, мектептің қолынан келмейтін нәрсе емес қой. Бұл қасиеттерді бала санасына сіңіруге тіпті,
қаржы мен қаражат та керек емес. Бұл үшін әрине, ересектердің өз
бойындағы, санасындағы тәрбиелілік, парасат керек. Тәрбие дегеніміз – жастардың көз алдынан өтіп жатқан құбылыстар, көргені
мен түйгені емес пе?
Өмір болған соң оның қарама-қайшылығы да болады. Жас ұрпақты:
«Сен жақсысың ал сен нашарсың» деп бөлмей, жақсылықтарға
бейімдеу, баулу – парызымыз. Біз жастарға: «Атаның ғана ұлы болма,
халқыңның ұлы бол!» деп бата беріп жатамыз ғой. Елдің азаматы болу
үшін тек білім ғана негіз бола алмайды, сонымен қоса еліне, жеріне
деген мейірім, жанашырлық перзенттік махаббат керек. Оның да
негізі – ұлттық тәрбиеде!
– Жас ұрпақты айтқан жерде қазына кеуде қарияларымыз да ойда
тұрады. Қашанда баталы сөз бен аталы ойларын ортаға салып жүрген
қарттарымыз жайлы не дер едіңіз?
– Бір патша өзінің жарлықтарында өлген адам туралы ғайбат сөйлеуге,
адамның өзінен үлкен адамды сынауына тыйым салған екен. Мұндай
тәрбие біздің ұлтымызда жарлықсыз-ақ бар қасиет қой. «Ата тұрып ұл
сөйлегеннен, ана тұрып қыз сөйлегеннен без» деген бар емес пе?
Біздің халқымызда да кішінің үлкенге бадырайтып сын айтуы,
мінеуі, сөз қайырып салғыласуы бұрынғы уақытта болып па еді?
«Қарты бар үйдің – қазынасы бар» дегенді халқымыз бекер айтпаған.
Өмір көрген, басынан талай заманды өткізген қарттарымыздың
әрбір сөзінде ақыл мен парасат жатқаны анық. Тек соған құлақ аса,
пайдалана білу керек. Бәріміз де ата-әже тәрбиесінде болдық, сол
үлкен кісілердің айтқанына көбірек бейімделдік. Өйткені, олардың
маңдайдан сипап отырып-ақ, барлық игіліктерге баули алатын
қасиеттері басым. Кейде аңғалдықпен, ақылсыздықпен абайсызда
жасалған іске бола талай адам сот алдында жауапты болып, темір
торға да қамалып жатады.
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Осындай жағдайға бұрын елдегі сыйлы, бәтуалы ақсақалдарымызақ ақыл айтып, жөнге салып отыратын еді ғой. Сөйтіп, солардың
ақсақалдық «үкімімен» талай мәселе реттеліп, солардың билік
айтуымен мәмілеге келіп отырған. Осы үрдісті неге қолданбасқа?
Тәуке ханның «Жеті жарғысында»: «Кіші дауларды шешу билер мен
ақсақалдарға жүктеледі» деп атап айтылған ғой. Бұрын бір үйдің баласына бүкіл ауыл болып тәрбие беретін. Ел-жұрт назарында жүрген
бала оғаш қылықтарға бара бермеуге тырысады.
...Алматы облысына басшылық қызметке келгеннен соң көп
ұзамай қарттармен жүздесіп, олардың өздерінің, одан соң елдің,
жердің жағдайын сұрап таныстым. Сонда бір аңғарғаным, олар
қазір өздерінен гөрі елдің, жердің жағдайына көбірек көңіл бөлетін
сияқты. Жақсысына қуанып, олқы тұстары туралы да ойларын
бүкпесіз айтып отырады.
– Өздеріңіздің жеке ахуалдарыңыз қалай, соны да айтсаңыздаршы, – деймін.
– Уақытында зейнетақымызды ала алмай, балаларымыз жұмыссыз
қалып, «немерелерді қалай оқытамыз?» деген дағдарыс кезінде де
шыдап, әліптің артын баққанбыз. Қазір осылардың бәрінің де орны
толды, шүкір. Біздің ендігі ойлайтынымыз – елдің тыныштығы,
ұрпақтың саулығы мен білімділігі, – десті қарттарымыз.
– «Қарттарымызбен жүздесу» дегенде ақсақалдар алқасымен
ақылдасумен ғана шектелмей, ғасырдың құрдасы атанған атаәжелермен де жүздестіңіз ғой...
– Ол жүздесу дегеніңіз бір ғанибет болды. «Жасы жүзден асқан
қарттар келеді» дегенде көз алдымызға қандай көрініс келері белгілі
ғой. Жоқ, уақыт пен қарттық бойын аласартып, белін бүкірейтсе де алдымызда санасы жарқын, сөзі алтын, елдің жайын, мүддесін ойлаған
ата-әжелерімізді көріп, көңіліміз марқайды. Шақырғанымызға риза
болып, алғыс айтумен қоса өз ойларын, ата-аналық ақылдарын да
айта отырды. Оларға көп рахмет!
– Ел зиялыларымен де әртүрлі шараларда кездесіп жүресіз. Кеудесі
сырға толы, біліктілігі биік сондай жандармен кездесуде көңіліңізді
қандай әсер билейді?
– Бізге дейін де осы облысты талай зиялы ағаларымыз басқарды.
Олардың әрқайсысының өзіндік қолтаңбасы қалды. Олардан
үйренеріміз де көп. Мәселен, Талдықорған облысын Алматыдан
бөлініп, өз алдына облыс болған жетпісінші жылдардың басында
осы өңірге басшылық еткен Әріпбай Алыбайұлы ағамыздың есімін
ел-жұрты, көзкөргендері әлі де зор құрметпен атайды. Ол кісі
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жетекшілік еткенде жаңа облыста қаншама ірі өндіріс, өнеркәсіп
орындарының құрылысы салынып, үзбей жұмыс істеп тұрды.
Жүздеген тұрғын үйлер бой көтеріп, қаланың ауқымы кеңіді. Ағамыз
зейнеткерлік жасында да елі мен жерінің жағдайын назардан тыс
қалдырмай, түрлі тақырыптарға қалам тартып жүргенінен баспасөз
арқылы таныспын.
Қазір Талдықорған қаласының көркін кіргізіп тұрған талай
мәдениет, білім шаңырақтары Сахан Құсайынов ағамыздың кезінде
бой көтерген. Ол кісінің де іскерлігі, адамгершілік қасиеттері – ел
аузында, жұрт көкейінде.
Ал кеше ғана осы облыстың басқару тізгінін тапсырған Серік
Үмбетов сынды ағаның әкім ретіндегі іскерлігі, атқарған қыруар
ісі өз алдына, ол кісінің бұл өңірде адамдарға деген жанашырлығы,
рухани байлыққа деген қамқорлығы аңыздай болып айтылып жүр.
«Әр басшының өзі басқарған өңірінде бір қолтаңбасы қалады» десек,
осындай жаны ізгі, іскер ағалардың есімі ойға оралады.
Осындай ізгі жандардыің көшбасшысы болып әрине, Дінмұхамед
Қонаев, Асанбай Асқаров, Еңбек Ерлері Нұрмолда Алдабергенов,
Зылиха Тамшыбаева сынды ағалардың, ақжаулықты аналардың
алдында бас иеміз. Бұл кісілердің ізгілігі тек осы Алматы облысына
ғана емес, республикамызға да үлгі-өнеге болатын дәрежеде.
Мен ел басқарған осындай жандармен, халқының зиялылары
атанған ақын-жазушылармен, ғалымдармен, өзге де мәдениет,
әдебиет қайраткерлерімен жүздесіп, кейде әңгімеміз жарасқан
сұхбаттас болғанымды үлкен бақыт деп санаймын. Олардың әрбір
сөзінен ғибрат аларлық парасат іздеймін, соған кенелемін де. Ондай жандармен кездескен, сөйлескен сәттер көңіліме қанат бітірген
серпінді әсерге бөлейді.
Әрине, зиялы қауымның ахуалы бұдан әлдеқайда жақсы болуға
тиіс. Олардың осыған хақысы бар. Дегенмен, осы мәселені ойдағыдай
деңгейге жеткізуге «қолдың қысқалығы» бөгет болып жатқан тұстар
да баршылық.
– Уақыт өтті, заман жаңарып, қоғам да өзгерді. Білім мен біліктілік өз арнасын тауып та жатыр. «Кәсібім – нәсібім» деп тіршілік етіп
жатқандардың талайы биік деңгейге көтеріліп, білікті кәсіпкер атануда.
Шетел асып, тәжірибе алмасып, іскерлігін дамытуда. Бұл да тәуелсіздіктің
жемісі мен жеңісі емес пе? Ендеше, осындай кәсіпкерлеріміз еңселі ел болуға
өзіндік үлестерін қалай қосуга тиіс, қалай қосып жүр дер едіңіз?
– Арынды, арналы өзеннің суы қашан да жаңарып, тазарып отырады. Уақыт ағымы да солай. Тәулсіздікке оңайлықпен қол жет10
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кен жоқ, талай жас қыршын кетті, талай жан қиянат та көрді. Кез
келген күрестің құрбансыз болмайтыны белгілі. Нарық кезеңі де елге
оңай болған жоқ. Ел-жұрт тағы да басынан қилы уақытты өткізді.
Мыңдаған адам жұмыссыз қалды, жүздеген ірі өндіріс орындары
тоқтап қалды. Руханиятқа да қиыншылықтар өз көлеңкесін түсірді.
Сайып келгенде – ауыл дегеніңіз қаланың асыраушы ата-анасындай ғой. Ауыл сиыр саумаса, қалаға сүт қайда? Егін екпесе – қалаға
нан қайда? Ауылда әке-шешесі бар қала тұрғынының мұртын балта
шаппайтын, азық-түлікке зарықпайтын. Осы бір-біріне тірек болып
отырған қала мен даланың бір-біріне көмегі болмай қалған кездерді
де бастан кештік. Бірте-бірте жұрт сауда жасауға да, заман талабына
орай мамандықтарын өзгертіп, тірлік жасауға үйрене бастады. Жекешелендіру кезінде небір байлығымыздан: шұрайлы деген жерлерімізден, мыңдаған жұмысшыны асырап тұрған өндіріс орындарынан,
тіпті, жекеменшіктегі малдан да айырылып қалдық.
Алайда, салымызды суға кетіріп, салғырт отыруға болмайтын
еді. Сондықтан «Суға кеткен тал қармайды» демекші, қолымыздан
келгенше әрекет қылып, соны соқпақтарға түсуге тура келді.
Сондай алмағайып уақытта талай іскер жандар ондаған, жүздеген
адамға жұмыс тауып бере алатын үлкенді-кішілі өндіріс орындарын
ашты. Ісі алға басып, табысқа кенелгендердің қатарында «Болдым,
толдым» деп кеуде қағып кетпей, өнерге, әдебиетке, жоқ-жітік
жандарға қамқорлық жасағандар аз емес. Бұл тұрғыда республика
көлемінде танымал болғандары өз алдына Алматы облысының да
өнерге, спортқа, балалар үйлеріне, ғаріп немесе дертті жандарға
көмек қолын созып, тіпті, атымтайжомарттық жасаған жандар
баршылық.
Халқымызда атымтайжомарттықпен аты шығып, медресе, мектеп
ашқандар бұрын да болған ғой. Осы үрдіс әлі де жалғасын табарына
сенеміз. Бұған Елбасымыздың өзі бастап зияткерлік мектебінің әр
облыста бой көтеруі үлгі-өнеге болса керек. Алматы облысының
бұрынғы әкімі Серік Үмбетов ағамыз жылдар бойы әдебиет пен өнер
саласындағыларға арнайы стипендия тағайындап, жыл сайын жергілікті ақын-жазушылардың жинақтарын шығаруға да қамқорлық
жасап келгені белгілі. Осы қамқорлық барысында облысымыздың
кітапханалары жергілікті қаламгерлердің қаншама тамаша кітаптарымен толықты.
Шетел асып, өз қарекетімен тәжірибе алмасып келгендердің
іс-әрекеті нәтижесінде денсаулық сақтау саласында, кәсіпорындар
ашуда біршама жаңалықтар енгізілді. Олардың қатарында жоқ11
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жітік жандарға, балаларға жедел операциялар жасау сияқты кезек
күттірмес, қысылтаяң жағдайларда тегін операциялар жасаған, тегін
емдеп бергендер де баршылық.
Иә... Біздің өңірімізден де кезіндегі «Маман Тұрысбектің мектебі»
дегендей соңында із қалатын меценаттар да шығар. Қалталылардың
сонында өз атындағы сурет галереясы, өнер мектебі немесе кітапханасы қалып жатса қандай ғанибет.
– Бүгінгі күн – жаңа технология, жаһандану мен интеграциялау
дәуірі. Біз де бұдан шет қала алмаймыз. Үшінші мыңжылдықтың он
жылы артта қалды. Қоғамның дамуы мен жеке адам бойындағы
тенденцияларды қалай жүйелеген жөн? Өркениетті елдермен тең
дәрежеде тұруда кім қандай еңбек сіңіріп, өзіндік тұлғасын көрсете
алды, қандай қолтаңбасы қалды деген сауалдар төңірегінде қандай
пікір айтар едіңіз?
– «Елу жылда ел жаңа» демекші, елдің өзі елу жылда бір жаңарып
отырады екен. Ал біздің тәуелсіздік алғанымызға небары 20 жыл. Жарты ғасыр тұрмақ, ширек ғасыр да өткен жоқ. Адам үшін бұл біршама
уақыт сияқты көрінгенімен, ғалам үшін кірпік қаққандай ғана уақыт.
Соның өзінде мемлекетімізде қаншама тарихи өзгерістер болды.
Астанада 56 мемлекет басшыларының бас қосқан Саммитінің өтуі
еліміздің халықаралық деңгейдегі даңқының қаншалықты өскенін
айқындай түсті.
Қазақстан әлемдік саясат тұрғысынан қарағанда да, әлемдік
дипломатия деңгейінен де ешбір өркениетті елдерден кем соға
қоймайтындай айрықша ел бола алатынын аңғартты. Осы орайда,
еліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген
еңбегінің айрықша екендігін айтпай кете аламыз ба? Елбасы
–дүниежүзіндегі, халықаралық деңгейде мойындалған, талай елге
таңдай қақтырған тұлғаға айналып, есімі әлемдік деңгейдегі алғашқы
топ жетекшілерінің бестігіне еніп отыр. Ол әлемдік саясат алаңында
үлкен жетістіктерге жеткен, батылдыққа бара алған көшбасшы.
Халықаралық маңызы бар оқиғалардың алдыңғы сапында әрине,
Семей сынақ алаңын жабуға, сөйтіп, ядролық қаруланудан бас тарту
жөніндегі Жарлығы тұрары сөзсіз.
Ел астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру, ол жерде теңдесі
жоқ жаңа қала салдыруы, өзге де тарихи, халықаралық маңызы бар
құрылыстар салғызуы да көшбасшы көрегендігінің нәтижесі. Елбасы
халқын өмірлік маңызы бар бетбұрыстарға ақылмен, сабырмен бастап
бара жатыр. «ЕурАзЭК», «Кеден Одағы», «Бірыңғай экономикалық
кеңістік» сияқты Еуразиялық интеграциялық үрдістерге қол жеткі12
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зуіміз осының айғағы. Ал, алдағы жылы біздің еліміз құрамына 57
мемлекет кіретін Ислам конференциясы ұйымына басшылық жасайды деп ұсынылып отыр. Қазақстанның әлемге танылуы артқан
сайын оның тәуелсіздігінің тұғыры да орныға түсері хақ.
Адам қоғамнан тыс өмір сүре ала ма? Меніңше, олай болуы мүмкін
емес, қиын дүние. Ендеше, қоғам дамуы мен жеке адам бойындағы
тенденциялар бір-бірімен сабақтасып жатпай ма?
– Еліміздің тәуелсіздігін баянды етудің берік тұғыры неде деп ойлайсыз?
– Әрине, берік тұғыр – елдің ынтымағында. Елбасымыз Қазақстан
Халық Ассамблеясын құрғанда осыны да ойлады ғой. Өзіңіз ойлаңыз:
бір отбасындағы балалардың өзіне біріне өгей көзбен қарап, бірін
өзгелерден артық, биік көріп, енді бірін қағытып отырсаңыз не болар еді? Әрине, тәуелсіздіктің баянды болмағы – жеке адамдардың
бас еркіндігіне де байланысты. Алайда, халықтың, мемлекетіміздің
мүддесі қашан да бәрінен жоғары ғой. Елімізде жүздеген ұлттың
адамдары: «Туған жеріміз, Отанымыз – Қазақстан!» деп тұрып жатыр. Ендеше, неге оларды бөлектеп, бөтенсуіміз керек? Әрине, мен
бұл орайда өзара ынтымақты, елдің тұтастығын ойлайтын, соны
қорғайтын жандар туралы айтып отырмын.
«Бірлік бар жерде – тірлік бар» демекші, ынтымақтасқан жерде
ғана ел, мемлекет көркеймек. Алдағы уақытта Қазақстан Халықтары
Ассамблеясы мен «Нұр Отан» партиясы тізе қоса отырып, 1 Мамыр – Халықтар бірлігінің мерекесі деп аталуын іске асырмақ.
Бақтың өзі ынтымақты елді таңдайтын шығар? Елдің еркіндігі
оның намысының ешқашан аласармауында, болмысында көлеңке
түспеуінде, тілінің сақталуында, мәдениетінің өркендеуінде,
рухының төмендемеуінде.
– «Тәуелсіздік жас ұрпақ санасында даталы күн болып қана
қалмауы үшін өткен жылдардың барлығы тасқа түскен таңбадай
тарихымыздың жаңа парақтарында жазылуы керек» деген пікір де
бар. Бұған не дер едіңіз?
– Өткен күннің бәрі – тарих. Тамырымыз тереңде жатқан елміз
ғой. Арғысын қозғамағанның өзінде еркіндік алған соңғы жиырма
жылда ғасырға бергісіз қыруар өзгерістер болды. Ата-бабамыз бұдан
төрт ғасырдай бұрын аңсап, жүздеген көтерілістер жасап, күрескен
бостандықтың көк байрағы қазір желбіреп тұр.
Жас ұрпақ – тәуелсіз Қазақстанның ертеңгі иегері. Олардың санасында бұл жай ғана даталы күн болып қалмауы үшін, олардың білімі
мен мәдениеті деңгейі биіктей түсуі керек. Жаңа заманның мәдениеті
деген тек кітапханалармен, мұражайлармен, мәдениет үйлерімен
13
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шектелмесе керек. Жас ұрпақ ұлттық рухани құндылықтарымызды
бағалай отырып, оған жаңаша сипат беруге үлес қосатындай білімге
ие болуы тиіс.
Тәуелсіздік күні, Наурыз мерекелері деген – алаңдарға киіз
үйлерді тігіп тастап, ас та төк тағам үлестірумен шектелетін мейрам
емес. Бұл күн – 16 Желтоқсан – түптеп келгенде, думандатып мерекелейтін де күн емес қой. Ел еркіндігі үшін қаншама жас қыршын
кетіп, қаншама адам жазықсыз жазаланды. Ендеше, сол құрбан
болған жандардың рухына құрмет көрсету, есімін еске алу, тағзым
ету күні болып қалыптасты. Әлі де арнасы кеңіп, жетілдіре түспек.
Осыны жастарға түсіндіру, санасына сіңіру – бәріміздің парызымыз.
Мемлекеттігімізді қастерлейтін отансүйгіш, қаһармандық жігері бар
ел азаматын тәрбиелеу арқылы ғана тарих парағына жазылатын үлес
қосамыз деп ойлаймын.
– Сіз алғаш облыс басшысының орынтағына отырып, жиналыстар
өткізе бастаганнан-ақ жұрт: «Жылдар бойы қаншама ресми қызметте
келе жатса да қазақы мінезін жоғалтпаған, сөйлеу мәнерінде де өзге
тілдің жетегінде кетпей, қазақы болмысын сақтай білген азамат екен»
деген пікір айта бастады. Біздін де пікіріміз осындай.
«Отан от басынан басталады» демекші, бұл отбасынан басталған
қайнар бұлақтай таза, ұлттық тәрбиенің жемісі деп ойлаймыз. Сондайақ, сіздін үлкенді сыйлап, сөзін тындай білетін, кейде орынсыз сынға да
байыппен қарап, кешірімді бола білетіндігіңізден де ешкімді билікпен
бағындыруға, тәуелді етуге ұмтылмайтыныңызды аңғарған едік.
– Бәріміз де күні кеше ауылда өскен ұрпақпыз ғой. Қазақ тілінің
де, салт-дәстүрінің де қаймағы – ауылда, сол мекендегі ата-әжелерде,
ата-анамызда. Тілін, дәстүрін шын сақтағысы келген адамға
ешқандай тыйым салу да, ақырып-жекіру де бөгет бола алмайды
деп те ойлаймын. Кешегі коммунистік билік кезінде қаншама тыйым салынса да ұлттық төл салт-дәстүрлерімізді сақтап келгендер аз
болған жоқ. Мәселен, бала кезімнен есімде, отбасымызда үлкен
кісілеріміз наурызды да, айт күндерін де кәдімгідей мерекелеп,
атап өтетін. Тіпті, соларды бұқпантайламай-ақ атайтын еді. Ендеше, ұлтының құндылықтарын шынымен сақтағысы келген адамға
тосқауылдар да бөгет емес. Адамның жүрегіндегі сүю, қастерлеу
немесе жек көру сезімдеріне ешкім де бұйрығын жүргізе алмайды. Оларды сақтау немесе сақтай алмау – әркімнің ерік-жігеріне,
рухының мықтылығына байланысты.
Баланың отбасындағы ересектерден көріп, естіп білгенінен-ақ
оның мінезі қалыптаспай ма? Күнделікті әрекеттерден – әдет, әдеттен
14
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мінез, ал мінезден – тағдыр өріледі екен. Баланың мінезі алты жасқа
айналасынан нәр алып, он үшінде ол өз пікірі қалыптасқан, ат жалын
еркін тартып мінетіндей тәрбие алуы керек. Ақылы, еркі болса осы
жастан әрі қарай ол өзін-өзі де тәрбиелей береді.
Қандай заманда да ата мен бала арасындағы заманның өз
өзгерістері, жаңа қадамдары болады. Ендеше, үлкендермен келіспейтін, оның ырқына көнгісі келмейтін пікірлер де болады ғой. Осыны
екі ұрпақ бір-біріне терең түсіндіру үшін, бірін-бірі түсіну үшін өз
тілің мен діліңді, әдет-ғұрпыңды, салт-дәстүріңді білуің керек. Ана
тілін білмесең ата-анаңмен қалай ұғынысасың? Ұрпақ тәрбиелеп
отырған әр отбасы осыны есте ұстаса – тәрбие беруде олқылықтар
азырақ болар еді-ау... Үлкенді құрметтеу, оның сөзін бөлмей тыңдау,
кейбір ренішті сәттеріне түсіністікпен қарау, ілтипат білдіріп, сыйлап тұру – ұлттық тәрбиеміздің түп-тамырында жатқан дүние ғой.
Бұлар біздің «Ата көрген – оқ жонар, ана көрген – тон пішер» деген
мақалға орай ата-баба, әже-анадан үйренген, ақ сүтпен санамызға
ұялаған, бойға дарыған қасиеттеріміз.
Адамға ешқашан көптік етпейтін, ал олқылығы сезіліп тұратын
бір нәрсе – білім дер едім. Өз ұлтыңның тілін біліп, өзге тілдерді
де меңгеріп алсаң – олардың бір-біріне бөгеті бар ма? Осы ретте Чеховтың: «Қанша тілді білсең – сонша рет адамсың» дегені
ойға оралады. Немесе өзіміздің ойлы ақынымыз марқұм Қадыр
Мырзалиевтің: «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» дегені де халқына, тіліне деген зор құрметтің белгісі ғой. Міне, ел
тәуелсіздігінің айтулы күні де келіп қалды. Кешегі 1986 жылғы
Желтоқсан оқиғасын біз сол кездің жастары ретінде бастан кешіп,
жүрегімізден өткіздік. Сол көтерілісте құрбан болғандардын алдында
сол кездің өзінде басымызды иіп, олардың ерліктерін мойындаған,
бағалаған замандастарымыз. Сол кездері туындаған:
“Тоңдырды мені, тоңдырды сені,
Желтоқсан желі ызғарлы”, –
деген әнді біз де жан-жүрегіміз сыздап айтып жүрдік, әлі де сол
оқиғалар, сол көріністер көз алдымызда. Адам қиындықтарда,
күрестерде шыңдалады. Біздің халқымызды, әсіресе, жастарды осындай еркіндікке ұмтылған күрестер шыңдай түсті. Ендеше, осы еркіндігімізді бағалайық, оны сақтайық, бір-бірімізді қадірлей білейік.
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Елге адал
қызмет ету – парыз
Жалпы қай адам болсын өзінің туған топырағына тартады емес
пе? Мәселен, сайын дала төсінде туған азаматтың көңілі де сол даласындай кең, шалқар болып келсе, таулы өңірде дүниеге келген жан
әдетте сәл-пәл асқақтығымен, албырттығымен, қайрат-жігерімен
ерекшеленіп тұрады. Қалалық жерде өскендердің табиғаты өзінше
бөлек. Сол негізге сүйенетін болсақ, шыңдары көк тіреген Аспантаулар өңірінде елім, жерім деген атпал азаматтар көптеп саналады.
Бұл жолғы әңгімеміз сондай тау тұлғалы азаматтардың бірі Қазақстан
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Тұрарбек Асанов
жайында болмақ.
Мен туған жер Қарасаз, баурайдағы,
Жалғанда жер біткеннің бал-қаймағы.
Есім кетіп жүргенде ес білдірген
Жаралған жұлдызым ғой маңдайдағы, –
деп осы өңірден түлеп ұшқан мұзбалақ Мұқағали ақын жырлағандай,
Тұрарбек те осы Қарасазға жақын жатқан Сарыжаз ауылында 1951
жылдың 4 наурызында дүниеге келді. «Әркімнің туған жері Мысыр
шәрі» дегендей, Тұрарбек үшін де «жер біткеннің бал-қаймағы», кіндік қаны тамған әзиз мекені осы ауыл саналады. Әкесі Мәжіл еңбек
жолын жұмысшы болып бастап, кейіннен автокөлік жүргізушісі,
бригадир қызметін атқарады. Анасы Ауқан екеуі үміт күткен ұлдарын
шаруашылықтың барлық жұмысына белсене араласып жүріп өсірді.
Атасы Асан болса, Ұлы Отан соғысы жылдарында майданға алынып,
Сталинград түбінде болған қанды шайқаста ерлікпен қаза тапқан
екен. Тұрарбектің Қазтай ағасының еске алатынындай, атасы Асан
келбетті де келісті, нұр жүзді, жігіттің төресі деуге болатындай
тұлғалы азамат болыпты. Содан кейін де шығар, ел-жұртына да ерекше сыйлы екен. Бұл жағынан алғанда Тұрарбекті атасына тартқан
деп тұжырымдауға әбден болады.
Әдетте, есімдері елге белгілі адамдар жайында аңызға бергісіз
түрлі әңгімелер айтылып жатады емес пе? Тұрарбектің дүниеге келуі
жайында да сондай әңгімелердің бірқатарын келтіріп өтуге болады.
Сондай әңгімелердің бірін келтіре кететін болсақ, жас сәби өмірге
келер сәтте – көктемнің алғашқы күндерінің бірінде кәрі әжесі
16

Жақыпжан НҰРҒОЖАЕВ

Балажан түс көріпті. Көріпкелдік, емшілік қасиеті де бар кәрі әже
таңға қарай шырт ұйқыда жатқандарды оятып: «Бәрің тез тұрып,
есікті шалқайта ашыңдар! Үйге шекесі торсықтай ұл бала келді ғой.
Тұр, аш! Тұр, аш!» – дей беріпті. Сол жағдай себеп болды ма, әлде
Тұрарбек деген атына байланысты ма екен, оның есімі ат жалын
тартып мінгенге дейін Тұраш болып жүрді. Әжесінің тағы бір болжамы тура келгендей. Басында жас сәбиге Тұраш, Тұрарбек деген
екі есім қойған әжесі жарықтықтың: «Менің айтқаныммен қашанғы
Тұраш болып жүре берер дейсің? Есейіп, ат тізгінін ұстауға жараған
шақта менің қарашығым ел басқарар бек болады, сонда жұртшылық
Тұрарбек деп атай бастар» деген көріпкелдігінің айнымай келгенін
көрмейсіз бе? Сол айтқандай ол кейін Тұрарбек Мәжілұлы атанып,
Алматының үлкен-үлкен аудандарын да басқарды, ел аманатын
арқалаған халық қалаулысы да атанды. Осы жайтты айтқан кезде
«Жақсы сөз – жарым ырыс», «Сәбидің болашағын қалай болжасаң
солай болып қалыптасады» деген халық даналықтары ойға оралмай қоймайды. «Бәрін айт та бірін айт» дегендей, қалай дегенмен
әжесінің болжамы дұрысқа шыққан.
Кішкентай Тұраш сол әжесінің бауырында өсті. Оның балғын
қиялының шарықтап, бәйшешек арманының оянуына да әжесі
күн сайын ұйықтар алдында айтатын аңыз әңгімелер мен ертегілер себеп болған сияқты. Балғын сәби әжесі айтқан ертегілердегі
алып батырға ұқсап, жезтырнақ пен дию секілді зұлым күштермен
айқасып, жеңгенін көз алдына елестетіп жатып көзіне қалай ұйқы
тығылғанын байқамай да қалатын. Жас баланың бойында әділдік пен
турашылдық, қайсарлық секілді жақсы қасиеттердің пайда болуына
сол әжесі айтқан әңгімелердің әсері болмады деп кім айта алады?
Айта алмаса керек.
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Шапырашты Наурызбай
Өткен тарихымызды бағамдап, ел қорғаған ерлеріміздің даңқын
асырып жатқанымыз да тәуелсіздігіміздің арқасында қол жеткізген
жетістік десек, ешбір асырып айтқандық емес. Арқалы ақын Несіпбек
Айтұлының қаламынан туындаған «Шапырашты Наурызбай» поэмасын
да осы орайда дүниеге келген туынды деп бағамдауға болады.
Поэманы тұтас оқып шыққан адамның көз алдына ел басына күн
туып, ер етігімен су кешкен қиын-қыстау заманның тұтас бейнесі
келері анық. Сол заманда ел намысы деп атойлап шыққан ерлер ақ
найзаның ұшымен, сом білектің күшімен ұлан-байтақ жерімізді, асқар
асу белімізді сақтап қалды. Шапырашты Наурызбай батыр да елім деп
еңіреген сондай ерлердің бірі.
Заманның бетбұрысты, шешуші кезеңдері тарих дөңгелегінің
қай бағытта айналуына әсер ететін айтулы тұлғаларды тудырады.
Қазақ тарихындағы «Елім-айлап» еңіреген кезең де осылайша өз
қаһармандарын дүниеге келтіріп, уақыт сахнасына Абылай мен
Әбілқайыр сияқты хандарды, Қарасай, Қаракерей Қабанбай мен
Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай сияқты жаужүрек
батырларды шығарды.
Дастанның үлкен бір жетістігі сол, ақын там-тұм тарихи деректерді орнымен қолдана отырып ел қорғаған осындай ерлердің жарқын
бейнелерін жасай алған. Бұл жағынан алғанда поэманың Мұқағали
Мақатаевтың «Райымбек, Райымбек» дастанымен де үндесіп жататыны байқалады.
Ұрыс алдындағы дәстүрлі жекпе-жекте қай елдің батыры жеңсе, сол
ел жасағының рухы күшейіп, мерейінің таси түсетіні анық. Поэмада
Шапырашты Наурызбай батыр жекпе-жектерінің осылайша қазақ
жасағына рух беріп, жау әскерінің құтын қашырғаны әсерлі суреттеледі. Тарихи дерек құр баяндалып қана қоймай, хан, сұлтандардың
арасындағы тақ таласының ата жауды біржолата күйретуге кедергі
болғаны, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жаңа заманда жүзге,
руға бөліну сияқты кеселді жеңу қажеттігі поэзия тілімен оқырман
санасына шымырлай сіңіріледі.
Дастан «Жатқаны Дегересте – әшейін сөз, түскен жоқ алып батыр
аттан әлі...» деп түйінделіпті. Иә, Шапырашты Наурызбайдай батырларымыз аттан түскен жоқ. Олардың қаһармандығы ұрпақ жадында, ел
жүрегінде. Поэма осындай құндылықтарды ту қылып көтергендігімен
де құнды.
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Сейіт Қасқабасов, ҚР ҰҒА академигі,
филология ғылымдарының докторы, профессор.
– Әлқисса, әр халықтың өзіндік өсу, қалыптасу, даму барысы
болады. Соның ішінде қазақ халқының да әлем өркениетіне қосқан
қомақты үлесі бар. Бүгінде өткен тарихқа көз салар болсақ, кешегі Керей хан мен әз Жәнібек ханның қазақ тайпаларын бастап,
Шығыс Дешті қыпшақтан Батыс Жетісу жеріне қоныс аударуы
қазақ хандығының құрылуына мұрындық болды. Осыдан кейін тарих сахнасынан орын алған жаңа хандық өзінің үстемдігі мен жер
тұтастығы үшін сансыз күресті бастан кешірді. Нығайды, құлдырады,
билік үшін қырылысты, қысқасы, бір елде қандай саяси болмыс
орын алса соның бәрін бастан кешірді. Қасым хан мен Хақназар
және Тәуекелдің тұсында көршілерін ығыстырып, алыс-жақынға
күшін көрсеткен қазақ баласы Бұйдаш пен Тұрсын және Шығай
ханның тұсында билік тізгінін әлсіретіп алғаны да бар. Ал Тәуекел
хан қайтыс болған соң тарих сахнасына шыққан Есім хан «Еңсегей
бойлы ер Есім» деген атпен даңқты болды. Есім хан өлген соң оның
мұрагері «Салқам Жәңгір хан» тұсында Ойрат-Жоңғарлардың көсемі
Хоңтәйжының күшейген кезі еді. Қазақтың бұдан арғы тарихы қазақжоңғар арасындағы жүз жылдық соғыспен өріледі.
ХVІІІ ғасыр қазақтың елдігінің, мемлекеттігінің тағдыры сынға
түскен кезең. Ұзаққа созылған жоңғарлар шабуылы жерінен, елінен
айырып, ауыр апаттарға ұрынды. Осындай өте қатерлі, зобалаң туған
шақта, билер мен батырлар еліне пана болып, оларға тығырықтан
шығар жол нұсқады. Олар азаматтардың басын қосып, сыртқы жауларын ғана бөгеп қалмастан, ел ішіндегі алауыздықтарды шешіп отырды. Халық арасындағы басбұзар бұзақы, қыңыр-қисықтарды тезге
салып, ел берекесін сақтады. Осындай ынтымақтың нәтижесінде
қазақты жер бетінен мүлдем жоғалтуға ұрынған жоңғардың өзі жер
жастанып, тарихтан өшіп кетті. Ал осы халықтың жаужүрек рухы
қанша қырғынды көрсе де жоғалмай, біздің дәуірімізге жетті.
Бүгін біз тәуелсіз елміз. Ендеше, енді сол батырларымыздың
тұлғасын тәуелсіздікке деген ұмтылыспен өрнектеген жаңа бағыт, тың
идеяға құрылған жырлар ауадай қажет. Осы тұрғыдан келгенде, ақын
Несіпбек Айтұлының кейінгі жылдары жазып жүрген батырлық эпостарына өскелең ұрпаққа өзгеше патриоттық сезім сыйлайтын бүгінгі
дәуірдің батырлық жырлары деп баға беруге болады. Бұрынғыларын
айтпағанның өзінде, жуырда ғана жазып бітірген «Шапырашты Наурызбай» поэмасы «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған соң
оқырман қауымның жылы ықыласына бөленді. Тіпті, қаламгерлер
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мен тарихшылардың да назарын аударды. Жұмыс бабымен Астанаға
барған сапарымда бірқатар азаматтардың құнды пікірін тыңдадым.
Оны екшеп көріп, елге керек әңгімелер өз жадымда жүре бергенше
оқырманның игілігіне жарасын деген ойға келдім.
Бақтыбай Қасымбеков,
техника ғылымдарының докторы, профессор, академик:
– Қазақ халқының әр дәуірдегі қоғамдық-саяси, әлеуметтік
жағдайының қандай болғандығы сол тұстағы ел билеген хандардың,
сөз ұстаған шешендердің, қол бастаған батырлардың билік тәртібі
мен шеберлігіне тікелей қатысты болған. Өткенді айтпағанның
өзінде, осыдан үш ғасырдың алдындағы қазақ-жоңғар соғысында
үш бидің үш жүздің басын қосып, бір тудың астына топтастырып,
тентегін тежеп, ерлігін ерлеткен істері қашанда қазақ тарихында
қайталанбайтын құбылыс. Мұнда ең алдымен Төле биді жақыннан
тану керек. Сонда ғана Несіпбек жазған «Шапырашты Наурызбай»
поэмасындағы Наурызбай батырдың қалай батыр болғанын, Абылай
ханның ірі қолбасшыларының біріне айналуының себебін анықтап
алуға болады.
Архивтерді ақтарып отырсаңыз, мынадай мәліметтерге кездесесіз.
Қазақ халқының жоңғарға қарсы күресінің ұйытқысы болған, олардың
бір тудың астына жиналуына саналық жақтан әсер еткен Төле би деп
көрсетіледі. Сол Төленің арқасында үш бидің басы қосылып, пікірі
бір арнаға тоғысқан. Ол кісі Қазыбек биден төрт, Әйтеке биден он бес
жас үлкен болған. Сондықтан бір жағынан ағалық, енді бір жағынан
ақылдылық басымдылығымен Төленің пікірі қашанда ескеріліп
отырған екен. Сондай-ақ, Төле би бүкіл Ташкент өңірін өз уысында
ұстағандықтан күш салыстырмасында да артық болғанын аңғарамыз.
Сонымен бірге, бұл соғыста қолбасшылар көп болған. Кейбір
дерек көздерінде, Абылайдың қол астында 81 батыр болған деп жазылады. Алайда, аты аңызға айналып, олардың ерлігі мен қайсарлығы
қисса-дастандарда көрініс тапқандары санаулы ғана. Яғни, үш жүздің
үш батырымен қатар алты қолбасшысы болған. Осында бір байқаға
ным, сол тұстағы ақындар, батырлар ерлігін жырға қосқанда олардың
сіңірген еңбегі, батырлығы, бір-бірінен даралығы шатасып кетпеуі
үшін атымен бірге руларын атаған. Мұндағы руын қосып атау рулық
бөліністі білдірмеген, олардың атақ-дәрежесін көрсетеді. Айталық,
Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шанышқылы Берді
қожа батыр, Шапырашты Наурызбай, Табын Бөкенбай, Әбілхайыр
хан. Абылай хан осы алты батырдың оңы мен солын толық білген.
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Ірі-ірі шайқастарда олардың мүмкіндігін ескере отырып, жекпежекке шығарып отырған. Хан кеңесінде осы үш би, алты батыр және
екі үлкен ақсақал болған. Сонда хан кеңесіне үш жүзден он адам
қатысып тұрады. Қазір осы адамдардың бәрі Сарыарқаның төрінде
жатыр. Байқасаңыз, Шығыс Қазақстандағы әрбір жердің, таудың
аты бар. Шанышқылы руының үш жүзге жуық отбасы сонда тұрады.
Райымбек батырдың әкесі Хангелді де сол шығыста жатыр. Мұның
өзі ол кезде мынау Арғынның, анау Найманның, келесісі ұлы жүз,
кіші жүздің жері деген бөлініс болмаған. Қазақ даласы деп қараған.
Абылай ханның айналасына үш жүздің батыры мен биін, шешені
мен ақсақалын жинауының себебі осында жатыр.
Қазақ-жоңғар арасындағы 100 жылдық соғыстағы ең ірісі
осы Ақсуат маңында болған екен. Сол соғыста үш жүздің қолы
бірігіп, Абылай ханның басшылығымен күрескен. Бұл соғысқа екі
жақтан жиырма мыңнан қырық мың адам қатысыпты. Әрине, бұл
деректердің бәрі бізге нақты мәліметпен жеткен жоқ. Сондықтан
оның шынайылылығын зерттеп, зерделеу керек. Өйткені, сонда ғана
тарихтағы кейір ақтаңдақты анықтауға болады. Ескерілмей жатқан
ерлік істердің жарыққа шығуы да мүмкін. Қазірде жыраулар жырында аты бар, бірақ, ерлік істері ескерілмей ұмыт болған тұлғалар
жетерлік. Ал біз білмейтін қаншама батырлық шежірелер жабулы
қалды. Бұл тұрғыда бірқатар жұмыс атқарылуда.
Ол тұста қазақ тек жоңғармен ғана соғысқан жоқ. Іргедегі киіз
туырлықты қырғызбен, хиуамен, өзбекпен де атақоныс үшін
жағаласты, қан төгісті. Өйткені, қырғызд ар өз билігін жоңғар
шапқыншыларына берді де қазақ даласының тағы бір жағына қауіп
төндіріп отырды. Сонымен қатар, Балқаш пен Созақтың арасындағы
жайлауларды тартып алып, ондағы қазақ руларын қынадай қырды.
Барын олжалады, ұлын құл, қызын күң етті.
Ертеден бізге жеткен аңыздан Абылай хан Төле бидің түйесін баға
жүріп, тәлімінен нәр алған, тапқырлығынан сыр ұққан, сынағымен
шыныққанын білеміз. Осы тұста бүкіл қазақ даласына аты кеткен
данышпан, білгір, үш жүздің төбе биі өзінің есігінде жүрген, түйесін
баққан адамды қалайша хан етіп қойып отыр. «Бұл қандай себепке байланысты, көздеген мақсаты не?» деген заңды сұрақ туады.
Осының өзінен-ақ, Төле бидің биік парасаты мен көрегендігін
пайымдауға болады. Парасаттылықтың тағы бір белгісі, сол кезде
Ташкентті бірде қазақ, енді бірде өзбек билеп отырған. Ал Төле
бидің ауылы Ташкентке қарай ағатын судың басында отырыпты.
Қытайдың деректеріне сүйенс ек, Қытай императорлары Төле
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биге хат жіберу арқылы өзбектерді ауыздықтаған. Бұдан «Ташкент
маңындағы барлық елді мекендер Төле бидің қарамағында болған»
деген қорытынды жасауға болады. Әрине, «Су – тіршілік тамыры»,
оның үстіне өзбектер қоныстанған шөлейтті аумақтар суға тәуелді.
Егер Төле би су берсе, олар тіршілігін жалғайды. Сусыз не жасай
алады. Сондықтан бағынбасқа шарасы да қалмаған. Өзбек пен
ұлы жүз қазақтарын өз ықпалында ұстаған Төле би бүкіл қазақтың
басын біріктіргенде ғана жоңғарды жоюға болатындығына көзі жеткен. Сондықтан бұл міндетті батырлығы мен парасаты тең түскен
Абылайдың орындай аларына сенді. Тағы бір жағынан, Абылай хан
тұқымы болғандықтан ел ішіндегі бас-басына би болғысы келетін
топтарды ауыздықтауға да болады деп ойлады. Төбе бидің ойлағаны
дөп келді. Абылай ханның айналасына топтасқан қазақ батырлары
ақырында жоңғарды жеңіп шықты. Осыдан-ақ, ұлы жеңістің басында Төле бидің парасатының тұрғанын білуге болады.
Қазір біздің тарихшыларда бір жаңсақтық бар. Бәрі де өз жағына
тартқысы келеді. Қазақ-жоңғар соғысы жайында жазылып жатқан
дүниенің көбінде Бөгенбай мен Қабанбай жиі тілге алынады.
Басқалары жайында дерек аз. Тіпті, айтылмайды да. Абылай хан
барлық елді үш бидің құзырына тапсырып, басқарып келді. Сол
билердің де жасақ ұстап, қолбасшы сайлап, өз бетінше қанды
жорықтар жүргізуіне жол берді. Осы тұрғыдан келгенде, Төле бидің
де өз қонысын қорғау үшін жасауыл ұстап, қолбасшы сайлағаны
анық. Наурызбай батырдың да тарих сахнасына көтерілуіне Төле
бидің ықпалы болғанын анық.
Мұны поэмада:
Бола ма сұрағанмен жанға сауға,
Қасқайып қарсы тұрмай қалың жауға.
Ойлаған елдің қамын Әбілмәмбет,
Өткізді хан кеңесін Ұлытауда.
Ақылшы Алатаудай ел ардағы,
Кеңеске Төле би де келе алмады.
Жас батыр Наурызбайдан сәлем айтып,
Қай жерден тосатынын хабарлады.
Тағы бірде «Аңырақай» шайқасында Сабалақ Шарышты жер
жастандырған соң қалмақтың тағы бір батыры жекпе-жек сұрап
ортаға шығады. Сонда топ ішінен жұлқынып Наурызбай шығып,
Төле биден бата сұрайды. Мұны автор:
Алдына Төле бидің келді шауып,
Тұлпары тізгін сүзген жерді қауып.
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Атынан қарғып түсті бата сұрап,
Қаһары қабағынан қардай жауып.
Жас келді Төле бидің жанарына,
Көргенде Наурызбайды және мына:
«Саған да Сабалақтың жолын берсін,
Салып қайт, қас дұшпанды табаныңа!», –
деп жазады. Әрине, осыдан-ақ, Абылайды хан жасаған Төленің
Наурызбайды қол бастайтын батыр етіп тәрбиелегенін ақын қандай
тамаша бейнелейді.
Жиынның төрелік қып тоқтамына,
Қазыбек бата берді ақтарыла.
Сайланып Әбілқайыр бас қолбасшы,
Келген ел қайта қонды аттарына, –
дегендей, осы құрылтайдан кейін үш жүздің биі мен батырлары
тегіс атқа қонды. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарды күрес
те. Нәтижесінде қазақ даласы ата жаудан азат етілді. Сол тарихты
дендеп білмей, тереңдеп үңілмей, бүгінгі кейбір тарихшылардай
әркім өз жақынын өрлетіп отырса, Ахмет Байтұрсыновша айтқанда,
аққу, шортан, шаянның күйін кешеміз. Олардың ерлігі мен даңқын
ұқыптап зерттесек, бүгінгі, бұдан кейінгі ынтымақтың, бірліктің
іргетасын бекемдей аламыз. Ал, Несіпбектің жазған поэмасы осы
салаға қосылған тамшыдай болса да үлес деуге болады. Өйткені,
онда сол соғыстағы қазақ билерінің, шешендерінің, қолбасшы
батырларының барлық болмыс-бітімі, көзқарасы, парасаты мен
пайымы еш бұрмалаусыз, орнықты тұлғаланған.
Жақыпжан Нұрғожаев:
– «Манас» эпосынан оқыған едім. Манас батыр Балқаш көлінің
жағасына келіп, қоныс тігіп, іргесін бекіткен соң Көкше батырды
шақыртады. Мұны жырда:
Семіздерін сойғызып,
Сұлуларын алғызып,
– деп кете береді.
Мұнан пайымдағаным, сонау дәуіріміздің ар жағы мен бергі
жағын жырлаған «Манас» эпосындағы Көкше батырдан бастап
санамаласақ, ұлттық деңгейге көтерілген батырларымыз өте көп. Бұл
қазақ тарихында батырлар орнының өте ерекше болғанын аңғартады.
Ал қазақтың әрбір кішкентай руының өзінің батырлары болған. Олар
да халқының мүддесі, елінің тыныштығы, жерінің бүтіндігі үшін
күрескен. Бұқар жыраудың Абылай ханға жазған ұзақ толғауында:
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Қалданменен ұрысып,
Жеті күндей сүрісіп,
Сондағы жолдас адамдар:
Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай,
Шақшақұлы Жәнібек,
Сіргелі қара Тілеуке,
Қарақалпақ Ұлашбек,
Тіледен шыққан Естербек,
Шапырашты Наурызбай,
Құдаменді Жібекбай қасыңда, –
деп жалғасып кете береді. Өкініштісі, осы батырлардың бәрі
түгенделмеді, зерттелмеді. Оның да өзіндік себебі болды. Кеңес
билігі кезінде батырларымыздың ерлігін жыр ету түгіл, атын атауға
жол берілмеді. Ол кездегі ұрпақ шарасыз түрде өзгенің жасанды
тарихын жаттап өсуге тұра келді. Соның зардабын бүгінде тартып
келеміз. Қазақ тумысынан батыр халық. Әдетте, біз көмпіс болып
келеміз. Алайда, бір қозғалса бой бермейтін мінезіміздің бар екенін
жасырмаймыз. Бүгінде ел арасында батыр тұлғалы, батыл мінезді
азаматтар жетерлік. Алайда, олардың идеясы нәзіктеніп кеткен.
Сондықтан батырлар ерлігін дәріптеп, олардың парасаты арқылы
жас буынды тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені «Жау жоқ
деме, жар астында» деген бар. Тағы да «қырық жыл байлық, қырық
жыл кедейлік болмайды» деп түйіндейді халқымыз. Бұл сөздің
өміршеңдігі болмаса, бүгінге жетпес еді. Осы тұрғыдан келгенде
Несіпбек тыңнан түрен салып, ешкім бара алмайтын, барса да жүз
өлшеп, бір пішетін адамдардың қолынан келмейтін ерлікке барып
отыр десек артық болмас.
Дархан Қыдырәлі,
тарих ғылымдарының докторы:
– Өкініштісі, ата-бабамыздың өткенін ұғындыратын нақты
дәлелдің аздығы қолымызға байлау, көп нәрсеге тұсау болып келеді. Көбінесе елдің жадында сақталған шежірелер немесе оқиғалар
сұлбасы бойынша тұжырым жасаймыз. Көбісі ел аузындағы
әңгімелер. Оның көбі бертінде ғана Мәшһүр Жүсіптен бастап қағазға
түсе бастады. Айтулы ақын Несіпбек Айтұлының жазғандары сеңі
бұзылмаған тақырыпты ашты. Мұның ішіндегі Абылай ханның
парасаттылығы, Әбілхайыр ханның аңғалдығы, шоқтығы биік Төле
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бидің көрегендігі, Наурызбайдың ерліктері адамды сүйсіндіреді. Бұл
ерлік қана емес, елдік тұралы ұғымның қайнар көзі. Несағаңның
бұрын да бір кітабына алғысөз жазғанымда «Елдіктің жампоз жар
шысы» немесе «Несіпбек Айтұлы тұтас дәуірдің энциклопедиялық
бейнесін жасаған кең тынысты эпик ақын», – деп түйіндеп едім.
Ағамыз бұрынғы жыраулар сияқты кең толғайды. Өз басым «Шапырашты Наурызбай» поэмасының да, одан бұрынғы дүниелерінің де
қалай туғанына куәгер болдым. Оның кейбірі бір аптада, тағы бірі бір
ай немесе одан ұзақ уақытта жазылды. Алайда, Несағаң бұл поэмаға
қатты толғанды, толғатты, қиналды. Оның да өзіндік себебі болды.
Мұны оқығаннан кейін барып түсініп жатырмын. Бір поэма арқылы
бір ғана ғасырды емес, Қарасай батырдан бастап, бүгінгі Елбасыға
дейінгі тұтас аралықты жалғап кетті. Мұндағы Есім ханнан маңдайша
арқылы Қарасай батырға өтетін қызыл жолбарыс қазақ тарихында
жиі айтылатын киенің белгісі.
Бұл поэмада былайша көркемделеді:
Өмірдің өзгермеген салты көптен,
Ел үшін есіл ерлер жортып өткен.
Есім хан алтындаған ақбоз үйін,
Дейді жұрт Қарасайға тарту еткен.
Қылыштай қия шауып, сара тілген,
Ерлерді ана туып, ел өсірген.
Келіпті Қарасайға үймен бірге,
Жолбарыс қызыл шұбар ер Есімнен.
Содан кейінгі мына, Үшқоңырдың сұңқ арлары, манағы
қызыл жолбарыс кімге арналғаны айтылмаса да, түптеп келгенде,
көзіқарақты оқырман бұл поэмадан ұлттық үрдістің мазмұнды мұра
екенін жазбай таниды. Өйткені, қазақта тектілік жайлы ұғым көп.
Несағаң осы тектілікті өте шебер, бұлтартпас, мін таба алмас қалыпта
жеткізе білген.
Бәріңізге аян, биыл Абылай ханның 300 жылдығы аталып өтуде.
Несағаң осы ұлы ханның айналасындағы барлық батырларды жырлап келе жатыр. Шындап келгенде, Абылайдай ерлік пен елдіктің
ұранына айналған тұлға. Қазір біз сол бабалар армандаған күнге
жетіп отырмыз. Осы тұрғыдан келгенде, бұл поэма Абылай ханның
300 жылдығы мен тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған үлкен
тарту деп ойлаймын. Сондықтан қазақ батырларының барлығын
бөле-жармай кітап етіп құрастырылса, бүгінгі ұрпаққа тағылымды іс
болар еді. Бұл санамызды сілкіндіріп, ұлттық мақтанышымызды арттырды. Қазақ екенімізді, ұлт ретінде қалай сақталып қалғанымызды
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көрсетеді. «Өткенді іздеген елдің болашағы баянды болады» деген
халық даналығы бар. Өйткені, кешегісіз бүгін жоқ. Әрине, өткені
мізден ұялудан гөрі мақтанатын жеріміз көп.
Поэманың соңғы шумақтарында:
Шығысқа тура қарап аттың басы,
Батырдың қасқайып тұр тас тұлғасы.
Айқасқан талай жаумен бұл қазақтың,
Бүгінде қас пұшпаны жоқтың қасы, –
деп келетін өзімізге демеу, басқаларға айбат болатын Наурызбай
батырға арналған ескерткішті өз басым көргенім жоқ. Алайда,
Несағаңның поэмасы арқылы батыр бабам ыздың айбаты мен
сәулетін сезінгендей болдым.
Тағы да:
Қай заман ұлы шайқас тоқтағалы,
Қоздайды, көне тарих шоқтанады.
Жатқаны Дегересте – әшейін сөз,
Түскен жоқ алып батыр тақтан әлі, –
деп аяқталатын поэма қандай ойға жетелейді. Өйткені, бұл да бір
ескерткіш. Ескерткішті сәулетшілер жобалап, шебер қолдар құйған
болса, Несағаңның поэмасы сөз шеберлігімен құйылған мәңгілік
ескерткіш. Ендеше, осындай іске «Бәрекелді!» демеске шара жоқ.
Жақыпжан Нұрғожаев:
– Осы орайда, Несекеңе рахмет айтқан жөн. Өйткені оның
көзі қарақтылығымен өмірге жаңа, жанды, өміршең дүние келді.
Бала күннен батырлар жырын оқып өстік, бертінгі жылдары да
жазылған дүниелерден хабарымыз бар. Жақын тартып, жағынайын
деп отырған жоқпын. Бұрынғы жазылған батырлар жырының дені
жер бауырлап қалған немесе батырдың туғанын, жүргенін, көргенін,
өлгенін тізе салған шығармалар. Ал Несіпбектің поэмасы тек батыр
өмірінен сыр шертуден аулақ, батырдың көрегендігі, көсемдігі,
шешендігі, әулиелігі, айта берсек көп. Қазақ батырының бойында
болуға тиісті қасиеттердің жалпы жиынтығын шоғырландырған іргелі туынды. Сол кездегі Наурызбай кім? Қай деңгейде болғандығын
түсіндіріп, болмыс-бітімін, тұлғасын анық ашып береді. Бұл бұған
дейін жазылған ерлік эпостарында кезікпеген құбылыс. Ақындық
шеберлік деп осыны айту керек. Мысалы, жоғарыда айтылғандай,
Аңырақай шайқасында бабамыз жиырма жаста болған екен. Ал
Абылай Наурызбайдан екі-үш жас кіші. Бір дәуірдің екі алыбы осы
шайқаста танысады. Осы ұрыста Абылай Шарышты жеңсе, келесі
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жекпе-жекте Наурызбай Доланқараны жер құштырады. Қарап
отырсақ, жоңғардың жойқын қолына қарсы тұңғыш реткі жеңіске
жол ашқан екі батыр болып отыр. Ал Несіпбек осыны дөп басып,
тек бір ғана адамның басына жазылып келген ақиқатты әдебиеттің
қаруы арқылы ашып береді.
Осы жерде тағы бір айтатын нәрсе, бұл поэма Наурызбайды жырлау емес, қайта қазақтың ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздікке
деген үмітінің ұшқыны. Мұны жырға қоспау біздің азаматтығымызға
сын емес пе? Арамызда Несағаң ғана осы сыннан өте алған шығар
деп ойлаймын.
Ахмет Кендірбекұлы:
– Несағаңмен әрі жерлес, әрі сырлас болғандықтан жас кезіндегі
жазғандарын да, бүгінгі жеткен биігін де әбден білемін. Әр туындысын қалт жібермей оқып, екшеп отырғандықтан қалам қуатынан
да хабарым көп. Тіпті, осы поэманың басында үш бет болып
жазылғанын да білуші едім. Оны оқып көріп Несекеңе:
– «Туар нәрсе сәтімен» дейді Несеке, қолға алған жұмысыңызда
өркенді дүние шығайын деп тұр. Бірақ, оған батылдық керек. Басар жолыңыз күрделі. Өйткені, батырлардың бірінен бірі шоқтығы
биік. Егер талабымды қайтармаймын десеңіз Абайша «Соқтықпалы,
соқпақсыз» күйге дайын болуыңыз керек. Тарих – ол халықтың
кешегі жүрген жолы, айтқан өсиеті, өмір кешірмесі десек те, ол өте
нәзік нәрсе. Абайлау керек. Егер бір бүлінсе оны қайта қиюластыра
алмайсың. Тағы бір жағынан, тарихты жазу үшін батылдықпен
қатар терең зерттеу, зерделеуге жауапкершілік керек. Өйткені, сен
жолдасыңа хат жазып отырған жоқсың, ұлтыңның, еліңнің өткенін
жазып жатырсың. Шындыққа қиянат жасасаң ел бүлінеді. Қате
жазсаң ұрпақ алжасады. Өзіңе тартсаң бүгін бе, ертең бе, өтірігің
аймандай болады, – дедім.
Несағаң бар ынтасымен кірісті. Бір жыл бойы қиналды, шаршады,
шалдықты. Десе де, ұрпаққа өнеге, елге үлгі болатын құнды дүние
туды. Мана айтып жатырмыз, елдің жадында сақталған деректі
тірнектеп жинап, оны қайтадан ақ өлеңмен аударып халқына беру
деген айта салуға оңай шығар, атқаруға қиын жұмыс. Басқа батырлар
туралы да мысалы, Қабанбай жайындағы «Ту» атты поэмасы қандай
керемет. Бір оқыған адам қайта-қайта соға беретін құндылығымен
жан жылытады. Оқыған сайын тебіреніп, тербеліп отырасың.
Расында, бізде бір батырдан бір батырды артық көретін жеріміз
бар. Алайда, үш ғасырдың алдында қазаққа қатер төнгенде сол
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батырлар бір ғана мүддені көздеді. Ол – қазақ елінің, жерінің
амандығы еді. Біз қазір осы тұтастыққа жете алмай келеміз. Сон
дықтан үлкен биікке көтеріле алмай жатырмыз. Ал Нескең бұл
биікке көтерілген және бізді солай жетелеп бара жатқан азамат.
Әрине, Нескең үш жүздің батыры туралы поэма жаза алады. Және
келістіріп жазуға да қалам қарымы жетеді. Былай қарағанда, поэма
жазу жеңіл көрінгенімен тарихи тұлғалардың өмір сүрген уақыты,
сол дәуірлік адамның тұтас ғұмырынан хабардар болуы керек. Тіпті,
сонымен бірге жүріп, ойлағанын ойлап, тойлағанын тойлауы, жауға
бірге шауып, билік айтса қатар тұрып толғануы керек. Нескең осы
поэманы жазу барысында айтылғандардың бәрін басынан кешірді.
Қадыр ақын айтқандай: «Жүректен шықпаған сөз жүрекке жетпейді» дейтіні де осы. Өткенде «Конгресс холлда» Болат Әбділманов
«Туды» оқығанда жанымда отырған ақсақалдар жылап отырды. Бұл
поэманың қаншалықты әсерлі екендігін білдіреді. Ал «Шапырашты
Наурызбай» поэмасындағы бас батырдың көзін көлегейлеп, алысқа
қарап тұрғаны қандай керемет суреттелген. Мұнан батырдың алдында үлкен мұрат пен мақсат жатқанын байқауға болады. Ол біздің
тәуелсіздігімізге деген алғашқы ұшқын деп қарауымыз керек.
Әрине, мен сіздің мұнан да шыңдалып, биіктей береріңізге
сенемін. Өйткені, бұл баспалдақ. Сіз осы поэмаңыз арқылы сол
баспалдақтардың ең биігіне шығып тұрсыз. Бұл биік ақынға керек
емес те шығар. Бірақ, ол елге керек. Жастар оқиды, ой түйеді, ойланады.
Жасыратыны жоқ, бүгінгі жастар не оқып, не қойғанын білмейді. Бұл олардың кінәсі емес. Солардың ойына қонып, талғамынан
шығатын тың дүниелерді бере алмаған өзіміздің де әлсіздігіміз бар.
Ал Несағаңның поэмасы осы олқылықты толтырды. Енді оқитын
дүние өмірге келді. Оқи алмаса жастарға сын.
Қазір батырлар жырын қарасөзге айналд ырып, балалардың
оқуына, үйренуіне қолайлы етіп суретті кітапшалар шыға бастады. Бұл қуанарлық жағдай. Өзге елдің жасанды батырларын жаттап өскенше жанына жақын, жігеріне жалын қосатын өзіміздің
бабаларымыздың парасатымен сусындап өскенге не жетсін. Осы
тұрғыдан келгенде, Несағаңның батырлар жайында жазған поэмаларынан жинақ шығару ісін тездетіп қолға алған жөн.
Адам өмірге келгеннен кейін Алла алдына өтейтін парызы көп
болады. Мұның ең бастысы, еліне қызмет жасау. Еліне қызмет
жасаудың өзі аруақтардың алдындағы перзенттік борыш. Мүмкін
біреу әкесін шығарар, біреу жақынын жазып жатыр. Олардікі де
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парыз. Бірақ оның барлығы ғасырдың арғы жағындағы тарихқа бара
алмайды. Ал, сіз соған сүрлеу салдыңыз, бағыт көрсеттіңіз. Қалай
жазу керектігін қаламгерлерге ұғындырдыңыз. Мәселен, мен шешемнен жастай қалдым. Анам туралы бірнеше сағынышты өлең жаздым. Бірақ, одан арыға бара алмадым. Несағаң ұлттың әкесін жазып
отыр. Бұқар жыраудың жырында қазақтың жиырмаға жуық батыры
аталады. Оның бәрі қазақтың әкелері. Қазақта: «Іздемегеннің ізі
суыйды» деген жақсы сөз бар. Сіз жоқты іздеген жоқтаушысыз және
соны тапқан қырағы жансыз.
Дархан Қыдырәлі:
– Кезінде кеңестік саясат өзінің жауларын құбыжық етіп көрсетті.
Бұл біздің санамызға сіңіп қалды. Ал, мына поэма мұндай әділет
сіздіктен аулақ. Несіпбек Айтұлы жоңғарды да жиіркенішті етіп
көрсетпейді. Қайта олардың да артықш ылығын, батырлығын,
мүмкіндігін көрсет е отырып, өзіміздің де өміршеңдігімізді
өрлетеді.
Наурызбай мен Доланқара арасындағы жекпе-жекті барынша
шебер суреттеген ақын:
Найзаны гүрзіменен қалмақ қақты,
Соққыдан қолға түсті салмақ қатты.
Қимылдап қалт жібермей Наурызбай да,
Алыптың осал жерін аңдап бақты.
Айқасты, дүлей күшті екі дию,
Айғай-шу, екі жақта ыю-қию.
Мүлт кетсе мүрдем кетер түрлері бар,
Оңай ма кімге болса жанын қию?
Сондай-ақ, мұндағы жеңіс пен жеңілістің тек қара күшке ғана
тәуелді болмастан, болашаққа деген сенімнен келетінін кескін
дейді. Осы арқылы бүгінгі тәуелсіз елдің тарихын қалай жазу керектігін білдіреді. Ескі идеологияны тас-талқан ете отырып, өмірге
шынайы қараудың жолын нұсқайды. Бұл басқа ақындарға үлгі
болуы керек. Нақтылап айтар болсақ, осы пайым біздің тәуелсіз
діктің, санамыздың, ойымыздың құдіреттене түскенін аңғартады.
Әлбетте, адам сапалы тәрбие, саналы білім алу үшін ең алдымен ой
азаттығына жетуі керек. Несекең сол тәуелсіздікке жетудің жолын
қалам қуаты арқылы дәлелдеп берді. Осының бәрін бір поэмаға
сыйғызып отыр.
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Несіп Жүнісбайұлы,
жазушы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері:
– Аллаға серік қоспайтын, Абайға ақыл қоспайтын халықпыз ғой.
Дегенмен, замандар өтіп, Абайға көп ақындарды қатар қоймай, оның
мұрагерлерін атайтын болса, солардың алдыңғы тобында маңдайы
жарқырап Несіпбек тұрады. Мен оған сенемін. Әрине, жақын жолдас
болған соң реті келгенде мақтайын немесе жағынайын деген ойдан
аулақпын, қаламгерлік құдіретін айтып отырмын. Оның қаламынан
туған «Шапырашты Наурызбай» атты поэмасын сыртынан көріп,
қызықтап отырған жоқпын. Кезінде «Жас Алашқа»: «Абыз ақын, қобыз
ақын Несіпбек» деген мақала жазған болатынмын. Сол мақаланы кейін
де әдебиетшілер мен сөздің құнын түсінетін оқырмандар жиі айтып та
жүрді. Бір күні үйге оралсам, есік шалқасынан ашық, үйдің іші айқайға
толған. Төргі үйге кірсем, поэманы айқайлап оқып Нескең отыр.
– Сен де кел, отыр, тыңда мынаны, – деді.
Айтқаны орындалды. Кейін де бірнеше рет қайтара тыңдадым.
Бұл поэманың алғаш жазылған кезі-тұғын. Тіпті, бір кездері соңғы
он-он бес парағын жыртып тастап, қайта жазған уақыты да болды.
Кейде мен де жазушылығым, білермендігімнен емес: «Әй, Неске,
мына жері былай болса...» дегендей, ақылымды да қосып жүрдім.
Әрине, үш батырға да, яғни, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбайға
Нескеңнің еш жақындығы жоқ. Ал сол тұлғаларды сөз құдіретімен
тас тұғырға отырғызудың өзі жүрегінде түгі бар адамның ісі десек
те қателеспейміз. Өйткені, мұнда батыр жайлы жазылып жатқан
жоқ. Қазақтың өткені, батырлығы, парасаты, ел қорғауы қамтылып
жатыр. Міне, ақындықтың құдіреті деген осы. Сондықтан Нескең
жазған поэмаларды ХХІ ғасырдағы батырлар жыры ретінде кітап етіп
шығару керек. Өйткені ол бүгінгі тәуелсіз елдің ертеңгі болашағын
ұстайтын ұрпақтарға үлгі-өнеге беруі керек. Мен болашақ кітапқа
«Үш ноян» деп ат та қойып қойдым. Әлбетте, қазіргі жастар батырлар
жырын оқымайды. Ендігі буынды жаңа батырлар жырымен сусындатуды қолға алатын кез келді.
Сонымен қатар, менің айтайын дегенім, Нескең үлкен тәуекелге
барып отыр. Ешкімге ұқсаған жоқ. Бірақ, көптеген түсінігі таяз
адамдар Несіпбек жағыну үшін жазып жүр деп те айтып жүр.
Жоғарыда айттым, Несіпбектің жазған батырлық дастандарындағы
тұлғалардың бұл кісімен еш қатысы жоқ. Бұл бабалар парасатына
бас игендік. Кешегі Ілияс Ақанды тірілтті. Сонда Ілияс бұл дастанды
кімге жағыну үшін жазды. Бұл тарихқа деген табынудың құдіреті.
Қазақ әдебиетінде ежелден бар үрдіс.
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Осы Нескең өзі шәкене ғана адам, бірақ басқалар дендеп бара
алмайтын тереңге қарай баратынына таңғаламын. «Шапырашты
Наурызбай» поэмасында қазақтың тарихына қатысты көптеген тың
деректер келтірілген. Батырлар жекпе-жегінің де біз білмейтін сырлары ашылады. Нескеңнен бұл деректі қайдан тапқанын сұрап едім:
– Міне, мына кітаптан алдым, – деп бірқатар кітаптарды көрсетті.
Қараңыздар, қаншама еңбек. Егер құлшынысы жоқ автор болса бұл
шындықты жінтіктеп іздемей, сырғып өтіп кетер еді. Поэманың
құдіреті оқығанға да, естігенге де бірден әсер етеді. Ілияс ақын
айтқандай, «Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын
кемеңгерді» дегендей, өз батырын, данышпанын, талантын өзі іздеп табу керек. Сол арқылы оны биікке көтеріп, халыққа жеткізген
де жөн. Ол үшінде ақиқатқа айрықша көзбен қарайтын Нескеңдей
талапты адам болғаны дұрыс.
Кейде, ру жайлы да жаңсақ айтылып жатады. Меніңше, бірбіріміздің руымызды білудің еш айыбы жоқ. Ал өзіңді өрге көтеріп,
басқаны итеріп қою сенің кінәң. Бала күнімізден үш батырды естіп
өстік. Оны Несіпбек шығарған жоқ. Яғни, Қанжығалы Бөгенбай,
Қаракерей Қабанбай, Шапырашты Наурызбай әр қазақтың төрінде
ілулі тұруы керек. Өскелең ұрпақ солардан жоғын іздеп табуға
талпынғаны дұрыс. Өйткені қазақтың үлкен батыры туралы керемет
туынды дүниеге келді. Бұл біріншіден, батырлардың аруағының
қолдағаны шығар. Одан кейін қолдап жүрген ұрпақтары.
Бақтыбай Қасымбеков,
техника ғылымдарының докторы, профессор, академик:
– Мен, бір нәрсені басып айтқым келеді. Ол – ақындық қасиеттің
көкке шапшып тұрғандығы. Содан кейін Наур ызбай батырд ы
шығарманың өзегі етіп, қазақ халқының басына туған күндерді
айшықты тіл, астарлы оймен жеткізгені. Мұнан ақынның сурет
керлік шеберлігін де анық аңғаруға болады. Қатты дауылда толқыған
теңіздің көбік шашқан толқынындай тасқындаған шабытқа тәнті
болмай тұра алмайсың.
Кешегі Асан бабамыз халқына жайлы қоныс іздеп, жер шалып,
әлемнің әр түкпіріне барған ғұлама. Оның: «Жәнібекке айтқаны» деп
аталатын толғауында халық пен хан арасындағы қарым-қатынас сөз
болады. Ал Несағаңның поэмасында халық пен тарих арасындағы
байланыс көрініс табады.
Ұшсаң да қанат байлап көңіл-құсқа,
Дариға, өте шығар өмір қысқа.
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Ерліктің ел қорғаған үлгісі боп,
Алыпты кейінгіге небір нұсқа.
Тапталып қалың жаудың табанына,
Күңіреніп батты тау мен дала мұңға.
Батырлар толарсақтан қан кешіпті,
Кешегі Абылайдың заманында.
Өз алдына ел болуға талпынған, жерінің бүтіндігін қорғап шарқ
ұрған қиын жағдайды бірден еске салып, жырға қосып әкетеді.
Қайда деп қалған соқпақ ер бабадан,
Сұрадым Алатаудан, кең даладан.
Семсердей қанатымен көкті сызып,
Сұңқар кеп елес берді сонда маған.
Байқадыңыз ба, кешегі Қазтуған жырауды көп толғап, оның
пікірін уағыздап өткен Мұрат ақынның ізі жатыр мұнда. Мұрат
Қазтуғанды елестен іздейді, Несағаң батыр бабаны сұңқардан
сұрайды. Бұл да қазақ жыраулық дәстүрінің бір сиқыры. Тағы да
ақындық қуаттың ұшқырлығы. Мұны Несағаң Мұратқа ұқсайын
деп жазған жоқ. Тіпті, Мұрат ақын туралы қаншалықты білетінін
де мен білмеймін. Менің білетінім, бұл қазақ өнерінің қанға сіңген
қасиеті мен сол қасиеттің шабыт арқылы көрініс табуы. Егер біз
жінтіктеп іздейтін болсақ, «Шапырашты Наурызбай» поэмасынан
бүкіл қазақ жырларының барлық детальдарын тауып шығуға болады.
Бұл ұқсастық емес, ежелгі жыраулар дәстүрінің қайта оралғанының
белгісі.
Тағы бір назар аударатын нәрсе, поэмадағы образды сөздер.
Бұрын-соңды қолданылмаған, тек Несағаңа тән тіркес. «Батыр
мен текті құстың рухында, әйтеуір байланыс бар бір ғажайып»,
«Аузымен құс тістеген қос тұлпарды», «Пенденің болмаса бір тас
құлағы», «Жоңғардың жанға батып жонданғ аны», «Көк найза
қолындағы ырғай сапты», «Мансапты мұратым деп ұққан жаман»,
«Иілмей алтын басы жер жұтқанша», «Қылыштай қия шауып, сара
тіліп»... Кейде, ақын бес немесе одан көп жолды өлең шумағында
жиі қолданады. Бұған қарағанда өлең құрылысы жағына да көп мән
берген. Әсіресе, ойдың шырайына сұлу бейне енгізген. Әрбір сөз,
әрбір жол өз орнында. Поэма поэтикалық тілі жағынан да оқыған
адамды жалықтырмайды.
Ақын, әсіресе, адам тұлғасын, батырлар бейнесін суреттеуге шебер. Поэмадағы батырлардың мейлі қазақ, мейлі жоңғар
болсын, бітім-болмысы бірі-бірінен асып түседі. Ақын олардың
әрқайсысына лайықты кескін-келбет, қуат-жігер, айбын-айбар бере
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білген. Бірінде бар қасиет екіншісінің бойынан кездеспейді. Мұны
«Аңырақай» шайқасындағы Абылайдың – Шарышпен, Наурыз
байдың – Доланқарамен шайқастарынан-ақ анық білуге болады.
Сондай-ақ, бұдан басқа жекпе-жектерді суреттегенде батырлардың
өздеріне тән әдісі, айласы, әрекеті болғанын көзге ұрып тұрып
көрсетеді. Батырлардың бірі – қылышпаз, бірі – найзагер, бірі –
күрзі сілтеудің шебері екенін сендіріп тұрып жазады. Осылардың
арасынан Наурызбайды даралап, даңқын асырып көрсетуге тыры
сады. Ол қазақ халқының бойындағы ерлік, өмірлік қасиеттермен
ұштаса тұлғаланады.
Әрине, бұл менің поэманы көре сала қызығып, асығыс-үсігіс
оқып шыққандағы түйгендерім. Бұл поэма әлі талай жас әдебиет
зерттеушілерінің ұшқыр ойына, қырағы көзіне шалынарына, сананы желпіндірер шындықтарды ашуға жүк салатынына күмәнім
жоқ. Ендеше, жаңа туындының жолына сәттілік тілегеннен басқа
айтарым да болмай тұр.
Ахмет Кендірбекұлы:
– Әлбетте, солай боларына сенімдіміз. Десе де, мұнда мына бір
жайға назар аудару керек. Бұрынғы батырлар жырындағы оқиғалар
тәуелсіздік деген ұғымнан гөрі негізінен аңыз бен ертекке бейімдеу
болып, бас кейіпкер мұратына жетіп немесе мұратына жете алмай
бітеді. Ал «Шапырашты Наурызбай» поэмасының ерекшелігі –
батырдың бейнесі бүгінгі тәуелсіздік үшін қызмет етіп тұр. Өткен өмір
мен бүгінді жалғап, басқаша ой түйеді. Қазақтың батырлар жыры көп
болғанымен ерлікті елдіктің биігіне көтергендері санаулы. Мысалы,
мұрағатта Алпамыс, Қобыланды тәрізді ауыз әдебиеті үлгілеріне жататын жырлармен қатар Қабанбай, Бөгенбай батыр сияқты біршама
бергі заманның ерлері туралы жырлар да бар. Райымбекті Мұқағали
Мақатаев қайта тірілтті. Нескең екеуміз Сүйінбай мен Жамбылдың
жырында Қарасай мен Саурық, Сұраншы мен Жабай батыр туралы
мәлімет бар екенін аңдадық. Алайда Наурызбайға қатысты бірде-бір
жолды таба алмадық. Наурызбай батыр аталмай қалған. Мұны айтып отырғаным, Мұқағалидың Райымбек батырды елге оралтқаны
сияқты Нескең де Наурызбай батырды дастаны арқылы халқымен
қайта қауыштырды.
Ата-бабаларымыздың бір артықшылығы, ел басына қиындық
түсіп, жау шапқанда барлық қазақ ат ойнатып шабатын әдеті болған.
Міне, осы санамыздан өше бастаған қастерлі батылдықты Несағаң
қайта жаңғыртып отыр. Сонымен қатар, халықты ірітіп, шірітетін,
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бөліп-жаратын қасіретімізді де қаймықпай көрсетеді. Таққа талас,
жүзге бөлініп тарап кету, болмашы байлық үшін туыстар арасына
түсетін сызатты да шықпырта жазады. Осы тұрғыдан келгенде поэма
жас ұрпаққа үлгі болатын шығарма деуге болады.
Тағы бір жағынан, осы поэманы оқып отырсаң Несағаң бейне
халқының жоғын іздеп жүрген жоқшыдай көз алдыңа келеді. Осы
тұста Несағаң тағы да Асан атаның арманын жалғаушы ретінде
тұлғаланады.
Жақыпжан Нұрғожаев:
– Кейде осы поэма Несіпбектің жүрген жол, басқан ізі, көргенсезгені мен кешкен күндерінің картинасы сияқты елестейді. Өйткені,
Несіпбек екеуміз бір-бірімізді әбден білеміз. Дос та, жолдас та,
пікірлес те болып келе жатырмыз. Бір-біріміздің минусымызды да,
плюсымызды да толық білеміз. Осы тұрғыдан келгенде, Наурызбай
бабамыздың өкініші, өкпесі, қайсарлығы, батылдығы, барлық жақсы
қасиеттері автордың ішкі жан дүниесімен астарласып жатқандай. Бұл
да қазақ әдебиетінде бар жағдай. Мысалы, кешегі Абай романындағы
Абайдың оқудан ауылға оралғаны Мұхтардың өмірінен алынған
бейнелеу болса, Наурызбай батырдың алысқа көз тігіп, ойлы жүзбен
қарап тұрғаны да Несіпбектің бекем тұрып ұзаққа шабатын қаламгер
екенін дәлелдеп үлгергенімен үйлеседі. Сондағы айтайын дегенім,
Шапырашты Наурызбай поэмасы қазақ әдебиетінің барлық үлгілерін
пайдаланған және сол өлшемге өзіндік бөлекше бітімі мен болмысын сіңіре алған туынды. Әлбетте, оның қыры мен сыры әлі талай
зерттеушінің назарына ілігетініне сенемін.
Атам қазақ алты жасар баласын да алыс сапарға ақ жол тілеп,
аттандырып жатады. Содан кейін сол сапардан олжалы оралғанда
ауыл-аймақ болып көргенін сұрап, қуанысып қалатыны тағы бар.
Өздеріңіз манадан бері поэма жайында көп айттыңыздар. Оның
құнын да, келешекке барар бағытын да көрсетіп жатырсыздар. Мұның
бәріне «Бәрекелдіден» басқа айтарымыз болсын ба? Несіпбек төрт
құбыласы тең түскен ақын. Мінезі қалай болса, шығармашылығы
да солай. Өңірдің өміршеңдік келбетін суреттеу, сезіммен сырласу
ақын жүрегінің сан қырын көрсеткені ақиқат. Өлең жазудағы үздік
құбылыстармен құрсауланған Шанышқылы Бердіқожа жайлы
көлемді еңбегін екі-ақ айдың ішінде жазып шыққанын білетін едім.
Бірақ, «Шапырашты Наурызбай» поэмасын аттай бір жыл толғатты.
Ендеше, неге солай болғанын автордың өз аузынан естісек?
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Несіпбек Айтұлы, ақын:
– Әр қаламгердің өзін-өзі зорлап жазуына болады. Ал нағыз шабытпен, ширыға отырып жазатындар бөлек. Мен бұл поэманы жазу
үшін көп толғандым. Кешіккеннің бір себебі осында. Екіншіден,
шығармаларымда мен тек батырлардың ерлігін түгендеуден гөрі
тәуелсіздікті жырлауға ден қойдым. Жасыратыны жоқ, қазір кейбір
баспасөзде мен туралы қаңқу әңгіме өрбіп жүр. Қарап отырсаңыз
«Бәйтерек» поэмасының өзі тұнып тұрған тәуелсіздік рухын жырға
қосқан шығарма. Мен мұны Елбасыны мадақтау үшін жазғаным
жоқ. «Әшейінде ауыз жаппас, той болғанда өлең таппас» демекші,
ата-бабалар арманы болған тәуелсіздікті жырламау қалам тартқан
адамға сын бола ма? Астананы өлең тілімен өрнектеуге болмас па?
Елбасының ерен еңбегін айтпағанда нені айтамыз. Жетпіс жыл күн
көсемді жырлап келдік, ал өзіміздің көсемді жырға қоссақ айып па?
Ілиясша айтқандай: «өз елі өз ерлерін ескермесе» ертең кім боламыз.
Бұл поэманың тағы бір кешіккені, «Кеше Елбасыны жырлап еді,
бүгін бабасын жырлап жатыр» деген қаңқу сөзден имендім. Осының
бәрін таразыға салып көрдім де мынадай түйінге келдім. Менің
жазып жатқанымның бәрі қазақтың тарихы, өткен өмірі, ерлігі
мен парасаты, пайымы мен тағылымы. Ол бүгінге керек болмаса да
ертеңгі ұрпақ төбесіне көтеріп, көкейіне ілетініне сенімдімін. Кеше
Алашты, содан соң Желтоқсанды жырға қостым. Осы дүниелерімді
саралап айтсам, түпкі қазық «Бәйтерек» поэмасы боларына сенемін.
Өйткені, бұл дүниелерді мен жазбасам, ертең оны жазатын қаламгер
шығады. Біз өзіміз орындауға тиісті міндетті кейінгі ұрпақтың еншісіне қалдыра беретін жағдайдан арылуымыз керек. Сонда ғана
келешек ұрпақ өз тұсындағы келелі дүниелермен айналысуға уақыт
табады. Елдігім нығаяды. Осы ретте, осындай жұмысқа барғаныма
қозғау салған Секеңе алғыстан басқа айтарым жоқ. Поэмаға жоғары
баға беріп отырған сіздерге де ризашылығым басым. Енді бұл туынды
халықтың көңілінен бірден шыға қоймайтын шығар, десе де келешекте өзіндік орнын еншілейтініне сенемін.
Осы тұста айта кетерлігі, үлкен еңбек туылуы үшін қаламгерге үлкен
сенім керек. Әлбетте, қазір қазақта кім көп, ақын көп. Төрт жол өлеңді
құрастыра алғандардың бәрі ақын болып жүр. Бір мүшәйрада жүлде
алса болды өзін классик санап шыға келетіндер жетерлік. Бірақ, бабамыз жайлы еңбек жазуда Серікбай бауырымыз мені таңдады. Неге
екенін осыған дейін сұрап көрмеппін. Дейтұрғанмен, келісім берген
соң орындау керек. Өйткені, қазақта аманаттан ауыр жүк болмаса
керек. Сол сұрақтың жауабын алудың реті бүгін келіп тұрған секілді.
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Серікбай Нұрғисаев,
экономика ғылымдарының докторы, профессор:
– Әрине, әр адамның өскен ортасына, көрген-сезген дүниелеріне
сәйкес көзқарасы да әртүрлі болып келеді. Ол жылдар өткен сайын өзгеріп, жаңарып, байып отырады. Жаңа мағлұмат, жаңа жыр,
тарихқа жаңаша қарау адам ұғымын байытады.
Қазақ халқының бір замандарда ештеңеден жүрегі тайсалмаған
батыр халық болғаны рас. Оның бір дәлелін біз ержүрек бабала
рымыздың жоңғар шапқыншылығы кезінде қара құртша қаптаған
жауға қарсы тайсалмай шапқан тәуекелінен көре аламыз, соның
арқасында ұрпағына аманаттаған жерінің кеңдігінен сезіп отырмыз.
Әбіш Кекілбаевтың мынадай бір сөзі бар: «Дүниеде құмтабиғаттас
нәсілдер де болады. Олар ойда орны, қырда ізі қалмай шаң боп шашылып кетеді. Көп болса да, басы бірікпейді. Құдай содан сақтасын!
Өз тағдырыңа өзің ие болу үшін жаныңның азығы, санаңның қазығы
болғаны лазым. Сонда ғана желімдей ұйысып, аз да болса, саз
боласың. Ұлт санасына ұйытқы солай қордаланады.
Қазақ санасының сондай ұйытқысы – бабаларға тағзымы мен
ағайынға бауырмалдығы. Соның арқасында ғана бабалар жайлаған
өріс пен қоныстың ізінен мыңдаған жылдар адаспай, көшіп-қонып
мекендеп келеміз. Соның арқасында ғана бір-бірімізден көз жазбай,
көңіл суытпай келеміз».
Сондықтан елім деп еңіреген ерлердің ерлігін болашақ ұрпаққа
жеткізу, сол арқылы батыр бабалардың аруағын сыйлауды үйрету –
бәріміздің парызымыз. Арғы-бергі батыр бабалардың ерлігін тізген
азғантай жәдігерлерді зерделей отырып, жарқын өнегелерін кейінгіге
аманаттау – міндетіміз. Осы тұрғыдан алғанда өз басым қандай іс
тындыра аламын деген ой маған көптен бері маза бермейтін.
Кезінде Қызылорда облысында әкім болып тұрғанымда бірқатар
жігіттер Наурызбай баба туралы құлаққағыс етті. Ол кезде қолда билік
те болды, басқа да болды. Бірақ үш шарт жетіспеді. Біріншісі, ол тұста
елдің бәрі өз батырларын дәріптеп жатты. Тіпті, көптің бірі болып,
атқа қонған аталарын да батыр жасауға тырысқандар болды. Кейбірі
орашолақтау оймен жалған дүниелер жасап жатты. Мұны өздеріңіз де
білесіздер. «Жау жағадан алғанда бөрі етектен» дегендей, кертартпа
әңгімелер де болды. Ел болып, Елбасын тағына қондырып жатқанда
мен Наурызбайды жаза бастасам қалай болар екен деп те ойладым.
Ыңғайлы уақыты келер деп топшыладым. Екінші жағынан, сол тұста
әкімшілік жүйенің өзгеріске түсіп жатқан кезі болатын. Елдің бәрі
экономикалық мәселеге ден қойды да, идеологиялық сала кенжелеп
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қалды. Бір батыр бір ауылдың, ауданның, рудың мақтанышы болып
тойланып жатты. Батырлар ғана емес, ақын, шешен, жыраулар да
өңірлік сипат ала бастады. Сөйтіп ұлттық мақтаныштарымыздың
қасиеті төмендеп кетті. Үшіншіден, жасыратын несі бар, арамызда
мен бірдеңені былай айтсам, ана біреуі: «ол аналардікі ғой» деп кері
тартатындар болды.
Басшы болған соң нақтылы жағдайға да мән беру керек. Ең
әуелі Жалаңтөс баһадүр батыр бойынша 2001 жылы Қызылорда
қаласында тарихшы, академик Манаш Қозыбаев ағамыз басқарған
ғылым и институтпен бірігіп, Тәуелсіздіктің 10 жылдығына
арналған (Жалаңтөс баһадүр батырдың 425 жылдық мерейтойына
арналған) халықаралық ғылыми-теориялық конференция жиыны өткізілді. Бұл жиында Қазақстан, Өзбекстаннан келген тарих
саласындағы ғалымдар Жалаңтөс баhадүр туралы өз ойларын қосып
тұжырымдады. Қызылорда қаласында Жалаңтөс баhадүр батырдың
атына қор құрылып, облыстық дарынды балалар спорт мектебіне
батыр атағы берілді.
Одан кейін белгілі қаламгерлер Бексұлтан Нұржекеевпен және
Нағашыбек Қапалбекұлы ағаларымыздың ұсынысымен Қазыбек
Тауасарұлының «Түп тұқияннан өзіме дейін» атты кітабының
2-ші басылымын Қызылорда облысының кәсіпкерлерімен бірігіп
жарыққа шығартым. Бүгінгі күні шығарма төңірегіндегі ырду-дырду
әңгіменің барлығы басылды. Тарихқа жүгінсек, Орбұлақ шайқасында
Есім ханның тапсыруымен Жалаңтөс баһадүр 23 мың әскермен
көмекке келген ғой. Осыған орай, Қызылорданың ақсақалдары мен
елжанды азаматтарын Орбұлаққа жинап, ас бергіздім. Жасыратын
несі бар, тау басында орналасқан жайлауы жоқ Сыр бойында өскен
азаматтар Орбұлақтың тамаша табиғатын көріп, тамсанып қайтты.
Әрі бабалар жүрген жолға тәу етті.
Наурызбай бүкіл қазақтың азаттық рухының ту ұстаушысы
болғандығынан ойым қарасөзбен өрілген еңбек жазуға ауа беретін.
Ақыры жиған-терген материалымды алып, Бақтияр Әбілдаұлы
ағамен екі жылдай жұмыс істедік. Аға екеуіміз кей жерде келіспедік,
дегенмен бір арнаға түсіріп, кітапты шығардық. Өзім жазушы емеспін, пікірін білейін деп бірқатар қаламгер ағаларыма беріп көрдім.
Десе де бір қаламгер екіншісінікіне тереңдеп ене бермейді ғой.
Кейбірі көңіл жықпас ойларын айтты. Енді біреулері сылтауратты
да сырт айналды. Дегенмен, Жанат Ахмадиев кітапты қарап беруге
келісімін берді. Өйткені, бүгінде тарихты терең білетіндердің мойны
озығы осы ағамыз ғой. Ақыры кітап жарыққа шықты. Оқырман
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дардың көңілінен шықты. Енді баба рухын өлең тілімен өрнектесек
деген арман оянды. Бұл міндетті қазақтың поэма жазу жанрында
біршама қуатты шығармалар тудырған Несағаңа тапсырдым. Әрине,
Шанышқылы Бердіқожаны екі-ақ айда бітіргенін білемін. Бірақ, екі
ай өтті, үшінші айды да бітірдік. Кейде басқаша ойлап қоямын. Десе
де, «Ер-жігіттің мойнында қыл арқан шірімес» демей ме, шыдап
бақтым. Ақыры аманатқа қиянат жасамай, ағамыз өз міндетін араға
жыл салып, орындап шықты. Шынын айтсам, ол кезде осындай жыр,
поэма туады деп ойлаған жоқпын.
Әрине, әр батырдың тарихта өз орны бар. Сондықтан олар жайлы
жазғанда олардың даралығын таба білген жөн. Ахмет айтқандай,
«Ол ұрпағының мақтанышы емес, елінің мақтанышына айналғаны
дұрыс». Поэмадағы Наурызбайдың ерлігі пен парасатынан бүкіл
қазақтың өрлігі білініп тұр.
«Келгенше қонақ, келген соң үй иесі ұялады» дегендей, поэма
жазуды Несағаңа тапсырардың алдында көп толғандым. Өзімде бар
батырлар туралы жазылған кітаптарды оқыдым. Тарихшылардың
жазған еңбектерін ақтарып, мағлұмат іздедім. Бірақ олардың арасынан іліп алар еш нәрсе таппадым. Содан да болар, кейін Несағаң
поэманы жазып біттім дегенді естігенде толқып кеттім. «Қуансаң
жақсылыққа қуан» демей ме, ұлтқа ұлағат болатын шығарма өмірге
келді деп батыл айта аламын. Менің бұл ойымды марқұм Балғабек
Қыдырбекұлы ағамыздың жұбайы Сапура апам мен белгілі әдебиет
сыншысы Тұрсынжан Шапай да қостады.
Әрине, оқыдық, ой түйдік, ойландық деген сөздеріңізді естігенде, жанарларыңыздың жалындап тұрғанын көргенде ішімнен тау
қопарып жатқандай күй кешудемін. Түптеп келгенде, сөзді де сіңетін
жеріне айту керек. Мен Несағаңа ұсыныс жасағанда бірден «жоқ»
десе де болар еді. Бірақ, атамыздың қасиеті Несекеңе дем берді ғой.
Мұның өзін де бір ғайыптың ісі деуге болады.
Тағы бір жағынан, ата-баба рухын тірілтуге жол сілтеген қасиетті
Сыр елінен білген, түйген пайымым көп болды. Менің басқалар ойлай бермейтін, қорқа қарайтын, жалтақтық танытатын істерге батыл
кірісуімдегі беткейлігім сол өлкенің батырлығымен суарылған ба деп
те қаламын. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, қазақ халқының
тағы бір батыры ауызекі әңгімеден қазақтың қазіргі әдебиетіндегі
эпикалық жанрдың төріне ауысып, өз орнын тапты.
...Қазіргі қазақ жастары өткен тарихты дендеп білмесе де жоңғар
басқыншыларының қазақ даласына жасаған қиянаты мен жаулығынан
хабардар. Тіпті, бұл кезең «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»
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деген қасіретпен әйгілі. Бірі – бейбіт, бірі – қақтығысқа толы екі
түрлі кезеңді сараптап көрер болсақ, екеуіне ортақ бір шындыққа көз
жеткіземіз. Бұл қазақтың батырлық ұғымы. Анықтап айтар болсақ,
қазақ халқының ел басқару тәсілінде батырлық ерекше маңыз алған.
Бізде жазба тарих болмағанымен тарих жібін осы батырлар болмысымен сомдаймыз. Ертеден бізге жетен Алпамыс, Қобыланды жырлары
болсын, кейінгі ақындар жырлаған жоңғар соғысындағы батырлар
бейнесі болсын, бәрі де қазақ тарихының қайнар көзі саналады. Атабабаларымыз осы жырлардағы құндылықтар арқылы ұрпақ санасын
ел қорғауға үндеп отырған.
Әрине, біз қызыл империя идеологиясының табанында тапталып
жүрсек те, адамгершілікті, аялауды, бауырмалдықты, жанашырлықты
сақтап өстік. Достыққа адал болдық. Өтірік айтуды ұят деп біліп,
сатқындыққа жоламадық. Бұл сол ата-бабалар парасатының біздің
санамыздағы қалдығы еді. Жасыратыны жоқ, қазір тәуелсіз елдің
тізгінін ұстап отырмыз десек те, ұрпақтарымыз басқаша ой, бөлек
көзқараста өсіп келеді. Қазір сөзге тоқтау, батырлықты үлгі тұту,
батырлықты армандау деген жоқтың қасы. Олардың есіл-дерті билік
пен ақша, өтірік пен өсек, бірін-бірі сатып кету мен алдау, ішіп-жеу
мен қара басының қамын ойлайтын мүддешілдікпен уланған. Мұның
өзі дауасы табылмайтын аурумен тең. Тіпті, қатерлі болуы мүмкін.
Әлбетте, бір ұлттың қалыптасуы мен дамуы, өркендеуі тарихи санаға
қатысты. Біздің тарихи санамыздың қайнары батырлықпен байланысты
өрбиді. Мысалы, Қытайда тарихтан бері ел басқарудың бес институты
болған, оның бірі – тарихшылар. Біздің ел басқару тәсіліміздің бір ерекшелігі – батырлыққа баулу. Ендеше, балаларды батыр, батыл етіп өсіру
үшін бала күнінен батырлар жырымен сусындату керек. Сондықтан «Шапырашты Наурызбай» поэмасы әр шаңырақтың төрінде тұрғаны жөн.
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Өлеңмен өрілген
тәуелсіздік
Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда мал бағуды ғана білетін
халық мемлекетін қалай басқарар екен деп, біздің тәуелсіздікке
жорта жандары аши қарағандар болды. Десе де, санаулы жылдар
аясында біз өзіміздің ел тізгінін ұстай алатынымызды көрсетіп
үлгердік. Бұл біздің білімді, талантты екендігімізді білдіріп қана
қоймайды. Текті әулеттін тегі болғанымызды, кешегі дүниені
дүрілдеткен ұлы империяның мұрагері екендігімізді, ел болу үрдісіне
ие болғанымызға сан ғасырлар өткендігін білдіреді. Соның ең басында қазақ халқының тәуелсіздікке деген ұрпақтан ұрпаққа ұласқан
ұмтылысы жатыр. Қазіргі басты нәрсе – осы тектілікті әр жүрекке
дендете жеткізуде тұр. Тарих пен қазіргі заман қашанда бірін-бірі
демеп, қол ұстасып ілгерілейді. Тек тарихтан саяси және адамгершілік сабақтарын ала білгенде ғана қазіргі мәселелердің түйінін
тарқатуға болады.
Тарихшы ғалымдардың пікірі бойынша, жер бетінде адам баласы
пайда болған төрт мекен болса, соның бірі – бүгінгі қазақ даласы екен. Сол даладағы адам ақылымен жасалған барлық ақыл-ой
туындылары, түптеп келгенде адамзат игілігі. Оның жасаушысы да,
сақтаушысы да еңбекші ел, қалың қауым, оның асқан дана ойшылдары. Осы тұрғыдан келгенде, әр ұлттың өз мақтанышы, тарихы,
еркіндік үшін күрес жолдары бар. Олардың сипаты, уақыты, себепсалдарлары әралуан болғанымен бәрі бір арнаға тоғысады. Билік
үшін күрес немесе тәуелсіздік үшін тартыс. Былайша айтқанда, өзге
ұлттардың өткенін екшеп көрсек, оған көп ретте билік үшін күрес
өзек болады. Бірін бірі шапқан ағайынды адамдардың жауыздығын
байқайсыз. Ал қазақ баласы ешқашан біріне бірі жауыздық танытып,
жақынын жарға итеретін жат пиғылда болмаған. Қайта жерінің,
елінің амандығы үшін күрескен. Ұлтымыздың тәуелсіздікке деген
ұмтылысы Ғұн мемлекетін құрған ұландарымыздың Тілеу (қазіргі
Қытайдағы Чилиан шан тауы – автор), Алшы (қазіргі Қытайдағы
Янжу шан тауы – автор) тауларынан ауа көшкен кезінен бастау
алады. Жан-жақтан анталаған дұшпанның қысымына төзе алмаған
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бабаларымыз қасиетті мекені Тілеу мен Алшы тауын тастап шығуға
мәжбүр болды. Оған ескі заманнан бізге жеткен:
Айырылып қалғанда Тілеу тауынан,
Өркендеп, өспеді шаруа малымыз.
Айырылып қалғанда Алшы тауынан,
Мұңданып сарғайды қатын-баламыз, –
деп келетін өлең жолдары дәлел бола алады.
Міне, содан бері 3 мың жыл өтсе де сол бабалардың елге, жерге
деген сүйіспеншілігі, бүгіннің тілмен айтқанда, тәуелсіздіктен тамыр
тартқан ержүректік, батырлық, батылдық қасиеттері жылдар ізімен
шыңдалып, қан арқылы ұрпақтан-ұрпаққа алмасып отырды.
Тілеу мен Алшы тауынан ауа көшкен бабаларымыз ендігі іргесін
Күн тауының етегіне бекітіп, онда іргелі елге айналады. Бұл тарихта
Үйсін мемлекеті деп аталады. Оны Үйсін дәуірінен жеткен:
Тәңір жар боп Үйсін елі,
Қисапсыз мал өсірген.
Күнби басшы, елі қосшы,
Бағба (бақытты) тұрмыс кешірген.
Ғайыптағы (алыстағы) көрген елдер,
Бай – бағбан деседі.
Оңнан туған жұлдыздары,
Талайы асқан (тәлейі зор) деседі.
Ата-баба құтты мекен,
Күн тауының етегі екен, –
деген өлең жолдары айқындап береді. Қазір біз Ғұн деген жаужүрек
халық, үйсін дейтін ел болыпты деп айта салғанымызбен олардың
қайсар күрестері мен келешек үшін жанталасы бүгінгі күннің, былайша айтқанда, тәуелсіздіктің түп тамыры саналады. Олар бірденбірге алмасатын, жібін үзбей жалғасатын билік тізгінін бекем ұстай
алмаса да, қазақ ұландарының рухын шыңдап, ерлік жігерін демдеген ұлағатты орнатып кетті. Ғасырлар бойы қазақ баласы қаншама
қиындықты, қудалауды, қырғынды көріп, сарбазынан айрылып, санын кеміткенімен, басшысын жоғалтып, қатарынан айырылғанымен
жаужүрек рухын жоғалтқан жоқ. Бұл бүгінгі тәуелсіздіктің бұлағы
болып саналады.
Барлап қарасақ, даламыздағы күмбезін күн шалған ғажайып
ғимараттар, сән-салтанатқа бөленген сырлы сарайлар, биік
тұғырларға орнатылған алып ескерткіштер, таңғажайып жазба41
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лар, сырлы суреттер қаншама. Оның бәрі сайын даланың санатты
сәні мен ерлік рухтың куәгерлері. Табиғаттың жойқын сынынан
мүжілмей өтіп, біздің заманымызға жетіп, бабалар парасаты мен
ерлігін паш етіп тұр.
Осы тұста тағы бір ескеретін жай бар. Ол біздің халықтың
көшпенділік табиғаты. Ең алдымен көшпенділік өнерсіздік емес.
Өнер, мәдениет көшпенділерден жат болмаған. Қайта қазіргі әлемдік
өркениеттің түпқазығы сол көшпенділерге атының тұяғымен,
қолының қарымымен, санасының зеректігімен жаратылған. Тіпті,
бір жұрттың жетістігі көшпенділер арқылы енді бір өңірге қадам
басып, таралып отырған. Ашалап айтар болсақ, бұған дәлелді көптеп
табуға болады. Ал біздің ата-бабалар үшін көшпенділік – сыртқы
жаудың қысымынан қорғану стратегиясы болып табылған. Мұның
бір ұшы тәуелсіздік ұғымымен астарласып жататынын айқын
аңғаруға болады. Бабаларымыз күшті жаудан ел-жұртын қорғау
мүмкіндігі болмаған жағдайда олар бала-шаға, карияларды малмүлкімен алыс жерге көшіріп, көз тасалау қамын жасаған. Ал атпал
азаматтар жауынгерлер қатарын толықтырып, елін жаудан қорғай
білген. Бұл жолда талай боздақтар басын құрбан етсе де, Отанын
қорғап, даңқын асырған. Сақ сарбаздарының, түркі ұлыстарының,
оғыз-қыпшақ жігіттерінің қайыспас қайсарлықтары талайларға үлгі
болып, атақ-абыройға кенелгені тарихтан мәлім. Олардың соғыс
тәсілдерін игерулері, батылдықтары мен тәуекелшілдігі жауын
таңдандырған тұстары көп болған. Халқы үшін жанын пида еткен
ерліктерін туған халқы қастерлеп, келешек ұрпаққа үлгі-өнеге еткен. Олардың ерлігін поэзия тілімен сомдап, мәңгілік эпос жырлар
тудырған. Осылайша, халық поэзиясында ерлік жырлар қалыптасқан.
Қызығына қараңыз, тарихымызда елі үшін еңіреп туған ерлер көп
болса да, сатқын атанған қазақ болмапты. Мұның өзі тәуелсіздікке
деген сенімнің шынайылығы болып табылады.
Ендеше, әрбір ұлттың бойтұмары саналатын рухани байлығы халық
даналығынан бастау алып өседі, өркендейді, қанаттанады. Оның ең
құнды дүниелері мәңгілік мұра ретінде ғасырлар бойы жасай береді.
Ал халкымыздың ерлік шежіресі де тасқа басылған жазбалар мен
батырлық жырлары арқылы өріліп, бүгінгі күнге жетіп отыр.
Жалпы қазақ тарихын бірнеше кезеңге бөлетін болсақ, ондағы
тәуелсіздік жолындағы күрестердің сипатын да әлденеше топқа
жіктеуге болады. Сақ пен Үйсін дәуірінде жер үшін, жігіттің намысын, қыздың арын қорғауды мақсат еткен қанды жорықтар
жүргізілсе, көне түркі жазбаларында ел басына күн туған қиын кез42
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дерде басқа елдерге бағынышты болып, құрып кетуге таяған түркі
елін тығырықтан шығару жолындағы ерлік істер бейнеленеді. Бір
қызығы, Сақ пен Үйсін дәуірінде батыр әйелдер бейнесі айшықты
суреттеледі. Ал көне түркі жазбаларында төскейдегі малы таланып,
басынан билік тайған елді Күлтегіннің біріктіріп, дегеніне жеткізгені,
жұрты үшін қызмет қылып, күні-түні ұйқысын бөліп, ерлік істер
көрсеткені былай көрсетіледі:
Тәңірі жарылқады...
Өлімші халықты тірілттім.
Жалаңаш халықты,
Кедей халықты бай еттім.
Аз халықты көп еттім.
Тату елге жақсылық қылдым,
Төрт бұрыштағы халықты,
Бәрін бірдей еттім...
Жан-жақты зерделесек, көне түркі жазбаларында ата жолына берік
болу, бабалардың жасаған ерлік жорықтарын мақтаныш ету, әрбір
келесі жорыққа сәт-сапар тілеу өзекті тақырыпқа айналып, қолбасы
батырлар мен ел билеген қағандар тұлғасын сомдауға барынша мән
береді. Мұның өзі сол дәуірдегі елдік ұстанымның көрінісі. «Төртеу
түгел болса, төбедегі келеді» деген қағиданың көрінісі. Өйткені,
түрік қағандығы тайпалық одақтан құралған мемлекет. Сонымен
бірге, түрік қағандығының ең басты ұстанымы тәңіршілдік сеніміне
қатысты болғандықтан жеке тұлғаға табынушылық басым орында
тұрды. Жылдар жылыстап, Қараханилар дәуіріне келгенде қазақ
даласындағы ерлік күрестердің сипаты танымдық қайшылықпен
ұласты. Бұл тұста қазақ даласына түрлі діни танымдар дендеп
ене бастады. Әрине, дін қазақ даласына саяси ұстанымдардың
ықпалымен жетті. Оны уағыздаушылар өз мақсаттарына жету үшін
алдымен тұрғылықты елдің мәдениетін жоюға ұмтылды. Сонда ғана
ділі берік, дәті мықты, жүректі халыққа өз ұстанымдарын сіңіруге
болатынын байқады. Осыдан кейін тас бетіне жазылған мәдениетін
сақтап қалуға ұмтылған қазақ даласындағы тұрғылықты халық
пен дін уағыздаушылар арасындағы жанкешті күрес басталды. Бұл
қайшылықтың нүктесін Шыңғыс хан жорығы қойды. Шыңғыс
хан жорығы қазақ даласын келімсектердің бөлшектеуінен және
қарақытайлар басқыншылығы мен Хорезмнің отарлауынан азат етіп,
бас-басына би болған жүйенің тас-талқанын шығарды. Көшпелі
тайпалардың басын біріктіріп, қазақ ұлтының тайпалық одақтан
ұлттық бірлікке қарай нығаюының іргетасын, қазақ мемлекетінің
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территориялық негізін қалап берді. Бұл қазақ хандығы құрылуының
тарихи көрінісі, саяси алғышарты еді. Егер сол тарих болмаса,
бүгінгі тәуелсіз қазақ елі де болмас еді. Әрине, Түрік қағанаты
ыдырағаннан кейін қазақ даласына бөрідей тиген келімсектер мен
дін уағызшылары ең алдымен осы тарихты жанталаса өшіруге тырысты. Тіпті, мүлдем жоғалтуға тырысты. Сонда ғана қараша халықты
айтқанына нандырып, айдауына көндіреміз деп ойлады. Еуропа
ұйқыда жатқан кезде арғымақ атқа ер салып, егеулі найза қолға алып,
қаздай калқып, көшіп-қонып, судың тұнығын ішіп, тас бетіне сурет
салған халықтың өнері, міне, осылай ойрандалып жатқан еді. Бірақ
тұрғылықты қайсар халық та өздерінің құндылықтарынан айырылып
қалғысы келмеді, қайта өз жәдігерлерін сақтап қалу жолында жанталаса күресті. «Қайда барсаң Қорқыттың көрі» деген тәмсіл сол кездегі
шындықтың куәсі. Дінді саяси мақсатпен таратқан уағызшылар
тұрғылықты халықтың мәдениетін өз көзқарастары бойынша ойрандады. Ал, олардың аттарының тұяғы жетпеген жоғарыда айтылған
жердегі мұралар ғана аман-есен осы дәуірге жетіп отыр. Егер тарихта
осы бір ұлы жорық болмағанда бұл мұралардан да жұрнақ қалмас
еді. Біз осы күні жол айырығында кезіккен көлденең көк аттының
ойынан туындаған дүниелерді қымбат көріп жүрер едік. Шыңғыс
хан да, оның Орта Азияға ұзақ уақыт билік еткен мұрагерлері де
бағынышты елдің діни сеніміне, мәдени мұрасына, салт-санасына
ешқандай тосқауыл қойған жоқ, қайта сол елдерге сіңіп кетті. Бір
сөзбен айтқанда, сол елдердің тарихына айналып кетті. Мұның
ішінде «Төресіз ел, төбесіз жер болмайды» дейтін қазақ тарихы да
бар. Шыңғыс хан рухы осыдан кейінгі қазақ оғландарының басты
ұстанымы болғанын жасыра алмаймыз. Бұл рух қазақ хандығының
құрылуына саяси алғышарт әзірлеп берді. Жасыратыны жоқ, Ақ
орда, Көк орда кезіне келгенде қазақ даласындағы тайпалар мен
ұлыстардың ұлы рухы бір мезгіл әлсіреді. Оған ақсүйектіқ биліктің
кері әсері болғаны анық. Мұны Сыпыра жыраудың:
Ей, жігіттер, шоралар,
Он сан ноғай бүлгенде.
Саназар батыр жауынан,
Жаралы болып келгенде.
Алаш ата алаш болғанда,
Алаша хан болғанда,
Аязды күнде қалшылдап,
Арасан оты жанғанда,
Бұра мұздан тайғанда,
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Шықырлаған бұрышын,
Бас көтеріп тұрғанда,
Ханнан қайрат кеткенде,
Биге медет жеткенде,
Хан қашып, би қуғанда,
Хан Тоқтамыс қорланып,
«Байтағым» деп зарланып,
Айтып жылай жөнелді... –
деген жырында ханның бейқамдығы сыналып, өткен күнге өкініш
толғанады. Бұл бес ғасырдың алдында айтылған ой болса да, содан
бергі қазақ ұландарының санасына еркіндіктің қадірін ұғындырған
туынды. Қолда барыңнан айырылсаң, хан болсаң да қайғыда қаласың
дегенді ұқтырған тұжырым. Ал халық мүддесін жақтап өткен Асан
қайғы жырларының түйіні басқа. Барлап қарасақ, Асан қайғы өмір
сүрген XVI ғасырда қазақ баласына жойылып кету қаупінің төніп
тұрғаны анық. Сондықтан бір топ қайсарлықты қанат еткен адамдар
ұлысқа болашақ іздейді. Бұл арман Асан қайғының «жерұйыкты»
іздеп, жер шалуынан көрініс табады. Оны жырау:
Бұл заманда не ғарып?
Ақ қалалы боз ғарып,
Жақсыларға аптпаған
Асыл шырын сөз ғарып,
Замандасы болмаса,
Қариялар болар тез ғарып.
Ел жағалай қонбаса,
Бетегелі бел ғарып.
Қаз-үйрегі болмаса,
Айдын-шалқар көл ғарып.
Мүритін тауып алмаса,
Азғын болар пір ғарып.
Ата жұрты Бұқара
Өз қолында болмаса,
Қанша жақсы болса да,
Қайратты туған ер ғарып, –
деп жырлайды. Бұл сол тұстағы барлық адамның ой, арманы еді. Асан
қайғыдан кейін жарты ғасыр өткенде өның мұраты іске асып, Керей
хан мен Жәнібек сұлтанның басқаруымен Шу мен Талас өзендерінің
аңғарында жаңа хандық, яғни қазақ хандығы құрылды. Олар өзін
қазақпыз деп атады. Қазір қазақ атауы туралы әркім әртүрлі айтып
жүрсе де, оның түптеп келгенде еркіндік сүйгіш, тәуелсіздікке құмар
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халық деген мағынаға жуық келетіні айдан анық. Оны Қазтуған
Сүйінішұлының жырларынан анық аңғарасыз:
Көрінген мынау көк Нарын,
Ойран салып өткен жер.
Табаны жерге тимеген,
Маңдайы күнге күймеген,
Жортдан басқа мінбеген,
Сұлудан басқа сүймеген,
Қамқадан басқа кимеген...
Жырау бұл жырында ойын-тойы мол думанды жастық шақты еске
салып, салтанаты мен сәні жарасқан тәуелсіз елдің мінсіз келбетін
жасайды. Осы арқылы ұрпақтарға туған елін шын сүю керектігін
ұғындырады. Одан ары:
Жауды көрсе жайнаған,
Жай тасындай қайнаған.
Алыста тұрып ақырса,
Алтын туы жаудың жығылған.
Жан сауғалап тығылған.
Өгіздей даусы өкіріп,
Он екі ханы дұшпанның,
Қамалға қашып жиылған.
Ноғай-қазац жұртының,
Қонысын қалған қия алмай, –
деп қазақ хандығын құрушылардың нағыз бейнесін көз алдыңызға
елестетеді.
Ол кездегі саяси құрылымда тың жол соны идеялармен астасып,
тәуелсіздік жолындағы күрестер «Қасымханның қасқа жолы»,
«Есімханның ескі жолы», «Әз-Тәукенің жеті жарғысы» болып
көрініс тапты. Алайда, қазақ хандығының соңғы жылдары Алаш
жұртына тағы да бір зобалаң тап келді. Бір жағынан орыс қысса,
екінші жағынан қазақ ұландарына жоңғарға қарсы жорыққа аттанып, елін қорғау міндеті жүктелді. Осы кезде Абылайдың айналасына топтасқан қазақ батырлары мен сөз ұстаған шешендер,
ақын-жыраулар ішкі-сыртқы саясатты бекем ұстап, елдіктің туын
биік көтеру керектігін ұғынды. Бұл ретте Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар
жыраулардың жырлары ханды халыққа жақындатып, ел ішіндегі араздықты тыйып, ортақ жауға қарсы күрес ашуға шақырса,
Ақтамберді жырау жырлары халық тәуелсіздігін аңсап, ерлікті
дәріптеп, патриотизмнің алғашқы үлгісін жаратты. Оның қайсыбір
жырын оқысаң да осындай ойға кенелесің. «Күмбір-күмбір кісі46
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нетіп» деп басталатын шығармасы – ақынның алдына қойған арманын танытатын патриоттық туынды.
Күмбір-күмбір кісінетіп,
Күреңді мінер ме екенбіз.
Күрек тісін қасқитып,
Сұлуды құшар ма екенбіз.
Күдеріден бау тағып,
Кіреукеден тон киер ме екенбіз.
Жағасы алтын, жеңі жез,
Шығыршығы торғай кез.
Сауыт киер ме екенбіз.
Автордың өлеңінен ел үшін аянбай еңбек етіп көзге түссең,
дегеніңе жетесің дейтін ұғымды аңғарасың. Міне, осындай ерлік
жырлар ел мен жер үшін күреске аттанған қазақ сарбаздарына
жігер берді. Атақоныс жоңғардан тазартылды. Бірақ, сыналап кірген зымиян саясат қазақ жерін отарлауын тоқтатқан жоқ. Осыдан
былайғы тарихи оқиғалар мен ондағы еркіндік жолындағы күрестер
бүгінгі ұрпаққа үлкен өнеге. Нақтылы мәліметке сүйенсек, Кенесары
көтерілісінен кешегі Желтоқсан көтерілісіне дейін қазақ жерінде
3 мыңнан аса ұлт-азаттық күресі болған екен. Өз кезінде жеңіліс
тауып, тарихтан өшірілген ұлт-азаттық күрестерінің мәні өшкен
жоқ, төгілген қан құнын жоймады. Былайша айтқанда, тәуелсіз
ел атандық. 1986 жылы Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген
Дінмұхамед Қонаевты 16 минутқа созылған жиналыста орнынан
алып тастап, оның орнына қазақ деген халықтың кім екенін, тіпті оның ділін, тарихын білмейтін Колбиннің билікке келуі қазақ
жастарының намысын оятты. Демократия, қайта құру жайында сөз
болып жатқанда бұл халықты қорлау еді. Қазақ халқында «Елу жылда
ел жаңа» дейтін қанатты сөз бар. Қандай керемет ой. Бәрімізге аян,
1937 жылы қазақ зиялылары түгелге дерлік қырғынға ұшырады. Ал
содан елу жыл өткеннен кейін бас көтерген Желтоқсан жастары
қазақ халқы санасының ұлттық деңгейге көтерілгендігінің айқын
дәлелі. Бұл осы халықтың ежелден зиялы, батыр, ержүрек екенін
тағы бір рет дәлелдеп берді.
Содан кейін Әзірбайжан, Грузия, Ресей, Балтық жағалауындағы
елдерде осындай толқулар болды. Осылайша қазақ жастарының
ержүрек рухы азуын айға білеген империяны ыдыратып, тәуелсіздікке
жол ашты. Ақыры өткен ғасырдың 90-шы жылдары қазақ
тәуелсіздігінің ең соңғы нүктесі қойылды.
Бұл кезең ақындар қаламынан да қағыс қалмады.
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Қайрат деген атым бар,
Қазақ деген затым бар.
Еркек тоқты – құрбандық,
Атам десең, атыңдар! –
деген Қайрат Рысқұлбековтың өлеңі жастардың жігерін ұштаса,
өлеңін Е. Раушанов, әнін I. Аманов жазған:
Қара бауыр қасқалдақ, қайда ұштың пыр-пырлап?
Сазың қалды сәбидің еңбегіндей былқылдап.
Қара бауыр қасқалдақ, кері қайт,
Сиреп қалған тоғайға «Қамықпа» деп көңіл айт!
Ұя қалса иесіз – айдын үшін сол қайғы,
Қаңғып қалған шүрегей көлге пана болмайды.
Өз босағаң – бұл жердің тауы, қыры, белесі,
Босағасын басқаға тастай ма екен, о, несі?
Қара бауыр қасқалдақ, кері қайт,
Сиреп қалған тоғайға «Қамықпа» деп көңіл айт, –
деп келетін «Қасқалдақ» әні тәуелсіздік ұранына айналды. Мұхтар
Шахановтың сол тұстағы жігерлі өлеңдері де жұрт сүйіспеншілігіне
бөленгенін қалай жасырайық.
Әр дәуірдің өзіне сай нарқы өзгерген алтынның,
Айналайын алтын әнім, жас өркені халқымның.
Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың,
Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның,
Айналайын, айналайын, жас өркені халқымның!
Ерте айтылды, сондықтан да келте айтылды бұл әнің,
Уақытыңның талабына дөп келсе де ұраның,
Уақытыңның әділетсіз соққысынан құладың.
«Нашақор» деп, «маскүнем» деп айыпталды, ұланың.
Саған жапқан сол жаланы естіп үнсіз турғанша,
Керең болып қалмады екен неге менің құлағым.
Айналайын, айналайын, жас қайратым қыраным!
Темір қолдар қуатты еді алақанымды қаусырған,
Намысыңды жықпай өттің нәубет, дүлей маусымнан.
Жасып қалған шақтарымда жігер алдым бойыма,
Түрме торын жарып шыққан сенің қайсар даусыңнан.
Жә, не деген нүктесі көп, бүкпесі көп өмір ең...
Төрт жыл өтті шындық күліп шыққанынша көгінен.
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Оқ бойы озып тұрыпсың-ау сол аумалы кезеңде-ақ,
Пышаққа сап бола алмайтын әкімдердің көбінен.
Өсер ұлдың қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула, Желтоқсанның мұзға жаққан алауы.
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы!
Иә, жалауымыз жығылған жоқ, бірлігіміз ыдырамады. «Бір
жеңнен қол, бір жағадан бас шығарған» ауызбіршілігіміздің
арқасында талай қиындықтан қынжылмай өттік. Көзі қарақты
адамдардың есінде болар, тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында
еліміз сансыз қиындыққа тура келді. Кезіндегі Кремльдің айтқанын
орындап, саяси ұстанымынан шыға алмай келе жатқан халықтың өз
алдына жол салып, жаңа бағдар орнатуы оңайға соқпады. Өйткені,
жүйе өзгерді, тұтастық бүлінді. Ел экономикасы тоқырауға бет
алды. Өндіріс ошақтары тоқтап, халықты жұмыссыздық жайлады. Инфрақұрылым ойрандалып, көптеген байлық ұстағанның
қолында, тістегеннің аузында кетті. Халықтың әл-ауқаты төмендеп,
тіпті, еңбекақы емес, қарттарға зейнетақы төлеу бас қатыратын
тақырыпқа айналды. Бірақ, ежелден ынтымақты ту еткен қайсар
халықтың рухы жаншылмады. Қиналса да қайғысын ішіне жұтты.
Аш қалса да арықтығын білдірмеді. «Жас өсіп, жарлы байыйтын»
байламынан ауытқыған жоқ. Осындай қиын-қыстау кезеңде бүкіл
Алаш жұрты өзінің келешегін тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың қолына сеніп тапсырды. Сол сенімнің ақталғанына,
міне, жиырма жыл өткенде анық көзіміз жетті. Өшкеніміз жанып,
өлгеніміз тірілді. Қазақтың ғасырлар бойғы арманы орындалды. Иә,
XX ғасырдың басында өзгелердің отарында жүрген халық жиырма
жылдың ішінде өркениетті деңгейге жетті. Мұның түпкі негізінде
өзінің даму бағытын айқындап алған отаншылдық идея мен берік
ынтымақ жатыр. Дерек көздеріне сүйенсек, ұлттық байлығын қайта
жаңғыртуға Америка 120 жыл (1760-1880) Жапония 52 жыл (18541916), Қытай 38 жыл (1918-1931), жаңадан бас көтерген Азия жолбарыстары Сингапур мен Малайзия 28 жыл жұмсаған. Ал біз 20 жылда
ұлттық құндылығымызды нығайта алдық. Десе де, ең басты биігіміз
– Арқаның төсінен Ақорданың бой көтеруі мен тарихтың теперішінен шетел асып кеткен қандастарымыздың атажұртқа оралуы дер
едік. Қазір әлемде екі жүзге жуық мемлекет бар делінсе, солардың
арасында тек Германия, Израиль және қазақ елі ғана сыртта жүрген
қандастарын өз атажұртына жиып, олардың тұрмысы мен тіршілігіне қарайласатын арнайы заң шығарып, көшіп келіп қоныстануына
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жеңілдіктер жасап отырғаны шындық. Осы бір ұлы бастаманың
нәтижесін бүгінгі күні өз көзімізбен көріп, куәсі болып келеміз.
Халқымызда «Елге ел қосылса – құт» деген аталы сөз бар. Өз
Отанына келіп арқасынан ауыр жүгі алынып, жеңілдеп қалған
қандастарымыздың қуанышы мен сүйінішін көріп риза болып
қаласың. Бұл жатты да жақын тартып, бауырына сыйдырып әкететін
қазақ деген халықтың таза қасиеті деп білсек, енді бір жағынан
қара орман халқын осы бір күнге бастап жеткен Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың ерен еңбегі екенін айта кету артық болмас. Бұл қазақ
тәуелсіздігінің мәңгілік тұғырға бекігені болып табылады. Енді
қазақтың туы әлі талай биіктерде желбірейтініне күмәніміз жоқ.
Сол үшін де бүкіл Алаш жұрты қазақтың бағына Нұрсұлтан Назарбаевтай ұлды берген Алла тағаланың әділеттілігіне дән риза. Ал,
осы жылдар аясында Елбасының салиқалы саясатын берік ұстанып,
елі үшін еселі еңбек еткен тұлғалар да аз емес. Солардың бірі –
Серік Үмбетов. Қарап тұрсаңыз, Алматы облысы аграрлы аймақ
саналғанымен кейінгі жылдары өндіріс ауқымы кеңейіп, индустрияланды, инновациялық тың жобалар дүниеге келді. Агротехникалық
шаралардың тыңғылықты атқарылуының нәтижесінде өріс малға,
қамба астыққа толды. Сондай-ақ, Елбасының тікелей қолдауымен
әлеуметтік салаға қомақты қаржы қарастырылып, шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту бағытында көптеген өндіріс орындары іске
қосылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Өңдеу саласын жетілдіріп,
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында Алматы қаласы
маңайының азық-түлік белдеуін қалыптастырды. Талдықорғанда
жаңа ғимараттар бой көтеріп, қала көркіне көрік қосылса, салтдәстүрге сай қазақ үйленіп, қонақжайланып, дастарқанынан ұлттық
тағамдар орын алды. Елбасы қазығын қаққан Жетіген – Қорғас
теміржолы облыс экономикасын қанаттандырарлық оқиға десек,
өзге де өркенді істер қатары жеткілікті. Әсіресе, Серік Әбікенұлының
қазақжандылығы, қазақ тілді басылымға деген жанашырлығы, төл
тарихымыз бен мәдениетімізге деген қамқорлығы риза көңілге
бөлейді. Сонымен бірге, рухани құндылықты назардан тыс
қалдырмаған облыс әкімінің бастамасымен дәстүрлі түрде өтетін
аудандардың мәдениет күндері, «Атадан – ұлағат» атты ақсақалдар
жиыны, ақжаулықты әжелер байқаулары ұрпақ сабақтастығына жол
салса, тарихта елеулі орын алған тұлғаларға арналған ескерткіштер
елдіктің беделін өсіріп, жастардың ғибратты тәрбие көзіне айналған.
Жетісу жеріндегі ақын-жазушылар мен өнер адамдарына арнайы
грант бөліп, мәдениетті мәйектетуге серпін бергені өз алдына. Бар50
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лап қарасақ, Серік Әбікенұлының нәтижелі істері жұрт көңілінен
шығып, тарих қойнауына еніп кеткені анық.
Бүгіндері облыс тізгінін Аңсар Мұсаханов қолға алып, осынау
игілікті істерді жүйелі жалғастырмақ ниетте. Аңсар Тұрсынханұлына
бұл жолда толағай табыстар тілейміз. Иә, сонау Ғұн дәуірінен
басталған тәуелсіздік, Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында
өзінің кемел биігіне шықты. Қазақтың 3 мыңжылдық арманы орындалды. Енді қазақ жұртының бұл тұғырының мәңгілікке кетеріне
сеніміміз мығым. Өйткені, бүгінгі қазақ ел басқарар серкесі, сол
серкесін ұлықтай алатын бұқарасы бар қуатты жұрт. Ең бастысы,
әр қазақтың көкірегінде тәуелсіздікке деген ұмтылыс пен бардың
бағасын біле алатын таза жүрек алауының болғандығы қуантады.
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Шыңғыстау
шыңы
Мұхтар Мағауин. Бұл есім әдебиетіміздің ғана емес, ұлттық келбетіміз бен қазақы болмысымыздың феномені. Қазақ деп аталатын
қарапайым да қайсар, аңғал да атымтай жомарт халықтың маңдайына
біткен тұлға. Қара тасты қақ жарып шығып, шыңда ғана өсетін қасиетті
шынар ағаштай тектілігінің тамыры терең, діңі мықты, рухы биік азамат. Құдіретті сөз өнерінен қамал тұрғызып, ұлттық болмысымыз бен
рухани әлемімізді қаламының ұшымен-ақ қорғап келе жатқан қаһарман
суреткер.
«Осыдан бірнеше күн бұрын өзара кермағар екі топтың сөз шарпысына куә болып, Демосфен мен Цицеронның атын да естімеген
сахара шешендерінің ділмарлығына таңырқай қол соғып едім, ал
бүгін көз алдыма жыр толғаған ақындардың талантына қайран
қалып отырмын... Жабайы варвар дегеніміз осы ма? Ғұмыр бойы
мал соңында салпақтау маңдайына жазылған, болашағы тұлдыр
халқымыз осы ма? Жо-жоқ! Ақиқаты басқаша! Жаратушы бойына
осыншама қабілет дарытқан халық цивилизациядан қалыс қалмақ
емес; көшпенді тірлік кешкен номанд қазір өзіне қомсына қарайтын
халықтар арасындағы құрметті орын иеленер күн де туар...», – деген
Адольф Янушкевичтің ізгі ниетінің орны толған. Тәуелсіздіктің көк
байрағы қазақ төрінде желбіреп тұр. Қазақ халқының әлем төрінде
орны бар. Әміренің әні Парижде сайрап тұр. Ғылым мен білімді
меңгерген тұлғаларымыз әлем кеңістігінде талантымен таңдай
қақтырғаны қашан. Өнер жұлдыздарымызға қол соқпаған халық жоқ.
Абайды жаттап, Мұхтарды оқыды. Ал біз сөзін естіп жүріп көрген
қазақ ғұламаларының атынан ат үркеді. Көпшілікке көгендеп жеткізер болсақ, әлденеше томға тізбектелері ақиқат. Солардың ішінде
біреуі, бірегейі Мұхтар Мағауин. Дара да дарынды талант. Ойшыл
да ойлы туындыларымен қоса қазақ ауыз әдебиетінің жүйелеген
біртуар перзенті Мұхтар Мағауин. Бойындағы бар білімін, талмас
жігерін елінің асқақ асыл мұраларын тірнектеп жиған зерттеуші.
Бар ғұмырын қазақ әдебиетінің өркен жаюына арнаған жан. Ол
қазақтың жырауларын рухани ұстаз санап, халқымызбен қайта
қауыштырды.
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Елдің әдебиеті мен өнерін дамытудағы еңбегі әсте өлшеуге келмейтін ұлан-ғайыр. Бойындағы дарын мен танымдық тегеуріні даналық
пен көрегендігіне бас игізеді. Прозалық шығармалары «Тазының
өлімі», «Бір атаның балалары», «Көкбалақ» өмір мектебінің есігін
ашқызып, өрісіңді кеңейтеді. Ірі туындылары қазақ әдебиетінің
алтын қоры.
«Жүйріктің тағдыры», «Шақан Шері» повестерімен қатар «Көк
мұнар» романы мен «Аласапыран» роман-диалогиясы.
Бірде Байжігіт күйші туралы айтқаны әлі құлағымда. Өмірден
тоқығаны көп Байжігіт домбыраны жастайынан серік еткен.
Қазақтың тойы тарқаған ба? Елдің көшін бастаған Жауқашар ойрат
сұлуы Еңкеге үйленеді. Ұлан-асыр тойға Байжігіт те шақырылады.
Сонда тойдың өтуіне нұсқаушылық жасап жүрген ақсақал: «Көзім
салсаң баласың, құлағым салсам данасың, сондықтан бұдан былай
күй атасы Байжігіт бол!», – деп бата берген деп жазушы ғалым
Мұхтар Мағауин шешіле әңгімелеген еді. Ол қазақ даласындағы
ел аузындағы, тарих қойнауындағы қатталып қалған әдеби, тарихи
тұлғаларды ел игілігіне айналдырудағы төккен тері телегей теңіз.
Сол Байжігіт қыз айттыруға шамасы жоқ деп бастады әңгімесін. Ақ
ғашығы Ақсұңқар қыздың үйіне келеді. Әкесі тағы бір сынайыншы:
«Е, Байжігіт, көсеу түртейін жайыңды білеміз, отыңды маздатып
отыр», – дейді. Сонда Байжігіт:
Көңіл деген жүйрік бар,
Қол жетпесті бер деген.
Таусылмайтын арман бар
Тағаты қалмай шөлдеген.
Ғашықтық деген дертім бар,
Жүрекке біткен көлденең.
Бүгінгі күйім осылай
Ертеңді әлі көрмеп ем, –
деп домбырасын безілдетеді. Қыз әкесі разылығын беріп, қызын
қалыңсыз қосады деген әңгіменің айналасында суырыпсалма
ақындарша талай шежіренің бетін ашқаны бар.
Айтса айтқандай-ақ, Мұхтар шығармаларына көз салсаңыз зерттеулері зердеңізден асып төгіледі. Тарих тақырыбына терең бойлап,
уақыт өткелдерін жіліктеп, өнер адамдарының қан тамырында
жүйткіген шығармашылығын талдаудағы әдебиеттегі орны бөлек.
Уақыт жемістерін жинап, өз халқының мәуелі бағына дән егуі
кейінгі ұрпаққа үлгі. Жазу-сызудың атан түйеге артқан бейнетінің
зейнетін де көрген жан. Ғұмыр бойы құнарлы топырақты мәпелеген
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бағбандай саналы өмірін ұлтын ұлықтау болғаны рас. Әсте бұл
еңбектері де ескерусіз қалған жоқ. Марапат та, мадақтан да тау
тұрғызылды. Ол – еңбегі. Бірде қалжың десе қырғи тілі аузына
сыймайтын Қалтай Хамит ағасына: «Мақта, мақта» дейсіз, қарап
отырмай «ұлы ақын» деп атасаңдар ауыздарың қисайып қала ма
деп өкпе айтасыз. Орынды. Хама, көзің тірі ғой. Тірісің ғой ұлы
деуге. Естігің келеді екен, ертең-ақ олай-бұлай бола сал. Шулауға
біз дайын», – деп ағасын бір түйіп өтіпті ғой. Қалағаң айтпақшы,
көзі тірісінде-ақ қазақ әдебиетінің шаңырағын көтеріскен азаматтарды ардақ тұту әбден орынды. Мәнді өмірін саналылықпен
«Тәжі-Махалды» салған архитектордай сәжден күн кешуі ұлыққа
жататыны хақ. Олай болса Мұхтар ой-санасы, білімділігі мен біліктілігінен туындаған ұшан-теңіз әдеби туындының иесі. Әдебиеттің
қыр-сырын қопара жазып, тарихқа терең бойлау бірді-екілінің
қолынан келе бермесі ақиқат. Көз майын тауысып, өлмейтін
өркениетті ой өру, санаға сіңетін ата-дәстүр, ұрпаққа ұлағатты
даналық ой айтқан да Мұхтар. Әдебиеттің салқар көшін жетекке
алған керуенбасы дерлік. Бел суытқан жерде қай шығармасын
оқысаң да мөлдір бұлақтың шәрбатына сусындағандай жаның жай
табатыны анық.
Мәйекті ойдың майда самалы ескенде сергіп сала бересің.
Өмір көкжиегінің қарама-қайшы тайталас сәттерінен сауға сұрап
тұрғаныңда батар кештің жамыраған жұлдыздарын іздейсің.
Шығарма желісіндегі Мұхтар шашқан жұлдыздар шуағына бөленіп,
өнер құдіретінің шаттық жырына қайта үңілесің.
Әркімнің өз пікірі бар. Сөз талас, ой таласының байламын таба
алмаған бір ақын: «Кеңестік дәуірдің жыршысы. Партияны, партия
көсемін жырлаған ақын» деген сөзді естіген Мұхтар шарт кетті.
– Баукең айтқандай, «оттаубай» даурықпаны қойсаңдаршы, –
деді. Оның көзі от шашып, жүзі нұрланып, қоғамдасып тұрған ақынжазушылардың ортасына сыналай кіріп:
– Жәкеңнің отпен суарылған өрт өлеңдері болмаса, көрер ем гитарасын сабалаған селтекбайлардың әуселесін. Блокаданың шідерлі
құрсауын тас-талқан етіп бұзған Жамбылдың қаһарлы толғауы. Ал
өздерің менен де жақсы білесіңдер, балшабектердің күн көсемдері
Ленин мен Сталин туралы бүкіл жершары ақындарының арасында
біздің Жәкеңдей кестелеп, келістіріп айтқан бірде-біреуі жоқ. Әлем
әдебиетін саралайтын болсаңыз, сонау арғы заманнан бастап, эллин-рим дәуірінен бергі ақындардың арнау жырларын, одан кейінгі
Шығыстың ұлы шайырларын қарасаңыз, өткен ғасырлардағы орыс
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ақындарының өнернамасына тереңірек үңілсеңіз, мадақ жанрының
ежелден сорап тартатынын, өзіндік сипаты мен өзіндік заңы бар
екенін аңғарасыз. Осы орайдан зерделесек, ол мадақ өлеңінің
шоқтығы биік, асқан үздік үлгісін дүниеге әкелді. Естеріңде болар,
Лениннің 100 жылдығына арнап әлемнің өңкей аузымен құс тістеген
дүлдүлдерінің өлеңдерінен құрастырылған жинақ жарық көрген.
Менің байқауымша, соның ішіндегі ең дарасы да, ең данасы да
Жамбыл жыры. Сонда деймін-ау, Жәкемнің кінәсі не?
Жазығы жақсы жыр жазғаны ма?! Мінеки, өздерің құлақ түрің
дерші:
Күнсіздерге күн болған,
Жер жүзіне нұр болған,
Ақылдың кені данышпан.
Жер жүзінің кіндігі –
Мавзолейдің тасында.
Жер жүзінің шырағы –
Кремльде – қасыңда.
Езілгенді теңедің,
Зарыққанды жебедің.
“Жер жүзіне шам-шырақ
Орнатамын!», – деп едің.
Құздан құлаған тас бұлақтай тегеурінді толғау. Бұл – санамызда
өшпестей қашалып, жадымызда жатталған мәңгі өлмес өлеңнің
құдіреті. Ақиқатын айтқан жөн, жалпақ жұрттың жүрегінде
құндақталған мұндай жауһар жырлар некен-саяқ. Жоғарыдағы ой
ұшқындарын көрнекті қаламгеріміз Одақта өткен Жамбылға байланысты алқалы жиында тереңдете шегелей түскені де әлі есте.
– Осындайда ойға оралады. Бірде Мәскеуде әріптестермен
бас қосқан әдепкі отырыста бір үлкен орыс жазушысы маған
қиямпұрыстау сұрақ қойғаны бар. «Сіздер Жамбыл Жабаевты әлі де
құрметтейсіздер ме? Ол Сталинді мақтаған ғой», – дейді. Мысқылдай
күлген Мұхтар сөзін жалғаған. «– Сонда мен бүйдедім: Сталинді XX
ғасырдың ұлы ақыны Анна Ахматова мақтаған. XX ғасырдың ұлы
жазушысы Пастернак мақтаған. Бүкіл дүние таныған Мандельштам
мақтаған. Басқаларды тізбелемей-ақ қояйын. Бірақ солардың бәрі
де Жамбылдан артық келістіріп жырлай алмаған. Өйткені, олардан
Жамбылдың ақындық таланты артық еді. Міне, осы іспетті ілгішекті,
біздің Жәкеңе тиісе сөйлеу, кекету қазіргі орыс басылымдарының
сарынына да айналғандай. Бұл – империялық астамшылдық пікір,
қазақты мұқатудың бір түрі.
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Шынтуайтына келгенде, ақын қиялынан туған асыл сөз тозбайды, уақыт озған сайын түрленіп, жаңара береді. Біз Жамбыл
толғаған мадақ, марапат жырларының бәрін қазақ әдебиетінің,
қазақ поэзиясының ескірмес озық үлгісі деп қарауымыз керек, қазақ
сөз өнерінің мәңгілік ескерткіші деп қарауымыз керек. Сондықтан
да жарқыраған жақұт жырымызды келер ұрпаққа сол саф күйінде
жеткізуіміз керек».
Міне, Мұхтардың ірілігі. Қазақ даласының дарын иелерін
тума сәбиіндей әлпештеу Мұқаңа тән ұлы қасиет. Өнердегі
үйлесімділік деп осыны айт. Баба рухын асқақтату арқылы адалдық,
азаматтық, парасаттылық символы оның өне бойынан орын тапқан.
Азаматтылық өшпес өмір. Басқа елдерге қазақты табыстырған Абай
да емес, Мұхтар да емес, Жамбыл Жабаев деп нақты айтқан аталы
сөзін ешкім өшіре алмайды. Сол Жамбылдан: «Жәке, Абай қандай
ақын?» дегенде Жамбыл байсалдылықпен бөгеліңкіреп: «Абай ақын
емес, ақындардың пайғамбары» деген сөзі мәңгіге кеткен жоқ па?!
Ендеше, Мұхтар ойынан, сезімінен, біліктілігінен шыққан туынды
өз биігінде.
Құдіретті сөз өнері арқылы өз халқының, анығын айтқанда, алты
Алашының ардақтысына айналған аяулы азамат жайлы қалам алып,
ой толғауды жөн санадым.
Дәл осыдан жетпіс жыл бұрын арайлы күннің шапағына арқасын
төсеп оянатын шырайлы шығысымыздағы Шыңғыстау баурайында Мұқаң шалдың шаңырағын шаттық күйі тербетіп ала жөнелді.
Іңгәлаған сәби үнін жақпар тастар да жаңғыра қайталап, мынау
жарық әлемнен сүйінші сұрап жатты. Мәңгілік ақ қарды оранған, ақ
бораны үдеген ақпанның ақ таңындағы бет қарыған Шыңғыстаудың
шыңылтыр аязы да сол сәтте бір дем бәсеңсіп сала берді. Анасының
алтын құрсағындағы жұмбақ әлемде тоғыз ай, тоғыз күн жатқан
торсық шеке, ай маңдай ұл мынау жарық дүниенің есігін айқара
ашты. Қазақтың маңдайына хакім Абай мен Шәкәрім дананы, зерделі сөздің зергері Омарханның Мұхтарын берген алып дала мына
өмірден хабарсыз жаңа туған баланы да жатырқамай қарсы алды.
Мұқаңдай қарапайым мұғалімнің шаңырағындағы құба талдан иілген
ақ бесікте қазақтың болашақ классик жазушысы тербеліп жатты.
Әсілі, аталарымыздың «Атадан бота қалғанша, бата қалсын. Бота
бір жұттық, бата мың құттық», – дегені ғаламат айтылған-ау! Өмірге
келген күнімізден бастап, қаз-қаз басқан сәтімізден, ат жалын тартып
мінген азамат шағымыздан, тіпті одан ары да ақ батамен көсегемізді
көгерткен елміз. «Баталы ұл арымас, батасыз құл жарымас» дейтініміз
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де содан болса керек. Және сол аталы сөзді өн бойына сіңіріп өскен
перзенттің баталы тұлғаға айналып жататыны да ақиқат. Мұхтар да
батамен өскен, ата көрген атпал азамат. Мұны Мұхаңның өзі де жиі
айтып жүреді. Арғы атасы Мағауияның шаңырағына келген Абай
дана кетерінде алақанын жайып, Алладан сұрап, ақ бата бергенде
сол дұғаның қабыл болғаны емес пе? Арада біршама жылдар өтсе
де, «Сөз ұстаған ұл тусын, ел ұстаған би тусын» деген батасы айнақатесіз қабыл болып, хакімнің дуалы аузынан шыққан сөз Мұқанның
шаңырағына құт болып қонды. Мұхтар сөз ұстаған ұлға айналды.
Болар бала екендігін бесігіндегі бұлқынысынан-ақ білдірген ол, он
жасқа дейін-ақ арманы асқақ, қиялы ұшқыр екендігін танытты. Зерделі әкеден тараған зерек ұл Абай өлеңдерін 6 жасынан жатқа айтса,
8 жасында ұлы Мұхтардың «Абай жолын» бастан-аяқ бір аударып
шыққан. Аударғанда бетін санап, парақтап емес, талдап, талғап,
сабақтап, оқып, көңіліне тоқып шықты. Бұл бала Мұхтардың он
жасқа дейінгі зеректігінің жемісі еді. Одан кейінгі он жылда санада
ұялаған ұшқыр ой қалам ұшымен қағаз бетіне ақ маржандай тізіле
бастады. Алғашқы қадамынан-ақ қаламгерлік қуатының мықты
екенін танытқан Мұқанның баласы қалған елу жылда сан-салалы
әдебиет әлемінің «соқтықпалы, соқпақты» жерімен жүріп, зерделі
сөздің зергеріне айналды.
Шыңғыстаудың түстік бетіндегі Бақанас өзенінің басы,
Байқошқардың құйғанынан тай шаптырым жатқан Көпбейіт,
Балқыбек, Кемқоныс, Қырықошақ деп тізбектеліп келетін қойнауы
құтты мекен Мұхтардың қасиетті ата-қонысы. Сұлу табиғаттан
ерекше әсер алып, тұнық суына шомылып өскен бала Мұхтар дәл
қазіргі таңда қазақ әдебиетінде дара келе жатқан, сара жолы бар дана
Мұхтарға айналып үлгерді. Қазіргі жасында асыл сөздің атасындай,
қалам тартқанда сұңғыла ойлар суреткер шеберлігімен өз өрнегін
салып жатса, сөз бастағанда тілінен бал тамызады. Кестеленген көңіл
күйдің толқындары таудан аққан ақ бұлақтай тұнық әрі сұлулығымен
тәнті етсе, қағаз бетіне өрнек салған ой иірімдері еріксіз өзіне тартып,
тереңіне бойлатып ала жөнеледі. Енді бір сәтте дариядай шалқыған
ой шабытпен жазылған шығарманың шырмауына орала кетеді.
Кей сәттерде образға еніп, туындыдағы кейіпкерлермен араласып
кеткеніңді өзің де байқамай қаласың. Замандас келбетіндегі ішкі
иірімдерге терең үңілесің.
Шыңғыстауға сөздің киесі қонған. Абайдың мұңы, Шәкәрім
жыры, Мұхтардың сыры, бүгінгі кейіпкерім Мұхтардың үні һәм тілі
Атырау мен Алтайдың, Алатау мен Арқаның арасын құдіретті сөз
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өнері арқылы алтын көпір болып жалғап жатыр. Алдындағы аузы
дуалы аға буыннан қуат алған Мұхтардың ғажайып жазушылық
таланты қазақ рухын биікке көтерді. Тектіліктің тамырын тереңнен
алған қайсар суреткердің қай шығармасын оқысаңыз да арзан ой,
бос қиял мен құрғақ сөзге орын жоқ. Әр сөзі тетігін тауып, қаланып
тұрған бір-бір кірпіш іспетті. Суреткер деген сөздің астарында аса
бір ғұламалықтың туы тігіліп тұр. Әріден көре білетін ғұламалық,
тереңнен толғай сөйлейтін данышпандық, қорғасын ойды қорыта
білетін даналық, теңдесі жоқ ойшылдық адамның бет-бейнесін
көрсетіп береді емес пе? Мұхтар Мағауин осы ұғымға толықтай
лайықты тұлға. Абай атасы айтқандай, «Ақырын жүріп, анық
басқан» Мұхтар қазақ әдебиетінің өркенін өсіріп, ойшылдығымен
қоғам алдындағы перзенттік борышын адал өтеген, адами болмысы
мен азаматтық бейнесін қалыптастырған жан. Мұның бәрі айдың
жарығымен қалам ұстап, тас қараңғы түнде ой толғап, ұзақ таңды
кірпік айқастырмай атырып, еліме, ұрпағыма не қалдырамын деген
мазасыз ойдың жемісі. Бала Мұхтар мен аға Мұхтардың арасындағы
тынымсыз еңбек пен ізденіс бүгінгі дара тұлға дана Мұхтарға алып
келді. Балалығын Баршатаста қалдырып, 17 жасында арман қуып
Алматыға келген Мұхтардың студенттік өмірі ҚазМУ-дің филология
факультетінен бастау алады. Әдебиет әлемінің есігін осыдан жарты
ғасыр бұрын бола ма, болмай ма деп именшектеп емес, жазғаны
шымыр, айтары анық, бағдары айқын болғандықтан айқара ашып
кірген ақиқат. Олай болмағанда ше? Атасына Абай бата берсе, өзі 6
жасында Абайды жатқа оқыса, 8-ге толғанда «Абай жолын» ақтарып,
астарын ашып, жата-жастана оқып тауысса. Әдебиет кеңістігіне
қанатын кеңге жайып, биіктен барлайтын қырандай алыстан көз
тастаған қырағы мінезімен өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Әдебиетті
бейне бір Шыңғыстауға теңейтін болсақ, қалтарыс-бұлтарысы мың
сан қабат шыңнан шыңырауға дейін Мұхтардың назарынан тыс
қалған ой-шұқыры кемде-кем шығар. Қасиетті жеріне деген шексіз
махаббаты, қадірі бөлек еліне деген ерекше сүйіспеншілігі кез келген шығармасынан айқын аңғарылып тұрғандықтан ба, ардакөңіл
оқырмандары арасында айтулы беделге ие етті. Қазақ, орыс және
әлем классиктерінен көз майын тауыса, төзімін сарқа оқымаған
шығармасы жоқ шығар. Бір ғажабы, Мұхтар қаламынан туындаған
туындылар ешкімге ұқсамайтын өзіндік ерекшелігімен оқшауланып
тұрады. Әдебиет айдынының тоң қатқан беттерін мұзжарғыш кемедей қопарып өткен Мұхтар теңіз түбінен маржан тергендей ауыз
әдебиетінің асыл мұрарларын ұрпағына жеткізу жолында да жан58
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кешті еңбек етті. Сондықтан Мағауин шығармашылығын біржақты
қарауға мүлдем болмайды. Яғни, Мұхтар есімі қазақ әдебиеті
кеңістігіндегі ерекше құбылыс. Егер көркем ойды кестелі сөзбен
өрнектеген жазушы деп ғана бағаласақ, онда әдебиет зерттеушісіне
көпе-көрнеу қиянат жасаған болар едік. Ал монографист, зерттеуші
деп ғана қарасақ, тарихқа қастық істегеніміз емес пе? Әсілі, көркем
проза мен әдебиеттану Мұхтар Мағауиннің қос қанаты, яки, көзінің
ағы мен қарасы. Дегенмен де, арда көңіл оқырман Мұхтарды әдебиет
зерттеушісі ретінде танығаны рас. Белгілі түркітанушы ғалым Мырзатай аға Жолдасбеков Мұхтарға жазған хатында жан тебірентер
лебізін былайша жеткізіпті: «Екеуіміз де Бейсенбай Кенжебаев
деген әдебиеттегі қасиетті қара шалдың баласымыз. Сол кісінің жетекшілігімен ғылымға бардық, қазақ елі тарихының елеулі кезеңін
зерттеп, дәуірді тірілттік. Оның үстіне сен біздің қазақ ойының,
санасының, қазақ әдебиетінің бағына туған қайраткерсің», – дейді.
Замандас лебізі ғана емес, Мағауин еңбегіне берілген әділ баға. Бұл
турасында Мұхаңның өзі «Қобыз сарыны» монографиясын 1991
жылы «Ғасырлар бедері» атымен қайтадан басып шыққандағы алғы
сөзінде: «Аяулы ұстазым, профессор Бейсенбай Кенжебаев, «Абай
және шығыс әдебиеті», «Абай шығармаларының тектологиясы» деп
аталатын балауса еңбектерімді ілтипат, ризашылықпен оқып, бұл –
«Болып тұрған зерттеуші», – деп бағалап, баспасөз бетіне жолдама
бергені қалай ұмытылар» деп өзінің алғашқы тырнақалды туындылары мен ұстазы жайлы тебірене ой қозғайды. Осыдан-ақ байқауға
болады, Мұхтар Мағауинның әдебиет айдынына ғылымның алып
кемесімен саяхат жасағанын. Мұның айқын дәлелі, жоғарыда айтқан
«Қобыз сарыны» монографиясы ең алдымен 1968 жылы баспадан
жарық көрді. Сұңғыла суреткер бұл еңбегінде тарихтың ақтаңдақ
беттерін ақтарып, аты-жөні беймәлім, өлең-жыры ұмытылып бара
жатқан, от ауызды, орақ тілді ақын-жыраулардың есімін ұрпақ санасында қайта жаңғыртты. Жауһар жырларымен қайта қауыштырды.
Иә, «ұстазы жақсының ұстамы берік» дегендей, Бейсекеңдей аяулы
ұстаздың алдын көріп, айтқанын тыңдаған Мұхтар әдеби сын мен
зерттеулерде де зерделі дүниелер қалдырды артына. Зерек ұрпақ
болса зейініне тоқуға әбден лайықты асыл мұралар мұның бәрі.
«Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл, тастай
көрме» деп данышпан Абай айтқандай, көкірек көзі ояу суреткердің
жүрек сөзі тек ақиқатты ғана айтуға жаралғандай. Мінезінде именшектеп иін ағаштай иіле беру емес, керісінше қарағайға қарсы
бұтақтай қасқайып тұру басым. Өне бойында жағымпаз, жылпостық
59

Парасат жолы

болса, ғасырлар бедеріндегі жасампаз дүниелері дәл Мұхтардың өзіне
ғана лайық «қазақ әдебиетінің археологы» атандырмас та еді. Көркем
проза мен әдебиеттану саласын қатар алып жүру біріншіден, екінің
біріне бұйыра бермейтін бақ болса, екіншіден, екінің бірі білегіне іле
бермейтін шоқпар еді. Мұхтар да білегі көтермесе мұндай шоқпарды
беліне байлап несі бар. Бірақ Мұқанның баласына, Шыңғыстаудың
баурайында шыңдалып өскен зерек ұлға керегі де осы болды.
Тоғыз тарау, тоқсан тармақ екенін біле тұра осы жолды таңдады.
Жолайрыққа келгенде, жүгі бір жағына ауып, әдебиеттануға деген
аса жауапкершіліктен қашып, орта жолға тастап кетпеді. Өйткені,
алғашқы әңгімелері мен алғашқы ғылыми мақалалары бір мезгілде
жазылды. Екеуі де «іштен шыққан шұбар жылан» емес, екеуі де алпыс
екі тамырын аралап өтіп, қан жүрегінің қақпасына шыққан, толғағы
жетіп, мезгілі туған шағында сыртқа шығамын деп тулаған асылдары
еді. Жанры бөлек демесеңіз, «Қобыз сарыны» монографиясы мен
«Көк мұнар» романы және «Аласапыран» дилогиясы бір-бірімен
ішкі иірімдері үйлесіп жатқан біртұтас дүниелер. Мағауиннің басқа
жазушылардан оқшау көрсетіп тұратын ерекшелігі шығармаларының
шынайылығындай еді. «Тазының өлімінен» бастап, «Көк мұнарын»,
«Қара қыз» бен «Бір атаның балалары», «Аласапыраны» мен «Шахан Шерісін» тек көркем проза деп айта аламыз ба? Әрине, жоқ.
Өйткені, қай-қайсысы болмасын, өмір шындығы, уақыт өзі тудырған
шығармалар. «Қобыз сарыны» әдеби зерттеу болғанымен, «Аласапыран» дилогиясына айтулы үлес қосты. Ғабит Мүсіреповке «Ұлпаны»,
Сәбит Мұқановқа «Аққан жұлдызы», Мұхтар Әуезовке «Абай жолы»
қандай қымбат болса, Мұхтар Мағауин үшін «Аласапыранының»
шоқтығы биік. «Мен жәмиғатқа ең алдымен әдебиет тарихшысы
ретінде танылдым» деп айтқанымен, сұңғыла суреткердің ұтқан тұсы
да осы еді. Әдебиет археологы алтын шыққан жерді алып кенге айналдырып, сол кездегі өмір шындығын көркем сөзбен кестелей отырып, әңгіме, повесть, романдарында нанымды да сенімді қалпында
оқырманға жеткізе білді. Мұхтар Мағауин шығармаларын жазушы
қиялынан туындаған, қиыннан қиыстырып, уақытпен үндестіріп,
бүгінмен жымдастыра жазған көркем дүние деп қарай алмайтынымыз ақиқат. Өйткені, Мағауин әр шығармасындағы өмір шындығын
өзі алғаш қалам тербеген қазақ хандығы құрылған дәуірдегі жыраулар
поэзиясының тереңінен алған. Және сол бір асыл, құнды дүниелеріді
өз еңбектерінде шынайы қолдана білген шебер қаламгер. Мұның
бәрі «Қобыз сарыны» монографиясы мен «Алдаспан» антологиясына
жұмсаған жанкешті еңбегінің жемісі еді.
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Ай-хай, жиырма бес десеңізші, қайраты қара тасты үгітетін
қылшылдаған қылыш жас. Нысанаға атса дәл тигізетін көрегендік,
шапса дәл кесетін өткірлік тура осы жастан бастау алып еді ғой. Бұған
дейін шағын зерттеулермен айналысып, ізденіс үстінде жүрген студент, аспирант Мұхтардың нағыз еңбек жолы басталмап па еді осы
жаста. «Қазақ әдебиеті» газетінде бөлім меңгерушісі болған алдаспан
шақ. Әдебиет тарихының тереңіне үңілген ұйқысыз түндерді бастан
өткерген аяулы жас. «Жиырма бес қайта айналып келмес маған», –
деп серілік құрып, ән салып, арзан дүниеге тамсанып жүрсе, жүрсе
деймін-ау, тектілігінің тамыры тереңде жатқан, шыңда туып, қырда
өскен, арманы асқақ, ұшқыр ойлы Мұхтардың санасынан ондай
желөкпе мінез бала кезінен-ақ орын таба алмаған еді ғой. Орда
бұзар отыздың ауылына жақындағанда «Жазушы» баспасында бас
редактордың орынбасары деген жауапты қызметті атқарды. Әсілі,
Мұхтардың ақыл-парасаты биліктің биік тағын емес, алты Алаштың
арын көксеп тұрды. Жоғын жоқта, мұңын мұңдады. Қылышынан
қан тамған қызыл үкіметтің тұсында бас кеспек болса да, тіл кеспек
жоқтың нағыз өзі болды. Әсіресе, «Жұлдыз» журналының тізгінін
қолына ұстаған тұста ұлтының алдында, жанымен сүйіп, арындай
қымбат көрген қазағының алдында аса жауапкершілікті мойнына артқанын сезінді. Және сол мүддеден ұлтын ұлықтау жолында
жасқанбай, жалтармай еңбек етті. Табаны күректей жиырма жыл
«Жұлдыздың» жұлдызы биік әрі жарық болды. Оның нұрынан
қаншама жастар жылу алды. Өзі тектес ұлтжанды қайсар жастардың
қаншамасы Мұхтардай сөзі кесек, ірі тұлғаның алдын көрді, батасын
алды. Бір тұста Жұбан ақын: «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген»
деп тоталитарлық жүйеден қаймықпай, ағысқа қарсы жүзсе, прозада
Мұхтар ашық майдан алаңына шықты. Ашаршылық жылдарындағы
тарихтың ақтаңдақ беттерін ашып көрсете білді. Халық жауы атанған
Алаш арыстарын «Жұлдыз» арқылы ел-жұртымен қауыштырды.
Айтпақшы, Мұхтар кеудесін оққа төсегендей әсер қалдыратын
мұндай ерлікке сонау 1978 жылы-ақ нар тәуекел еткен. Тәуекел еткенде, қазақ даласының бір бұрышында емес, мұндай көзсіз ерлікке
Ленинградтың нақ төрінде-ақ барған. «Поэти Казахстана» деп аталатын бұл жинақта жазықсыз жаланың құрбаны болған, «ұлтшыл»
деген әсіре бояу қалың жағылған бірқатар тұлғаларымыздың
өлеңдері басылып, Ленинградта жарық көрген. Терең үңіліп, зерделей қарасаңыз, Мағауин шығармалары біртұтас, жұп-жұмыр кесек
дүние екен ғой. Қазақ рухани атын алып дария деп қарайтын болса,
Мұхтар қаламынан туындаған әрбір шығарма сол дарияға құйып
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жатқан, бастауы тұнық, ағыны қатты бір-бір өзен іспетті. Тамшыдан
теңіз құралса, теңіздің дәмін тамшыдан білуге әбден болады. Мұхтар
Мағауиннің қаламынан өрілген барлық шығармасы алып теңіз десек
те болады. Иә, жағасы жайлы, ауқымы кең, түбі терең теңіз. Тек,
тереңіне сүңгі де, інжу-маржан ойларын тере біл. Оқыған сайын ой
иіріміне еріксіз үйіріліп кете барасың. Қандай әңгіме, хикаяттарын
қолыңызға алсаңыз да, бей-жай оқи алмайсыз. Суреткерлігінің
шеберлігі соншалық, ғасырлар қойнауына еніп, бағзы заманды
көзіңмен көріп қайтқандай күй кешесіз. Терең біліміне, берік
төзіміне, ұшқыр қиялына, жанкешті еңбегіне еріксіз таңғаласыз.
Қасиетті қазақ тілінің бай қорын Мұхтар шығармашылығынан
тапқан ғалымдардың сөзіне таңданбасқа лажың жоқ. Ана тіліміздің
байлығы туралы қай кезде де айтыла бергені дұрыс шығар. Алғаш
естігенде мен де таңдандым. Сіз де бей-жай қалмассыз, оқырман! Бір
ғана «Аласапыран» роман дилогиясынан жазушы Нұрқасым Қазыбек
600-дей соны сөз тіркесін тапса, ана тілінің арғы-бергі тарихын бір
кісідей біліп, қадіріне жетіп жүрген Тұрсын Жұртбай өзіне беймәлім
800 сөз жазып алыпты. Айтулы ғалым Ақселеу Сейдімбек болса, 200
шамасында ескі сөз тіркестерін кездестірген. Бір романнан осындай
құнды деректер табылып жатса, ғұламалығына таңданбай көріңіз.
Тарихымызды түгендемек түгілі, жеті атамызды айтқызбаған солақай
саясатты кеңес дәуірінің өзінде-ақ қаламын қаруға айналдырып,
санамызға сілкініс жасап, рухымызды оятты емес пе? Осының бәрін
саралай келе, ой түйіндесек, қолына қалам алған саналы ғұмырының
бір сәтін де бос өткізбегеніне көзіңіз жетеді. «Тура биде туған жоқ,
туғанды биде иман жоқ» деген аталар сөзі өмірінің басты бағытына
айналғандай. Кесіп айтар, кесек ойлы тұлғаның не сөзінен, не өзінен
жағымпаздық жағымсыз көріністерін кездестіре алмайсыз. «Көк
мұнар» романының кейіпкері Едігенің аузымен «Менің бойымда
Елтеріс, Естемейлер, Күлтегіндер заманындағы көшпенділер қаны
бар!» дегенінің өзі қызыл империяның қылышына қасқайып қарап
тұрғанмен пара-пар ерлік емес пе?
Қазақ жұртының арғы-бергі тарихын ақтарып қана қоймай, терең
зерттеп, ерен ізденген жазушы қаламының қуатынан туындаған
шығармалар тәуелсіз Қазақстандағы еркін ойлы ұрпақтарымен бірге
ғасырлардан ғасырларға керуен тартып кете берері сөзсіз. Әдебиеттің
алтын ғасыры саналған 1960 жылдары жазушылар қатарынан сап
түзеген қаламгер өзіне ғана тән, өзгеге ұқсамас ерекшелігімен оқ бойы
ұзап шықты. Керек кезінде әдебиет зерттеушісі болса, енді бірде тарихшы, бірде көркем прозаның сұңғыла суреткері атанған Мұхтар Мағауин
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тәуелсіздік алған осынау жылдар ішінде тамаша тың туындыларымен де
таңғалдырды. Белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбаев министр
болып тұрған кезінде Мұхтардың «Қазақ тарихының әліппесі» атты тағы
бір сүбелі дүниесін 40 мың данамен қайта бастырып шығуы қоғамдық
сұранысқа соншалықты ие болғанын байқатпай ма? Сонымен бірге,
тәуелсіздік алғалы бері жарық көрген «Қисық ағаш», «Ұлтаралық жанжал», «Подонок», «Күмбез», «Оңғақ», кейінгі жылдары жарық көрген
«Жармақ» романы замана желісін, уақыт тынысын дөп басқан айтулы
шығармалар екені ақиқат.
Шыңғыстаудың бұлт оранған шыңдары. Алыптаулар бөктеріндегі
Бақанас өзенінің басы. Байқошқардың құйғанынан тай шаптырым
жатқан Көпбейіт қонысы. Данышпан Абай төрінде отырып бата
берген Мағауия ақсақалдың отауы. Дана берген, бата қабыл болған
Мұқан шалдың шаңырағы. 1940 жылдың 2 ақпаны. Ақ көрпеге
оранған ауыл, сыртта шыңылтыр аяз. Ал үйдің ішінде Алланың рахымымен жарық дүниенің есігін ашқан, бұл өмірден хабарсыз жаңа
туған шарананың кіндігі кесілді. Бірақ сол сәтте ешкім сол сәбидің
қазақ ұлтының ұлы тұлғасына айналатынын сезген де жоқ. Аттай
тулап, оқтай зулап уақыт шіркін өтіп жатты. Зерек туған зейінді
бала бүгінгі таңда жетпістің желкенін керген зерделі сөздің зергері
Мұхтар Мағауин еді.
Алғаш қалам тартқан, көңілінде қиял оты кернеген болашақ
қаламгерлердің ең алдымен Жазушылар үйінің босағасынан
аттамағаны кемде-кем шығар. Шығармашылық жолын журналистикадан тапқан мен де әдебиеттің алтын ордасына жиі-жиі ат басын
бұратынмын. Сол жылдары Азат Сүлейұлымен етене жақындығым
болды. Пәтер тапқанша Зейнехан апайымыздың қою шайын ішіп,
шөлімді басқаннан кейін мектепке бармаған Жәнібекті мойныма
көтеріп, ойнату менің міндетіме жүктелгендей. Кейде күн ұзаққа
Азаттың бөлмесінен шықпаймын. Азекең найзағайша жарқылдап,
бірде Мәскеу, бірде басқа құрлықтарға телефон тапсырыс беріп, үйме
хатты жіктеп, Азия, Африка жазушыларының кезекті алқа жиынына әзірлік жасап отыратын. Бүгінгі шағын мақаламның кейіпкері
болған, қазақ әдебиетінің көзі тірі классигі Мұхтар Мағауинмен сол
үйде алғаш кездескенім есімде. Одан бері қоян-қолтық, етене араласпасам да заңғар жазушы өзінің шығармалары арқылы сырласыма
әлдеқашан айналған. Содан болар, жетпіске толған мерейтойында
ағаға деген інілік ізетпен ілтипатымды білдіргім келді.
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Қасымның басқалардан
десі басым
«Бір күй бар домбырамда...» иесі Қасым,
Дейсіңдер-ау! Қасымның несі Қасым?!
Ақынмын деп қоқаңдап жүргендердің,
Әммесінен Қасымның десі басым!
Мұқағали.
Мұқағали ақынның бұл сөзді бекер айтпағаны анық.
Ендеше, «Қасымның өзгелерден десі басым» дегені – таланттың
талантқа берген бағасы! Осы қос ақынды кезек-кезек оқыған адам
олардың жандүниесінде, тағдырында бір ұқсастық барын аңғарар еді.
Сол ұқсастықтардың бірі – рух тазалығы мен табиғи дарыны.
Өлеңі де, мінезі де дауылдай екпінді, күн шуағындай нұрлы, бұлақтай
таза ақын Қасым Аманжоловтың туғанына биыл 100 жыл толып
отыр. Ал бақилық болғанының өзіне жарты ғасырдан асқан ақынның
өлеңдерін уақыт көмескі тарттыра алған жоқ! «Өлеңім өзіммен бірге
өлмесін» деген арманы орындалу үстінде!
...Мектепте оқып жүрген жасөспірім кезіміз. Кешке көркемөнерпаздардың дайындығы өтетін. Сондайда үйірме мүшелерінің
бірі тамаша әнді еш аспаптың сүйемелдеуінсіз орындап шықты. Ән
баяу басталып, арасында арындап екпін алады да, соңында қайтадан
баяулап, нәзік мұңмен аяқталады. Әйтеуір, өзіме солай әсер еткенді. Бұл Қасым Аманжоловтың сол кездері ел арасына кеңінен тарай
бастаған «Дариға, сол қызы» еді.
Армандай бір бойжеткенді көріп, оған өзінің сезімін білдіруге
ұмтылған жігіт осы тілегіне жете алмай, соғысқа аттанады. Майдан
даласындағы оқ пен өрттің ортасында жүріп те жігіт жүрегі сол қызды
армандаумен болады. Тіпті ол жараланып жатып та аруды көзіне
елестетеді. Сонда да оны: «Қайратым қайда, келші осындайда»
деген ой жігерлендіріп, өлімді жеңуге қызға деген сағыныш сезімі
көмектеседі. Ал жауды жеңіп, елге оралғанда да сол армандай жарқ
еткен бейнені іздеп, сағынып, әнге қосады.
Көз алдыма әскери киіммен келе жатқан жігіт елестеген-ді сонда.
Оның ендігі арманы – сол қызды кездестіру. Бәріміздің санамызда
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оның осы арманы орындалса екен деген тілек бар еді. Міне, ақын
Қасым Аманжоловпен менің алғашқы танысуым осылай болды.
Ыстық әсер қалдырған. Оның «Өзім туралы», «Нартәуекел» сияқты
өлеңдері де бұл кезде бірден-бірге тарап, жиі оқылып жататын.
Ал мына әні тіптен ерекше. Сонда мен алғаш рет өлеңнің, әннің
құдіретін риясыз сезінгенімді өзім де байқамадым. Ақын өлеңі
жанымызға от берді, тамаша бір әлемге жетелеп, құпия дүние есігін
ашты. Содан бері де жарты ғасыр өтіпті. Осы елу жылда Қасым
Аманжолов деген есім біздің толқынның санасында жарқырап,
жадымыздан ұмытылмай келеді.
Есейе келе ақын Қасым Аманжоловтың өлеңіне тағы тәнті
болдық. Оның «Өзім туралы» толғауы өзі шығарған әнімен тамаша
үйлесім тауып, әр қазақтың жүрегінен орын алды. Әсіресе жастар
оған ерекше толқитын. Біздің ауылдың да бір топ қыз-жігіті бір
үйде бас қоса қалса, сол үйдің шаңырағын осы ән кернеп кеткендей
шарықтайтын.
Қазір «Халық және Президент» газетінің бас редакторы болып
отырған Марат Тоқашбаев осы әнді домбыраға қосылып шырқағанда
сай-сүйекті сырқырататын-ды. Көзімізге жас та келіп, ақын мұңына
ортақтасқандай күйге бөленгеніміз де рас.
Ақынның туғанына бір ғасыр толып отыр. Ол қандай өмірді
бастан кешті? Балалығы, жастық шағы, ақындыққа құлаш ұрған
кездері қандай болды екен? Өлеңдерін оқыған сайын оның өміріне
қанығасың. Тіршілігінің қиындық пен қыспаққа, толқын мен
дауылға, мейірім мен қуанышқа, өкініш пен мұңға толы болғанын
аңғарасың. Қасымтанудың өзіне лайық жауабын іздейсің.
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Өмірге ендім
еңбектеп
Өмірге ендім еңбектеп,
Шалқалап әкем шықты үйден.
Жетімдік тағдыр жетті ептеп,
Қабағын жаба түксиген, –
деп өзі жазғанындай, балалық шағы оңай болмаған.
Өмірбаяндағы қысқа мәліметтер: «Қасым Аманжолов 1911 жылы
Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданында туған. Білімге
деген құштарлық оны Семейдегі малдәрігерлік техникумына,
Оралдағы педагогикалық институтқа, сондай-ақ Ленинград орман
шаруашылығы институтына жетелейді» деген ақпарат береді.
Жетімдік көрді дегенмен, ол қаншама оқу орынына талап қылып,
білім іздеген! Отанының осындай қамқорлығын көргендіктен де шығар,
ақынның «Советтік менің өз елім» деген өлеңге қалам тартуы?
Әкесі ерте қайтыс болған баланың жетімдік зарын тартары белгілі.
Қасым да осы сезімді, тұрмыстағы ауыр күйді бастан кешті.
Қасымның туған жері тұрағы Мәдидің:
Қонғаны ауылымның Талды-ау деймін,
Жағалай ел жайлауға барды-ау деймін.
Кір жуып кіндік кескен туған жерлер,
Артына бір қарамай қалды-ау деймін, –
деп жырлайтыны бар. Талды ауылы.
Мәдидің әнге қосқан қаракесек руы да, Талды ауылы да,
Үшқарасы да – Қасымның балалық шағының жалаңаяқ іздері қалған
жер. Жер шоқтығы аталған әсем өлкеде ержетіп, оң-солын таныған
баланың әсемдікті көретін, жырға қосатын көңіл көзі, табиғат
сыйлаған ақындық дарыны мол еді.
Сонау Қарағандыдан оны жаяу-жалпылап Семейге сабылтқан
білімге деген құштарлық. Семейге талантты жастар сол кезеңде көзін
ашқан бұлақтай ағылған. Солардың қатарында Қасым да бар. Осы
қаладағы ересектер мектебіне қабылданып, онда екі жылдай оқиды.
Мектептен соң ауыл шаруашылығы техникумында екі жыл, ал одан
соң педагогика техникумында тағы екі жыл оқыды. Сонда Семейдің
өзінде білім алуға алты жылын жұмсаған Қасым жоғары білімді кейін
Оралдағы педагогика институтында жалғады.
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Сол бала кездің өзінде оған өмір көрген үлкен ағаларының
ықыласы ауып, оның болмысында өнерге, өлең-сөзге бейімділіктің
бар екенін аңғарып, оның осы қасиеттерді тереңірек түсінуіне игі
ықпал етеді. Солардың бірі – Әміржан деген ағасы. Ол Қасымның
текті жерден екенін бағалай білген.
– Бала, өзің атақты Кемпірбай жақтан екенсің, Мәдидің руласы көрінесің... Сен де тегін емес шығарсың? Кемпірбайдың кім
екенін білесің бе? – дейді бірде. Ол кісі Қасым сияқты «сарыауыз»
жасөспірімдерді жиі жинап алып, оларға домбыра, сырнай сияқты
аспаптарда ойнап, ән салуды жалықпай үйретеді екен.
– Кемпірбай деген ақын кісі ғой, – дейді бала Қасым.
Одан өзге не десін?
Содан Әміржан ағасының қолқалауымен ол Абайдың «Сегізаяқ»
әнін домбырамен айтып береді. Баланың мынадай зеректігіне
риза болған Әміржан оған сол жерде «Бүркіт інім» деген ат қояды.
Шындығында, орта бойлы ғана шынардай талдырмаш Қасымның
көзі ерекше өткір, бүркіттің көзіне ұқсас болған. Адамның
жандүниесінің қандай екенін аңғартып тұратын қос жанары ғой.
Әміржан деген ағасы осыны айқын аңғарғандай.
Ол кезде ауыл балаларына қайдағы музыкалық арнайы білім?!
Олар аспаптарға ойнауды, ән салуды көргенінен, естігеннен қағып
алып, өздері үйренген ғой. Сондай талап Қасымды қаншама өнерге
баулыды. Ол жастайынан домбыраны да, сырнайды да (гармоньды),
мандолинді де, кейін пианино мен скрипканы да (ол бұл аспапты
сыбызғы деп атаған) өзінің ден қоюымен, «қарап отырып, қағып
алатын» алғырлығымен үйренген. Осы аспаптардың бәрінде тамаша
ойнай білуімен қатар оның ән жазатын талабының да көзі ашыла
бастап еді.
Жақын туысы болып келетін Мұқатай деген ағасының үйінде
біраз жыл тұрғанда Қасым сол адвокат ағасының көмекші- писары
болыпты. Өйткені, бала Қасымның жазуы сол кездің өзінде маржандай екен және қатесіз жазған. Сол он үш-он төрттегі кезінде-ақ ол
өлеңді табан астында құрастырып, елді таңғалдырады екен.
Ал малдәрігерлік техникумында жүргенде айналасындағыларға
әзіл шумақтар арнап, достарын да таңдандырған. Бұлақ та осылай
аядай көзден ашылып, тазалығымен ерекшеленбей ме? Ол кездері
Қасым өлең-жырдағы бұлағының көзін өзі ашып, өзендерге құюға
асыққан бала ақын еді.
Қасым десе, кім де болса алдымен ақынның «Өзім туралы», «Туған
жер», «Дариға, сол қыз» өлең-әндерін еске алар еді. Бұл – заңды да.
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Ақынның өз тұстастарынан бастап, кейінгі толқын да, жас ұрпақ та
әсіресе, осы ән-өлеңдерге тәнті болды.
Қасым кезінде бір түнде 500 жолдан аударма жасап тастайтын,
поэмасының өзін ойланып жүріп-жүріп аз уақытта «қағып» тастайтын «жұмыскер» ақын болғаны да белгілі. Ол орыстың бұрынғы-соңғы
кезеңдегі кез келген ақынының өлеңдерін тез әрі дәлме-дәл аударуымен
де ерекшеленетін.
Мақаламызға ақынның «Өзім туралы» өлеңін өзек етіп, сөзімізді сол
бағытта айтуды жөн көрдік.
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Жалын атқан кеудем – көрік
Гүрілдеп жалын атқан кеудем – көрік,
Сөз соғам құлашымды еркін керіп.
Суарып шынықтырам күйге малып,
Болсын деп әрі әдемі, әрі берік, –
деп өзі бертін жырлағанымен Қасым өзінің табиғи талабына о бастанақ қатаң талап қоя қарағаны анық. Оң мен солын тани бастағаннанақ ол өмірде ақ пен қараның қатар жүретінін аңғара білді. Балалық
кезеңінде жарлылық пен байлықтың, мейірім мен қатыгездіктің,
әлімжеттілік пен қамқорлықтың не екенін өзінше көріп білді. Сол
кезден-ақ білімсіздік пен білімнің, ар мен ожданның, зұлымдық
пен адамгершіліктің ара-жігін пайымдай бастады. Ақындық
жолға ден қойғанда да білімнің қадірін тереңдей ұғып, дарын мен
дарынсыздықтың, шын өлең мен шөп өлеңнің айырмашылығын
ажыратып, шындықты бетке айтатын мінезі қатая түсті.
«Тұрмысты сана билей ме жоқ, сананы тұрмыс билей ме?», –
дегенге қанша көңіл аудармайын десе де, тұрмыстың тығырықтары
оның ақындық жолына талай кедергі келтіргенде тапшылық пен
барлықтың әсерінің қаншалықты екенін де мойындауына тура
келген кездер болды. Балалығында жетімдіктің күйін бастан өткізіп,
ағайынның қас-қабағына қараған кіріптар кезі аз болмаған Қасымды
өмірдің теперіші жасыта алмады. Ол ағайынның табағына емес,
қабағына қарайтын. Бала да болса ар-намысына тиетін әрекет көрсе,
жасудың орнына ішкі жан дүниесі қасқая қарсы тұратын.
Ағайыннан зәбір көрген сондай бір күндері ол түнделетіп ауылдан қашып шығады. Қас қылғандай ауылдан ұзар-ұзамаста қатты
нөсер құйып, дауыл соғады. Соған да қарамастан ол алға екпіндей
ұмтылады. Қайда бағыт алып бара жатқаны өзіне де беймәлім.
Әйтеуір, санасы әке зиратына қарай жетелеп, сонда паналауды
ойлайды. Сол жердің киесі ме, ертеңіне таңсәріде зираттардың арасынан шыға бере оған бір атты адам кездесіп, жөн сұрайды. Сұраса
келе ол Қасымның әкесін білетін болып шығады.
«Неге зиратта түнеп жүрсің?», – деген сұрақ та қоймай, мәнжайды түсінген сол бейтаныс оны қайтадан ағайынына апарып,
татуластырмақ болады. Алайда баланың ол жаққа қайта баспайтын ширығуын көріп, балалар үйіне орналасуына жәрдемдеседі.
Қайткенде де, Қасымды қорғаушы бір күш: періштесі ме, ата-баба
киесі ме, өлеңінің қасиеті ме, ұрымтал жерде қолдап, тығырықтан
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суырып алғандай құтқаратын-ды. Зират басында кездескен аттылы
адам сондай құтқарушының бірі болғаны ғой. Қасым балалар үйіне
жетіп, сонда балалығының біршама уақыты өтті. Одан соң Семейге
білім іздеп барып, есейгенше сол қалада болды.
...Білімге деген ұмтылыс оны сонау Орал қаласына да алып келген.
Танымайтын жер, бейтаныс аймақ. Таныс ешкімі жоқ, келіп түскен
жері – елдің бәрі әрі-бері өткенде табан тірейтін, бірақ ешкімге де
тұрақ болмайтын теміржол вокзалы.
Түйіншегін қолына ұстап, ендігі бағытын қайдан бастарын білмей
тұрған Қасымды ән салып, көңілді отырған бір топ қыз-жігіт өздеріне
шақырады. Жақындап келгенде сырнай артып отырған жігіттің
аспапты дұрыс меңгермегенін аңғарып, қадалып қарап қалғанын
байқаған олардың бірі:
– Немене шұқшиып қалдың? Әлде, өзің гармоньда ойнай
білесің бе? дегені. Ол сырнайды (өзі осылай атайтын) сұрап алып,
құйқылжыта жөнелгенде әлгілер тегіс ауыздарын ашып қалады.
Жалпы, өмір теперішін көп көру бойында жігері бар адамды
шынықтыра түспек. Семейде татарлардың «иырларын» тыңдап,
көңіліне тоқып алған Қасым Оралда кездесіп тұрған жаңа таныстарының алдында осы өнеріне салып бағып, сол арқылы табан астында
олардың ілтипатына, қамқорлығына ие болады.
Оралға келе сала нақты баспана тапқанша Қасымды сол жаңа таныстары паналатып, ақыры мейманханаға орналастырады. Осында
ол өзі сияқты білім іздеп келген жастармен танысады. Соның ішінде
Жәрдем Тілековпен табысып, бақилық болғанша сыйласып өткен.
Бір қарағанда орта бойлы ғана, әлжуаздау көрінетін Қасымның
ішкі жан дүниесі тұнып тұрған мейірім мен өзгеге қамқорлық жасауға
дайын тұратын елгезектік болғанымен, ширықса шындығында кеудесі темір шыңдайтын көрік іспетті гүрілдеп кететіні де болған.
Ал туған жерін, елін ойлап, оның болашағына да көңіл көзімен
қарап толғанғанда ақын жүрегін перзенттік сағыныш сазы кернеп
кететіні өлеңінен айқын көрініс береді. Сол толғанғаннан да ғой, еш
музыкалық білім жоқтығына, нотаны да білмейтіндігіне қарамастан
жүрек тербер бірнеше әннің туындауы!
Уа, дариға, алтын бесік туған жер,
Қадіріңді келсем білмей кеше гөр.
Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей,
Ақын болмай, тасың болсам мен егер, –
деп бұдан жетпіс жылдай бұрын айтып кеткен әні, жазып кеткен
өлеңі ұрпағының шырқауымен жаңғыра түскен.
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Ежелден ерке,
бұлан Қасым едім
Ежелден еркебұлан Қасым едім,
Бұлқына тасып едім, басып едім.
Жүзім – жаз, көңілім – көктем кең пейілді,
Қиялым қақты қанат ерте менің.
Өмірбаян парақтарына қадалсақ, жанында бала кезден бірге
болған жандардың айтуына салсақ, ақынның жетімдік қиындығын
белшесінен кешіп, жастық шағының да талай күнін жалғыздық
пен тапшылық шарпыған жанның бейнесі қалыптасады. Алайда,
бұл жағдай сол кезеңде талайдың басындағы өмір еді ғой. Жетімдер үйінде дәл Қасымдай тығырықтарды бастан кешкен балалар аз
болмаған. Бірақ олардың дені бойында білімге, тазалыққа, өмірді
сүюге деген ұмтылыс ерекше болып, өздерін-өздері шыңдап өсті.
Ақынның табиғат-ана сыйлаған дарыны тұрғанда оны тұрмыс
қиыншылықтары жасыта алмады. Өзінің отты жігері, оттай намыс
тұрғанда ол алдындағы талай қиянатты серпіп тастап, алған бағытына
кейде ағысқа қарсы жүзсе де өзі жетуді ұстанды. «Ағысқа қарсы» демекші, ақынды жас кезінде төніп келген бір қатерден (тіпті, ажалдан
десе де болады) құтқарған осы қайсарлығы болған. Бірде ол Оралда
жүргенінде таныс бойжеткенмен көл бетінде қайықпен серуендеуге шығады. Көлдің бесіктей тербеткен толқынымен жағадан қалай
ұзап кеткендерін өздері де байқамай қалады. Кенеттен дауыл тұрып,
манағы жуас толқындар атша тулап, оларға тікелей төнген қатерге
айнала қалады. Сонда Қасым қайықты ағысқа қарсы бағыттауымен,
абыржымай, сабыр сақтауымен өзінің де, жанындағы қыздың да өмірін
сақтап қалады. Ол – өмірде де кейде осылай «ағысқа қарсы» жүзіп, сол
әрекетімен өзін дәлелдеп те, кейде осыдан зардап шегіп те өткен жан.
Алайда, шығармашылық әлемде оның жолы болмады деуге болмайды. Соғысқа дейін де есімі айтулы ақындардың бірегейі ретінде
аталып, зиялы қауым тізіміне де ілігіп жүрді.
Отызыншы жылдардың ортасында өлеңдері сол кездегі ең беделді
деген «Социалистік Қазақстан» газетінде жиі жарық көріп, талайлар
жас ақынды сыртынан жақсы біліп үлгерді. Тіпті, оны «Қазақтың
Маяковскийі» деп те бағалағандар болды.
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Рас, білімге ұмтылған оған осы мақсатқа жету оңайға түспеді.
Білім қанша мемлекет тарапынан қолданып, тегін оқу мүмкіндігі
туғызылғанымен оқу орны орналасқан қалаларға жетудің өзі
қазақтың қай баласына оңай болып еді? Тек қана құштарлық пен
ұмтылысқа сүйеніп ойыңа алған білім ордасына жете аларсың ба?
Қаражат керек, ол – тапшы, тіпті жоқ десе де болады. Жасөспірімді
оқытатын туыс, ағайынның да тіреп тұрғаны шамалы. Жалғыз
ағасы Ахметжаннан өзге арқа сүйері жоқ Қасымның тауы шағылатыны тұрмыстағы осындай «Қысқа жіптің күрмеуге келмейтін»
тапшылығынан болатын.
Бірде Қасымның әріптесі Жайық Бектұров оны Қарағандыда
кездестіріп, таңданып қалады. Сөйтсе, Алматыға жол тартқан Қасым
осында облыстық газетте шыққан қаламақысын алуға келген екен.
Тапшылық деген осылай, ақынды кетіп бара жатқан бағытынан да
бұратыны бар кейде. Тоқтаған үйден бес-алты сықпа құрт алған екен,
енді Алматыға жеткенше қорегі сол болмақ.
Бұл да ақынның сол кездегі тұрмыстық күйінен хабардар етер бір
көрініс қой. Бірақ осының бәрі оның назарын төмендеткен емес.
Оның көңіліне көлеңке тұрмыс қиындықтарынан емес, кейбір
жандардың кері іс-әрекеттерінен түсетін.
Осындай жайдың бәрін басынан кешкен ақын соғысқа өзімен
бірге аттанып, қан майданнан оралмаған досы Абдолла Жұмағалиев
туралы поэмасын сірә, досын сағына, көзінен жасын тамшылата
отырып та жазған шығар. Осындай жүрегінен суырып жазғандықтан
туынды оқыған адамды бей-жай қалдырмайтындай, сезімге толы
жарқын дүние болып шыққан.
Оралдағы оқуын тапшылыққа орай бітіре алмай, Алматы кеткісі
келген Абдолла ақын күнкөрістің қамымен Арыс стансысындағы балалар үйінде тәрбиеші болып та қарекет жасайды. Одан әрі оның жас
өмірін сұм соғыс үзіп, ерлікпен қаза тапқан досын Қасым жан дүниесі
егіле отырып жырлағандықтан оқушысын қайдан бей-жай қалдырсын?
Қаламгерлердің қайсысы болса да шығармасына өз өмірбаянының
үзігін немесе тұтастайын өзек ететіні белгілі. Қасым да Абдолла туралы
жаза отырып, өзінің де өмірінің кей сәттерін шығармаға арқау еткен.
Сондықтан ол шынайы да, жүрек тербердей әсерлі де шыққан.
– Өмір қанша қымбат дегенмен, ақын Абдолла Отаны үшін оны
да қиюға барды. Не деген қымбат құрбандық! – дейді екен осы дастан
туралы сөз қозғалғанда ақынның өзі.
Ол адамға өмір қанша қымбат болғанымен сол өмір үшін күресте
қыршын кетуден де тайсалмаған жанның ерлігін жырлай отырып,
өзінің де осындай мінезі бар екендігінен хабардар етеді. Өмір оны
кеудесінен қанша итерсе, маңдайынынан сонша сипай да білді.
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Әдебиет әлемінде ол Мұхтар Әуезовтей, Сәбит, Ғабит, Ғабидендердей белгілі ақын-жазушылармен үзеңгі қағыстырып, сан «жарыста»
оқ бойы озып та отырды.
Алғашқы өлеңдері жиырма жасында жарияланып, арада жеті
жылдай уақыт өткенде тұңғыш жинағы да жарық көрді. Мейлі,
жұқалтаң ғана болса да жеке жинақтың шығуы ол кезде кәдімгідей
мәртебе еді.
Қазақ поэзиясы әлеміне ол есіктен кіргенімен көп ұзамай орны
төрде болып, талай абырой-атақты да бастан кешті. Сондай-ақ, әділ
сын ғана емес, жалған жаланың құрбаны болып, баз кешкен кездері де аз болған жоқ. Тұрмыста кездескен от пен судан, нөсер мен
дауылдан періштелері қаумалап қорғаса, әдебиет әлеміндегі талай
тығырықтардан да оны дос-жараны, текті ағаларының түсінуі жиі
арашалап отырып еді.
«Өз жерім, өз елім» деген бір ауыз сөзінен-ақ оның елі мен жері
аман тұрғанда, туған жерінде жүргенде бала кезде көрген жетімдік
әсерінің бірте-бірте бәсеңдейтінін аңғартады.
Жетім өскенмен жасып, жасқаншақ болу Қасымның табиғатына
тән емес-ті. Жаратылысында ақжарқын ол кімді болса да өзінің
жан-жылуымен, жақсы жырымен баурап алып, қай ортада да еркін
жүретін.
Бірде бір топ жазушы ғалым Қажым Жұмалиевтің үйінде жаңа
шығарманы талдап отырады.
Сөйтіп отырғанда сыртқы есіктен кіре берген біреудің:
– Бұл – менің ағамның үйі. Етігімді шешіп не болыпты? Аяқ
киіммен-ақ кіре беруге хақым бар! – деген өктемдеу дауысы естіледі.
– Ә... бұл өзімнің інім, ерке Қасым ғой, – депті сонда ғалым аға
жымиып.
Айтса айтқандай, есіктен екпіндей кірген Қасым отырғандарды
көріп сәл іркіліп, сәлем берген соң маңғаз басып төрдегі күйсандыққа
қарай өтеді. «Не ойнай қояр дейсің, қыр қазағы?» дегендей сынай
қараған топқа аса көңіл аудармаған күйі Қасым күйсандықта
төгілдіре бір әуендерді ойнап кетеді. Көнетоз шинель киген жап-жас
жігіттен мұндай өнер күтпеген жұрт сол жерде демін ішіне тарта,
күйсандыққа арбалып қалғандай болады.
Міне, оның аға үйіне еркінси кіруі бір жағынан аға-жеңгеге
көрсеткен қылығы болса, екінші жағынан оның өлеңде аты шыға
бастағандықтан ел-жұртына да еркелеп жүргенін аңғартады.
Ақынның алақұйын мінезі бар,
Жанының желі жоқтар қалай ұғар? – деген ғой ақынның өзі.
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Аяған жүрегім жоқ
жолдасымнан
Аяған жүрегім жоқ жолдасымнан,
Сый көрді небір сараң мол Қасымнан.
Жолдастың жүзін қайта алдым жинап,
Айырылсам ала көңіл он досымнан.
Қасым Аманжоловтың тұстастары поэзия әлеміне алғаш қадам
басқан сол заман көз алдыңа адамдардың өзге бір келбетін, басқаша
кейпін елестетін сияқты. Сонда көзге де, көңілге де жағымды сол
елеске күннің шуағы мен аспанның бұлтсыз тазалығы өзек болып
тұрар еді.
Ғали Орманов, Ғабдол Сланов, Тәкен Әлімқұлов, Қайнекей
Жармағамбетов, Тахауи Ахтанов, Сырбай Мәуленов, Хамит Ерғалиев,
Ғафу Қайырбеков. Міне, тізе берсең әлі де талай жайсаңдары бар...
Алайда ол кезде ақын-жазушылар қатары ұзын-сонар емес, санаулы
да сияқты еді. Шоқ жұлдыздай іркіле қалған олар бір-біріне шынайы
дос көңілмен қарап, демеп жүрген ғой.
Достарының ортасында өзін қашан да еркін ұстағанда оның жұрт
ұнататын бір ерекше мінезі – әзіл-қалжыңға шеберлігі екен.
Олар бір топ болып, жұптары жазылмай жүретін-ді. Қасым
бастаған, Жұмағали, Ғабдол, Жәрдем және Абдолла (олар өздерін
атымен ғана атайтын) бар, бәрі қандай да бір бас қосқан ортаны
әзіл-думанға айналдырып жібереді екен. Қасым шын мәнінде
сегіз қырлы, өнерлі болған. Ақындығы, сазгерлігі, әнді де тамаша
орындайтыны өз алдына, ол күйсандықта, скрипкада, сырнайда,
домбырада, мандолинде жақсы ойнайтын. Мұнша өнері бар жігіттің
әзіл-қалжыңы да айрықша жарасымды шығатын.
Сондай басқосуларда Жәрдем домбыраны күмбірлетсе, Қасым
скрипканы сызылтып, сырнайды безілдетіп, Абдолла өзінің жағымды
қоңыр дауысымен ән салады екен. Сірә, арақ-шарап ол кезде суша
ағыла қоймаған сияқты. Адал достарының жөні бөлек қой, адамда
кейде Қасым айтпақшы «ала достар» да болады емес пе.
– Дүниеде достыққа жарайтын, соған татитын адам толып жатыр.
Соның ішінде жүрегінің сыры бір, барлық қыры бір, туысқандыққа
татитындай дос қой, бір-бірін түсінетін, – дейді екен Қасым сыр
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шертіскенде. Өзі жолдасқа, досқа адал болғандықтан әйтеуір
маңында қашан да жақсы адамдар топтаса қалатын. Сондықтан да
шығар өлеңінде:
Жолдастың жүзін қайта алдым жинап,
Айырылсам ала көңіл он досымнан, – дейтіні.
...Қасымның ақындық шеберлігі соғыстан соң тіпті қалыптасып,
өлеңге, жалпы әдебиетке талабы күшейіп, өзін осы тақырыпта терең
ой толғайтын деңгейге көтерген.
Ал майданда өмір мен өлім арбасқан сәттерді бастан кешкен
адам өмір жайлы өзгеше, тереңірек ойласа керек. Сондай тереңдік
Қасым өлеңдерінде әсіресе, соғыстан кейінгі творчествосында
аңғарылады.
Қасымның бір жақсы көретін досы Абдолла Жұмағалиев те соғыс
басталысымен майданға аттанған ғой. Кейін оның ұрыс даласынан
жоғалып кеткені талай күдікті ойға негіз болып, кейбіреулер сансаққа да жүгірте бастаған. Алайда, аққа күйе жұқпайтыны бар, оның
майдан даласында ерлікпен қаза тапқаны да дәлелденіп, ақиқат өз
орнын табады. Соғыста жүріп досының ерлікпен қаза тапқанын
естіген Қасым күн-түн демей, майдан даласындамыз демей отыра
қалып, әйгілі «Ақын өлімі туралы» дастанды жазуға кіріседі. Сондай
бір жазу үстіндегі кезіне келіп қалған рота командирі оған ескерту
жасап, ұйқыға кетуін бұйырады.
Мінез деген сол ғой, ол тәртіп бойынша рота командирінің
айтқанын орындаудың орнына өзінің майдандас досының ерлікпен
қаза тапқаны туралы поэма жазуға ешкімнің тыйым сала алмайтынын ширыға тұрып айтып салыпты. Абырой болғанда рота командирі
одан әрі шу шығармай, ақынды еркіне қалдырып кете барған екен.
Біздің толқынның мектепте жатқа айтып жүрген:
Күллі әлемнің ашу-кегі,
Орна, менің кеудеме кеп.
Жау жолына атам сені,
Бомба бол да, жарыл жүрек! –
деген жолдар ақын қаламынан осылай от пен оқтың арасында жүрген
сәтінде туындаған екен-ау...
Осы поэма оның досқа деген құрметінің, оның рухын қастерлеуінің
ескерткіші болды. Бұл шығарма Қасымның поэзия әлеміне еркін кіруіне де жол ашып, әдебиеттегі сол кезде белгілі де беделді
Мұхтар Әуезовтің, сыншыл Ғабит Мүсіреповтің, шыншыл Ғабиден
Мұстафиннің таңдана бас шайқап, ілтипаттарын аямаған шығармасы
деңгейінде болды. Ал орыстың белгілі жазушысы Николай Тихонов
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бұл поэма, ондағы оқиға желісі туралы: «Бұл – поэзияның жауһары
деуге болатын шығарма», – деп баға берген.
Жан досының азасын көтеріп, қазасының сырын ашуға, тазалығын көрсетуге өлеңімен осылай жан сала жазған Қасымның:
«Аяған жүрегім жоқ жолдасымнан» деп айтуға қақысы бар еді.
Қасымның аяулы достарының алдыңғы сапында ақын Қалижан
Бекқожин де тұрды. Соғыстан соң бес жыл өткенде он жыл бұрын
жазып, бір жинаққа шыққан «Батыр Науан» деген поэмасы үшін
Қалижан үлкен дауға қалады. Өйткені, ол поэмада Кенесары
ханның атышулы інісі Наурызбай туралы жазылған-ды. Патшаның
отыршылдық әрекетіне қарсы шыққан Исатай, Махамбеттердің
қатарында аталған Наурызбай туралы жырлау жоғарыдағыларға
қайдан жаға қойсын. Қалижан Бекқожиннің бұл туындысы сол кезде
аяусыз сынға ұшырайды.
Наурызбай туралы Қасым да поэма жазып, онысы баспасөзде
жарияланбаса да ол да сынға іліккен. Алайда сол кездері ақынның
денсаулығының сыр бере бастауына орай Қасым бұл шығармасы
үшін үлкен таяқ жеуден арашаланып қалады.
Араға сөз тасушылардың әрекеті кейде іске асып Қасым да
Қалижанды сынағандар қатарынан табылған. Алайда, көңілдегі
шынайы достық соған бола бұзылмай, Қалижан да, Қасым да
татулықтарын сақтап қалған екен.
Ақындығы ешкімнен кем түспеген Қалижан өнерді түсінуден де
құралақан емес-ті. Сондықтан Қасымның әндерін де, музыкалық аспаптарда ойнайтын өнерін де жақсы түсініп, қолдап отырады екен.
Бірде Қасым мен оның Төлеутай Ақшолақов деген досы мандолинді кезек тартып, «Қайсымыз мықты екенбіз» дегендей сайысқа
түседі. Сонда оларға төреші болған Қалижан Қасымның сегіз
қырлы екенін, бұл сайыста да озып шыққанын айтқан. Алайда
Қасым Төлеутай досының бұл аспапты шертуде өзіндік ерекшелігі,
ойнақылығы басым екеніне қуанып, разы болыпты.
Бір суреттен көріп біз Қасым Аманжоловтың шаш қойысына
таңданған едік. Ол жалпы суретке түсуді жақтырмайды екен. Осыған
байланысты мынадай бір жағдай болыпты.
Бір фотограф Қасымды оның достарымен суретке түсіріп ала
қойғысы келіп:
– Енді былай тұра қалыңыздар, енді мына жаққа қараңыздар, –
дегеніне ол:
– Әй, айналайын... біз сенің алдыңда қиқаңдап тұруға келген
жоқпыз, – деп суретке түспей, шығып жүре беріпті.
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Сонымен, шашы тікірейе түскен суретке біз таңдана қарасақ,
ол шын мәнінде бір кездері шашын «ежик» етіп қойып, киімін де
талғаммен киіп жүретін кірпияз да болған сияқты.
Сондай «шашы тікірейген» сәтінде ол Ғылым академиясындағы
бір кездесуде өзінің Абдолла туралы поэмасын жатқа оқып,
Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсіреповтің, тіпті, орыс ақыны Степан
Шипачевтің құшақтап, бетінен сүйген ыстық ықыласына ие болады.
Бұл оның соғыстан жеңіспен елге аман оралып, әдебиет әлемінде
жұлдызының оңынан туа бастаған кезінің бір сәті еді.
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Құя алман үгітілген
алшық өлең
Құя алман үгітілген балшық өлең,
Көңілімде көл жасаман қамшыменен.
Серінің семсеріндей сертке таққан,
Өлеңнің өткірін бір алшы менен.
Бұлай деуге ақынға – табиғи дарыны, алмастай өткір мінезі сүйеу
бола алады. Осы екеуі де Қасымда бар қасиеттер.
«Мінезден – тағдыр» деген бар ғой. Жетімдіктің азабын, соғыстың
тірілей тозағын, әдебиетте кейбіреулердің орынсыз жала мазағын
бастан кешсе де ақын Қасымның құдай берген мінезі өзгерген жоқ.
Кейде тіпті жөнсіз қылық та көрсетіп кететін жері болғанмен,
ол сол табиғи қалпында қала білді. Жөнсіздігі үшін кешірім де
сұрайтын, тайсалмай айтылған сөзі үшін «таяқ» та жейтін.
Сонда оның тайталасқа түсетін себебі не еді? Әрине, әдебиеттің,
поэзияның мәселесі! Әйтпесе, Қасым лауазым иелерінің есігін бағып
үй-жай, тиын-тебен сұраған ақын емес қой. Әйтпесе, Қазақстан
Орталық партия комитетінің секретары Ілияс Омаровтың: «Пәтер
берілуі керек сізге» деген сөзін естіп, көңілі босаумен тынған ол
содан кейін: «Сіз осылай деп едіңіз, сол айтқаныңыз орындалмай
жатыр» деп ол кісінің алдына бару ойына да келмей, пәтер жалдап
жүре берер ме еді?
Ол мініңді де, ұсақтығыңды да бетке айтып тастайтын бірбеткей
мінезімен өзіне біршама зиян келтіріп, қолайсыздықтар туғызып
алатын еді.
Өлеңін достарының, әріптестерінің сынына ұсынғанда: «Ұсақтығы
болса – ұрғыштап, әділдігін айтыңдаршы», – дейді екен. Өзіне осындай талап қойған адам, басқадан да тек жақсы өлең талап етпей ме?
Сондай бір әңгіме үстінде ол ақын Хамит Ерғалиевпен шешіле
пікірлесіп:
– Өлең пішіндерін байытуда Абай дәстүрін көптеп-көлемдеп
жалғастыру – мойнымыздағы парыз. Ал енді осы өлеңдегі ұйқасқа
келейікші... Біздің ғой, өлеңдік тіршілігіміздің тірегі – силлавика!
Тоника мен үндестік заңымыздың арасы алшақ. Ішкі ырғақтан
ұтысымыз аздау. Ендеше, неге өлең ұйқасын күрделі күйге
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көшірмейміз? «Алды-салды», «Тас-бас», «байғұс-құс» деп қашанғы
төпей береміз? Әлгі («Дариғадан» алынған) ұйқастың өзі екі сөзден
құралады. Соның біреуін бір сөзбен келтірсек, жанып кетпес пе
еді? Ондай ұйқас қазақта болғанымен, ешбір шығармада үнемі
сақталмайды екен. Ал соны ой қозғалысына нұқсан келтірмей-ақ
үнемі сақтап отыруға болады. Рас, бұл ақын жұмысын біраз ауырлатады. Ал жеңілдің қажеті қанша? – деген екен.
Ақынның осы пікірін Хамаң өзінің «Құрманғазы» поэмасының бір
нұсқасында пайдаланғанын, содан ұтпаса ұтылмағанын, ал кейінгі
жастардан да кейде осы тенденцияны кездестіріп, қуанғанын айтады.
Қасымның: «Сен неткен бақытты едің келер ұрпақ» – деуінің
түп-тамырында поэзия әлеміне өзге келбетпен енетін, өлеңнің
сарайын жаңғыртатын жастар туралы айтылмағанына кім кепіл?
Өйткені, ақынның барлық өмірі, күнделікті тыныс-тірлігі өлеңмен
байланысты болған ғой.
Әйтпесе ол:
Өкінмен мен де бір күн өлемін деп,
Өкінем ұқсата алмай келемін деп.
Күніне жүз ойланып, мың толғанам,
Өзіммен бірге өлмесін өлеңім деп, –
дегендей ой толғап, тебіренер ме еді?
Бір ғажабы Қасымның өлеңдері де әнге сұранып тұратын ырғаққа
бейім. Бұл да оның өзіндік өлең формасын іздеуінен туындаған ба,
әлде ақын табиғаты сондай ма?
Отызыншы жылдардың соңы мен қырқыншы жылдар басында ақын өлеңдері биікке самғау сәттерін бастан кешсе, 1941-1945
жылдар аралығында соғыста бастан кешкен сезімдерін бейнелейтін
«Үстімде сұр шинелім», «Қанқұйлы жау», «Жеңіс дауысы», «Сен –
фашиссің, мен – қазақпын» деген сияқты көптеген өлең өзінің ғана
емес, соғыста жүрген өзге мыңдаған жауынгердің де жүрегіндегі
сөздері еді. Ол осыны жеткізуді ойлады.
От пен оқтың ортасында жүріп те Қасым достарына деген
сағынышына көлеңке түсірген жоқ. Оларды Қиыр Шығыс майданында жүріп, бұрынғыдан да артық қадірлеп, сағынатынын аңғартып,
Есмағамбетке, Сәбитке, Ғалиға деген сезімге толы өлеңдерін жолдап
жатты. Бұлар нағыз лирикаға толы өлеңдер болып шықты.
Оның өз өлеңдерін бөбегіне теңегені белгілі. Ал қандай әке болса
да бөбегінің нағыз азамат, жақсы адам болып шығуын ойламай ма?
Сондықтан өзіне бұл тұрғыда қатаң талап қойған Қасым ақынның
«балшық өлең» жазбағаны – алдыңғы-соңғы толқынға үлгі болары анық.
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Дариға, о дариға,
шіркін дәурен
Дариға, о дариға, шіркін дәурен,
Басымнан таярмысың бір күн дәурен?
Жалт беріп жоғалар ма, найзағайдай,
Жүзіңде шалқып тұрған бір күн дәурен.
Қандай ақынға сүю, ғашық болу сезімі қалам ұстатпаған? Бұл
қасиетті сезімді бастан кешпеген ақын бар ма?
Қасымның алғашқы нәзік сезімге толы өлеңдері өзінің жастық
шағы өткен Орал қаласымен байланысты болса, сабырлы, салиқалы
сезімі аяулы жары Сақыпжамалға кездесуінен басталғаны анық.
Отызыншы жылдардың басында білім алуға ұмтылысы, газеттегі қызметі Қасымды Орал қаласына апарғаны белгілі. Ол осында
облыстық «Екпінді құрылыс» газетінде қызмет істеді.
Қасымның көзкөргені әрі әріптесі Сағат Жұмағазиев өткен
күндерді сағына еске алып, ақын қаламынан сол жылдары сан
мақала, сықақ туындағанын айтады. Оралда ол жылдары орыстар,
татарлар көп болыпты. Солардың бір дағдысы – жастары кешке бас
қосқанда далада отырып әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнап, ән
салып отырады екен.
Қазақ жастары мұндай басқосуларға аса араласа қоймайтын.
Осыған еліктеді ме, Қасым да әлгі өнерлі топқа қосыла қоймаса да
өзі кешке қақпа сыртына шығып, скрипка тартып отырады екен.
Оралда ол өзі қызмет істейтін редакцияның есепшісі Абдулла
деген кісінің үйінде пәтер жалдап тұрған. Қасым осы газеттің сол
кездегі беделді де белсенді тілшісі болған. «Сырнай» деген бүркеншік
атпен «Моншадағы мода», «Панасыз кемелер, ұқыпсыз төрелер»
және өзге де көптеген сын, фельетондары жарияланып тұрған.
Жастық шақ қашан да аяулы ғой. Жылдар өткенде сағынышы
одан сайын тереңдеп, алыстан қол бұлғағандай жүрек қозғары бар.
Қасымның да осы қалада жалынды жастық шағының тамаша
күндері өткен. Сондай бір жүрек тербер шағын ол өзінің «Орал»
деген өлеңінде:
Сонау бір шетте, сонау үй,
Кетер ме, сірә, көңілден?
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Алушы ед тартып мені ылғи,
Махаббат, ыстық лебімен, –
деп толғануына қарағанда алғашқы нәзік сезімдердің де осы қалада,
қала шетіндегі осынау қарапайым үйде туындағаны да анық.
Сол ыстық сезімдерді өзінен кейінгі жастардың бастан кешіп
жатқанын ол:
Терезе алды жас терек,
Тұр екен кімдер сүйеніп?
Жүр екен кімдер еркіндеп,
Жүрегін ұстап, үйге еніп, –
деп қызыға да, сағына жырға қосады.
Осы бір шумақтың өзінен көз алдыңа талай қимас сурет келеді.
Сол теректің түбінде жүрегі атша тулап, оттай сезімдерді бастан
кешіп Қасымның да тұрған сәттері қиялыңда қана қағады. Қасым
өлеңдері қаншама дауылды, отты, селдей екпінді болғанымен сезім
суреттерін берерде ол соншама сабырлы, биязы көрінеді. Бұл – оның
табиғат сыйлаған, өзі де қалыптастырған – мәдениеттілігі.
Аяулысын ол алғаш соғыс қарсаңында көріп, танысқанымен
бірден ыстық сезімін білдіруге асықпаған. Оның үстіне Сақыпжамал
ол кезде өзге адамның жары-тын. Жүрегін бұлқынтып кеткен сезім
оған майдан даласында да тыншу таптырмай, сағыныш толы талай
өлеңдеріне өзек те болған шығар. Соның бірі біздің жасөспірім
кезімізде бас қоса қалсақ шырқайтын «Дариға сол қыз» әні.
Өңімде ме еді, түсімде ме еді,
Көріп ем ғой бір армандай қызды.
Бір нәзік сәуле күлімдеп еді,
Сұрапыл соғыс соқты да бұзды.
Көрсетпей жүзін, естіртпей сөзін,
Қаһарын төгіп тұр долы соғыс.
Арманым бар ма, өлсем бір көріп,
Қайда екен, қайда, дариға сол қыз?
Сүйгеніне сезімін де білдіре алмай соғысқа аттанған талай жас
басынан осындай аласұрған сезім кешті емес пе? Жан сыздатқан
сағынышын кім де болса сүйгеніне осы өлеңмен жеткізе алар еді.
Асыл дүние ескірмейді екен. Керісінше жылдар өткен сайын құдіреті
артып, құм арасындағы алтындай, жарқырай көрінетін сияқты.
«Дариға сол қыз» әні әлі де талай жүректің сезімін оятып, адамды
сүюге, сағына білуге тәрбиелейді деуге болады.
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Сақыпжамал! Атың қандай,
Сәпен дейміз, қысқартып.
Жар бола гөр, айтылғандай,
Сенен қайсы қыз артық? –
деп жырға қосқанда Сақыпжамал алғашқы жары соғыста қаза тапқан
жас жесір еді.
Алғаш кездескенде-ақ жас келіншек ақынға ұнаған болар, алайда, досының жарына тек арнау өлеңдерін оқумен ғана шектеліп,
артық бір ауыз сөз айтуға да бармай, Қасым отызыншы жылдардың
соңында Алматыға кете барады, ал Сақыпжамал жолдасымен Ресей
жаққа қоныс аударады. Кейін, 1939 жылы Сақыпжамал күйеуімен
демалысқа келгенде Қасым оларды іздеп тауып, қонақ етеді. Сол
екі ортада соғыс басталып, ақын іле-шала майданға аттанған. Ал
Сақыпжамалдың жары Әнуар соғыста 1943 жылы қаза табады.
Тағдыр Қасымды «Сәпенімен» соғыстан кейін қайта қосты. Осындай
үлкен де ыстық сезіміне куә болған Оралды ақын қалай сағынбасын,
қалай жырға қоспасын?! Ақынның нағыз бұрқырата жазып, еңбекке
араласар кезі осы қалада өткені белгілі.
Ақын махабатты үнемі жырлап өтті. Махаббат лирикаларында
оның бұлақтай таза жан дүниесін, осы сезімді аялап алақанға салуға
ғана бейім періште көңілді танимыз.
– Сүйген жар махаббат пен сұлулықтың тәңірісі Афродита
секілді ғой. Ол теңіздің үлбіреген көбігінен, аспанның мөлдіреген
сәулесінен, жасыл қанат жапырақтардың дірілінен жаралады ғой,
– деп сүйген адамын табиғаттың тазалығымен, сұлулығымен ғана
байланыстыра теңегені де сол – жан тазалығы ғой.
Қаншама «Жетімдік азабын, соғыстың тозағын көрді» дегенмен
«Дариға, о дариға, шіркін дәурен», – деп аһ ұра армандаған Қасым
– бақытты ақын да бола алды. Сол бақытының бір қанаты – шығып
жатқан жырлары болса, екінші қанаты – өзі сүйген жарына қосылуы
еді.
Сақыпжамалдың бірінші жарынан қалған қызын да өз баласындай бауырына басқан Қасымның өз қызы Дариға да әкесінің әдеби
мұрасының халықтың игілігіне жарауына өзіндік үлесін қосып, оның
есімін ардақтап өткен адал жан болды.

82

Жақыпжан НҰРҒОЖАЕВ

Шарлаған жолым жатыр
жер бетінде
Шарлаған жолым жатыр жер бетінде,
Көрінер көлеңкесі келбетінде.
Қай жерде үзіледі қайран сапар,
Түйін боп өмірімнің бір шетінде.
Арқадан басталған өмір жолы ақынды Отанының шығысына да,
одан батысына да бастап барып, қай жерде табан тіресе де айтарлықтай
жақсы ізін қалдырар қасиет сыйлады. Өлеңі, өнері, тынымсыз еңбегі
Қасымды қай ортаға келсе де ерекшелендіріп, айналасындағыларды
баурап, бауырына тартуға мүмкіндік беріп отырды.
1936 жылы Оралда қазақ драма театры құрылады. Қасым Аманжолов сол театрдың әрі директоры, әрі режиссері ретінде тізгінге ие
болып, оның жұмысына белсене араласады. Бұл кезде ол облыстық
газетте де белгілі журналист еді.
Ол кезде театрға қажет мамандарды кәсіби даярлайтын арнайы
оқу орны болмағандықтан, өнерге бейімі барлар өз-өздерін осы
кәсіпке баулып, ізденіп, қалыптасуларына тура келді. Сондайда
Қасым кәдімгідей театр маманына айналып жүре берді. Ол осы
шаңыраққа кәсіби білімі жоқ өнерпаздардың өзін актерлікке баулуға
бар күш-жігерін, өнерін жұмсап, қыруар еңбек сіңірді.
Оралда небір салиқалы жиын осы театр үйінде өтіп, жиын
соңынан әртістер концерт немесе пьеса қоятын. Қасым осы тынымсыз қарекеттің басы-қасында болып, бұл шаңырақтың есігінің
жабылып қалмауына өзіндік зор үлесін қосты.
Ол Алматыдай арман қалаға, әдеби ортаға ауысардың өзінде Орал
қаласымен қимай қоштасты.
Оралым сенің қойныңда,
Ойнақтап өткен жылдарым.
Жарқылдап Жайық бойында,
Достармен сайран құрғаным, –
деп жырлауы осы қимастықтың белгісі.
«Шарлаған жолым жатыр жер бетінде» деп өзі айтқандай,
балалығы – Талдымен, жасөспірім шағы – Семеймен, жалындаған
жастығы – Оралмен, ақындық жолының басталуы – Алматымен
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байланысқан ақынның табаны Қазақстанның барлық аймағына
тигені анық. О шеті мен бұ шетіне айшылық алыс жолдары бар
қазақ жерін сол кездері аралай алу да Қасымның бір орнында тұрып
қалмайтын ағын судай мінезінің ықпалы шығар?
Іссапар оны бірде Павлодарға алып барады. Өзге біреу болса
нақтылы жұмысын бітіріп қайтып кетер де еді. Ал Қасым Павлодардан
– Баянауылға жол тартады. Бұл ақынның бір көруді армандап жүрген
жері еді. Ол жердің, таудың, судың бәрін әсемдікпен қосып атауды
ұнататын. Арқаның ару аймағы – Баянауыл, көрікті Ақбет, кербез Баян,
мөлдір Сабындыкөл, көз жасындай Жасыбай көлі, қыз кірпігіндей қою
шырша, сымбатты жігіттей түзу қарағайлар, көк кілемдей шалғын, –
деген теңеулер осындай ақындардан қалып келе жатқан пікірлер ғой...
Жер бетінің бәрі ол үшін әсемдікке толып тұруымен, ақын ғана
түсінетін тілмен сөйлеуімен оған ерекше көрінетін сияқты еді. Тек
сұлулыққа масайып, масаттанбай, ол жүрген жерінде тірілерге ізетімен қоса, өлілерге құрмет көрсетуді де ұмытпаған.
Баянауыл барғанда ол Біржанның әндерін айтып, Біржан туралы,
Мәшһүр – Жүсіп хақында, Жаяу Мұса жайында сөз қозғап, атабабаларының байырғы мекенінде жатқан Сұлтанмахмұдтың зиратына бару қажеттігін айтады. Сұлтанмахмұдтың басында ұзағырақ
бөгеледі, іштей әлденені күбірлеп тұрғандай да болады.
Зират басынан кеткен соң Торайғыр көліне бір-бір сүңгіп алған
соң, ауыр әсерінен сейілгендей болған Қасым Сұлтанмахмұд туралы
көп ойларын айта келіп:
– Мен оны Абайдан соңғы зор тұлға дер едім, – деген пікірін де
білдіріпті.
Ақынның «шарлаған ізі» әсіресе өзіне арман болған Алматыда
көбірек қалғаны анық. Ақындық жолмен астанаға келген Қасым Алматыда пәтер жалдап қай бұрышта тұрмады? Сақыпжамалмен қосылғанда
олар бастапқыда ағасы Ахметжанның отбасымен аядай бөлмеде де
тұрды. Кейін Алматыда «ақынға пәтер берілді» дегеннің өзінде от
жағып, су таситын қолайлылығы шамалы баспанада да тұрды.
Бір бөлмеде екі бірдей отбасы бала-шағасымен тұрып жатқанда
Қасым столдың жоқтығына қарамай жазуын кішкентай қара чемоданды тізесіне қойып алып жаза берген.
Ал Сақыпжамал екеуі өз алдына бөлек шыққанда ол жазуын
түнге қалдыратын. Түнде қағазға шұқшиған күйі кейде стол басында
қалғып кетеді екен. Оқ пен оттың ортасында, окопта отырып та тамаша поэма жазған ақын үшін ең керегі – жүрегіндегі от пен қолындағы
қағаз бен қалам. Дарынның өзіне тән ерекшелігі де осы шығар?
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Кең жайдым
құлашымды дүниеге
Кең жайдым құлашымды дүниеге,
Білдім мен қайғыра да сүйіне де.
Әйтеуір, әрі-сәрі болғаным жоқ,
Ұқтым мен көңлімнің күйі неде...
Иә, ақын қандай күй кешсе де әрі-сәрі болмай, қашан да
азаматтық үні айқын, саңқылдап естіліп келсе бұған негіз болған
оның әке күші мен ана сүтінен дарыған мінезі еді.
«Ақынның алақұйын мінезі бар, жанында желі жоқтар қалай ұғар»
деп өзі айтқандай, оның мінезі өзінің өлеңдеріндегідей бірде дауыл,
бірде жаймашуақ нұрдай жұмсақ болып алмасып жататын-ды.
Оның қиянатты, әділетсіздікті көрсе ширығатын мінезі сірә, әкесі
ерте қайтыс болған соң, шешесінің өзге адамға тұрмысқа шығып
кетіп, қарындасы екеуі ағайынның қолына қарап қалған кезінен
қалыптасқан сияқты. Сол ағайынның түксиген қабағынан қашып,
ол балалар үйінен бір-ақ шыққан ғой.
Бұл ағайын арасындағы мейірімнің ойдағыдай болмағанына
балалық күйінуі болса, шығармашылық жолындағы тайталастарда
да оны ширықтырып отырған ғой.
Бірде ол Жазушылар ұйымында (ол кезде солай аталатын)
өткен бір жиналыста өзінің майданда жүріп, одан кейін де жазған
өлеңдерінің бір жинақ болатынын, енді соны шығару кезегі келгенін
айтады.
Жазушылар ұйымының председателі Сәбит Мұқанов еді. Ол
Қасымның бұл өтінішін орындаудың әзір мүмкіндігі жоқ екенін,
соғысқа қатысқан бір капитан ақынның кітабының жоспарға енгізіліп қойғанын айта келіп:
– Басқа кітап жоспарға енді. Қағаз жетпейді, сондықтан сіздің
кітапты шығаруға әзір мүмкінді жоқ! – дегендей мәселені келтесінен
қайырады.
«От пен оқты кешіп келген мендей ақынның кітабы неге шықпайды?»
– деген сауалмен ширыққан Қасым қарсы алдында тұрған сия-сауытты
Сәбеңе қарай жіберіп қала жаздайды. Абырой болғанда маңындағылар
оның бұл әрекетке жібермей, ұстап қалады.
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Өзінің ұстанымы, алған бағыты, беті бар адам сол бағытын жақтайды
да ғой. Сондай қылық көрсеткен кездері жұрт Қасымның мұнысын
қайсарлық емес, қасарысу, ағысқа қарсы қасақана жүзу деп ұғып, көп
жерде осы мінезі өзіне таяқтың бір басы болып тиетін де еді.
Өлеңі дауылдап, поэмалары нөсерлеп дегендей, үсті-үстіне жазылып, ақындық шеберлігі мадақталып жатқан адамды күндеушілердің
де болатыны – заңдылық. Өзі төгіліп тұрған ақын болғандықтан ол құр
ұйқас қуып, онысын да маңдытпаған, «өлеңнің де, өзгенің де басын
қатырып» жүргендерді жақтырмай, орайы келгенде мінін бетіне айта
салатын. Сондықтан оны да аяқтан шалар дұшпандары аз болмаған.
Алайда, нағыз дарынның басына қандай құқай төнсе де әйтеуір әділ
бағасын бір алары хақ. Сол себепті де Қасымның есімі көлеңкеге де
тап болып, күнгейге де өзін-өзі алып шыққан жайы бар.
Дегенмен, ақынның құрақ ұша қоймай, қасарысатын кездері де
болмай қалмайтын. Жұрттың бәрі жалбаң қағып жатқан жерде ол
төбесін де көрсетпей қоюға бар еді.
Бірде Абайға арналған бір көрмеде жұрттың бәрі ұлы ақын бейнеленген суреттерді тамашалап, мақтап жатады. Сол топтың ортасында
Мұхтар Әуезов пен Тайыр Жароков тұр еді.
Сөз кезегі өзіне келді ме, келмеді ме, ол жағы белгісіз, әйтеуір
Қасым: «Осы мақтап тұрған сурет болмаса алдағы ұрпақтың Абайды
бағалауы бұдан әлдеқайда жоғары болар еді», – деген қарсы пікірін
айтып салады.
Мұндай батыл, бірақ оғаштау көрінген пікірді Мұқаң өзінің сабырлы мінезімен тек қабағын түйіңкіреп үнсіз қабылдаса, Тайыр:
«Қасым тағы да шағып алды», – деп мырс ете қалыпты.
Осылай сөз орайы, пікір кезегі келгенде Қасымның бетің бар,
жүзің бар демей, айтып салатыны да оның мінезіндегі бір ерекшелік
еді. Ақын мінезі туралы сөз қозғағанда оның табиғатпен үндестігі бар
екендігі еріксіз ойға оралады. Оны талай рет табиғаттың қатерінен
әлдеқандай бір күш құтқарып қалып отырғандығын: бала кезде
нөсердің төпеуінен – зиратқа барып түнеуі, сол жерде кездескен
бейтаныстың оны балалар үйіне жеткізуі, суға батып кете жаздауынан өзінің ағысқа қарсы жүзуі құтқарып қалғанын мысалға келтіріп,
сөзіміздің басында айттық.
Қасым туралы «Жер қозғалса да абыржымайды» деген пікір
тудырған мынадай бір жағдай да болыпты. Жазушылардың небір
нарқасқалары жиналған бір жиында сөз кезегі Қасымға келеді. Ол
мінбеге шығып, сөзін бастайды. Жұрт дәл сол кезде демін ішіне
тартып, тым-тырыс бола қалады.
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Өзін жұрттың мінбеден талай рет әртүрлі көңілмен қарсы
алғанына үйреніп алған Қасым сөзін сабақтай береді.
Сонда залдан біреудің:
– Қасым-ау... тоқтасайшы. Жер сілкініп тұр ғой, – деуге мұршасы
келіпті. Сонда ақын:
– Жер сілкініп тұрғанда сөйлеген сөздің қадірі ерекше болатын
шығар, – дегендей әзіл қыстырып, сөзін жалғай беріпті.
Бұл да ақынның табиғатпен үндестігінің, оның қандай да
құбылысын сабырмен қарсы ала алатынын аңғартқан бір мінезі
ғой.
Ол Біржанның, Жаяу Мұсаның, Абайдың әндерін домбыраның
қоңыр үніне қосып айтқан кездері қос жанары мұңданып, ойланып
кететіні сонша мұндай адамның «бірде дауыл, бірде нөсер» мінезі
бар екеніне ешкім сенбес еді.
Өзіне творчестволық тұрғыда орынсыз айтылған сын, тырнақ астынан кір іздеген ұсақ әрекеттер ақынның жүйкесіне тиетіні анық.
Қасымды дерт меңдете берді. 1951 жылы ол небәрі – 12 өлең, 1952
жылы 7 өлең, 1953 жылы – 9 өлең, 1954 жылы – 4 өлең ғана жазыпы.
Қаншама жауһар жырлардың көзі ашылмай қалды десеңізші!
Ол қандай мінез көрсетсе де ол өз ғасырының дауылпаз ақыны
бола алды. Ол атақты, даңқты болуды ойлап бас қатырған жоқ, сол
жолда алға шығу үшін ешкімнің жолын да кескен жоқ Поэзия биігіне
оны ақынның өз дарыны, еңбегі, шеберлігі алып шықты.
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Барым да, бақытым да
осы өлеңім
Барым да, бақытым да осы өлеңім,
Жақыным, жүрегімнің досы өлеңім.
Өмірге келгенім жоқ бостан-босқа,
Мен қайтіп, босқа жасап, босқа өлемін.
Өлеңін бөбегіне теңеген ақынның өмірден ерте кеткенде сол
бөбегін есейгенше аялауға үлгермегендігі, оның тамырын тереңге
жіберіп, жапырағын мол жайғанға дейін еңбегін сіңірмегендігі,
әлі де көп игіліктерге жарата алмағандығына қатты өкінгені анық.
Ол ешқашан өзінің жүзге жетуін емес, өлеңінің ғасыр жасауын,
адамдарға игі қызмет көрсетуін армандап кетті емес пе?
– Шіркін, күйім келсе бір роман жазсам деп едім. Тіпті, оның қандай
тараулардан тұратынын да ойластырып қойдым, – деген арманын
жүзеге асыру үшін ғана өмірінің ұзаруын тілегені анық! Ол өмірмен
қоштасар сәттің таянғанын сезген кездің өзінде абыржымай:
– Біршама өлеңдерімді ретке келтіруге үлгермедім, өздерің
реттейсіңдер ғой, – депті достарына.
Бірде ол айналасындағы тамаша табиғатқа қарап тұрып:
– Шіркін, табиғат қандай мәңгілік! Таулар да, баулар да, ағаштар
да ұзақ жасай береді. Ал адамдардың өмірі неге сонша қысқа болды
екен? – деп толғанған екен.
Міне, ғасырдан – ғасырға аяқ басқанмен есімі ұмытылмай,
жаңғыра түскен ақынның өзі: «Өкінем ұқсата алмай келемін деп»,
– өкінішін білдіреді.
Оның талантын, жырдағы озық қадамын түсінбегендер де, түсіне
тұра қызғаныш білдіріп аяғынан шалғандар да, ол бақилық болғанда
іштей: «Кеш, мені аяулы Қасым» деп күбірлеген шығар-ау...
Ал Қасымның өзі болса тынысы тарылып, қиналып жатқанда:
«Бәрін де кештім» деп күбірлегені анық. Бұл деген оның ақтық демімен айтылған ақиқат, шынайы сөзі ғой!
Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов қырық төртке жетер-жетпес
шағында бақиға аттанды. Өзі айтқандай, «Бары да, бақыты да –
өлеңі», соңында қалған сүйген жары мен балалары болып, ақын
есімін, әке рухын ардақтап, шырақшысы болып қала берді.
Мақаламызды Мұқағалидың Қасым рухын қорғап жазған өлеңінің
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шумағымен бастағандағы себебіміз, «Осы екі ақында жан дүние
үндестігі, ұқсастығы бар емес пе?», – деген сауалға жауап іздеу еді.
Қасым Аманжоловтың Абайды пір тұтқаны, сол ұлы ақын мен
Қасым өлеңдерінің өзара үндестігі бар екендігі айтылып келеді ғой.
Ешбір талассыз пікір. Ал біздің айтпағымыз – Мұқағалидың Қасым
поэзиясын терең түсініп, қадірлегендігі. Екі ақынның заманы аса
алшақ емес, бірі соғыстың зобалаңын көзімен көріп келсе, екіншісі
сол соғыстың әкесін, ағаларын жұтқан ащы зардабын бастан кешкендігі ұқсас.
Екеуінің де жетімдік тапшылығын көріп өскені, «Жетім өз кіндігін өзі кеседі» демекші, өмірдің басқа салған қиындығын бұғанасы
қатпай жатып бастан кешуімен ұқсас. Қасым дерті жанына қаншама
батып жатса да өлең жазуын тоқтатпған ғой.
О, тағдыр, мені сауықтыр,
Айтатын жыр-ойым бар.
Көңілім соған ауып тұр,
Алда бір қызық тойым бар, –
деп алқына отырып жыр жазуымен ұқсас.
Ең бастысы, олардың поэзиядағы дауылпаздығы мен ойлылығы,
мұңы мен қуанышы, тебіренуі мен өмірге құштарлығы, өлең
жолындағы көрген теперіштері ұқсас. Кейбіреулер менің өзімді, кейбіреулер сөзімді ұнатпайды. «Мынау бидің, мынау байдың, бақсыбалгердің бір кезде айтқаны! Оны неге Қасым өз жазғандарына өзек
етеді. Неше қазіргі уақытқа, жаңаға әкеліп ескіні жамайды дегенді
айтып жазғырады».
«Кісі айтпаған сөз бар ма?», – деп Абай айтқандай, мәселе
қандай сөздің айтылғанында, – дегендей ойын тебірене жеткізіп,
ширығуына Мұқағалидың да шамырқанған сәттері ұқсас. Тіпті,
өмірлерінің қырықтан асқанда қиылған қысқалығы да ұқсас емес
пе? Солай үндес болмаса, ақынды ақын түсінбесе Мұқағали «Қасым
солай болмаса..» деген өлеңді жазбас еді ғой.
Қуат алып жырына боз даладан,
Ол жанған.
Күні жоқ-ты маздамаған!
Өлісінде өнеге болғаны анық,
Тірісінде біреуге «жазған Адам».
...Бір күй бар домбырамда...» (иесі Қасым)
Қасым солай болмаса несі Қасым!?
Жыр бәйгеге аттанған адам болса,
Сөредегі Қасымын есіне алсын!.. деген-ді Мұқағали!
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Құстар, құстар сызылтып
ән салады
Поэзия!
Менімен егіз бе едің,
Сен мені сезесің бе, неге іздедім?
Алауыртқан таңдардан сені іздедім,
Қарауытқан таулардан сені іздедім.
Махаббаттан іздедім, сағыныштан,
Арманымнан іздедім алып ұшқан!
Ақиық ақын Мұқағалидың осы бір өлеңіндегі поэзияға деген сағыныш,
өлеңге деген адалдық, мөлдір махаббат, тұнық сезім Тұманбай ақынның
да жырларында тұнып тұрған ақиқат. Өлең өлкесіне өзіндік өрнегімен
ешкімге ұқсамас әдемі әлемімен енгеніне де жарты ғасырдан асыпты
Тұмағаның. Бозбала шағындағы тұла бойын бұла сезім, ыстық махаббат тербеген Тұманбай ақын қазақ поэзиясының ақ самайлы абызына
айналды. Осы жылдар ішінде ақын қаламынан қаншама мөлдір моншақ
жырлар тізбектеліп, кез келген оқырманның мойнына алқа болып
тағылып жатты екен десеңізші! Міне, бұл нағыз ақынның, Тұманбайдай
тұнық жырлы, сырлы ақынның сиқырлы әлемі. Қазақтың қасиетті қара
өлеңі арқылы кез келген адамның сырласына айналды Тұман ақын. Арман
қуып Алматыға келген жастар Тұманбай ақынның өлеңдерін жатқа
оқып, жатақханаларда, аудиторияларда және мыңдаған көрермені бар
залдарда оқылып, жүректен-жүрекке жол тауып жатты.
Оқысам, студент деген атаққа ие болсам деген мақсаты орындалса, көшеге сыймай Көктөбенің басынан бір-ақ шығатын жастардың
ішінде біздер де бар едік. Жаңа достар тауып, баққа оранған көшелерге
көз үйреніп, бақыт құшағында әркімнің көкірегі ән салатын кез емес
пе еді ол дәурен. Жалын жанын жақсылыққа жаныған жастық-ай,
десеңші! Тұмағаңның өлеңдерін жарыса оқып, Рақымжан, Марат,
Мәлік бәріміз бір жапырақ нанға маргарин жағып жеп, бір үйдің
баласындай күн кештік. Алматының кештерінде театр, келіп жатқан
концерттен, кинодан да қалмаймыз. Алматылық болдық дегендей,
автокөлікте шалқайып отырып, көшеде жөн сұраған адамдарға
ағымыздан жарылып бағыт сілтейміз. Кейде қалтамыз тықырлап,
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шөл қысқанмен, көңіліміз көл. Ауыл жаққа алақтап сенбі күндері
автобекеттен де ат ізін суытқан емеспіз. Кейде салымыз суға кетіп,
пәтер ақысына жазғызып бір бөлкені сұрап алып, қантсыз қара
шайды қанағат тұтып, маңдайымыздан шып-шып тер шықпаса да
бір жіпсіп қалатынбыз. Ал кейде автобекеттен бірден ресторанға
тартамыз. Шәкәрім қажының мына бір өлеңін естігенде сол дәурен
кез алдыма кинодан көргендей тізбектеліп өтіп жататыны бар.
Қайран, қапысыз, қамсыз күндер,
Сайран, сауықты рахат түндерім.
Сендерден не пайда?
Шынымен де, қайран қапысыз, қамсыз күндер-ай десеңізші!
Аш болдық деп жасымай, тоқ болдық деп тасымай өткізген
барға ырза, жоққа сабыр қайталанбас сәттер-ай! Бұл күндері соның
бәрі сағын ыш. Сол сағынышымыз кейде Тұм анб ай ақынның
әнге айналған өлеңімен бірге жүрегімізді тербеп жатады. Сондай
әнші болмасақ та, «әу демейтін қазақ жоқ дейтін» елдің баласы
болғандықтан бір айтарымыз да бар еді. Нұрағаңның, Нұрғиса Тілен
диевтің сыр сандығынан сиқырлы саусақтары арқылы тізбектелген
ноталар жүрегімізде балайша ән салушы еді:
Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып,
Бара жатыр, бара жатыр құс қайтып.
Зымырайды менің бала кезімде,
Бір жалт етіп, өте шыққан, өте шыққан сезімдей.
А-а-а-а-а
А-а-а-а-а
А-а-а-а-а-а-а-а-а, – осы бір жеріне келгенде алпыс екі тамырымызды
қыздырған қанымыз жүрегімізді тепкілеп ала жөнелуші еді. Домбыраның
қос ішегіндей жан дүниесімен бір-бірімен үндесіп, өлеңмен ән арқылы
оңаша тілдесіп кеткен Нұрғиса мен Тұманбайдың табиғи талантына
тәнті болмасқа амалымыз да жоқ. Осындай қайта оралмас, қайталанбас
жастық дәуреннің бірінде сол баяғы автобекеттен салымыз суға кетіп келе
жаттық. Телебайланыстың жанынан өте беріп Рахымжан:
– Кімде екі тиын бар? – деп бізге қарады. Автобусқа төлер
тиынымыз жоқ екенін біле тұра қалтамызға қол салдық. Мәліктің
қалтасынан іздегеніміз шыға келгенде жерден жеті қоян тапқандай
болдық. Қалтасына екі тиын үзбей салып жүретін, жөні келсе телефоны бар қыздармен әзілдесуден бір жалықпайтын Мәлікті бұған дейін
келеке қылсақ та, осы жолы керегімізге жарағаны үшін арқасынан
қағып қойдық. Жатақханалардың телефонын жазып, қыздардың
бөлмесін ұмытпайтын, кейде кезекші апай: «Айналайын қарағым,
91

Парасат жолы

кеш қалдың, ол қыздар өткен жылы оқуын бітіріп кетті», – деп жатады. Ал Мәлік болса: «Апай білемін, сол бөлмеге орналасқан басқа
анау сары қызды сұрап тұрмын», – деп сөз тауып жататын. Сол сары
майдай сақтап жүретін екі тиынын Рахымжанға ұстатты.
– Аға, ассалаумағалейкум, – деп Рахымжанның жүзі нұрланып,
аз-кем тілдескеннен кейін, телефонның тұтқасын қойып, бізге
күлімдей қарап, ай-шай жоқ:
– Кеттік, Тұмаға үйде екен. Қасында жолдастарың жүрсе қал
дырма, – деді.
– Раха, бұл қалада сенің екі туып, бір қалғаның жоқ еді ғой, қалай сені
шақырып қалды? Тұмаға деген кім? – деп Мәлік бастырмалатып жатыр.
– Әңгімені қойыңдар, барғаннан кейін бір-ақ таныстырам, – деді.
Біз бәйгеге шабатын құр аттай Рахаңның алдын орап, қатар суыт
жүріске бастық.
Есіктің қоңырауын басқаны сол еді, айқара ашылып: «Сарбаздарды өзім күтіп алайын. Күләтай, шайыңды жөнде», – деген
бұйрық райы жанымызға жағып кетті. Туған бауырларын көргендей
әрқайсымыздың қолымызды қысып, төргі үйге қарай жетекке алды.
Аман-сәлемнен кейін әрқайсымыздың аты-жөнімізді сұраған соң:
– Мен мына орталарыңдағы Рахымжан достарыңның ағасы боламын. Атым Тұманбай, – дегенде шалқамнан түсе жаздадым. Бәсе,
манадан бері қайдан көрдім деп таппай отырған едім. Сөйтсем:
Құстар, құстар сызылтып ән салады,
Сол әнімен тербетеді даланы.
Ал адамдар күліп бастап өмірін,
Кетерінде жылай да алмай қалады, –
деп қазақ даласында ұшқан құстың қанатында қалықтап кеткен әдемі
әннің сұлу сөзін жазған Тұманбай ақын екен.
– Аға, мен сізді танимын, – дедім жұлып алғандай, «қайдан
білесің?» дегендей Тұмағаң да маған сұраулы жүзбен қарады.
– Өлеңіңіз арқылы жақсы білемін, – дедім.
– Тіптен жақсы. Араларыңдағы Рақымжан да ақын. Аяқ алысы
жаман емес. Өткенде ғана екеуден-екеу отырып бір кеш поэзия
туралы әңгіме-дүкен құрғанбыз. Оның мына өлеңінде жастыққа
тән сұлулық, ынтыққан жүректің лүпілімен қызға деген көңілдің
тазалығы жатқан жоқ па:
Мен сені жұлдызға теңедім,
Кірпігің сәуле ме шашыраған.
Мен сені шың-құзға теңедім,
Ешқашан шыға алмаған басына адам.
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Мен сені желге де теңедім,
Сезімді әлдилеп есетін.
Мен сені көлге де теңедім,
Мөп-мөлдір екен-ау десетін.
Немесе мына бір өлеңін оқып көрейікші:
Осы мезгіл қай мезгіл, қыс па әлде көктем бе,
Алматыға япыр-ау, қыздар толып кеткен бе.
Түрлі-түсті бейне бір гүл көргендей боламын,
Сол сұлулар көшемен топ-топ болып өткенде.
Жанын қояр жер таппай тыпыршиды көп пенде,
Айналада ақ боран қыс барын
да ұмытып,
Көңіл деген шіркін-ай, асығады көктемге.
Боларында солардың біз білмейтін күш бар ма,
Қанатсызды мазақтап ұшатұғын құстар ма.
Басқа жігіт қыздарды қалай сүйіп жүр екен,
Сүймек түгіл батпаймын, білегінен ұстауға,
– дейді ақын інімнің жүрегі. Әдемі суретке айналғандықтан менің де
көңілімде тез жатталып қалды. Әнге сұранып тұр, – деп досымызды
мадақтағанда біз де орын таппай Рахаңды білгенімізше кеукеулеп.
«Шіркін, кез келген өлеңі әнге айналып шыға келетін Тұмағаңдай
болу қайда?», – деп Марат та Тұмағаңды қоштай сөйлеп: «Қане,
жігіттер, отырысымыздың ажары ашылсын. Мына өлеңді қосыла
айтайық. Әсет ағамыз да әдемі әуенмен әспеттеген-ау бұл өлеңді»,
– деп «Шақырады көктем» әнін шырқай жөнелді.
Елестеттің көктемді гүл ашқан,
Көздеріңе ғашықпын нұр шашқан.
Алыстарға жетеле, еремін,
Сені ғана бақыт деп сенемін, еркем.
Арманымдай алдағы,
Ақ шуақтай таңдағы
Аялай бер арманым, аялай бер.
Сандуғаштар жырлаған,
Көктемдерге бір барам
Шақырады біздері көкорай бел.
Әнді аяғына дейін тербеле отырып тыңдаған ақын ағамыз:
– Бәрекелді, айтушысы жақсы болса, кез келген әннің де бағы
жанады емес пе? Осылай ағаларыңды арқаландырып, әндерің
мен сәндерің жарасып жүре берсін, – деп бізбен үзеңгі жолдастай
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әңгіменің көрігін қыздырды. Аузын ашса көмейі көрінетін, жанына
жақындаған бізді туған інісіндей аялап, Күлтай жеңгеміздің қойған
тағамдарын: «Тартынбай алыңдар, келгендерің қандай жақсы бол
ды. Сендер үшін әр кез ағаларыңның есігі ашық. Қаладағы бір
үйіміз деп келіп тұрыңдар», – деді кеңпейілдік танытып. Көңілге де,
дастарқан мәзіріне де қарық болып, аға тауып төбеміз көкке жетті.
Тысқа шыққанда:
– Раха, қандай бәлесің, жақын ағаңның бар екенін айтпай
жүргенсің, – дедік жамырай ортаға алып.
– Жоқ, жігіттер, өткенде естеріңде ме, облыстық газетке өлеңім
шыққаны. Сол өлеңімді оқығаннан кейін мені іздеп өзі тауып алды.
Әйтпесе, менің де араласым жоқ. Тұманбай Молдағалиев деген
ақын ретінде ғана білемін. Екі-үш рет кездескеннен кейін үйге ертіп
әкеліп, поэзия туралы ұшан-теңіз ақыл-кеңес берді.
Жан дүниесі рухани мәдениет пен тылсым құбылысқа өте бай
адам. Сонау бір жастық дәуренде басталған Тұмағаның ақындық
сапары өзен мен көлдерді, теңіз бен мұхиттарды поэзия атты алып
кемесімен кесіп өтіп, жайма-шуақ Есік көлінің толқынындай әр
жүректі тербетіп тұрғалы да аз уақыт өткен жоқ. Серінің сезімін,
бойжеткеннің бала махаббатын тұтатқан жырларын мектеп бітіруші
лердің ақ бантигіне байлағалы қашан. Өлең оқыған сайын алма бақта
сыр шертіскен екі жас жыр шуағын жамылып, Тұманбай ақынның
талантына бас иіп, таңдай қағысқалы да сан жылдар өтті. Бірде ол
туған өлкенің табиғатымен сусындатса, енді бірде махаббат айдынында тербелген жігіт сезімі мен қыз қылығын қағазға түсірді. Көктемді
қарсы алып, құстарын шығарып салды. Бәрі, бәрі жыр-шуақ болып
оралып, оқырман жүрегінен жол таба бастады. Жақсымен дидарласып, асыл қасиет, абзал азаматтығынан саңылау тауып, оның
жүрекжарды ізгі ниетін жырына арқау етті. Кездесуде көрген, естіген
әсерін, жан құрбысының сезімін мөлдір жырға ұластырды. Әсем
әуен іздеген композиторлар Тұманбайдың өлеңдерін жіпке тізіп,
әнге айналдырып, қанаттандырып ұшырып жатты. Нәзік сезімге
жазылған өлең әнге айналғанда үкідей үлпілдеп жан жүректі тербеген музыка туындады. Ол әуен халықтың көкейіне қонып, кештерде
жарыса айтатын әуезді әндердің көшін бастады. Бозбала кезінде-ақ
Тұманбай шығармашылығы әр жүрекке жол тартты.
Ромен Роллан: “Өнердің бірінші заңы: егер айтатының болмаса,
аузыңды ашпа. Егер айтатының болса, адалын айт, алдама», – деген
екен. Бұл тұжырыммен Мұқағали ақынның: «Өлеңде өтірік айтуға
болмайды» деген ойы сабақтасып жатыр. Өлеңге деген дәл осындай
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адалдық пен тазалық Тұманбай жырларында да мөлдір моншақтай
тұнып тұрғаны шындық.
Алғашқы он тоғыз жасында жазған «Украина қызынан» бастау
алған жыр бұлағы бүгінге дейін толассыз теңізге құйылған өзендей
өз арнасынан еш жаңылған емес. Жыр бәйгесіне қосқан «Студент дәптеріндегі» нәзік сыр мен отты ойға толы алғашқы кітабы
қолдан қолға көшті. Студенттер мен жастардың жата-жастана оқып
қана қоймай, әдемі кездесулер мен отырыстарда жатқа оқылып,
тыңдаушы жүрегінен орын алып жатты. Өлеңі арқылы Тұмаш ағамен
сырласты, енді не жазар екен деп поэзия айдынына көз жүгіртті.
Жаңылған жоқ, ізінше ақынның қан жүрегінің қақпасынан өтіп,
алпыс екі тамырын аралаған жақұт жырлары «Кәмила» атымен
дүниеге келді. Қырықтан астам жауһар жыр оқырмандардың қолына
тиді. Үлкен де, кіші де Тұмаш өлеңінің тұнығынан сусындады. Кітап іші нәрлі де мәнді, шуақты шумақтарға толы еді. Қияға қанат
қаққан бала бүркіттей айналаның аужайын байқап, қыран қиялы
нан шыңға қонған өлеңдерін алып күннің нұры аймалап, сан мың
сәулесі арқылы шартарапқа шашқанда, шуағына шомылмаған жан
қалды ма екен?!
Әр өлеңде өзіндік көркемдік өрнегін салса, мөлдір сезім тас
бастаудың бұлағындай тулап жатқанын көресіз. Туған жерге деген
махаббатын арындатып, бұлтпен жарыстырып, туған айға сұлудың
сырғасын іліп,ерке самалға кеудесін тосқан бойжеткеннің сұлу
сезімін әдемі мүсіндеп жеткізген.
«Поэзия – махаббаттан басталып, парасаттылықпен аяқталуы
керек», – деген Мұқағали ақынның осы бір қанатты сөзін Тұманбай
жырларынан да анық байқауға болады. Поэзиямен өткен жарты
ғасырдан аса уақытында ақын өлеңнің асқар шыңына Тұманбай
Молдағалиев деген есімді алып шықты. Табиғат пен адам арасындағы
тылсым байланысты шебер суреттей білді Тұмағаң. Дәл осындай
суреткерлік шеберлігі Тұманбай Молдағалиевті Халық жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері сынды жоғарғы дәрежелі атақтың
шыңына шығарды.
Алғашқы кездесуімізден бастап, күні бүгінге дейін арамыздағы
сыйластық шынымен де қимастыққа ұласқан. Ара жасымыз бір
мүшел болса да, кейде құрдасымызға айналып жан сырын ақтарса,
енді бірде ағалығын танытып, ақылын да айтып қояды. Тұмаш
аға мен Мақанның үйінде жиі бас қосамыз. Біздің ортамыздан
Мақанға ерекше мейірімі түскен. Әзіл-қалжыңның тізгінін жіберіп,
қатарласындай көңілді отыратын шаңырағының бірі осы Мақанның
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шаңырағы. Құрбымыз Марзия да дастарқан мәзіріне ерекше мән
беретін жан. Көңіліміз жайланып, арқаны кеңге салып, емен-жарқын
отырыстардың бірінде Тұмағаң да өз ризашылығын білдіріп:
– Мақаным қарапайым отбасы. Табыстымын деп аспады. Жоқжітікке саспады. Өмірден өнегесін үйренді. Ұлағатты ұл өсірді. Үлгілі
отбасы, достарының адал махаббатына бөленген жаман болмайды,
тіл-көзден аман болғай, – деп ағынан жарылды.
Мақан болса аға мейірімінен от алып, Ілияс, Асқанбайды тақымға
толтырмай, мұрты жыбырлап ерекше күй кешеді. Бұл күн шын
мәнінде мереке. Ол күні Мақан да көңіл тұлпарынан түспей ән салады, қағытпа әзіл мен қалжыңның тізгінін босатқанда көзімізден
жас аққанша күлеміз-ау бір.
Сонда Ілияс пен Асқанбай:
– Тұмаға, мына Мақан оқудан кенжелеп қалған. Сол ғана бізді
сақтап тұр. Әйтпесе, Мақанның қолына су құюмен өтер едік, – дейді.
Тұмағаң да жақсы көретін досымызды басқа қырынан мадақтап
«ерекше жан ғой» деп бізді жықпаса да, оны құптап отыратыны
бар. Мақан болса енді «Құстар» әнін сызылтып, шарықтап, шабыт
құшағында отырады.
Біздің жаққа бауыр басып кеткен бе,
Тамаша әнмен келуші еді көктемде.
Өскен жерін қимай кетіп барады,
Өскен жерге симай кетіп, симай
кетіп барады.
Қайырмасына келгенде Тұмағаңның да қосыла кететіні тағы бар.
Ақынның өзі шырқағанда біз қарап қаламыз ба, барымызды салып,
шырқай жөнелеміз.
А-а-а-а-а
А-а-а-а-а
А-а-а-а-а-а-а-а-а,
Өскен жерін қимай кетіп, симай кетіп барады.
Өлең мен әннің өзара үндесе кеткендігін қараңызшы. Күллі қазақ
даласы ән салып тұрғандай елестейді маған осы әуен шырқалғанда.
Бірін-бірі толықтырып отырған осы бір үш шумаққа адамзат
баласының бар өмірін сиғызып жіберген ақын шеберлігіне тағы да
тәнті боласың.
Тұмағаң да нақышына келтіріп, төгілте тартқан күй, әуелей салған
әуезді ән ырғағына сәбише тербетіліп жүретіні анық. Табиғаттың
тамылж ыған келбеті мен айдынына шомылғ ан аққу сазын да
ақын өлеңінен айна-қатесіз көргендей күй кешесіз. Тұманбайдың
маңдайына поэзияға өзіндік өрнектерін сала отырып, оқырманның
ет-жүрегін елжіретіп, жанын тербетер жыр жазу бұйырған. Ғажайып
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қабілет асқақ талантпен үндестік тауып, ұйқас ырғақтарында да
ақынның өз қолтаңбасы жатыр.
Ақын бірде бақытты,
Сұмдықты айтар.
Бүгінді айтар,
Кешегі құлдықты айтар.
Сендер оны сөкпеңдер,
Ақын – бала,
Бала деген қашанда шындықты айтар, –
демекші, атадан балаға мирас болып келе жатқан бұл жыр Тұмағаңа
арнап айтылған сияқты. Ақын ағам ызд ың бойында жыр жазу
бақыты ғана емес, сол өлеңдері арқылы туған халқының абыройын
асқақтатып, әділетсіздікке жыр қылышын қарсы сермеп, шындықты
айта білетін қайсар мінез де бар. Ол болмысынан балаша шаттанып
қана қоймай, шабыт тұлпарында шындық туын көтерген жан.
Әлі есімде, әскерден оралғанмын. Шақан Кекілов дейтін нағашы
ағамн ың айтуымен аудандық радио хабар ын тарату редакциясына орналастым. Қызмет өз ырғағында өтіп жатты. Арада біраз
уақыт болғанда облыстық радио комитетінің төра ғасы Тоқтар
Бейісқұловтың шақыруымен Алматыға келдім. Сонда редактор
болып қызмет істейтін Гәкку Балтабаева: «Жүр, Амангелдінің үйіне
баралық», – деді. Кештетіп жеттік. Амангелді облыстық радионың
музыкалық жүйесіне басшылық жасайтын азамат екен. Үйіне кірген
нен құшақ жая қарсы алып, төрін ұсынды. Пейілінен ақ жарқын,
адал жан екенін аңғардық. Қонағына көрсеткен құрметі ретінде
күйсандықта ойнап, ән салды. Аздан кейін:
– Қазір нағыз әнші келеді. Жаңа ғана телефон шалған. Менің
күйсандығыма келіп, ән әуенін жазбақшы, – деді. Айтып ауыз
жиғанша Шәмші Қалдаяқов ағамыз кіріп келді. Гәкку бастап аттан
түсіп, жік-жапар қол алысып жатырмыз. Сөзге сараң, артық сөзсіз
шешімін тастап күйсандыққа отырды.
– Бүгін күн ерекше суық екен. Қолым қоқайып қалды, – деді
де қолын ысқылап, күйсандықтың түйм ел ерін басқан сайын
құйқылжып ән төгілді. Шалқыған музыка шым-шымдап бойға кіріп
әкетіп барады. Сәлден кейін Шәмші:
Құрбым, жан құрбым, бала кезімнен,
Бақыт көріп ем қара көзіңнен, –
деп әнді әуелетіп әкетті. Гәкку мен Амангелді біріне-бірі қарады. Бұл
әннің сөзін жазған кім деуден бата алмай тұр. Сонда ғана Шәмші аға
тілге келіп: «сөзін Тұмаш жазды ғой», – деді жаны жадырап.
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Тұманбай жырын толқымай оқу мүмкін емес. Өлең жолдары қазақ жырларының ғұмырлы үлгілерімен қашалған. Ұйқасырғақтары көк жазықта көсіле шапқан тұлпардай парақталған
сайын қуалап жете алмайсың. Әлденеше оқысаң өзің ыңылдап ән
шығаруға әзірленесің. Нәзік әуен, сәнді ырғақ, сұлу мүсін санаңа
бірден сіңіп кетеді. Жүрек түкпірін толғап, нақышты поэзия бояуы құлпырып, жан сәулеңе нұр құятыны анық. Рухани өрісіңді
кеңейтіп, қамкөңіл жүрекке шапағатын дарытқан жыр жолдары
жаныңды тазартып, сезіміңді сұлулыққа батырады. Асқақ арманыңа
жырдың ақ құсы қонып, салтанат құрған сәтте сезімің шарболаттай
шиыршық атары сөзсіз.
Тұманбай ақын әлемі ешкімге ұқсамайтын ерекшелігімен
дарал анады. Жастығында жалындаған жүрек алауының қызуы
қайтпастан жырдың қазанын қайнатып, ұрланып келген кәрілікке
бой алдырмай, шуағын айналасына әлі де шашуда. Өлеңге деген адалдығы болар, әлі күнге дейін поэзияға таза көңіл, ыстық
ықыласпен қарап келеді. «Тек жүрсең – тоқ жүресің» қағидасын
бала жасынан ұстанған. Сәкен інісі қажаса да бейсуат сөз, бейпіл
ой айтпайды. Тағдырына шағынбайды. Бәз біреулерге ұқсап күйіппіспейтіні анық. Інілеріне рух бергенде ағаның алды ақжайлау екенін
сезініп қайтатынымыз бар. Жақсылық біткеннің бәрін Тұманбай
ағаның жан сарайынан табасың. Алабөтен әңгімеге жоқ. Кингадан
қолы жүргенде жанарынан от шаша айналасына масаттана қарап
қоятын көңіл-күйден әр кез айныған емес. «Бір жасың мың болғыр»
деген батаны Тұмаш ағадан көп естігенбіз.
Осы қасиеттердің барлығы ақын жүрегіне аяулы анасының ақ
сүті мен аялы алақанынан дарыса керек. Әкесі Отанымызға төнген
отты жылдары қолына қару алып, қатардағы жауынгерлер сапында
соғысқа аттанған еді. Туған топырағына қайтып оралмады. Арысынан айырылған ана артындағы тұяғы Тұманбайының тілеуін
тілеумен ұйқысыз түндерін, күлкісіз күндерін өткізді. Балалықтың
ауылымен ерте қоштасқан Тұмағаң да ана жүрегіндегі қайғыны ерте
сезініп, мейілінше жыр шуағымен алаң көңілін нұрландырғысы
келді. Тұманбайдай ұл тауып, қатарынан қалдырмай, жесірліктің
қиындығын көрсе де ұлына жетімдіктің тауқыметін тартқызбай
өсірді. Ана арманы алдамады. Үзілген үміт қайта жалғанып, өшкен
оты қайта жанды. Бұл от қазақ поэзиясындағы Тұманбай ақын
жаққан қара өлеңнің ошағында айналасына жылуын шашып, әлі де
ғасыр керуенімен жалғаса беретіні ақиқат.
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Ғабит Мүсірепов: «Өзінде пәтуа жоқтың, сөзінде пәтуа қайдан
болсын, ой мешеулігі – өнер мешеулігінің себепшісі», – деп бекер
айтпаған. Дәл қазіргі таңда ойының таяздығына қарамай, ақшасы
барлар ақын, қалтасы қалыңдар қаламгер болып жатқан уақыт.
Мұның бәрі дүркіреп өте шыға келетін өткінші жаңбыр сияқты.
Бұлар Тұмағаңның жырларына ешқашан да, ешқандай да көлеңке
түсіріп, зиян келтіре алмасы анық. Әдебиетіміздегі проза мен поэзия
жанрындағы Ғабит пен Сәбит, Ғабиден мен Сайын, Бексұлтан мен
Сәкен сынды танымы терең, талғамы бөлек жазушылармен Әбділда
мен Қасым, Мұқағали мен Жұмекен, Төлеген мен Жұматай, Қадыр
мен Тұманбайдай жырлары сырға толы ақындар барда, «Шөпті де,
шөңгені де» өлең қылып, өзінде жоқтан бар жасауға тыраштанып
жүрген жоғарыда айтқан ақынсымақтар, һәм жазушысымақтар
өз қолымен жасаған шимайларының айналасында шиырлап жүре
бермек.
Тұмағаңмен талай сапарлас болд ық. Сырсандық ашылған
сәтте рухани қазынаның қайнар бұлағынан мөлдір сезімге толы
тұнық жырлар ағылады-ай дейсің! Жаның рахаттанып, керемет
күй кешесің. Осындай сапарымыздың бірі тобымызды Тұманбай
ағаның өзі басқарып, Сәбит Мұқановтың жүзжылдық мерейтойына
солтүстікті бетке алып, Қызылжар қаласына жолға шықтық. Жүрдек
пойыз Астанаға келгенде шамалы аялдады. Ағасын қарсы алған
Бақыт Оспанов купеге кіріп, ағынан жарылып жолболсын айтып
дастарқанға дәм әкелдірді. Көрші вагонға жайғасқан ерлі-зайыпты
кіргенде төрде отырған Тұманбай аға орнынан ұшып тұрып, төрге
жайғастырды.
– Досым Нұрғожа, келіншегі Айман, – деп таныстырып жатыр.
Дуылдаған көпшілік пойыз жылжығанда хош айтысып түсіп қалды.
Купеде Жандарбек кішілігін көрсетіп дастарқанға ие болып, ағаларға
құрмет көрсетіп жатыр.
– Ал, Тұмаш, қатарыңдағы сарбаздарыңды ертіп біздің купеден
дәм татыңдар. Айманның саған арнаған сыбағасы бар, – деп бізді
қояр да қоймай ерте шықты. Көрші купедегі ақын-жазушыларды
да Айман шешеміз дәмге шақырып жүр. Купені кере жайғастық.
Тойға бара жатқан қауым сәл нәрсені әзілге айналдырып, Тұманбай,
Кәкімбек, Нұрғожа сияқты үлкен ағаларымыздың өткен-кеткенін
әңгімеге арқау ғып отырмыз. Ағалар да әңгіменің отын үрлеп, үзеңгі
жолдас інілерінің ортасына шоқ тастап көңілдерін айдын көлдей
толқытып қояды. «Жол болсын!» тілегі маған жетті:
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– Аса қадірлі Айман шеше, сіздің қатарыңызда әкемді көріп
толқып тұрмын. Анам тісіңнен шығарма, іздеме деп сан ескерткен.
Бүгін міне, үлкен жолдың бойында, кім жүрмеген жол, кім не тілемеген жол, дана да, данышпан да, патша да қарапайым жамағат та
жүрген жол. Осы жолда әкем Нұрғожамен кездескендіктен ішімдегі жалын атқан, жүрекжарды ақ тілегімді жайып салмасам теріме
сыймай тұрмын. Анам мені «арқа еті арша...» болып жүріп әкесі бар
балалардан кем баққан жоқ.
– Айман шеше мен сіздерден енші алайын деп ағымнан жарылып
тұрғамын жоқ. Қайта қолымнан келсе әке алдындағы парызымды өтейін. Әкеммен араласайын, шешемнің мейіріне бөленейін
деп тұрған жайым бар. Сенбесеңіз міне, менің аты-жөнім, – деп
құжатымды алып көрсеттім шешеме. – Әкемнің мені бір жасқа
толар-толмас кезінде құшақтап тұрған суреті бар. Соны ұрланып,
жиі көремін. Сонда ғана әкеге деген ынтық сезімім жүрекке сыймай, сағыныш сезімі атырылып, аласұрып сізді іздейтін күндерім аз
болған жоқ. Алайда, анамның арқалап баққан еңбегінен аттап сізді
іздемедім. Сол тас жүрегі диірменнің көмейіне түскендей уатылып,
әкеге деген балалық сезім өзіме ерік бермей айтып салғаныма ана,
сізден кешірім сұраймын. Көмейімде көміліп жатқан жүрекжарды
сырымды сырсандықтан суырып алғанымды білмей қалдым, – дедім.
Тұманбай аға:
– Иә, иә, сенің сол суретіңді Жақыпжанның үйінен көрдім. Құ
шақтап тұрсың. Бір жасқа толған кезі. Балпанақтай, сол суретінде
саған тартқан ақсарылау. Қайтсін, тауда жас кезінде мал баққан
адамды таудың ащы күні қойсын ба?! Ақсарыны бір жазда-ақ бидай
өңмен қаптап берген, – деді мені қоштап. Айман шешем үнсіз қалды.
Манадан бері вагонның доңғалағының тырсылынан басқа ешнәрсе
естілмей тұрған купенің ішіндегі үнсіздікті бұзып:
– Бәрекелді, әке мен шеше тапқаның құтты болсын. Әй, мінездері
ұқсайды-ей. Бәсе, Айман шешеңнен тумағаның білініп тұр. Мынандай әкең, шешең бар, сен қандай бақыттысың, – деп қолымды
әрқайсысы бір қысады.
Бірер сағат үнсіздіктен соң:
– Келші, құлыным, – деп менің маңдайымнан сүйді манадан бері
үнсіз отырған Айман шешем тілге келіп.
Ол кісі мейірімін маған төккеннен кейін томсырайып әліптің артын
бағып отырғандар да ағынан жарылып құтты болсынды жаудырды.
Кенжеғали аға:
– Бәсе, Кеген сапарында жүргенде Жақыпжанды неге жақсы
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көріп, жақын тарта беремін десем, біз білмейтін бір құпиясы бар
екен-ау! Айналайын Жақыпжан, әкең екеуміз алыс емеспіз, – деп
бір қойды.
Тұманбай ағаның жан жолдасы Нұрғожа аяқ астынан маған әке
болып, Айман ана болып қарық болдым.
– Тұмаға, күліп шешеміздің сенімін сейілтіп жібермеңіз, – дедім.
Әкеміз сабаз екен. Менің әңгімемді жымиып ғана тыңдады. Бала не
сөйлеп отырсың деген жоқ. Қайта аялап, өзінің азаматтығы мен биік
парасаттылығын танытып отырды. Айман шеше де өзі дүниеге әкелген
баласын іздеп жүріп, бүгін тапқандай Қызылжардан қайтқанша
маған деген ізгілікті, аналық мейірімінен айныған жоқ. Астанаға
келгеннен кейін әкемнің қу жанын қуырдақ қылып, алқымға алды
ма жоқ па, ол жағы маған беймәлім күйінде қалды. Міне, Тұмағаңмен
жүрген осындай қайталанбас сәттер жетерлік. Кейде баладай аңғал,
бірде даладай дархан, бірде құрдасымдай сырласым болған Тұмағаң
да 75-тің желкенін керіп, жалауын көтерді. Кеше ғана сияқты еді
70 жылдық ұлан-асыр тойының өткені. Тұрлаусыз уақытта тоқтау
болған ба? Тұмағаң сол баяғы ағалық мінез, даналық келбетімен 75тің төріне шықты. Күлтәй жеңешеміз ақынын ардақтай білетін аяулы
жар екенін танытты. Ақын елдің еркесі болғандықтан, ағамыздың
шығармашылығының еркін қанат жайып, шыңдалуына өз ықпалын
тигізіп, отбасы жылулығын сақтады. Отағасының қабағына кірбің
түсірмей, Алланың нәсіп еткен ұл-қыздарын ақын әкесінің жыр
жөргегіне құндақтап өсірді. Тұмағаңның әнге айналған өлеңі тура
өздеріне арналғандай еді. Өйткені, жырлары тұнық Тұман ақынның
«Бақыт құшағында» екені айна-қатесіз ақиқатқа айналды.
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АТАДАН НЕ АЛДЫҢ,
БАЛАҒА НЕ БЕРДІҢ?
Алпысқа келгендерге осы сұрақ бойынша тест тапсырған дұрыс
па деп ойлаймын.
Замандас, үзеңгілес әріптестерімнің бірі – Батық Мәжитұлы. Ол –
баспасөздің аудандық буынынан бастап, «Егемен Қазақстанға» дейінгі
үлкен тәжірибеден өтті. Ақын ретінде де танымал. Қазір республикаға
тарайтын «Мұқағали» журналының бас редакторы. Зиялы жұрт оны
«ақын ағасының шырақшысы» деп атаса, мұны – Батықтың қызметіне
берілген баға деп ұққан жөн болар.
Шымырлап ағып жатқан өмір-өзеннің жағасында тұрып, бір сәт
інімнің кескін-келбетіне назар салдым. Самайға түсе бастаған күміс
қыраулар өмір күзінің белгісін аңғартқандай әсер береді. Әңгіменің
тақырыбын осыдан бастауды жөн көрдім.
– Бәке, алпыстың алты қырына шыққанда не байқадыңыз?
– Уақыт ағынын тоқтататын күш жоқ. Бәрі пешенесіне бұйырған
қайыққа мініп алып, соңғы жағалауына қарай жүзіп бара жатқан
секілді. Осынау қозғалыста жасыңа жас қосылады. Жаныңды құдай
алмаса, алпыс тұрмақ жүзге келуің мүмкін. Ал сол мөлшерге лайықты
жетудің жөні тіптен бөлек. Атадан не алдың, балаға не бердің? Ал
пысқа келгендерге осы сұрақтар бойынша тест тапсырған дұрыс па
деп ойлаймын.
Жанболат Аупбаев: «Елуден асқанда бір-бірімізді сыртымыздан
бақылап жүрейікші. Енді ауытқып кететін кезеңдер бізге де жетті»,
– деп әзілдейтін. Өмірдің нақты шындығы осы. Қалай десек те,
отызда орда бұзатын, қырықта қамал алатын жастармен жарысам
деу өзімізді өзіміз алдарқатумен бірдей.
Алпыстан ақыл сұрайтындар көп. Сұраған соң айтасың. Бүгіннің
жақсысы мен өткеннің өнегесін қабыстыра алсаң, жарадың. «Адам
болсаң мендей бол» деп құрғақ көсемситін болсаң, күлкіге қаласың.
Кез інде компартияның идеяс ым ен мықтап қаруланған кейбір
ағаларымыз қартайғанда да баяғы бағытынан таймады. Естеліктерін
тыңдасаң, биліктегі өсектен басқа түк те жоқ. Туған ұлтының асы
лын аңғармаған күйі алжыды ғой, жарықтықтар. Құдайым кембағал
күйден сақтасын.
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Ақ пен қызыл айқасып, аласапыран күйге енген алмағайып заман
да ұлы Мағжан Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» деп кесіп айтқан.
Осы сөз – сөз. Алпыс – жастарға сенсе, жастар – атасына сенсе,
бұдан артық қандай бақыт бар?!
– Қаламгерлік жолға түсудің алғашқы сәттерін еске алу – балалық
шаққа саяхат. Сол суреттерді көзіңізге елестетіп көріңізші.
– Райымбек ауданының бір түкпірінде өзімен өзі болып, бұйығып
жатқан Қошқар деген ауыл бар. Қазір Талас деп аталады. Мен осы
өңірдің талбесігінде тербелдім.
Қошқар – Киров атындағы ұжымшардың бөлімшесі. Кәделі
қонақтар алдымен орталыққа келетін. Әлі есімде, Алматыдан бір топ
ақын-жазушылар кездесу өткізетін болды. Сол кісілердің әңгімелерін
тыңдау үшін алты шақырымнан түн жамы
 лып барған едік. Бастауыш
сыныпта сабақ берген Рысалды Хасенғазина апамыздың сөз ұқтыруы
қандай керемет еді! Абайдың өлеңдерін жіліктеп, талдағанда бәрі
түсінікті болып шыға келетін. Айкүміс Нүсіпжанова, Сағат Кө
мекова, Елетей Шәкіртова, кейіннен тіл-әдебиет пәнінен дәріс бер
ген Ұлжан Ақбаева сынды мұғалімдерімнің қызметтеріне разымын.
Әбіжан Құтпанбаев ағам мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене
араластырды. Қабырға газеттерінің редакторы болу – қалам ұстауға
деген арманымды оятқан алғашқы баспалдақтар.
1964 жылы «Қазақстан пионеріне», 1967 жылы Нарынқол аудан
дық «Советтік шекара» газетіне, 1969 жылы «Лениншіл жасқа» тұң
ғыш өлеңдерім шықты.
Оныншы сыныпта оқып жүрген кезімде парталасым Шалтабай
Майлыбеков жиырма конвертті алдыма әкеліп үйіп тастады. Хат
жолдағандардың бәрі басқа облыстардан екен. Бұл қандай туыс
қандар деп екеуміз аң-таң болып ашып жатырмыз. Сөйтсем, өзім
секілді балалардың танысайық деген сәлемдері. Мекен-жайымды
«Лениншіл жастан» алыпты.
Арманға толы балалық шақтың сол бір суреттерін енді елжіреп
тұрып еске түсіресің.
– Біраз жылдар аудандық газеттерде қызмет істедіңіз. Аудандық
газет деген ұғымға көзқарасыңыз қандай?
– Қазіргіні білмеймін, 70-ші, 80-ші жылдардағы аудандық газеттің
мәртебесі биік еді. Әсіресе, Нарынқол ауданындағы жағдай ерекше
болатын. Неге дейсіз ғой? Өйткені, бұл газетке Әлнұр Мейірбеков
ағамыз редакторлық етті. Әлекең қай жерде талант көрінсе, дереу
соған жетуге асығатын. Айналасына сайдың тасындай жігіттерді
жинады. Мұқағали Мақатаев, Еркін Ібітанов, Баққожа Мұқай, осы
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тектес мықтылар тұсауын «Советтік шекарада» кесіп, өмір биігіне
қарай самғап ұшып жатты. Газет сол кездегі Бүкілодақтық байқаудың
лауреаты атанды. Ең бастысы, бұл жерде талғампаздықтың үлкен
мектебі қалыптасты. Әлекең, өз қызметтерін басқа аудандық газеттің
деңгейімен салыстырып, қанағат тұтпайтын. Олардың өлшемі –
облыстық, республикалық газеттер еді. Ақылшы аға бәрін осылай
тәрбиеледі. Есесіне, сол түлектер Алматыға келгенде қиналған жоқ.
Әдебиеттің дүбірлі жарысына бірден қосылып кетті.
Нарынқолда бар менің Әлнұр ағам,
Парасатты енші еткен тағдыр оған.
Сырты азамат, іші ақын, қыр бекзаты,
Көкейімнен кетпейді сол бір адам, –
деп Әлекеңе өлең арнасам, бұл – тәлімгерге деген мәңгілік сүйіс
пеншіліктің бір көрінісі ғана деп біліңіздер.
1977 жылы ҚазМУ-дың журналистика факультетін бітірдім. Атаанамның жалғыз ұлы едім. Сол жылы әкем ауырды, отбасында біраз
қиыншылықтар туды. Енді Алматыда жұмысқа қалсам деген үмітті
доғара тұру керек болды. Сөйтіп, алғашқы қызметті «Советтік шекарадан» бастадым. Бірақ, оған өкінген жоқпын. Себебі, аудандық
газет саған ауыл адамдарымен етене араласудың мүмкіндігін туды
рады. Қолыңда қалам, қалтаңда дәптер, оларға шікірейіп барсаң,
журналистке жарытып ештеме де айтпайды. Кәдімгі ағайындарша
қауқылдасып, қажет болса қона-түстене жатып, дәмдес-тұздас бо
лып, үйреніскен соң әңгімелеріне құлақ түріп қарашы, қазақтағы
сөз өнерінің небір қазынасын алдыңа ақтарып тастайды. Қыр жай
лап, қой бағып жүрген кәдімгі қарияның білген, түйгені кәсіпқой
философияның жүгін көтеріп тұрғанына қайран қаласың. Аудандық
газеттің арқасында осындай халықтық байлықтарға жолықтық.
Кейін Шелек аудандық «Еңбек туы» газетінде редактордың орын
басары болдым. Бұл жерде диқандардың өміріне қанықтым. Қазақ
пен ұйғырдың жарасымды тіршіліктерінің куәсі болдым. Көпұлтты
ортаның мән-жайын зерделедік. Әділбек Айтақынов секілді білікті
азаматпен тізе қосып жұмыс істедік.
Қазір университетті бітірген жас журналистер бірден Алматы
мен Астанада өз жұмыстарын бастайды. Мен оған қарсы емеспін.
Дегенмен, ел ішінде біраз уақыт болудың қаламгерлікті мұрат тұтқан
адамдар үшін пайдасы өте зор. Барлық кадрлар бойынша да жас
тарды ауылда шыңдау үрдісі дұрыс жолға қойылса, одан ең алдымен
қоғам ұтар еді. Түбінде осындай тәжірибелерге жүгінетін кезеңдер
келетін шығар.
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– «Ақиқаттағы» жылдарыңызға да аз-кем тоқтала кетсеңіз.
– 1997 жылы «Ақиқаттың» дәмі бұйырды. Бас редактор Жұмабек
Кенж ал ин мен редакт ордың орынб асары Жанболат Аупбаев
өтінішіме құлақ асты. Ол – «Қазақстан коммунисінің» жаңадан
«Ақиқат» болған кезі. «Ұлттық» деген мәртебесі қалпында. «Еге
менмен» терезесі тең тұр. Әр қызметкерде жеке-жеке кабинет, жеке-жеке телефон. Бөлім меңгерушілерінің де айбынынан ат үркеді.
Философия ғылымдарының докторы Ғарифолла Есім, тарих ғыл
ымдарының докторы Талас Омарбеков, экономика ғылымдарының
кандидаты Нұрақым Райхан, осындай болып жалғаса береді. Жур
налда отызға жуық адам бар.
Алғашқы бір ай бекер отырумен аяқталды. Соған қарамастан,
журналдың мерейтойы деп екі айлықты қолыма тигізді. Ыңғайсыз
дана бастадым. «Бәрін көріп, біліп отырмыз. Журналдың жұмысы
ауыр да салмақты. Алты айда қатарға қосылсаңыз, үмітіміздің ақтал
ғаны», – деді Жұмабек Кенжалин. Қызық болғанда, бұл жерге аудан
дық газеттен қызметке келген жалғыз журналист мен екенмін.
Зиялы азаматтардың ортасы қайтадан тәрбиеледі. Тағы бір уни
верситетті бітіріп шыққандай болдым. Мені әлеуметтік бөлімнің
меңгерушілігіне және редколлегия мүшелігіне тағайындады. Мақ
танайын деген ойдан аулақпын. Мұны алаш баласының бірін-бірі
демеген ынтымағының белгісі ретінде айтып отырмын.
Жұмабектен кейінгі бас редактор Қызылжардың тумасы Ахат
Жақсыбаев та бауырмалдығы мен қамқорлығын аяған жоқ. Ал,
Нұрмахан Оразбеков ағамның кесек болмысынан алатын өнегелер
тіптен көп еді.
1998 жылы «Мына заман, қай заман» атты өлеңдер жинағым «Қа
зақстан» баспасынан шықты. Баспаның директоры Нұрмахан Ораз
беков. Қарағанды облысының газетін басқарғанда батырға лайық ерлік
көрсетіп, кешегі ГКЧП-ны мойындамай мақала жазған жалғыз қазақ.
Сол батыр қазақ бір күні маған телефон соғып тұр. Осындай да
осындай, «баспадан шыққан кітабыңның қалғанын өз қолыңмен
сатып бересің» дейді. Мен оған көнбедім. Өйткені, оған мүмкіндігім
де жоқ. Ана кісі де қасарысып бой бермейді. Ақырында қатты-қатты
сөзге келіп, әңгімені аяқтадық. Қарауында жүргем жоқ, қорқатын
не бар деп өзімді өзім жұбаттым.
Өмірде талай қызық бар ғой. 2001 жылы Нұрмахан Оразбеков
«Ақиқатқа» бас редактор болып келіп тұр. «Бәрі бітті, – дедім ішімнен, – Нұрекең екі сөзге келмей енді мені жұмыстан шығарады».
Өйткені, оның қисыны солай болуға тиісті еді.
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Жаңа редактор екі айлық сынақ мерзімін жариялады. Бір күні
сүрінбей өткенімізді хабарлап, қызметке тағайындаған бұйрығын
жазды. Ештеме білмегендей, ештеме болмағандай. Сыйластығы
мызға сызат түскен жоқ. Мұндай мінезге іріліктен басқа қандай
теңеу айтасың?!
– «ҚР Мәдениет қайраткері» белгісінің алғашқы иегерлерінің бірі
болдыңыз. Тағы бір бәйгенің бас жүлдегері атандыңыз. Осындай оқи
ғаларды да еске түсіре отырсақ.
– 2001 жылға дейін елімізде «ҚР Мәдениет қайраткері» деген белгі
болған жоқ. Үздік қаламгерлер Қазақстан Журналистер одағының
лауреаттығымен ғана марапатталып жататын. Мені бұл белгіге 2000
жылы «Ақиқаттың» ұжымы ұсынды. Күзде бірінші рет Алматыдағы
«Дост ық» үйінде бір топ журн алистерге ол берілд і. Біріншінің
аты бірінші ғой. Әсіресе, «қайраткер» деген жері менің туысқан
дарымның құлағына майдай жаққаны бар.
Сол жылдары Алматы облысында жастар мен балаларға арнал
ған «Мың бала» деген қозғалыс құрылды. Мақсаты – жас ұрпақты
ұлттық патриоттыққа тәрбиелеу екен. Енді оған арнайы әнұран
қажет болыпты. Баспасөзде конкурстың шарттары жарияланды.
Бір күні маған композитор Бейбіт Дәлденбай келді. Бәйгеге
қатыссақ, жаңа шығарманың мәтінін сен жазсаң дейді. Ең алдымен «Мың баланың» тарихын түсіндірді. Жоңғар шапқыншылығы
кезінде Сартай деген бала мың құрдасын атқа отырғызып, әкелеріне
көмектесіп, жауға шаппақ болған екен. Сол идеяны бүгінгі күннің
көзқарасымен көркемдеп жеткізсең дейді.
Өлең дайын болды. Өзіме дұрыс шыққан сияқты. Бірақ, компози
тордың талабы тіптен биік. Әсіресе, балаларға арналған ән мәтіні өте
түсінікті, терең әрі әдемі жазылуы керек екен. Біраз терімді төгіп,
Бейбіт мәтінді алып кетті. Нәтижесінде бәсекеге түскен 98 шығар
маның ішінде біздің әніміз бас бәйгені иеленді.
Жүлдегерлерден Қазақ радиосының тілшісі Қанат Тәкебаев сұхбат
алды. Сұхбаттың тыңдалатын күнін қосымша хабарлады.
«Ұят болды», – дейді Бейбіт. «Неге?» «Радионы тыңдауды ұмытып
кетіппін». «Мен де» дедім мен. «Енді не істейміз?!». «Былай ет,
Қанат сұрап қалса, дайындаған хабарын мақтай жөнел. Қойған
сұрақтарының мазмұнды екеніне тоқтал. Түйіндегенің тіптен ке
ремет деп әңгімені аяқта. Сонда ол тыңдамағанымызды білмей қа
лады». «Өзім де қумын» дегендей, тапқырлығымызға мәз болдық.
«Ұят болды» дейді Бейбіт. «Неге?» «Қанат сөзін бастай бергенде,
оған кезек бермей кешегі сен үйреткеннің бәрін айтып үлгерген
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едім». «Дұрыс болған, енді неменеге ұялып тұрсың?». «Хабардың
уақыты ауысып, эфирге әлі шыққан жоқ. Сендер оны қалай тыңдап
жүрсіңдер» дейді. «Шынында да ұят болған екен» дедім мен де.
– Ұмытпасам, 2000 жылы мамыр айында «Егеменнің» тұтас бір
бетін алған «Монолог» деген мақалаңыз шықты. Мақала Мұқағалиға
арналды. Ақын шығармашылығын зерттеуге икеміңіздің бар екенін біл
дік. Бұл турасында өзіңіз қалай ойлайсыз?
– 60-шы жылдардың орта шенінен бастап Мұқағали жырларының
тұрақты оқырманына айналдық. Ол кісіні жерлесіміз болған соң
оқығанымыз жоқ. Қазақтың ақыны деп қабылдадық. Жырлары
жүрегімізге жылы тиіп жатты. Жақсы көрген шығармалар жадыңда
өзін ен-өзі жатт алады. Жұмек ен, Қад ыр, Тұманбай, Төлег ен,
Еркіннің өлеңдері де судырлап келіп көкейге қонатын. Оспанхан
Әубәкіровтың әңгімелерін бірінен соң бірін мүдірмей айтып беріп,
жолдастарымды талай рет күлкіге батырдым. Нағыз шығармалар
үшін арнайы оқулардың қажеті жоқ екен. Жастарды әдебиетке деген
сүйіспеншілікке тәрбиелесек дегім келеді.
Жаттауды мақсат тұтпадық, бірақ жақсы жыр бәрібір жатталады.
Қайталап оқыған сайын шығармалардың ішкі құпияларына тереңдеп
бойлай түсесің. Ақынның әрбір теңеуі, әрбір тіркесі нендей ерекше
ліктерімен құнды деген сұрақтарға тынымсыз жауаптар іздейсің. Со
ны іздеу одан сайын қызықтырады. Кейде ауыз екі пікір алысқанда
осындай бір ойларды ортаға салып, оның мағыналы пікірталастарға
ұласып кететін кездері бар.
2000 жылдың сәуір айында күтпеген жерден маған «Егемен Қа
зақстаннан» тапсырыс түсті. Газетте «Тұлға» деген айдар ашылып,
оның алғашқы саны Шәкен Аймановқа арналыпты. Ендігі кезек
Мұқағали Мақатаевтікі екен. Ақын жайлы жазатын ғалымдар да,
сыншылар мен зерттеушілер де аз емес. Соған қарамастан, алдағы
бір беттік мақаланың авторлығына мені таңдапты.
Мынандай ұсынысты естіг енде, ат-тонымды ала қашт ым.
Мұқағали туралы жазу менің қол ымн ан келм ейт інін айт ып
түсіндірдім. Келмегенде, сөздік қорым жетпей қалады деп қорық
қаным жоқ. Құдайға шүкір, бет толтыруға қауқар бар. Алайда, ұлы
ақын хақында ұлы сөз айта алмасаң, жауыр болған әңгімені көпші
лікке қайта ежіктегеннен не ұтасың? Ең дұрысы, үлкен тақырыпқа
жоламаудың өзі абырой деп түйдім.
Бірақ, «Егеменнің» басш ыл ары менің уәж імді құл ақт арына
қыст ырған жоқ. «Сен Мұқағ али өлеңд ерін ауызша талдағанда
қатырасың. Соны жүйелеп қағазға түсірсең жетіп жатыр. Біз сенің
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Мұқағали ақынға туыстық жақындығыңды және рухани жақын
дығыңды ескере отырып жоспарладық. Үлкен газеттің жоспары
ойыншық емес. Біле-білсең, бұл – саған көрсетілген үлкен құрмет.
Сөзді қойып жұмысқа кіріс» деді.
«Ақиқат» журналынан кез ект і еңбек демал ыс ымд ы алы п,
дұрыстап тұрып тынығайын деген жоспар бұзылды. Енді ақын туралы мақаланы қалай жазам деген толғанысқа кірдім де кеттім. Он
күннен асқанда шығарманың жасалу нобайы көрініп, жіптің бір ұшы
қолыма тигендей болды. Өлдіге қимайтын ақын ағаммен тірі кісімен
әңгімелескендей сырласқым келді.
Жазу, түзету. Түзету, жазу. Тап бір диссертациялық еңбекке күш
жұмсағандай әбден шаршадым. Толыққанды күйге түсті-ау дегенде,
балаларымды отырғызып қойып оқып бердім. «Сендер шығарманың
көркемдігін шамалай алмассыңдар. Мәселе онда емес. Ең бастысы,
осы жазғандардың әсері бар ма, жоқ па, соны айтыңдар. Көңіліме қара
маңдар, өтірік мақтамаңдар». Олар мұқият тыңдады. «Қалай?» дедім.
«Жылағамыз келді» деді. Онда бірдеме бар екен. Енді ұсынуға болады.
Мақала «Егеменге» жарияланған күні таңертең «Ақиқаттың»
хатшы қызы: «Сізді манадан бері Лашын Әзімжанқызы іздеп жатыр. Айтатын сөзі болуы керек. Қайта-қайта телефон шалды» дейді.
Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ақын жарының бағасын алу қайдан
оңай болсын. «Шырағым, – деді жеңгеміз, – Рахмет! Мақаланы
отбасымызбен түгел оқып шығып, разы болып жатырмыз. Ағаңды
өмір бойы зерттеген екенсің». Ауыр жүк арқамнан түскендей, сылқ
етіп орындыққа отыра кетіппін.
«Сен жай адам болып ұйықтап, ұлы адам болып түрегелдің» деп
Ахат Жақсыбаев ағамның да қалжыңдайтыны сол кезде. Осы мақала
мені «Егеменге» қызметке алып келді.
– Қазір мұқағалитанушы деген жаңа тіркес пайда болды. Сізді де
осылай деп атасақ, қалай қарайсыз?
– Ғафу етіңіз, мұқағалитанушы деген үлкен ұғым. Мәселен,
Мұхтар Әуезовты алайық, ол кісі нағыз абайтанушы. Меніңше,
мұндай атақты иеленетін адам ақынтанудың шырқау биігіне шығуы
керек. Мұқағали туралы өмірімде жазғаным жалғыз мақала. Одан
кейін бұл тақырыпқа аяқ басқан емеспін. Шынын айтсам, қорқамын.
Біз болашақ мұқағалитанушыға шикізат дайындап жатқан үйлес
тіруші ғанамыз. Осының өзі тақиямызға тар келмейді.
– Қалауыңыз білсін. Уәжіңіздің де жаны бар. Енді журналға оралайық.
Алтыға аяқ басқан «Мұқағали» журналымен мерейтойды қарсы алғалы отырмыз. Басылымның бас редакторының пікіріне құлақ түруге құлықтымыз.
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– Осы жұмыстың бас ы-қасында өзіңіз де жүрс із. Суығ ына
тоңдыңыз, ыстығына күйдіңіз. Алғашқы кездердің қиындықтарын
қайталаудың қажеті жоқ. Енді не болар екен деген толқуды сіз де
бастан кештіңіз, мен де бастан кештім. Ол толқу – журналдың жайы
дұрыс болмаса, жұмыссыз қаламын-ау деген уайым емес. Ақын рухы
алдындағы парызды өтей алмай қаламыз ба деген мазасыздық еді.
Егер, жанымызды дәл осылай ауыртпайтын болсақ, бұл қызметтен
жүйелі нәтиже шықпайтын еді.
Сондағы кейбір қылықтарды еске түсірсең қазір күлесің. Мен
«Егеменде» жүріп, сіз «Жетісуда» жүріп алғашқы нөмірді әзірледік.
Бірақ, негізгі қызметтеріміздің талабы бойынша бас редактор деп қол
қоюымызға болмайтын. Енді не істейміз? ҚазМУ-дың доценті Сағат
бек Медеубекұлы ініңізбен хабарластыңыз. Сәкеңе рахмет, рұқсатын
берді. Сөйтіп, бірінші нөмір «бас редактор Сағатбек Медеубекұлы»
деген қол қоюмен жарық көрді.
Жақында Қапшағай қаласынан бір оқырман сұрайды. «Мұқағали»
журналы жайлы зерттеу жұмыстарын жазып жатыр едік. Сағатбек
ағамыз бір-ақ нөмірге бас редактор болыпты. Соны түсінбей тұрға
нымыз», – дейді. «Түсінбесеңіз айтайын, Сағатбек журналдың бүкіл
қаржысын үптеп, шетелге қашып кеткен», – дедім. «Астапыралла!»
– дейді. Шынымен шошынған сыңайлы. «Қалжыңдағаным ғой», –
деп мән-жайдың бас-аяғын толық ұғындырдым. Шек-сілесі қатып
рахаттана күлді. Не десек те, Сағатбек бірінші бас редактор болып
журналдың тарихында қалды. Құдайға шүкір, тыңға түрен салу
мерзімінен өттік. Із түсті, сүрлеу салынды. Ендігі міндет – уақыттан
қалыспай ізденістерді дамыту.
– Былтыр күзде ғой деймін, «Қазақ әдебиеті» газетіне «Мақатаев және
Үмбетов» деген мақалаңыз шықты. Мәнісін әркім әртүрлі жорыған шығар.
Сол арқылы не айтпақ болғаныңызды өз аузыңыздан естігіміз келеді.
– Серік Әбікенұлы туралы жоғарыда сіз айтқан тақырыппен
мақаланы жаздым. Себебі, ол кісі туралы көзбен көріп, көңілге
түйген шындықты көпшілікпен бөліскеннің не сөкеттігі бар. Әкімнің
Мұқағали мерейтойына арнап жүзеге асырған шаралары жұрттың назарында. Жетісу тұрмақ, еліміздің басқа өңірлеріндегі мұқағалишыл
қауымның Секеңе деген ілтипаттары алабөтен. Солай деп редакцияға
телефон шалып жатады.
Қарап тұрсаңыз, Қазақстанның төрт бұрышы Мұқағали жырын
оқуда. Қазақтың жанымен үндесетін өлеңдер – халықтың рухани
қазынасы. Мұқағали осы қазынаны өз еңбегімен жасап, өз қолымен
ұрпақтарына қалдырды. Асыл мұра қазір күллі алаш жұртының бір
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ігуіне, ынтымақтасуына, құрметтесуіне қызмет етуде. Міне, халық
ақынының ерекшелігі.
Менің сүйінетінім, Сер ік Әбікенұлы ақынның осы ерек
шеліктерін таныды. Мұқағали туралы айтылған сөзді жүрегімен
тыңдады. Жүрекпен тыңдау екінің бірінің қолынан келмейді. Серік
Әбікенұлының қай тұрпаттағы қайраткер екені осыдан-ақ белгілі.
Қарасаздағы Мұқағали музейі қайта жөнделді емес, қайта жасал
ды десек орынды. Оған қосымша құрылыстар қосылды. Бұрынғыға
мүлдем ұқсамайтын жаңа ғимарат сәулеттеніп қарсы алдыңыздан
шығады. Қарасаз, Шәлкөде, Талас ауылына апаратын тас жолдағы
жүргізушілер де әкімге сағат сайын разылық сәлемін жолдайды.
Енді ақын туған ауыл тойға дейін жоғары талапқа сай абаттанады
деп күтілуде. Оған да қыруар қаржы бөлінді.
Мен әңгіменің басты-бастысына ғана тоқталып отырмын. Мұқа
ғалиға қатысты әкім атқарған жұмыстардың тізімін түгендесең бүгінгі
сөзге сыймайды. Ол үшін арнайы бір сұхбат керек.
Мұқағалиға байланысты дүниелер тарихқа айналды. Айналып та
жатыр. Келешектің тарауларынан қазақтың ұлтжанды қайраткері Серік
Әбікенұлының қолтаңбасын ұрпақтарымыз анық көреді деп сенемін.
– Оқырман сізді ақын ретінде де жақсы таниды. Жыр жинақтарыңыз
тұшымды. Жазушылар одағының мүшесісіз. 1996 жылы Жазушылар
одағының облыстық бөлімшесі мен облыстық мәдениет басқармасы
«Тұлпар» сыйлығымен марапаттады. «Облыстың тұңғыш лауреат
тарының» бірі болдыңыз. Осыларды айта отырып, өлең туралы тол
ғанысыңызды естігіміз келеді.
– Жамбыл атамның туғанына 150 жыл толғанда облыс «Тұлпар»
сыйлығын тағайындады. Соның поэзия деген саласы бойынша
лауреат атандым. Ұлы жырауға арналған мүшәйрада үшінші жүлде
алғаным тағы бар. Ол кезде республикада әдеби жарыстар аз. Есесіне
үміткерлер көп. Сарапшылар сақ. Ешкімнің бет-жүзіне қарамайды.
Әсіресе, әдеби ортада жанашыры жоқ мен сияқтылардың бірдеме
дәметуіне мүмкіндігі болмайтын еді. Кейін ойланып көріп, бәлкім
мені Жамбыл бабамның аруағы қолдаған шығар дейтін бір қуанышқа
бөленгенім бар.
Кейбір әріптестерім өз еңбектерін баспасөзге жариялағанда атыжөндерінің қасына «ақын» деп жазып қояды. Осы жайдың мәнісіне
миым жетпейді. Өлең тудырғаның рас, оны газет-журналға шы
ғарғаның да рас. Бірақ, сен ақынсың ба, жоқ ақын емессің бе, оны
оқырманың айтуға тиісті ғой.
Ертеректе аудандық газетте жүргенде, еңбеккерлердің өз жұмыс
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тарын баяндайтын сөздерін баспасөзге беретінбіз. Аты-жөндеріне «озат
шопан, озат механизатор» деген сияқты тіркестерді қосамыз. Мақала
иесінің мұнда шаруасы жоқ. Жазатын да, қосатын да бізбіз. Партиялық
талаптар сондай. Бір ағамыз «Қарапайым жұмыс істеушілер де мақтан
шаққа айналған ба, өздерін озат дегендері несі? Біртүрлі көрінеді» деп
басын шайқағаны бар. Жоғарыдағыдай тіркестерге көзім түскенде, есіме
әлгі ағамыздың ескертпесі еріксіз оралады.
Мұқағали ағаммен бір жолыққанда, «Өлеңдерімді мың қазақ оқы
са арманым жоқ» деп еді. Ұлы қаламгер де оқырманнан қорыққан
екен. Оқырманға билігінің жүрмейтінін ол кісі де білген. Мәселен,
базарда алушылар үстем. Не тұтынатынын өздері ғана біледі. Тауар
ұсынушы саудагер тілінің майын тамызып мақтайды. Алайда, мақтау
сөз бәрібір сапасызды сапалы жасай алмайды. Әдебиетте де сондай.
Мен оқырманнан қорқуды қаламгерлік тектіліктің негізгі белгісі
деп танимын.
Ғабит Мүсірепов жазып бітірген хикаяттарын қайта қараған кезде
ұнамай қалса, жойып жіберіп отырған. Төлеген Айбергеновтың жары
Үрниса жеңгеміз «Төлеген жаман өлеңдерін дереу жыртатын» деп
еді. Он жасынан өлең жазған Мұқағали отыздан асқанша ақындар
қатарына қосылмай жүріп алғаны көп жайларды аңғартса керек.
Өлең жазудың ережесі жоқ. Ережесі болмаған соң, оны ешкімге
үйрете алмайсың. Ақындық – түсініксіз жаратылыс. «Өлең жазып
жүрген мына бала менің шәкіртім» деп айтқан ағаларымыз сөзінің
өтірік екенін өзі де сезіп тұрады. Мұқағалиша айтқанда «өмірде
ақындардың бәрі жалғыз», Мұқағалиша айтқанда «ақынн ың
ақындығы – арда ғана».
Жүлде алу дегеніміз сәттік жетістіктер. Жүлденің буына семіріп,
масайраудың жөні жоқ. Сондықтан, қаламгерлер үшін ұятты жолдас
еткеннен абзалы жоқ.
– «Мұқағали оқулары» туралы не айтасыз?
– Оның пайдасы болмаса, зияны жоқ. Бұл жобаны жасауда
Жұмаш Өтеевтың еңбегінің бар екенін бағалауға тиістіміз. Десек
те, биылғы мерейтой қарсаңында аталған шараның жаңа тұрпатын
көремізбе деп үміттенген едім. Бұйыртса, ол да болар. Жақсылық
тың ерте, кеші жоқ қой.
– Сөз түйінін қалай аяқтағыңыз келеді?
– Әрқашан ниетіміз бірігіп, түсінігіміз түйісіп, сөзіміз жараса
берсе екен деймін
– Әңгімеңізге рахмет?
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бАСЫЛЫМНЫҢ БАҒЫ
осы мәселе қос редактордың өзара әңгімесіне
арқау болды
Алматының жазғы қапырығы сейілген бір сәт. Тау жақтан жібектей
самал есті. Шәйі орамал бетімізді сипағандай рахат күй кештік. «Өмірдің
бір мәні – жақсы адаммен сұхбат құру» дегенді өз басым жиі ойға
аламын. Сірә, қызметіме тікелей байланысы бар жанр болғандықтан
шығар... Журналистің бір қаруы – адамдармен әңгімелесу ғой.
Міне, менің дәл қасымда сұхбат құрсаң жаныңды шынымен рахатқа
бөлейтін әріптесім келе жатыр. Ол – «Қазақ журналистикасының
жампозы» атанған Нұртөре Жүсіп!
Ертең – Баспасөз күні... Ал бұл мерекеге осы келе жатқан екеуміздің
де тікелей қатысымыз, әріптестер алдында өзіндік жауапкершілігіміз
бар. Өйткені екеуміз де – бір-бір газеттің бас редакторларымыз. Біріміз
облыстық, екіншіміз республикалық деңгейде, атқарар қызметіміз –
«Кемедегінің жаны бір» дегенге келетін ұқсас тірлік.
Ендеше, әңгімеміз де сол тақырыпқа ойыса береді.
Баяғыда болып барады ғой, кеңес кезінде, Шелек аудандық
«Еңбек туы» газетінде бас редактор болып жүргенімде бір тілшіміз
бас шопан мен көмекшісінің аты-жөндерін ауыстырып алғаны үшін
аудандық партия комитетінің идеология жөніндегі хатшысы, яғни
«үшінші секретарь» жон терімді сыпырып алардай ұрсып еді. Бұл
бір жағынан жаныма жақпағанмен, екінші жағынан қуантты. Яғни,
газетке аупарткомның осыншама маңыз беріп, әрбір қаріпіне дейін
қадағалайтынына көзім жеткен. Демек, жауапкершілікті арттыра
түсу керек.
– Нұртөре, өзің бірнеше басылымға бас редактор болдың ғой, айтшы:
қазіргі қазақ газеттеріне осындай қатаң талапты көзқарас бар ма?
– Жауапкершілікті талап ету үшін сол жұмыстың қыр-сырын
өзің де білуің керек. Әйтпесе, қазіргі билік иелерінің бәрі газеттің
жағдайын түсіне беретін деңгейде емес қой. Кей аудандық газетті
журналист емес, кешегі зоотехник немесе басқа мамандық иелері де
шығара береді. Олардың талабы қандай болатыны белгілі...
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Алайда, қазақ тіліндегі қазіргі БАҚ-тардың жалпы жағдайын
жаман деуге де болмайды. Жаңа леп, тың ізденістер бар. Ақпарат
технологиясы да жаңа қарқынмен дамып келеді. Журналистердің
ой-өрісін өсіре түсуіне мүмкіндік бар.
Сынағанын сылып түсетін, батыл ойларын, ойын ойып айтатын
қаламдастарымыздың қатары аз емес. Дегенмен, қазақ басылымдары
«Әйтеуір бір шу шығару керек» деп, «жареный фактілерге» әуестене
бермейді. Шындыққа жүгінуге ұмтылады. Бұл – біздің табиғи міне
зіміз, яғни менталитетіміз! Демек, моральдік тұрғыдан өлшегенде
қазақ БАҚ-тарының бұл орайда ары таза, еңсесі тік деуге болады.
Сөз арасында:
«Жаңа леп, тың ізденістер» деп өзі айтпақшы, сондай тың жолды
қазақ басылымдарына алдымен алып келгендердің бірі дәл осы –
Нұртөре дер едім. Осыдан он бес жыл бұрын «Жас Алашқа» бас редактор болып келгенде бұл басылымның басынан нағыз дағдарысты
кешіп отырған кезі еді. «Күнкөрістің қамымен кеткен ел-жұрт
газет оқымайдыға» сайған талай үнқағаз өз жұмысының сапасына
немқұрайды қарап, шынымен-ақ оны оқымайтын деңгейге түсіріп
алғандарын өздері де байқамай қалған. Осы мезетте жастар басылымына Нұртөре келді де, газеттің бет-бедерін, бағытын, айтар ойын
мүлдем жаңартып жіберді.
Сол кездері ғой, оқырманның: «Дала қазағы» , «Қала қазағы»
деген айдарлармен шығатын мақалаларды тұшынып оқитыны!
Сол кездері ғой, оқырманның газет бетінде сынға ұшырап жатқан
жұмысы «олпы-солпы» әкім-басшылар туралы өткір дүниелермен
айызы қана танысып, бір-біріне әңгіме етіп айтатыны!
– Дұррыс! Елдің нанын жеген соң қамын да жеу керек! Ат
төбеліндей байлар мен байшікештердің алшаңдап жүргені – қара
халықтың арқасы! Осының басын ашып көрсетіп, шіренгендерді
тәубасына келтірген «Жас Алашқа» мың да бір рахмет! – деп газетке
риза болған.
Кәні, «Күнкөріспен әуре болып кеткен халықтың» газет оқымай
тыны? Оқиды екен...Тіпті сол қиын-қыстау кезеңде осы басылымның
таралымы күрт өскені де – шындық.
Өкпе дерті дендей бастаған ел-жұрт үшін қабырғасы қайысқан
Нұртөре өзі басқарып отырған газетте: «Қазақстан қан түкіріп тұр!»
деген үлкен проблеманы жанын шүберекке түйіп жариялады ғой.
Бұлай баспасөз бетінде жан айқайын білдіру талай лауазым иелерінің
шамына тиері анық.
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Сол кездері батыл сөйлеген талай басылымды «мықтылар» сотқа
да беріп жатты. Солай сотқа ісі түспеуді ойлаған «Жас Алаш» бас
шысы газет бетінде: «Гу-гу» деген айдарды ойлап тапты. Талай билік
иелері өздерінің бет-бейнесін сол «Гу-гуден» көріп тулаған! Бірақ
сотқа беруге, дау шығаруға дәлелдері де, дәрмендері де болмай,
діңкелері құрыған. Сөйте тұра, талай кемшілік осы айдар арқылы
дұрыс жолға қойылған.
Айта берсе Нұртөренің кәсіби журналистикаға келмей жатып
«сіңірген» еңбегінің өзі қаншама! Төртінші кластан бастап аудандық
газетке мақала жіберіп, онысы жарияланғанда төбесі көкке жеткендей қуанып, содан бері осы кәсіпке ден қойғанынан хабардармыз.
Ал оның «бас редакторлық» еңбегі жетінші класта-ақ басталған.
Мектепте бір дана ғана болып шығатын «Алау» газетінің алғашқы
редакторы осы – өзіміздің Нұртөре! Мектепішілік сол газет бірнеше
парақтан құралып, түптелетін. Өзі айына бір рет шығатын, қаламмен,
яғни қолмен жазылатын.
Сол бір дана газет тек мектепте ғана емес, бүкіл ауылда назарға
ілінген басылым болыпты. Ауыл адамдары оны бір-бірінен сұрап
алып оқиды екен. Осы газетті Нұртөре оныншыны бітіргенше
шығарып тұрған. Газетті шығаруға бас редактор, тілші, көркемдеушісуретші сияқты үш адам ғана қатысқанымен – оқитындар бүкіл
ауыл болған.Демек, қолға алған басылымының бағын жандыру –
Нұртөренің бала кезден байқалып, іске асқан табиғи дарыны!
Оны тағы да сөзге тарттым:
– Журналистикаға келер жолымыздың өзі қаншама сын мен уақыт
сарабынан өтті! Мәселен, біздің кезімізде журфакқа түсу үшін міндетті
түрде екі жыл жұмыс өтілің немесе ер балалар үшін әскери міндетіңді
өтеу керек болатын. Мақсатқа тер төгіп, адал еңбекпен жетудің өзі бір
мектеп қой, солай емес пе?
– Жақа, мен де сіздің осы салаға қалай келгеніңізден, еңбегіңіздің
журналистикаға сіңіп жатқанынан бейхабар емеспін. Бастапқыда
мұғалім болуды аңсапсыз. Осы мамандыққа ие болу талабыңыздан
әскери міндетіңізді өтеп келген соң да таймай, аудандық радиохабарын тарату редакциясында редактор болып, журналистикаға жайлап,
айналасын байқап келген қаламгерсіз ғой. Мен бас редакторлық еткен
газеттің «Лениншіл жас» болып тұрған кезінде беделді де жаңашыл
журналисі болдыңыз. Жақыпжан Нұрғожаевты қалың оқырман сол
кезден бері біледі. 90 жылдық тарихы бар «Жетісу» газетіне де он үш
жыл табан аудармай бас редактор болып келесіз. Сіздің алдыңыздан
да талай қаламгер тәжірибе алып, журналистиканың қыр-сырына
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қанығып аттанып жатыр. Айтыңызшы, «Журналистік кәсібилікті,
шеберлікті шыңдау деген қандай?» – деді Нұртөре.
– «Жетісуға» бертін бас редактор болып келгеніммен, алғашқы
қаламгерлік қадамым осы газетте 1974 жылы басталып еді, – деймін
мен.
– Ол кезде әдеби қызметкер болып қабылданғанымызға мәз
болып, күн-түн демей, осы жұмыстың соңында жүруге бар едік.
Хат қорытасың, мақала жазасың, іс-сапарға шығасың да, келе сала
материал бересің, түннің бір уағына дейін кезекшілікте жүресің.
Өзіңнен ересектер қайда жұмсаса да қабақ шытпай орындайсың.
Лездемелерде сынның нағыз көкесін естисің. Басыңды изеп, мойын
дайсың. Түнімен отырып, ертеңгі нөмірге мақалаңды дайындап
келесің. Міне, осындай ауыр еңбекті қажет ететін мамандықтан
сонда да ажырағың жоқ.
Кезінде, ары кетсе 100 сомнан аса әкеліп жатқан қосымша пайдасы жоқ, азабы көп осы тілшілік тіршілік бізді ешқашан мезі етпепті.
Сұрағыңа орай айтарым, біздің мамандығымыз үлкен жауапкер
шілікті талап етеді ғой. Кәсібилік деген қаламыңның ұшқырлығын,
тіліңнің «үшкірлігін» ғана пайдалану емес, бұл алдымен адамгершілік
таза қасиеттерді ұстануды қажет ететін мамандық дер едім.
«Жазушылық – ардың ісі»,– деп Ғабит ағамыз айтқандай, журналис-тік те ар мен сананың тазалығына негізделетін іс. Журналистің
кез келген құбылысқа өзінің көзқарасы, ұстанымы болуы керек.
Бұларды қалыптастыру үшін әрине, білімді үнемі толықтырып, ізденіп отыруың тиіс қой...
– Иә, баспасөз адамның жан-дүниесін түсінетін, байытатын,
адамды ойға жетелейтін рухани дүние дер едім,–деді Нұртөре сөзімді
қостап.
Сөз арасында:
Нұртөре Жүсіп десе қазіргі жас журналистердің өзі: «Ол – рефор
матор редактор ғой, солай емес пе?» – дейді. Олай деуімізге толық
негіз бар. Ол «Жас Алашқа» келген 1996 жылы газет небары төрт
мың ғана данамен шығатындай құлдырап кеткен еді. Кезінде 300
мың оқырманы бар басылымның басына қара бұлт қайдан үйіріле
қалды? «Нарық! Сондықтан газеттің де жағдайы осылай болуы –
заңды», – дейді кейбір білгіштер. Соғыс кезіне де газет пен кітап
оқуын тоқтатпаған ел-жұртқа не болыпты? Мүмкін газет бетінде
оларды қызықтырарлық, жан-дүниесін тап басар сезімтал дүниелер
аз шығар?
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Білек сыбана кірісудің, тың тақырыптар мен жаңа айдарлар
берудің нәтижесінде алты жылда газеттің таралымы сексен мың
данаға жуықтады. Осының ар жағында қызыл тілді безеген көркемдік
қана емес, газеттің халықтың қамын ойлаған шынайы жанашыр
лығы тұрды.
Өмірде, өңірде болып жатқан оқиғалардың, жағдаяттардың бәріне
де ол газетінің қатысы бар деп есептейді, соларға атсалысып жатады.
Қандай жұмыста болсын, кемшілік болмай, адам қателеспей
тұрмайды ғой. Кейде тілшілердің оқырманының немесе лауазым
иелерінің алдында кінәлі болып жататын кезі де кездеседі. Сондайда
дәл осы «бас редедактор» журналистерін ешкімге жығып бермей,
бірақ істі әділ шешуге жол да, ақыл да таба білуімен ерекше!
Реформатор редактор деген қанд ай болуы керек? Ол ылғи
жаңалық іздейді. Өзгелерге көрінбей тұрған құбылыстарды оның
көзі шалады, көңілі қабылдайды. Жаңашыл редактор ретінде ол «Жас
Алашта» халықтың әл-ауқатын, әлеуметтік-тұрмыстық ахуалын
бүкпесіз суреттейтін нақты мақалалармен қоса спорт тақырыбын
ерекше жолға қойды. Ел-жұртқа, әсіресе, ауыл жастарына қажет,
қызықтыратын бұл тақырып газет бетінен тұрақты орын алды.
Бұған билік басындағылардың да үн қосуына ықпал ете білген бас
редактор да осы – Нұртөре. Мәселен, сол кезде «Атамұра» корпора
циясын ың президенті Мұхтар Құл-Мұхаммед қазақы күрестің
дамуына өзіндік зор үлес қосты. Ал ондай лауазым иелерімен кім
байланыста болды? Әрине, бас редактор!
Сол ерекше басқаруының нәтижес інде – журналист икаға
Нұртөренің кезінде «Жас Алаштан» Берік Бейсенұ лы, Талғат
Ешенұлы, Жанарбек Әшімжан, Қасым Аманжол, Сәкен Сыбанбай сияқты ойы алғыр, сөзі өткір қаламгерлердің қосылғаны!
Ол журналистикадағы қыз-жігіттерді жынысына емес, атқарған
жұмысына қарай бағалай, көтермелей білді. Сондықтан ғой Айгүл
Аханбайқызы, Гүлнәр Жұмабайқызы, Сәлима Ысқақованың бірігіп
«Үш қыз» айдарын ашып, ел-жұртты тамсандырып, содан газет
тің таралуының көбеюіне үлес қосқандығы. Бұл қазақ баспасөзіне
Нұртөренің қосқан үлкен үлестерінің бір қыры.
– Нұртөре, кезінде «қол астыңда» қызмет істегендер өзің туралы:
«Қызметкерлерге әлдекім сияқты минут санап, жұмыс уақытын тек
сағатпен есептеп, қысым көрсеткен емес. Еркін жазып, еркін жүріп
үйрендік», – дейді екен. Бұл өзіңнің мінезің бе, әлде жұмыс тәсілің
бе?
– Сейдахмет Бердіқұлов ағамыздың алдын өзіңіз де көрдіңіз... Ол
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кісінің сын-ескертпелерінің өзі қандай еді! Айғайлағанын көрдіңіз
бе? Жұмыстағы кемшіліктерді айтамын деп ешқашан ешкімнің жанына тиген емес. Кемшін тұстардың өзін адамға сенім арта отырып
жеткізетін еді ғой. Қызметкерлері еркін ұстады екен деп – бетімен
кеткен жоқ. Әркімді қолынан келер іске жігерлендіріп отыратынды. Өз мінезім де бар шығар, алайда, Сейдағаның жұмыс тәсілі кімге
болса да үлгі тұтуға болатын қасиет қой.
Айтпақшы, Жақа, осы орайда өзіңіз туралы мен де бір пікір айта
кетейін... Сіз де бас редактор ретінде қызметкерлеріңізді назарын
төмендетпей, еркін ұстайды екенсіз. Бір тілшіңіздің, «Жақаң, әсіресе,
сын-ескертпесін кабинетіне шақырып алып емес, керісінше сенің
кабинетіңе келіп, астарлап қана айтып кететіні бар. Жайлап ағатын
судың жақсы сіңетіні сияқты, сынның осылай байыппен айтылуы
серпілуіңе әсер етпей қоймайды», – дегенін естіген едік.
Ал қыз-келіншектерді бірін қарындасыңыздай, бірін әпкеңіздей
сыйлап: «айналайын» деп қана атайт ыныңызды естіп, тіпті
баспасөзден оқып та жүрміз. Сіздің де басқару тәсіліңізге Сейдахмет
ағаның игі ықпалы болғанына сенемін.
...Алматының ығы-жығы көліктерден ығыр болған даңғылдарынан
оңашалау бір тыныш көшемен келе жатырмыз. Көкейде бір-бірімізге
деген сауал толып жатқан сияқты.
– Ахмет Байтұрсыновтың: «Баспасөз – халықтың құлағы, көзі һәм
тілі» дегеніне орай қазіргі БАҚ-тардың осы міндеттерін орындау барысы
қалай дер едік? – деп екеумізге ортақ сауалдың шетін шығардым.
– Ахаңның: «Біз сияқты мәдени жемісіне жаңа аузы тиген жұрт,
өз тілінде жоқ деп, өзге жұрттың тіліндегі даяр сөздерді алғыштай
берсе, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра берсе, өз тілінің
қайда кеткенін білмей де қалады. Өз тілінде бар сөздердің орнына
басқа жұрттан сөз алудан қашу керек», – дегені де бар емес пе? Оның
баспасөз халықтың тілі дегенді айтқанда сол құралдар жұрттың сөзін
сөйлеуімен қатар, сол сөздерді өзінің ана тілінің қаймағын бұзбай
қолдана білуі қажеттігін де меңзегені анық. Осыны әрдайым ойда
сақтап, қалам тербегенде ұлтымыздың болашағына тарыдай болса
да игі ықпал етіп отыруды ұмытпайық.
Қашан да шындықпен сөйлеп, адалдықты ойлау – адамның
қолынан келмейтін іс емес қой... Бірақ осыны неге орындамаймыз?
Өйткені о баста санаға осы қасиеттерді құю – есте болмаған сияқты.
Шын сөйлеуге, шынайы ойлауға дағдылану керек. Сонда ақиқат
дегеннің қаншалықты құнды екенін түсінесің. Бұған менің, әсіресе,
«Жас Алашты» шығару барысында көзім жеткен сияқты. Талай рет
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лауазым иелерінің ренішіне, наразылығына тап болдық. Сонда бізді даудан арашалаған не? Ол – ұжымның шындыққа жүгінуі, оны
айтудан қорықпауы, бір-бірін сатпауының арқасы. «Адамдарды
ақиқаттың ақ жолы біріктіреді», – деген сөз осындайдан айтылған
шығар.
– Ал ақиқатқа жүгінбеген баспасөз құралдарына, яғни журналис
терге сенімнің жоғал уы да бар ғой? «Қазақ газеттері қызықсыз,
оқушысын тартпайды» деген де пікірлер бар. Осылардың себебі не деп
ойлану да бас редакторлардың парызы емес пе?
– Оның бір себебі – газеттің немесе өзге де БАҚ-тардың өз
сөзін өткізе алмауы деп ойлаймын. Кемшіліктерді жазады, жариялайды, астарлап та айтады, бірақ одан өзгеріп жатқан жағдай жоқ,
сондықтан, ел оларға аса сене бермейді.
Қазақ басылымдары көбінің тартымсыз болу себебі – оларда
жасқаншақтық бар. Өйткені қаржыландырушысының қас-қабағына
қарап, ойын нақты, тіліп түсердей өткір айта алмайды. Өзіңді
қаржыландырып отырғандарды сынап көр соңы не болар екен? Сыннан, елге күлкі болудан қандай мықты болса да –тайсалары анық. Ал
біреуді сынау деген оның аяғын басып кетіп, бәлеге қалумен бірдей
абыржу тудырады. Кім кінәлі болып шығатынын қайдан білесің?
– Айтпақшы, сөз орайы келгенде айта кетейін, американдықтар
дың 19 пайызы өздеріндегі БАҚ-тарға сенеді екен. Және бұл сенімдері
негізсіз емес. Ал бізде неге олай емес? – деймін мен.
– Әрине, біздегі баспасөз-ақпарат құралдарының басым бөлігі
– алпауыттар мен тоталитарлық режимнің қолында. Олар қол
астындағы газеттерге немесе телеарналарға өз тапсырыстарын береді
де, соның орындалуын талап етеді. Өйткені қаржыландырушы өзі
ғой. «Баспасөз бұқараның көзі, құлағы» десек, осындай құлақтар мен
көздерді де көріп отырғанымыз – шындық. «Тапсырыс берушінікі –
әрқашан дұрыс» деген формуланың пайда болуы да осыдан, – деді
Нұртөре.
Келесі сұраққа жауап беру – менің үлесіме тиген.
– «Саналы баспасөзі жоқ қоғам – мүгедек» дегенге қалай қарай
сыз? – деді сұхбаттасым маған.
– Ағарту саласына нұқсан ол көлеңкеде, назардан тыс қалғанда
келеді. Өйткені ат төбеліндей алпауыттардың қатарында мәдениетті,
білімді, ғылымды емес, жеке басының баюын, тұрмысының
жақсаруын ғана ойлайтындары басым. Кесірінен білім мен ғылымның
бағасы кеміп, деңгейі құлдырайды. Осындайда саналы баспасөздің
ықпалы керек-ақ. Тек Оңтүстік Қазақстан облысының өзінде ғана
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200-ден астам газет-журнал шығады екен. Солардың бәрінде уақыт
талабына сай журналистер отырса – қаншама күш, қандай игі ықпал!
Дегенмен, осы шығып жатқан басылымдардың бағыт-бағдары, кәсі
билігі қандай? Оны зерттеп, зерделеп жатқан кім бар?
– Ақпарат тасқындары қым-қуыт мына кезеңде сөздің дәмді мен
дәмсізін, мәнді мен мәнсізін айыра білу үшін не керек? – деп қарсы
сұрақ қойдым.
– Ол үшін жақсы басшы, яғни жасын ойлы бас редактор қажет!
– деген ортақ пікір туындады. Шындығында, жақсы бас редактор
қай газетке, журналға, телеарналарға болса да керек-ақ қой! Алайда, ондай басшыны қай оқу орны даярлап береді дейсің? Бәрі де
адамның өз талпынысымен, ой-өрісімен келеді. Қолға қалам алғанда
жазар тақырыбыңмен, айтар ойыңмен жаның ауырды керек. «Өзі
ауырмағанның құдаймен ісі жоқ» демекші, жағдайды өз жүрегінен,
санасынан өткізбегеннің селт еткізер дүние жаза қоюы не ғайбыл.
«Қазақ басылымдары қызықсыз» деген пікір бүкіл БАҚ-тарға
көлеңкесін түсірмесе дейміз. Қолда барды қадірлемейтініміз рас қой,
әйтпесе, өзіміз бағаламай жүрген дүниелерімізді өзге ел тәптіштеп
тұрып оқып, әр сөзден сыр мен астар іздейтіні анық.
Көрші елдердің біздің елдің баспас өз-ақпараттық құрал
дарымыздың не айтарына назар аударып отыратыны анық. Өйткені
қаламгердің әр сөзінен мемлекеттің ұстанымы, саяси көзқарасы
қылаң бермей қоймайды. Сондықтан бір елдің БАҚ-тарын екінші
бір елдің аңдып, айтар сөзін бағып отыратыны – заңдылық. Қазақ
тіліндегі баспасөздің де өзге елдің қызығушылығын тудырып, делебесін қоздырып отыруы – оның бояуының соншалықты көмескі
емес екендігінің айғағы ма деп ойлайсың. Ендеше, осы шеберлік
дегенді шыңдай түсуге бас редакторлар бас-көз болуы міндет!
Сенім мен жауапкершілік, отансүйгіштік қазақ журналистерінің
азаматтық келбеті, бойға ана сүтімен сіңгендей табиғи қасиетіне айналуы шарт. Иә, бастапқы айтылған: «Жергілікті газеттерде қаншама
жақсы бас редакторлар отырса да басылымның жағдайы баяғы бір
деңгейден көтеріле алмай келе жатқан себебі не?» деген сауалымызға
қайта оралайық...
Қалалық, аудандық газеттердің жұмыс істеуіне жақсы жағдай
туғызуға әлі де тиісті көңіл бөлінбей келеді. Мәселен, аудандық
газеттердің барлығы дерлік аптасына бір-ақ рет шығатын, қаржы
үнемдегеннің өзінде материалдық жағдайы жақсарып кеткен жоқ. Ол
басылымдардағы журналистер аз жалақыға күні-түні тыным көрмей
еңбек етеді. Жалақысы мардымсыз болған соң адамның назары да
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төмен. Назары төмен тілшіге деген көзқарас та сол деңгейде болмай ма?
Ал сол аудандық газеттерден қаншама тамаша қалам иесі тәрбие
леніп шықты! Әлі де солай болуы керектігін ойлауымыз керек. Бұл
үшін жергілікті басшылар өз құзырындағы басылымдарға жете назар
аударуы – парыз.
«Басылымның сөзі мәнді де дәмді болуы үшін оған жақсы бас редактор керек» демекші, газет бағының ашылуы – бас редакторына
байланысты. Сол бас редакторлар жаңа идеялардың кенішіндей болып
жатса-шы!
* Олар интеллигенция дауысының жоғарыдан шығуына, жоға
рыда зиялы қауымның отыруына ықпал ететіндей дүниелердің газет
бетінде жарияланып жатуына бас-көз, қозғаушы күш болатындай
ой-өрісі бар жандар болуы шарт.
* Олар ірі бастамалар көтеріп, оны қоғамдық ортаға сала білуге бейімделуі тиіс. Халықтың сөзін, ойын жоғарғы жаққа жеткізе алатын тіл,
жігер, батылдық керек. Ал мұның бәрі – білімге, тәрбиеге негізделеді.
Бір көңіл жұбатарлығы – ондай өткір, білімге ұмтылған жастарымыз жоқ емес, баршылық. Бұған жылда өткізіліп жатқан: «Абайтану
сабақтары», «Ілияс оқулары», «Мұқағали өлеңдерінің құдіреті», «Оралхан Бөкей шығармаларының әсерімен» деген сияқты шығармашылық
түрлі байқаудағы көріністер куә! Соларға назар аударсаң – талапты,
дарынды жастар легінің өсіп келе жатқаны қуантады.
Мәселе осы лек тасқынының беті қайтпай, лай сумен араласпай,
таза сақталуына көңіл бөле беруге келіп тіреледі. Енді осы өсіп келе
жатқан білімді, табиғатында дарынды жастардың арасында бірлік
болуына, байтақ Қазақстанның «қара шаңырағына» ие болуды
жастардың санасына құюға келіп тіреле берері анық.
...Халқымызда: «Төрге шық!» деген тамаша салт бар. Үйіне құдайы
қонақ болып келіп тұрған адамын ниеті ізгі, ойы таза деп риясыз
қабылдау – ұлтымыздың ата-бабадан бойға сіңген қасиеті мен мінезі.
Осыны өзінің әртүрлі пиғылына, арам ниетіне пайдаланатындар да
бар. Ондайлар арам ойының сазайын түбінде тартары хақ. Алайда: «Ел деп келді ғой, бізге... Өзге ұлттардың өкілдерін өкпелетіп
алмайық. Олар біздің тілімізді ұқпай қалар, соларға түсінікті етіп
сөйлейік» деп жік-жапар болып, өзгенің ығына жығыла беретін де
біздің халықтың ақ көңілінің белгісі.
Ендеше, қазақтың: «Төрге шық!» деп құрметтеуінің мәнін теріс
пайдаланбай, өзге ұлт өкілдерінің де жас, тәуелсіз мемлекеттің
жағдайын ұғынуы, оған сыйластықпен қарауы – адами парызы ғой.
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Сөз арасында:
Сұхбаттасым Нұртөре туралы айту – жанға жайлы сезім туындатады. «Жақсыны көрмек үшін» демекші, жақсы адамды әңгімеге
арқау ету де – бір ғанибет екен ғой! Оның көңіл аударарлық талай
қасиеті бар. Мәселен, оның есте сақтау қабілеті бала кезден назарға
шалынған ерекше құбылыс па деп ойлайсың. Екі жарым жасындағы
көріністің көз алдында, көкейінде қалып қоюы – осы сөзіміздің
дәлелі. Қадамын апыл-тапыл басып жүрген кезінде анасы үйде босанып, інісі дүниеге келеді. Сонда анасының қабақ шытып қиналғаны,
айналасындағылардың абыржып жүріп:
– Ат ұстар келді, ұл туды! – деп қуанғаны есінде.
Бұлай есте сақтау екінің бірінде кездесе қоятын нәрсе емес
қой. Осы еске сақтау қабілетіне кейін ауылдағы ересектер, тіпті
ақсақалдар таңғалып жүреді екен. Өйткені, кейбір үлкендердің өзі
ұмытып қалған деректерді: мәселен, ауылда кімнің үйі қай уақыт
та салынды, балабақша қай жылы, қай айда ашылды деген сияқты
сұрақтарға ол мүдірместен және нақты жауап бере алады екен. Бұған
таңғалмауға бола ма?
Ол бірге жүрген сыныптастарының, дос-жарандарының, ағайынтуғандарының да есімдерін ұмытпай, кездескен жерде атын атап
амандасады.
– Біз, қаламгерлер бір-біріміздің жақсы істерім ізді өзара
үлгі тұтып, қастерлеп отырмасақ бола ма? – деді Нұртөре. –
Бәріміз де «Лениншіл жастан», «Егемен Қазақстаннан», «Жетісудан» кезінде тәлім-тәрбие алған шәкірттеріміз ғой. Алғашқы
тәжірибеңізді «Жетісуда» бастап, одан Кеген аудандық газетінің
«бағын жандырған» бас редактор болғаныңыздан да хабарымыз
бар. Ол газеттің таралымын аз уақытта 12 мың данаға жеткізіп,
ұжымның «Нива» жеңіл автокөлігіне ие болуына өз ұйымдастыру
қабілетіңізбен қол жеткіздіңіз. Облыстық газетте алғашқы еңбек
тәжірибеңізді бастасаңыз, мен тілшілік жолымды Павлодардың
облыстық «Қызыл Ту» газетінде бастадым. Сол жерде үзбей алты
жыл жұмыс істедім.
Қолымнан келгенше бар шеберлігімді, жігерімді салып жақсы
жазуға тырыстым. Ол еңбегім еш болған жоқ, Шерхан Мұртазадай
майталманның назарына ілігіп, ол кісі мені сол кезде өзі басқарып
отырған «Егемен Қазақстан» газетіне шақырды. Сондағы Шерағаңа
ұнағаны – менің қысқа да нұсқа жазатыным екен. Шындығында,
сөзді шұбалта бермей, қысқа, дәмді, мағыналы жазу – журна
листиканың бір талабы ғой. Ол кісі Алматыда, бас газетте жас
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журналистердің жазғанын оқып, саралап отырады екен-ау... Біз
оны қайдан білейік? Шәкірт тәрбиелеу деген осындай қасиеттерден
басталса керек.
Менің осы салиқалы газетте жұмысқа алынуыма осында қызмет
етіп жүрген Қайнар Олжайдың да ықпалы болды. Шерағаңның
алдында менің жұмысқа алу туралы өтінішім жатқан кезде бас
редакторға кіре қалған Қайнар мен туралы игі пікір білдіріп, жақсы
сөз айтып, тіпті қызметке жаңадан алынып жатқан жас тілшіге
тәжірибе бөлісуден бас тартпайтынын білдірген екен.
Қазір біз де бір-бірімізге ағалық қамқорлықпен қарап, жастардың
жасын мінезін танып, осынау тынымсыз мамандыққа баули білуді
ұмытпауымыз қажет-ақ. Еліміздің тәуелсіздігі оңайлықпен орнай
салмағаны белгілі. Енді Алла тағала берген осы бостандықты қорғап,
қолдап отыру – баспасөз атаулының азаматтық парызы екені белгілі.
Ендеше, бәрімізді де: «Мемлекетіміздің ертеңі қалай болады?» – деген сауал мазалап, ойландырып, осы сауалға жауапты еңбегімізбен
қайтаруымыз қажет.
...Сол сұхбат барысында Нұртөре екеуміз мына кең байтақ қазақ
жері халқымызға үлкен күреспен, ата-бабаның қанымен, жанымен
келгенін сөз еттік. Кең байтақ жерде қазақтың үрім-бұтағы өсіпөркендеп, гүлденуі керек. Дала тек мал жаю үшін емес, ұрпақтың
емін-еркін, көбеюі үшін қалдырылған мұра екендігі де тілге тиек
болды.
Кең байтақ жерге кімнің болса да көзі түсіп, көңілі кететіні анық.
Ендеше, сол жерді иемденіп, игеру үшін халықтың санының көбеюі
де – парыз. Осыдан біршама бұрын ғана қазақтың саны өзбектен
артық еді. Қазір олар көбею жағынан екі есе артып отыр. Байтақ
даланы халқымыздың игілігіне жарату үшін қам-қарекет жасауды,
ұрпақтың санын көбейтуге ата-ана атаулыға, әрбір балалы отбасына мемлекет тарапынан қолдау, қамқорлық көрсетуді де жоғарыда
отырған азаматтар, биік билік иелерінің ойлауы қажет екендігі де
сөз болды. Ол үшін тағы да БАҚ-тар өз ой-пікірлерімен қозғау салуы
міндет екені айдан анық. Ақпарат құралдары – қозғаушы күш. Ол
күш жақсылыққа, елдің қамын ойлауға негізделуі керек.
– Иә-ә... Қазақ десек бұрнағырақта ен далада мал жайып жүрген
момақан ел-жұрт деген ұғымның болғаны да анық. Кезінде «Жас
Алашта» «Қала қазағы», «Дала қазағы» деген тақырыпты көтергенде
Нұртөре өзіңнің ойыңда қала қазағы туралы ғана ой емес, сол
қалаларды қазақтандыру туралы ой-арман жатқанын түсінгенбіз.
«Отырықшы ел орнын сақтайды, көшпелі елде көше болмайды» де122
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ген ой-пікірлердің туындауына да осы айдарлар, ондағы ел-жұрттың
атынан айтылған ойлар түрткі болған сияқты.
Қазір далада, тау мен таста жүріп ел намысын қорғау мүмкін бе?
Ендеше, «Қазақтың ендігі бір қорғаны – қала» деген де рас сияқты.
Әрине, бұдан барып «Қазақ мал бақпаса да күн көреді» деген ұғым
тумаса керек. Ұрпағының өзін: «Құлыным, қозым, балапаным,
ботам» дегендей төрт түлік төлінің атымен атаған қазақ жаппай
ауылды тастап, қалаға көшіп кетпейді. Қаланың да ауылсыз күні
жоқ. Асыраушысынан айырылған қаланың күйі қандай болатынын
уақыттың өзі дәлелдеді ғой.
Алайда, қазақ қой ғана емес, ой да бағып, алыс-жақын елдерге де
шығып, атағын айдай әлемге шығара алатынын көрсете алған халық.
Ендеше, осыны мақтан тұтып, дәріптеу баспасөздің де міндеті.
– Бір білгір: «Өмірде жазушылар болмаса – адамдар жабайы
болып кетер еді», – деген екен әзіл-шыны аралас. Шындығында,
бүкіл әлем бір-бірін ақпарат арқылы, баспасөз, өнер арқылы жақсы
танып жатыр емес пе?
Халқымызды қастерлеу, отансүйгіштік сезім дегеніміз оны тек
дәріптеу емес, елді басқарып, бағыт-бағдар беру міндетіне қойылған
билік басындағылардың кемшілігін айтып, оны жоюдың жолдарына
да тоқталу болып саналады.
Кемшіліктерді нақты көрсете білуге, ел-жұртқа жанашырлық
көрсетуге біліктілік, ой-өріс кеңдігі қажет. Осы қасиеттер БАҚ-тарды
басқарып отырған барлық басшыда бар ма десеңізші!
Елімізде мыңнан аса газет-журнал, 60-тан аса телеарна, 120-дай
радиостансысы жұмыс істейді. Осылардың 80 пайызы мемлекеттің
құзырында жоқ. Ендеше, олар «Сөз бостандығының жөні осы» деп
көр-жерді, ұсақ-түйекті сөз қылып, «Жасқанбай айтқанның жөні
осы» деп ойына келгенін айта берсе не болады? Ондай құбылыс
болып та жатыр ғой.
Қаншама «тәуелсіз» деген баспасөз-ақпараттар құралдарының
ар жағында өзінің қаржыландырушы қожасы тұрғаны белгілі. Олар
«ақша төгушілердің» сөзін сөйлемей қоймайды. Өйткені қаржы кімде болса қандай әуеннің орындалуына да сол «қожайын» тапсырыс
бермей ме? Ендеше, сол басылымдардың, арналар басшыларының
санасына ел-жұртының абыройын, болашағын ойлаған таупық
берсін деңіз!
«Шынайы ақпарат – азат қоғамға керек», – деп Елбасымыздың
өзі айтқандай, бостандыққа негізделген мемлекетіміздің жаңа журна
листикасы қалыптасып, жаңа қоғам, соны қарым-қатынастармен
бірге жаңа баспасөз кеңістігіне бағыт алар кез келді.
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Журналист, жазушы, қаламгер атаулыға ортақ бір мақсат – елге
пайдасы, шапағатым тисе деген ой. Әлі де ұйықтап жатқан сезімдер
болса соларға сөзімен сәуле себезгілеп, оятуды ойлаған жүзі жарқын,
сөзі батыл журналистер қатары келе жатқанына сенейік! Осындай
лек қана дені сау, жаны таза, ойы биік қоғамның қалыптасуына
ықпал ете алады.
Баспасөз мерекесі құтты болсын!
Екі бас редактордың кездесіп, сұхбат құруының да мақсаты –
қазақ журналистикасының алдағы болашағының жарқын ойлы
тұлғалармен толығуын тілегендік еді.
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ӨЗІҢ ЕДІҢ
КӨШІМІЗДІҢ КӨРІГІ
Әсілі, адам жанына туған табиғаты қуат беріп, есейгенде де
кіндік қаны тамған аймақ айдарынан жел есіріп тұрады-ау шамасы. Асу-асу белдері адыр-адыр жоталарға ұласып, асқақ кеудесін
аспанға тірегендей алып тауларға айналған Асы жайлауынан дәл
осы асқар шыңдарындай биік қаншама азаматтар дүниеге келді
екен десеңізші... Осы бір Алатау алқабының жасыл шалғынына аунап өсіп, саналы ғұмырын көшпенділер ұрпағының көшін жарқын
болашақтың сара жолына салуда аянбай еңбек еткен Құсайын аға
да бұл күндері ақбас шыңдардай алып тұлғаға айналып, алыстаған
сайын биіктеп бара жатқандай көрінеді. Жүріп өткен өмір керуеніне көз жіберетін болсақ, соңында өнегелі із қалдырған екен.
Бір қарағанда Асы жайлауының беткейіне жағалай бітіп, еңсесін
тіктеген күйінде көкке шаншылып тоқтаған қарағайындай ешкімге бас имейтіндей көрінгенімен, мінезі сондай жайлы, жанарынан шашылған нұр бойыңа жылылық сәулесін құйғанда елжіреп отырып, еркелеп кеткеніңді білмей де қалатынсың. Ал іске
келгенде мәймөңкелеп, май жағып отырмайды. «Айттым бітті,
кестім үзілдінің» нағыз өзі еді. Тектілігінің тамыры тереңнен нәр
алғандығы болар, өмірінің соңына дейін ұлтын ұлықтады, ұрпағын
ұмытпады. Арагідік ағайын арасына ашыған сүттей іріткі түсе
бастағанда, ынтымағын жарастырып, берекесін келтіріп, ұйытқы
болып отырушы еді. Қызмет бабында да қытымырлығымен емес,
қамқорлығымен ел жүрегінде қалды. Ағаның алды ақжайлау дегенді
де осы Құсайын ағадан көрдік.
Жоғарғы жақтың нұсқауымен сол кездегі Шелек аудандық газетіне бас редактор болып бара қалдым. Құсайын аға ауданның бірінші
хатшысы. Алдында ғана келгенімді айтып, інілік ізетпен амандасып
шыққаным бар. Мынау екінші келісім. Алдыңғы бөлмедегі хатшы
қыздан оңаша отырғанын білгеннен кейін, есігін қағып, ақырын
ішке ендім. Столының үстіндегі қағаздарын сапырылыстырып
жоқ іздеп жатыр екен. Тіпті ішке бөтен адамның кіргеніне де көңіл
бөлмейтіндей. Қол созым жерге дейін қопарылмаған қаптама қалған
жоқ. Жақынырақ келіп:
125

Парасат жолы

– Ассалаумағалейкүм, аға, – дегенімде ғана басын шалт көтеріп,
қарбалас екенін аңғартқандай жәй ғана: – Кел, отыр, – деді де бірден
әңгімесін бастап кетті.
– Үй-жай тауып алдың ба? Қазірше бере салатын үйдің реті жоқ.
Туылмаған сиырдың уызынан дәметкендей алаңдмай, уақытша
пәтер жалдап тұра тұр. Қандай қиындық болса да, қайыспай
көтеретін жалындап тұрған шағың емес пе, – деп шорт кесті. Наркескендей өткір сөзі мен от ұшқындаған көзінен тік мінезді, бір
сөзді адам екенін тағы да аңғарғандай болдым. Өйткені, алғаш келіп,
жұмысқа қабылданғанымда да бірден нақ сөйлеп, атқарар ісімді
қолмен қойғандай тиянақтап, жүйелеп берген болатын. Бірақ, мұның
бәрін маған басшы ретіндегі бұйрық раймен емес, санамды серпілтіп,
бойыма құлшыныс ұялата сондай байсалдылықпен жеткізді. Бұл
іргесіне енді келіп, еңбек жолын бастағалы тұрған мендей інісіне
деген ерекше қамқорлығының бірі еді. Құсайын ағамен алғашқы
кездесуім осылай басталып, ары қарай газет әлеміндегі басшылық
пен журналистикалық өмірім жалғасты да кетті. Жолсапарда бірге
жүрдік. Айтатын әңгімесі бүгін-ертең атқарылатын шаруаның қамы
ғана емес, тереңнен тартып, өткенді бүгінмен сабақтастыра отырып,
ұлт болашағына қатысты қорғасын ойларын қорыта келіп, санамызға
сіңіріп отыратын. Қылышы өткір қызыл өкіметтің солақай саясаты кімнің мысын баспады… Талай жандардың соның өткір
жүзіне тура қарай алмай, басы иіліп, мойындары салбыраған күйде
өткені де шындық. Ал Құсайын ағаның бойында ондай жалтақтық,
жасқаншақтық жоқ еді. Туғанына жақпаса да турасын айтып жүре беретін. Намысы найзағайдай жарқылдап тұрған рухы асқақ азаматтың
бірі болатын. Жеріне, еліне деген перзенттік махаббатының шексіздігінен шығар, қатталып қалған қарт тарихтың беттерін жиі
ақтарып, әдет-ғұрып, салт-дәстүріміз жайлы соны әңгімелерді
таңдайымызға тәтті өрік салғандай айтып отыратын. Сол қоғамның
сойылын соғып жүргенімен де бабаларымыздың сан ғасырлар бойы
аңсаған еркіндігінің түптің түбінде келетінін, сол кезде ұрпақ алдында еңсеміз биік, жүзіміз жарық болуы үшін ұлттық мүддеге келгенде
көпе-көрнеу қиянатқа бармау керектігін де үйретіп отыратын. «Ол
үшін өз ісіңе адал бол, қызметіңе жауапкершілікпен қара. «Бармақ
басты, көз қысты» деген өмір болмайды. Азамат көп көңілінде, жұрт
жүрегінде адамдық болмыс, адалдық келбетімен қалуы керек», –
деген ұлағаты соңынан ерген қаншама іні-бауырларының өмірлік
ұстанымына айналды десеңізші. Міне, біздің Құсайын ағамен журналистік жолсапарда жүргендегі әңгімеміздің арнасы осылай ағып
жататын. «Журналист – кез келгеннің қолынан келе бермейтін
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бекзат мамандықтың бірі. Айтылған сөзі атылған оқпен тең. Бір ауыз
сөзбен тау қопарып, мұз жаруға да болады, жаралы жанның жанына
қуат, бойына шуақ төгуге де болады. Реті келгенде ақ алмастай жарқ
етіп, шауып тастауға да болады. Бірақ осындай қуаты бар екен деп келсін, келмесін, орынсыз жерге тықпалай беруге тағы да болмайды» деген
қорғасындай ойы сан мәрте санамызға салмағын салып, бекзат өнердің
берекесін кетірмеуді ойлайтынбыз. Білімді азамат қашан да білікті
басшы бола алады. Ал білімді адамның сөзі мірдің оғындай көздеген
нысанасына дәл тиіп, байсалдылығымен-ақ жаныңды баурап алып
жатады. Бірде жиналыс, бірде жұмыс бабымен алдына барғанда: «Өзің
басқарған кеменің штурвалын берік ұста», – деп сөзін бастайтын да, іс
пен іскерліктің аражігін ажырамастай бекітіп тастайтын. Қордаланып
қалған мәселелерге келгенде: «Есің болса, шешімін тап», – дейді. Одан
кейін жұмыс істемей көр. Кабинетінен шығарда соншалықты сенім артып жібергенде орындай алмай орта жолда қалмасам екен деген ойдың
да қылаң ете қалатыны бар. Ондай сәттерде аға ақылы бойыма қайтадан
жігер бергендей арқаланып, іске кірісіп кетуді әдетке айналдырғам.
Кезекті кездесулердің бірінде Құсайын ағамыз:
– Редактор жолдас, газетіңізде сын тым көбейіп кеткен жоқ па,
– деді кабинетінде арлы-берлі жүретін әдетімен. Бірінші басшының
көзқарасы дұрыс болғандықтан емес, газеттің беделіне сай кейбір
мекеме басшыларын сын садағымен түйреп алатынымыз да бар еді.
Бұл сұраққа ойланып қалдым. Хатшы мырза «Фельетон» айдарымен
берілген басшыларды қорғайын деп тұр ма, жоқ әлде төпелеп сын
жазғанымызға наразы ма? Бірден қарсы жауап беріп: – Сын болмаса
газет тоқырайды, аға. Ондай сәтте оқырманын жоғалтып, қоғамға
пайда бермейтін жадағай насихатшы ғана болып қалмаймыз ба? Ондай
газет кімге керек? – деп қорғана бастадым. Артынша: «Сыналғандарға
шара көрсету сіздердің құзырларыңыздағы шаруа, біздің мақсатымыз
өз тарапымыздан кетіп жатқан олқылықтың орынды екенін көрсетіп,
кемшілікті дер кезінде түзетуге ықпал ету ғана», – дедім.
– Дұрыс қой, әрине. Бірақ, тәжірибелі шаруашылық басшылары да қаламдарыңа ілініп жүр. Сәл кемшіліктері үшін аудан
жұртшылынының алдына жығып беру ағаттық болмай ма? – деді де
манағы менің ойымды оқып қойғандай.
– Басшыларды қорғайын деп отырғаным жоқ. Адырна
тартылғаннан кейін жебенің атылатыны ақиқат. Бірақ, атылған
оқтарың нысанаға дәл тиіп жатады. Дегенмен де, олар да азамат қой,
алдымен бір ескерту беріп, одан нәтиже шықпаса, маған десең фельетоннан фельетон жазып бомбалағанның үстіне бомбалай беріңдер.
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Одан қалған сыбағасын мен берейін. Негізі газеттің бет алысы
көңіл тоярлықтай», – деп арқамнан қағып, мінезін жұмсақтады да:
«Басшыларды сынағаныңды емес, жазғандарыңа бұлтармай жауап
бере алады ма деп өздеріңді сынағаным ғой», – деді де алдағы күнге
құрылған біраз жоспарларымен таныстырып, тағы да жолсапарға
бірге шығатынымды ескертті.
Құсекеңмен қандай сапарға бармасақ та, шежіре кеуде ағамыз
қашан да даналықтың биігінен көрінетін. Өзінің өмірде көргені мен
көңілге түйгендерін бізге сабақ болсын деп әңгіменің арнасын арыдан
бастап ағытқанда бір кітапты оқып шыққандай әсерде болатынбыз.
Бір жылдары Құсайын ағаның еңбек демалысына шыққан кезі
болатын. Аптасына алты рет болмаса да, күнара кездесіп, еменжарқын сөйлесіп тұратын ағамды іздей бастадым. Демалыстан
келгенін күтпей-ақ сәлем беріп келгенім жөн болар еді деп ойлап
үлгергенше, Сайлыбай телефон шалды:
– Жәке, Құсайын аға Асы жайлауында демалып жатыр екен. Біраз
азамат барып қайтыпты. Ертең келгенде «Бет көрсе, жүз ұялады» дегендей, амандық сұрамағанымызға ұятты болып жүрмейік. Таңертең
дайын бол, жолға шығып кетейік, – дегенде:
– Мен әзірмін, Сәке. Жолбасшыға жарасаң, көптен бері Асының
жайлауын өзімнің де көргім келіп жүр еді. Бір шеті ағаға сәлем беріп,
бір жағы сұлу жайлауды көріп келсек, екі жеп биге шыққандай болмаймыз ба, – деп келісе кеттім.
Таңсәріден жолға шықтық. Бүгінгідей шетелдің жүйткіп
тұрған «темір тұлпары» болмаса да, астымызда Кеңес өкіметінің
кержорғасы. Асысаға ауылынан өткеннен кейін қою шаңын
бұрқырата қара жолға түстік. Рауандап атқан таңмен бірге оянған
жаздың шуақты күні де көгілдір аспанға өрмелей шығып барады.
«Міне, Асы жайлауы осы арадан басталады», – деді Сайлау керіле
жатқан тау бөктерін нұсқап. Шопырымызға сәл ақырын жүруді
ескерттім де, машинаның терезесін ашып, басымды сәл сыртқа
қарай шығардым. Таудың тұп-тұнық ауасы танауымды қытықтап,
салқын самалы қойнымды аралап өтті. Жайлау шіркін, жасыл кілем
төсегендей. Масатыдай құлпырған даланың жұпар иісі бойыңа ерекше қуат бергендей. Асқар таудың ұшар басына шөкім-шөкім бұлттар
қонақтай бастады. Оның өзі де ғаламат бір сурет дерсің. Әрбір сай
мен сала өзіне тән сұлулығымен жаныңды баурап алады. Бірде ақ
көбігін аспанға атып, бірде ағысы баяулап. Арнасынан аспай бірбірімен жарысқан тау өзенінің толқындары да тамаша әсерге бөлейді.
Нағыз ханжайлаудың төріне жақындаған сайын жасыл шалғын аттың
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төсін ұратындай биік өскенін көресіз. Біз келе жатқан бағыттың
шығысында тәртіпке бағынып, сап түзеген сарбаздардай қарағайлар
Қызылауыз деген текшеге дейін созылып жатыр. Жолбасшымыз:
«Анау жерді Қызылауыз деп атайды. Неге олай аталғанын естіген
де боларсыздар», – деді. Бұл аймақты алғаш рет көріп отырсам да,
Құсайын ағаның жиі-жиі кеудесін мақтаныш сезімі билей айтатын
әңгімесінен етене қанықпын. Сондай реті келген әңгіменің бірінде
Құсайын аға Қызылауыз оқиғасы туралы да айтып берген болатын.
Ағадан естуімізше оқиға былай өрбиді. Ақ патшаның дәуірлеп тұрған
кезі. Осы Осы Қызылауыздың етегінде отырған ауылға ойда-жоқта
патша әскерлері келіп: «Әскерге бала беріңіздер», – деп құқай
салады. Қарсы келгендеріне оқ жаудырып қырғынға ұшыратқан
екен. Мұздай құрсанған қырық әскерді мұндай қарсылықпен жеңе
алмасын білген ауыл адамдары енді айлаға көшеді. «Айтқандарың
болсын», – деп көндіккен пейіл танытқаннан кейін әскерге тамақ
берудің қамына кіріседі. Ауыл ақсақалының айтуы бойынша семіз
ешкілердің бірнешеуін сойып, қазанға етін салып, қонақжайлық таныта бастайды. Еттің тұзын молырақ салып, дастарқанға қойғаннан
соң қымызға масаятындай етіп күшәла қосады да алдарына ұсынады.
Қымызға қызып отырып еттің бәрін тауысқаннан кейін шөл қыса
бастайды. Бірден таудың тастай суына бас қойған солдаттардың
асқазанына май қатып, әп-сәтте әбігерге түседі де қалады. Осы кезде
тиімді пайдаланған ауыл азаматтары мылтықтарын қолға түсіріп,
барлығын жайратып салады. Тек қырықтың біреуі абыр-сабырда
қашып құтылып кетеді де, артынша қол жинап келіп, бүкіл ауылды
қырғынға ұшыратады. Яғни, ұлт-азаттық көтеріліс осы жайлаудан басталған десе де болады. Құсайын ағадан естіген әңгімемді
қасымдағыларға айтып біткенше Қабылов кеңшарының жайлауына
да келіп жеттік. Келінтекше деп аталатын жерге қос киіз үй тігіліпті.
Жерошақтың түтіні будақтап, қазанның басында екі-үш әйел астың
қамымен жүр. Бұлақ басындағы екі «УАЗ» автокөлігінің қасныда үштөрт жылқы шыбындап тұр. Біз жақындағанда тысқа Айбын Кенеев
ағамыз шықты. Қашан көрсеңіз де жаны жайсаң, көңілі көктем,
жүрегінен жылылық сеуіп тұратын Айбын аға балаша қуанып, құшақ
жая қарсы алды. Аңқылдаған мінезімен жылдар бойы көрмегендей
бауырына басқаннан кейін аға отырған үйді нұсқап: «Төрлетіңдер»,
– деп ишара білдірді.
Қазақ үйдің есігін айқара ашып:
– Ассалаумағалейкүм, – деп Сайлыбай екеуміз жарыса айтып,
Құсайын ағаның қолын алдық.
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– Уағалейкүмассалам. Саламшы болсаңдар бірің оң жағыма, бірің
сол жағыма отырыңдар, – деді Құсайын аға көңілінің сергектігін
білдіріп. Біз жайғасып үлгергенше аға әңгімесін де бастап кетті.
– Иә, жол болсын Сайлыбай. Шаруашылық малын қалай
жайғастырамын деп жайлау көруге келдің бе?
– Жоқ, аға, бұл жолы тура өзіңізге амандасып қайтайық деп келдік, – деді Сәкең қашанғы жігерлі мінезін танытып, нақты сөйлеп.
Бұлай сөйлейтін де жөні бар. Пейілі ақжарқын, өз ісіне асқан жауапкершілікпен қарайтын, отызында орда бұзып, одақтың небір
жүлдесін жеңіп алған абыройлы азамат.
– Рахмет інім, көсегең көгерсін, – деп ризашылығын білдіргеннен
кейін: – Жақыпжан, сен қай мектепті бітірдің, – деді әлдене білгісі
келгендей.
– Құсайын аға, мен Жалаңаштағы қазақ орта мектебінде, сіздің
майдандас досыңыз Бейсенбай Жақашев директор болып тұрғанда
оқыдым, – дедім.
Айбын аға сөзге араласып:
– Аға, мен сізге айттым ғой, бұл ініміз Саты жақтан, – деп.
– Жақсы айналайын, ісің осылай ізгілікті бола берсін. Заманында Бұқар жырау: «Жар басына қонбаңыз, дауыл соқса үй кетер.
Жатқа тізгін бермеңіз, жаламенен бас, кетер» демеп пе еді. Өз ісіңе
ие болу үлкен еңбектенуді талап етеді. Ел үшін еңбек ету – бір
бақыт. Адал болсаң, абырой биігінен көрініп, азаматтық келбетіңді
қалыптастырасың. Мұндай дәрежеге жетсең, міне, шын бақыт сол.
Абыройсыз емессіңдер ғой. Қонған бақтың ұшып кетуі де оңай. Тек
дер кезінде бағалай біліңдер.
Аға сөзін жалғастырып жатыр. От пен оқтың ортасынан келіп,
соғыс зардабын бір кісідей көрсе де, жанары жалын атып, жүзінен
мейірімі тамып тұрған ақылман ағаның әлі де қуаты қайтпай, керісінше қайратына қайта мінгендей бейнесінен көз алмай біраз отырдым.
Ойы терең, дария кеуде ағаның әлі де берері көп екенін байқадым.
Бауыржан Момышұлының: «Тәртіпке бағынған құл болмайды» дегенін осы кісінің бойынан тапқандаймын. Ағаны осындай абырой
биігіне көтерген тәртіп пен жауапкершілік деген қасиеттер болса
керек. «Ағаның алды ақ жайлау» демекші, дарқан көңіл Құсайын
Бижанұлы қайтарымызда да сол баяғы биязы мінезімен шығарып
салды. Кабинетінде қатал көрінетіні қызметтің буы емес, темірдей
тәртіпке үйретуі екен-ау. Жайлаудағы ағаның даладай кеңдігіне тәнті
боп Сайлыбай екеуміз жолға шықтық.
Сынаптай сырғыған уақыт-ай, десеңізші. Құсайын ағамен бірге
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жүрген бұл шақта тепсек темір үзетін едік қой. Кешегі кезде жілікті
бұрап сындыратын біздер де уақыт өте келе әке атандық. Олар да
есейді, ержетті. Енді міне, немере сүйіп, атаға айналдық. Ойлап
отырсам, өткен күннің бәрі тарих бұл шақта. Жыры тұмадай тұнық
Тұманбай ағамыз «Құсайын аға» атты өлеңінде:
Құсайын аға, көп естігем сыртыңнан,
Алыстан-ақ асқақтайтын нұр тұлғаң.
Жаз айындай жақын келіп жаныма,
Ағайындай көрінуші ең бір туған.
Жарасатын сияқты еді әніміз,
Қасында өткен жасыл көктем, сары күз.
«Ағамыз бар басқарып тұрған Шелекті»,
Деген сөзге семіретін жанымыз, –
деп ағадан көрген қамқорлықтың өтеуіне жақұт жырымен ескерткіш
тұрғызды емес пе?
Жылдар өте келе Құсайын Бижанұлының орнына Төкен Ұзақов
ағамыз келді. Төкең де бір тоға мінезімен кейде сабырлық танытса,
бірде ыстық қазанға құйған майдай шыжғырып алатын. Мұның
бәрі біз үшін шыңдалу жолдарындағы мектеп екен-ау. Төкен ағам
да соңынан ерген Елеусіз, Бақыт, Еркін, Құдайберген, Серік, Аман,
Алтынбек, Ибрагим сынды інілерінің көшбасшысы бола білді.
Ақыл-кеңесін аямады, азамат болып қалыптасуларына ықпал етті.
Жоғарыдағы Құсайын аға қалыптастырып кеткен еңбек жолын ары
қарай жалғастырды.
«Азаматына қарап ауылын таны»,– деген екен бұрынғылар.
Бауырға қамқор, достыққа адал жандардың ғибратты ғұмыры кімкімге болса да өнеге екені даусыз. Ізінен еріп, сырлас інілеріне
айналған Кеңес Ұшпаев, Нұрғали Мамыров, Стақан Белғожаев,
Төкен Ұзақов, Молдахмет Иманғазиевтер Құсайын Бижанұлының
сан мәрте ақыл-кеңесін тыңдап, өздерінің өмір жолына бағдаршам
етіп ұстағаны ақиқат. Құсекеңнің айналасында да ұлтымыздың
ұлағатты тұлғаларына айналған атпал азаматтар көп болды. Асанбай Асқаров, Әріпбай Алыбаев, Заманбек Батталханов, Молдан
Әлдербаев, Айтақын Алпысбаев, Сәдуақас Серкебайұлы, Сейдәлім
Тәнекеев, Қазтай Ұлтарақов сынды азаматтар қазақ халқының
бір-бір нар тұлғалары емес пе? Осындай жандардың нақ ортасында Құсайын ағаның орны ерекше болатын. Құсекеңнің саналы
ғұмырының тағы бір сәулесі нұрлы шұғылалы жылдары Балқаш
ауданының бірінші хатшысы болып тұрған кезі еді. Бұл аймақта
жүргенде Құсайын ағамыз ұлтымыздың біртуар перзенті, мемле131
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кет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлымен ақылдаса
отырып, ел игілігі үшін небір шаруаны іске асырды. Шелек ауданында жүргенде «Үлкен Алматы» каналын іске қосып, ашылу
салтанатына Димекеңді шақырып, лентасын қидырған Құсекең
Балқаш ауданында да халықтың көкейіндегі мәселені дер кезінде сол уақыттағы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы
Дінмұхамед Қонаевтың алдына қоя білді. Нәтижесінде Бақанастан
Алматы-Қапшағай күре жолына дейінгі шаңы бұрқыраған қара жолға
асфальт төселіп, балқаштықтардың алғысына бөленді. Сонымен
бірге, Құсекең Димекеңмен қашан, қалай кездессе де, ең алдымен,
ел ішіндегі қордаланып қалған мәселелерді қоя білді. Димаш ағамыз
да өз кезегінде елі үшін аянбай еңбек еткен азаматты ардақтай білді.
Соның бір айғағы білікті басшының табан ет, маңдай терін бағалап,
Мәскеудің төрінен қолы қойылып, мөрі басылған «Ленин» орденін
Құсайын Бижанұлының кеудесіне өз қолымен таққаны еді. «Келісіп
пішкен тон келте болмас» деген аталы сөзге жүгінген ағамыз тағы бір
кездесуде Қонаевтың алдына тағы бір мәселені көлденең тартты. Ол
– Іленің қос қапталын алып жатқан, шағыл құмды, сексеуілді қалың
алқапты игеру еді. Ертеден-ақ ел жайын ойлап, қандай жағдайда болмасын мүмкіндігінше көмек қолын созып жүрген Димекең Құсекеңнің
бүл ұсынысын қабылдап Ақдала алқабын игеруді бастап та кетеді. Әнеміне дегенше, тың далаға түрен түсіп, егіс алқабының ауқымы кеңіп,
бірнеше күріш шаруашылықтары іске қосылады. Білікті басшының
осы бір нартәуекелдігі үшін Балқаш ауданының азаматтары Құсайын
Бижановтың есімін әлі де ерекше мақтанышпен еске алады. Малайсары, Тасмұрын асуларына салынған жол үшін де сонау шалғайда
Балқаштың жағасындағы Құйған ауылының тұрғындарының да
алғыстан басқа айтары жоқ-ау. Ал Ақдала алқабының ақмаржан
күрішін бүгінгі таңда тек облыс аумағы емес, еліміздің барлық
аймақтарындағы тұрғындары тамсана дәмін татып жүр десем, артық
айтқандық болмас. Тұман ақынның жоғарыда мысалға келтірген
өлеңінің мына бір жолдары осы ойымды нақтылай түскендей.
Өзің едің көшіміздің көрігі,
Қазағымның қасиетті өр ұлы.
Димекеңдей данамыздың інісі,
Асанбайдай ағамыздың серігі.
Сыртыңнан-ақ сені мақтан еттім мен,
Қалпың ыстық көп ойланған, көп білген.
Бақанаста, өзің туған Шелекте,
Қызмет еттің жасқа бітер екпінмен.
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«Жақсының аты өлмес» деген осы шығар, ортамыздан кеткеніне
он бес жыл болса да, Құсайын аға есімін ел-жұрты әлі ұмыта қойған
жоқ және ер есімі елімен бірге ғасырлардан ғасырларға жете беретіні
де рас. Сұңғыла ойдың саңлағы, тілі шешен, қиялы ұшқыр Құсайын
аға тек шаруашылықтың ғана адамы емес еді. Қоғам қайраткері,
ұлт мақтанышы болған арысымыздың жаны сұлу, сезімі терең,
өрнегі өзгеше ақын екенін көп айта бермейміз-ау. Ақын болғанда
да екі сөздің басын құрап, санаулы шумақ жазғанын бұлдап жүрген
өлеңші емес, тумысынан қанында бар көркем суреткердің өзі еді.
Әсіресе, туған жеріне деген перзенттік сезімін моншақ жырмен
әдемі әшекейлей білген. Ендеше, қалың оқырманмен ой бөлісіп,
өлең жолдарын талдап көрейінші. Алдымен ағаның шыр етіп жарық
дүниеге келгендегі көргені, ауасы бойға таралып, топырағынан нәр
алған туған жеріне арнаған шумақтарының тереңіне бойласақ, тау
суына сүңгігендей бойымыз сергіп, ерекше сезімге бөленеміз.
Майсасы мақпалдай белім бар,
Шарасы аспандай көлім бар.
Құстың да қанатын талдырған,
Құт қонған кең-байтақ жерім бар.
Білетін жасымнан сырымды,
Қимаймын қырмызы қырымды.
Жырымды жейде ғып берсем бе,
Балалық күніме бұрынғы?..
Көз алдыңызға көркем табиғаттың сұлу суреттері көріне кетеді. Ал
жырдан алқа тағып, сырға ғып ілу мен жүзік қып тағуды естігенбіз. Сонау сағымдар арасында қалған балалық күніне жейде кигізу дегеніңіз,
шын суреткердің өрнегі мен нағыз ақынның қаламынан туындайтын
жолдар емес пе? Ары қарай былайша өріледі бұл жолдар:
Ардақтап өтемін даламды,
Өзіне бағыштап бар әнді.
Өнеге көп менің даламда,
Жомарт қып жіберер сараңды.
Иә, асқар шыңы көк тіреген асқақ таулар, баурайына бар байлықты
сыйдырған алып дала шынымен де сараңды жомарт қылып жіберетіні шындық-ау, егер әлгі адамның бойында табиғаттың сол бір
дарқандығын көре білетін түйсік болса. Ақынның айтпағы да осы емес
пе? Осылайша жыр жолдарын оқи берсеңіз, көз алдыңызға өлеңмен
салынған суреттер бірінен кейін бірі тізбектеліп шыға береді.
Алыстан шалынған қалпын-ай,
Өзенім бір күміс қамшыдай.
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Айдынға тұнатын дірілдеп,
Күндіз күн, ал түнде алтын ай, –
деп толғанады ақын жүректі ағамыз. Табиғат әлемін жырлаған
ақындар өлеңдерінен өзенді қыздың бұрымына теңеп жазғанын талай оқығанбыз, ал Құсайын ағаның өзенді өрілген күміс қамшының
өрнегіне енгізіп жібергені шынымен де шеберлік екені даусыз.
Егер Құсекең басшылықты емес, ақындық жолды таңдағанда қазақ
поэзиясының қайталанбас өрен жүйрігі болар ма еді деген сауал туындайды. Кім білсін, шынымен де қара өлеңнің дара тұлғасына айналар ма
еді? Біз мысалға келтіріп отырған «Туған жер» өлеңі былай аяқталады.
Туған жер – ту етер тұлғасың,
Арнайтын бәрі де жыр басын.
Қан-тамыр өзің деп соқсын да,
Жүрегім өзің деп туласын.
Дарқансың анадай мейірлі,
Өсетін нәр алып кейінгі.
Туған жер, бетіңе бір қарап,
Қайғы-мұң кеудеден сейілді.
Ағаның ақындық әлеміне еш шүбә келтірместен мойындайсың.
Әр шумағын қылқаламмен салған суреттей елестетіп бергенде еріксіз
иланасың. Отан соғысы жылдардағы отты жырларын оқығанда сұм
соғысты көзімізбен көрмесек те ауыртпалығын жүрегімізге жеткізе
білген. Бірер шумағын оқып көрейікші:
Қырық бесінші жылғы наурызда,
Ойландық жаралы да, сауымыз да.
Әскери дайындықтар қайта жүрді,
Тиісу үшін мықтап жауымызға.
Сарбазға әдіс-айла үйретілді,
Сатымен шығу керек үйге түрлі.
Қорғану, шабуылдау неше-алуан,
Ұғындық жауды қалай күйретуді.
Хакім Абай «Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп-жұмыр тегіс келсін айналасы», – деп өлең формасының қандай болып,
қандай қалыпта құйылу керектігін айтып кетпеп пе еді? Мына өлең
жолдарынан буын ырғағының керемет сақталғанын, ұйқастың
шымырлығы мен көркемдігін жоғалтпағанын байқаймыз. Соғыста,
одан кейінгі жылдары шаруашылықта жүргендегі қалам тербесі бұл.
Ал біржола өлеңге бет бұрса, бүгінгі әңгімеміздің арнасы мүлдем
бөлекше болар еді. Құсайын ағамыздың ұстанған бағыты «Ақын
болу мақсат емес, азамат болу парызың», – деген тұжырым-ау, ша134
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масы. Ағаның өмірінің соңғы жылдары «Өмір өрнегі» атты өлеңдер
жинағы жарық көрген болатын. Мұқағали ақынның «Бір өлеңі бір
елдің мұрасындай» дегеніндей, өлеңімен де өшпес із қалдырғанына
куә болдық. Ақындық ол да Алланың пендесіне берген ерекше сыйы
болса керек. Бірін-бірі көрмей, білмей-ақ, үндесіп жататыны содан
шығар. Дана Абайдың: «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» дегені
бар емес пе? Мұны жалғап әкеткен Мұқағали ағамыз «Абай жаққан
бір сәуле сөнбеу үшін», – деп сабақтастырады. Мына ұқсастықты
қараңыз. Құсайын ағаның өлеңін оқып отырсаңыз мынандай
жолдарға кездесесіз:
Мен де өлеңді жазбаймын еріккеннен,
Үйге сыймай іш пысып, зеріккеннен.
Жырларымды арнаймын оты барға,
Сырласып емен-жарқын ерікті елмен...
Қауырсыны жетілмей ұшқан бар ма,
Жағдайым жар бермеді-ау, ішкі арнаға.
Жазайын көрген тарих тауқыметін,
Өлеңмен қамшы үйіріп дұшпандарға, –
деп толғанады ақын ағамыз Абай бастаған жыр көшін алға жылжытып.
Міне, қайраткерлігі мен ақындық қарымын қатар ұстап, қос
қоғамда өз биігінен аласармай, азаматтық асқақ келбетімен дүниеден
озған Құсайын аға Бижанұлының саналы өмірі осындай өнегеге
толы өтті. Ғибратқа толы ғұмырын жалғастырар ұрпақтары қалды
артында. Отбасының жылуы мен берекесін сақтаған Шайхан тәтеміз
де азаматын арысым деп ардақтап, ұядай отбасының ұйытқысы бола
білді. Екі жақсы қосылып, екі өзеннің арнасы бір дарияға құйылып
жатты. Бес ұл тәрбиелеп, бес қаруы сай шаңырақ болды. Ұлдары
да әке мен ананың адал еңбек, ақ сүтін ақтаған атпал азаматтарға
айналды. Әке салған сара жолдан бір елі де қиыс кетпей, адамдық,
ар-ожданның биігінен көрініп жүрген жандар. Ендігі жерде
әулеттің көшін тұңғышы Нұрахмет бастап келеді. Аханы ғылымға
ден қойып саясаттанушы-доктор атанды. Ортан терегі Айдыны
кәсіпкер-бизнесмен. Бекмұрат – фермер болса, кенжесі Ринат
– банк саласының майталман маманы. Қай-қайсысы болмасын
Бижановтар әулетінің биік тұғырын құлатқан емес. «Әке көрген оқ
жонардың» нағыз өзі болып өсті ұлдары. Болашақта тәуелсіз еліміздің
тұғырлы тұлғалары болатынына сеніміміз мол. Осы бір шағын сыртолғауымды қоғам қайраткері, абзал азамат, зердесіне ізгілік ұялаған
сұңғыла ой, семсер сөздің серісі, өлең өлкесіне өзіндік қолтаңбасын
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қалдырған Құсайын Бижанұлының «Тәуелсіз Қазақстаным» атты
жақұт жырымен аяқтағанды жөн көрдім.
Қуат, шабыт берші маған,
Жалындайын, жанайын.
Серттесемін сенші, далам,
Жаңаша ырғақ табайын.
Еркіндікті берші маған,
Сәйгүліктей шабайын.
Құлашыма сенсін адам,
Таңдай қағып, ағайын.
Сұңқар қанат берші маған,
Биігіңе самғайын.
Көкірекке енші ғалам,
Жыр жазудан танбайын.
Айналайын, Қазақстан
Атажұртым, кең елім!
Бақытыңды жаңа құшқан,
Өрнектесін өлеңім!
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Азамат
асқан асулар
Ұстаздық жолдан қоғам қайраткерлігіне дейін көтерілген
қарапайым ауыл баласы, қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасы
Сенатының депутаты Әділ Құрманжанұлының есімі Алаш жұртына
кеңінен танымал. Рухы асқақ, атпал азамат жайлы, оның ғылым
саласындағы сіңірген еңбектері мен дипломатиялық жолдарындағы
ізгілікті іздері көз алдымызда сайрап жатыр. Қазақ лингвистика
ғылымына соны соқпақ, тың сүрлеу салған ғалым, аудармашы һәм
дипломат Әділ Ахметов бір кездегі өзі білім алған бүгінгі Абылай
атындағы Қазақ Мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем
тілдері университетінің ректоры (1992-1997), ҚР Білім министрлігі білім комитетінің төрағасы (1997-1999), Қазақстан Сыртқы
істер министрінің бірінші орынбасары (1999-2000), Ұлыбритания
және Солтүстік Ирландия Құрама корольдігіндегі, Ирландиядағы,
Норвегия, Швеция корольдігіндегі Қазақстанның төтенше және
өкілетті елшісі (2000-2001), Алматыдағы Қазақ-Британ техникалық
университетінің алғашқы ректоры сияқты жауапкершілігі аса
жоғары қоғамдық, әкімшілік, мемлекеттік дәрежедегі лауазымды
қызметтерді абыроймен атқарды. Қоғамдық-саяси қызметтерде
жүрсе де, өзінің таңдап алған ғылым саласынан бір сәт те қол
үзіп көрген емес. Әдекеңнің Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатына дейінгі ғылым саласындағы және
қайраткерлік беделі жайлы ұлтымыздың аузы дуалы зиялы қауымы
арнайы зерттеу мақалалары мен азаматқа деген жүрекжарды лебіздерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сан мәрте айтып та,
жазып та келеді. Өмір белестеріне өнегелі із қалдырған жаны жайсаң
ағаның ғибратқа толы ғұмырын бір сәт болса да саралап өтіп, туған
жерінен бастап алғашқы баспалдақтарына қадам жасаған балалық
балғын кездерінен сыр тарқатуды жөн көрдім.
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Бала шаққа
саяхат
Құдіреті шексіз Жаратушымыз жер бетінің барлық сұлулығын
осы өңірге үйіп бере салғандай. Шыңдары бұлтты жарып, көк
тірегендей асқақтап тұрса, нұлары мәңгі жастық көктеміміздің белгісіндей жап-жасыл аршалар ең шыршаларға көмкерілген. Сулары
жылға-жылғадан бір-бірімен жарыса аққан сыңғыры сырлы тау
бұлақтарынан басталып, ағыны қой тастардың өзін аунатып ала
жөнелетін екпіні қатты өзендерге айналып жатады. Қыста ақ қар,
жазда жасыл желекке оранған осынау өлке шынымен де көрген
жанның көз жауын алатын табиғи сұлулыққа тұнып тұрған өлке.
Мұқағали ақынның:
Жадырап жұтайыншы тау самалын,
Осы еді ғой сағынып, аңсағаным.
Гүлдерім, аршаларым, шыршаларым,
Бәріңе арнап мен бүгін ән саламын, –
деп жырлаған әйгілі «Саржайлау» өлеңі де сол табиғатқа тамсанта
қарап, еріксіз таңдай қақтырады емес пе. Міне, өмірдің сан тарау
жолдарымен жүріп өтіп, соңына салиқалы із қалдырып, ағалығы
мен даналығы қатар жарасып келе жатқан Әділ Құрманжанұлы
осы өңірдің төл перзенті. Ғаламат өлкеде алапат жылдары дүниеге
келді Әдекең. Мамыражай мамырдың шуақты күндерінің бірінде
Құрманжан әкейдің шаңырағын шаттыққа бөлей іңгәлаған сәби дауысы ауыл елді аралап кетті әп сәтте. Алтын құрсақ Қаныша анамыз
жарық дүниеге ай маңдайлы ұл әкелді. Қуаныштан шулап жатқан
ауыл елінің үніне тулап аққан Байынқол өзені де ортақтасқандай
ақ жал толқындарымен жағаны соға ағып жатты. «Жер астынан жік
шығып, екі құлағы тік шығып», күллі қазақ даласын аралап, көзі
ашық, көкірегі ояу азаматы бар отбасына үрей әкелген жылдардың
салқыны әлі де басыла қоймаған кезең еді бұл. Атпал азаматтар
жазықсыздан «Халық жауы» атанып, әділетсіздіктің құрбанына
айналған күндер жадында қалған әке мен ана ұлына ырымдап «Әділ»
деп ат қойды. Адалдықтан аттамай, ар жолында таза жүріп, әділдіктің
ақ туын жоғары ұстаса екен деген ниетпен қойылып еді бұл есім.
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Содан бері де жетпіс жыл өтіпті. Сол күнгі ата-ана сенімін балаң
жүрегімен сезінген сәби атына заты сай азаматқа айналды.
Иә, осыдан жетпіс жыл бұрынғы шаттық үнді сұм соғыстың
ызғарлы дауысы басып кетті. Шарана алты айға толып, шалықтап
күле бастағанда көңілді қою тұман торлады. Қызыл тудың астына
жиналған он бес одақтың құрамындағы барша елдің азаматтарымен
бірге, қайсар қазақ ерлері де сапқа тұрды. Солардың ішінде Отанын
қорғауға отқа оранған майдан даласына Әдекеңнің әкесі Құрманжан
да кете барды. Қасіретке ораған қасиетсіз соғысқа бір шаңырақтан
Құрманжан әкеймен бірге Қайшыбек, Бөшен, Ақтанбай сынды
ағалары да аттаныпты. Боздақтарын аттандырған қаншама ана мен
отағасымен қоштасқан қаншама жар боздап қалды екен десеңізші.
Өкініштісі сол, «Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған» сәби шағында,
есі кірмей бесігінде жатқанда әкесінен айырылды. Әке бейнесі анасы
Қаныша мен Қайшыбек атасының және Сәндібала апасының айтулары бойынша бала жүрегінде жаттала берді. Қара түнек әкелген
қайғы қабырғасына батқанымен қайыстыра алмады қайсар ана
жүрегін. Құрманжанның көзінің ағы мен қарасындай Әділі мен
қызы Күләшін қатарынан қалдырмаудың қамына кіріскен Қаныша
ана. Үміт пен күдік алма-кезек санаға салмағын салған сол күндер
бұл шаңыраққа тағы да ауыртпалығын ала келді. 1942 жылдан кейін
бір шаңырақтың иесі Құрманжаннан хат-хабар үзілді. Үмітін үзіп,
сабырға келейін десе тым болмаса, қара қағаз да келмеді. «Өлді» деуге
қалай ғана қисын. Соғыстың соңын күтті. Біреулерге қара жамылдырып, қара қағаз келіп, азалы жылдар да өз ағысымен өтіп жатты.
Үйелмелі-сүйелмелі Күләші мен Әділі де күн санап өсе бастады.
Әдекең төрт жастан енді асқанда шалғайдан «Жеңіс» деген
шаттық үні жетіп, соғыс өртіне оранған күллі халық бұлт артынан
күн шыққандай шуақты күннің қуатты нұрына шомылды. Майдан
даласынан кеудесін орден, медальға толтырып, сан түрлі жарақат
алған батырлар елге орала бастады. Айқасқан құшақтар, қуаныштан
аққан көз жасы, әкесінің мойнына мініп, фуражкасын қисайта
киіп, бақытқа бөленген балалар көрінісі бір сәтте ауыл-ауылды
тыныштықтың бесігіне айналдырып жіберді. Бір шаңырақтан кеткен
төрт азаматтан бірдей хабар-ошар ала алмай, қайғыдан жүректері
қарс айырылып, қамкөңіл күйге түсіп, қарғыс атқыр сұм соғысқа
лағнет айтып жүрген күндердің бірінде үміт оты қайта тұтанды.
Бауырлары Құрманжан мен Ақтанбай майдан даласында хабарсыз
кетіп, өзіне тете інісі Бөшен соғыста алған жарақаты меңдеп, туған
ауылына жете алмаса да, атамекеніне табан тіреп, аспантаулар ая139
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сынан топырақ бұйырғанын айтып, Қайшыбек атасы оралды аманесен. Бір отбасынан аттанған төртеудің ішінен жалғыз Қайшыбек
қарияның Отанына һәм отбасына жеткенінің өзі туған-туыстарын
өлгені тіріліп, өшкені жанғандай күйге бөледі. Құрманжанымнан
қалған тұяғым деп бірден бауырына басты атасы Әдекеңді. Күләшін
де маңдайынан емірене иіскеп, құшағына алды. Ең бастысы сұм
соғыстың аты өшіп, ел есін жия бастады. Асау Байынқол да арнасынан тасып ақты. Сынаптай сырғып, бұлақтай жылжыған уақытпен
бірге Әділ ағамыз да өсіп келе жатты. Әкенің мейірімін Қайшыбек
атасының ыстық құшағынан тапты. Жалғыз Құрманжан әкейдің ғана
емес, Ақтанбай мен Бөшеннен қалған ұл-қыздардың да қамқоршы
әкесіне айналды. Қайшекеңнің зайыбы Сәндібала апа да аналық
дархан құшағымен бәрін де бауырына сыйғыза білді. Ес білген сайын
Әдекең де атасының қасынан шықпайтын болды.
Қысқы каникулда анасының қасында болғанымен жаз шыға
ауылдың бойдақ сиырын бағатын атасына еріп, Текес өзенін
жағалай Құмбелден асып, Сырт жайлауындағы Аюлы сайынан бірақ шығатын. Балалықтың базарлы ауылынан ерте алыстағанымен
ақылман атасының қасында зерек те зерделі өскен Әділ мектеп
қабырғасында алдыңғы қатарлы оқушылардың басында тұратын.
Кішкентайынан қиялшылдау өскен бала арман құсының қанатына
жабысып, қия шыңдарға өрлеп, асқар асулардан асып кететін. Ол
арман – озат оқып, мамандық таңдап, Отанына қызмет ететін,
соғыс даласынан келмеген Құрманжанның атын шығарып, исі
қазақ жұртының абыройын асқақтатар азамат болу еді. «Талапты ұл
жетер мұратқа» дегендей, Әдекеңнің де бала арманы есейген сайын
орындалып, маңдайының бақ жұлдызы жана бастады. Мектепті үздік
бітіргеннен кейін арман құсы дәл бүгінгідей болмаса да, сол кездің
көзімен қарасақ алып көрінетін Алматыға алып келді.
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Жастықтың
оты жалындап
Бір арманның жалын тартып мініп ем,
Елік болып екіншісі қашты алдан.
Осылайша жалғасып бір-біріммен,
Менің өмір жолым солай басталған.
Иә, арман шіркін, біткен бе?
Біріне жетсең екіншісі ертіп әкетеді. Аталарымыздың «Көргенім
жалған, көрмегім арман» дейтіні де осындайдан айтылса керек. Таудай талаптан бармақтай бақ іздеп Әдекең де ару Алматыға табан
тіреді. Таңдауына тиіп, маңдайына бұйырғаны сол кездегі Қазақ
педагогикалық институның шет тілдер факультетінің ағылшын тілі
бөлімі болды. Қазақы қаймағы бұзылмаған қарапайым ауылда туған
Әдекең «Құласаң нардан құла» дегеннің өзін жасап, нар тәуекел
еткенде бала жасынан тылсым табиғаттың тілін біліп, сырын ұққан
зеректігіне сенген екен-ау. Әйтпесе, ағылшын тілі жеті атасы білмеген
тіл емес пе еді?
Талапты ұлға Алланың нұры жауды. Институттың ректоры, Кеңес
Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллиннің алдынан бір-ақ шықты.
Өзі де батырдың ұлы болғасын ба, көзі тірі батырмен сөзі бірден
жарасып кетті. «Ағаның алды ақ жайлау» дегенді де осы кісіден
көрді Әдекең. Қан майданнан келген қас батырдың жылы шырайлы
жүзінен тамған нұр Әдекеңнің жүрегін жылытып, әкесіндей баурап
алды жас жігіттің тұла бойын. Әлде бір қиялға беріліп, сағыныш
деген ыстық сезім жүрек тұсын шым еткізді. Алты айында майданға
кеткен, тіпті, санасында жатталып үлгермеген әкесі сағымдар арасынан елестегендей болды. Отанын қорғап от пен оқтың ортасынан
келген кез келген адам оған өз әкесіндей көрінетін. Бәлкім содан
болар, Мәлік Ғабдуллиннің алдында өзін еркін ұстап, екеуара әке
мен баладай ашық әңгімелесті. Уақытша ауылдан келгенде тоқтаған
үйінде амалдай тұруын ескерткен ректор екінші жартыжылдықта
жатақхана жағын шешіп беруге уәдесін берді. Онда да «жақсы оқысаң
ғана» деген талап та қойылды. Ауылдан шыққандағы мақсаты оқу
болғандықтан бұл жауапкершілік Әдекеңе соншалық қиындық
туғызбады. Алғашқы күннен-ақ ағылшын тілін меңгерсем деген
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мақсатына ынта-ықыласымен кірісті. Кез келген сабақтан үлгерімі
тек қана жоғары көрсеткіштерге толы болды. Болайын деп тұрған
баланың талабына ұстаздары да сондай сүйіспеншілікпен қарады.
Әдекеңнің де дәл осындай алғырлық танытып, алдыңғы қатардан
көрінбеуіне қақысы жоқ еді. Өйткені, мойнында «Қалай да оқуыңды
бітір. Мұндай мүмкіндік қайталана бермейді. Бір амалын тауып аздыкөпті қаражат жіберіп тұрармын. Бұдан да қиын заманда өмір сүрдік
қой. Сен алаңдама, маған Күләш қолғабыс болады», – деген ана
аманаты бар еді. Арқасүйер әке майдан даласында хабар-ошарсыз
кетті. Емшекте қалған Әділі мен еңбектеп жүрген Күләшін жеткізсем деген ана тілегі қаншама ұйқысыз түндерді артта қалдырды екен
десеңізші. Басынан қаншалық бейнетті күндерді өткізді. Сөйтіп
жүріп жеткізген Әділі алғашқы қадамынан-ақ ана жүрегін қуанышқа
бөледі. Оқу басталып, үш ай өткенде-ақ үлгерімі нашар балалар
оқуын тастап, ауылға қайтуларына мәжбүр болды. Уәде бойынша
факультет деканы Әділді шақырып, босаған орынның бірін иеленуге жатақханаға жолдама берді. Бұл дегеніңіз, ол кезде Алматыдан
хан сарайындай үй алғанмен бірдей қуаныш еді. Осылайша күндер
айға жалғасып, жылдар өте бастады. Алғашқы қарқынымен-ақ
ұстаздар жүрегін жаулап алған тау баласының мәртебесі күн өткен
сайын Хантәңіріндей биіктей бастады. Алғыр баланың қарқынына
мұғалімдерінің өзі зор сеніммен қарай бастады. Екінші курсты өте
жақсы деген бағамен аяқтап, көңілі асқақтап тұрған тұста факультет деканы, профессор Козловтың ағылшын тілі кафедрасының
меңгерушісі профессор Құрманбаевқа қарата: «Әділ өте жаксы
оқып жүр. Осы бағытынан таймай институтты үздік аяқтаса, осында мүғалім етіп алып қаламыз», – деп еді, студентінің мақталғанын
естіген декан мырза да бірден қолдай кетті. Қос профессордың сөзі
жігіт Әділді арқаландырумен қатар, мойнына үлкен жауапкершілікті жүктеп қойған еді. Өйткені, ұстаз болу оңай емес. Оның үстіне
ағылшын сынды әлемдік деңгейдегі тілді үйрету аз еңбекті талап
етпейді. Әдекеңнің ауылға барған әрбір қадамы Қаныша анасы мен
ағайындарының мәртебесін көтеріп тастаушы еді. Әсіресе, баласынан жағымды жаңалықтарды естіген сайын абзал ана құдайына мың
мәрте шүкірлік қылып, Құрманжанынан қалған құлынының осындай
халге жеткеніне тәубе ететін. «Орнында бар оңалар» деген осы екен.
Әкесінің жалғыз тұяғының дүбірі Нарынқол өңіріне естіле бастады.
Бұл әулетті білетіндердің барлығы да Әділдей баласының жетістігіне бірге желпініп, құдды өздерінің балалары осындай жетістікке
жеткендей қуанатын. Біреудің қызығын қызғанбай, қуанышына
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ортақтаса білетін дархан қазақтың пейілі-ай дейсің. Ауыл елдің
барлығын осындай сезімге бөлеген Әділдей азаматына терең білім,
оны қабылдайтын сұңғыла сана берген Аллаға сан мың шүкір. Пейілі
жақсы жандардың алдынан қашанда жақсы адамдардың кездесетіні
бар емес пе? Әділ Құрманжанұлының ағылшын тілін білгенінің
үстіне біле беруіне, зердесіне тоқып, зерттей білуіне себепкер болған
тағы бір азаматты ылғи да айтып жүреді. Ол – тілі басқа болса да
тілегі бір, жүзі басқа болғанмен жүрегі бір Америкада туып-өскен
Александр Павлович Рогач деген ағылшын тілінің білгір маманы
еді. Оқу, білімнің соңына түсіп, ғылымның көкжиегіне қанат қаққан
Аспантаудың ұланы шекара асып, шет елден келген өз маманының
қас шеберінің де көзіне түсті. Сөйтіп, институтты аяқтаған жылы
ағылшын тілінен мемлекеттік емтиханды комиссия мүшесі ретінде
өзі қабылдап, «бестік» бағаны баттыйтып тұрып қойып береді.
«Қайда екен, қайда,
Дариға сол қыз», –
деген қайсар ақын Қасым ағамыздың өлеңі бар емес пе еді?! Сол
өлең Әдекеңнің өмірінде ақиқатқа айналып
Дариға есімді аяулы жарымен қол алысып, арманға бірге қанат
қақты. Студенттік жылдың алғашқы күнінен-ақ ұстаздарының көзіне
түсіп, жақсылардың сөзі бола бастаған тау баласы нәзік қыздың
жүрегін қалайша баурамасын. Бір курста төрт жыл бірге оқып, бірбірінің сырына барынша қанық болған қос жүректің тілегі де бір
арнада табысты. Отау құрып, шаңырақ көтерді. Екеуі де аталмыш
институттың ұстаздарына айналды. Ал дәл осы сәттегі ана жүрегінің
толқынысын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес шығар. Қыз – қонақ.
Күләшінің жөні бір басқа. Әлгі өлеңде айтылатындай:
«Шаңыраққа ие болып қалатын,
Ұлдың аты – ұл ғой шіркін, қашанда».
Иә, ақиқатында да солай. Қыз – жатжұрттық, ұл – қарашаңырақтың
қазығы. Жар қызығын көрмесе де, жалғыз ұлын жеткізсем деген ана
тілегі орындалды. Дариғадай дархан көңіл, биязы мінез келін келді
үйіне. Арман шіркін таусылған ба? Қаныша ананың ендігі тілеуі
немере көріп, отты жылдары құмары қанбаған жөргектегі сәбиінің,
анығын айтқанда Әділінің иісін тағы бір сәт есіне алып, құшырлана
иіскеп, мауқын басқысы келді. Дәл сол сәтте Құрманжаны да
қасында тұратындай қиялға берілді ғазиз ана. Тұла бойын билеген бір
қуаныш пен бір сағыныш көзіне жас боп үйірілді. Еріксіз шашыраған
мөлдір моншақтарды көрген жұрт «қуаныштың көз жасы» деп жорып жатты. Бірақ, сол бір мөлдір тамшылардың арманы орындалған
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ананың «орындалмаған арманы», құдай қосқан қосағының осы
сәтте қасында болмағанынан тамып жатқанын өзінен басқа ешкім
де сезген де жоқ еді.
...Адалдығыңнан айнымасаң Алла бәрін де береді екен-ау.
Қайшыбек атасының тәлімі мен ана тәрбиесі Әділдей ұлын адамдық
болмысы келісті, ішкі әлемі таза, рухы асқақ азамат дәрежесіне сатылай көтере берді. Әрбір басқан баспалдағы өзінің баянды естеліктерімен есте қалып жатты. Шаңырақ шаттығының негізі сыңғырлаған
сәби үні емес пе? Әділ мен Дариғаның отбасына Алла тағала торсық
шекелі бір ұлды бере салды. Нұрланған көңіл, шалқыған сезімдер
тоғысқан осы сәтте дүниеге келген ұлға, бейбіт күннің астында айналасын тек нұрға бөлеп жүрсін деп шаранаға Нұрлан деп ат қойды.
Ауылдан ірімшігі мен құрт, майын арқалап Қаныша ана да жетті
Алматыға. Әдекеңнің пейіліне оқу орны шаңырақ көтерген кезде
пәтер алып берген болатын. Мұның өзі қол жетпес армандай еді, әпсәтте орындала кеткенін жақсылыққа балаған жаңа отау иелері шексіз бақытқа бөленіп жатты. Осылай басталған өмір баспалдақтары
Құрманжаннан қалған құлынның Құлагердей арынды, ақылы асқан
дарынды екенін дәлелдеп, жылдармен бірге азаматтық бейнесін де
биіктете бастады. Қатардағы мұғалім болып жүріп, аспирантураға
түсудің қамына кіріскен жалынды жігітке ғылыми жетекші де,
қорғауға мүмкіндік беретін институт та табыла кетті. Таланты тауға
өрлеген жалынды жастың талабын қайтармаған лингвист ғалым
Әмеди Хасенұлы жетекшілік жасап, профессор Шора Сарыбаев картатекеларын тізбелей қарап шығып, Әділ Ахметов таңдаған «Қазақ
тіліндегі табу мен эвфемизм» тақырыбының қызықты әрі тың екенін
айта келіп, іске кірісе беруіне болатындығын жеткізді. Бұл жолы да
талапты ұлдың жолы ашыла кетті. Тіл ғылымына осылайша соны
соқпақ салынды. Ұстазы жақсының ұстанымы мықты болатынын
тарих өзі де дәлелдеп келе жатыр емес пе? Әдекеңнің ғылымға қанат
қаққан алғашқы өмір жолында академик Әбдуали Қайдаров сынды
ғұламалар кездесті. Олардың да жас ғалымның құлашын кеңге жаюына өзіндік ықпалы болды. Кеше ғана қарапайым қатардағы мұғалім
ғылым кандидаты, одан аға мұғалім, деканның орынбасары, декан,
институттың оқу ісі жөніндегі проректоры һәм ректоры атанды. Бұл
қызметтегі өсу жолдары болса, сонымен қатар, ғылым саласында
доцент, ғылым докторы, профессор дәрежесіне дейін көтерілді. Осы
бір өзіне лайықты берілген атақ, дәреже, абыройлы белестер тарих
сахнасына Әділ Құрманжанұлы Ахметов деген қоғам қайраткерінің
бейнесін алып шықты. «Жеті өнердің сырын біл, жеті жұрттың тілін
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біл» деген халық даналығын жадында сақтап өскен Әдекең шекара
асып, шет елдермен де рухани-саяси мәселелермен айналысты. Алыс
елге деген алғашқы сапары Американың Аризона штатындағы Тусон
қаласында орналасқан Аризона университетінің шақыруымен сегіз
шәкіртін алып барғаны еді. Бас-аяғы бес айлық тәжірибе алмасып,
білім жетілдіруге барған аз ғана уақыт ішінде ғылым кеңістігіне
тағы да сара жол ашылды. Нәтижесінде «Азия – Берингия – Америка немесе америкалық «үндістердің» азиялық тегі», «Америкалық
«үндістердің» алтайлық тегі», «Түбі түркі өркениет» атты қазақ және
біршама орыс тілдерінде жарық көрген монографиялар дүниеге
келді. Осы сапар Әдекеңді дипломатиялық аренаға бір-ақ бұрып
әкетті. Бес ай бітер-бітпестен аталмыш қалаға іссапармен барған
сол кездегі Алматы қаласының мэрі Заманбек Нұрқаділов табан
астында шешім қабылдап, Әділ Ахметовке Тусонда уәкіл болуды
тапсырады. Сөйтіп, тәуелсіздіктің таңы атпай тұрып-ақ, Алматы
қаласы әкімшілігі қызметіне ауысып, шамалы уақыттан кейін, шашки ойынындағы екі аттап биге шыққан сияқты, екінші рет «Тусон
қайдасың?» деп жұбайы Дариға мен кенже ұлы Нұржанды алып
«темір қанат» самұрықпен алты құрлықты асып кете барды. Институтты өте жақсы бағамен бітіріп, қызыл диплом алған Әдекеңнің
дипломатиялық өмірі осылайша басталған еді. Араға екі жыл салып
елге оралғанда жерлестері Әділ ағаны сүбелі сыбағамен қарсы алып,
өзі қызмет еткен институттың ректоры деген орынтаққа отырғызды.
Біраз уақыт қалада жүріп ауылға барсаң ағайын-туыс құшақ жайып,
ыстық ықыласпен қарсы алады емес пе? Әділ Құрманжанұлының да
елге оралуы дәл сондай әсерге бөледі. Бірге қызмет еткен әріптестері
бір туғаны алыстан базарлық әкелгендей кең пейілмен қарсы алды.
Бұл – тәуелсіздік алғанымызға бір жыл ғана уақыт болған кез
еді. Қаз-қаз басқан еліміздің әрбір қадамының нық тұруына Әділ
Ахметовтың сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. Ұлтжанды азамат ретінде
сеніп тапсырылған қандай да қызметте болмасын аса жауапкершілікпен еліне деген сүйіспеншілікті бірінші орынға қоя білді. Осы
сенім «елдестірмек елшіден» демекші, елшілік қызметке де апарды.
Елінің өркендеуі жолында лауазымды қызметтер арқылы жауапты
міндеттер жүктеді. Атына заты сай азаматқа айналып, әділдіктің
ақ туын жоғары ұстап, қашанда ар-ожданның биігінен көрініп
келеді біздің Әдекең. Содан болар 2007 жылдан бері Елбасының
Жарлығымен Қазақстан Республикасы Парламентінің жоғарғы
палатасы – Сенатқа депутат болып сайланып, халық қалаулысына
айналып шыға келді.
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Осыдан жетпіс жыл бұрын, яғни, 1941 жылдың 23 мамыры.
Екпіні жарды соғып тас құлатқан Байынқол өзенінің жағасына
орналасқан Нарынқол ауылы. Құрманжан әкей мен Қаныша
ананың шаңырағын шаттыққа бөлеген сәби үні Аспантаудың
шыңына ілінген ақша бұлттармен араласып, зеңгір көкке сіңіп
жатты. Арада алты ай өткенде сұрапыл соғыс астаң-кестең күйге
түсірді бейбіт елді. Ағаларымен ілесіп, Құрманжан да Отан қорғау
жолында сапқа тұрды. Күрегінің орнына қолына қару алып майдан даласына аттанды. Содан бері де жетпіс жыл өтті. Хабарсыз
әкеден үміт үзілгенімен бала жүрегінен әкеге деген сағыныш
өше қойған жоқ. Отаны үшін кеудесін оққа төсеп құрбан болған
Құрманжанның баласы Әділ бейбіт күннің бесігінде тербелген
қазақ елінің өркендеуіне өз үлесін қосып, тектіден қалған тұяқ
екенін танытты. Орнында бар оңалды.
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ЖЕЗКИІК
Азанмен ерте тұрып, радиоқабылдағыштың тетігін жайлап қана
көтердім. Ән ырғағы енді ғана басталған екен. Бір сәтте қазақ даласындай кең тынысты, үні ауасындай тұнық Бекболат Тілеухан халық
әні «Япур-айды» шырқап ала жөнелді.
Жаз болса жарқыраған көлдің беті,
Көгеріп толқындайды, япыр-ай,
			алыс шеті-ай.
Дірілдеп толқын басқан мөлдір суын-ай,
Шайқайды жас баладай, япыр-ай,
			желдің лебі-ай.
Әдемі ән, әуезді үн жан дүниемді баурап алып, ғажайып бір әлемге
жетелеп әкетті. Иә, маған да керегі осы бір ән, осындай сырлы әуен
еді ғой. Ұйқымнан ерте тұрғандағы мақсатым – қазақ жұртына
аққудай кіршіксіз, жезкиіктей жүйрік сұлу да сырлы жыр сыйлаған
Кәкімбек аға жайлы сыр толғау болатын. Қанатты жыр пырағымен
поэзия кеңістігінде еркін қалықтаған Кәкімбек аға осы жылдың
қаңтарында сексеннің сеңгіріне көтерілді емес пе? Қайраткерлігі
бір төбе, ақындығы бір әлем Кәкімбек аға жайлы үнсіз қалу, ол
кісінің алдын көрген, бір дастарқан басында дәмдес болып, ақжарма
тілектері мен аталы сөз, баталы ойларын тыңдаған, талай-талай сапарлас болған маған үлкен сын болар еді. Жоғарыдағы әннің көңіл
пернемді дөп басқаны, Кәкімбек аға шынымен де жаз болса көл
беті жарқырап, алып күннің шуағымен шағылысып, айналасына
сан мыңдаған сәуле таратып жатқан айнакөлдер мен аққайыңдары
жарасқан сұлу да әсем, табиғаты өн бойына ерекше қасиет дарытқан,
қойнауы құтты өлкенің перзенті емес пе еді? Қазір ән де, әнші де
көп, талғам мен талап таразыға тартылмай қалған заман болды ғой.
Әйтпесе, Кәкімбек ағаның сөзіне жазылған қазақтың маңдайалды
сазгерлерінің сиқырлы әндері әр жүректі тербетіп жатпайтын
ба еді? Алыстан еркелей соққан майда самалмен «Көлде құстар
саңқылдайды, Кербез дала ән тыңдайды гәккулеткен. Осы екен ғой,
біздің көлге аққу жеткен», – деген сиқырлы сөз, сазды әуен құлағыма
естілгендей болды. Кәкімбек аға жайлы жүрек түбінде жатқан ойым
арнасын бұзып, алдымдағы ақ параққа құйыла бастады.
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Кәкімбек ағадай кеншілік пен ақындықты қатар алып, өзіне тән
бедел биігіне көтерілу көп адамның маңдайына бұйыра бермейтін
бақ. Ал осындай жасқа өнегелі өмір, ғибратты ғұмыр кешіп келу
баянды бақыт десек те болады. Сарыарқа сағым дала, сары дала
ның бір пұшпағындағы Саумалкөл дейтін киелі мекенде осыдан
сексен жыл бұрын болашақ қара өлең құлагерінің, алдаспандай өткір
қайраткер азаматтың кіндігі кесілген еді. Құдіреті күшті жаратқан сол
күні дүниеге келген дала перзентінің өн бойына туған табиғатының
барлық қасиетін үйіп-төгіп бере салғандай. Ағаның айнакөлдеріндей
тұнық та, мөлдір көңілі, аққайыңдарындай аппақ пейілі, Саумал
көлдің майда самалындай жайлы мінезін сол өңірдің табиғатымен
байланыстырмасқа лажымыз да жоқ. Қалай десек те табиғат пен
сонда туған перзенттің әлемінде ерекше үйлесім бар екені рас, қалай
бағаласақ та сөзімізге де, көңілімізге де сыйып, жарасып-ақ тұр.
Кәкімбек ағаның өмір жолына көз жіберсек, ең алдымен ол
кісінің тумысынан ақын екенін бірден аңғаруға болады. Ал кеншілік
болса, жалынды жас, үлкен өмірге енді ғана қанат қағайын деп тұрған
Кәкімбектің Молдахметтей аға ақылымен таңдаған мамандығы
еді. Жүрегі жырға толы ақын жігіттің өмір керуені аяқ асты басқа
әлемге бұрыла кетуіне еш өкініші жоқ. Үлкеннің алдын кеспей бір
ауыз сөзімен Мәскеуге жол тартып түсті металлургия және алтын
институтына қабылданып, кенші мамандығын алып шығып, өз
саласының майын ішкен білікті маман атанғанымен жыр пырағы
бірде әнге айналып, бірде сырлы суретке ауысып, поэзия әлеміне
Кәкімбек Салықов деген ерекше есімді алып шықты. Ал кәсібіне
келетін болсақ, Жезқазған кенішінде кен мастерінен бастау алып,
жылдар жылжыған сайын Мәскеудің түсті металлургия және алтын
институтынан алған білімі жас маманды өндіріс шыңдады. Еңбек
адамдарымен араласу арқылы оның жан дүниесі байыды. Өндірісте
өзіндік қолтаңбаға ие болған Кәкімбек өлең өлкесінде де өз жолын
сала бастады. Дала әуендері құлағына құйылып, асау талант ұшқыр
қаламын қолынан түсірмеді. Оқырманға тосын әрі бойына сіңіріп
үлгермеген өндіріс тақырыбындағы өлеңдерді үсті-үстіне ұсынып
жатты. Жай келген жоқ, кен инженерінің қойын кітапшасында шахта
жайлы, шахтер жайлы жырлар әлде мыңдаған тереңдікте жазылып,
рудалармен бірге экскалаторда жарық дүниеге шығуға асықты. Тыр
нақалды тұңғышы болған «Сыр» кітабы жарық көргенде инженер де
осылай жазады екен-ау, деп тамсанды оқыған жұрт. Себебі, орысша
мектеп бітіріп, Мәскеу институттарын тамамдаған инженердің қазақ
поэзиясын қалай меңгерді деген сан сауалға енді аққу қанат әндері
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жауап бере бастады. Жезқазған топырағында оның алдынан табиғат,
өндіріс, жайлау суреттері мен адамдар бейнесі қалыс қалған жоқ.
Алғаш шыққан «Сыр» жинағындағы сүбелі жырдың бірі, «Террикондар» өлеңінен бірер үзінді оқып көрейікші:
Террикондар,
Нар жоталар,
Алқалар,
Кенші қала
Сәулет сәні байқалар.
Кім жасаған
Кімнің тауы екенін,
Өркештерің,
Өр төстерің айта алар.
Тірі таулар:
Емес өлі мылқаулар,
Өсіп жатыр
Көз алдымда
Бұл таулар.
Жердің асты
Жер бетіне көшкенде,
Еркін шалқып
Жүрегімнен жыр саулар.
Террикондар
Жанды таулар.
Шың таулар.
Ақындардай
Сендерде бір шырқау бар.
Сәл өспесең
Наз мұңая қаласың,
Сәл өрлесең
Қабағыңнан бұлт аунар!
Міне, ақындық қуат. Міне, жер астының қасиетін сезінген
кеншінің сөзі. Мұқағали ақынның: «Осылай өмір сүремін, Осылай өстіп күн кешем, Дүниенің жүрегін, Ақыннан сұра білмесең»
деген шумағының дәлелін де Кәкімбек өлеңінен көріп отырмыз.
Дүниенің жүрегін ғана емес, табанымыз тиіп тұрған қасиетті қара
жердің қойнауына еніп, астындағы асыл қазынаны жырына арқау
ету ақын ағаның өзге ақындардан ерекшелігінің бірі болса керек.
Ал енді өлең дейтін нәзік те бекзат әлемнен басқа салада жүріп-ақ
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оның құпиясын меңгеруінің сыры неде деген сауалға жауап іздеп
көрейікші. Кәкімбек аға бір сұхбатында Сәбит Мұқановтың «Жұмбақ
жалауын» жаттап алғанын айтып еді. Балалық шағы зұлмат жылдар
мен қатар келген ақын Ермек тәтесінің ақылын тыңдап қаріп танып, күн ұясына қона бір шаңырақтың астына жиналған ауылдың
кемпір, шалдарына кітап, жорнал, газет оқып беруге машықтанады.
Майшамның жарығымен-ақ ауыл елдің жүрегіне жарық сыйлаған
бала Кәкімбектің зерек те зейінді болып өсуінің алғашқы қадамы
осылай басталған. «Жұмбақ жалауды» жаттап алып жүргені де осы
кез. Жалпы ақынның өмір жолын көз алдыңыздан өткізетін болсаңыз
ағаның алдынан тек жақсы адамдар шығып, бүгінгі таңдағы алашқа
танымал атпал азамат болып қалыптасуына зор ықпал жасаған. Ол
үшін Кәкең ең алдымен ақ сүтін беріп, ақ бесігін тербетіп, ақ білегін
талдырған анасына қарыздар. Екінші ақылымен алғашқы қадамына
ақ батасын берген әкесі Айтахметке борыштар. «Әке көрген оқ
жонардың» өзі болды Кәкімбек аға. Алғашқы хат таныған күнінен
бастап, аяғы жетіп, қолына ілінген газет, жорнал, үлкенді-кішілі
кітап дейсіз бе, барлығын да баласы үшін арқалаудан еш жалықпаған
Айтахмет әкей. Саумалкөл аудандық атқару комитеті төрағасының
орынбасары, әрі депутат болған әкесінің білікті басшылығы да
ұлына айнымай дарыған екен. Ақылшы әке, аяулы ана мен қамқор
ағайынның алдында өскен Кәкімбек Айтахметұлы сексен жасқа
дейін қаншама сеңді бұзып, тыңнан жол салды. Поэзияда да, кенші
кезінде де, билікте де, дипломатиялық жолдарда да өзіне тән сүрлеу
салды және сол сара жолмен артына елді ерте білді.
«Жақсыменен өткізген жарты сағат, Жаманның өтіп кеткен
өміріндей» деп келетін халық әнінің астарындағы аталы ойды да осы
Кәкімбек ағадан көрдім. Алғашқы кездесуім осынау қазақ даласында
емес, Мәскеудің нақ төрінде болды. Қысы қытымыр, жазы салқын
солтүстік аймақ болғанымен дәл сол күні аспан айналып жерге түсердей
ыстық болатын. Ауа да сондай қапырық. Алматыға қайтар билет кассасына телефон соқтық, екі-үш күнге билет жоқ. Алматыда бір форум
өтпекші екен, бүкіл мәскеуліктер соған көшіп бара жатқан секілді.
Сөйтіп, салымыз суға кетіп тұрғанда Мәскеудегі Қазақстанның елшілік
үйінде істейтін Нұрахмет деген досым жерден жеті қоян тапқандай танауы делдіреп, «№5-ші «Пошта жәшігіне» барайық, әскери басшылармен
сөйлестім, билет тауып беретін болды», – деді. Жүгіре сонда бардық.
Сәлемімізді қабылдағаннан кейін «тағы үш сағат күтесіздер»,– деді.
Ол кезде бүгінгідей қаптаған кафе жоқ, таңдайымыз кеуіп ыстықта
әзер тұрмыз. Осы сәтте Моңғолияда елшілікте жүрген Қайым Омаров:
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– Әй, Жақыпжан осы арада Кәкімбек ағаң тұрады. Телефон шалсай. Бірақ үйінде бола қоймас. Әйткенменде, – деді де, өзі телефон
шалды:
– Әләу. Иә, тыңдап тұрмыз. Онда сіздікіне кірелік, – деді. Ойбай,
қалай болар екен. Ақындығы бір басқа, ЦК КПСС-те істейтін адам
ның үйіне бару Пайғамбардың қолын алумен бірдей заман. Бірақ енді
үш сағат қаңтарылып тұрамыз ба. Тәуекел деп тартып отырдық.
– Жеңгеміз шуақты жүзімен қарсы алды. Сөйтіп тұрғанда өзіме
таныс Мәскеуде қазақ жастарымен бірге сәлемдескеніміз болмаса, қол
алысып үлгермеген Кәкімбек ағаның өзі шықты. Тақ бір көп жылдан
бері жоғалтып алған бауырларын тапқандай құшақ жайды үшеумізге.
Сөз арасында «Лениншіл жас» әңгіме болып еді Шерхан, Сейдахмет,
Камалдардың жорналшылық тегеуріндігін еске алды. Сөйтті де:
Ақша бұлттар балконда бірге тұрғандай,
Зәулім биік Мәскеуде біздің үй қандай.
Бөлмелері әрі жарық, әрі кең,
Ауылдан келген қонақтар тегіс сыйғандай.
Құрбылардың буындары балқысын,
Ән салайық, жігіттер де шалқысын.
Мәриям-ау, қазы-қарта асып қой,
Москвада ауылдың иісі аңқысын.
Аңқылдаған ағаның даладай дарқандығын, көңілінің айнакөліндей
тұнықтығын сезіндім. Бар қазақты бір қазақ көретін кең жүректігіне
тәнті болдым. Небір әңгіменің тиегі ағытылды. Білімі мен біліктілігі, парасат-пайымы, шешенд ігі мен көсемдігі әр сөзінен
байқалып жатты. Жаңа ғана шөлде қалып, тамағымыз құрғап әліміз
құрып тұрған біздер кең жазира қазақтың сайын даласын ағаның
аңқылдаған көңілімен бірге аралап кеттік. Санаулы ғана уақыт
зымырап өте шықты. Қол алысып, құшақтасып, тарқасып жатырмыз.
Қолтаңбасын жазып берген ағаның кітабын кеуде тұсыма қыса ұстап,
аэропортқа келдік. Билет те табылды. Ұшаққа мінгенде «қайдасың
қазақтың байтақ даласы, Кәкімбектей ақын туған құтты мекен» деген
асқақ сезімде болдым. Кейіннен Шәміл Әбілтаев әнге айналдырып:
«Ере кетіп солармен, елге жетіп қалар ма ем», деген сөзді естігенде
осы сапар есіме орала кететін еді. Ақын аға шынымен де бізбен ере
кеткісі келгендей елестейтін де тұратын. Ал негізінде бұл әнге арқау
болған сырлы сөз елге деген махаббаттың қадірін ұқтырып, талай
жүректі тебірентіп, тербетіп, алып қанат, темір құспен сағынышқа
орап, сағымдар арасына алып кетті емес пе? Ағамен кездескен сол
бір сәтімнің өтеуі қашан болар екен деп жүргенімде «Жетісу» газетіне
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редактор бола қалдым. Алғашқы сандарына бір бет қылып ағаның
өлеңдерін бердім. Газет шыққанда қайтарымым осы аға деген риза
көңілді басымнан кешірдім.
«Ағаның алды ақ жайлау» демей ме дана халқымыз. Шынымен
де өнегеге толы ағалар өмірі біздерге қашан да үлгі болып қала бермек. Тұманбай, Нұрғожа, Кәкімбек ағалардың отбастары ара жігі
бір сәтте ажырамаған шуақты шаңырақ. Әрі бұл ағалардың үйіндегі
Айман, Күлтай, Мариялар абысын-ажындай сыйластықтары да
ерекше жандар. Нұрғожа ағаның үйіндегі Айман шешем болса
мені «құлыншағым» деп еркелетіп тұрады. Осындай дана да данышпан ағаларымның таңдап алған жарлары да қазақтың алыптарын
тәрбиелеген Айғаным мен Зередей ұлттық тәрбиенің қайнар көзі
бола білді десем, асыра айтқандығым болмас.
Шайға қандырып, шаңырақтың шуағына бөлеп, бауырға басып, ақ
жүрегінің қан тамырынан бізге деген қимастық сезімдерін білдіріп,
жанарлары жан дүниеңді ерекше нұрға бөлеп тұрады. Шәмілдің салатын әніндегі:«Қайтқан құстар барады Еділдетіп Оралмен, ере кетіп
солармен елге жетіп қалар ма ем» деген Кәкімбек ағаның жыр жолдары көкейге оралады тағы да. Сан естіген әніміз болса да, қайталап
тыңдаған сайын көңілімізді тербетіп әкетеді. Бұл жерде әнге әр берген
сөз болса, сөзді ойнатқан ән де әдемі ұштасып тұр емес пе?
Ойды ой қозғап, сөзден сөз туып жатыр. Сонау жылдары аса
талантты ағамыз «Лениншіл жас» газетінің редакторы Сейдахмет
Бердіқұлов Жақсыкелді Сейіловты арнайы қонаққа шақырды.
Жақсыкелді а дегеннен-ақ, Кәкімбектің өлеңдерін тамсана әңгімеге
қосты. Ақын талантынан туындаған жыр жолдарын нақышына келтіре оқыды. Осындай өзімен-өзі ән жаз деп тұрған өлеңге неге ән
жазбасқа деп «Жез киікті» Жақсыкелді баянмен сүйемелдеп нақыш,
мәнеріне келтіріп орындады.
Әнге елітіп, ақынмен бірге Арқа даласын аралап кетесің.
Жез қанат,
күміс бауыр киік көрдім,
Дәруі сол ма дерсің күйік шердің.
Жез марал
жүреді екен арасында,
Қаптаған Бетпақтағы киіктердің.
Жезкиік,
біздің жаққа қалай келдің,
Жолымды тіке кесіп жанай бердің.
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Адамның көздеріндей екі көзің,
Япырым-ай,
дәтім шыдап қалай көрдім. Сұлулықты көре білу және оны ғаламат
суретке айналдыру нағыз ақынның шеберлігі болса керек. Бірде үрке,
бірде жалынышты күйде қараған киіктің жанарындағы мөлдірлікті
көру үшін де ақында басқадай күш бар шығар. Оны қан жүрегінің
қақпасынан өткізе отырып өлеңге айналдыру Кәкімбек ағаның
шеберлігінің белгісі.
Айтпақшы осы өлең дүниеге келген тұста Жезді қаласында «Жезкиік» атты ансамбль қайта жанданып, сол өңірдің ғана емес, исі қазақ
өнері кең қанат жайып еді-ау. Ақын өлеңі арқау болмаса, қаншама
рухани бай мұрамыз ашылмай қалар еді.
Тарих тереңіне үңілетін болсақ, Алатау, Алтай арасы, керілген
Арқа даласының әр түйір тасы сыр шертеді. Соны сөйлете білу де
ақынның асқақ шабытының жемісі болса керек.
Құлагердей тұрған өрде тынығып,
Қарапайым көрінеді ұлылық.
Кең даланың қақ төсінде тау жатыр,
Атын айтсаң кетер жаның жылынып.
Өр тұлғасы маңғаз, кербез, сымбатты,
Ұларлы жер баба сырын тыңдатты.
Бар қазаққа орда болған Ақжолтай,
Жер табылмас Ұлытаудан қымбатты, –
деп тебірене сыр толғайды. Кәкімбек қаламынан өрілген дәл осы
өлең жолдарын толығымен оқып шықсаңыз бабаларымызға жырмен
қойылған ескерткіш десе де болғандай.
Ал енді жүрегі бірде нәзік, бірде сыршыл, бірде бойына адуын
күш беретін ақын ағамыздың қайраткерлігіне келер болсақ, бұл да
ұзақ әңгімеге арқау болары анық. Бұл жағына да мүмкіндігімізше
қалам тартып, ой толғап көрейік. «Жақсыдан шарапат», деген
тәмсілді де текке айтпаған-ау аталарымыз. Мәскеуде оқуын
бітіріп, сайын даласын сағынып, қазақ жеріне жол тартпақшы
болып тұрғанда оқу орнының басшылары Кәкімбек ағаны оқыған
мамандығы бойынша шетел асыруды жоспарлап қойған. Әнеміне, дегенше шешім қабылданып, ауылына аңсары ауып тұрған,
жиырмадан енді асқан жалынды жігіт өңі түгілі түсіне кірмеген
Германиядан бір-ақ шықпақшы. Алабұртқан көңілін басып,
асығын алшысынан түсірген Димекең, Дінмұхамед Ахметұлы болатын. Қабылдауына сұранып кірген жігіттің өтінішін тыңдағаннан
кейін, «қазақ жерінің қай аймағына барғың келеді» деген Димаш
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аға сауалына Кәкең де бірден жезқазғандық екенін айтады. Міне,
Мәскеуден жоғары білімді азамат болып оралған Кәкімбек аға
Жезқазғанға келіп, қатардағы мастерден еңбек жолын бастаған
еді. Цех бастығы, бас инженердің орынбасары, шахта бастығы
деген баспалдақтардың барлығына білімі мен білігін қатар ұстау
арқылы жетті. Жезді де жүргенде Кәкеңнің алдынан тағы бір
қазақтың алтын айдар, ай маңдай, дара перзенттерінің бірі шықты.
Ол – Қаныш аға Сәтбаев еді. Кеңестік идеологияның салқыны ма,
әлде арнайы ұйымдастырылған нәрсе ме, Жезқазғанда өткен бір
ғылыми-теориялық конференцияда келген жері қырғыз болғанмен
атасы орыс Попов деген тау-кен ғалымы Қаныш Имантайұлының
тәжірибелік теориясына қарсы пікір айтқан кезде де, тас шайнап,
құм бүркетіндей жастағы Кәкімбек аға қарсы шығып, Қанекеңнің
еңбегін оң бағалағаны бүгінгі таңда сол кездегі солақай саясаттан
қаймықпаған жас басшының ұлтжандылығының айқын көрінісі
болса керек. Жылдар жылжып, уақыт сырғып өтіп жатты. Жас маман, жалын жүрек ақын Кәкімбек Айтахметұлының сатылай өсіп,
қайраткерлік қадамының баспалдақтары басталған кез. Қаныш
Сәтбаев атындағы кен-металлургия комбин аты парткомының
хатшысы, Қазақстан КП қалалық комитетінің бірінші хатшысы,
Өзбекстан КПОК-нің бюро мүшесі, Қарақалпақ облыстық партия
комитетінің бірінші хатшысы, Жоғарғы кеңестің Президиум мүшесі
сынды жауапкершілігі жоғары, жүгі ауыр салаларды азаматтық
келбетімен атқарып шықты. Осылайша билік пен халықтың ара
сындағы байланысты үзбей алтын көпір бола білді. Сөйте жүріп, ана
сүті арқылы бойына дарыған ақындық қуатын еш әлсірете қойған
жоқ. Керісінше, шуағы мол шұғылалы жырларды бірінен кейін,
бірін шығарып жатты. «Кенесарының соңғы сөзі», «Қырандар»,
«Дала», «Қарақалпақ», «Домбыра», «Тәттімбет» сынды туындылары Кәкімбек поэзиясының асқар шыңдарына айналды. Қазақ
жұртының рухы аңқыған тілі шұрайлы жыр жауһарлары өзге тілдерге аударылып, ұлт пен ұлыстың арасын жалғап жатты. Атап айтар
болсақ, «Жезкиік» атты жинағы орыс және өзбек тілдеріне, «Нұрлы
күндер» кітабы қырғыз тіліне, «Букетовке реквием», «Эдельвейс»,
«Ғасырға тең бір мезет», «Че Гевара» поэмалары орыс тіліне аударылып, оқырман сұранысын тудырып, қолдан қолға өтіп жатқанына
бәріміз де куә болғанбыз.
Абыройын асқақтатқан осы бір аталы жасқа Кәкімбек аға өзіне
лайық сый құрметпен жетті. Айналасына өзінің жайлы да көркем
мінезімен шуағын шашып жүретін Кәкеңмен Сәбит Мұқановтың,
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Ғабит Мүсіреповтың 100 жылдық мерейтойларында жүздесіп, айна
көлдер мен аққайыңдар елі атанған солтүстік өңірде дарқан көңіл,
жаны жомарт ағаның қонақжайлық пейіліне тағы да тәнті болып
қайтқанымыз бар. Ағаға құрмет, ініге ізет дейтін адам бойындағы
ізгі қасиеттерді де осы кісінің болмысынан таптық. Мейіріміне
шөл басатын ізгілігі бойында сақталған. Қашан көрсең де інінің
маңдайынан сипауға дайын кішіпейілдігі кісілік келбетін асқақта
тып тұратыны сөзсіз. Жер астының байлығын ақтарып, кенші
болған кезінде де, қым-қуыт қызметтің қарбаласымен жүрген
сәтінде де, өлең деп аталатын киелі құсты қонған ұясынан үркітіп
алмайын деп барынша аялап-ақ бақты. Кенші болып жүргенде
қойнауы құтты даланың қойнына тыққан бар байлығын ақтарып
ел игілігіне жұмсауға ұмтылса, жан байлығын да ұмытпай сіресіп
қалған саусақтарын жырының буымен жібітіп, қаламын қолына
қайта алып, ақ парақтың бетіне маржан ойларын зергердің асыл
бұйымындай өлең өрнегімен сала білді.
Жүргем жоқ мен өлеңді ұмытқым кеп,
Аз емес
Музаға артар үміт, тілек.
Ұрыспашы ақын аға,
Кенші ініңе,
Бірер күн қаламнан қол суыттың деп.
Үгіттеу енді мені керегі не,
Бөтенсу болмас сүйген өнеріме.
Алтыны кен мен сөздің алыста екен,
Үміткер тарта түсер тереңіне.
Кен кеулеп
Кемелденсем жайраң қағып,
Тармағым кетті терең байламданып.
Шахтаны жақсы игерсем мың ойланам,
Мықты ақын болуды да арманданып.
Бұл ақынның шын сөзі, жан сыры. Кен мен сөздің алтынын
ажырата білу қолға оңай түсіре қоятын олжа емес. Асқақ арманы
адастырмады. Асау көңілін діттеген жеріне жеткізді. Кеншілігінен
кемшілік таппағаннан кейін қызметтен қызметке сатылап көтере
берді. Ал ақындығы бірде арнасын бұзған асау өзендей қатты ағыс
танытса, бірде түбіне інжу-маржан жинаған алып теңіздей тынып
қана жатты.
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Көкбайрағымыз көкке өрлеп, Тәуелсіздік алғалы жиырмасыншы
асқардан астық. Ең алғаш еркін ел атанып, рухымыз асқақтаған сәтте
Кәкімбек аға даналықтың бастауы, ағалықтың асқары алпыс жаста
еді. Тәуелсіз елі көз алдында қарыштап дамып келеді. Жетістігіне
қуанып желпінген ақын жүрегін шабыт кернеген тұста, ақ маржан
жырлар ақтарылды-ау дейсің. Бұл жастықтың желігі емес, арнасына
толған асау өзеннің байсалданған шағы еді. Қашан да табиғатпен
үндес ақын жүрегі бір сәтте өз қалауынан жаңылған жоқ. Кәкімбек
аға да өзіне сай қысы, көктемі, жазы мен күзі бар ақын.
Көктем келді,
Махаббатқа салтанат,
Жасап жатыр тірі жәндік жан талап.
Сен де кейде кербездене қаласың,
Он сегіздің әсем әнін қайталап.
Гүл-жапырақ әл береді, күлемін,
Ой-хой, көктем!
Бола берсін тілегің.
Жер сияқты гүлге балқып бусанған,
Сені көрсем қобалжиды жүрегім.
Қыста – суып,
Жазда – ысып, күйгендік,
Көктемде болса көптеу сүйгендік.
Күзде күдер үзбей ғана қоштасып,
Бәрін-бәрін... табиғаттан үйрендік.
Иә, жаратқан Иеміз пендесіне ерекше сый берді. Тазалық пен
сұлулықты, биіктік пен кеңдікті, төзім мен беріктікті ақын аға өзі
айтқандай табиғаттан үйренді. Содан болар дала мінезімен бала
мінезінің ұштасып жатқандығы. Балалықтың базарлы шағының
тәтті дәмін көп татпағанымен даналықтың сәтті шағын басынан
өткеруде. Арман не – өлеңдері әр жүректе жатталып әрі әнге айналып қазақтың сайын даласына сауын айтып аралап жүрсе. Егер
ақындық қуаты әлсіз, сырты жылтыр, іші бос сөзден құралған болса,
Кәкімбек ақын дәл осы биікке көтерілмес еді. Сөзінің не дәмі, не
мәні болмаса, талғампаз Нұрағаң, Нұрғиса Тілендиев аттай қалап,
ән жазар ма еді. Саңлақ сазгер Жақсыкелді Сейіловтың сүзгісінен
өте алар ма еді? Ой иірімі үйіріп әкетпесе, Ескендір Хасанғалиев та
ақын сөзіне ән жазуға құлық танытпас еді. Өзіндік қолтаңбасы бар,
сазгерлігінің сарыны бөлек Шәміл Әбілтаев «Еділдетіп Оралмен
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бірге жетіп алар ма ем» деген сағынышқа толы сазды әуен шығарар
ма еді? Міне, осының бәрін қорыта келгенде «Тілге жеңіл, жүрекке
жылы тиіп, айналасы жұп-жұмыр тегіс келсе» ғана жүрекке жететін
жауһар жырлар ақынның кез келген кітабының ішінен табылатыны
таңғалдырады.
Кәкімбек поэзиясының темір қазығы сіз бен біз. Олай болса,
шырмауы көп оқиға желісінде сол адамдар бейнесін сомдауда өзіндік
қолтаңбасы бар екені де даусыз. Ақын мінезіндегі байсалдылық,
үлкен жүректілік, әңгімесін шашау шығармай абыздарша ақтаруы
оның биік болмысын байыта түседі. Осындай келбетіндегі ерекшелікті көргенде алдыңдағы ағаларға деген сүйіспеншілігің де арта түседі
екен. Бәлкім, қолыма қалам алдырып, ағаға деген жүрек түкпіріндегі
інілік сезімімді оятқан да сол кісіге деген көңілімнің ерекшелігінен
шығар. Әдемі қартая білудің өзі әдемілік болса керек. Сексенге келіп,
артына сегіз ауыз сөз қалдыруға жарамай, күйбең тірліктің илеуінде
өмірлері өтіп жатқан жандар аз ба? Ендеше осы жасқа өзіңізге тән
абырой биігімен жеткізген Аллаға шүкірлік қылайық. Бір адамның
сүрген өміріне қызығатын болсақ ол – Сіз екеніңізді біліңіз Кәкімбек
аға. Бір адамның артынан іні болып ергіміз келсе ол да Сіз екеніңізді
бағамдай беріңіз, Кәкімбек аға. Осынау мерейлі жасқа келгенде Сізді
мақтап ат мініп, шапан киейін дегенім емес, таза інілік ілтипаттан
туған жан сырым деп қабылдаңыз.
Демеймін бекер терледім,
Шалқытты шабыт көңілді.
Жер астынан тергенім,
Жалынды жыр боп төгілді, –
деген сөзіңізден асыра айтпағымыз жоқ, аға. Шабыт сыйлаған жыр
ғұмырыңыз ұзағынан болсын!
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КӨП ҚЫРЛЫ,
САН СЫРЛЫ – КӘМЕКЕҢ
Камал Смайылов – қазақ баспасөзіне, теледидарына, кинематографиясына, жалпы, қазақ өнері мен әдебиетіне орасан үлес қосқан
танымал тұлға. Ол кісінің қаламгерлік соқпағы өзіндік ізі бар сара
жолға ұласқан десек артық айтқандық болмас.
Жүріп өткен жолында есімімен қоса қаншама іскерлігі бірге
аталып келеді. Ол туралы әріптестерінің: «Жаңашыл-реформатор»,
«Құрғақ деректерге жан бітіретін сиқырлы қалам иесі» деп те айтатын, қашан да басшылық жұмыстарда жүретін «мәңгі бастық»
деген атын да еститінбіз. Қандай билік тізгініне ие болса да өзінің
табиғи қарапайымдылығын, кішіп ейілд ілігін, адамсүйгіштігін
ұмытқан емес! Сол бейнесімен көз алдымызда. Соңғы жылдары ол
Т. Жүргенов атындағы өнер академиясында сабақ беріп жүргенінде
жүздесіп тұратынбыз.
Егер әдебиет пен өнер саласына осы бір аяулы жан келмегенде
қаншама дүниенің орны толмай қалар еді-ау... Егер ол кезінде қазақ
киноөнерінің тізгінін ұстамаса айтулы «Қыз Жібек», «Менің атым
Қожа», «Атаманның ақыры», «Алдар көсе», «Тұлпардың ізі», «Таңғы
бұралаң жол», «Отқа оранған Орал» сынды өзге де тамаша киноленталар жарыққа дер кезінде шығар ма еді, шықпас па еді?
Егер ол «Фильм осылай туады» кітабын жазбаса кино өнерінің
сырын білуге аңсары ауған талапкерлер фильм түсірудің қызықты
сырларын терең ұғынбай қалар ма еді? Егер ол «ХХІ ғасырға саяхат»
кітабын жазбаса оқырман қауым қаншама ғибраттан құр қалар еді.
Егер ол қазақ әдебиетіндегі танымал тұлға Шерхан Мұртазамен
баспасөз бетінде хат жазыспаса – ұлт руханияты да қаншама нұрдан
кенже қалар еді. Айта берсе Камал ағаның атқарып кеткен, елжұртына қалдырып кеткен мұрасын талдаудың өзі біршама еңбекке
арқау бола аларлықтай. Ол өз шығармашылығының шыңына жол
тартқанда: бала қалыпта да, жасөспірім болып та, ұлтының зиялы
тұлғасы ретінде де өз орнын тауып отырды. Осы қасиеттеріне оның
өз халқын, ұлтын, жанындағы жақындарын, бірге жүрген әрбір досын сүйе білген үлкен азаматтығы, қарапайым кісілігі арқау болып
тұрғаны белгілі.
Өз басым осы бір жаны бай, жүрегі дарқан ағамен қызмет бабында
танысып, өмір сілемінде аға санап, інісіндей жақындасқанымды
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тағдырдың сыйы деп білемін. Ендеше, сол аяулы ағаның өмірдегі
кейбір қарапайым сәттеріне де тоқтала кетуді жөн санадым.
...Бала кезімізден батырлар жырына ден қойып, бірталайын
керосин шамның жарығымен ата-анамызға, одан арысы көрші-кө
леңге дауыстап оқып беріп дағдыланған ұрпақтанбыз ғой. Сонда көз
алдымызға қисса-дастандардағы батырлар ертегідегідей елестесе,
соғыстан кейінгі ұрпақ біздер – Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен
нағыз ержүректер туралы оқиғалардан олардың шынайы бейнесін
санамызда сомдап есейдік. Газет-журналдардан олар туралы жазыл
ған дүниелерді іздеп жүріп оқып, тамсанып жүрдік. Сонда жас та
болса жау қаһарынан қорықпай, Отан үшін жанын оққа байлағандар
бізге бәрібір аңыздағы батырлар іспетті көрінетін. Соғыс туралы
киноларды көрген сайын еліңді, жеріңді қорғау дегеннің нағыз
азаматтық борыш екенін әркім өзінше терең түсінуге тырысатын.
Міне, сондай кезеңде біздерге Баубек Бұлқышев, Саттар Ерубаев
деген есімдер ерліктің, батырлықтың нағыз үлгісі болып көрініп,
тіпті соларға бейбіт өмірдің өзінде еліктеуге тырыстық. Орайы келсе олар көрсеткен ерлікті қайталаудан да тайынбайтындығымызды
жасырмайтынбыз.
Баубек Бұлқышевтай қазақ жігітінің соғыс жылдары жазған
өлеңдерінің сонау Мәскеуден шығатын «Комсомольская правда» газетінде жариялануы да оның ержүректігінің бір көрінісі болып көрі
нетін. Қазақ жігітінің орыс тіліндегі өлеңдерін “қазақша сөйлетуге”
анау-мынау емес, Ғабит Мүсіреповтың қалам тартуы – Баубек есімін
бізге тіпті аңыз адамға айналдырып, жеткізуші еді.
Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым» шығармасын білмеу
сауатсыздықпен тең еді. Өзін нағыз комсомол санаған қыз-жігітке
бұл еңбекті оқымау – өз Отанын жанындай сүйген Саттар сынды
жандарға деген құрметтің жоқтығы болып саналатын. Қалай дегенде де осының түп-тамырында Отанға деген адалдық, отансүйгіштік
қасиетпен қоса өз еліңнің, ұлтыңның осындай топ жарып шыққан
азаматын мақтан тұтып, сыйлау, құрметтеу деген сезімнің тұнып
тұрғандығы анық еді.
Өз басым жазушы Мұқан Иманжановтың «Жасыл белес» деген кітабын басыма жастанып жатып оқып, ондағы жастар өмірін, олардың
басынан кешкен оқиғаларды өз ауылымызда болып жатқандай көз
алдыма елестетуші едім. Осындай әсерлермен есейіп, білім іздеп
Алматыға да жеткенбіз. Өзімнің арманым – журналистика маман
дығын игеру болды. Осы жолда сан ізденіске де бардық, қаншама
адам мен таныстық, жазғандарына тамсанып үлгі тұттық.
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Солардың ішінде әсіресе Камал Смайылов деген есім біртүрлі
жылы естілетін. Ол да журналистиканы таңдап, біз армандаған
жастар газетінде еңбек жолын бастапты. Танымал есіміне қарамай,
ауылдан келген біз сияқты інілеріне мейлінше бауырмал. Бір ер
рет жүздескенімізде бір мүшел үлкендігі бола тұра өзін бізбен тең
ұстағанына бөркіміз қазандай болып, қуанып қалған едік.
– Сен білесің бе, анада біз танысқан Камал Смайылов – аты
аңызға айналған, соғыста батыр журналист атанған Баубек Бұл
қышевтың немере інісі болып келеді екен, – деді бір күні курстағы
жігіттердің бірі.
Мына хабар бізді таң-тамаша қалдырған.
– Кәне, білгеніңді де, естігеніңді де ортаға сал! Бұлқышевтың інісі
болса фамилиясы неге басқаша? – деп өзіне тарпа бас салдық.
– Мен сендерге: «Немере інісі», – деп тұрмын ғой... Баубектің
әкесі Бұлқыш пен Камалдың атасы Смайыл ағалы-інілі болған.
Смайылдың ұлы Сейітжан ақсақал – Камалдың туған әкесі. Енді
ұқтың ба, немере іні дегенді?
«Ұқтық» дегендей бас изейміз.
– Солай... Баубектің бала кезіндегі зеректігін аңғарған Сейітжан
ағасы, яғни Камалдың әкесі, баланы Қарсақбай қаласына жеткізіп, сол
жерде кәсіптік училищеге оқуға түсіреді. Бұл отыз екінші жылдар екен.
Сонда оқып жүргенінде Баубектің ата-анасы ашаршылықтың құрбаны
болып, ол тұлдыр жетім болып қалыпты. Міне, сонда оған әкелік
қамқорлық көрсеткен Сейітжан ағасы екен. Ал Камал Смайылов – сол
Сейітжанның туған ұлы. Баубекке іні болмағанда кім болады?
Майданда жүріп өлең жазған, қыршын кеткен аңыз ақынның
Камал сынды жанымызда жүрген ағамызға етжақындығы барлы
ғы бір жағынан қуантса, екіншіден сол аңыз адамды бізге біртабан
жақындата түскен еді. Орыс тіліндегі өлеңдері Ғабит Мүсірепов
сынды әдебиет майталманының қаламынан қайта түлеп, өз ұлтының
тілінде сөйлеген батыр ақынның інісі – Камал Смайылов та бізге
қол жетпес аңыздай көрініп кетті сонда...
Кейін кәсібіміз – ортақ қаламгерлік болған соң Камал аға
екеуміздің арамыз жақындай түсті. Қаламгерлікке ден қойған
жастардың бірден-бір пір тұтып, арқаланатын газеті «Лениншіл жас»
(қазіргі «Жас Алаш») еді ғой. Сол газетке шағын мақаламыз шықса
өз-өзімізді дардай сезініп, үлкен баспасөзге жолымыз ашылғандай
қанаттанып қалатынбыз.
Ал Камал Смайылов деген есім кезінде Қарағанды облысынан
төгілте жазатын дүниелерімен тілшілікті мақсат тұтқандардың бір
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үлгісі болды. Сөйтсек ол – Ұлытаудың түлегі екен. «Тау баласы тауға
қарап өседі» демекші, Ұлытаудың құдіреті оны ерте қанаттандырып,
биіктерге жол тартуға бастап тұрған екен.
Қарағандыда жүріп жазғандары Алматыдағылардың көңілінен
шығып, ол «Лениншіл жастың» редакциясы аппаратына шақы
рылады.
Камал Смайыловпен таныстығымыз ол Алматыға келген соң
басталды да, содан бақилық болғанша үзілген жоқ деуіме болады.
Жастар газетінде біраз қызмет істеген соң сол кездегі «Білім және
еңбек» (қазіргі «Зерде») журналына бас редактор болды. Баспасөздегі
жолымыз бір болғандықтан жиі ұшырасып та, ал кейде ұзағырақ
уақыт көз жазып қалатын кезіміз де болатын.
Бірде ауыл кітапханаларының бірінен Мұқан Иманжановтың
жасөспірім кезімізде құныға оқыған «Жасыл белес» кітабын тауып
алғаныма қуанышым қойныма сыймай келе жатқанмын. Жолшыбай
Камал Смайыловпен ұшырасып қалдым. Ойымда ештеңе жоқ, қол
беріп амандастым. Қолтығымдағы кітапты көріп қалған ол:
– Өй, мынау кітап... сенде қайдан жүр? – деп әрі таңдана, әрі
қуана сұрады.
Мен мән-жайды түсіндірдім де:
– Сіз де бұл кітапты жақсы көресіз бе? – дедім.
Ол қас қағым сәт үнсіз қалды да:
– Сен Баубек Бұлқышевты білесің ғой, – деді.
– Білмегенде! Ондай ақынды, журналисті білмесек қалай
болғаны? Тіпті ол кісінің сізге жақын ағаңыз болып келетінінен де
хабардармыз, – деп жатырмын.
– Сол Баубек ағаны бар ғой... соғысқа осы Мұқан Иманжанов
шығарып салыпты. Мұқанның әкесі Иманжан ақсақалмен мен
Алматыға оқуға келгенімде жақын таныстым. «Сен Баубектің
ізбасарысың ғой» деп, баласын есіне алып, көңілі босап еді. Сірә,
менің де қаламгерлікті қалағаныма байланысты айтқан шығар...
Ол біртүрлі мұңайып қалғандай көрінді.
– Егер ол қыршын кетпегенде қаншама тамаша өлеңімен жанымызды байыта түсер еді, – деді. Сөйтіп, мұқабасы ескірген «Жасыл
белес» көкіректегі бір сағынышты қозғап еді. Мен сол кезде Камал
Смайыловқа: «Аңыз адамның туысы» деп қызыға қарасам, сол
адамымның өз аты да қазіргідей аңызға айналарына ол кезде қайдан
мән берейін?
...Жетпісінші жылдардың басында еліміздегі киноөнерінің бір төл
туындысы осы әлемді бір дүр сілкіндірді десем артық емес шығар.
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Бұл – «Қыз Жібек» фильмі еді. Айтқанға ғана оңай, әйтпесе, «Қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған» сол «рахатизм» заманында ұлттық
құндылықтарымызға деген бақылау да, нұсқау да, бағыт сілтеу де
кейде шеңберден шығармай жанды қинайтын еді-ау... Бастан кешпегендер қайдан білсін...
Халқыңның мәртебесін, ұлтыңның ұлағатын көрсетіп, тиісті
дәрежесіне көтеру – ұлтшылдық болып шыға келетін қиындықтар
талай игі іске бөгет болып, талай өрекпіген көңілді су сепкендей
басып отырмады ма? Сондай кезеңде Кәмекең Қазақстанның Кинематография комитетін басқарды. Қаламгерлердің дәл осы салаға
басшылық етіп, оның көсегесін көгертуге жанын сала кіріскендері
көп емес қой, тіпті, саусақпен санауға да толмай жатады. Сондай
санаулы қатарда Камал ағамыздың өзіндік сіңірген еңбегі қаншама!
Осы қызметке кіріскен алғашқы кездерінде ол өткен-кеткен бастық
тардың үстелінің суырмасында, кинематографистер комитетінің
архивінде «жатып қалған» қандай шығармалар бар екендігіне көңіл
аударып іздеп, ақтарып қарап, сараптан өткізуінің өзі неге тұрады?
Солай «сарғайған» дүниелерді зерделей отырып ол «Қыз Жібек»
фильміне өзек болған сценарийді көреді, оқиды, зердеге тоқиды.
Бұл салаға да өзіндік терең дайындықпен, білгірлікпен, табиғи
аңғарымпаздығымен келген Кәмкеңнің «Қыз Жібек» сценарийіне
көңілі ауады да тұрады.
Егер бұл шығарманы өзінің ойлағанындай дәрежеде экранға
шығарса – ұлтының қанш ам а ұлағаты, тарихы, салт-дәстүрі,
тәрбиесі, адамды сүю сияқты биік сезімдері қайта түрленіп, жас
ұрпаққа ұлағат, алдыңғы толқынға құрмет болып түлер еді-ау...
Алайда, бұл ойын жоғарысы бар, орташасы бар, билік иелеріне
жүгініп, ортаға салса, әркімнің әр тарапқа тартуы мүмкін екенін
ол терең түсінді. Тіпті, шығарма авторы, белгілі жазушы Ғабеңе
де айтпай қоя тұруды, бар мәселені орталықпен, яғни, Мәскеумен
«пісіріп» алуды жөн көріп, сонда тартады.
– Мұнысы қалай? Ешкіммен, тіпті шығарма иесімен келіспей,
пікірлеспей Москвадан бір-ақ шыққаны несі? – деген наразылыққа
бір саналы адамның:
– Бұл дегенің ерлік қой! Ал ерлік ақылдасып, пікірлесіп тұруға
көне ме? Ол табан астында келген шешімнің нәтижесі емес пе! –
деген сөзінен артық қандай жауап болуы мүмкін?
Солай өз басын, қызмет бабын «нартәуекелге» салып, Орталыққа
бір-ақ тартуы шынында да көзсіз ерлік емес пе? Осындай «нартәуекелдерімен» осы саладағы біліктілігінің, табандылығының нәти
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жесінде қазақ киносының алтын қорына бірқатар тамаша туынды
қосылуы – мақтан етерлік іс.
Бірде Дінмұхамед Қонаев шақырып:
– Камал, «Алдар көсені» көрген көрермен біздің халықтың кедей
тұрмысын көріп не ойда қаларын өзің білесің. Ал, «Қыз Жібекті» экранға шығарғалы жатыр екенсіңдер қазақтың салт-дәстүрі,
тұрмыс-тіршілігі толық ескерілсін. Көшпенділер өмірі мейлінше көз
тартатындай, көріністерге сай болсын. Қыз-жігіттері үлде мен бүлдеге
оранып киінсін. Сарбаздар да салтанат құрсын. Бір сөзбен айтқанда
көшпенділер келбеті көрікті болсын, – деп тікелей тапсырған.
Кезінде «Қыз Жібек» фильмі қаншама айтыс-тартысты бастан
кешіп, экранға шыққанға дейін осы саладағы қаншама адамның
жүйкесіне күш түсті екен. Ондай тартыс түйіндерін Камал аға сынды
салиқалы, сабырлы жандар ғана шеше алғаны анық. Ал кез келген
түйінді шешу үшін адамға мінез, білім, шыдам керек. Әрине, өткір
«азу» да қажет! Осылардың бәрі бір адамның бойынан табылып
жатса – ондай жанды мақтан тұтпағанда қайтеміз.
Ал «Менің атым – Қожа» фильмі ше? Қанша рет қарасаң да
жалықтырмайтын, қандай түнеріп отырған адамыңның өзін езу
тарттырмай қоймайтын бұл туынды сыртқы қарапайымдылығына
қарамастан қазақ киносының классикасына айналды емес пе?
Балалардың бұл туындыны қарағандағы сезімі өз алдына, алдыңғы
толқынның да балалығын сағынбайтын, оны қадір тұтпайтыны
кемде-кем шығар. Балалық шағы дәл Қожа сияқты өткен жан оны
неге сағынбасын?
«Мен шаршағанда осы кітапты қолыма алып парақтасам,
көңілімнің бұлты ыдырап шыға келетін», – дейді екен Кәмекең өзі
осы шығарма туралы. Өзін де аса толқытқан, балалық тазалығымен
ұнаған фильмді «Түсіреміз бе, кейінге қалдырамыз ба?» – дегендей сауал туындағанда басшылық қызметтің тізгінін ұстап тұрған
Кәмекеңнің: «Түсіреміз!» – деген шешуші сәтін өзіміз көрмесек те
көз алдымызға елестейді.
Осындай риза көңілден ғой, кино өнерінің қыр-сырын бір кісідей білетін Әкім Тарази досының: «Киноға Камалдай кәтепті қара
нар керек еді!», – деп бағалайтыны. Жазушылар тарапынан киноға
жаны ашып, осы саланы жандандыру мақсатында қалам тербеген
бірден-бір журналист те осы Камал ағамыз!
Дайын болған дүниеге баға беру, сын айту, олпы-солпы жерін
көрсету болашақта осы саланың етек-жеңі жинақы, мінсіз болып
шығуына деген жанашырлық, біліктілік. Бұл тұрғыда қаламгерлер,
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журналистер етене араласа қоймаған сол кезеңдерде де тер төгіп, осы
саланы зерделей білген де – осы Кәмекең дер едік.
Бұл пайымымызға ол кісінің «Көксеректің көкжиегі» мақаласы
дәлел. Экранға шығысымен талай пікір тудырған фильм туралы жаз
ған осы мақаласымен Камал аға бұл еңбекті терең зерттеуге, зердеден
өткізуге көп уақытын бөлгені, кейбір сыншы көре білмеген дүниені
көңіл көзінен өткізгені анық байқалады.
Сыншылары дұрыс бағыт-бағдар беріп отырған саланың бағы жанары анық. Осы тұрғыда Кәмекең «Қазақфильмде» түсірілген көркем
фильмдерге де, деректі, хроникалы туындыларға да зер салып, назар
аударып отырды. Ешқайсысына бейқам қарамай, пікірін қосып, қажет
болса сын шыбыртқысын да қолдана білген әділ сыншы бола білді.
Жаны жастармен бірге еді. «Мәдениет және тұрмыс» журналының
бір кездегі редакциясы көз алдымда. Төлебаев көшесіндегі ескілеу бір
үйдің астыңғы қабатында еді ғой. Жазуды енді бастап жүргендерге
бұл журналдың маңызы ерекше-тін. Өйткені оның беттерінде мәдени
хабарлар ғана емес, әдеби көлемді дүниелер де жарияланып тұратын.
Талай белгілі жазушының алғашқы әңгімелері осы журналдан бастау
алып, үлкен әдебиетке жол тартты емес пе. Кейін ол редакция да
ескі үйден зәулім Баспасөз үйіне қоныс аударды. Арада біраз уақыт
өткенде осы басылымға Камал Смайыловтың бас редактор болып
барғанын естіп, қуанып кеттік. Әрине, мұндайда дереу редакцияға
барып, құттықтау дағдыға айналған. Біз де бардық. Құшақтап
құттықтап, қуанысып жатқан жұрттан кенде емес екен.
– Ал, әріптестер, келіңдер! Оңаша бір сырласайықшы, – деді ол
жұрт аяғы саябырлауын шыдамды қалыпта күтіп отырған бізбен
жеке қалған сәтте. – Мына журналды жастардың интеллектуалды
басылымына айналдырған жөн шығар. Табиғат адамға қандай дарын
берсе де тер төккен еңбексіз ештеңе іске аса қоймайды. Сондай-ақ,
бойыңда, санаңда табиғи дарыннан ештеңе болмаса құр тыраштанып
«еңбектене» беруден де бірдеңе өне қоюы беймәлім.
Сол жүздесуде ол кісі талай идеясын ортаға салып, жаңашылдығынан
хабардар етіп еді. Сол ойларының бірқатары іске де асты. Шіркін,
егер сол ой-арманының барлығы іске асса ше? Иә, адамда арман
таусылған ба? Адам тілегі шексіз дейді ғой... Журналдың бет-бейнесі
айтарлықтай өзгеріп еді. Соның бір белгісі: Камал Смайылов басылым
қаламгерлеріне деректерді «ойната» білуді, сонысымен оқырманын
қызықтыра білуді өзінің қалам тербеуімен көрсетіп, үйрете жүрді.
Кез келген құрғақ дерек Кәмекеңнің «қолына түссе» – түрленіп
шыға келер еді. Егер: «Мына сіріңкенің қорабында жүз ши бар» де164
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ген дерек қолына тисе ол: «Сіріңкенің қорабындағы шидің ағашы
қандай; ол ағаштың тарихы не дейді; күкірттің пайдасы мен зияны;
бір шиге қанша күкірт пен ағаш кетеді», – деген сияқты сұрақтарды
қамтып, оларға қысқа да нұсқа жауап таба отырып, адамды қаншама
дүниеден хабардар етер еді.
Камал басқарған жылдары редакция қаламақыға қарық болып
жүреді. Кейін Кәмекең кеткенде қаламақы қысқарды. Кезекті
қаламақы алуға келген оқырман алған қаламақысына еріп келген
жолдастарын сыйлай алмайтынын көріп редакторға кіреді де: –
«Мәдениеттерің жақсы екен, тұрмыстарың төмендеп кетіпті», –
дейді. Бұл да кім болса да үйренер, қолданар тамаша бір сабақ емес
пе? Осы сөзімізге Камал ағаның «ХХІ ғасырға саяхат» деген кітабы
толығымен дәлел бола алады. Бұл еңбектің айтары да, үйретері де,
ойландырары да мол! Сабақ қана емес, кәдімгі бір мектеп дерсің!
...Асылы, Камал аға қайда болса, сол сала үшін жаралғандай
көріне кетуші еді. «Білім және еңбек» журналының бағы жанып,
қызықтыра бастағанда оны жоғарғы жақ Қазақстан комсомолы
Орталық комитетінің хатшылығына қызметке алып кетті. Ол алыпұшпа идеяға, әсірешіл жаңалыққа емес, жастайынан-ақ байсалды,
бірақ тартымды, отты жаңашылдыққа бейім еді.
Бәріміздің есімізде, бүкіл елімізде (басқа республикаларда да)
қыздарды көктемір-тракторға отырғызу, шопан таяғын қолға алу
саясаты дүркіреп тұрды емес пе? Тіпті, қазақ жастары шопан болуды бала кезден армандаған болып шықты. Қаншама баспасөз
құралының тізгінін ұстап, партияның саясатын жақтауға мәжбүр
болып отырса да Камал Сейітжанұлы «сүйікті партиясының» осы
көзқарасына қыжыры қайнайтынын аңғартатын.
«Әрине, қазақ даласы үйір-үйір жылқыс ымен, келе-келе
түйесімен, табындағы сиырымен, отар-отар қойымен, жайқалған
шалғ ын, толқыған егінімен көрікті, соным ен қадірлі! Алайда,
халқымыз қыз баласын, әйелд ерін қабырға қайыстырар ауыр
жұмыстарға «жекпеп» еді ғой. Қақаған қыста қыздарымыз неге
«көктемірмен» қолын қарып, тракторға отыруы керек? Еркектер
жетпей ме? Шопан жастар бригадасына неге қазақ жастары ғана
баруы тиіс, осы. Орыс жастары ше? «Шопан болуды армандаймыз»,
– дейді! Осының ар жағында: «Әкесі қойшы болса, баласы осыдан
артық нені армандасын?», – деген мысқылды күлкі тұрған сияқты»,
– деген тұрғыдағы ойын ортамызға салушы еді. Бұл ойын біз сияқты
«сенімді» серіктеріне ғана айтып қоймай, баспасөз бетінде де кейде
астарлап, кейде ашық айтып жеткізіп отырушы еді.
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Қанша батыл, батыр дегенмен кім де болса, жүрген ортасының,
басқарушы орнының да пікірімен, тіпті, саясатпен де санасып,
байыппен жеткізуі де тиіс қой. Камал ағаның «менікі жөн» деп
орынсыз аптыққан кезін көрген емеспіз.
Бір қарағанда тым қарапайым, адамның көң іліне қарағыш
жұмсақтау көрінетін мінезі әділдікті қорғауға келгенде от пен суға
кезек түскен шар болаттай қатая түсетін еді.
...Бірде облыс аудандарының біріне іс-сапармен барып, сол кезде
дүркіреп тұрған комсомол-жастар бригадасын құрғалы жатқан мек
теп түлектерінің жиынына қатысқаным бар.
– Біз класымызбен шопан таяғын қолға алуға келісіп отырмыз,
– деді сол кластың комсоргы бойжеткен қыз. – «Мен жалындап
жанбасам, сен жалындап жанбасаң...» деп ақын айтқандай, біз
еліміздің экономика-сын, әл-ауқатын көтеруге осылай үлес қоспасақ
– кім қосады? Сондықтан, жұбымыз жазылмай бригада болып,
мал шаруашылығын өркендетуге аттанамыз! Жұрттың бәрі ду қол
шапалақтады. Қарап отырсам кейбір түлектердің көзінде: «Бұл не,
өзі?», – деген сұрақ, мәселені түсінбей тұрған күмән да бар сияқты.
Бірақ дүрмекпен қосылып, қол соғып отыр.
Артқы партада отырған жігіт орнынан тұрып:
– Менің айтарым бар, – деді.
– Білеміз, не айтарыңды, – дейді әлгі қыз. – Өзің Еңбек Ерінің
немересі бола тұра, шопан таяғын қолға алудан бас тартып отырсың,
сол ма, айтарың?
– Маржан, сен қызықсың, – деді әлгі жігіт. – Мен білімімді
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінде жалғастырғым
келеді. Сендер шопан болуды армандасаңдар, мен ғалым болуды
ойлаған шығармын. Өзгенің арманымен де санасу керек қой. Ешкімді де бір қарекетке күштеп қосуға болмайды. Мен шопан-жастар
бригадасына бармаймын! Бұл сендерден артықпын, достардан бас
тартамын деген сөз емес. Шынайы достарым менен бұл үшін алыстамайды!
– Бұл – сүйікті партиямыздың саясаты. Комсомол – партияның
ізбасары, оның айтқанынан шығатын сенімді ұрпағы, – деп мектеп
комсомол ұйымы секретарының дауысы қатқыл шыға бастады. –
Әлде сен партияның саясатына қарсысың ба?
Жиналыс соңы осындай ренішке ұласып кетті.
Әлгі «шопан таяғын қолға алудан» бас тартқан ұл аудандағы белгілі шопан, Социалистік Еңбек Ерінің немересі болып шықты.
Әкесі оған:
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– Атамыздың атына сөз келтірмей, бастапқыда сол кластастарыңмен бірге болсайшы, сосын кетерсің Алматыға, – деп үгіттеп
көріпті.
– Егер мен кластастарды «бастапқыда» деген әрекетпен алдаусыратсам – ата атына кір келтіру сол болып шығар еді. Мен партия
саясатына еш қарсы емеспін, өйткені саясатқа әлі араласқан жоқпын
ғой.
Әкесімен біздің көзімізше осылай сөйлескен жігітке не дерімізді
білмеген күймен біз де кете бардық. Осы көріністі сөз арасында
Камал ағаға айтып қалғаным бар еді.
«Әй, жарайсың, жігітім», – деп кетер едім, сенің орныңда болсам...Шындығында біреуді құрметтеу – оның айтқанынан шықпау
емес қой. Әркімнің өз жолы, таңдаған мақсаты бар, соған жетуге
талпынса, мұнда тұрған қандай саясат бар? «Қойшының ұрпағы да
қойшы болып қалсын!» дегенді кім шығарды? Бұл – «Шаш ал десе –
бас алатын» кейбір жағымпаздардың дүрліктіруі. Жастардың бәрінің
дерлік мектептен кейін оқығысы келетініне менің күмәнім жоқ.
Ендеше олардың жолын бөгемеу керек. Шаруашылыққа мамандық
алып келіп кіріссе, сол тиімді емес пе? “
Бұл оның жастарға жетекші болып, Қазақстан комсомол
жастарының сол кездегі бірінші хатшысы болған Өзбекәлі Жәнібе
ковпен бірлесіп, жастарды білімге, индустриалдық мамандықтарды
игеруге үгіттеп, сол үшін де жоғарғы жақтан талай сөз естіп, бастарын бәйгеге тігіп жүрген кез екен-ау... Ол жастарға керемет сенім
артатын. Қажет болса отырған орнын, қимас қызметінің орынтағын
да босатып беруге бар екенін өмірінде талай қарекетімен дәлелдеп
те кетті.
Соның бірін біз ол кісінің: «Мен «Ақиқаттан» қалай кеттім?»
деген мақаласынан оқып, осы журналдағы орнынан: «Жастар келіп
басқарсын бұл басылымды» деген оймен кеткенін, бірақ олай болмай
шыққанын да естіп, біліп жаттық. Өз ойын ашық білдіре тұра ол
кісі қызметтегі ауыс-түйістер үшін ешкіммен жүз шайысып немесе
жауласқан да емес. Жастарға ол ағалық сезіммен, ағалық сеніммен
қарайтын-ды.
...Күміс қанат ұшақ зымырап келеді. Зымырағаны сондай бір орнында қалықтап тұрып алғандай. Мен қасымдағы орында отырған
Камал аға жаққа қарап қоямын. Ондағым: «Мазасын алмайын,
мызғып кеткен шығар» деген ой ғой. Қайдағы мызғыған, иллюминатордан сыртқа көз салып, ойланып отыр екен.
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– Биіктіктен қарағанда жер қандай әсем, ә? – деп әдеттегісінен
гөрі әсерлі қалыпта көрінді.
Қыстың ортасы болғандықтан ғой, ол кісі қызықтап отырған жер
де аппақ, біз зымырап келе жатқан аспан жолы да аппақ! Сонда да
ол осы ұшы-қиырсыз аппақ кеңістіктен өзінің көңіл көзіне ғана
шалынған бір сұлулықты көріп келе жатқаны да...
Екеуміз КСРО-ның астанасы, бәріміздің де сүйікті қаламыз болған
Мәскеуге іс-сапармен кетіп бара жатқанбыз. Бұл ол кісімен алғашқы
сапарымыз емес, бұдан бұрын да ұшақпен де, жүрдек пойызбен де
талай жол тартқанбыз. Дегенмен, КСРО Журналистер одағының бұл
кезекті съезінің мәні бұрынғыдан өзгерек еді. Кеңестер елінің іргесі
шайқалып тұрғаны ашып айтпасақ та әркімнің көкейіндегі күдік еді.
Ал Камал аға сынды көңілі көреген, көзіқарақты қаламгер жанға көп
жағдайдың тереңірек мәлім екені белгілі.
Бірақ ол кісі де тіс жарып ештеңе айтып жүрген жоқ. Бұл кезде,
яғни өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында Камал аға
Смайылов Қазақстан Журналистер Одағының төрағасы болатын да,
мен де осы саладағы қызметте едім.
– Ақ бұлттардың ортасында қалықтап келеміз, – деді ол тағы да
әсерін тия алмағандай.
– Камал аға, самолетпен бүгін бірінші рет ұшқандай аса әсерлісіз
ғой, өзі!, – дедім әзілдеп.
– Мен Ұлытаудай сұлу өлкенің ұлымын ғой... Заңғар тауларға көз
салсам, реті келсе солардың бір белесіне шықсам, жаным жадырап,
жай тауып қалады.
– Гималай тауларын кескіндеген суретші Рерих адамның талай
дертін таулардың емдейтін қасиеті бар екенін айтқан екен. Мен осы
пікірге қосыламын, – деді ол ойлы қалыпта.
– Міне, ендеше қазір біз сол таулардан да биікте келеміз, – деп
сөзін қостағанмын.
– Таулардан биік тек таулар ғана! – деп күлді Кәмекең.
...Кеңестер елі журналистерінің Мәск еуде 1991 жылдың
ақпанында өткен сол бір съезі әлі есте. Ресейлік қаламгер достарымыз Зубков, Власов, Гусляровтармен шұрқыраса көрісіп, бірден
қызу әңгімеге кіріскенімізбен, ойымыздағы сан проблеманы да
ортаға жайып салғанмен көңілімзде бір беймаза күй тұрғандай еді.
Мәскеуге біз ол кезде туыстарымыздың ауылына барғандай еркін,
әрі жиі келуші едік. Камал аға сол кездегі КСРО Ақпарат министрі
Полтораниннің өзімен қоян-қолтық араласып, есігін именбей ашатындай беделді еді.
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Ресейдің небір азулы, адуын қаламгерлері, беделді деген газетжурналдарының тілшілері тілін безеген сол съездің бір күнгі кезекті
жиынына Камал Смайылов төрағалық ететін болып белгіленді.
Ресейлік кейбір қаламгер бұл жиынға КПСС Орталық комитетінен неге тиісті тұлғалардың бірінің қатыспағанына реніштерін
білдіріп, жұрт даурығысып қалған. Осы даурыққан жұртты сол сәт
тыныштандырып, иіріп алып кетіп көр!
Көрер көзге қарапайым ғана қазақ жігітінің жиынды қоңыр
дауыспен, сабырлы күйде бастағанына елірген топ аса бағынғысы
келмегендей сыңай танытқ ан. Бұған Кәмекең абыржыған да,
қысылған да жоқ. Даурыққан топты оның әйтеуір бір мысы басып,
қайратты шашын оң жақ шекесіне бір серпіп қойып отырып, сол
дауыс көтермеген күйі залды тыныштандыра алды.
Сол жиында қазақстандық журналистердің де бірқатар беделді
жұмыстар атқаруға тиісті тізімдерге молынан ілігіп, Журналистер
қорын құруға да белсене атсалысса, сол жұмыстарға Камал Смайылов айтарлықтай сес беріп, ұйтқы болып еді. Біз мәскеулік достарды
біраз уақыт көрмесек сағынып, кездескенде туыстардай шұрқырасып
қалушы едік. Орыстар арасында менің өз достарым да баршылық
еді.
Орыс мектебі жоқ, қазақ ауылынан шыққан біздің тілімізді
орысшаға жетілдірген осындай достармен қарым-қатынас дер едім.
Сірә, достықта да тіл бөтендігі жоқ-ау деймін. Ал Камал ағаның бұл
орайда жөні бөлек.
– Сіз орыс тілін тіпті, қазақшадан артық сөйлейтін сияқтысыз,
– дедім бірде.
– Жоқ, өз тілімнен артық тіл жоқ, мен үшін. Әдемілеп, мәнерлеп
сөйлеуім мүмкін, – деді ол қалжыңыма кәдімгідей мән беріп.
– Ол кісі орыстың тілін жұтқан, – деп құрдастары да астарлап
қалжыңдайтын.
Сол бір ақпандағы жиында орыс достарымызбен бұрынғыдан
да жақындасып кеткендей болдық. Камал аға бізді тағы бірқатар
мәскеулік журналистермен таныстырды.
Қазір ойлап отырсам бұл КСРО Журналистер одағында бас қосқан
соңғы съезд екен-ау... Бәсе, Камал аға сонда істің мәнісін пайымдап,
орыс достарына біршама түйінді мәселен мәлімдеп те еді. Мұндай
жиындардың талайын, бұдан да қиын түйінді ол кісінің бастауымен,
қолдауымен бастан кештік дедім ғой. Тек дәл осы съезд мәскеулік,
ресейлік жақын достарымызбен төс қағыстырып кездесіп, амалсыз
қоштасқан соңғы жиын болған соң еске алғаным ғой.
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...Мен Камал аға Смайыловтың баспас өзд егі қадамының
«Лениншіл жастан» басталғанын, «Мәдениет және тұрмыста»
жалғасын тауып, бұл журналды «Парасат» деген тамаша басылымға
айналдырғанын, «Қазақстан коммунисі» журналына келіп, оның да
атын «Ақиқатқа» ұластырғанын сыртынан естіп білсем, Қазақстан
Журналистер одағын басқарған кезінде сол қызметтің бір «пұшпағын
илесіп», бірге жүргеніме, қызмет бабымен шектелмей, ағалы-інідей
болып кеткеніме шүкіршілік етіп, әрі мақтанамын. Қазақтың ірі-ірі
тұлғаларымен дос болған ағаның мені де өзінің бір досы санағанынан
артық не бар?
...Таудың биіктігі ол алыстаған сайын айқын көрінеді дейміз
ғой. Тауға қарап бой түзеп, халқының айтулы тұлғаларына қарап
ой түзеген ағаның талай игіліктері әлі де айтыла жатар деген сенімдемін.
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МАХАББАТ МҮСІНШІСІ
Әдебиетіміздің алтын ғасыры атанған 1960-1970 жылдағы қарымы
қуатты қадау-қадау қазақ қаламгерлерінің ішінде шоқтығы биік
сырлы суреттердің бірі Бексұлтан Нұржекеев екені ақиқат. Әдебиет
өкілдерінің рухани ұтазына айналған заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Омарханұлының «Ар жазасы бар жазадан ауыр»
деген аманатына қылаудай қиянат түсірмей, сөз өнерін арымен
бағалаған атпал азаматтың бірі де осы Бексұлтан аға. Арамызда
5-6 жас алшақтық болғанымен Бекеңмен заманымыз бір, мақсатмүддеміз ортақ еді. Жүректің оты лапылдап, бойымызға буырқанған
бұла күшіміз симай жүрген жастық дәуренімізден бүгінге дейінгі
уақыт ішінде Нұржекеев шығармалары назарымыздан бір сәт те тыс
қалған емес. Олай дейтінім, әдебиет кеңістігіндегі шоқ жұлдыздай
қаламгерлердің ішінде темірқазықтай оқшауланып, айналасына
ерекше шұғылалы сәулесін шашып тұратын. Бекеңнің қан жүрегін
сан түрлі толқынысқа бөлеп, алпыс екі тамырын аралап, ақ қағаздың
бетіне маржандай тізілген қорғасын ойлары кез келген оқырманын
бей-жай қалдырмайтынына кәміл сеніммен қарайтынбыз. Ішкі
сеніміміз алдамапты. Қазақ әдебиетіне соны соқпақ, өзіндік сүрлеу
салған Бексұлтан Нұржекеев есімі Алатау, Алтай арасына, қазақтың
байтақ даласына танымал болды. Сынаптай сырғып уақыт, бұлақтай
жылжып жылдар өтті. Толқынды қара шашын маңдайын кере
ашып, желкесіне қайырған, қыр мұрынды, отты жанарлы, қайраты
қара тасты үгіткен қайсар жігіт бұл күнде жетпістің желкенін керіп,
соңынан ұлағатты ұл, қылықты қыз, немерелері еріп келе жатқан
дария кеуде қарияға айналыпты. Қария дегенде қатардағы шал
деп емес, айтары мол абыз тұлғаға айналғанын меңзеп отырмын.
Аталарымыздың: «Жасында байқары жоқтың, қартайғанда айтары
жоқ», – деген тәмсіліне сүйенетін болсақ, Бексұлтан аға болар бала
екенін бесігіндегі бұлқынысынан-ақ танытып, зерделі де зерек ұл
болып өсті. Ұяда көргенін қияда ілетін қыран мінезімен әдебиет
кеңістігіне еркін қанат қақты. Қаламы қарымды, жазғаны жалынды қаламгер оқырман қауымға «Күтумен кешкен ғұмыр», «Жау
жағадан алғанда», «Ерлі-зайыптылар» сынды романдарымен бірге
«Балалықтан бір адым», «Темір қақпан», «Бір ғана махаббат», тағы
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басқа повестерімен қоса көптеген көңіл толқытып, жан тебірентер
әңгімелерімен етене таныс. Әдебиеттің ардың ісі екеніне ақиқат
көзімен қараған Бекең шымыр ойлы, шынайы суреткерлігімен де
дараланып тұрады. Ең алғашқы туындыларының бірі – «Күтумен
кешкен ғұмыр» романында бір ғана кейіпкердің емес, сол дәуірдегі
сан қилы тағдырға кездестірген алмағайып заманның шындығы
жатыр. Бұл роман жаныңды тербеп өтетін жай ғана көркем шығарма
болып қана қоймай, таразылай білсеңіз, кейіпкерлері арқылы санаңа
сан түрлі сауал тастайды. Ықыласпен оқысаңыз көңіл пернесін дөп
басып, жауабын да тауып береді. Басты кейіпкер жас әнші Әтіке
бейнесі арқылы саңлаудан түскен сәуледей жарығын құйған ән
өнерін әспеттесе, енді бірде өнерге, оның ішінде ән өнеріне деген
құрметіміздің қандай болғанын, қандай сауықшыл ел екенімізді,
қандай дархан пейіл жұрт екенімізді бүгінгі ұрпақтың санасына сыналай сіңіріп, ұлттық өнерімізді дәріптеудің жолын көрсетіп тұрғандай.
Алты айлық жолға шықса да атына жүк қылып, қоржынының қос
басын ыңқита толтырмай, «құдайы қонақпын» деп аттан түссең
құшақ жая қарсы алып, төрін ұсынатын қазақы кеңдігімізді сөз
өнерімен ғаламат кестелей білгенін көресіз. Сегіз қырлы, бір сырлы
сері жігіт Әтіке образы арқылы әдемі ән, әуезді үннің қазақ ұғымында
алар орнын айқын көрсеткендей. Жетпістің желкенін керіп әдебиет
айдынында алып кеменің капитанындай жол бастап келе жатқан
Бекең жайлы сыр толғауымды бастар кезде шығармаларын тағы
бір қайталап оқып шығуыма тура келді. Араға уақыт салып барып
қолыма қайта алғанымда басқаша әсерге бөленіп, бөлекше күй
кештім. Әсіресе, әнші Әтіке арқылы қусақ жетпейтін, күтсек келмейтін, жанарымыз оттай жанған, жүрегіміз шоққа айналған «айхай, жиырма бесті» есімізге түсіріп, сағыныштың сағымына орады
да жіберді. Бұл жеке басымдағы көңіл-күйді білдірсе, сол Әтікенің
әншілігін тыңдаушының аузымен мадақтай отырып, қаймағы
бұзылмаған дәстүрлі ән өнерінің бүгінгі жай-күйін дөп басқандай.
Іленің арғы бетіне өткенде жолсерігі Жүнісбекті сырқаты меңдеп
кетпесін деп кейін қалдырып, өзі ары қарай жол тартады. Барған
жеріндегі қошемет, әншіге деген ерекше құрмет оқып отырсаңыз,
Әтікемен бірге серігі болып өзің де ел аралап, жер танып жүргендей
күй кешесің. Әсіресе, Әтікенің құшақ жая қарсы алып, арнайы
қонағындай күткен Айсары болыстың Әтікеге айтқан мына бір
жолдары менің де көңілімді өзгеше бір күйге бөледі. Бәлкім, қайтара
оқығанның жемісінің бірі осы шығар. Қонағын күтіп отырған Айсары болыс жомарттығын көрсетумен қатар, билігіне мастанған жуан
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қарынның бірі емес, қорғасын ойды қорыта отырып, сөз желісін
тартқанда өзінің дуалы ауыз екенін де аңғартады.
– Әншілігің өз алдыңа, інім, – деді Айсары. Алғаш ән айтып
отырғаныңның үстіне келгенімде, қарғып тұрып қарсы алдымнан
шықтың, ілтипатыңа рахмет! Көргенді жердің ұлы екеніңді таныттың.
Кішілік мінез кімге де болса жарасады, ол – біреудің болыстығына бас
ұрғандық емес, еліміздің ежелгі салты. Өзің де ендігі ой түйген боларсың,
өнерді, әлбетте, ел, ел болғанда, оның қошеметі өсіреді. Өйткені,
қиқусыз бәйгеде қандай сән? Өлікке шапқан аттай да. Екінің біріне
баласаң, айтпайтын да сөзім. Қазақта әнші құж-құж қайнайды – кіл
қатардағылар. Қолқаласаң қиқыл-шиқыл менен де шығады. Тау да биік,
шың – оның шоқтығы бірақ. Мен сені шыңға баладым.
Оқып отырып өткен ғасырдың оқиғасы болғанымен, көз алдыма бүгінгі күнді алып келгендей болды. «Тау да биік, шың – оның
шоқтығы бірақ. Мен сені шыңға баладым», – дейді Бекең Айсары
болыстың аузына салып. Шынымен де дәл қазіргі уақыттың ауруына
ем іздегендей. Өздерін таудай көретін әншілерден аяқ алып жүре
алмайсың. Бірақ, шоқтығы биік шыңдай ерекшеленіп тұратындары
саусақпен санарлықтай ғана. Көбісі Бексұлтанның кейіпкері
айтқандай «Қазақта әнші құж-құж қайнайды – кіл қатардағылар».
Құдды сахнаға секеңдеп шығып, секектеп жүріп алатын, өздерін
өздері «жұлдыз» санап алған әншісымақтарды нысанаға ілгендей.
Әсілі, романдағы оқиға желісі әнші Әтіке арқылы өріліп отырып,
Әтікені 39 жыл сарғая күткен Қайныкештің тағдыры суреттелгенімен,
жоғарыдағыдай үзінділер көңіл қылын дәл тауып, көз алдыңа бүгінгі
күннің кейбір сәттерін көлденең тартатыны ақиқат. Нұржекеевтің
шынайы суреткерге құмар шымыр қаламы кейіпкерлері арқылы
ұлттық мұрамыздың жауһарының бірі – дәстүрлі ән өнерін әспеттеп
отыруды әсте естен шығармайды. Романның басты кейіпкері Әтікенің
ардагер әнші Дүйсенғалимен кездесуіде көркем шығарманың көркін
кіргізіп, ажарын ашу үшін ғана пайдананылмаған. Шынайы суреткер
қашанда шындықты айтуды қаламгерлік мұратына айналдырғанын
байқайсыз. Көңіліме көрікті ой салған Дүйсенғалидың мына жолдарына зер салып көріңіздерші:
– Дауысыңда зәредей мінің жоқ, мәнерлеп айту жағыңда ысылмағаның
аздап байқалады. Есіңде болсын, ән көп, бас-көз жоқ бәрін айта берсең, оның
өзі орынсыз күйлеген бозбаланың бәтуасыздығына ұқсас. Аса қастерлеп,
жан-тәніңмен жақсы көретін бүкіл әніңнің темір өзегіндей айрықша бір ән
қорың болсын. Жұрт сынына, өнер сайысына тек сол әндеріңмен түс. Ойдың
өрелісі мұң-зар ғой, қазақ көкірегін қарс айыратын мұңлы әнге құмар.
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Шынымен де, әншінің бағын ашып, абыройын тасытып, атын
асқақтататын бір әні болады. Ел сол әнімен есіне алып, сол арқылы
танып жатады. Әйтпесе, әнші деген осы екен, әнннің төресі мынау
екен деп, қолыңа ілінгенін, аузыңа түскенін сала берсең, Бекеңнің
кейіпкері Дүйсенғали айтпақшы «Есіңде болсын, ән көп, бас-көз
жоқ бәрін айта берсең, оның өзі орынсыз күйлеген бозбаланың
бәтуасыздығына ұқсас» болып шықпай ма? Бүгінгі заманауи
әндердің сөзінен дәм, әуенінен мән кетіп, тыңдасаң құлағыңды
тұндырып, сансыратып жіберетін айқай-шуға құрылған даңғазалар
ұлттық өнеріміздің өзегіне сызат түсіріп келе жатыр емес пе?! Ұлт
мұратын ойлаған қарымды қаламгер Дүйсенғалидың аузымен бүгінгі
ұрпаққа осыны ескертіп тұрғандай.
Негізі Бексұлтан Нұржекеевтің шығармаларының өзегі туған жер,
атамекенге деген махаббат пен сұлулыққа құштарлықтан тұратындай.
Әдебиет әлеміне «Күнәлі махаббат» повесімен қанат қаққан қыран
көңіл, қырағы суреткер махаббат пен сұлулықты домбыраның қос ішегіндей қатар ұстап, көңіліңді алуан күйге бөлейді. Әсіресе, ата-қоныс
туған жердің ешқандай байлықпен өлшенбейтіндігін, атамекеніңді
айырбастап алған абыройдың көк тиын құны болмайтынын сырлы
суреткер Бексұлтан Нұржекеевтің кейіпкері Әтіке былайша толғайды:
Атыңнан айналайын, атамекен,
Кім сені Баркөрнеу деп атады екен?
Осыдан кейін-ақ оның көңілі ойран-ботқа бұзылды. Ата қонысы
Аққайыңға жақындаған сайын мақтаныш қып айдап келе жатқан
жылқыларын елге көрсетуден ұялып, әлдеқандай күңгірт сезікпен өзөзінен қысыла берді. Қазып ойлаған сайын қылмысы ұлғайып көріне
бастады. Туып-өскен жерін алдындағы топ жылқыға айырбастап
қайтқан екен бұл. Атақтың буы ақылынан алжастырмапты. Елін
қимай жылап-сықтайтын, тым құрыса, ұзатылған қыз құрлы да
болмапты. «Ел мұнымды білсе, анық масқара сонда болам-ау!» – деп
күйзелді. Сол өкініштен арыла алмай жұмбақ мінез көрсетіп, келгелі
жұртты әреге салып жүргені де сондықтан.
Бұл жолдарға да көркем туынды деп қарамай, көңілге түрлі
ой салар өмір шындығы деп бағалағанымыз абзал. Жоғарыдағы
Баркөрнеуге арналған екі жолдан Мұқағали ақынның поэзиядағы үні
үндесіп жатыр. Бекең атамекеннің асқақ ұғым екенін Әтікенің өлеңі
арқылы берсе, Мұқағали өлеңіндегі осы ой былайша суреттеледі:
«Айналайын атамекен, ақ мекен,
Қандай қазақ іздеп сені тапты екен.
Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен!», –
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дейді. Бұл да болса жазушы мен ақынның арасындағы әдемі
үйлесімділікті көрсетсе керек. Оның үстіне Мұқағали ақын жазушы
Бексұлтанның көңіл төрінен ерекше орын алған дара тұлғалардың
бірі екенін Бекеңнің шығармаларынан ғана емес, ақын мұрасына
деген бөлекше құрметінен де білуге болады. Туған жеріне деген
перзенттік махаббатын айқын көрсететін шығармасының бірі –
«Жау жағадан алғанда» романы. Ондағы кейіпкерлердің барлығына
дерлік өзінің туып-өскен, жазиралы Жаркент өңіріндегі Ақжазық
ауылының адамдары. Туған ауылының қарапайым тіршілігінен
бастап, өсіп-өркендеу жолдарын сол ауылдың азаматтары арқылы
суреттей отырып, өмір шындығын сөз өнерімен ғаламат кестелей білген. Нұржекеев шығармаларының негізгі тақырыбының бірі – әйел
әлемі. Бекеңді қазақ қаламгерлерінен ерекше даралап көрсететіні
де, оқырмандарын өзіне етене жақын еткені де осы тақырыптағы
шығармалары. Олар жайлы жазған «Әйел жолы жіңішке» деген
атпен жеке кітап та болып шыққан кітабына қалың оқырман ерекше сезіммен жоғары бағасын берді. Қандай бір жерде болмасын,
Бекең жайлы әңгіме өрби қалса, нәзік жандылардың Бексұлтан
Нұржекеевтің әйел табиғатын терең зерттеп, сан түрлі бояулармен
әдемілеп, әспеттеп емес, шынайы сезініп жазатындығына таңдай
қаға тамсанып отырғандарына талай мәрте куә да болғанбыз. Бұл
жағдайда суреткерлік шеберлігінің сыры неде екен деп санасына
сан сұрақ ұялатқандар да аз емес. Бекеңнің шығармаларындағы
әйел тақырыбы шынымен де Сайлаубек Жұмабеков жазғандай
сиқыр сезімдер симфониясы. Әйел әлемін терең зерттеп, нәзік
жандылардың өзіне ғана тән ішкі сезімдерін дөп басып, жұмбақ
әлемін аша білу үшін асқан шеберліктің керек екені ақиқат. Сондай шығармаларының бірі кәріс қызы әңгімесі. Өмірде болған осы
бір оқиға кестелі сөзбен керемет өрнектелгені соншалық, оқыған
адамды бей-жай қалдырмайтыны анық. Кезекті сапарынның
Сыр өңіріне барғанда кездестірген кәріс қызы Бексұлтан жүрегіне
қалай жол салды? Бұл жерде ер мен әйелдің жалт еткен сезімінен
туындаған өткенші махаббат емес, екеуіне де етене жақын, өлеңімен
жандүниесін жаулап, жүрегін баурап алған Мұқағали ақынға деген
құрметпен туындаған достық еді. Егер әйелдік әлсіздікке күш салып
жіберген еркектің құмарлығы ғана болса, дәл осындай шығарма туар
ма еді? Мұқағалиды жанындай жақсы көріп, қуанса да, мұңайса
да өлеңімен сырласатын кәріс қызын құрметтемесе, арада жылдар
өткенде яғни, Сыр бойында Нэллиге берген уәдесін орындамас па
еді. Бұл да Бекеңнің әдебиетті ардың ісі деп адал бағалағандығынан
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болса керек. Дәл осы шығармада Мұқағалидың «Келші қарғам,
шашыңнан иіскейін» деген өлеңін әңгіме өзегіне әдемі айналдыра
білген. Мұның өзі де сырлы суреткердің ақиқаттан аттамай, өмір
шындығын шынайы көрсеткен шеберлігінде. Анығына келгенде,
өмірде болған оқиға әдемі әңгімеге айналып қана қоймай, Мұқағали
ақынға арнап сөзден салынған сұлу мүсін іспетті болды да қалды. Тумысы кәріс болғанымен, қазақ тілін терең меңгергенімен қоса ақынжазушыларының да шығармаларымен таныс болып, тіпті Мұқағали
ақынды сырласына айналдырған Неля бүгінгі буынға сөз өнерін
қадірлеудің үлгісін көрсетіп тұрғандай. Әттең, қазіргі таңда өлең жаттап, әңгіме оқымақ түгілі, кітап бетін ашпайтын ұрпақтың күнненкүнге көбейіп келе жатқандығы алаңдатады. Сырдағы кәріс қызы
түгілі, қырдағы қазақ қызының әдебиетімізден алшақтап, заманауи
технологияға құмартып, 62 тамырынан адамның емес, балықтың
қаны жүріп жатқандай салқынқандылық танытып жүргендігі көңіл
құлазытады. «Кәріс қызы» әңгімесін оқып отырсаңыз, Қызылордаға
барған жазушылардың алдында қазақша тақылдап тұрған қыздың
мұғалім жаттатқан сөздері жүрегіне жақпағандықтан, өз қалауымен
ойын былайша сабақтайды:
«Мұқағали аға! – дедім төралқаға бұрылып. – Менің ең жақын
досым – сіздің өлеңдеріңіз. Мен сізді өлеңдеріңіз арқылы бұрыннан
білемін. Қуансам да, қайғырсам да мені дүниедегінің бәрінен артық
жақсы көретін жағыз шешем бар – ең аяғы сол кісіге өкпелесем де,
түпкі үйге кіріп алып, сіздің өлеңдеріңізді оқимын. Өйткені, менің одан
жақын сырласым жоқ. Мен сияқты мыңдаған қарындастарыңызды
жақсы өлеңдеріңізбен қуанта беріңіз! – деп ем, бізді қайтесің дегендей, онымен бірге келген екі аға томсырая қалыпты. – Сіздерге де
творчестволық табыс тілеймін! – дедім сасқанымнан. Мінбеден түсіп
келе жатқанымда Мұқағали аға орнын тұрып, маған қарай жүрді.
Жүрегім аузыма тығылды. Алпамсадай кісі жымиып, жаныма келіп:
«Келші, қарғам, шашыңнан иіскейін! Иіскейін тек қана, тиімпейін.
Келші, қарғам, шашыңнан иіскейін!» – деді. Ол менің маңдайымнан сүйіп
тұрып шашымнан да иіскеді. Ұзақ иіскеді. Иығыма салған екі қолы бар
салмағымен басудың орнына мені жерден көтеріп әкеткен тәрізді.
Зерделей зер салып оқысаңыз Бекең бұл шығармасы арқылы күллі
корей халқына деген құрметімен қоса ақын шығармаларына ғана
емес, Мұқағалиға деген адалдығын аңғартып-ақ тұр. Әсілі, адамдық
арына қылаудай сызат түсірмеуді басты қағидасына айналдырған
Бексұлтан Нұржекеев осы биіктен көрініп келеді. Әдебиетке де
ар-ұят биігінен қарап, адалдық көрсетіп келе жатқанына жазушы
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қауым ғана емес, қалың оқырманы да куә. Әсіресе, Мұқағалиға деген құрметі ерекше. Ақын атының асқақтап, Алаштың аяулы ұлына
айналуына Бекеңнің қосқан үлесі де шексіз. Теңіздің түбінен маржан
сүзгендей, ақынның жырына өте ұқыптылықпен қарап, Мұқаңның
аяулы жары Лашын Әзімжанова құрастырған «Қарасаздан ұшқан
Қарлығаш» атты ақын өлеңдері мен күнделіктері жинағының алғы
сөзін жазып, орысшадан аударып шығарды. Мұқағали есімінің
Хантәңіріндей асқақтайтынын сол кезде-ақ сезген Бекең өткен
ғасырдың 1982 жылы жоғарыда сөз қылған «Кәріс қызы» әңгімесіненақ алғашқылардың бірі болып ақын ағамызды ардақтаудың көшін
бастады. Арада екі жыл өткенде, яғни 1984 жылы «Қазақ әдебиетінің»
24 тамызындағы санында «Бәйгеде – Мұқағали» атты батыл пікір
де білдірді. Онда «Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығына ұсынылған
шығармалардың тізімінен Мұқағали Мақатаевтың «Соғады жүрек»
атты екі томдығы мен «Шолпан» жинағын көргенімізде көзімізге жас
келе қуандық», – дей келе ақын шығармаларына аса талғампаздықпен
талдау жасап, өз ойын былайша қорытады: «Өйткені біз бұған дейін
жақынымызға ренжісек, сүйгенімізді сағынсақ, жақсыға жанымыз
ашып, жаманға ашынсақ, дүниенің ащысы мен тұщысын тең қозғаған
ойлы, мұңды Абайдың өлеңін ақтарып, сонымен сырласып, Абайдың
кең құшағына барып паналайтын ек; енді Мұқағалидан да ондай пана
іздеуді, Мұқағали өлеңдерімен сырласуды әдетке айналдыра бастадық.
Ондай ел сүйген ақын туындысының Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуын
тек қуана құптау керек», – дейді ағынан жарылған Бексұлтан
аға. Бекең берген әділ баға Мұқағали күнделігінде өзі айтқан ХХІ
ғасырдағы құрдастарының қуанышын еселей түсіп, осы ғасырдың
басында Мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды. Араға жылдар
салып ақынның жыр ғұмырының мәңгілік болатынын таныған
Бексұлтан Нұржекеевтің ақ армандай ақ тілегі ақиқатқа айналды.
Зерделі сөздің зергері Ғабит Мүсіреповтің «Соқыр көретіндей,
саңырау еститіндей етіп жазу керек» деген қағидасына сүйенсек,
Ғабең қаламның құнын біл деп тұрған жоқ па?! Міне, Бексұлтан да
алғашқы қалам тартқан күннен бастап өзіне осындай талап қоя білген жазушы. Достыққа адал, ағайынға бауырмал Бекең жайлы жан
достарының бірі, біздің де сүйікті ағамыз, журналистика саласында
жол бастаған ұстазымыз Қуанышбай Құрманғаливтің: «Бексұлтан
махаббат мүсіншісі, сезім суреткері, әйел жанының жыршысы, яғни
қазақ әйелінің қуаныш-қайғысын, мұңы мен сырын, сағынышы
мен күйзелісін, үміті мен өкінішін – қысқасы, қилы тағдырын
жарқырата жазып жүрген жазушы», – деп жоғары бағасын да бер177
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ген. Айтса айтқандай-ақ, Бексұлтан Нұржекеев осы биіктен көріне
білді. Сөз өнері талмай ізденісті қажет ететіні анық. Бекеңнің де
қарымды қаламға ие болуы оңай соққан жоқ. Мұрты тебіндеген
бозбала кезінде ұстаз деген атқа ие болған Бексұлтан ұлағат, әдеп,
ибалықты бойына сіңіріп өсті. Айналасына мейірбандықпен қарап,
жан шуағын шашып жүретіні тағы бар. Ал, әдебиет есігін аттағанда
ар-ұятын арқалай білген атпал азамат. Сонау «Қазақстан пионері»
газетінен бастау алған қолтаңбасы бүгінде қазақ жазушыларының
көш басына алып шықты. Әдебиеттен бөлек тарихи танымдық,
зерттеу мақалалары бір төбе. Жетісу өңірінің терең тарихынан сыр
шертетін қомақты дүниесінің бірі – «Өзендер өрнектеген өлке» атты
танымды кітабы жер тарихының өткені мен бүгінгісінен терең сыр
шертеді.
Желдей ескен уақыт Бексұлтан Нұржекеевті жетпістің шыңына
жеткізді. Осы бір Алатаудай асқар жасқа келгенде өзінің абыздай
бейнесін қалыптастырды. Әңгіме тізгіні ағытыла кетсе, айтары таусылмас, қазынасы мол шежіре кеудеге айналды. Қазақ әдебиетінің
алтын ғасырында сөз өнерінің керуеніне қосылған Бексұлтанның
шығармашылығы тоқтап, тоқырап көрген емес. Керісінше, жылдар
өткен сайын арнасы кең дариядай ой түбінен сөз жауһарын таңдап,
талғап теріп, оқырманына ұсынып жатыр. Туғанына жақпаса да, турасын айтатын тік мінезділігінен еш жаңылған емес. Марқұм Қадыр
Мырза-Әлі бір сөзінде: жетпісті жет, піс деп екі ұғымға бөлген екен.
Жай ғана айтылған теңеу сияқты болғанымен, астарына үңілсек,
үлкен мағына жатыр. Біз де Бексұлтан Нұржекеевті тамыры тереңге
бойлаған мәуелі ағаш десек, жетіп-піскен жемісі әлі де мол екенін
айтқымыз келеді. Көргені мен бергені мол қаламгердің берері таусылмасын. Ғибратқа толы ғұмыры, өнегелі өмірі бүгінгі ұрпақтың
рухани азығына айналар қазынасы іспетті. Сексеннің сеңгірінен,
тоқсанның төрінен, жүздің шыңынан көріне беріңіз.
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ҚАРАҒАЙҒА
ҚАРСЫ БІТКЕН
Қай жерденсің? – деп танысады ғой кім де болса әуелі.
Сонда осы өңірдің түлегі:
– Ақсудың Қарасуынанмын, – дейді екен.
– Бұл қалай, әрі Ақсу, әрі Қарасу ма? – дегенге:
– Солай... Арынды Ақсу шапқылаған өңірде арналы Қарасу да
жылжып ағады. Оған таңғалатын не бар? деп астарлы жауап береді
дейді. Бұл ел аузындағы әзіл ғой... Сол айтқандай Нұртілеу де сол
Ақсу ауданындағы Қарасу ауылында туған.
– Арнайы күтіп жатқандай ынтымақ пен бейбітшілік мерекесі – 1 Мамыр күні дүн иеге келгенін қарашы! Сондықтан да
шығар, ел-жұрты жақсылық тілеп жүрсін деп, әке-шешесі оның
есімін нұрмен, шұғыламен байланыстырып қойған ғой, – дейді
құрдастары қалжыңдағанда. Шіркін, сол кездегі қазақтың көпбалалы
шаңырақтарын айтсаңызшы! Ауылда бір үйден үбір-шүбір бес-алты
бала шығып жүрмесе, ауласы қаңырап тұрғандай көрінетін еді-ау...
– Көпбалалы ана пайғамбарға біртабан жақындай түседі. Құдай
беріп тұрған нәрестені өзі қолдайды, алдыңнан жарылқасын, – деп
жүкті әйелді ауылдың жасы үлкендері құрметтеп, сыртынан тілеуін
тілеп отырады екен. Сондай берекелі шаңырақ иелері Иманғали
мен Гүлжәмиланың үйінде тағы бір нәресте дүниеге келеді. Бұл
осы отбасының он төртінші баласы еді. Он төртінші болып келген
Нұртілеу осы үйдің ең кішісі, ата-анасының сүт кенжесі. Ол да ауыл
балаларымен бірге талшыбықты ат қылып, күн мен нұрға, аяз бен
қарға молынан шомылып, шыңдалып өсті. Оның әке күші мен ана
сүтінен жаралған мінезін табиғат одан сайын шыңдай түсті.
Адамға тіке қарағанда өңменіңнен өтетін өткір көзіне бола:
– Мына бала қайтпас қайсар болар-ау, – дейді екен ауылдағы
жұрт.
– Енді арғы тегі асыл, Имекең де осал емес. Болса – болар!
«Арғы тегің кім?» – дегенде: «Арғы бабам осындай да, бергі атам
мұндай! Ал әкемді өздеріңіз білесіздер!» деп мақтан тұта тақылдап
тұрғанға не жетсін шіркін! Ақсу өңірінің тарихы тілге тиек бол
ғанда ел-жұрты атақты Молықбай қобызшыны мақтан етіп атар
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еді. Нұртілеу ініміз осы қобызшы атаның ұрпағы. Сонымен қатар,
жыр дүлдүлі Ілияс Жансүгіровтің де аталас інісі болып келеді. Ал
әкесі Иманғали ақсақал ауыл ғана емес, Ақсу өңірі сөзіне сүйсінген
суырыпсалма ақын болған. Жетісу өңірінің белгілі айтыскері Қалқа
Жапсарбаевпен қатар жүріп, өлең-жырдың, аталы сөздің қадірін
түсінген адам. Өзі әнші, айтыскер ақындығы бар Иманғалиді сол
кездердегі қазақ елінің астанасы Қызылордаға да ақындық өнері
алып барған.
Сол бір жылдары Қызылордада мемлекеттік театр ашылып,
Имекең қазақтың танымал әншілері Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла
Құрманғалиевпен бірге барып, өзі де сахнада өнер көрсетеді. Егер
әкесінің рұқсаты болғанда сол өнер жолымен кете де берер ме еді?
Өнердің үлкен сахнасына шықпағанымен Жүсекең, Ғарекең сынды
әншілермен қатар ән салуымен есімі өнер тарихының парағында қалды.
Ақындығы мен сөзге шешендігі, әнш ілік өнері оны туған
өңіріндегі ел-жұртының құрметінен кенде қалдырған жоқ. Нұртілеу
осындай әкеден тәрбие, қазақтың салт-дәстүрін терең білетін Қа
лиасқардай атадан тәлім алып, жанына жақсылық сәби кезінен
дарып өсті. Елуінші жылдары, тіпті, алпысыншы жылдары ауылда
теледидар қайдан болсын, радионың өзі әр үйде бола бермейтін.
Нұртілеу сол радиоға кәдімгідей ден қойып, тыңдап қалушы
еді. Сонда үйдегі қалақтай қара радиодан: «Енді теледидар программасына құлақ асыңыздар! Мынадай кинофильмді, мынадай
концертті пәлен сағатта көретін боласыздар» дегенін естіп жүріп
Алматыда теледидар деген дүниенің бар екендігін түсініп: «Ол неге
біздің ауылда жоқ?» – деп қайран қалған. Тезірек Алматыға жетіп,
сол теледидар дегенді көруді ойлады. Сонымен Нұртілеу Алматыда,
КазГУ-дің журфагына оқуға жол тартқан.
Журналистикаға баратындардың бастапқыда өлең жазатыны бар.
Өлең жазуды Нұртілеу де бастан кешті. Атадан дамыған, әкеден
дарыған сөз қасиетімен қоса олардың домбыра ұстап, ән салатын
өнерінен де ол құралақан қалмаған еді.
Өзім сұлу, өзім жас,
Мен кімнен жасқанар екем-ай?– деген ән жолдарындағыдай, өзі
өнерлі, ақындығы бар, қара сөздің қаймағын қалқи бастаған жігітке
шығармашылық шыңы анадайдан «менмұндалап» қол бұлғап тұрған
еді. Ол жас та болса осыны дер кезінде көріп, ұмтыла білді.
– Мен республикалық телерадио комитетіндегі жастар редакциясына жұмысқа тұратын болдым, – деп келді ол бір күні университет
жатақханасындағы бөлмелес достарына.
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Оқуға енді ден қоя бастағанда оның мынадай шешіміне олар:
– Жөн-ақ... Сабақты қайтесің?
– Декан, куратор сенің бұл ойыңды құптай қояр ма екен?
«Әрқайсың осылай жұмыс тауып, кете берсеңдер кім оқиды деп
жүрмей ме? – деп таңданысып қалған.
– Түске дейін сабақта, ал түстен кейін жұмыста боламын. Осылай
радиокомитеттегілермен келісілді, университеттегілер де келісетін
шығар...
Оның бұл «тірлігіне» достары қызыға, ұст аздары қолдау
көрсете қарады. Журфактың жоғарғы курстағыларының өзі газетжурналдарды жиі жағалағанмен радиоға, теледидарға енді ден қоя
бастаған кез еді. Осы кәсіпке Нұртілеу екінші курстан-ақ білек сы
бана кірісіп кетті.
Шығысқа қарай сапарға шыққан адам «Алматы-Өскемен» күре
жолының бойында орналасқан Жансүгіров деген кенттің үстінен
өтер еді. Аты айтып тұрғандай, бұл жыр дүлдүлі Ілияс Жансүгіровтің
туып-өскен өңірі. Осы кенттен он шақты шақырым ұзағанда жолдың
сол жақ қапталында – «Діңгек» деген жолбелгі көзге шалынады
да, сол ауылға апаратын таспа жолға бұрылады. Бұл – Ұлы Отан
соғысында Москваны жауға бермей ұстап тұруымен аты аңызға
айналған 28 панфиловшылардың бірі, Кеңес Одағының батыры
Нарсұтбай Есеболатов атындағы ауылға апаратын жол.
Осы ауылда Нұртілеу батыр Есеболатовтың атымен аталған мектепті бітірді, осы аймақтан Алматыға жол тартты. Батыр жерлесінің
өмірі мен соғыстағы ерлік ісін зерттеп, зерделеген Нұртілеу Діңгек
ауылы мен Алматының арасын өзінше бір соқпаққа айналдырды деуге болады. Ол кезде ауыл мен аудан орталығының өзіне автобус деген сирек қатынайтын. Облыс орталығына одан да аз. Сондай көлік
тапшылығы етектен тартқан кезеңде жол бастаған Нұртілеу кейін
Алматыдан өзі ғана емес, бейнекамера асынған әріптестерімен, арнаулы жеңіл мәшинемен келіп, ауылдағы жұрттың көзін қызықтырып
жүретін.
Сөйтсе ол туған ауылын Алматыдай үлкен қалаға кетіп қалса да
ұмытпай, арнайы телетүсірілім дайындап жүреді екен.
Сол еңбегінің нәтижесінде: «Мұны түсірген біздің Нұртілеу!»,
– деп ел-жұрты мақтанатындай қысқа да болса нұсқа фильм түсі
рілген. Нарсұтбай Есеболатовтың туған-туыстары қыршын кеткен
ұлдарының жаңғырған есіміне көңілдері босап, көздеріне жас алған.
Нұртілеудің телеарнадағы «Есіңде ме, жолдас?» деген хабарының
бұл алғашқысы осылай сәтті шыққан-ды. Өз ауылынан басталған
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соқпақ теледидардағы өзіндік арналы жолға ұласа берді. Аздап алға
кетіңкіреп айта отырайық... Ол қандай лауазымға ие болса да туған
өңірінің, кіндік қаны тамған жерінің жағдайын ұмытқан емес. Оның
қиындығында қол ұшын беруге тырысады, жақсылығын елге үлгі
етіп мадақтауды ұмытпайды.
Мәселен, Ақсу ауданының құрылғанына сексен жыл толу салтанатын өткізуді ұйымдастыруға ол барлық азаматтық арымен, үлкен
жанашырлықпен араласты.
Бұл осыдан тура жиырма жыл бұрын болған еді. Аты шулы, бірақ
жұртына есімі сыйлы бір азаматтың соңынан ерген долбарлар желдей
есіп тұрған-тын. Елдің көкейінде: «Пәленбай деген азамат түгенбай
деген келіншектің алдында құрдай жорғалайды дейді. Тіпті, сол үшін
өз отбасынан кетіпті дейді», – деген қауесет те тараған.
Кейбіреулер дәл осы мәселенің анық-қан ығына жетпесе
бірдеңеден құр қалардай бастары қосыла қалса осы тақырыпты
қозғайтын.
– Білгілерің келіп бара жатса – сол жігіттің өзін ен барып
сұрамайсыңдар ма? – дегенге:
– Оған біздейлердің жетуі қайда-а? – дейтіндері де бар еді.
Сонымен: «Мысықтың мойнына қоңырауды кім байлайды?» деп
дағдарған тышқандар іспетті мәселенің анығына жеткісі келгендер
бұған тісі батпайтындарын түсініп, әр жерде бір жылтыңдап жүріп
жатқан. «Пыш-пыш әңгімені» біржақты еткісі келді ме, Нұртілеу
әлгі белгілі азаматпен ресми сұхбат барысында осы сауалды тікесінен қояды.
Егер әлгі тұлға қажет деп тапса Нұртілеуге:
– Менің жеке өмірімде нең бар? – деп шамданып, қызмет бабында тісін де батыруына болар еді. Бірақ ол азамат та ештеңеден
жалтармайтын, алған бетінен қайтпайтын қайсардың бірі-тін.
– Сауалың өте дұрыс болды. Талайлардың көк ейін тесіп
бара жатқан сұрақ қой... Ендеше, осығ ан құлақ түріп, әуестік
білдіргендердің бәріне жетсін – ана таспаңа сол қалпында түсір,
сол ару қыз – менің көңілім қалаған жарым, яғни, әйелім! – деп
жауабын сарт еткізеді.
Сұхбат телеарнаға сол күйінде шыққан соң бір ғажабы ел ішіндегі
әлгі бір алып-қашпа сөз де азайғаны анық еді. Ал мұндай сауалды
адамның жанын жараламай, намысына тимей, бірақ күлбілтелемей
ашық жеткізу сол кездері Нұртілеу сынды білікті журналистердің
ғана қолынан келетін еді.
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...Лауазымы әжептәуір жоғары бір басшының да негізгі кейіпкер
болып қатысатын хабарын өткізу керек болады. Мәселені пісіріп,
уақытын белгілеу үшін қоңырау шалған Нұртілеуге әлгі басшы:
– Інім, сауалдарыңды жазып беріп жіберсеңші! Жұмыстан қолым
тиетін емес, тіпті соған орынбасарым қатыса салса болмай ма? – де
ген алыпқашпа сыңай танытады.
– Сізді өлі цифрларды тізіп беруге емес, жанды әңгімеге шақырып
отырмыз ғой, – дейді сонда ол. – Мен ешкімге де алдын ала сұрақтар
дайындап бермеймін. Әркім өз ойының деңгейінде сөйлейді, солай
емес пе?
Қалай тіл табысқандарын кім білсін, өткір мәселелер қамтылатын
сол хабарға әлгі лауазым иесі келіп қатысады. Арнайы хабар сәтті
шығады. Бастапқыда қабағы қатулы келген ағасының жүзі жадырап:
– Түу, тіпті, телефоннан-ақ мысың басып, мұнда келуге амалсыз
көніп едім, – дейді әзіл-шыны аралас. – Ал хабар барысында өзімнің
қалай белсене кірісіп кеткенімді де байқамаппын. Мұнда қандай
сыр бар, інішек-ау?
– Бұл қазақтың «Көкпары» ғой. Кей адамға шабыт сол көкпарға
талас кезінде келеді. Айтылатын ой-пікіріңді көкпарға таласқандай
дер кезінде қағып алып білдіріп отырмасаң – бәрінен құр қаласың!
Рахмет сізге, аға! Көкпар тартып үйренгеніңізді аңғарттыңыз.
– Енді бәрімізде ауылдан шықтық қой, – депті әлгі шенеунік
ағасы.
Нұртілеу әр хабарына, ток-шоуына ат қойып, айдар тағарда оны
ұлттық ұғымға, ұлттық тәрбиеге негіздеуді естен шығармайтыны хақ.
Оның «Алтыбақаны» өнердегі ұлттық нақыштарға, салт-дәстүрге
негізделуімен қоса, оның өзегінде қазақы тәрбие жатыр емес пе?
Бұл хабарды көріп отырып қазақтың ұл-қыздарының әдебі мен
инабатының қандай болғанын, қимыл-қозғалысының өзіндегі
сұлулық, сөйлеу мәнері, дауыс ырғағын аңғармай қалу мүмкін
емес. Осының бәрі үндестік тапқан жерде қыз-жігіттердің көрер
көзге көркем болып шығатыны н
 ағыз ұлттық тәрбие ғой. Осыдан
талай жас өзіне сабақ алғаны, үйренгені анық. Хабардың мақсаты
да сол – санаға сәуле түсірер тәрбие ғой деп ойлаймыз. Ток-шоулар
барысында кейде сұрақтар сипай қамшылағандай жұмсақ беріліп
отырса, кей тұста оның мәселені тікесінен қоятыны да бар. Ондайда
Нұртілеудің көзі бұрынғыдан да өткірленіп, көзәйнегін мұрынын
үстіне түсірген күйі қатал қарап қалады.
Асау аттың үстінде тізгінді бос жібермей, тартар жері мен
босаңдау ұстайтын тұсын жақсы білетін атбегідей ол хабарға қаты
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сушыларының еркін, сөзін қай жерде қалай қиюластыруды алдын
ала көріп отыратынын аңғартады. Теледидарға жаңадан еніп жатқан
шетелдік жаңа ұғымдар толып жатыр. Ол осыларды жақсы біледі,
өз жұмысында кеңінен қолданып та жүр. Алайда, хабарларына
қатысатындар алдында осыны алға тартып білгішсінбей, қазақтың
бай тілін еркін қолданып, сол арнадан аспай отырады.
Үлкен лауазым иелерінің кейде артықтау кетіп бара жатқан
тұстарын намысына, көңіліне тимей, орынды тыйып, түйіндеп тастап
отыратын шеберлігі де бар. Осындай «мінезін» Ресей телеарнасындағы
Малахов, Якубович, Закошанский сияқты азулы әріптестерімен
салыстыруға да болар еді. Бірақ бұл оларға еліктеу емес, хабар бары
сындағы өз мінезі, өз стилі ғой. Сауалдар, ой түйіндеу, ой толғау сияқты
тұстарда біреуге еліктеу қайда? Әр елдің, мемлекеттің бір-біріне ұқсай
бермейтін, өзі ғана шешер түйінді мәселелері, алған бағыты, айтар
ойы бар ғой. Бұл бағытты теледидардағы әр хабар тамырын тап басып
ұстанып отыруы парыз.
Әрбір сөзің, қимылың, көзқарасың ел назарында отырғанда
«қиыннан қиыстырып кететін» шеберлік, тапқырлық керек. Ал
осылардың барлығының түп-тамырында білімділік, кәсібилік тұратыны
белгілі. Ендеше, осының бәрін үйлестіретін мінез де керек.
Мінез демекші, үлкендер алдында, (әсіресе, ауылдан келген
ағалар алдында) Нұртілеудің оларды құрметтегендіктен елпілдеп,
кішіпейілділік танытып тұратынын байқайтынбыз. Лауазым, билік
алдында да кімді болса да сыйлап, әдеппен қарау – оның қызметінің
міндеті. Алайда, осы тұрғыда оның біреуге «қызметі осындай еді»
деп жағынып, елпеңдегенін көре қоймаппыз. Керісінше, кейбір
жағдайда тізгінді қаттырақ тартып, қатқылдау мінез көрсететіні
бар. Қызмет бабында да қарауындағыларға қаталдау болып кететін
сияқты. Осы ойын айтқан әріптесіне ол:
– Ол бер жағым ғана ғой... Қатты сөйлегенмен, ар жағымда: «Қап,
ренжіп қалатын болды-ау» деген, жұмсақтық тұратынын несіне жасырайын, – деп жауап беріп еді.
Журналистика факультетіне барғанымызда: «Ел аралап, жер
көреміз. Қазақстанның, КСРО-ның қай республикасына барсақ та –
журналистерге жол ашық қой» деген үміттің де жетектегені анық. Ол
кездері шындығында қай республикаға барсақ та туған ауылымызда
жүргендей жол ашық еді.
Адам тілегінде шек бар ма, сондайда әріптестермен өзара:
– Шіркін! Америка, Англия, Германия сияқты шетелдерге де
шықсақ қой, – деп армандаушы едік.
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– Иә, облыстық газеттің тілшісі Америкаға барғысы келсе –
Нарынқол ауданына іс-сапарға шығардағыдай қағаз толтырып жүре берсе ғой, – деп әзілдеуші едік. Осы арманымызға қазақ журналистерінің
қол жеткізуіне еліміздің тәуелсіздік алуы жол ашты.
Осы орайда қазақ телеарналарынан алғашқылардың бірі болып
Нұртілеу Иманғалиев шығып еді.
– Нұртілеу Президентіміз Назарбаевпен АҚШ-қа баратындардың
тізімінде алдыңғы қатарда тұр! – деген хабар журналистер арасында
лезде тарады.
Бұл өзі әрі қызығарлық жай болғанымен, жауапкершілігі де
ауыр дүние ғой. Ол Америкаға жай қыдырып бара жатқан жоқ.
Елбасының тобында жүріп, арнайы хабар әзірлеуі, оларды шұғыл
түрде «Қазақстан» телеарналарына жіберіп отыруы қажет! Нұртілеу
Елбасымен Америкаға да, Түркияға да бірге барып, тиісті хабарларды
абыроймен орындаған қазақ журналистерінің алғашқы қарлығашы.
Қанатымен жазды ала келген қарлығаштай ол өзінің сенімді қада
мымен қазақ журналистерінің де шетелдерден ойдағыдай хабар
даярлай алатындығын дәлелдеп, жол ашып берді.
Бір күні босқа өтпейтін адамның алпыс жылда бітіретін ісіне есеп
беріп көріңізші. Қыруар дүние атқаруға болады екен. Диқанның
еккен егіні жайқалған теңіздей, шопанның өсірген қойы бүкіл
жайлауға сыймайтындай, ұстаздың түлеткен шәкірттері бүкіл әлемге
тарайтындай еңбек атқырылады ғой.
Ал теледидарға келген қырық жылға жуық уақытында Нұртілеу
Иманғалиұлының дайындаған, жүргізген хабарлары, сұхбаттары те
легей-теңіз! Егер солар түсірілген бейнетаспаларды өлшесек ше? Жер
шарын орап алудан артылатын шығар... Ол қызмет еткен «Қазақстан»,
«Хабар» телеарналарында өзінің жүргізген «Қолтаңбасындағыдай»
өзіндік, тек Нұртілеуге лайық қолтаңбасы қалып жатыр ғой.
Кейіпкерлерін студияға шақырып алып, сағаттар бойы бір
тақырыпты мүжу – оған мүлдем жат әрекет! Бұл қандай шыдамды
көрерменнің өзін жалықтырып жіберері сөзсіз.
Ауылда үйге қонақты сарылтып бір жерде отырғызып қоймай, ауыл
сыртына, кең далаға алып шығып, сұхбат құратын тәрбиені біздің
толқын көріп өсті ғой. Алайда, сол үрдісті өзінің қазіргі телехабарларына өзек ету әркімнің ойына келе бермегені белгілі. Ал Нұртілеудің
қай хабарында да ұлтымыздың салт-дәстүрінің, әдеп-ғұрпының
бір көрінісі жүреді. Бұл оның режиссерлік қабілетінің де арналы
екендігін көрсетеді. Осындай тәрбиелік мәні бар үрдістерімізді жас
журналистер де пайдалана білсе жан дүниесі толыға түсер еді-ау...
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Ол ойлап тапқан «Қолтаңба» хабарын көріп отырып, қазақтың көзі
тірі талай тұлғаларымен бірге пойызбен жүйіткіп келе жатып, өзің
әңгімелескендей боласың. Өйткені олар қозғаған мәселелер талай
қарапайым жанның да, сан тұлғаның да көкейіндегі дүниелер ғой.
Ал «Діңгек» хабарында ол кейіпкерімен кең далада ат үстінде келе
жатып, сұхбаттасады. Сол сәт телеэкраннның өзінен мұрныңа жусан
иісі келіп, ат тұяғының екпінімен ұшқан қиыршық тастар да, тұяқ ізі
қалған қоңыр топырақ та көрерменіне ауылды сағыну сәтін сыйлар
еді. Мүмкін талай адам осы хабардан соң ертеңіне-ақ ауылдағы атаанасына жол тартқан да шығар?
– Нұреке, осы сіз энциклопедияларды бүтіндей жұтып алған
адамсыз ғой деймін? – дейді оның хабарына қатысқандардың бірі
әзіл-шыны аралас. – Қай тақырыпты қозғасаңыз да содан терең
хабардар екеніңізді аңғарамыз. Ақынмен поэзия туралы, ғалым
мен оның меңгерген ғылымының саласы, шопан мен малдың сыры,
мұғалім мен білім, тәрбие жайында еркін әңгімелесе бересіз. Бәріне
қалай үлгересіз?
– Оған несіне таңданасыз? – деп бұл пікірді сол жерде отырғандардың
бірі жалғап әкетіп еді. – Мектептегі алғашқы сабақтардан бастап
әр пәнді оқытып, оларға ден қоюға мәжбүр болдық қой... Журналист әр хабарға сабаққа дайындалып отырғандай талай уақыт бөліп,
әзірленбей ме? Ал даярланбасаң, ізденбесең – екі аласың! «Сөзіңді біреу
сөйлесе...» оған дау айтып не азабың?» – дегендей, әзіл-шыны аралас
бұл пікірталасқа Нұртілеу тек басын изеп, жымиып қана қойып еді.
Шындығында солай ғой... Ол бірде белгілі ақынның жыр кешін
Семейдегі театр сахнасында жүргізгенде өзінің поэзиядан терең
хабардар екенін, шешендік сөзге шебер екенін көрсетті. Әкеден
дарыған суырыпсалма ақындықтың да бір ұшқыны көрініс беріп
қалып еді сонда. Жұрт сол кештің иегері ақынға да, осы кешті
жүргізген Нұртілеуге де бірдей разы болып, сахнадан кетірмей қол
соғып тұрып алып еді.
Әрине, телеарналар белгілі бір толқын иелеріне арналған хабарларды тым көбейтіп жіберсе ұтылар еді. Телеарналарда өміріміздегі үш
толқынның да: балалар мен жастардың, орта буынның, ғұлама қарттықтың
да ойын дөп басатын хабарлар кезегімен, жүйемен жүріп жатуы тиіс.
Осы талапты ол телеарнаға басшы болған кездерінде шәкірттеріне
үйретіп те, талап етіп те отырды. Сол үйретуі мен талап етуі арқа
сында мақтан етерлік талай шәкірт тәрбиелеп шығарды. Бұған тек
телеарнадағы қызметімен ғана емес, Т. Жүргенов атындағы өнер
Академиясында сабақ беруі арқылы да ықпал ете алды.
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«Байқуат» ағаның хабары басталды! – деді бірде немереміз жүгіріп
келіп.
– «Байқуат» деген кім? Оның қандай хабары бар? – деп таңданы
сып, бәріміз теледидарға ұмтылдық. Сөйтсек, телеарнада Нұртілеудің
бір ток-шоуы басталыпты. Ол кез келген хабарын тұрақты түрде: «Бай,
қуатты болайық!» – деп аяқтайды ғой. Осы сөзі үлкендер тұрғай,
баланың да құлағына жылы естіліп, жадында сақталып қалған ғой.
Журналистердің, сұхбат жүргізген тілшілердің өзара әңгімені:
«Әңгімеңізге рахмет!», «Уақыт бөлгеніңізге рахмет» деп бір-біріне
ұқсас қайталап аяқтайтыны бар. Нұртілеудің осы: «Бай, қуатты
болайық!» дегенін өзге біреу қайталай ала ма? Жоқ, әрине! Өзіндік
қолтаңба, өзіндік үн деген осындай қарапайым сөздерден туындамай
ма? Талай игі үрдістің түрін салушысы болған Нұртілеудің бұл сөзі
де кейінгі толқын журналистерге үлгі болып, олар өз хабарларына
осы іспеттес көңіл жылытар амандасулар мен қоштасуларды ізденіп
тауып, өзек ететін болып жүр.
Мәселен, «Хабар» телеарнасының Алматы облысы бойынша тілшісі
өзінің әр хабарын: «Тілеуқабыл Мыңжасар, «Хабар» арнасы, Алматы
облысынан» деп аяқтайтыны белгілі. Ол өзінің сөзін кейбір ресми
емес жиындардың мінберінен сөйлей қалса да әдейі осылай аяқтап,
жиналған жұртты бір серпілтіп алады. Үндестік деп осыны айт.
Ой толқындарының елегіне кетпей, әңгімені басқа арнаға бұруы,
сұхбаттасқан адамды тың ойға итермелеуі өнер. Оның кейде екпіндете сөйлеуі өкпек жел ескендей адамға дереу етек-жеңін жинап,
қымтану қажеттігін еске салса, кейде «әшкиінің» үстінен қарап,
жымиып қалатыны алдындағы кейіпкерінің еркіндеу отыруына деген
жылы леп әкелетін сияқты. Алайда, сайып келгенде ол адамға ал
ғашында осы көзәйнегімен, өткір көзқарасымен сұсты көрініп, мысын басып отыратыны анық. Бұған оның үнемі спортпен айналысқан
тегеурінділік, қызметіндегі табан астында жол тауып кетуге тиіс
жинақылық сияқты мінездері себеп шығар.
Кезінде қызмет бабында талай қарсы дау-пікірлерге, талай кедергілер мен тыйымдарға кездескенде ол осы сұсты қалпын ұстанып,
пікірін қолдай білген өз ұстанымы бар қайсарлығын танытқан.
Осы мінезіне бола: «Қарағайға қарсы біткен бұтақ сияқты», – деп
кіналағандар да, осылай сүйсіне бағалағандар да болған.
– Нұртілеу әкесінің жанына кетіпті ғой, – деді бір күні
әріптестерімнің бірі.
– Тәйт әрі! – деп шошып кеттім. – Кеше ғана бильярд ойнауға
барғанбыз.
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– Жоқ, сіз не ойлап тұрсыз? Марқұм болған әкесінің жанына
емес, Үкімет басындағы Иманғали азаматтың жанына қызметке
барғанын айтып тұрмын ғой, – деген әріптесімді қуанғанымнан
құшақтай алып, қайта-қайта арқасынан қаға беріппін.
Нұртілеу менің де, мен сияқты өзге де журналистердің де жақсы
сыйласатын білгір әріптесі, адал досы.
Спортқа бала кезінен жақын. Мектептен жүргенде-ақ волейбол,
футбол, бокс, жеңіл атлетика сияқты спорт түрін меңгерген оның
бильярдтағы орны ерекше! Қай уақытта осыншама еркін меңгеруді
үйреніп алғаны белгісіз, ол осы ойында талай «ағас ын» жолда
қалдырады. Бұл ойын да спорттың қазіргі жақсы дамыған түрі болып тұр ғой. Кезінде шығармашылық жұрты «тастаяқ» деп атаған
осы жекпе-жекте Нұртілеудің жеңіліс тапқан кезі жоқ деуге болады.
Сондай бесаспап, сегіз қырлы, бір сырлы жан енді билік тізгінін
қолға алыпты деген хабарға неге қуанбайын?
Бұл Нұртілеудің 2003 жылы Үкіметтік қызметке кеткен кезіндегі
біздің сырттай тілектес болып жатқан бір сәтіміз еді. Ол бастапқыда
Үкіметтік қызметте, кейін Президент Әкімшілігінде де жұмыс істеді.
Бәзбіреулердің биліктің орынтағына отырса болды, өзгеріп, шіреніп
шыға келетіні бар ғой. Ал әріптесіміздің мінезі сол қалпында. Қайта
бұрынғыдан да мейірімді болып кеткендей. Сол мейірімін ол елжұртының тұрмыс деңгейі төмен аймақтарындағы жағдайларды
жақсартуға қол ұшын беруге арнады. Талай шалғай облыс, елді мекендерге сапар шекті. Сөйтіп билікте отырған бірер жыл ішінде ол
мемлекетшіл қайраткер екенін көрсетті, қыруар жұмыс атқарды.
Дегенмен, оны журналистика саласы магниттей өзіне тартып
тұратын еді. Сондықтан ол өзінің «Қазақстан» телеарнасына қайта
оралды. Рас, бұл жолы басшылық қызметке келді.
Ол ауылда жүргенде нағыз төбелескіш болыпты ғой. Бірақ
бір жақсысы төбелестері әділдік үшін ара түсуге қолданатын тәсілі
екен және ондайда жеңбей тынбайтындығын жұрты аңыз етіп, айтып
жүр дейді.
Сырт көздің осы бір пікіріне тағы біреу:
– Өзіндік пікірі, айнымас көзқарасы, қайсар мінезі бар адамдардың дені осы «төбелескіштерден» шығады. Қасқырды қасқыр
ететін өткір азуы мен жанкешті өжеттігі емес пе?! Осылары болмаса
ол қалай шабуылға шығар еді? – деген қарсы уәж айтар еді.
Нұртілеудің де өз көзқарасын, таңдауын, ойға алған мақсатын
жүзеге асыруда білімі мен осындай мінезіне, жинаған тәжірибесіне
сүйенері анық.
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Ол – қай арнада, мейлі, басшы немесе қосшы болсын, қандай
қызметте болса да ұлттық мүддені ұстанып, жаңашылдыққа ұмтылып
отырды. Бұл еңбегі еш болған жоқ. Бұған оның атқарған қыруар
жұмысы дәлел.
Жиырма жасында телерадио саласына еш дайындықсыз келіп,
ішкі сезімін (интуиция) серік етіп, істі іліп алып кеткен Нұртілеу,
арада өткен қырық жылда ел-жұрты, халқы мақтан тұтатын, билік
басындағылар бағалап, талай марапатқа ие болған білікті маманға,
елінің бір тұлғасына айналып отыр.
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Сегіз қырлы,
бір сырлы
Көп дегенде жүз жасармыз бәлкім біз,
Алда әйтеуір келері анық салқын күз.
Өзіңе бір риза болып көрдің бе,
Еске алардай қалдырдың ба артыңда із, –
деп ақын жырлағандай, өмірде қандай із қалдыратыныңды бір
сәт ойлап қойған да артық болмайды. Бұл жайында ойланғанда
Тұрарбектің ойына балалық шағы оралады. – Мектебіміз ауылдың
орта шенінде. Қыстың күндері қардың қалыңдығы тура менің белімнен келеді. Біздің үй мен мектептің ара қашықтығы едәуір жер. Осы
себептен болар, сірә, мектепке қар жауған күндері тым ерте барып
аламын. Әлі есімде, біздің үй жақтан мектепке қарай таңертеңгісін
бір ғана із – омбылаған менің ғана ізім жататын. Туған үйімнен
мектепке қарай басталған осы із, осы жол мені талай-талай асқар
асуларға, белестерге бастайтынын сол кезде сездім бе, сезбедім
бе, білмеймін. Бірақ, біздің үй жақтан мектепке қарай қар үстімен
алғашқы соқпақты өзім салғаныма әжептәуір масаттанатыным
есімде, – дейді Тұрарбек Мәжілұлы өткен күндерге көз жібере отырып. Айтса айтқандай, Тұрекеңнің үйінен мектепке қарай басталған
бұл жол атпал азаматты талай биік белестерге бастады. Алтыншы
сыныпқа дейінгі балалық бал дәурені сол Сарыжаз ауылында өтсе,
жоғары сыныптарды үй іші отбасы жағдайымен көшіп барған Саты
ауылында тамамдады.
Адамның болашағы оның өмірге қаншалықты бейімделіп,
шынығып, төселуіне, қабілет-қарымының ұшталуына байланысты
болып келеді. Ауылдық жерде туып, еңбекпен шыңдалып өскен
балалардың өмірдің ауытпалық, қиындықтарына төзімділеу болып
келетіні де сондықтан. Тұрарбек те осылайша ауылдық жердің өмірі
бітпейтін қым-қуыт шаруаларына, бірі аяқталса екіншісінің төбесі
көрініп тұратын қауырт науқандарына араласып, шынығып өсті.
Қырқым науқаны мен шөпшабыс, таудан қарағай дайындау сияқты
жұмыстарға белсене араласып, қолдан келгенінше колғабыс жасайтын балдырғандар ауыл шаруашылығы саласындағы жұмыстардың
қыр-сырын үйреніп қана қоймай, еңбекқорлық пен тындырымдылық
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сияқты қасиеттерге бейімделеді. Таңертеңнен кешке дейін асыр салып,
тыным таппайтын таулы өңірдің қарадомалақ балаларының шаңғы
мен футболға, күрес пен жүгіруге бейім келетіндігі белгілі. Аталған
спорт түрлеріне Тұрарбек те белгілі бір дәрежеде қызығушылық
танытқанымен оның ерен құштарлығы бокс болатын.
Қандай биікке бастайтын жол да тақтайдай түзу бола бермейді.
Алған бағытың тура болғанымен кейбір кедергілерді айналып өтуге
тура келеді. Сол сияқты кішкентай Тұраштың боксты меңгерсем деген таудай талабы алғашында жартасқа соғылған толқын іспетті кері
қайырылғандай болды. Нақтырақ айтатын болсақ, екінші сыныпта
оқитын бойы қысқалау, арық бала алғашында бокс секциясына
да қабылданбайды. Бірақ оған тауы шағыла қоятын Тұрарбек пе?
Бокс секциясының әрбір жаттығуын сырттай қызықтап, көңіліне
жатталып қалған көріністерді үйде қайталап жүрді. Тіпті, сол кездегі
бірде-бір жаттығуды құр жібермеді десек, асырып айтқандық бола
қоймайды.
«Талап тас жарады» дегендей, жас баланың бұл орайдағы талабы
жеміссіз болған жоқ. Әрбір жаттығуға келіп, бокс өнерінің қырсырын меңгерумен айналысып жатқандарға қызыға қарап тұратын
балаға жаттықтырушының назары ауатын күн де келіп жеткен.
– Бері келші, балақай. Көптен бері байқап жүрмін, айналшықтап
осы арадан шықпайсың. Боксшы болғың келе ме?
– Келгенде қандай! Сіздердің жаттығуларыңызды үйде қайталап
жүрмін. Ұрып көрсетуіме де болады. Жаттықтырушыға баланың
боксты меңгерсем деген талабы да, өткірлігі де ұнады.
– Ал, ендеше бокс қолғабын кие ғой. Грушаға тура соққы жасап
көрші! Дұрыс, дұрыс. Енді бүйірден соқ. Оң қолмен. Жарайсың! Ал,
енді, балалар, барлығың бері келіңдер! Сендер қанша уақыт бойы
жаттығып жүрсіңдер, өкінішке қарай, әлі күнге дейін дұрыс соққы
жасауды жөнді игере алмадыңдар. Ұрмайсыңдар, қолмен түйіп,
итересіңдер. Міне, мына бала қалай ұрады, қараңдаршы! Кейде
үлкен нәрсенің жүзеге асуына бір ауыз сөздің себеп болатыны бар.
Тұрарбектің бокс өнерін меңгерсем деген талабының ұштала түсуіне
жаттықтырушының осы бір ауыз сөзі әсер етті. «Сонымен мені бокс
секциясының құрамына алды. Қуанышымда шек жоқ. Өзім сүйіп
таңдаған спорт түрімен айналысуға білек сыбана кірісіп кеттім.
Енді ойлап отырсам, адамның қабілет-қарымын тануға айрықша
ықыласпен назар аударудың өзі де жеткілікті екен, – деп еске алады
сол кездерді Тұрекең. – Осыдан кейін де өмір жолымда қабілетімді
әр сөзімнен, әр қимылымнан тани білген талай-талай ізгі ниетті,
191

Парасат жолы

тілеулес адамдардың қамқорлығына сан мәрте бөлендім, сан мәрте
қолтығымнан демеген аяулы ағалардың ыстық ықыласын, аялы
алақанын сезіндім».
Иә, Тұрарбек Мәжілұлының өмір жолында бұдан кейін де талай-талай жақсы адамдар болды. Тіршілік сапарында Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаев пен халқымыздың ақиық ұлы Дінмұхамед
Қонаевтан, өз ағасы Қазтай Ұлтарақовтан бастап Нұртай Әбіқаев,
Шәмша Беркімбаева, Сәт Тоқпақбаев, Заманбек Нұрқаділов, Серік
Үмбетов сияқты қаншама аяулы ағалары, әпкелерімен жолы түйісті.
«Жақсыдан – шарапат» демекші, олардан алған тәлім-тәрбиесі
мен үлгі-өнегелері қаншама? Тау баласы тек осынысы үшін ғана
тағдырына мың алғыс айтады.
Таза қазақи ауылда туып-өскен балалардың орыс тіліне шорқақтау
келетіні белгілі ғой. Бірақ, Тұрарбектің бұл орайда да жолы болған
сияқты. Олай дейтініміз, ол кезде бүкіл Нарынқол, Кеген өңірі
бойынша алғанда Сарыжаз ауылында ғана өзге ұлт өкілдері көптеп
тұратын. Ауылда шекара әскерлерінің қосалқы шаруашылығы
мен комендатура орналасқандықтан орыстардың саны жергілікті
халықтың санымен деңгейлес болды. Аталған елді мекенде жүйке
ауруларын емдейтін аурухананың жұмыс істеуі де халық санының
алуан түрлі болуына әсер еткендей. Тұрарбек осынау өзге ұлт балаларымен бірге ойнап өскендіктен орыс тілін тез арада меңгеріп
кетті. Мұның кейінгі өміріне көп пайдасы тиді. Осылайша Тұрарбек
еңбекпен шынығып, спортпен шыңдалса, мектептегі оқуын да үздік
алып жүріп, сегіз қырлы азамат болып қалыптасты.
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Үміт алда
шақырады
Сатыдағы мектеп алғашында сегіз жылдық болғанымен келер
жылы тағы бір сынып қосылып, бірте-бірте орта мектепке айналды.
Осы мектептің тұңғыш түлектерінің қатарында болған Тұрарбек
алғашында балаң қиялымен журналист болуды армандаған еді-ау.
Мұндай балаң арманының оянуына оның көркем әдебиетке тым
жақын болғандығы, шығарма жазуға айрықша құштарлығы әсер
етті. Қалай дегенмен де қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс беретін
Мәриям апайы оның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жоғарыда
Сарыжаз бен Қарасаз ауылының қатарлас жатқандығын айтып
өткен болатынбыз. Ауыл аралас-құралас жатқаннан кейін оның
адамдарының да туыс-бауыр болып кететіні белгілі. Оның үстіне
Тұрарбек пен Мұқағалидың шешесі бір ауылдан болып шықты.
Мұқағалидың есімі өлең сүйер қауымның, әсіресе, жерлестерінің
аузынан түспейді. Әдебиетті жақсы көретін балаң жігіт осылайша
Мұқағали жырларын жаттай жүріп өзінің де өлең жазуды қалай
бастап кеткендігін байқамай қалғандай.
Ол кезде өлең жазатын, сөйтіп болашақта ақын болғысы келетін
жасөспірімдер ҚазМУ-дің филология немесе журналистика факультеттеріне құжат тапсыратын. Тұрарбек те таудай талабын ұштап,
филология факультетіне ат басын тіреді. Өмірде тамыр-таныстық
пен жең ұшынан жалғасудың, пара деген пәленің бар екендігін аратұра құлағы шалғаны болмаса нақты кездестіре қоймаған жасөспірім
сондай тамыр-таныстықтың кесірінен алғашқы емтиханның өзінен
құлап шықты. Сөйтіп ол өмір жолының тақтайдай тегіс еместігіне,
оның да ішінара қиын сүрлеу, соқпақтардан тұратындығына көз жеткізді. Кеңес өкіметінің кезінде өндірісте жұмыс істеп келгендер оқуға
жеңілдікпен қабылданатын. Алғашқы талабы тасқа соғылғандай
болғанымен жаси қоймаған жас жігіт ауылға келе сала бір бітпейтін
шаруашылық жұмыстарына білек сыбана араласып кетті. Күзге
қарай қысқа мерзімді тракторшылар курсына түсіп, техниканың да
тілін меңгерді.
Өмірде қол жеткізген қандай да болсын жетістік адамның жігерін
ұштай түспей ме? «Темір тұлпарды» меңгеру аса бір үлкен жеңіс
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болмаса да жас жігітті біршама қанаттандырып тастаған еді. Сөйтіп,
қыс бойы айналып келе беретін науқандық жұмыстардың табысты
өтуіне белсене атсалысты.
Алайда, жаз шыға бере көңіл тағы да Алматы жақты аңсай берген. Бірақ бұл жолы ҚазМУ жаққа қайтадан барғысы келмеді. Он
ойланып, жүз толғана келе Қазақ политехникалық институтының
дайындық курсына құжат тапсырды. Бұл жолы әділ мұғалімдер тап
келді ме екен, қабылдау емтихандарының барлығын беске тапсырды.
Сөйтіп ол ендігі жерде металлург дейтін мамандықтың қыр-сырын
меңгеруге белсене кірісті.
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Әкім бол,
халқыңа жақын бол
Тұрарбек Мәжілұлының бұдан кейінгі өмір жолы да өнегеге
толы. Институтты табысты тамамдаған жас маман түрлі түсті металдар министрлігінің салалық бөлімдеріне арнайы жолдамамен
жіберіліп, инженер, аға инженер қызметтерін атқарды. Содан кейінгі кезеңде Алматы қаласындағы ауыр машина жасау зауытының
шойын қорыту цехында технолог, ауысым бастығы болып жұмыс
істеді. Осында кызмет істеп жүрген кезінде жігерлі де тындырымды
жас жігіт басшылардың көзіне түсіп, аудандық партия комитетінің
өнеркәсіп бөліміне нұсқаушы қызметіне қабылданады. Үлкен жол
да шағын сүрлеу, соқпақтан басталады емес пе? Сол айтқандай, осы
нұсқаушылық қызмет Тұрарбектің еңбек жолындағы биікке бастаған
алғашқы баспалдақ болды. Содан кейінгі жерде ол Фрунзе аудандық
партия комитетінің өнеркәсіп және көлік бөлімінің меңгерушісі,
аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасары, бірінші орынбасары қызметтеріне жоғарылатылды.
Ауданды ғана емес, бір мекемені, шаруашылықты басқарудың
өзі оңайға соға қоймайды. Ал, Алматы сияқты үлкен қаладағы бір
ауданды басқару, ондағы тұрғындардың әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларына жауап беру оңай шаруа емес. Өйткені бұл лауазымды атқарған жан шын мәнінде адамдардың тағдырына араласуға
мәжбүр болады, олардың мұң-мұқтаждарын шешіп, алдағы өмір
жолдарының белгілі бір дәрежеде қалай қалыптасатынына ықпал
етеді. Фрунзе (қазіргі Медеу) ауданында 5 жыл әкім болған кезінде
Тұрарбек Мәжілұлы осынау жауапкершілік жүгін айқын сезіне білді.
Ал 1997 жылдан бастап бір кезде өзі партиялық қызметтегі алғашқы
қадамын жасаған Алмалы ауданының әкімі болып тағайындалды.
Алматы қаласында зиялы қауым өкілдерінің көптеп тұратындығы
белгілі. Соған орай, ауданның әкімі қарапайым тұрғындармен ғана
емес, жаңағыдай зиялы қауым өкілдерімен де тіл табысып жұмыс
істей білуі тиіс. Тұрарбек Мәжілұлы болса осынау биік талап үдесінен
шыға білді. Оны аталған аудандар тұрғындарының әлі күнге дейін
құшақ жая қарсы алатындықтары бұл сөзімізге жарқын дәлел бола
алады.
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Бұл күнде өткен күннің барлығы ертегі, аңыз іспеттес. Ал ол
кезде, яғни тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында көпшілік
шаралардың барлығы үлкен қиындықтармен атқарылатын. Қала
аудандарында Наурыз мерекесін өткізіп, ел ішіндегі өнерпаздарды
анықтау, осы мақсатпен бүгінде халықаралық дәрежеге ие болған
«Азия дауысы» фестивальдерін ұйымдастыруға атсалысу оңай шаруа
емес-тін. Алғашында «Алтын алма» деген атпен өткізілген осынау
өнер бәсекесін өткізуге деген жауапкершілік толықтай Медеу ауданына жүктелген екен. Бүгінде көпшілік қалаулысы болып отырған
азамат бұл жұмыстарды ойдағыдай орындап, абырой биігінен көріне
білді. Кезінде Алмалы ауданының ұйымдастыруымен Алматы
қаласында биік деңгейде өткізілген «Алмалы» фестивалі жайында да
осыны айтуға болады. «Алмалы» фестивалі де бүгінде аты-жөндері
бүкіл елімізге белгілі қаншама жаңа есімдердің танылуына түрткі
болды.
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Халық
қалаулысы
Ауыр жүк те оны көтере алатын азаматқа артылады. 2004 жылы
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты болып
сайлануын ол өзіне артылған осындай үлкен жауапкершілік деп
түсінді.
Халық қалаулысы атану сол халықтың мұң-мұқтажын билік
өкілдеріне жеткізіп қана қоймай, оңтайлы шешімін табуына ықпал
етіп отыру болып табылады. Соған орай, сол халықтың қажетін
жақсы білетін, әділдікті көздеген табанды, принципшіл адамдардың
ғана халық депутаты болып сайланғаны дұрыс. Бұл тұрғыдан алғанда
алматылықтардың көпшілігі Тұрарбектің депутат болып сайлануын
толықтай құптады.
Ол 2004 жылы Алматы қаласындағы бір мандатты округтен депутат болып сайланды. Ал, 2007 жылы «Нұр Отан» партиясының
тізімі бойынша халық қалаулыларының қатарынан орын алды.
Үшінші шақырылымда Қаржы және бюджет комитетіне, төртінші
шақырылым-да Халықаралық істер, корғаныс және қауіпсіздік комитетіне мүше болды. Соңғы аталған комитет негізінен Казақстан
мен шетел мемлекеттері арасында жасалынған келісімдердің,
хаттамалардың бекітілуін көздейтін заң жобаларын қарайды. Оның
қаншалықты жауапты екендігін айтып жатудың өзі артық шығар
деп ойлаймыз.
Халық қалаулысы бүгінде жол салу мен оны күрделі жөндеуден
өткізу, ауыз су мәселелері, спорт саласындағы күрмеуі шешілмеген
проблемалар жайында Үкіметке депутаттық сауал жолдау арқылы
айрықша белсенділік танытуда.
Спорт саласы демекші, Тұрарбек Мәжілұлы соңғы 10 жылдан
бері еліміздегі бессайыс федерациясының президенті болып табылады. Бұл қызметті о баста өзі қалап алмаса да спорт саласының
жұмысына қалай тартылып кеткендігін байқамай да қалғандай.
Бессайыстың өзіндік проблемаларын шешуге белсене атсалысқаны
үшін аталған сала қайраткерлері Тұрекенді ерекше қадір тұтады.
Халық қалаулысының осындай еңбектерін бағалап, оған «Спорт
қайраткері» деген құрметті атақ берілген.
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Құрметті атақ дегенде, Тұрарбек Мәжілұлының Кеген ауданының
Құрметті азаматы екендігі ойға оралмай қоймайды. Кез келген адамға
беріле бермейтін бұл атаққа Тұрекең қалай ие болды дегенге келетін
болсақ, оның туған ауданына жасаған жақсылықтары аз емес. Қай
жерде, қандай қызмет атқарып жүрсе де ол өзі оқыған мектебі мен
туып-өскен ауылына, ауданына қолынан келгенінше көмектесу
жайын есінен шығарған емес. Сол өңірден шыққан жігіттердің басын
қосып соғыс және еңбек ардагерлеріне, жағдайы төмен отбасыларына, көп балалы аналарға қолдау жасау, күре жолдың бойына Райымбек ауданының белгісін койып, Сарыжаз ауылында мешіт салу, өзі
оқыған Құрметі орта мектебіне қол ұшын беру сияқты мәселелердің
барлығы Тұрекең ұйытқы болған игілікті шаралар.
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Серік Әбікенұлы
жайлы лебіз
Мен Алматы қалалық Медеу ауданының әкімі болған кезімде
қала мен облыстағы аудан басшыларымен жиі араласып тұрдым.
Сол кезде Алматы облысы Күрті ауданының әкімі Серік Үмбетов
болатын. Екеуміз жақын араласып, жиналыстарда жылышырай
жүздесіп, қала мен облыс көлемінде атқарылып жатқан істер
бойынша ақылдасып, бірқатар мәселелерді бірге шешіп жүрдік.
Отбасымызбен достасып, сыйласа білдік. Менің бірінші немерем Мәжіл Нұрланұлы дүниеге келгенде Серік өкіл әкесі болды.
Бір-бірімізге ниетіміз түзу, көңіліміз ашық-жарқын. Көрген сайын сағынысып, құшақ жайып амандасамыз. Бүгінгі таңда Серік
Әбікенұлы Жетісу өңірінің экономикасын арттыруда үлкен еңбек
сіңіріп жүр. Оның алдында Жамбыл облысының әкімі болып абыройлы қызмет етті. Ауыл шаруашылығы министрі болды. Қазір
өзі туып-өскен өңірде беделді еңбек етуде. Халықтың алғысына
бөленіп жүрген азамат.

Түйін орнына
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағының
төрағасы Нұрлан Оразалин халық қалаулысы Тұрарбек
Асанов жайындағы ойын былай түйіндейді:
– «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» дейтін атамыз
қазақтың аталы сөзіне ұйып өскен жас маман Тұрарбек Мәжілұлы
өсе келе ұлы қаланың үлкен өміріне әбден ысылды. Жұмыс соңында
жүріп ел тануға, ел жүрегінің лүпілін сезінуге етене дағдыланды...
Еңбегі жанды... Алматы дейтін әр сөзі мен әр ісін «сегіз өлшеп, бір пішетін» кірпияз қалада екі бірдей ауданның басшылық тізгінін ұстады.
Және анау-мынау аудандар емес, ұлт көсемдері мен ел шешендері
жиналған, әдебиет пен өнердің, ғылым мен мәдениеттің жүйріктері
мен жорғалары «ауыздығымен алысқан» Медеу, Алмалы секілді
аудандар! Кем ісің айғайлап алдыңнан шығар, жауапсыз айтылған
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әр сөзің оп-оңай сүріндіріп жіберетін, зиялысы ормандай қалың қос
аудан Тұрарбек Мәжілұлын сын мен тездің қандай түріне де аз салмады. Мен соның біразына куә болдым. «Егемен Қазақстан» газетінің
бас редакторы болған жылдарда Медеу ауданының басшысымен,
Қазақстан Жазушылар одағына Төраға болып келгенде Алмалы
ауданының жетекшісімен жақын араласып, етене танысуыма тура
келді... Қаламгерлер ұйымының ыстық-суығына жиі-жиі араласатын
әкімнің талай игілікті істері әлі күнге дейін жадымызда...
Жаны жомарт, жүрегі кең азамат ел алдында есеп берер жасты
Парламент депутаты болып қарсы алып отыр. Бұл да халқының өз
ұлына көрсеткен ықыласы мен ілтипатының үлкен белгісі.
Сөз соңында бедерлі мінезімен, елге сыйлы елеулі істерімен топ
жарып жүрген беделді азаматқа асулы жасың құтты болсын, бауырым, дегім келеді! Бұл пікірге біз де қосыла отырып, бүгінде ұлын
ұяға, қызын қияға қондырып отырған бақытты әке, қамқор атаға
алар асуларың биіктей берсін деген ақ тілегімізді айтамыз.
*Өз шығармашылығынан
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Бұл өмірден
түйгенім
«Ел байлығын қорға деген мұраңдай»,
Баба сөзін жаттап өстік ұрандай.
Асқақ арман, қияларға көз тігіп,
Тауда тудым түлеп ұшқан қырандай!
Әрбір таңда шаттық сыйлап алтын күн,
Терең мәнін ұқсам дедім жарқылдың.
Бала кезден көмектесіп әкеме,
Ерте тұрып, еңбекке мен талпындым.
Таңда туып, таңды сүйген адаммын,
Туған елдің ертеңіне алаңмын.
Бұл өмірде тауып өзім орнымды,
Абай айтқан: «кірпіш болып қаландым».
Ақын сөзін жалғастырсам тосылмай,
Бар қазақты санау керек досыңдай.
Елге адал қызмет ету – парызым! –
Өз-өзіме берген сертім осындай!
Елдің көшін бастаушыны жақтадым,
Міндет жүктеп, сенім артса – ақтадым.
Қолда билік болса-дағы
Қашанда
Адамдықтан аттамауды сақтадым!
Үйрендім мен ойлағанды жан-жақты,
Кеңес берді шешім айт деп салмақты.
Алатаудай арқасүйер ақылшы,
Алдын көрдім ағалардың ардақты.
Ел есінде еңбегіңмен қаласың,
Марапатты маңдай термен табасың.
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Әкім болып тау тұрғыздым демеймін,
Халық берер қызметімнің бағасын.
Еңбек еттім,
Бүгін тәуба етем мен,
Алғыс алсам – борышым ол өтелген.
Сенім артып депутат қып сайлаған
Халық менің мәртебемді көтерген.
Елден бөлек қалғаным жоқ бір өзім,
Барлық істе тисе деймін үлесім.
Өн-бойымда өзгеріс жоқ,
сол қалпым –
«Тұраш» десе, жалт қарайтын мінезім.
...Тереңіне батырады қалың ой,
Кестелі сөз – өлең-жырдың жаны ғой.
Қызметте жүрген жанға айтарым:
Азаматқа берсін Ар мен Абырой!
Замананың тыңдап тұрсам күйлерін,
Аз емес-ау, бұл өмірден түйгенім.
Доңғалағы тоқтар емес бір сәт те,
Уақыт деген қоңыраулы күйменің.
Тұрған кезде Елбасымыз жол сілтеп,
Барлық үйге бақыт құсы қонсын кеп.
Атқан таңда бір Алладан тілеймін:
Елім тыныш, халқым аман болсын деп!
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СейдағаңныҢ
Сайыпқыраны
Өзіміз осы салада жүргендіктен деп ойлап қалмаңыздар, жалпы
мамандық атаулының ішінде журналистикаға жететіні жоқ. Журналист болу дегеніміз – қоғам өмірінің бел ортасында жүру, соның
тайқазанында қайнап, өмірдің ақ-қарасын саралап, қарақылды
қақ жара білу – қолың жетпесе де, көңілің жететін жерлерге дейін
айтар сөзіңді ханның алдында да, қараның алдында да айтып қалу.
Журналистиканың шет пұшпағына ілінсеңіз, теріңізді аямай төгіп,
қиын-қыстау сәттеріне көндіге алсаңыз болды. Сізді ол тәрбиелейді,
алға жетелейді. Өміріңіздің бағалы мектебіне айналады, биікке
көтереді, осылайша өзіңнің, тіпті санаңа енбеген көкжиектерден
көрінесіз. Міне, осындай журналистиканың жұмбақ дүниесіне дендеп еніп, жұмағын сол аймақтан тапқан ай маңдай әріптестеріміздің
бірі де бірегейі – Несіп Жүнісбайұлы.
Несіппен сол тұстағы қазақ журналистикасының ұстаханасына
айналған «Лениншіл жас» газетінде табыстық. Тай-құлындай жараса жүріп, жарқын да шуақты, өтпелі де өнегелі кезеңді бастан
кештік. Несіпті сол уақыттың өзінде, тіпті өзінен үлкен әріптестері
де «Несаға» деп атайтын. Өзіңнен үлкен адамды осылайша қадірлеп,
құрметтеудің астарында көп мән-мағына жатыр ғой. Несіп солай
екен деп тізгінін босатқан жоқ. Арнасынан ауытқыған жоқ, барынша
келер күнге көз тікті. Өмірінің мәнін де, бақытының жолын да сөз
құдіретінен сауа білді, соған жетті де.
Өзіміз секілді ауылдың қара домалақ баласы. Ауыл болғанда қандай,
Жетісудың сонау Балқаш көлінің бауырына еніп жатқан шығандағы
шағын ғана балықшылар ауылының түлегі. Ар жағы көл, бер жағы
шөл, аудан, облыс орталығы дегеніңіз кемінде екі жүз шақырым жерде.
Міне, осындай табиғаты қатал болғанмен, дархандығы басым, жері
құмайтты болғанымен берері мол өңірдің перзенті. Сол кезеңге ойша
саяхат жасаған Несіп Жүнісбайұлы былайша сыр шертер еді.
– Анамыз тапқан тоғыз баланың кенжесімін. Нәзік, аурушаң болып, кедей, балықшы отбасында дүниеге келіппін. Қызылша шығып,
өледі-ақ деген екен, ауылға келген Мәрия атты дәрігер әйел әупіріммен
аман алып қалғанға ұқсайды. Атымды әуелгіде үлкен ағам Жанарбекке
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ұқсас «Манарбек» деп қойыпты. Әлгі Мәрия дәрігер: «Несіпті болады.
Несіп деп қойыңдар» деп өзгертіп кетеді. Балалық шақтың көбісі есте
қалмады. Әйтеуір апам тігіп берген шүберек портфельді сүйрелеп мектепке барып жүретінмін. Кітапқа көп шұқшимайтынмын. Сабақтың
бәрін мұғалім түсіндіргенде ұғып аламын. Жақсы оқыдым. Менде 3 немесе 4 деген баға сирек болатын. Көбінесе 5-ке жауап беремін. Болмаса
2 алып қаламын.
Әкем Жүнісбай ғұмырын балықшылықпен өткізген еңбеккер
жан. Артына жаман сөз қалдырмай, 68 жасында дүниеден өтті. Анам
Шынар да ғажап еді. Мен Алматыдан оқудан, одан соң қызметтен
келсем, отызға толғаныма қарамай, емшектегі баладай, алдымнан
жүгіріп шығып қарсы алушы еді. Анам мені 42 жасында туыпты.
Өмірі кимешегін шешпей, жерге етегі сүйретілген көйлек киіп
өтті. Ол кісінің басын жалаңаштап, шашын көрсеткен кезі есімде
жоқ. Әкем де, шешем де мен ес білгелі ораза ұстап, бес уақыт намазын бұзған емес. Оларға көрсеткен бар жақсылығым, әкем қатты
ауырғанда Талдықорғандағы ауруханаға әкеліп салыппын, анама
немерелерін иіскетіп риза еттім...
Несіптің бүгінде қазақ журналистикасы спорт саласының көш
бастаушысы екендігі көзі қарақты оқырмандарға кеңінен мәшһүр.
Осы тұрғыда сыр суыртпақтап, жалпы спортқа деген құштарлықтың
ақ бастауы қашан аршылғандығын сұраймыз ғой.
– Бала біткеннің жай өмірінің өзі спорт қой, жүгіресің, секіресің, суға
түсесің. Спорт жаттығуларын 5-8 кластарда ғана арнайы жасай бастадым. Мәшиненің камерасына, қапқа құм толтырып, ағашқа іліп, бокс
жаттығуын жасадық, трактордың дөңгелек бөлшектерінен штанға
жасап көтердік. Ауылдағы балалар біздің үйге сол үшін келетін. Дене
шынықтыру сабағы деген әуелде сыртқа шығып жүгіріп ойнау болатын.
Кейіннен Отанаман Жантеміров ағай училище бітіріп келген соң, футбол,
волейбол үйретсе, қыста ауылдан 3-4 шақырым жердегі Балқаш көлінен
корт жасап, хоккей де ойнадық. Тіпті, Балқаштың арғы қабағындағы
арасы 17 шақырым елді мекенге коньки теуіп барып, хоккейден матч
өткізіп, коньки теуіп қайтып келетінбіз. Бер жақтағы ауылға (аралық
22 шақырым) велосипедпен 2-3 баладан мінгесіп барып, волейбол, баскетбол ойнап, велосипедпен қайтатынбыз. Транспорт жоқ, жол құм. Оны
қаперімізге алмайтынбыз. «Сырдың суы сирағымыздан келмейтін».
Оның ортасында мектептегі көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысамын.
Ансамбльдің белсенді мүшесімін. Баян, домбыра тартамын. Өлеңді мәнерлеп
оқудан алдыма жан салмайтынмын. Мереке күндері көрші ауылдарға барып, концерт қойып, елдің талай батасын алғанымыз бар.
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Біздің Несіп туа бітті талант. Әдетте мұндай жігіттерді «Сегіз
қырлы, бір сырлы» деп жатады. Сіз Несағаңның құйқылжыта домбыра тартқанын көрсеңіз, дәулескер күйшілерден бірде-бір айнымай
қалған сәтінің куәсі болсаңыз, талай таңға тамсанар едіңіз. Оның
баян аспабында құйқылжыта небір әуенді төгілткенін естісеңіз,
бірде көңіліңіз көктем болып, енді бірде көзіңізге жас алар едіңіз.
Сондықтан да шығар, өз басы өнер десе ішкен асын жерге қояды.
Қазақтың музыка өнері, дәстүрлі ән-күйінің, бар мұңын да, бар
шерін де, бар қуанышын да жұдырықтай жүрегінен мінеки, ондаған
жылдар бойына өткізіп келеді. Спорттан кейінгі өрісі де осы. Спортшылардан кейінгі достары да осы саладан табылады. Дос болғанда
әлдекімдердей бір бақай есептің айналасындағы достық емес, жантәнімен құлай берілген, содан өзіндік өмірлік мұратын көре білген
алғаусыз достық. Ал енді өзіне сөз берелік:
– Не керек, әуелде домбырашы, актер боламын деп жүргенде, ақыры
спорт жеңіп, 1968 жылы Қазақ дене тәрбиесі институтына оқуға
келдім. Қызық болғанда, түсе алмай қалдым. Сосын қайтадан консерваторияныц актерлік бөліміне құжат тапсырдым. Құман Тастанбеков, Меруерт Өтекешовалармен қатар бір айдай дайындық курсында
Хадиша Бөкееваның тәлім-тәрбиесін алдық. Күндердің күнінде 3-4 бала
сабақтан кешігіп қалдық. Алматыға алғаш келгенбіз ғой, әр нәрсеге
аңқайып, алаңдап жүрген кезіміз. Ұйықтап қалыппыз. Хадиша апайдың
мінезі қатал, талапшыл болатын. «Сендер әлден білімге, өнер ордасына немқұрайлылықпен, атүсті қарайтын болсаңдар, онда бекер әуре
болмаңдар. Жолдарың болсын», – деп шығарып салды. Содан ауылға
барып, клуб меңгерушісі болып жұмысқа орналастым. Көп ұзамай әскер
қатарына шақырды. Отан алдындағы азаматтық борышымды өтеп
жүріп, қатты ауырып қалдым. Классикалық күреспен шұғылданғанмын.
Асқақ армандарым бар еді. Бірақ бала күндегі аурушаңдық айналып келгенде үлкен спортқа жібермеді. Жүректе ақау болып, әскер
қатарынан да ерте оралдым. Спортпен түбегейлі айналыса алмайтынымды түсініп, 1970 жылы ҚазМУ-дің журналистика факультетіне
талпыныс жасадым. Оқуға өңкей 3 алып түскенде, сол кездегі декан,
марқұм Тауман Амандосов аға: «Жатақхана беремін, стипендия жоқ»
деді. «Аға, стипендияны оқуыммен жеңіп аламын!» дегенмін. Тура солай
болды. Жоғары стипендияға оқыдым.
Бірінші курста студенттер арасында өнер байқауы өтті. Сол додада марқұм Жәнібек Кәрменов ән айтып, мен домбыра тартып жарысқа
түстік. Түркештің күйі «Көңілашар» мен тағы бір-екі күй орындағаным
есімде. Қазылар алқасында Қаршыға Ахмедияров отырды. Жәнібек ән
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жанрынан, мен күй жанрынан бірінші орын алдық. Бас жүлдеге берген арнайы диплом мен қыш құмыра менің ауылдағы үйімде әлі күнге
сақтаулы. Жәнібекпен сол жерде таныстық. Қатты сыйластық. Ол
мен шаңырақ көтергенде, келіншегімнің бетін ашты. Алғаш көргенде
айқасқан құшағымыз жан досым өмірден өткенше ажыраған жоқ.
Студент кезімізде қызға бармасақ та театрдан қалмайтынбыз.
Мұхтар Әуезов атындағы әкем театрдың артистері Әнуар Молдабеков, Райымбек Сейтметов, Асанәлі Әшімов, Фарида Шәріповалардың
бетінің қай жерінде меңі бар, дауыс мәнері қандай, кімнің бойы еңкіш,
кім шалқақтап жүреді, тіпті киген киіміне дейін жатқа білетінбіз.
Жалпы, студенттік өміріме ризамын. Бес жыл оқу ордасындағы
оркестрде күй тартып, домбырамды арқалап Мәскеуге дейін барып
келгенмін. Студенттік алғашқы үш жылымды «Пушкин» кітапханасында өткіздім. Не қыдырып, не қыздармен танысып жарытпаппын. Есесіне, университетті қызыл дипломға бітірдім. Студенттік
шақ деген өзіңді-өзің зерттеуге берілетін кезең ғой. Менің зерттеуім
нәтижелі болды, өмірден өз жолымды дұрыс таңдадым.
Әлгі партия дегенімізде халықты еске аламыз, халық дегенімізде
партия ауызға оралады демекші, Несіп туралы әңгіме қозғағанда
қазақ журналистикасының қара нарына айналған, замана перзенті Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз көз алдымызда көлденеңдейді.
Шынында да, Сейдахмет Бердіқұлов қазақ журналистикасының
тарихынан ойып тұрып орын алған хас шебер. Артына қалдырған
мол мұрасы бір бөлек. Жеке басының біз секілді ізбасарларына көрсеткен тәлімі тіптен айтып жеткізу қиын. Сөз өнеріне
көзінің тірісінде шаң жуытпай кетті. Бәрімізден де осыны талап
ететін. Осы арада бүгінгі таңдағы қазақ журналистикасының
басында жүрген ақтаңгерлердің ұстазы болған Сейдағаң жайлы
бірер ауыз айта кетпесек болмас. Сейдағаң өмір рингінде сан
рет жекпе-жекке шыққан нағыз майталман, ақ алмастай өткір,
турашыл журналист. Қызметте ғана емес, қандай ортада болсын
пендешіліктен, рушылдық пен жершілдіктің былығынан бойын
аулақ ұстаған жан. Бар қазақты жанымен сүйген бір қазақ болса,
осы Сейдағаң, Сейдахмет Бердіқұлов еді. Ақ пен қараны танытатын тұста, алалау дегенге жол бермей әділдігінен танбаушы еді.
Ал журналистік әлемі ешкімге ұқсамайтын соны соқпағымен
ерекшеленіп тұратын. Әсіресе, спорт саласының жілігін шағып,
майын ішкен десем де болады. Бүгінгі әңгімемізге арқау болып
отырған Несағаңның журналистиканың шыңына шығып, спорт
саласының сан түрлі тақырыбына қаймықпай қалам тербеген
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батылдығы осы Сейдағаңның ұстаздық ұлағатының жемісі. Қазақ
журналистикасындағы спорт тақырыбын әлемдік деңгейге көтерген
майталман Сейдахмет Бердіқұлов болса, Несіп Жүнісбайұлы саңлақ
ағаның сара жолын жалғастырушы сайыпқыран ізбасары. Кешегі
Кеңестік дәуірдегі азуын айға білеген «Труд» газетінің спорт журналисі В. Вантамның сонау Мәскеуден қоңырау шалып, ақыл-кеңес
сұраған кездері әлі де біздің жадымызда.
Сейдағаң қолы қалт ете қалғанда стол теннисін ойнағанды
ұнататын. Ондайда қабағы ашылып, онсыз да жайсаң күйі шығандап,
өзгеріп кететін. Шалт қимылдап, бір орнында тұра алмайтын.
Әгәрәкім ойын үстінде ұтып жатса балаша масайрайтын. Біздер,
жас журналистер сол арадан табылатынбыз. Несіпті қасынан бір елі
тастамаушы еді. Бір жолы:
– Осы қара бала күннен-күнге өсіп келеді. Жазуы қоюланып барады.
Спорт бөлімінің жұмысын дөңгелетіп әкетумен қатар, өзі де спортшы
атанды. Болашағы зор. Мен білсем, Несіп әлі талай қазақтың батасын алып, талай сындарлы сәттерде намыс отын жандырады, – деген
еді.
Несіп қызарақтап мұндайда ыңғайсызданып қалатын. Ойынға
бұрынғыдан да құмбыл кірісетін. Қолындағы қалақшасын олай да,
былай сілтеген сайын ұпайы да толыса түсетін. Тіптен, торға ілінген
шарын байқамайтынбыз да. Ұшып келе жатқан шарды қырандай
әуеде қағып, көздеген жеріне топ еткізетін. Жай қақпайды, көз
ілеспес жылдамдықпен керіле тартқанда шар қабырғаны тесіп кете
жаздаушы еді.
Шынардай шайқалған өмір-ай десейші! Артқа көз салуға шамаң
жоқ-ау! Тек алдыңда кең жазық. Көк шалғынды көп күндер. Журналист ағайындар әдетте қиялшыл келеді ғой. Табиғаттың тамашасы да,
айналадағы адамдардың мойнындағы жылт еткен жылы қылықтары
да марқайтып тастайды бірден. Сол қарбалас тіршіліктің ортасында жүріп Несіп Жүнісбайұлы болаттай шыңдала түсті. Өмірдің
қағидаттары басып өткен өткелектер арқылы бойына одан әрі сіңді.
Сөйтіп, қайралған үстіне қайралды.
Әріптестермен бірге өсті. Бірімізге біріміздің қанат байлаған
сәттеріміз де аз емес. Арманшыл болдық. Алдағыны ғана ойлаушы
едік. Бір-біріміздің жазған дүниелерімізді оқып, өзімізді-өзіміз
ұштайтын кездеріміз көп ұшырасатын. Қазір қарап отырсам, сол
«Лениншіл жас» газетінде қызмет еткен Мағира, Жұмагүл, Жақау,
Ырым, Бақыт, Әшірбек, Дәуітәлі, Марат, Жарылғап, Несіп бәріміз
бір атаның балаларындай күн кештік.
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Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз редакцияға жаңадан келген
жігіттердің өресі мен өрісін бірден аңғарар еді. Түрлі тақырыптарға
қалам сілтететін. Аламанға салатын. Өзі мәреден күтіп тұрушы еді.
Міне, осылайша қай үміткердің қай тақырыпқа бейім екендігін,
табиғатының қаншалықты арналы екендігін бірден аңғаратын.
Сондықтан да болар, Несіпті көп ұзамай-ақ спорт тақырыбына баулыды. Спорт бөлімін ол ұршықша иірді. Сейдағаңның өзі де спорт
тақырыбына қалам тербейтін. Екеуі келе-келе жұптаса жазатын болды. Ұстазы мен шәкірті бірін-бірі толықтырып, бізді, оқырмандарды
беймәлім бір журналистика әлеміне саяхатқа еркін алып шығатын.
Несіптің Мехико, Рио де Жанейро, Лондон, Пекин, Токиодан
әлемдік спорт додаларынан жазған құлаш-құлаш мақалалары
оқырмандардың іздеп жүріп оқитын дүниесіне айналатын. Несіп
Жүнісбаевтан Сейдағаңа қатысты сөз бастауын сұрасаңыз ұйықтап
жатқанда да тосылмас еді.
– Сонымен, үлкен спортқа спорт журналистикасы арқылы араластым. Тәубе, сегіз бірдей Олимпиадалық ойындарға бардым. Футболдан
4 бірдей әлем чемпионатын, жүздеген Азия, Еуропа, чемпионаттарын
көрдім. Әлемнің елуден аса мемлекетін араладым. Бұл тақырыптарға
15-тен аса кітабым бар, менде бұл салада арман жоқ. Рас, спорт
тақырыбымен қатар мәдениет пен өнер тақырыбын сүйіп жазған,
жазатын қаламгермін. Бүгінде бұл қоржынның екі басы тең.
Спорт тақырыбында айтулы табысқа жетсем, бойымда титтей
де ұлтжандылық қасиет болса, атадан қалған құндылықтарды жанымды беріп қорғаштасам – бәрін берген Сейдахмет аға Бердіқұловтың
мектебі дер едім. Ол кісі дастарқан басында да, келелі кеңестерде
де, әңгіме арасында да ұлттық құндылықтарды аузынан тастамайтын. Қазаққа жан-тәнімен қызмет еткен азамат. Бір ғана мысал,
Кеңестік дәуірде Мәскеуден «Советский спорт» деген газет шығатын.
Сол басылымда кеңес спортшыларыныц әлемдік сайыстарда жеткен
жетістіктері туралы шағын ғана мәлімет берілетін. Сол титтей
ғана ақпараттың ішінде бір қазақ баласының аты жарияланса, ол
«Лениншіл жаста» алтын әріппен басылуы міндет-тін. Ол мақала өзегі
«Австралияда өткен жарыста Жаппарқұлов 32-орынды місе тұтты»
деп келуі мүмкін. Спорт бөлімінің редакторы ретінде мені шақырып:
«Халықаралық жарыста қазақ баласы орын алып жатқанын неге
айтпайсыңдар? 300 мың оқырманның ішінен оқыған жұрт елең ете
қалмай ма? Өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге емес пе?» деп қабағын түйгенде
жерге кіріп кете жаздайтынмын.
Бірде Мәскеу Олимпиадасына өзімен бірге мені алып барды. Мен ал208
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дын ала қонақтар тізіміне енбегендіктен, бөлек қонақүйде жаттым.
Күнде кешке жақын телефон шалып, кімдердің ойынын көргенімді,
не түйгенімді сұрайды. «Жақсылық Үшкемпіров: «Олимпиада чемпионы болу бақыты Қажымұқан сияқты аталарымыз, солардың орнын
басып келе жатқан жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай
ағаларымыз емес, 48 келідегі маған бұйырғанын қарашы» деп көзіне
жас алды» деп маған тұтқаның арғы жағында айтып тұрып, өзі де
қосылып егілетін. Бәрін жүрегімен қабылдайтын, жүрегінен өткізетін
тұлғамыз еді.
Рухы асқақ ардақ тұтар азамат атақ-дәрежеден де кенде емес. Бұл
оның жүріп өткен өмір жолындағы табан ет, маңдай терінің өтеуі.
Несіп Жүнісбаев Қазақстан Республикасы Журналистер және
Жазушылар одақтарының мүшесі, Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген
жаттықтырушысы, Жоғары ұлттық дәрежедегі төреші, Қазақстан
Республикасы спорт журналистері қауымдастығының президенті. Осынша атақ абыройға ие болса да, Несағаң өзінің туа бітті
қарапайымдылығынан, не көрсе де шүкірлік қылуынан танған емес.
1994-2006 жылдары қазақ журналистері арасынан тұңғыш рет Азия
спорт журналистері одағы атқару комитетіне, Азия олимпиадалық
кеңесінің баспасөз комитетіне мүше болып сайланған, сонымен
қатар, қазақтың ұлттық ойыны – тоғызқұмалақтан әлденеше рет
Қазақстанның чемпионы атанған. Бұл тұрғысында өзі былайша ой
тұжырымдайды:
– «Лениншіл жас» газетінің спорт бөлімінде қызмет етіп жүрген
жылдары тоғызқұмалақ өнері қайта өркендеген кезең болды. Соны
көріп, араласа жүріп өзім де бұл өнерге тұла бойыммен беріліп кеттім.
Әуелден-ақ ақыл-ой ойындарын жақсы көретінмін. Университетте шахмат, дойбы жарыстарына қатыстым, «Лениншіл жаста»
чемпиондыққа таласып жүрдім. Тоғызқұмалақты беріле үйреніп,
жекелей есепте Қазақстанның чемпионы болдым, ұлттық спорт
түрлерінен өткен тұңғыш спартакиаданың чемпионы атандым. Кейіннен жаттықтырушылыққа ауысып, Алматы қаласының командасымен
бірнеше мәрте республика чемпионы болдық. Ел егемендік алған кезде
Қазақстан Республикасы Тоғызқұмалақ федерациясының тұңғыш
президенті етіп мені сайлады. Бұл қызметте 12 жыл еңбек еттім.
Қай жерде, қаншама жыл жұмыс істесем де «өнерпаз боламын» деген
балалық арманымды тастаған емеспін. Бірнеше ән шығардым. Оған бірге
істеген досым Өтеген Оралбаев мәтін жазатын. «Лениншіл жастың»
шаңырағында ұжымдық басқосуларда талай қосылып шырқағанбыз да.
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Жалпы, шығармашылық адамдары қоғамның қозғаушы күші
ғой. Қордаланған көп мәселелердің түйінін шешуде ішкі пікірін де,
елдің ойындағысын да бірден білдіреді. Сонысымен жұртшылықтың
алдында қадірлі де, құрметті. Несіп Жүнісбайұлы кешегі кеңестік
кезеңде де, одан бергі азаттық алған шағымызда да, қоғамның
көптеген салаларындағы ащы шындықты шыжғырып, бетіне басып тұрып айта алатын қадау-қадау қаламгерлердің қатарында тұр.
Өткір-өткір мақалалары ел көлемінде талқыланғаны да бар. Соңғы
бір жазған мақаласы әлі есімде. «Жас Алаш» газетінің биылғы 1
қыркүйектегі санында оның «Орта жолдан ат қоспас болар!» деген көкейтесті тақырыптағы мақаласы жарық көрді. Бұл еліміздің
мемлекеттік сыйлығын берудің жай-күйін әңгімелейді. Расында да,
соңғы кездері осы мәселенің біздің қоғамымызда төтелей қойылып
отырғандығы бар. Бұл турасында кеңінен толғап, саралай келген
автор былай дейді: «Қоғамымыздағы Мемсыйлық саласының саясатын жүргізіп отырғандар да, оның алқалы тобына кіріп, әділқазылық
шешімін шығаратындар да осы Қазақ мемлекетінің сорпа бетіне
шығар, ауыздарына ел қараған қайраткер ұл-қыздары. Бірақ, кейде
сол кісілердің де болымсыз өтінішке немесе болмаған ренішке бола
әділет аттап жататын кезі ұшырасады. Тіпті, осы өкініш ғадет қазақ
қоғамын барынша буып тұрма деймін...». Несағаң бұл ойымен рулық
дендеген қоғамдағы «Біреудің өзі жақсы, біреудің көзі жақсы» деп
келетін бармақ басты, көз қысты әрекеттерді қатты сынға алады.
Бұдан артық қалайша айтсын. Енді бірде біздің Несіп және былайша шырылдайды Дулат Исабеков ағасының сөзін келтіріп: «...
Ал Мемлекеттік сыйлыққа келетін болсам, расында, әділдік жоқ
екеніне баяғыда-ақ көзім жеткен. Комиссия мүшелері түк шешпейді, жүлдені кім алатыны күні бұрын жоғарыда шешіліп қояды екен.
Оны өздеріне де айтып, отырыстарынан шығып кеткен де кездерім
болған. Әйтпесе, сыйлыққа лайық керемет дүниелер жоқ емес, бар.
Сол жүз пайыз дауыс берген шығармаларды, тіпті, кейде тізімнен де
таба алмай қаламыз. Олай болса, комиссияның не қажеті бар, сол
жағын түсінбедім».
Адамдық борыш ат үшін,
Барша адамзат қамы үшін.
Серт бергем еңбек етем деп,
Алдағы атар таң үшін, –
деп кезінде Шәкәрім Құдайбердиев айтпақшы, біздің Несіп
Жүнісбаев қасиетті қаламына «қолға алмасам маған серт, жаза
алмасаң саған серт», – деп осынау керуенді көшінің ақ бастауында210
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ақ серт берген. Сол уағдасында тұра алды. Қаламынан оннан астам
сүбелі кітаптар туды. Әлемнің барлық құрлығында болып, қазақ
спортшыларының ерен спорттық жеңістерін ерекше сүйсініспен
жазды. Биылдың өзінде екі бірдей кітабы баспадан шыққалы отыр.
Қаламгердің бақыты дегеніміздің өзі осы емес пе!
Даналықтың бастауы болатын дара жас асқаралы алпыстың асқар
шыңына Несіп Жүнісбайұлын атанға жүк болар атағы емес, осы
ғұмыр ішінде оның азаматтық тұлғасын қалыптастырған адамдық
болмысы алып шықты. Ағаға ізетті іні, ініге қамқор аға бола білетін
жайдарман да кішіпейіл мінезі жеткізді. Айналаңа шуақ төгіп тұратын
осы бір жанға жайлы жайдарман келбетіңмен тағы да бірнеше он
жылдықтың биігін бағындыр, Несаға, Несіп Жүнісбайұлы!
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Еңсесі биік ел азаматы
Өзің жақсы білетін өресі биік, ар-намыс пен адалдықты ту еткен,
есімі үлкен әріппен жазылатын Азамат жайлы жазу бір мезгілде оңай
әрі қиын да сияқты. Оңай болатыны, көптен таныс болғандықтан
бұл адам жайлы бәрін білетін тәріздісің. Ал қиын болатыны...
пікірлескен, сұхбаттасқан сайын бұрын байқалмаған жаңа бір
қыры, азаматтық айрықша қасиеті айқындала түсетіндей. Қанша
тізбеледім дегенімен ол жайындағы ең бір басты, негізгі мәселе
қалып қойған секілді болып тұрады. Сондай тұлғалы азаматтың бірі
– республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп
комитетінің төрағасы Омархан Нұртайұлы Өксікбаев десем ешбір
асырып айтқандық бола қоймайды.
Оның жан дүниесінде жаздың күніндей керемет бір жаймашуақтық
бар. Ғажап дос едік десем оным жалған айтқандық болар. Бірақ, анда-санда бір кездескенде сағынысып жүздесеміз, уақыт мүмкіндік
бергенінше асықпай сырласамыз. Бұл азаматпен орда бұзатын
нағыз жігіттің сұлтаны жасында кездестік. Ісіне берік, айтқан сөзіне
мығым, ойы тұнық, өзім деген адамға өзегін жұлып беруге әзір екенін
аңғартқанда көңілді қуаныш кернейді.
Міне, содан бері де ширек ғасыр уақыт артта қалыпты. Тарих
көшінің керуені Астанаға келіп, орныққанына да біраз жылдар өтті.
Біз Омарханмен осы елордада кездестік. Астананың мырза кеші. Бет
қарымағанымен ауадан шыңылтыр аяздың лебі еседі. Есіл бойын
жағалай аяңдап жүріп өткенді ой елегінен өткіздік. Бұрынғы жас
кезіндегідей емес, Омархан тұлғалана түсіп, салауатты жігіт ағасына
айналыпты. Қоғамдық биік мақсаттарға иек артқан ойы ұшан-теңіз.
Дәл сол сәтте отыз мың оқырманы бар «Жетісу» газетіне қазақтың
осындай марқасқа, іскер азаматымен болған сұхбатты беру жайы
ойыма келді. Омархан бұл өтінішіме келісті. Уақыт өткізбей жартылай ресми әңгімемізді бастап та кеттік.
– Омархан, ең алдымен өзің жетекшілік ететін Республикалық бюджеттің
атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің жұмысы жөнінде кеңірек
айтып өтсең. Қалың оқырманымызды бұл мекеменің қандай мәселелермен
айналысатындығы, жұмыс ерекшелігі, төгілген тердің басты өлшеуіші болып
табылатын көрсеткіштер де қызықтырады ғой.
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– Есеп комитеті республикалық бюджеттің атқарыл уын
бақылауды жүзеге асырады. Біз бақылау іс-шараларын Үкіметке
тәуелсіз жүргіземіз. Соның арқасында атқарушы билік органдары
қызметтерінің республикалық бюджеттің олар атқаратын бөлігіндегі
объективтілігі, шынайылығы және толық бағалануы қамтамасыз
етіліп отыр. Кез келген мемлекетте қоғам бюджет қаражаттарының,
шын мәнінде қаражат осы қоғамдікі емес пе, қалай жұмсалатыны
туралы шынайы ақпарат алуға мүдделі. Бұдан басқа, Есеп комитеті бақылау қызметінің нәтижелері бойынша бақылау объектілері
анықталған тәртіп бұзушылықтарды жою және одан әрі жол бермеу
жөнінде шаралар қабылдауда. Бұл ретте біздің мақсатымыз – тәртіп
бұзушылықтарды көбірек анықтау ғана емес, қаржы тәртібі мен
тұтастай алғанда бюджет рәсімін жақсарту жөнінде нақты ұсынымдар
даярлауға күш салу. Бұл орайда, Есеп комитетінің қызметін бюджет
процесін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қаржылық ресурс
тарды басқару тиімділігін арттыратын демократиялық қатынастарды
дамытудың міндетті өзегі ретінде қараған жөн.
Есеп комитеті Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексіне
сәйкес қаржы бақылаудың жоғары органы ретінде сыртқы мемлекеттік қаржы бақылауды 2005 жылдан бастап жүзеге асыратын болады.
Қаржы бақылаудың жоғары органы мәртебесін беруді жаңа кодекстің
ең жоғары позитивтік аспектілерінің бірі ретінде қарастырған жөн.
Осыдан бастап республикада шын мәнінде толыққанды сыртқы
қаржы бақылау жүзеге асырылады ғой деп ойлаймын. Өйткені,
бюджеттің атқарылуын бақылаумен қатар мемлекет активтерінің
пайдаланылуын бақылауды да қамтитын болады. Есеп комитетінің
мемлекет ресурстарын басқару сапасын арттырудағы маңызы мен ролі
едәуір жоғары деңгейге көтерілген. Жыл басынан бері Есеп комитеті
тарапынан 277 нысанда бақылау жүргізіп, 24 бақылау іс-шарала
рының нәтижелері қаралды. Маңғыстау, Қостанай, Қарағанды және
Ақтөбе облыстарының мемлекеттік органдарын кешенді тексеру осы
іс-шаралардың құрамына кірді. Белгілі болған бұрмалаушылықтардың
жалпы сомасы 14,4 миллиард теңге, оның ішінде бюджет қаржысын
мақсатсыз пайдалану – 1,2 миллиард, тиімсіз пайдалану – 3,6 миллиард, негізсіз пайдалану – 2,3 миллиард, мемлекеттік сатып алулар туралы заңдардың бұрмалануы 2,6 миллиард теңге, сондай-ақ, былайғы
бұрмалаушылықтар жалпы, сомада 4,7 миллиард теңге құрады.
Біздің бақылау іс-шараларымыздың республикалық бюджеттің 8
пайыздайын ғана қамтығанын ескергенде, бұл сандар мемлекеттік
мекемелердегі қаржы тәртібінің төмен екенін айғақтайды.
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– Сенің жер жаннаты – Жетісу өлкесінде, соның ішінде бақ дарыған
Балқаш ауданында туып-өскеніңді білемін ғой. Алтын бесік – туған жер
өзіңді қанаттандырып ұшырды. Қабырғаңды қатайтып, өмірдің даңғыл
жолына салды. Астанада жүріп те туған жеріңді сағынатын шығарсың?
– Ұлтарақтай болса да,
Ата қоныс жер қымбат.
Ат төбеліндей болса да,
Туып-өскен ел қымбат, –
дейді халқымыздың нақылы. Иә, кімге де болса туған жердей жер
болмас. Жер жаннаты – Жетісу еліміздің мақтанышы.
Алакөл – Балқашыңа серік болған,
Келбеті көзді баурап, ерікті алған!
Керілген Іле, Жабық – қос Алатау,
Ордамның оң қанаты берік қорған.
Жетісу – жеті өзеннің отаны едің,
Ұлыңмын мен де қуған ата-жөнін.
Іргеңнен даңғыл салған Жібек жолы,
Болса екен бақ дарыған бата жолың! –
деп ақын Ғұсман Жандыбаев жырлаған осынау жерге мен шын
ғашықпын! Осы өңірде дүниеге келген соң ол маған соншалықты
жақын, әрі қымбат екені даусыз.
– Сенің еңбек, өмір жолдарыңды белемін ғой. Сонда да болса қалың
оқырманыңызға өзіңнің қызметтегі өсу, өркендеу жолдарың жайлы
әңгімелеп берсең. Өз аузыңнан естілген әңгіме жерлестеріңе де қызықты
болатын шығар?
– Менің еңбек жолымның аса айтарлықтай ерекшелігі жоқ. Дегенмен, әр адамның өзінің қалыптасу жолы бар. Бала кезден тексеруші
болуды армандадым десем өтірік болар. Дегенмен, ұқыптылыққа,
әділдікке және адалдыққа жуықтығым осы саланың маманы болуыма
өз септігін тигізгені анық. Сол бағыттың басы 1975 жылы Алматы
халық шаруашылық институтын бітіргеннен басталады. Ең алғаш
Алматы облыстық қаржы басқармасына аға экономист болып орналасып, осы салада төрт жыл еңбек еттім. Одан кейінгі төрт жыл ауыл
шаруашылығы саласында жалғасты. Бір кездері Балқаш ауданына
«Главриссовхозстройдың» Алматы облыстық жер игеру басқармасы
көшіп барған болатын. Оның құзырына Алматы облысындағы күріш
егетін шаруашылықтар кіретін. Сол басқармаға экономист болып
барып, одан жаңадан ашылған тыңның 25 жылдығы атындағы
кеңшарға бас экономист болып тағайындалдым. Ол жақта бір жарым
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жыл істегеннен кейін сол жер игеру басқармасына қайтып келіп,
соның экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы болдым.
1984 жылы ол басқарма Алматыға көшуіне байланысты мен
Қаржы министрлігіне жұмысқа ауыстым. Онда бас бақылау-тексеру
басқармасына аға бақылаушы болып, одан соң осы басқарма
бастығының онынбасарлығына дейін өстім.
1993 жылы сол басқарманың негізінде Елбасымыз мемлекеттік қаржы бақылау комитетін құрды. Содан үш жылға дейін сол
комитеттің коллегия мүшесі әрі басқарма бастығы болдым. Ал 1996
жылы бұл мемлекеттік комитет Қаржы министрлігінің комитеті
болып қайта құрылды. Осы қаржы министрлігінде мемлекетаралық
қатынастар басқармасының бастығы болып қызмет істеп жүргенімде
жаңа Конституцияға сәйкес қазіргі Есеп комитеті құрылды. Соған
Үкіметіміздің тізімі бойынша Есеп комитетінің мүшесі болып
тағайындадым. Міне, саяси қызметке келу жолым осылай басталды.
1999 жылдың қаңтарында, естеріңізде болар, Елбасы Жарлығымен
Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комиссиясы
құрылды. Оған Оралбай Әбдікәрімов дейтін үлкен тұлғалы кісі басшы болып тағайындалды да сол кісі мені сонда мүшелікке шақырды.
Сол комиссия жабылғанға дейін мен сонда қызмет істедім. Одан
кейін қауіпсіздік кеңесі хатшысының орынбасары болдым. Онда
экономикалық қауіпсіздік мәселелеріне жетекшілік еттім. Ал
Президенттің Әкімшілігінің жанынан Бас бақылау инспекциясы
ашылғанда соның жетекшісі болып бекітілдім. Кейін Елбасы өз
Жарлығымен Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы етіп тағайындады.
Мемлекетіміздің жалпыұлттық қауіпсіздік мәселелерінің төңірегінде
бар қабілет-қарымымызбен жұмыс жасаған күндердің орны бөлек.
Содан 2003 жылдың маусымында Елбасы өзі шақырып: «Сен саяси салада біраз жұмыс жасадың, ал енді осы тәжірибеңді көп жыл бақылаутексеру жағында істеген тәжірибеңмен ұштастырып, осы жұмысты
дұрыстап жолға қоюға сенім білдіремін» деп осы республикалық
бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі Есеп комитетіне төраға
етіп жіберді. Қысқаша айтқанда, мендегі еңбек жолы осы.
Қай сатыда, қай салада болсын жүктелген жұмысты адалдықпен,
бар күш-жігермен, біліммен түбегейлі дұрыс деңгейде атқаруға тырысып келемін. Мен үшін жауапкершілік бірінші кезекте. Сондықтан
да көбіне барлығы көздеген мақсатымыздағыдай болып шығып
жатыр ма деп өзіме-өзім сын көзбен қарайтыным жасырын емес.
Дегенмен, қазір бірсарындықты уақыт көтермейді. Әр адам түбегейлі
тереңдікпен әрбір іске жіті қарап, оның бір қыр-сырына, мәніне көз
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жеткізіп, сол жұмысты дамытуда барынша алға ұмтылыстар жасау
керек. Әлемдегі жаңашыл идеялармен сусындап, озық техноло
гияларды енгізіп, қоғамға барынша пайдалы еңбек ету жұмыстың
тиімділігін арттырады деп білемін.
– Туған жеріңмен, өскен ауданыңмен хабарласып тұрасың ба?
Балқаштың қай ауылы көзіңе ыстық, көңіліңе жақын көрінеді? Сонымен бірге кейінгі кезде өз ауылдарына қамқорлық жасау сияқты бастама
да қанат жайды емес пе. Мұндай бастамаға өзің де үлес қосып жүрген
шығарсың?
– Ата қоныс – алтын мекен емес пе? Отанды сүю отбасынан
бастау алмай ма? Халқымыз «Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін
аңсайды» деп бекер айтпаған ғой. Туған жердің ауасы, даласы, өзені,
қыры мен сыры бәрі қымбат қой. Кіндік қаным тамған, балалығым
өткен жер – ауылымды мен ешқашан да ұмытпаймын. Әрдайым
құрметпен бас иемін.
Мен өзім әкейдің қызмет барысындағы ауыс-күйістерге байланысты Балқаш ауданының барлық ауылында тұрдым десем
қателеспеймін. Көкталда дүниеге келсем, Ақкөлде мектепке бардым. Одан кейін Желтораңғыда тұрдық. Кейін Қараойға бардық.
Қайтадан Ақкөлге келдік. Қызық, содан Қарағашта да, Жиделіде
де, Бақанаста да тұрдық. Түкпір-түкпірінің бәрінде балалық шағым
өткен Балқаш ауданы жаныма өте ыстық. Сондықтан қай ауыл
болса да маған соншалықты қымбат. Әрине, ең ерекшесі – Ақкөл!
Өйткені, қазір үлкен ордамыз сол жерде. Бұл әкемнің, туыстардың
тұрып жатқан жері. Сондықтан мүмкіндігінше әкейге барып сәлем
беруге тырысамын. Жылына кем дегенде бір рет баруға уақыт табамын. Әрине, кейбіреулер сияқты елді шулатып, біреулерді күткізіп
қою деген ешуақытта болған емес. Менің келіп-кеткенімді, керек
десеңіз, ауылдағы әкім де білмей қалады. Біздің Ақкөл ауылы 1968
жылы жақсы салынып, дұрыс қалыптасқан еді. Экономикалық
дағдарыстардың кезінде көп үйлер бұзылып, біраз адамдар көшіп
кетті. Сол менің жаныма қатты батады. Ал енді қазір екі-үш жылдан бері қарай ол жағдай тұрақталып, көшіп кету тоқтаған сияқты.
Енді кішкене болса да халық орнығып, жан-жағына қарап, қазіргі
кезеңге сай өмір сүруді үйренуде. Жалпы, Ақкөлдің өзінің потенциалы өте үлкен. Іленің жағасында орналасқан. Су бар, құнарлы жер
бар, жайылым бар. Халықтың жағдайын жасайтын мүмкіншілік
бар. Тек соны дұрыс ұйымдастыратын азаматтар табылса, осындағы
елдің тұрмысын көтеруге мүмкіндік жеткілікті. Мен өзім сол елдің
перзенті ретінде қолдан келер көмегімді аямаспын. Қалтасы қалың
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кәсіпкер емеспін. Мүмкіндігінше кейбірінің бағытын көрсетіп, жаңа
идеялардың жолын ашып беруге өзімнің қамқорлығымды жасап
жүрмін. Оны ауылдағылар, бәлкім білер, бәлкім білмес. Мен үшін
оның қажеті шамалы. Туған жерің – анаңдай емес пе?! Кім анасына
айқайлап көмектеспек? Ол әрбір перзентінің абзал борышы ғой.
Ал енді болашақтағы басты көмегім – ауылдағы ауыз су мен емхана
мәселесі. Бұлар алдағы уақытта шешімін табады деген ойдамын.
Бұған қоса айтарым, бұл бір ғана ауылға емес, жалпы республикалық
бюджеттің дұрыс жұмсалуы арқылы халқымызға, мемлекетке еңбек
етуіміз – тікелей міндетіміз.
– Астанаға қоныс аударғаныңа да біраз жыл болып қалды-ау. Ол
жерде тұрып, қызмет істеудің өзі бір бақыт қой. Жаңа астанамыздың
бүгінгі жайы, болашағы туралы не айтар едің?
– Астанаға, Арқа төріне, елордаға жанұямызбен қоныс
аударғанымызға, міне, тура 7 жыл. Иә, 1997 жылы 10 желтоқсанда
алты алаштың аманаты, тәуелсіздігіміздің қанаты болған еліміздің
көк туын Елбасы өз қолымен жаңа елордаға орнықтырды. Одан бері
қала өсті, өркендеді, жаңа құрылыстар бой көтеруде. Қазір бұрынғы
Целиноградпен салыстыруға келмейді. Мәселен, Астана халқы айнасы 7 жылда екі есе көбейді. Яғни, бұрын 270 мың адамды құраса,
қазір жарты миллионнан асып кетті. Астана ауысқан кезеңнен бастап қаладағы инвестиция көлемі 634,1 млрд. теңгені құрады. Оның
жыл сайынғы өсімі 15 шаршы метр. 50 пайызға дейінгі көрсеткішті
көрсетіп отыр. Өндіріс орындарының өнім өндіруі 1997 жылы 16,4
млн. теңге болса, 2004 жылдың 10 айында 37,8 млрд. теңгені құрады.
Яғни, 2,3 есе артқанының белгісі. Тұрғын үй құрылысы да дәл осындай қарқынды дамып келеді. Жұмысқа орналастыру ауқымы да 1,9
есеге артқан. Астананың білім беру жүйесіндегі мектептер саны 37ден 53-ке өсті. Қай салада болсын ілгерілеу, алға жылжу бар.
Астана құрылысы әлемдік стандартқа сай жүріп жатыр. Экономикалық
бәсекелесті дамыту жолымен кең қанат жайып келе жатқан қаланың
болашағы зор. Астана қазір де, алдағы уақытта да әлеуметтікэкономикалық реформалардың көш басында бола беретіндігі сөзсіз.
Сондықтан да Елбасымыздың елорданы «Астана – Отанымыздың жүрегі,
тәуелсіздігіміздің тірегі» атауында үлкен мән жатыр.
– Жалғыз Астана ғана емес, Жетісудың ару қаласы атанған біздің
Талдықорған да жайнап, жасара түсіп келеді. Соңғы кездері қаламызға
атсалысудың сәті түспеді ме?
– Мен Талдықорған қаласында 1998 жылы Есеп комитетінің
мүшесі болып тұрғанда барып едім. Содан кейін осы үстіміздегі
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жылдың қазан айы ортасында жол түсті. Сол аралықтағы қаланың
айырмашылығы мен өзгешеліктері мені сүйсіндірді. Жер жаннаты – Жетісу орталығының үлкен жасыл қаланың осындай жақсы
келбетті болып, көріктеніп жатқанына қатты қуандым. Әрине,
әркім өзінің елін, туған жерін сүйгеніне не жетсін?! Бәрі туған жерге
деген құрметтен басталады. Осы Талдықорған қаласының жасара
түскеніне, жайнап-құлпырғанына көп әсер еткен сол патриоттық
сезімдер десем қателеспейтін шығармын.
Сондай-ақ, Елбасымыздың өлкеге көңіл бөлгендігі, облыс
орталығын Алматыдан Талдықорғанға көшіруі, оның экономикалық
қалыптасуына үлкен себеп болды. Әрине, көп шаруаның ретін
келтіретін мәселе қаражат. Ал қаражат көзі барда соны шешетін
мүмкіндік те пайда болады ғой деп білемін.
Қазіргі Талдықорғанның көшелерінің жаңартылуы, үйлерінің көрікті
қалыпқа келуі, үлкен құрылыстар жүріп жатқаны және индустриялық
өнеркәсіптік мекемелердің тиянақты жұмыс істеуі барынша қанаттан
дырады. Мұның барлығы аймақ экономикасының көтерілгендігін
және Алматы облысының әлі де дәуірлеу мүмкіндігінің бар екендігін
көрсетеді. Бұл орайда облыс басшыларының, әсіресе, облыс әкімі Ш.
Құлмахановтың атқарып жатқан селі еңбегін айта кету керек.
Рас, облысқа республикалық деңгейден де үлкен көмек көрсетіп
отырғандығын айта кеткім келеді. Мәселен, республикалық бюджеттен облысқа шамамен 20 миллионнан астам теңге бөлініп
отырады. Бұл облыстық бюджеттің жартысынан көп қаражат. Дегенмен, облыстың және Талдықорған қаласының деңгейі әлі де көзі
ашылмай жатқан резервтер бар. Себебі, қоғамға ең басты керекті
нәрсе – мүмкіндігінше сол инвестициялық шаралар жолын ашу,
экономикалық потенциалды дамытып және сол арқылы облыстың
түсімдерін арттыру екені даусыз.
Биыл қазан айында барғанымда облыс орталығының Алматыдан Талдықорғанға көшу күніне арналған салтанатқа тап болдым.
Сонда алаңда үлкен мерекелік көпшілік шаралар жүріп жатыр екен.
Шынын айту керек, қасымдағы облыстық қаржы басқармасының
бастығы, досым Молдағали Сәтқалиевпен бірге сол жолы жастардың
белсенділігінің, олардың әрбір іске мұқияттылықпен араласуының
парасаттылық пен тәртіптіліктің куәсі болып едік. Бұған мән беріп,
ерекше айтып отырған себебім, қаланың болашағы жастарда екені
сөзісіз. Ал сол жастар өз қаласын сүйсе, қадірлесе, үлкен құрметпен
қараса, онда қаланың болашағы бұдан да жарқырай түсері анық.
– Қоғамнан тыс өмір сүре алмайтындығымыз сияқты, саясаттан да
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тыс өмір сүре алмаймыз ғой. Бұл жөнінде айтарың бар ма? Қай партияға
бүйрегің бұрады? Қазақстанның болашағы қандай деп ойлайсың?
– Иә, қоғамсыз саясат жоқ. Ал енді бүгінгі таңдағы басты саясат,
мен айтқан болар едім, Қазақстанның гүлденуі, экономикалық
қалыпқа келуі. Ең бірінші айтатыным, экономикалық жетістік
болмай, халықтың әл-ауқаты көтерілмей, демократия оған тамақ
болмайды. Сондықтан, ең басты нәрсе ол мүмкіндігінше мемлеке
тіміздің экономикалық деңгейін көтеруіміз қажет, қай азамат болсын
өзінің қолынан келетін күш-қуатын соған жұмсауы керек. Атышулы
Америка Құрама Штаттары да сол демократияға өзінің шексіз билігі
арқылы келген. Олар да экономикалық жағдайын түзеу үшін кейбір
диктаттық мәселелерге бара білді. Кейін ел жағдайы көтерілген кезде
олар теңдік пен қатыгездіктің басқа да демократиялық принциптердің
жолына бет бұрған. Біз соған біртіндеп өз жолымызбен жетудеміз.
Иә, болашақ кезең саяси реформаларды қажет етеді. Еліміздегі саяси партиялар құр айқайға, дау-дамайға үйір болмай, шын мәнінде
халыққа пайдалы ұсыныстар бере білсе, абыройлары да арта түседі.
Әрине, қоғам үшін ашық пікір-талас партиялардың бір-бірімен
байланысы еліміздегі тұрақтылықты сақтауға әсер етері сөзсіз. Осы
бағытта Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы демократия және азаматтық қоғам мәселесі жөніндегі ұлттық комиссияның
құрылуы, жұмысын бастауы көңілге үміт ұялатады. Біздің алға
дамитын үлкен мүмкіндігіміз бар. Шын мәнінде Қазақстанның
болашағы жарқын. Жер шарында географиялық орналасуымыздың
да ерекшеліктері аз емес. Мәселен, біздің әлемдік арзан қарымқатынастық жолдарға шығыстарымыз жоқ. Сондықтан біздің
барлық өнімдеріміздің сыртқа шығуының өзі өте үлкен қаражатқа
түсіп жатады. Ол мәселенің біреуі. Дегенмен, ата-бабамыздың бізге
беріп кеткен бай жері бар. Міне, осыны тиімді, дұрыс пайдалана
білсек, халқымыз өз үлесін алатындай мүмкіндіктің ашылары анық.
Тек, оны әлеуметтік қорғауменен емес, өзінің еңбек жолымен табатындай жағдайға келтіретін болсақ, Қазақстан өз байлығын еселей
түсетіндігіне ешқандай күмән болмаса керек.
Әрине, қазіргі деңгейде ең бірінші Елбасымыздың дұрыс
экономикалық реформаларының арқасында жеттік. Дегенмен, істер
шаруа әлі көп. Әсіресе, ішкі қосымша өндіріс өнімінен шығатын
тауардың сапасы мен санын көбейтуіміз керек. Жасыратыны жоқ,
біз қазіргі шикізаттарды шығарумен шектеліп, сол арқылы экономи
калық қиын дағдарыстан өттік. Мұның өзі бюджеттік-әлеуметтік
жағдайымызды түзеуге мүмкіндік берді.
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Ал енді бұдан былай басты жолға қоятынымыз – ол әлемдік
стандартқа жауап беретіндей өнім шығарып, шет елге сол өнім
арқылы танылуымыз керек. Егер біз дүниежүзілік сауда ұйымына
кіретін болсақ, біз ертеңгі күні оған бәсекеге төтеп беретін өзіміздің
тауарымыз арқылы жауап беруіміз керек. Осындай нақты мәселе
лердің бәсекелестікті дамытудың арқасында Қазақстан өзінің
жарқын жолына түсіп, үлкен белестерге жетеді деп сенемін. Мен
өзім ешқандай партияның мүшесі емеспін. Басты мәселе – бұл бір
партияның құрамында болу емес қой. Негізгі мақсат – өзің өмір
сүріп отырған қоғамның мүшесі бола білуде. «Атымды адам қойған
соң, қайтіп надан болайын» демеп пе еді ұлы Абай. «Үш-ақ нәрсе
адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деген де
Абай емес пе! Бұған қосарым, әрбір азамат та өзінің Отанына деген
патриоттық сезімі, еліне деген сүйіспеншілігі жоғары болуы шарт.
Онсыз ешкім де еліне көмектесе алмайды. Не атқарсаң да, не ойласаң
да, нені қолға алсаң да, жүрегіңде Отан деген үлкен ұғымның тұрғаны
жөн. Осы орайда ұлы жазушы М. Әуезовтің: «Алтын анам, Отаным
сенен аяр жаным жоқ сенен іркер күшім жоқ, – деп ер қайратына
міндағы, өрге бас» – деген сөзі ойға оралады. Меніңше, дәл қазіргі
экономикалық өсу кезеңінде Қазақстанның болашағына сенбеу
өзіңе сенбегенмен бірдей.
– Құдай оның бетін ары қылсын, бұрынғы кеңестік кеңістіктегі елдерде «барқыт» төңкерісі, «сарғыш төңкеріс» деген сияқты сілкіністер
көбейіп кетті ғой. Біздің елде ондай оқиғалар қайталануы мүмкін бе?
– Енді әр елдің өзінің саяси жолы бар. Оның барлығы сол елдегі
қалыптасқан саяси жағдайға байланысты ғой деп ойлаймын. Әрине,
қатты дауыл болса, теңіздегі үлкен кемені де шайқап, төңкеруге
болады. Ал сол дауылды шығаратын, халықтың наразылығын
туғызатын ең бірінші себеп – ол экономикалық дағдарыстар және
экономикалық әділетсіздіктер. Бұл халықты ашындырады және көп
жағдайда төңкеріс қозғалыстарға апарады. Құдайға тәубе, біздің
еліміз экономикалық дағдарыстан шыққан.
Халықтың бүгінгі таңда жалақысы болсын, мемлекеттен алатын әлеуметтік көмегі болсын, басқа ТМД мемлекеттеріне
қарағанда бізде әлдеқайда жоғары. Сондықтан біздің елде сондай
бір төңкерістерге барып, қатты бір қозғалыстар жасауға себеп жоқ.
Дегенмен, бүгінгі таңда біздің мемлекетте билікке талас деген бар.
Әрине, олар өздерінің алдарына қойған жалпы «шуылдақ» ұрандары
арқылы ел ішіне іріткі салып, бүгінгі басшылыққа өздерінің теріс
пиғылдарын көрсеткісі де келеді. Өздерінің жолдарын таппағандар
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осы айқайлап жүрген адамдарға сенгісі келетіні да жасырын емес.
Осындайда «Егер әркім өз пиғылын арамдық ойдан тазартатын
болса, бүкіл ел ұры-қарыдан, зиянды әдеттен пәк болар еді» деген
халық сөзі еске түседі.
Бұрынғыдай емес, қазір халықтың көзі ашық. Елімізде
демократиялық қадамдар жасалуда. Билік пен халық арасындағы
байланыстар нығаюда. Грузиядағы, Украинадағы «төңкерістер»
әбден қордаланып, шешімін таппас «мәселелер» көбейіп кеткендіктен болып отыр. Оның басты себебі – билік пен халық екеуінің
екі бөлек қалуында деп білемін.
Әрине, демократиялық принциптерге ұмтылуымыз керек. Бізде әділеттілік, теңдік болу керек. Оған біз әлдебір төңкерістердің
әсерімен немесе барлығын шайқалтудың жолымен келуіміздің
қажеті жоқ деймін. Кең-байтақ жеріміздегі халқымыздың санын
да ескеріп, жан-жақтан біздің жерімізге анталап отырған басқа да
мемлекеттердің бар екендігін де ойлауымыз керек. Сондықтан, ең
бірінші елдің ішіндегі бірлікті сақтау керек. Бірлік арқылы тірлікке
жетеміз. Халқымыз мұндайда: «Байлық – байлық емес, бірлік –
байлық» дейді. Жыр алыбы Жамбыл атамыз да:
Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт.
Ел бірлігін сақтаған татулықты айт, – демеп пе еді?!
Жақсы тірлігіміз болса, мемлекетіміздің жарқын күніне жетеміз.
Сондықтан сарғыш болсын, барқыт болсын, раушан болсын, ондай
төңкерістің бізге керегі жоқ.
– Жергілікті әкімдер сайлауы сияқты демократиялық процедуралар
өмірімізге еніп келеді. Мұның өзі атаға, елге, жүзге бөлінуді қоздыра
түспес пе екен?
– Демократиялық құндылықтарға баса назар аударып отырған елімізде саяси реформаларды жүзеге асыру билікті орталықсыздандыру және жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру
мәселесі төңірегінде Елбасы үнемі айтып келеді.
Желтоқсан айының басында Президентіміз Н. Назарбаев Парламенттегі «Отан» партиясы фракциясының мүшелерімен кездесуде
алдағы жылдың күзінде жекелеген ауыл әкімдерін сайлау туралы
Жарлыққа қол қойды. Сондай-ақ, аудан әкімдеріне де экспериментті
сайлау өткізу мәселесі қозғалды. Бұл жоғарыда айтылған бірінші
этаптағы демократиялық принциптерге бару жолының біреуі деп
айтқан болар едім.
Әрине, әр нәрсеге кішкене болса да болжап, өлшеп кірісуіміз керек. Осының өзі де, мысалы, біздің қазағымыздың тарихында болған
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дүние ғой. Баяғыда болысты сайлағанда қазақ партияға бөлінуді
бастан өткерген. Бұл орайда Балпық бидің «Бірлік бар жерде тірлік
бар, ру бар жерде бұру бар» дегенін еске салғым келеді.
Дегенмен, бүгінгі таңда халықтың сана-сезімі, талғам-талабы
жоғары. Мұның өзі жікке бөлуді басады ғой деген сенімдемін.
Өздерінің жарқын өмірлеріне өздері сол ауылдағы әкімді сайлау арқылы ұмтылыстарын білдіруі керек. Атаның баласы емес,
адамның баласы, бір әулеттің емес, елдің нағыз азаматы аз емес
екеніне күмәнім жоқ. «Жақсы адамның өз мойнына алған борышы
темір шынжырдан да, аттың кісенінен де мықты» деген сөз бар.
Бұл сайлау елдің елдігіне, адамның азаматтығына сын екені сөзсіз.
Әрине, сайлау өткізу оңай шаруа емес. Әйтсе де бірінші кезекте іскер
басшы халықты соңынан ерте алатын тұлға сол елдің өзіне қажет.
Сондықтан біз бұған биік тұрғыдан қарауымыз керек деп есептеймін.
Қазіргі заман ағымы бізден осыны талап етеді. Демократия үрдісінен,
өркениет бағытынан қалмауымыз керек. Сонда біздің елдігіміз де
көрінеді және өзіміздің жергілікті жердің мемлекеттік тұрғыдағы
басшысының дұрыс сайлануына өзіміз үлкен жол ашып береміз.
– Өзіңнің отбасың жайында бірер сөз айтып өтсең?
– Қазақтың ақиық ақыны Қасым Аманжоловтың: «Отбасы –
шағын мемлекет. Мен – президент, сен – премьер» дегені бар-тын.
Бұған толығымен қосыламын. Шынында да, отбасы тіршілігінде мемлекетке тән қасиеттер бар екені сөзсіз. Иә, адам өмірінде отбасына,
достарға деген адалдық ерекше орын алады. Үйдің түтіні түзу шығып,
тату-тәттілік, береке-бірлікке ие болуы – бақыт көзі екені белгілі.
Отбасына келетін болсақ, мен өзім көп балалы әулеттен шықтым.
Ал өз отбасыма келсек, Ескелді би атамыз айтқандай, әйелім – үйдегі
ырысым Раиса, қызым Айгүл түздегі өрісім бар. Қызым тұрмысқа
шыққан. Күйеубалам Бақыткелді мемлекеттік қызметте. Құдай
қаласа, қазір немере тосудамыз. Ұлым Алмас – айбарлы қылышым.
Балаларымның екеуі де осы Астанадағы Ұлттық Еуразиялық университетті бітірген. Қызым халықаралық қатынастар маманы, ал
ұлым – қаржыгер. Қазір қызым мемлекеттік қызметте, Алмас магистратурада оқуын жалғастыруда.
Жалпы отбасындағы біздің принципіміз – мүмкіндігінше бірбірімізге әділеттілікпен қарап, тиісінше тіреу болу. Ата-ананың
балаға, баланың ата-анаға сыйластықпен, құрметпен қарауына мән
береміз. Шынын айтатын болсақ, қас-қабағымызға қарап, қазіргі
замандағы шаршауды (стресс) үйде болдырмаудың принциптерін
ұстаған жанұялық жағдайымыз бар.
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– Кейінгі кезде көп кездесуге мүмкіндік болмай жүр. Талап пен
талғам да уақыт өткен сайын өзгеретін сияқты ғой. Дәл қазір бос
уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? Гольф, жүйрік жылқы
баптау, кітап оқу дегендей?
– Бос уақыт деген бола бермейді. Әйтсе де ондай мүмкіндік бола
қалған жағдайда таза ауаға шығып, табиғаты әсем жерлерді аралауды
жақсы көремін. Сұлу табиғат жаныңды шаттандырады, әдемі ойларға
жетелейді. Қалада болған кезеңде бассейнде суда жүзгенге не жетсін?!
Француз жазушысы Альфоне Доде: «Кітап – керемет дос. Өміріңнің
әрбір сәттерінде сенімді сырласың болады. Ешқашан өкіндірмейді»
деген екен. Сол айтпақшы, бос уақытта кітап оқығанды өте жақсы
көремін.
Енді жүйрік жылқы баптау деген қазір көп жерде мода болып
кетті ғой. Бірақ оған енді өздерінің материалдық базалары бар азаматтар барып жатқан шығар. Маған ондайға мүмкіндік жоқ. Менің
Өксікбай атам атбегі болған адам. Баяғыда ауылдық кеңестің хатшысы болған ағам бірде арық-сары қасқа атты мініп келіпті. Соны
көлік ретінде берген ғой. Атам сол атты сұрап алып-баптады. Мен
сол кезде жас бала болсам да, соны жаратып жүрдім. Сол ат орысша
айтқанда «кляча» болатын. Соны атам барынша күтіп-баптады.
Ол кісі тұяғынан танып, кейін сол аудандық шопандар слетінде
озып шығып, қуанғанымыз есімізде. Атамнан қалған өнеге шығар,
жылқыға үлкен сүйіспеншілікпен қараймын.
– Жаңа жыл сияқты мейрамдар келе жатыр. Сондай мерейлі мерекелерге орай жерлестеріңе – жетісулық оқырмандарға не тілек айтар
едің?
– Мерекеде не тілек айтуға болады. Әйгілі ағылшынның әдебиет
сыншысы С. Джексон «өмір сүру дегеніміз – тынымсыз алға ұмтылу»
деген екен. «Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір
мәрте, болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал!» дейді ұлы Абай. Өзің
арман еткен жолыңда тоқтап қалмай, адал еңбекпен тынымсыз алға
ұмтылсаң, нәтижеге қол жеткізерің хақ. Өзіңе-өзің есеп беріп отырсаң,
ұтылмассың (мұны мен есеп комитетінің төрағасы болғаннан айтып
отырғаным жоқ). Әр адамның өмір сүруінің өз есебі болуы керек.
Сонда ғана дұрыс шешімге, нәтижеге қол жеткізе аласың. «Берекені
көктен тілеме, еткен еңбектен тіле» деген ғой Абай атамыз.
Әсіресе, біздің Алматы облысының потенциалы өте үлкен. Ол
жерде экономикалық, табиғи жағдайлар да бар. Соның барлығын
мүмкіндігінше толық пайдалану керек. Мысалы, мен шет елдерде
көп жүрдім. Кейбір мемлекеттер тіпті ішер ас, суға тапшы, шет
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мемлекеттерден сатып алады. Ал біз барымызды аялай білмейміз.
Сондықтан барды бағалай, дұрысты игере білсек, ұтылмас едік.
Ертеде Саққұлақ би айтқан екен: «Адамның басшысы – ақыл,
жетекшісі – талап, жолаушысы – ой, жолдасы – кәсіп, қорғаны –
сабыр, қорғаушысы – мінез, сынаушысы – халық» деп жетісулық
жерлестеріме осы жеті жетекшісі демеп, тілек-армандарына жетелей
берсін демекпін.
– Не нәрсе ұмыт қалды деп ойлайсың? Өмірлік кредоң не?
– Өксікбай айтып отыратын: «Тасылған өзен арнасынан асады, қорған бұзады. Тасыған көңіл таудан да асады, елді жирентеді.
Тасыған көкірек көңілден құдай сақтасын» деп. Бала кездегі осы сөз
санамда қатты сақталып қалды. Сонымен қоса, студент кезде кітаптан оқыған мына екі сөз қайда жүрсем де жадымнан шыққан емес:
1. «Өз үйін ұнатпаған адам – өзі өскен жұртын ұнатпайды, ал өзі
өскен жұртын ұнатпаған адам – өз елін, өз халқын жаратпайды, ал
онсыз адамзатқа деген сүйіспеншіліктің болуы да мүмкін емес». Бұл
Үндістан қайраткері М. Гандидің сөзі.
2. «Өз ұлтын сыйламау, мақтаныш етпеу – сатқындықтың белгісі».
Бұл батыр Бауыржан Момышұлының сөзі.
Менің тек өзімнің ұстайтын кредом – адалдық пен адамға деген үлкен сенімділік. Адалдық бар жерде арамдық болмайды. Ал
сенімсіздік бар жерде бірлік те, тірлік те болмайды. Осы қағидамен
жұмыс жасап, өмір сүріп келе жатырмын. Кейде сол шынайы
сенімімнен опық жеп те қаламын. Себебі, «Бес саусақ бірдей емес»
қой. Дегенмен, түбінде мен адалдықтың бәрібір жеңетініне сенемін.
Адалдықсыз өмір қараңғы. Ал сенім күннің сәулесі секілді жарық
түсіріп тұрады.
Ал енді тағы айта кететін әңгіменің біреуі – бұл адамдарға, тұтас
ұлтқа, әсіресе, қазақ халқына үлкен бір сенім керек. Жай сенім
емес, түбегейлі, соған жету үшін еңбек етіп, күш-қабілетім жетедіау, деген сенім болу керек. Өйткені, сенімін жоғалтқан адам – өзін
жоғалтқанмен бірдей. Басқа жаққа көз сала бермей, өзіміздегі бар
дүниені реттей алатындай жағдайда болуымыз керек.
Енді айтқым келетін ең бір маңызды мәселе – халқымыздың
патриоттық сезімін жоғары ұстата білсек. Өз елімізді, өз жерімізді,
ұлтымызды сүюіміз керек. Сөзбен емес, іспен, жүрекпен дәлелдеуіміз
керек. Елін, жерін сүймеген адам Отанына да ешқандай пайда келтіре алмайды.
«Елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп –
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Найзаға үкі таққан елміз.
Ешбір дұшпан басынбаған елміз,
Басынан сөз асырмаған елміз.
Досымызды сақтай білген елміз.
Дәм-тұзды ақтай білген елміз» –
деген емес пе Қаз дауысты Қазыбек би. Отанымызды ардақтап, ұлты
мызды, тілімізді мақтан тұта білейік.
– Сен бүгінде ердің жасы – 50-ге толып отырсың. Оқырмандарымыздың
атынан мерейтойыңмен құттықтай отырып өзіңе алдағы уақытта да зор
табыстар, мықты денсаулық тілейміз.
– Рахмет! Баяғыда, өзіміз жас кезімізде 50-ге келген адам үлкен
кісі болып көрінетін. Енді, міне, сол жасқа өзіміз де келіп қалыппыз.
Осы жасқа келгенде әркім өзіне “Не істедің, не қойдың, неге
жеттің?” деген сұрақ қояды ғой. Менің бірінші жетістігім – еліме
деген адал қызметім деп айтқан болар едім.
Кезінде бір кісінің мен туралы «ой, бұл кімді жарылқайды дейсің,
өзінде бір қисайған киоскісі де жоқ» дегенін де естідім. Мен бірақ
бір нәрседен кем қалдым-ау деп ойлаймын. Құдайға шүкір, берген
ырыспенен өмір сүріп келе жатырмын. Бірақ, ең бастысы, Отаныма, адамдарға деген адалдық. Осы киелі сөзім өз биігіне жетелеп
келеді десем артық айтқандық емес. Ардан аттаған жоқпын. Қадірқасиетімді жоғалтпай, Адамдық атты ту қылып көтеріп өту өмірлік
парызым деп білемін.
– Ауылымыздағы қариялардан бала кезімде естіген едім. Балпық
би атамыз жас кезінде Жолбарыс батырдан бата сұрай барыпты.
Сонда Жолбарыс атамыз қырындап отырып, бар болғаны «Бақытты
бол» деп бата берсе керек. Бұны естіген достары былай шыққасын
«ата сені баласынды ғой қысқа бата беріп...» деп мысқылдапты. Сонда Балпық «әй, сендер түсінбедіңдер ғой, ол кісі былай деді» – депті:
Б – Береке, бірлігің мол болсын дегені.
А – Ақыл-ойың тасысын дегені.
Қ – Қыдыр қонсын, қасиет дарысын дегені.
Ы – Ырысың мол, ынтымағың берік болсын дегені.
Т – Татулығың тасысын, тыныштықта өмір сүр, – дегені ғой.
«Жетісу» газетіне ел азаматы деп іздеген ниеттеріңіз үшін рахмет! Газет қызметкерлерін, барша оқырмандарын Жаңа жылдарымен құттықтаймын. «Әлемдегі ең бақытты адам – өз отбасындағы
бақытты адам» деген сөз тағы бар. Жерлестерімізге осы бақытты
және денсаулықты тілеймін.
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ӨЛЕҢ-ЖЫРДЫҢ
БОЗЖОРҒАСЫ
Ол маған жыр жинағын сыйлаған. «Ол» деп отырғаным – өзі
бір дастанында айтқанындай: «Өлең-жырдың бозжорғасы сияқты»
қазақтың танымал ақыны, жастайынан ел мен жердің қабырғасын
қайыстырған тағдыры қолына қалам алдырған Несіпбек Айтұлы.
«Жастайынан қабырғасы қайысатындай не болыпты? Ел аман, жұрт
тыныш сияқты еді ғой» деген сауалдың да орны бар. Қабырғасына
бататын себебі ол – ақын! Ал ақынның жан дүниесі – ерекше, көз
қарасы – басқаша... Өйткені, ақын айналасындағы құбылысты
көңіл-көзімен көреді.
Ол маған жыр жинағын сыйлаған. «Ол» деп отырғаным – өзі
бір дастанында айтқанындай: «Өлең-жырдың бозжорғасы сияқты»
қазақтың танымал ақыны, жастайынан ел мен жердің қабырғасын
қайыстырған тағдыры қолына қалам алдырған Несіпбек Айтұлы.
«Жастайынан қабырғасы қайысатындай не болыпты? Ел аман, жұрт
тыныш сияқты еді ғой!» деген сауалдың да орны бар. Қабырғасына
бататын себебі ол – ақын! Ал ақынның жан дүниесі – ерекше,
көзқарасы – басқаша... Өйткені, ақын айналасындағы құбылысты
көңіл-көзімен көреді.
Оның көп өлеңі әділетсіздікке қарс ы сөйлеуге арналғаны
байқалады. Сондай қиянаттардың бірі – Жер асты жарылыстарынан
туындаған аптаптарға қуырылғандардың тұрағы – Семей өңірінің
тағдырына күйзелетін. Жұртының басына туған осы жайды табанымен ғана емес, жүрегімен сезінді. Бала кезінің өзінде осы өлкеде қыс
түссе де қар орнына жаңбыр құйып, мезгілсіз шақырған тауықтай
мазаны алатын. Қыстың қақап тұратын аязының орнына кенеттен
топырақты суыра қара боран ұйытқитын. Табиғат-ананың бұлай
«мінез» көрсетуінің тегін еместігін, бұл құбылыстың түп-тамырында
бір сойқан бар екенін елмен бірге ол да сезетін.
– Сіздердің бала кездеріңізде де қыс осындай болушы ма еді? –
дейді екен сонда ол анасы мен әкесіне.
– Табиғат бұлай мінез көрсетпегенімен біздің кезімізде де елдің басына қара бұлт үйіріліп, ашық күнде найзағай талай ойнаған, – дейді
екен сонда ата-ана ойларын астарлай жеткізіп. – Ал жердің қазіргі
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мінезінің де себебі бар. Жерге маза бермеген кезде ол да буырқанып,
бір сілкінгісі келеді ғой... Ересектер ойын ашып айтпаса да Несіпбек
олардың дауысынан бір кейістік пен күрсіністі аңғаратын.
Енді бірде ауыл адамдары:
– Пәлен жерде бір әйел құбыжыққа ұқсас бала туыпты. Сәбиін
көргенде анасы есінен танып қалыпты, – деп жағаларын ұстап
отырғанын көрген. Малдың төлінің де кейде құбыжыққа ұқсап
туғанын көргендердің әңгімесін естіп қалып жүрді.
Қыста – жаңбыр жауып, қара топырақты суырып борандатуын,
кемтар сәбилердің дүниеге келуін, құбыжық төлдердің пайда болуын
– ересектер ақырзаманның жақындауына балап жүрді. Тіпті, сол
күннің жақындап қалғаны туралы қауесет те ел ішін кезген кездер
болды. Сөйтсе, бұл табиғаттың адамдарға реніші мен наласы екен
ғой! Осындай ел басына «байқатпай» келген қасіретті неге ол бала
болса да сезіп қойды? Әлденеден секем алған көңілі неге беймаза
күйге түсті? Осындай ойларын ешкіммен бөлісе алмағандықтан
қағазға түсіріп, өзімен-өзі іштей сөйлесуге баратын болды. Бұл
ақындықтың алғашқы белгілері еді...
Бірте-бірте оның «қаламының желі бар екендігі, ақындыққа ебі
бар екендігі» бүкіл ауылына белгілі бола бастады. Бұл талабы оны
өзгелерден ерекше көрсетіп, жолдастарының алдында мәртебесін
өсіріп отыратын. Ол кезде ақын, жазушыларға үлкен-кішінің бәрі
тәнті еді. Газет-журналға шығып жатқан өлеңдер мен әңгімелерді
бала да, қарт та үңіліп оқып жататын. Сол газеттері бір күн кешіксе:
– Бүгін пошта келмеді ғой, – деп бүкіл ауыл болып алаңдайтын.
Сөйтіп жүргенде өздерінің балалары, ауылдағы Несіпбектің өлеңдері
газет бетіне шыға бастағанда оны: «Өзіміздің ақынымыз, жазушымыз
бар» деп дәріптемегенде қайтеді?
...Несіпбек астанаға мектеп бітіріп, мұрты тебіндеген жігіт ша
ғында келді. Алматыны нағыз қазақ қаласы деп ойлайтын. Алатаудың
бөктеріндегі жап-жасыл қала тамаша екен! Келе сала театрлар мен
музейлерге, көркемсурет галереясына, үлкен кітапханаларға, кітап
тардың неше түрі табылатын дүкендерге асыққан. Алматыда араласатыны негізінен өзі сияқты ауылдан келгендер болғанымен байқампаз
көңілі мына бір құбылысты аңғарып, жүдеп қалып еді: өзі сияқты
жап-жас қалалық қыз-жігіттер қазақ тілінде мүлдем сөйлемейді екен.
Өйткені, жастар тұрғай, олардың ата-аналары да орыс тілінде ғана
сөйлеп, осы тілде түсінісудің меңдеген кезі еді бұл!
...Алматыға келгенде уақытша тұруға пәтер іздеушілердің «Жетім
бұр ышқ а» баратынын естіген. Бастапқ ыда оған осы атау ерсі
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естілген. «Жетім бұрышы несі? Кім жетім сонда?» деген сұрақты
өзіне қоймағанда басқа кімнен сұрасын? Ал уақытша тұруға сол
жерге өзінің де баруына тура келгенде бұл атаудың тек «бұрышқа»
ғана емес, қаладағы баспанасыздардың бәріне ортақ «таңба» еке
нін түсінді. Осы «жетім аумақта» естіген сөзі, көз алдынан өткен
көріністері жанын жегідей жеген-ді.
«Жетім бұрышты» сағалап, баспана іздеушілердің қатарында
тек студенттер ғана емес, осы қалада талай уақыттан бері жұмыс
істеп, тұрып жатқан бала-шағалы адамдардың да аз еместігін көр
ген. Пәтерін жалға беруге келгендердің ішінде бір де бір қазақ жоқ.
Жалға берілер үйлер мен қолайлы пәтерлердің бәрінің иелері тек
қана өзге ұлт өкілдері екені көзге ұрып тұрған ақиқат еді. Мұның
себебін, оның ар жағында нендей пиғыл, қандай себеп жатқанын
ол жас та болса аңғарған.
Сол сәттен бастап оның жанын ұлтына деген аяныш, намыс оты,
әділеттілікті іздеу сезімдері мазалай берген. Ал ұлт намысын, ел
қадірін қалай қорғап, қалай араша түсуге, кесапаттан қалай сақтауға
болады?
Өзге тілді үйрену үшін өз тіліңді ұмытудың үлкен қасірет екенін
және мұның қолдан жасалып жатқанын ол ұғынды. Осыған іші удай
ашып, жүрегі жаншылғандай болды.
Өзге тілде шүлдірлеуге көшкен Алматыдан бастап, қазақ мектептері үлкен қалалардың бәрінде жаппай жойылып жатқанынан
дәл сол кезде аңқау ауыл аса хабардар болмаса да, Несіпбектей
азаматтары түсіне бастады. Ана тілінің қаймағын, ұлттық дәстүр
дің уызын бұзбай сақтау – ауылдағылардың үлесінде қалды. Соның
өзінде қазақ мектептеріне «аралас» деген атау қосылып, ұлттық тілге
кәдімгідей қауіп бар жерде төнген. Сонда тілді осы Несіпбектей балалары өсіп келе жатқан қазақ шаңырақтары, солардың ата-анасы,
ата-әжелері емес пе сақтап қалған?
Ерге тән жігер мен ерікті ұлының санасына ат жалын тартып
мінген кезінен бастап сіңірген тәрбиенің қайнар көзі де – ауылда
жатыр. Уақыттың ағымын, тілдің, ділдің жайын көзімен ғана емес,
көңілімен көргендіктен соның сөзін сөйлеу оның ақындық парызы
екенін өзінен бұрын жүрегі сезінгендей.
Өйткені, ақын деген өзінің үнін ғана білдірумен шектелмей –
өзгенің де көкейіндегі дүниені жырына өзек етуге міндетті. Табиғат
оған талантты осы үшін сыйлаған!
...Біздер, Несіпбек, мен және өзгелер – кәресін шамның түбінде
батырлар жырын, дастандарды отбасында ғана емес, бүкіл ауыл
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адамдарына дауыстап оқып беретін ұрпақтың өкілі болдық. Ауыл
дарда – бұлақтың, отбасында – тіліміздің, әдебіміздің сақталуына
ата-анамыз, олардың ізін басқан өзіміз үлесімізді қостық. Сондағы
сүйенген «қаруымыздың» бірі – қаламымыз, одан туған сөз, өлең,
жырлар болды.
Содан бері осы жолда өз ойын өлеңімен ашық айтып, ұлтының
өткені мен бүгінін жырымен түсіндіріп, соның намысын «жырту»
жолында нардың жүгін арқалап Несіпбек сынды қаламгер:
Қай қазақ опа көрген тау-даладан,
Күні жоқ көшкен бұлттай аунамаған.
Бөктеріп әкетсе де бүкіл жерін,
Біреуден бір пұшпағын дауламаған, – деген сөзін де айтып келеді.
«Қабырғасына батады» деуіміздің себебі осы.
...Білімнің қара шаңырағы ҚазМУ-ге түскеннен-ақ оның есімі жас
ақын ретінде «әжептәуір танымал» болып шыға келген. Алматыдағы
жоғары оқу орындарында өтіп жататын жыр кештерінде ол мінбеге
шықса жастар: «О-о, Несіпбек Айтов!» деп гуілдесе қалатын. Ондай
қошаметтің себебі бар еді. Алғашқы курста жүргенде бір топ өлеңі «Лениншіл жасқа» Мұқағали Мақатаевтың сәт-сапар тілеуімен жарияланып
жатса жырсүйер жас қауым: «О-о!» деп қызықпағанда не десін?
Газеттегі сол пікірінде Мұқағали ағамыз Несіпбектің талабы
хақында: «...Тілі жат ық, ойы анық. Өлеңдерінен жасанд ылық
байқалмайды. Жастыққа тән от бар. Ағынан жарыла таусыла талаптану, ізденіс бар. Қайсыбір жастарда ұшыраса бермейтін мүлде
бір бөлек сарын еседі» деп баға беріпті. Япыр-ау, бұл дегеніңіз, жас
қалам иесі үшін: «Сен әулие ақынсың!» деумен бірдей ғой! Және сол
пікірді Мұқағали Мақатаевтың өзі айтып отырса ше? Бірақ Несіп
бек бұл мақтауға мастанбады. Шалқаюдың орнына киелі жырдың
алдында еңкейе түсіп, – іздене берді.
Өлең жазу – қиын да, қызық, жан ләзз атын берер сезім
болғанымен, оның баспасөзде жариялануы сын. Ал Мұқағали аға
сындай ақиық ақынның мынадай үміт артуы үлкен жауапкершілік
екенін ол жақсы түсінді. Мінбелерге шыққан сайын: «О-о!» деп гу
ете қалулар көбейген сайын мақтанып, масаттанбады, керісінше,
көп ізденіп оқып-тоқып, қаламы мен талабын ұштай түсті.
Айтпақшы, сол ақиық ақын Мұқағ али Мақ атаев атындағы
сыйлықты тұңғыш иемденген, осы төс белгіні алғашқылардың бірі болып
кеудесіне таққан Несіпбек Айтұлы болса да, ол осыны дабыра қылып,
пайдаланбады. Мұқағали атындағы марапат оны одан сайын өлеңнің
тұңғиығына бойлауға тарта берген сияқты...
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Сөйтіп оның бастапқыда бозторғайдай шырылдаған өлеңдері бірте-бірте қанатын қыранша қағуға бейімделе берді. Биіктеген сайын
поэзия аспанында олай қанат қағу оңай емес. Жоғарыдан төменге көз
салу да – үлкен жауапкершілік жүктейді. Бәзбіреулер биікке шыққан
мәртебесінен есін жия алмай тосылып, тоқтап та қалады. Ал Несіп
бектің мадақтаулардан басы айналған жоқ, сабыры сары алтындай
салмақтана түсті. Сөз өнері, поэзия алдындағы жауапкершілік енді
оның мақсаты да, дерті де, сол дертінің емі де болып, өзімен бірге
өсіп, біте қайнай түсті. Қолымыздағы аты аталған кітапқа дейін
ақынның қаншама жинақтары жарық көрді! «Жүректегі жаңғырықтар,
«Жаңбыр әні», «Мұқағали – Желтоқсан», «Бәйтерек», «Көз жасым»,
«Бөрітостаған» сияқты өзге де кітаптарында оның қаншама мазасыз
ізденген күндері, ұйқысыз түндері жатыр. Батырлар туралы жыр-дастандарды жаттап өскендіктен бе, әлде, табиғатында болмысы ерлік
істерге ұмтылып тұратындықтан ба, Несіпбек өлеңдерінен өз басым
еркіндік аңсаған, намыс оты алаулаған беймаза күйді аңғарамын. Ол
өлең-жырларымен халқымыздың қаншама батырларының, қолбасы
болған ұлдарының бейнесін сомдады!
Халқының жүз бен руға бөлініп ұсақтамауын, «Қанына тартпағанның қары сынсын» деген солақай ұғыммен ақиқаттан алыстамауын ол құрғақ үгітпен емес, қаламынан туған дастандарындағы
жаныңа нұр болып құйылатын сөзімен аңғартады.
Бала кезінде қариялардан естіген дастандарын, жырларын, әрбір
аталы сөздерін қазіргі заманмен үндестіріп, ұрпақ санасында қайта
жаңғыртуға үлкен үлес қосып келе жатқандардың бірегейі осы Не
сіпбек сынды ақындарымыз емес пе? Соның алдыңғы сапынан оның
да келе жатқанына дос ретінде мақтанамын. Осындай жырларымен
біте қайнасып кеткен ақынның өзін де кейде ауыздығымен алысқан
тұлпар үстіндегі батырға ұқсатамын. Жыр додасындағы шабыс пен
сөздің өткір қаруын ұстанған батырлықты айтқаным ғой...
Азуы алты қарыс ағалармен жыр әлемінде иық тіресемін деп
өңмеңдемеді, бірд ен төрге шығуға үздікпеді. Бұл әлемд е төрге
ақынды өрепку емес, жақсы поэзия шығаратынын ой-санасымен, ана
сүтімен бойына сіңген әдебімен білетін. Табиғат берген ақындықты
рәсуа етпей, маңдайтерін төккен біліммен, инемен құдық қазғандай
ізденіспен ұштай түсуге де оны ақыл-жігері қанаттандырады.
Күрсініп іштен көр тынып,
Жапырақ қурап ұшқанда.
Көзімді жасқа толтырып,
Қарадым ұшқан құстарға.
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Жиырма төрт жасында оның «Қозыкөші» қолымызға тигенде
кітаптың атынан қазақ ауылының көк шалғыны көз алдымызға
келіп, сағынышымыз арта түсетін.
Ал жинақтағы өлеңдерді оқығанда құдды жас қаламгер бізбен
сырласып барып жазған ба дегендей таңданғанымыз да рас. Өйткені,
әр шумақта біздің де басымыздан өткен жайлар, көкейіміздегі ойлар
самсап тұрды. Кейін де жинақтарын немесе баспасөзде жарияланған
өлеңдерін мүмкіндігінше қалт жібермей оқып жүрдік. Оқыған сайын
табиғи мінезі айқын көрініс бере түсті. Біз оның Мұқағали ақын
айтқандай: «Жасандылығы жоқ» шынайы өлеңдеріне риза болушы
едік. Сол разы қалпымызға қылау түспек емес.
Жұдырықтай ғана бұлбұлдың ерекше құрметтелуіне – оның адам
жанын рахатқа бөлер дауысы себеп. Сол сияқты топатайдай ғана Несіпбек досымның ойының биіктігі, санасының тазалығы оның есімін
жыр сүйер қауымға тез танымал етті. Өйткені, дәл мұндай ақынның
міндеті – адамдардың жанына сәуле себелеп, ой салу болса керек.
Кезінде Мұқағали Мақатаев: «Туады, туады әлі нағыз ақын» – деп тебіренгенде көз алдында Несібектер сынды талант иелері тұрған шығар?
...Ертелетіп қызмет орныма келгенім сол еді, бір әріптесім телефон соғып:
– Жақа, сен Несіпбектің «Бассүйектер» деген дастанын оқыдың
ба? – деді.
– Жоқ. Ондай дастаны қайда жарық көріпті?
– Иә, дұрыс айтасың... әлі ешқайда жарық көрген жоқ. Ал мен –
оны жариялауға дайындап отырған бақытты адаммын. Бақытты болатын себебім: – Оны сенен бұрын оқып отырмын, – деп мақтанды.
– Енді оқысаң бар ғой, сұмдық! Әр сөзінде қаншама астарлы ой, терең
мағына жатыр. «Бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ» деген осы да! – деп
ол тебіренуін зорға тежеді.
Сөйтсем, «Бассүйектер» дастаны «Жалынның» жабық бәйгесінде
жеңімпаз бол ып шығыпты. Осы еңбек шынымен жыр түсінер
қауымды ерекше елең еткізді. Несекең бұдан өзге поэзия бәйгелеріне
ие болып, талай рет онымен бірге қуанып келеміз.
Мектепте оқып жүрген кезімізде «Ана тілі», «Қазақ әдебиетінің
хрестоматиясы» деген оқулықтардағы ақын-жазушыларды: «Бұлар
біз сияқты жай адамдар емес, өзгеше жаратылған жандар шығар»
деп санайтынмын. Сол оқулықтарды басымызға жастанып жатып
оқитынбыз.
Міне, енді Несіпбек қанаттас талай өлеңдері мектеп оқулық
тарының беттерінен орын алған. Бұл ақын үшін түн ұйқысын төрт
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бөлген еңбегінің жемісі болса, ел-жұрты үшін – үлкен мақтаныш,
ұрпағы үшін – тәрбие мен білім болып отыр.
Поэзияға аса сын көзімен қарайтындардың өзін елең еткізген
салиқалы еңбектер жазған Несіпбек Айтовтың балалар тақырыбын
да жақсы меңгеруі – оның әр қырлы ақын екенінің айғағы.
Тербеді мені қанша арман,
Әлдилеп әлі келеді.
Бозторғай-жүрек ән салған,
Жанымды қозғай береді.
Жақсы өлең қыл қобыздың үніндей жүрегіңді баурап, тамаша
сезіміңді оята алса – кім де болса өзін бір сәт: «Мен ақынжанды
адаммын» деп бағалар еді.
Сөйтіп, тамаша өлең адамның жанын осылай қанаттандыра алатынын дәлелдер еді.
Ақын біреуді сүйгендігін, біреуді қадірлегенін немесе әлдекімге
ренішін өлеңімен терең жеткізе алса – оқырманы да дәл сол күйді
бастан кешіп, сондай сезімдерге бөленері анық. Айтов өлеңдері
осындай құдіретімен адамды баурап отырады.
Жақсы өлең жібек жел іспетті жаныңды желпіп өткенде жүрегіңе
саф ауаның тазалығы, мейірімнің нұры себілгендей серпін берері
анық. Ал әлемдегі ауаны да тазарта алатындай құдіреті бар жырлар
туғызу – тек дарынды ақынның үлесіндегі дүние ғой!
...Сонымен осыншама танымал ақын Несіпбек Айтұлы маған:
Досым Жақыпжан,
Жаның нәзік ақыннан.
Жақынсың сен – жаныма,
Бір туысқан жақыннан! –
деген жолд арды қаламымен жазып, жинағын сыйға тартқ анда
көңілім кәдімгідей толқыды. Қазіргі компьютер мен интернеттің
толқынында адамдардың өз қолымен хат жазуы, бір-біріне қол
таңбасын сыйға қалдыруы сирей бастады ма деп те қауіптенуші
едім. Сөздің асылы мен жасығы араласып кеткендей әсер еткен
мына алмағайып заманда айтулы ақынның қаламмен жазылған қол
таңбасы сол қаупімді азайтқандай болды.
Бір шумаққа: «Досым! Сен кейде жаныма туысымдай жақын
көрінесің» деген асыл сөздер, шынайы құрмет сыйып тұр! Барша досжаран бір-бірін осылай құрметтесе – өмір қандай тамаша болып кетер
еді! Бұл жинақтан өзге де оның жиырмаға тарта кітаптары шыққанын
білеміз. Оның дәл осындай жұқалтаң ғана жинағының өзінде қалыңқалың ойлар сыйып тұрғанына күмәнім болмады. Кітабының атын
қазағымыздың мінезі мен тағдырына орайластырып.
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«Құланойнақ» деп атапты. Құлан деген – байтақ жерімізде еш
теңеден жасқанбай шапқылап өскен ерке жүйрік емес пе? Көз
алдымызға сайын даланы еркін жайлап, үйір-үйірімен шауып бара
жатқан осы жүйріктер елестеген. Алайда сыртқы мұқабадағы сарша құмда тораңғы ма, ши ме, жетімсіреп тұрған бір түп өсімдікті
көргенде жүрек шіркін: «Неге мұндай көріністі пайдаланды екен?»
деген оймен шым ете қалды.
Ал Несіпбектің осы аттас өлеңін оқығанда сурет сыры азды-көпті
белгілі болып, өзегімізді өкініш өртеді. Сөйтсек... меңіреу далаға
айналған аймақта қазір құланнан тігерге тұяқ қалмапты-ау! Жары
лыстан үркіп қашқаны, аңшының мылтығынан мерт болғаны бар
– әйтеуір, жоғалыпты. Құлан жоқ. Аты ғана – Құланойнақ,
Меңіреу, мелшиеді ұлан аймақ.
Шегеді аяқ бассаң сес көрсетіп,
Түбінен тобылғының жылан айбат.
Сұмдық сурет емес пе?
Көк шалғыны жайқалып, құланы ойнақ салып, балдырғандары
жүгіріп жүретін аймақты жыланның жайлап алуы – қазақ даласының
басынан кешкен шынайы қасіреті екенін жетеге жеткізіп отыр.
Сол қасірет әсіресе, Неіпбектей ұлдарының жанына елден ерекше
батуының да сыры бар.
Өйткені ол – елінің сөзін сөйлейтін ақындар ғой!
Қайғыдан көз ашпаған мына қырға,
Бәрі бір күлдің бе сен, жыладың ба.
Тағдырлас құланменен қайран елім,
Өзінің запы болған тұрағында, – дейді ақын.
Ақынның туып-өскен, бала кезінде жалаң аяғының ізі қалған
даланың жарылыстан көз ашпаған Семей аймағы екенін білген адам
оның жанының неге осынша мұңға бататынын түсінер еді.
«Ботадай боздап тұрған боздақ дала,
Сұрайды жоғалғанның кегін кімнен?» деген сауалға кім жауап берер?
Дәл осы:
«Елі жоқ. Қыстаулардың орны ғана,
Тінтеді шидің түбін жел қуана» – деген сурет тек Семей даласында ғана емес, қазақтың талай ауыл-аймағында көз алдыңнан шыға
келетін, қамықтыратын таныс, жүдеу көріністер.
Осының бәрін қашан, қалай орнына келтірер екенбіз деген ой
өзін ұлт ұланы деп санайтын әркімнің көкейінде жаңғыруы парыз
ғой. Жаңғырып қана қоймай, іске асуға тиіс міндет қой.
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Шіркін, елдің қамын ойлауға тиіс биліктің екі шылбыр, бір тізгінді
қолына алғандар осы өлеңді оқыса не дер еді?
Ақынның өлең жазудағы міндеті, ойы – жан-жүрегіңді жылатып,
мұңайту емес, осындай көріністерді көз алдыңа келтіре отырып,
ертеңіміздің жарқын болуына өзіндік бір үнімізді, үлесімізді қосуы
мызды армандауы деп ойлаймын. Әр пенденің қолынан қайтсе де
бір жақсылық, бір игілік іс бар екені анық.
«Құланойнақта» суреттелген көріністерге табиғат емес – адамдар
ғой, кінәлі.
Даланы ерке құланнан айырған қателіктеріміз бен қатыгездігімізді
ойлағанда көзімізге келіп қалған жасты еріксіз іркіп, кітапты әрі
қарай парақтағанда
«Көз жасы» деген өлең жарқ ете қалды.
«...Күлсе де, жыласа да сендіретін,
Өмірде көз жасынан таза бар ма?!» – депті ақын. Солай ма? Кейде
ғой, еркектің көз жасын жасықтыққа балап, жыласақ көрсетпеуге
тырысып, бұқпантайлап жатамыз. Сөйтіп өзімізді тежей-тежей шын
жылай білу қасиетінен де арылып кететіндейміз.
Сөйтсек:
«...Қайғырсаң, қуансаң да, ең алдымен –
Жарқыным, жылау үшін жүрек керек» екен!
Шынында көз жасынан таза не бар? Сәбидің көз жасын көрсек
– көңіліміз майдай еріп, дегенінен шығуға асығып тұрудың өзі
сол мөлдір тамшының киесі екен-ау... Шын қуансаң да, шынайы
қайғырсаң да – осы сезіммен, ыстық жас бетіңді жуып білдіресің ғой.
Несіпбектің осы өлеңін жүрегімен оқыған жан көз жасының
жасуға емес, бұрынғыдан мейірімдірек болуға бейімірек қасиетін
аңғарар еді-ау! Сөйтіп, «Құланойнақтағы» өкінішке көзімнің була
нуынан өзімді тежеп отырғанда «Көз жасы» өлеңін оқып, осындай
ойға қалдым.
Жүрегі туған елдің жаралы рас,
Жазықсыз ұшты сансыз бағалы бас.
Мысқалдап өлшеп көрген бар ма, сірә,
Қаншама төгілгенін қаралы жас? – дейді ол.
Ақындарға (әрине, нағыз ақындарға) тән бір керемет – ғылымның
өзі дәлелдеп бере алмайтын кейбір құбылысты олар өлеңіндегі бір
шумақпен түсіндіре алады деген ұғым бар. Бұл пікірге осы «Көз жа
сы» өлеңіндегі осындай шумақтар дәлел болса керек!
...Бұл мақалада Несіпбек ақынның барлық еңбектеріне тоқталуды,
баға беруді мақсат етіп отырғамыз жоқ. Бір мақалаға оны сыйғыза
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қою мүмкін де емес. Сондықтан қолымыздағы «Құлан ойнақ» кіта
бын парақтай отырайық.
Алдымен бұл жинақта жазған-сызғандарының бәрін тоғытатын
ашкөздік жоқ. Айтулы «Атамұра» баспасынан жұқалтаң болып
шыққан кітапқа сөзіміздің басында айтқандай қалың-қалың ойлар,
сәулелі сезімдер сыйып тұруы – заңдылық.
Өмірге келген сәбиді ақ бесікке салып әлдилеумен басталатын
өмір жолы сияқты кіт ап та «Бесік жыры» деген өлеңмен бас
талыпты.
Жаркент өңірінде бір үйде қонақта болғанымызда нәрестені қазақ
бесігіне бөлеп, кәдімгідей: «Әлди, әлди, ақ бөпем» деп ыңылдап
отырған әжені көріп едім. Жасы жетпіске енді ғана жақындаған, күні
кеше талай лауазымды қызметтердің де «құлағында ойнаған» сол ақ
жаулықты ананың бұл үшінші немересі. Ол бесік жырын ешкімге көз
қылып емес, күнделікті осы әуенмен сәбиінің тербеліп ұйықтауы
үшін айтады екен.
– Қазақ бесіктері әлі де бар екен-ау, – деді жанымыздағы бір жас
жігіт таңырқап.
– Соны тербеп отырған мына кісінің «әлдиін» айтпайсың ба?
Біздің мұндай қошеметіміз бен таңданысымзға сол ана:
– Бұл бесікті Қытайдан оралған қандасымыз жасап беріп еді.
Осымен екінші немеремді осыған бөлеп отырмын. Менің әлдиімсіз
бұлар ұйықтай қоймайды, – деді жайбарақат. – Енді осы бесік пен
әлдиді келіндеріме аманат етіп қалдырсам деймін.
Қолымдағы «Құланойнақ» жинағының алғашқы бетіндегі «Бесік
жыры» өлеңі ойыма осы оқиғаны түсірді.
Адамның еске түссе есіл күні,
Есіне түседі екен бесік жыры.
Жадымнан оқта-текте шығып кетсе,
Анашым, айналайын, кешір мұны, – деп Несіпбек кешірім сұраса, ел
ішінде бесік жырының жоғалмауына осы ниет те ықпал ететіндей.
Ақындардың өлеңдерінің бір мақсаты – адамн ың өзін-өзі
түсінуіне, баға беруіне ықпал ету болса, тағы бірі – өзгенің жүрегіндегі
жақсылықтарды бұлақ көзін аршығандай аша білу деп ойлаймыз.
Осы ойымыз Несіпбек өлеңдерін оқығ ан сайын айқындала
түседі.
...Біздің қатарымыз – Несіпбектің: «Киізіне жүні кеткен жүз
қойдың, шаңырағы қайыңынан күнгейдің» – дегеніндей, киіз үйдің
не екенін, оның қаншама қасиетті бойына сақтап тұрғанын біліп
өскен ұрпақ. Несіпбектің «Ошақ» деген өлеңі қараша үйде, күздің
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қара суығында ошақ басына үйіріліп, сол арқылы бір-біріне жаны
жақындай түскен, тағы да ақын өлеңіндегі: «Қою түтін құшағында
аунаған, қандай ғажап, жалынды ошақ лаулаған» дегендей, ошақ
басында бір-біріне иық тіреген адамдарды көз алдыма елестетті.
Өйткені өзіміз де осы күйді бастан кештік. Бір шаңырақ астында, бір
ошақтың маңында шүпірлескен ұрпақ бір-біріне жанашыр, бауырмал
да болып өседі ғой. От басындағы жақындық кезінде бір-бірімізден
алыстатпай, бауырмал етіп тәрбиеледі.
Ал қазіргідей әркім темір есіктерін сарт-сұрт жауып алып, оңаша
күй кешкен заманда Несіпбектің өлеңінде айтылғандай:
Тағасы тағатымның бітті сынып,
Аймала, алауыңды тік түсіріп.
Қазанға бара салып бас қояйын,
Қара ошақ жатырмысың, сүт пісіріп?! – деген жолдар сары сағы
нышыңды қозғап сала береді. Қалада отырып, ауылыңа жетуге
асығасың. Қара ошақтағы оттың қоламтаға айналмай, қайта жануына
қозғау болған Несіпбектің қара өлеңіне рахмет айтасың.
Адамды селт еткізбейтін, қанатын тауық іспетті ғана қағып жүрген
өлеңдердің де қыран жырлармен қатар тұруға ұмтылатыны бар.
Несіпбек жырлары ешқашан әсіре қызылға ұмтылмайтын, оқыған
адамымен сырласып отырғандай әсер ететіндігімен жанға жайлы,
жүрекке жақын.
Ол не айтқысы келсе де өз жүрегінен өткізіп барып айтады. Бұл
– ақиқат! Мәселен, кейбіреулерді біз: «Ана тілін білмейсің, білгің
келмейді. Сен сондайсың да, мұндайсың» деп сынға алып, тіпті,
күстәналап та жатамыз ғой. Осыны Несіпбек өзінің «Ана тілі» деген
өлеңінде:
Ел бетіне қалай ғана қараймын,
Ана тілім, егер сені білмесем, – деп;
Туған анамды ұмытқаным емес пе,
Ана тілім, егер сені ұмытсам, – деп;
Қойсын маған күннің көзі түспей-ақ,
Ана тілім, арына дақ түсірсем,
– деп тіл алдында өзінің жауапкершілігімен ұштастыра айтады.
Тіліміздің, дініміздің, діліміздің жағдайына елдің нағыз азаматтарының жаны жүдеп, көңілі күйзеліп-ақ жүреді ғой. Соны жеткізіп айтар тіл керек, жетеге жеткізер ақыл керек. Соны ел-жұрт
ақынынан, жазушысынан, барлық суреткерінен күтері анық.
Әдебиеттегілердің тағы бір парызы – ел алдында, елдің қамын
айтып сөйлей алуы болса керек. Сол деңгейде бола алатын ақын
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бар. Сөз орайы келген соң айта кетсек, сондай сөз зергері деңгейінде
Несіпбек ақын нық басып тұр десек артық айтқандық емес. Бұған
оның қозғап жүрген тақырыптары, айтып жүрген ойлары, жүректерге
жетіп жатқан еңбектері дәлел. Соның бір айқын көрінісі – «Ерлікке
ескерткіш» жыры дер едік.
Қырықтан асқан жастамын,
Қырқылжың тарта бастадым.
Құбыла соққан құйындай,
Қылықтың бәрін тастадым,
– деп ақынның өзі айтқандай осы жастың өзін жол ортасынан
асқан белең көрсе де, өлең жолында бұл қылшылдап тұрған кезең
емес пе?
Сол қылшылдаған кезінде заманның келбеті оны қарт адамдай
мұңға батырады, ертеңгісін ойлатып, елі үшін, болашақ ұрпағы үшін
қам жегізеді.
Түлкіге өлім – түсінен,
Ақынға қатер – тілінен.
Ашыған сүттей іріген,
Сасыған еттей шіріген,
Шошынам елдің түрінен»,
– деп ол неге ашынады? Бір қарағанда ел бүтін, мал түгел емес пе?
Солай екені де рас, алайда, ақын: «Сырты бүтін елімнің іші түтін
болмаса игі» деп уайым жейді ғой!
Өлең әлемінде ол «Орда бұзар отыз ынан» бұрын танымал
болуының өзі ауыз толтырып айтар ерекшелігі дер едім. Оның
«Бассүйектер» деген поэмасы «Жалынн ың» жабық бәйгесіне
түскенде сарабдал ақындар: «Мұны өмірдің бар теперішін көрген
қарт па, әлде, ақыл кемелінен асқан абыз жазған ба? Бұл кім болды
екен, ә?» деген ынтызар сауалдармен бас қатырыпты-мыс. Сөйтіп,
жүлделі орынды жас ақын жеңіп алған. Бірді жығар білектіден, мың
ды жығар білімдінің озуы деген осы!
«Бассүйектер» поэмасының әр шумағын мысалға алып келтіруге болар еді, әрине! Алайда, ол туындыны түгелдей оқып шығуды
оқырманның өз үлесіне қалдырып, поэма емес «Бас» деген өлеңіне
тоқталсақ...
Эрмитаждан ханның басының жәдігер ретінде сақталуын көрген
адамды намыс қысуы – заңдылық. Қырғыздар қылышының таңбасы
намысыңды жанырдай із қалдырған сол бассүйек неге басқа жақта
сақталуда?
Осыны ақын:
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Көндік талай, тонауға да, талауға,
Бостандығым желбірейді жалауда.
Именемін көтеруге кеудемді,
Ханның басы жатқан кезде қамауда,
– деген қапаланумен білдірген ғой.
Оның «Тоғыз тарау» поэмалар жинағын оқысаңыз дастангер ақын
ретінде, термелеп жазылған өлеңдерін ден қойғанда – термеші,
он бір буын жырларына қанықсаңыз – қазақтың қара өлеңінің
қаймағын қалқыған ақын ретінде қабылдайсыз.
Құдды сахнаға шығып алып, домбырада да, қобызда да, сырнайда
да ойнай білетін жеті өнердің иесін көргендей боласыз. Сірә, «Бір
өзі – бір оркестр» деген осындайдан айтылатын сияқты. Оның «Сар
дар», «Шақантай», «Сары қыз» сияқты өзге де дастан-поэмалары
осылай ой түйіндеуімізге себеп.
...Өткен жылы ғана ғой, Несіпбектің азаматтың ардақты жас –
алпысқа толғаны! Сонда әдебиет пен өнердің небір марқасқалары
қатысқан жыр думаны, поэзия мерекесі өткен! Әдетте мұндай кеш
барысында қаламгерлерге: «Алпысыңызда қандай биіктерге көтерілдім
деп ойлайсыз? Қандай жетістіктеріңіз бар? Алдағы жоспарыңыз
қандай?» деген сауалдардың қарша борайтыны белгілі. Мұндай сәтте
қаншама кітаптары жарық көріп, абырой-даңқы асқақтап жатқанымен
кім болса да: «Берерім әлі – алда... Жазған жырларымнан гөрі – жа
зылатын дүниелерім құндырақ сияқты», – деп жауап берері сөзсіз.
Несекең де солай деген шығар. Бұл үлк ен ақындарға тән
қарапайымдылық қой. Әйтпесе, Несіпбектің берген дүниелері де
ауыз толтырып айтарлықтай, мақтануға тұрарлықтай сомдалған
шығармалар. Бірақ сол кеште Несіпбектің ауыз толтырып айтуға
тұрарлық деп санаған бір жаңалығы қызық болып шықты.
– Менің құрдастарым бұл жаста немере көріп отырғандарын
мақтан тұтып жатады. Олары өте орынды. «Алпысында немере
көрмесең – немене бітіріп жүрсің?» деп қалжыңдауымызға болады
ғой... Ал мен алпысымда – шөбере көріп отырған үлкен атамын! –
депті сұрақ қойған тілшіге.
– Тізе берсе Несіпбектің талантына шек жоқ сияқты. Жұрт немере
көргеніне мәз болып жүрсе, тіл-көзіміз тасқа, ол шөбереге ата болыпты.
– Циклды өлеңдерімен таңдай қақтырып жүргендерді ол поэма
деген жанрға қайта бедел әкеліп, тамаша дастан, поэмалар жазуымен
басып озды.
– Батырлардың тек арман-қиял дастандарда суреттелетін бейнесін шынайылығымен қайта түрлендіріп, ата-баба рухын биіктете
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түсті. Талай батыр бабамыз жатқан орнында бір-бір аунап, рухы
биіктей түскені анық.
Кезінде университетте Несіпбекке сабақ берген ұстазы, көрнекті
ғалым, қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбекұлы да ақынның
әсіресе, батыр бабалар туралы дастан, поэмаларына жоғары баға
бере, ағынан жарыла сөйлеген.
Қазақтың бір тұтам жерін жауға бастырмау үшін өмірін бәйгеге
тігіп қорғаған батырлар, ел тұтастығын ойлаған данышпандар, өзге
де ұлықты істер туралы дастандарының бүгінгі күннің тақырыбына
ұштастыруын ақынның нағыз шеберлігі деп бағалады ұстаз. Ол мұны
Несіпбектің поэмаларынан үзінді келтіре отырып алға тартты. Бұл
мадақтау өз алдына үлкен баға ғой.
Осындай тамаша жырлар жазатын ақын қашан да өнер иелерінің,
яғни композиторлардың, сазгерлердің де назарында жүретіні белгілі.
Ақынның жүрек қылын шертер өлеңдеріне жазылған әндер бір төбе!
Соның бірегейі «Алаштың Ақселеуі» атанған Ақселеу Сейдімбе
ковпен бірлесіп жазған «Сарыарқа», «Дәурен-ай» әндері оны тағы
бір қырынан танытты. Бұл әндердің мәтініндегі: «Шапқан аттай,
атқан оқтай, дәурен-ай», – деп келетін сағыныш пен арманға толы
жолдар кімді болса да толғандырмай қоймайды. Ал өзі де қаламгер,
ән жазудан да талай жүрек тербер дүниесі жарық көрген Тұрсын
жан Шапаймен бірлесіп жазылған «Дариға дәурен», «Арман» атты
туындылары қандай?!
...Өлеңнің ең үлкен бағалаушысы – сол өлеңді өздері жазбайтын,
бірақ ақынды бәрінен артық бағалай білетін – оқырман ба дерсің!
Олар болмаса кітап дүкендерінің сөрелері өтпей қалған кітаптардан
қайысып тұрар еді.
Жырсүйер оқырман болғандықтан ғой, жақсы әдеби туындылардың
сол сөрелерден тез таралып, әр үйдің жеке кітапханасынан орын
алатындығы.
Облыс орталығындағы кітапханаларының бірінде осыдан біраз
уақыт бұрынғы өткен оқушылар конференциясы ойға оралады. Оған
ақын Несіпбек Айтовтың «Тоғыз тарау» поэмалар жинағы өзек болып
еді. Оқу залында отырғандардың дені – студент жастар, дегенмен
бірді-екілі ересектер де бар.
Шағын баяндама жасаған Гүлнұр деген кітапханашы қарында
сымыз жинақта: «Сардар», «Бердіқожа батыр», «Шақантай», «Көкала
үйрек» «Кәмей ұшқан» деген дастандарының топтастырылғанын
хабарлай келіп, дастандардағы батырлар бейнесіне қысқаша тоқ
тала кеткен.
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– Тарихи дастандар болғандықтан мұндағы батырлар бейнесінің
шындықтан аса алыс емес, нақтылы деректерге негізделгеніне де назар аударыңыздар,– деп еді. – Әрине, көркем шығарма болғандықтан
әсерлену, кей тұстарын суреттеуде ашық бояулар болғанымен, қазақ
батырларының тұлғасына бұлардан көлеңке түспейді. Олардың ер
ліктері мен батырлығы әсіре бояусыз, терең ойлылықпен шынайы
көрсетілгенін аңғарған шығарсыздар, – деді ол сөзін жалғап.
Біз әдетте жастарды мұндай күрделі тақырыптарға талдау жасай
қояды деп ойлай бермейміз ғой. Ал мына жап-жас қарындасымыз
ақын дастандарына кәдімгі үлкен сыншыдай мән беріп тұр. Біз
осыған разы болып отырғанбыз.
Оқу залында отырғандардың бірі сөз беруді сұраған. Текеліде
кенші болған зейнеткер Қадыр деген ағамыз екен. Сол кісі:
– Мен қазақ халқының батырлары хақ ында: «Олар өмірде
болғанымен батырлықтары, елін, жерін жаудан қорғаған жорықтары
туралы дастан-жырларды баяғыдағы «Батырлар жыры», «Қырық
қыз» сияқты қиялдармен жазылатын шығар деп ойлаушы едім. Кі
тапты парақтап отырсам – әр дастанда еліміздің қаншама тарихы,
қайғысы мен қасіреті, қуанышы мен шаттығы да тұнып тұр, – деді.
– Жалпы бар ғой, өлеңде болсын, прозада болсын – ойдан бояма
етіп құрастырылған оқиғалардың жалғандығы сезіліп тұрады. Ал
мына кітаптағы дастандарда олай еместігі бірден байқалады. Жасыратыны жоқ, мен бұрын бұл ақынның кітаптарын көрмеппін. Сірә,
дүкендерде шаң басып жатпағандықтан қолға түспеген шығар, – деп
елді бір күлдіріп алды ол. – Енді Айтұлы деген іздеп жүріп оқитын
ақыным болды.
Сөйтіп кенші ағамыз өлең сөздің де кенін қаза алатын парасатын
жастарға бір байқатып кетті.
...Өзі өлең жазбаса да поэзиядан жан-жақты хабары тағы бар оқу
шымыз Несіпбектің «Бәйтерек» поэмасы туралы ойын:
– Елбасымыздың бейнесін жағымпазданбай, орынсыз дәріп
темей, шынайы көрсеткен ақын ретінде өзім ақынға шын риза
болдым. Қай мемлекет болсын, өзінің көшбасшысын құрметтеуі,
қастерлеуі керек. Қара халық қастерлесе – ханның қасиеті арта тү
седі, – деген аталы сөз бар ғой.
Елбасымыздың әспеттейтін де, мадақтайтын да еңбегі, ақылпарасаты кер ем ет емес пе? Осыны табиғи түрде, әлем іштемей
жеткізу – сөз зергерлерінің парызы. «Бәйтеректе» осы парыз орын
далған,– деп еді ол. – Өз басым өлеңдерді көп оқимын. Баспасөзде
көбінесе қысқа өлеңдер, топтамалар шығып жатады. Әсіресе, соң
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ғы кезеңдерде поэмалар шыға бермейтін сияқты. Әдетте бұл жанр
ұзын сонар сияқты көрінеді ғой. Ал Несіпбек ініміздің поэмалары
бір бастасаң бас алмастан оқитындай тартымды жазылады екен.
Міне, өздері өлең жазбаса да нағыз шыншыл, сыншы оқырман
осылай бағалайды ақынды. Өнердің де, әдебитеттің де халыққа
қызмет етумен биіктейтіні белгілі. Ендеше, әдебиет айдынындағы
Айтовтың да ақындық тұлғасы осындай қарапайым халыққа ізгі
қызмет етуімен, солардың бағалауымен биіктеп, сомдала түсері хақ.
Біз осыған тілектеспіз!
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ДАРИҒА – ДӘУРЕН
Қонақта отырғанбыз. Жұрт дастархан басында емен-жарқын
дуылдасып отыр. Кенет бір жас жігіт:
– Тыныш, тыныш! Бір сәт тыныштала қалыңыздаршы... Рамазанның
әнін тыңдайық, – деп төрдегі теледидарға қарай ұмтылды.
– Ой, өшіре салыңдаршы, сол жәшікті! – деді қонақтардың бірі.
Бірақ жұртты бұл кезде әншінің қоңыржай дауысы баурап алып
еді. Көгілдір экраннан Рамазан Стамғазиев еді ән салып тұрған.
«Дариға дәуренді» әншіні сілтідей ұйып тыңдадық. Ал, ән аяқталған
соң қайта дуылдай бастадық. Енді әңгіме ауаны Рамазанның
әншілігіне, одан қазақтың дәстүрлі әндеріне ауыса берді.
– Бір бейнеклипте ұлтымыздың талай салт-дәстүрін қамтыпты.
Бұл әннің құдіреттілігі ғой, – деді өнерлі ортада қызмет істейтін
қарындасымыз. – Осы әншінің дауысы адам жанындағы мұң мен
сағынышты қозғай ма, әйтеуір бір өзгеше күйге түсесің!
– Енді өнердің қасиеттілігінің өзі сонда емес пе? Ән, музыка
адамға бір сәттік әсер берумен шектелмейді, жағымды ән тыңдаған
адамның жұмысқа қабілеті де арта түседі екен, – деді тағы бірі.
– Ол әсіресе халқымыздың дәстүрлі әндерін тыңдаушысының
жүрек пернесін дәл басар шеберлікпен орындайды.
–Жақсы әнге елтімейтін адам некен-саяқ шығар! Тіпті, қызметі
өнермен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын сұсты адамның өзі мүлдем
әнсіз, өлең-жырсыз жүре алар ма? Ондай өмір сұрғылт бояулардан ғана
тұратындай сүреңсіз болып шықпай ма? – деген ойлар да ортаға салынды.
Сөйтіп, танымал әншіміз Рамазан Стамғазиевтың орындауындағы
әндерді тыңдаған сайын адамның игі әсерге бөленетіні туралы пікірсайыс осылай өрби жөнеліп, зорға тоқтаған.
Айтты айтпады, ол қандай әнді орындаса да оны тұрақты тыңдап
келе жатқан тыңдаушысы: «Мына ән тек Рамазанның айтуы үшін
жазылған ғой!» деп рахаттанып отырар еді. Шындығында қай әнші
болса да айтар әнін өзінің дауыс ырғағына, диапазон кеңдігіне,
мәнеріне қарай таңдауы міндет. Тіпті, ән мен әншінің мінезі де
үндесіп тұруы тиіс деген де түсінік бар.
Рамазанды ән сүйер қауым бастапқыда домбырасын күмбірле
тіп, соған қосыла шырқаған әнімен таныған! Ол әнінің бір қанаты
– домбыра, екіншісі – өзінің дауысы болып, өнерге қанат қаққан.
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Сонда арнайы музыкалық мектебі жоқ қазақ ауылындағы балаға
дәстүрлі әнді үйреткен кім, оның құдіреті қайдан дарыған? Ондай
қасиет қашан да қазақ отбасынан шыққан, табиғатында әншілік талабы бар өскіннің санасына өнімді жерге себілген дәндей көктейді ғой.
– Есімімнен-ақ аңғарылып тұр ғой, – дейді Рамазан жөн
сұрасқанға. – мен осы айда туғанмын. Атымды әкем өзі қойыпты.
Айға деген құрметі ғой. Үлкен ағамның аты – Роллан, ал әпкемнің
есімі де осыған ұқсас – Роза.
Төрт-бес жастағы кезім ғой, әжем аузын бекіту үшін таң атпай тұрып, сәресі ішетін. Мені де оятып алушы еді. Сонда ренжімей тұрамын, ол кісімен тәтті-дәмдіні бірге татамын да, қайта
ұйықтаймын. Осылай рамазан айының не екенін біліп өстім. Содан
көкейге түйгенім: адамдар бір-біріне қайырымды болуы керек деген
ұғым. Әсіресе жоқ-жітікке, жетімдерге қол ұшын беру – бәріміздің
парызымыз екенін атаммен әжем санама құйып отыратын. Сол парызды ұмытпай келемін десем – мақтанғаным емес.
Олардың балалық шағында ауылдағы радио ақ таңнан: «Эфирде
«Шалқар» радиосы» деп саңқылдап, түн ортасына дейін ауылды ән
мен күйге бөлейтін. Сол жылдары теледидардың да әр үйде орын ала
бастаған кезі ғой. Одан да халық әндері мен күйлерінен концерттер
жиі беріліп жататын. Міне, болашақ әншінің көңіліне өнер шоғы
осылай түскені анық. Ұстаздың үйретері өз алдына, баланың санасында өз бетімен іздену, үйрену деген талпыныстың орны ерекше.
Талай дарынның көзі осы ұмтылыстармен ашылған...
Оның бала кезінде ауылдағы той-думан қазіргідей даңғаза музыкамен ауыра қоймаған-ды. Арақ-шарап та көп ішілмейтін. Тіпті,
ата-анасына ілесіп сол думандарға барып жүріп, олардың ащы суды
татып алғанын көрмепті. Сонда да той-томалақтардың арқауы – ән
болушы еді. Қазіргі тойлардағыдай арнайы әншілер емес, ауылдың өз
адамдарының шырқаған әндерімен, күмбірлеткен күйімен, жастардың
биімен қызықты өтетін. Қазір өнертанушылардың «Дәстүрлі әндер»
деп ерекше мән беріп жүрген әндері сонда шырқалатын.
Сөйтіп мектепке барғанға дейін-ақ ауыл балаларының санасына
да, құлағына да халық әндері сіңісті бола берді. Бұл олардың алғашқы
музыкалық сауат ашуы іспетті болатын.
Мен бала кезімнен домбырамен дос болдым. Ешкім үйретпесе де
үлкендердің қайсысы осы аспапта ойнай бастаса соның жанынан
табылатынмын. Солардың саусағының әрбір қимылы қандай, пернені
қалай басып, тиекті қалай жылжытады – осының бәрін бала болсам
да қалт жібермей, есте сақтап қалуды ойлайтынмын.
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...Сонымен мектептен соң алдымен әскери борышын өтеп келген Рамазан Алматыға музыкалық білім алуға аттанған. Онда қазіргі
эстрада және цирк колледжі «училище» деп аталатын. Сол оқу орнында Қазақстанның белгілі әншілері Ғарифолла Құрманғалиев
пен Жүсіпбек Елебеков өз кластарына оқушылар таңдап жатады.
Бұл есімдер оқуға түсуге келген жастардың бәріне таныс. Олар тіпті
әнді осы әншілер сияқты айтуды армандайтын.
Ғарифолла Құрманғалиевтің ән шырқау мәнері қандай! Екі көзі
жалт-жұлт! Дауысын мың құбылта, өзекке от тастай орындайды ғой.
Бұл стильде ән орындаған әншінің сірә, алқымы бүлкілдеп, бұлшық
еттері бұлтылдап, буындары түгел ойнақшып тұруы керек шығар.
Ал Жүсіпбек Елебековтің орындау түрі басқаша. Бұған әншінің
кең тынысты үні қажет. Жүсекеңнің класына қабылданғандарға
белгілі әншілер Қайрат Байбосынов пен Жәнібек Кәрменов сабақ
береді екен. Рамазан осы класқа қабылданған.
Табиғатында байсалды, байыптылықты жақсы көретін Рамазанға
осы екі әншінің орындау үлгісі ұнайтын. Қайрат Байбосынов әнді
баяулатып бастап, әуелетіп жібергенде Рамазанның көз алдына
байтақ дала елестесе, құлағына қалықтаған құс қанатының суылы
естілгендей болушы еді. Сол көңіл құсы қалықтап барып, көз ұшында
тұрып алғандай әсер тудыратын.
Ал Жәнібек Кәрменовтің дауысы қиянға көтеріліп кеткенде оған:
«Шынымен әнде қанат бар-ау» деген ой келетін. Осы ұстазының
мінезі де өзі шарықтатып жіберетін әндеріндей отты, жылдам еді.
– Естігеніңді тез қағып алатын алғыр екенсің,– депті бірде
Жәнібек оған.
– Дауыс ырғағыңның мың иірімі бар ма деп қалдым. Жетісудың
түлегі болсаң да, бұйырса – арқаның әндерін солардан артық болмаса
кем орындамайтын боласың!
«Бәрінен артық айтуды» мақсат тұтпағаны анық. Ұстаздарының
орындаушылық әсері, өзінің табиғи дауысының бейімділігі шығар.
Шындығында кейін Рамазанды тыңдағандар оны арқаның әншісі
деп ойлайтын.
Оның мінезі, өнері Жетісудың арнасы толып, байыппен ағатын
өзендерінен бастау алғандай. Салған әндері қашан да ойлы,
сағыныштарды қозғайтын, мейірімдерді оятатын.
Аттанып бара жатыр аққу қаздар,
Қош енді, қош болыңдар, гәкку-наздар.
Кеудемде күмбірлеген дастан қалды,
Киелі қанатымен аққу жазған, – деп арман толы жан сырын
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өлеңмен төккен Мұқағали Мақатаевтың мұңын түсінгендіктен де
Рамазан осы әнді таңдаған шығар. Осы әнді орындау барысында
әнші қазақ өнерінің қос тұлғасы – ақын Мақатаев пен осы әнді
жазған халық әртісі Дәнеш Рақышевтың рухын өзіндік орындау шеберлігімен биікке көтеріп, олардың көкірегінде кеткен сағынышын
ел-жұртына жеткізіп отырады.
Ән мен әншінің парызы – жүректерді тебіренту болса, Рамазан
Стамғазиев осы деңгейден көрініп келе жатқан әнші.
Ән тек адамдардың көңілін көтеру үшін ғана айтылмаса керек.
Өнер де, әдебиет те, би мен күй де – адам жанында жақсы бір
өзгеріс тудыруға ұмтылады ғой. Осы деңгейден табылған дүниелер
өзінен-өзі халықтың көкейінде орнығып, арада қанша уақыт өтсе
де қалпын бұзбай сақталады. Дәстүрлі әндердің өз мәнін жоғалтпай
келе жатқаны – осының дәлелі.
Дегенмен көне дүниені көздің жауын алардай жарқырата, тозаңын
желпіп, тозғаны болса өңдеп ел-жұртқа ұсыну – кейінгі толқынның
парызы. Ол өнерге алғашқы қадамынан бастап-ақ үлкен жауапкершілікпен қараған.
Білім алу жолы қазіргі Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және
цирк училищесінен басталса, мұнда Жүсекеңнің өзінен бастап,
Ғарифолла Құрманғалиев, Мағауия Хамзин, Бақыт Қарабалина,
Зейнеп Қойшыбаева, Қалыбек Ақтаев, Қайрат Байбосынов пен
Жәнібек Кәрменов сынды және өзге де өнер дүлдүлдері дәріс берген.
Бұлардың бәрінің де бір-бірін қайталамайтын өзіндік орындаушылық
шеберлігі бар. Нақты айтқанда, әрқайсысы – бір-бір мектеп!
Ақан серінің мұңы мен шаттығы қатар қанат қағатын, Біржанның
сағынышы жүрек сыздататын әндері жас әнші Рамазан Стамғазиевтің
өзіндік ерекшелігімен орындауын күткендей, оның шырқауында
басқаша түрленіп кететіні бар.
Осы эстрада-цирк колледжінің директоры Бибігүл Нұрғалиқызы
оны өздеріне дәріс беруге шақырғанда бірден келісім берген.
Өйтпегенде ше, түлеп ұшқан ұясы емес пе? Директор өзі шақырған
соң қолайлы жағдай жасап, әншінің өз класын ашып беріп, жас
ұрпаққа қазақ әнінің қасиетін дәріптеп, дәстүрінжалғауына
мүмкіндік тудырып отыр. Бұл да болса өнерге деген құрмет, әнші
еңбегінің жанғаны.
Өрімдей өнерпаздарға дәріс беру деген қандай? Ол үлкен жауапкершілікті жұмыс. Алдыңа келіп отырған қыз-жігіттердің бәрінің
туа бітті қабілеті бар ма? Бар болса, кім неге бейім? Бүгін олардың
сол қабілеттерін жақсы тамыршыдай дөп баса білмей, уақыт
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өткізіп алсаң – қиянат қой. Қазір Қазақстанның еңбек сіңірген
атағы бар оқытушы ретінде шәкірттеріне осындай көзбен қарап,
әрқайсысының бейімділіген дұрыс бағалап, бағыт беруді парызы
санап келеді. Әзірге бұл пайымдауы жаза баспай келе жатқанына
шүкіршілік етеді.
Бұл колледжде он жылдан астам ұстаздық етіп келе жатса, бұған
дейін де ол өнердің қара шаңырағы Құрманғазы атындағы қазақ
ұлттық консерваториясында дәріс берген. Екі оқу орынында да
өзінен дәіріс алған шәкірттерінің еңбегін еш еткендері жоқ. Бәрі де
халық игілігіне қызмет етіп жүр. Ендеше, Рамазан Стамғазиевтай
танымал, дәстүрлі әншіден дәріс алар шәкірттері азая қоймас.
– Сабақ беруден өзге, негізгі жұмысым – Орталық Қорғаныс
министрлігінің әншісімін, – деген еді ол жүздескенімізде.
...Рамазанның көгілдір экраннан да, баспасөз беттерінен де аса
жиі көрінбейтінін аңғаратынбыз. Тіпті, Алматының үлкен сарайларында жылына бір жеке концертін бергісі келсе ұйымдастыруына
болатын деңгейдегі әнші ғой. Бірақ оны осы қатарда да жиі ұшырата
бермейміз. Осының себебін сұрағанбыз.
– Меніңше жыл сайын халықты жинап, концерт бере бергеннен
беделің де артпайды, шеберлігің де оған байланысты шыңдалмайды.
Қандай танымал әнші болсаң да жұртты мезі етпеуді ойлау керек.
Мен осыны ұстанамын. Әрине, зәулім Сарайларда жиі концерт
бермегенмен қол қусырып отырған да жоқпыз ғой. Әншілік жолды
таңдаған соң, олай отыруға хақымыз да жоқ.
Ән де тұлпар сияқты – оған шабыс та бап та керек. Баптауымыз
сол – дайындықтар, репетициялар, жаңа әндерді үйрену, жетілдіру,
альбом, клип түсіруге даярлау ғой. Бұл орайда әннің де кейде «Бап
шаба ма, бақ шаба ма?» деген ұғымға кездесетіні бар.
Бап шабу керек болса – әнші де, сазгер де қолдан келгенше
туындысын шебер мүсіншідей қырнап, жонып әбден жетілдіре түсу
қолынан келеді ғой. Ал, «Бақ шабады» деген сірә, сол жазылған жаңа
әндердің, клиптің немесе альбомның ел ішіне тарауы, тыңдарманына
жетуі, концерттерінің насихатталуы дер едік.
Бұл аталғандарды әншінің немесе композитордың өзінің ғана
атқаруы мүмкін бе? Бұл істі тиянақтау үшін ол шығармашылығын,
өнерін жиып қоюы керек қой. Ол қалай болады сонда?
Бұрнағы жылы оның төрт бөлімнен тұратын «Сәуле-ғұмыр»
атты есеп беру кешіне қатысқанымыз бар. Кең Сарайда бос орын
қалмаған. Сонда аңғарғанымыз. Рамазан сынды әншінің тұрақты
өз тыңдарманы, көрермені бар сияқты. Олар бірыңғай орта жастағы
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немесе қартаңдар ғана емес, сол кешке қаншама жастар да жиналды.
Осыдан барып халықтың дәстүрлі әнге ден қоя бастағанын көріп,
қуанып қалғанбыз. Ал Алматыдан, Астанадан шалғай аймақтарда
өнердің бұл түріне сусап отырған жұрттың да бар екені анық.
Сондықтан онымен әңгімеміздің бағыты дәстүрлі әндерге ойыса
берген.
– Сәтін салса кейде концерттеріміз аншлагпен де өтіп жатады. Алайда, дәстүрлі әндерді қамтитын шаралар ойдағыдай
насихатталмағандықтан, мүмкін тіпті, өнердің бұл түріне аса мән
берілмегендіктен бе, концерттерге жұрт жиналмай қалады. Кейін
естиміз көрермендер, тыңдарман қауым мұндай шаралардың өтетінін
естімей, қапы қалып жатады екен, – деп басталған әңгіме барысында
біршама ойлар ортаға салынған.
Қазақтың қазақ екенін танытатын – дәстүрлі өнер. Ол кешегі
Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Қали Байжанов сынды
әншілердің салған әндерінде, «Айман-Шолпан», «Қыз Жібек», «Ер
Тарғын» сияқты опералардағы қазақы сарында сақталған. Осыларды
дәл сол алғашқы күйінде болмаса да, аса үлкен өзгеріссіз тыңдағысы
келетін ел-жұрт баршылық. Бірақ оларға жетіп жатқан өнер қайда,
осы туындыларды табиғи қалпында көрсететін орын қайда?
Қазақтың дәстүрлі өнерінің қара шаңырағы Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында қазақ опералары
жиі көрсетіліп жатыр ма? Дәстүрлі әндердің концерттеріне жұртты
көбірек қамту үшін оны насихаттау, тіпті, жарнамалаудың өзі үлкен
қиындық тудырады екен. Шүкір, дәстүрлі әндерді орындаушылар
баршылық. Әттең оларға қолдау ойдағыдай болмай отыр. Мәселен
шетелге шыққанда өнеріміз қалай бағаланады? Әрине, ұлттық бояуымен, ұлттық нақышымен ерекшеленіп, осы өнеріміз арқылы еліміз
де біршама да таныла түспей ме!
Қазақтың қара домбырасына, оның шанағынан төгілген өнерге
таңдай қақпайтын ел жоқ. Біз қадірін аса білмей жүрген бұл киелі
аспапты жапондықтар да, американдықтар да, немістер де, әйтеуір,
қазақ өнер иелерінің табаны тиген шет мемлекеттердегілердің бәрі
де таңдай қаға таңданып, қызығып қабылдайды.
Осы орайда мына бір жайды айта кетсек:
Ресейде тұратын Абылайхан Оспанов деген әншіміз бірде
көрермендеріне домбыраның өзге музыкалық аспаптардың да ролін
ойнай алатын мүмкіндіктерін көрсетіпті. Ресейліктердің бел ортасында жүріп оның қолынан домбырасы түспейді екен. Байқаулардың
бірінде ол домбырамен асатаяқтың, тайтұяқтың, шылдырмақтың,
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тіпті қобыз бен сыбызғының да үнін келтіріп, Нұрғиса Тілендиевтің
«Ата толғауын» орындап беріпті. Сөйтіп, жалғыз домбыраның өзінің
бір оркестр бола алатынын байқатыпты. Міне, біздің домбырамыздың
киелі екені осылай да дәлелденіп жатады.
Біздің дәстүрлі өнерімізді шетелдерге апарып жүргендер сондай
сапарларында көрермендердің жаудырған сұрақтарының, көрсеткен
қошаметтерінің, жақсы пікірлерінің жаңбырша жауатынын айтады.
Өйткені, жеке концерттерімен шығатын әнші, күйшілердің ол
жақтарға апаратын концерттеріне билеттер біршама уақыт бұрын
алдын-ала сатылып, ән-күйлерінің мән-мазмұны концертке дейін
көрермендерге қысқаша түсіндіріледі. Тіпті, кейбірде өнер иелерінің
дискілеріндегі әндермен де көрермендерді таныстыру жұмыстары
жүргізіледі екен.
Бұл біріншіден – концертке келетін көрерменге деген құрмет.
Олар өзге мемлекет әншілерінің қандай өнер көрсеткелі тұрғанын
білуді міндет санайды. Орындалар туындылардың мән-мазмұнын
біліп алуды ойлайды, осыны талап етеді. Сонда ғана өзге халықтың
өнерін түсініп, ден қойып, құрметтеуге болады ғой. Әрине, мұның
бәрі өзінен-өзі іске аспайды. Жеке концерт беретіндер осының
бәрін шетелдерде де (өзімізде де) өздері ұйымдастырады. Ал
үкімет ұйымдастырған кештерде қазақ өнері үшін ешкім мұндай
жанашырлық жасамайды.
Өмірін әнге арнаған әншінің үйінде кем дегенде екі домбыра тұруы
керек! Мәселен менің төрт домбырам бар. Оның бірін – концерттерге арнасам, екіншісін телеарналарда белгілі бір хабарларға шақыра
қалса апарамын. Ал қалған екеу – үйде тартуға, той-томалақтарда
ән айтуға арналған. Осы төрт аспаптың әрқайсысының бір-бірін
қайталамайтын өз тембрі бар.
Қазақтың дәстүрлі әндеріне өз елімізде аса мән берілмей
отырғандығы жасырын емес. Бұған келтірер дәлелдер баршылық.
Мәселен, облыс орталықтарындағы мемлекеттік жоғарғы оқу
орындарының кейбірінде болмаса ұлттық өнерімізді насихаттайтын
кафедра жоқ. Ал ұлтымыздың тілін, ділін ұлықтайтын да, дамытатын
да алдымен өнеріміз емес пе? Біздің қалауымыз бойынша әнші өзінің
өнер жолын, атқарған жұмыстарын айтуы керек еді, алайда сөз ауаны
осындай жан ауыртар тақырыпқа да ойысып кетіп отырды.
Әншіні осындай ойлар мазалайтынын кім де болса онымен
әңгімелескенде аңғарып отырары анық. Алайда бұл тек Рамазанның
жеке пікірі немесе оның ғана қабырғасына батып жүрген жайт
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емес. Осындай ой-пікірлер дәстүрлі әндерді орындаушылардың
талайының көкейінде жүрген түйінді мәселе сияқты.
Қазақтың күміс көмей әншісі Дәнеш Рақышевтің шәкірті, өзі де
дәстүрлі әндерді орындауда Құрманғазы атындағы консерваторияда
шәкірттер тәрбиелеп, талайын қанаттандырған танымал әнші Нұржан
Жанпейісов деген ініміз осы орайда былайша пікір айтып еді:
– Жастардың дәстүрлі әнге деген талпынысы көңіл қуантарлық.
Бұған дәлел Қазақстанның барлық облыстарынан жыл сайын
«Дәнеш Рақышевтің үлгісімен ән айтқымыз келеді» – деп тілек
білдіріп, осы мақсаттың жолында жүргендер көп. Ал басқада осындай әншілердің жолын қуушылар қаншама! Тіпті бұрнағы жылдары
жапондық бір талапкер дәстүрлі өнерге құмар екендігін түсіндіріп,
бізден домбырамен ән айтуды үйретуімізді қиылып сұраған-ды. Сол
жігіт менен бір жылдан артық сабақ алып бірталай көп әнді игеріп
кетті.
Ал өзімізде осы өнер түрі ойдағыдай насихаттала қоймайды.
Мәселен, телеарналарда көбінесе тек эстрадалық бағыттағы
концерттер, әндер беріледі. Байқаулар өтетін болса жарнамасы
кем болғандықтан ба, жұрттың жиналуы олқы болып қалады.
Көпшіліктің: «Байқау өтетінін, концерт болатынын естіген
жоқпыз. Ешқайдан жарнама көрмедік» – деген реніштерін де естіп
қаламыз.
Нұржан әнші айтса айтқандай өтетін байқауларды жарнамалау,
жұрттың көбірек қатысуын ұйымдастыру сонша күрделі дүние ме?
Әр әннің өз тыңдаушысы бар, дер кезінде естісе – залдар бос қалмас
еді-ау...
...Жүректі тербейтін әні шырқалып жатты:
Тамаша еді жазғы орман,
Құстар сайрап, мәз болған.
Көлшіктерде, суларда,
Үйрек ұшып, қаз қонған.
...Қайран Қарасазым-ай,
Үйрек ұшып, қаз қонған!.. дейді құлаққа жағымды, жаныңа жақын
мақпал дауыс, Рамазанның дауысы!
Жай ғана сөзді ақын – өлеңге, сазгер – әуенге, әнші – әніне
қосқанда құдіреттеніп кететіні-ай! Әйтпесе, үйректің ұшқанын да,
көлшіктердің суға толғанын да күнде көріп жүр емеспіз бе? Осыны
ақын өзгеше көреді, сазгер басқаша естиді, әнші осы екі «өзгешені»
өз жүрегінен өткізіп шырқайды.
Сондай әншіміздің бірегейі – Рамазан Стамғазиев!
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Бұл әншінің да өзіндік өзгешелігі – ұлтының ұлағаттарын
қастерлеуі. Оның алдымен мінезі – қазақы! Қазіргі уақыттың
жаңа үлгісінен де шет қалмай, үрдістерін де сақтай отырып, ол өз
ұлтының өнердегі үнін, нақышын көлеңке түсірмей сақтап келе
жатқан әнші.
Әншінің сыртқы сымбаты мен бет әлпеті қандай келісті болса –
жан сарайы да соған лайықты көркем екенін оның әрбір сөзі, киім
киісі, қимыл-қозғалысы айқын көрсетіп тұр емес пе? Жаратқан
пендесіне ақыл мен көрікті оның ниетіне, пейіліне орай үндестіріп
те отыратын сияқты-ау...
Осындай әншілерімізді көрермен жұрт кейде мемлекеттік деңгейдегі
концерттерден таба алмай, қапа болып жататыны да шындық қой.
Сондай бір үлкен думаннан оны іздеп таба алмағанымызда:
– Сіз қайда жүрсіз? – деп қынжылыс білдірген едік. – Кешегі
үлкен концерттен көре алмадық қой...
– «Шақырмаған жерге барма, шақырғаннан – қалма» – деген
бар емес пе? Қандай маңызы зор шара болып тұрса да шақырмаған
соң қалай жетіп барармыз? – деп жымиды ол. – Менен өзге де талай майталман әншілер осы себеппен қатыса алмапты. Қонақтар
келгенде өз балаларын шеттетіп, ауыз үйде отырғызып қоятын
ересектер болушы еді, осындайда сол еске түседі екен. Есесіне алыс
шетелдерден, Ресейден белгілі әншілер келіп, өнер көрсетіп кетіпті.
Әйтеуір, шүкір... жұрт көңіл көтерсе болғаны да!
Өз басым жалдамалы өнерпаздардан гөрі халыққа өз әншілері
керегірек шығар деп ойлаймын.
Ұлтымыздың абыройын шетелдерге асқақтатып көрсетіп жүрген
– қазақтың осы дәстүрлі төл өнері емес пе? Ендеше ол неге өз үйінде
өгей бала сияқты есіктен сығалауы керек?
Осы орайда тағы да бір пікірге көңіл аударуға тура келеді.
– Меніңше дәстүрлі өнерді қолдау керек деп құр айта бергенше,
оны алдымен биліктің қолдауын міндеттеп, заңдылықпен іске асыру
керек сияқты. Тиісті орында отырғандар мүмкін қазақтың ұлттық
дәстүрлі төл өнерін білмейтін, танымайтын шығар? Халқымызда
«Танымасын сыйламас» деген сөз бар ғой.
Ал бұл өнер ел-жұрты құрмет тұтып, өзін сыйлататындай деңгейде
қызмет етіп жүр ғой, – деген пікірді бір сұхбатында дәстүрлі өнердің
жанашыры, әнші, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Елшібаевадан естіген едік.
Міне, дәстүрлі өнерімізді құрметтеудің осындай түйткілді
жақтары да бар болып шықты...
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...Ән сүйер қауымның есінде тек жақсы ән ғана емес, әсіресе
әнші жақсы сақталып қалатыны – заңдылық. Кейде радионы немесе қабылдағыштағы дискіні қосып қалғанда – орындалып жатқан
қандай ән екенін білмесе де тыңдаушы:
– Ой, мынау Рамазан Стамғазиев қой! – дейтіні анық.
– Қандай ән айтып жатқаны? – десеңіз:
– Әннің аты ойыма түспей тұр. Бірақ айтып тұрған Рамазан! –
дейді.
Сол тыңдаушы әнді де жақсы көреді, құмарта тыңдайды, бірақ
оның ойында, санасында әншінің келбеті, дауысы жақсы сақталып
қалған. Бұл әншінің де, әннің де танымал болғандығының айғағы
дер едік.
Ол он жыл бойы домбырасын иығына асынып, Қазақстанның бар
облыстарының дерлік ауыл-аймақтарын аралап шыққан әнші.
Кейінгі кезде ол композитор Тұрсынжан Шапайдың әндерін жиі
айту арқылы өзінің де, композитордың да есімін елге кеңінен танытты. Ал, сол әндердің бірқатары қазақтың танымал ақыны Несіпбек
Айтұлының сөзіне жазылғандықтан мазмұны тереңдей түсіп, тұтас
бір туындыға айналғандары да бар! Сондай әндердің бірі «Арман»
деген әнді тыңдағанда көзінің жасы сорғалап отырғанын өзі де
аңғармай қалған бір келіншектен күйеуі:
– Не болды? Неге жылап отырсың? – деп шошып кетіпті.
– Жылағаны несі, ән тыңдап отырмын ғой, – дейді ол. Күйеуі:
– Себепсізден-себепсіз адам жылай ма? Бір себебі бар да, – деп
бұртиыпты.
Олар дәл сол мезетте ән, музыка дегеннің себепсізден-ақ жылатып немесе күлдіре алатын құдіреті бар екеніне аса бойламаған еді.
Ақын, сазгер, әнші үйлескен жерде кімді болса да ойландыратын
туынды пайда болары анық.
Осыдан біршама уақыт бұрын жұрт Рамазан Стамғазиевтің
«Арман» әніне түсірілген бейнеклипін тамашалағаны белгілі. Бұл
клип осы үш таған: ақын Несіпбектің, сазгер Тұрсынжанның, әнші
Рамазанның бірігіп сіңірген еңбегінің жемісі еді.
«Ел» продюсерлік Орталығының қолдауымен түсірілген бейнетаспа Рамазанның әншілік қырын одан сайын жарқырата көрсетті
деуге болады. Әрине, мәтіні де, әні де сай-сүйекті сырқыратарлықтай
шыққан. Көпшілікке философиялық астары бар ойды жеткізуді, әнді
өзгеше сарында орындап ұсынуды ойға алса, сол мақсаттарының
орындалғаны да анық. Ойланбасыңа, толғанбасыңа қоймайды.
Осылай толғанған адамның:
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– Рамазанның ән орындауымен тағы да осындай клиптер жарық
көрер ме екен? – деген сұрақ қоюы орынды ғой. Алайда, алдағы
түсірілер клип өз алдына, ал осы «Арман» бейнебаянының өзі
көрермендеріне кеңінен жетіп жатыр ма? Кеңінен жету дегеніміз
– оның телеарналардан жиі көрсетіліп, тыңдармандарының құлақ
құрышын қандыруы ғой. Дер кезінде көрсетілмеген өнер зая емес
пе? Ал телеарналарда шетелдердің әншілері жалаңаш, мазмұны
қарын ашыратын клиптері тоқтаусыз көрсетіліп жатады. Бұл енді
телеарналардың басшыларының және қаржы деген «мықтының»
құзырындағы дүние болып тұр...
Оның өзіне келетін болсақ, ол ел аралағанда осы клипін облыстардағы телеарналарға тегін де қалдырып жүрген жайы бар.
Тыңдаушысын, дәстүрлі өнерді жоғалтпау үшін бұлай етуге де тура
келеді. Кім білсін, мүмкін телеарналардың басшылары да осындай
ойға келер бір күні.
Ал «Ел» продюсерлік Орталығынан шығарылған бұл еңбектің
түсірілуіне бас-көз болып, басы-қасында, – сценарийіне дейін
әзірлеп, жанашырлық көрсеткен Ғалым Доскенге әншінің де,
өзгелердің де алғысы таудай.
«Арман» клипінен басқа, «Киелі көш» және «Қос қоңыр» деген
екі сценарий жазылып, түсірілмек. Бұл бейнебаяндарға Қытайдағы
қандастарымыздың еліне, жеріне деген ыстық сағынышы өзек
болған. Олар қазақтың кең даласын да, биік тауларын да, тіпті,
аптабы аңқаны кептіретін құмын да аңсайды. Егер қаржы жағынан
айы оңынан туа қалса жаңа клип жарқ ете қалмақшы!
Ал, ол клиптер де түсіріле қалған күннің өзінде алғашқысы сияқты
елге кеңінен тарала алмаса ше? Қазастанның еңбек сіңірген әртісі
Рамазан Стамғазиев қай лауазымды қызметтегілердің есігін қағып,
мәселені шешуін сұрауды өтінуі тиіс? Одан нәтиже де шықпас еді.
Ендеше, оның қолынан келері – Қазақстанның барша аймағына
өздері бастап, ел аралап шығып, шығармашылық кештерін өткізу
арқылы елмен қауышу.
Несі бар, олай да жол табуға болады. Бірақ көрермендердің
барлығы сүйікті әншісін сахнада көре алмайды ғой. Олардың бәрінің
Мәдениет сарайларына концерттерге баруға мүмкіндіктері жоқ
қой. Сонда олар қайтпек? Ал қарапайым тыңдарманның Рамазан
Стамғазиевтің әндерін күнделікті телеарналардан көруге хақысы
бар ғой. Үйлеріндегі қызыл-жасыл жәшікті олар сол үшін де сатып
алып отыр емес пе?
...Рамазан сынды әншілерді тағы бір толғандыратыны – сахнаны
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сыйлау мәселесі. Сахна деген – киелі орын. Ол тектен текке биікте
тұрған жоқ. Осы жерде адамдардың тағдыры: қайғы мен қуаныш та,
өткеннің тарихы да, болашақтың болжамы да өнер тілімен көрсетіліп
жатады. Осылардың бәрі орындаушыларының бойынан, санасынан,
көз жасынан, сенімі мен үрейінен туындайтын энергетика таратады.
Осыншама сезімдер таралып, қонақтаған орын неге киелі болмасын?
Әнші де, драма әртісі де, сан бұралатын биші де сахнаның осындай бір қасиеті барына сенеді. Әйтпесе өнерге келіп несі бар?
Сол киелі орында жартылай жалаңаш қыздарымыз бен ұлдарымыздың тайраңдауы өз алдына, олар тіпті әндерін «өлі дауыспен»
айтып, тыңдаушысын алдағандай болып жүр. Өз үнімен ән салуға –
дауысы, дәрмені жетпейтін адам несіне сахнаға шығып әуре болады?
Ондай алдамшы дауыс көрерменге не керек. Әншінің әрі секіріп
билеп, әрі ән салуы мүмкін бе? Демек, бұл да «өлі дауыспен» елді
алдаудың бір көрінісі.
Тірі дауыспен айтудың тиімсіздігі туралы: «Кейбір залдың акустикасы қазіргі аппаратураларға сәйкес емес. Сондықтан осындай
әдіске баруға мәжбүрміз» – деген әңгімелер айтылып қалып жүр.
Мұның бәрі – тек қана сылтаулар. Әйтпесе, шынайы әншінің
тыңдаушысының құлағына ғана емес, жүрегіне де жететін дауысы
болса – қай жерде тұрып ән салса да естілер еді. Байырғы әншілер өз
өнерлерін елді аралап жүріп, кең даланың төсінде де, жылқышының
қосында да, киіз үйдің ішінде де көрсетпеп пе еді? «Тау ішінде»
айтылған әндер де ел құлағына, жұрт жүрегіне жетпеді ме? Осыны
ұмытсақ не болғанымыз?
Мөлдір суды бұлақтан сімірген қалай, оны қайта-қайта қайнатып,
өлі суға айналдырып ішкен қандай? Бұлақ суының дәмі қандай
екенін білмей қалғанындай фонограммамен айтылған әннен
әншінің табиғи өз дауысының қандай екенін ажырату мүмкін болмай қалады ғой.
Үнтаспаға түсіріліп, артық-кемі өңделіп, жетпей жатқан жеріне компьютердің «үнін» қосып толтырған соң айтылатын әнде не
қалады?
Үнтаспада айтылып жатқан әнге әнші сонда сахнада ернін жыбырлатып қосылып жүргені ме? Бұл өнерді қастерлеп, әншіге сеніп
келіп отырған тыңдаушы халықты көпе-көрнеу алдау деген сөз емес
пе? Осы жалғандықты көтеріп тұрған сахна киесінен қорқу қайда?
Халқымызда: «Құдайдан қорықпағаннан қорық» деген бар...
...Достарының бірі Рамазанға:
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– Қаншама жыл ел аралап, жер көріп, мыңдаған адамдармен
жүздестің...
Айтып жүрген әндерің сан қилы тарихқа негізделген. Өнерде
талай саңлақтармен де араласып, сұқбаттасып жүрсің, – деп сөз
бастайды ғой.
– Иә, солай... Тіпті одан да ауқымдырақ, – дейді әнші. – Мұнымен
не айтқың келіп отыр?
– Мұнымен не айтқым келіп отырғанын қазір естисің. Тек сол
ойымды іске асырсаң болғаны.
– Айтсайшы енді, төзімімді сынамай!
– Халқымызда: «Жақсының аты қалады, ғалымның хаты қалады»
деген мақал бар ғой. Сен осы екеуіне де лайықсың! «Жақсы емеспін»
деп көрші! Өзіңе алла тағала берген өнеріңнің арқасында – есімің
еліңе белгілі. Ал мақалдағы: «Ғалымның хаты қалады» дегеніне келетін болсақ, міне, ширек ғасыр өмірің әнмен өзектес өтіп келеді.
Жарың Ұлту да – ел таныған әнші. Осы атақтарыңмен де сенің
өнер туралы ойларыңды айтқан «хат» қалдыруға парасатың жетеді
ғой... Ендеше неге осы дәстүрлі өнері туралы бір жақсы кітап жазуға
кіріспеске?
Бұл ұсыныс Рамазанға біртүрлі орынсыз сияқты естілген.
– Кітапты әркім жаза берсе не болғаны? Ол кәсіби жазушылардың
ісі емес пе? – деді ол.
– Сен нағыз кәсіби әншісің! Осы дәрежеге қалай жеткеніңді ғана
хатқа түсірсең – жап-жақсы кітап шығар еді.
Мұндай қадамға барса – жазушылардың бақшасына түсіп кетердей шыр-пыр болғанмен ол бірте-бірте ойланған да сияқты. Кімнің
өмірінде де өзгеге сабақ, кейде үлгі боларлықтай кезеңдері болады
ғой. Ал әншінің соңындағы ізбасарларына, шәкірттеріне айтар
ойлары, үйретер сабағы таусыла ма? Сөйлеймін десе тілі жететініне
өзі сенімді.
Ойлануына да мұрша бермей, дәл қазір баспаға Рамазанның кітабын жоспарға енгізгелі жатқандай тақылдаған құрдасына ол:
– Жарайды, бұл жөнінде ойланып көрерміз, – деп уәде берумен
құтылған.
Алайда достың осы қолқасы оны шынымен ойландырып еді.
Мүмкін бір күні қолына қалам алып, қағазға үңілуі де ғажап емес.
Бұл орайда өзімен тайталаспаса да өзіндік өнерімен әншілігін еліне
танытып келе жатқан жұбайы Ұлтудың да ақыл-кеңесі аз болмас.
Екеуі ұлды-қызды үлкен шаңырақтың иесі. Айтуға тұрарлық үлгіөнегесі бар отбасы емес пе?
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...Рамазанмен жүздесіп жүргенде оның жан-жары, танымал әнші
Ұлту Қабаевамен де бірер ауыз сөйлесіп қалудың сәті түскен еді.
Ол өз алдына жеке концертін беріп, халықтың құрметі мен ілтипатына бөленген әнші ғой. Сондықтан сөзіміздің бір тармағы әрине,
Рамазанның ғана емес, оның өзінің де өнері туралы болды.
– Мен де Рамазан сияқты қазақтың халық әндерін, дәстүрлі
өнерін қатты қадірлеймін. «Жақсы сөз жан семіртеді» десек, жақсы
ән жаныңды байытады, отансүйгіштік сезіміңді күшейтеді. Өз басым
қазақ әні дәріптеліп жатса –масаттанып, еленбей қалса – қамығып
отыратын адаммын, – деген-ді ол.
Әннің жолы болуы – композиторға, ақынға және әншіге, міне осы
үшеуіне бірдей байланысты. Осы орайда Рамазанның Тұрсынжан
Шапаймен өнер жолында бірлесуі олардың алдағы уақытта жақсы
әндер жазатындығына деген сенімімді ұштай түсті.
– Ұлдарыңыз Олжас та, қыздарыңыз Перизат та қалаған мамандықтарын алып, қызметте жүр екен. Олар сіздердің өнерлеріңізге
қалай қарайды? – деген сауалымызды да ірікпеп едік.
– Балалар ата-анадан бала кезінде не көрсе – жан-дүниесі солай
қалыптасады дегенге өз басым сенемін. Перизат тіл маманы, ал Олжас – экономист. Екеуі де әнді, өнерді құрметтейді, өзінше түсінеді.
Әйтеуір біздің әніміз, өнеріміз дегенде ішкен асын жерге қойып
дегендей, ерекше ілтипат көрсетіп тұрады, – деді Ұлту. – Кейде
концерттерімізден, барған іссапарымыздан көңіл – күйіміз онша
болмай келетін кездеріміз де болады ғой. Сондайда кейбір қазіргі
жастар сияқты «Осынша жүгіріп жүргенде пайдасы болмаса, арамтер
болып не керек?», – дегендей келте ойлап, кері сөйлеп жанымызды
жаралап көрген емес.
– Қамықпаңыздар, қазақ өнерінің де, тілінің де жақсы болашағы
алда, – деп жігерлендіріп қояды.
Өнер – жаратқанның пендесіне берген ерекше сыйы. Оны ұсақтүйек реніштермен, түңілулермен құртуға хақымыз жоқ. Алланың
берген сыйын – халқымызға әнімізбен, өнерімізбен қайтаруымыз
парыз.
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ДІНЗУХРА
Жан дүниеңді шымырлатқан әсем саз құлақтан кіріп, бойға
ұялағанда өнер құдіретіне бас иіп, қиял қанатында еріксіз шарықтап
кетесің. Басқа әлемнің пейіш бағындағы таңғажайып тылсым тіршілікке бойлай енесің. Ғажап құбылыс!
Нұрғиса аты аталғанда-ақ өнерсүйер қауым сілтідей тынады. Оның
өлмес өнер туындысы әркімнің күйсандығында, жанұясында. Естіген сайын қайта шөліркеп, сол өнермен тағы бір мәрте сусындауға
асығады. Нұрғиса сазынан тағы бір рухани ләззат алуды асыға күтеді.
Ғажайып саз әуенімен ессіз тербетіліп, бір сәт бақыт құшағында ұлы
сазгермен қауышады. Оның қайталанбас дарынынан туындаған
ғажайып саз құдіреті бүкіл түркі әлемін тәнті еткен жоқ па?!
Нұрғиса Тілендиев атындағы фольклорлық-этнографиялық
«Отырар сазы» ансамблін Нұрғисаның ұрпағының бастап келуі тағы
бір құбылыс.
Дінзухра сахна төрін толтырып, бүкіл көрерменнің назарын
аударып отырған оркестрге беттеді. Жүрісі салмақты, енді менің
өнеріме тәнті болыңдар дегендей өзін мығым сезінеді. Қолындағы
шабыт шақырар сиқырлы таяқшасының құдіретіне сенетіндей. Жай
келе жатқан жоқ. Кешегі күні халқының асыл перзентіне айналған
әкесі Нұрғисаның орнын басып, дирижерлік жасайын деп келеді.
Нұрағаңның еліктің лағындай ерке қызы не бітірер екен дегендей
күпті көңіл де жоқ емес.
Нұрғиса қайда, балауса Дінзухра қайда? Нұрғиса Тәңіртаудың
шыңы. Ал Дінзухра сол шыңның етегіндегі мөлдір бұлақтан нәр
алған балауса, балғын құрақ. Суықтөбенің етегіндегі бүршік
шашқан лала гүлі. Хантәңірінің дауылпазы, өнер туындыларымен
халқының Қаһарманы атанған Нұрғиса мен сәби жүрегінің лүпіліне
үміт артқан Дінзухра сахнада тоқайласты. Осы сәт көрермен демін
ішіне тартып: «Ұлы Нұрғисаға ізбасарлыққа жарар ма екен?» деген
сауалдың шешімін таба алмай қалды. Кеш жүргізушісі: «Әке дәстүрін
жалғастырған «Отырар сазының» бас дирижері, Нұрғисаның
мұрагері Дінзухра Тілендиева алдарыңызда» дегенде көрермен қауым
тік тұрып қол соқты. Бұл негізінен Нұрғисаға көрсетілген құрмет
екенін сезінген Дінзухра қызға тән ізеттілікпен көрерменге басын
иіп, сіздердің сенімдеріңізден шығуға тырысамын дегендей бойын
тіктеп, оркестрге бұрылды. Сүйрік саусақтары әрең көтергендей
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көрінген шабыт таяқшасы сәл қозғалғанда құс қанатының тылсым
қағысы естіліп, айдын көлдің падишасы аққу құс сахнаға қайта келіп
қонақтады. Әкесінің талант құдіретінен қуат алған Дінзухра саз
ырғағын ұлы Нұрғисаша «Әлқиссамен» бастатып кеп жібергенде шың
басынан сорғалаған әуен жаныңды көк шалғынға орағандай болды.
Шабыт шалқарында бебеулеген аспаптар үні Нұрғиса қайдасыңға
басқанда Дінзухраның жүрек құндағын жарып шыққан ақ періште
өнері айналасын баурап алды. Әке өнегесінің гүл жарып, әке таланты
қызына ауған құдіретті көргенде көрермендердің көзіне жас келді.
Бұл қаршадай қызға жол болсын айтқан толқынысты жүректің жасы
болатын. Көрермен әке өнерінің жүйелі жалғасқанына, өнердің көзі
жаңа ашылған бастауына қол соқты.
Құдіретті күй сазы жалғасуда. Ауыздықпен алысқан тұлпарларға
сахнаны таптатып өтетіндей болып «Махамбеттің» қалың қолы келіп
қалды. Дауылпаз күшке қаршадай қыз тоқтау айтқандай шабыт
таяқшасын сабырға салмақ сала байыппен қозғағанда күн қайта маужырап, батырлар қаһарынан қайтып, Махамбетке құлақ салды. Елін
ақ найзаның ұшымен, сом білектің күшімен қорғап, қорған болған
Махамбет қолы көз ұшындағы бір белес астынан естілген «Жау шапты, қайдасыңдар, батырлар?» деген айғайға бұрылды. Дінзухра қол
бастаған Махамбетке жол беріп, сарбаздарды дала сазына бөлегенде
тұлпарлар да тақымын жазды. Дінзухраның шабыт таяқшасы
қозғалған сайын жау күйреткен Махамбет қолының жеңісін паш
еткен самал жел сайын даланы тербете түсті. Көрермен Нұрғисаның
ұрпағы Дінзухраның өнер жеңісіне сатырлата қол соқты. Айтылған
ән, тартылған күй арқылы саз өнерінің пайғамбары Нұрғиса қайта
тірілгендей сезіліп, саф алтынның сынығын құшаққа алды.
Сахнаға жүгіріп шыққан Надежда Лушникова жеңгеміз ағынан
жарылып аналық ақ батасын төгіп, қаршадай қызды құшаққа алды.
Дінзухраның нәзік саусақтары гүл ұстаған сайын майысып, ақ
тілектерге құшағы толды. Талшыбықтай тік денесінің толқыныспен
тербелгенін көрсең, шіркін!
Нұрғиса шығармашылығының құдіреті осындай. Өлмес өнер
туындысын жасаған оның дария талантының шет-шегі жоқ сияқты!
Қазақи ырғақ жүрек қылын шертеді. Ой-қиялыңды тербеп, көкірек
көзіңе мақпал саз құйылады.
Таланты тұстас ақындармен сырласып, туындыларына терең үңіліп,
ішкі-сыртқы ұлттық нақыштарына зер салып, байтақ дала рухының
байламына бояу бере отырып, мәңгілік ән жазған Нұрағаң шабыт
тегеуріні тербеткен кезде ғана өзінің қара күйсандығына отырған.
257

Парасат жолы

Етене жақын ақын достары Хамит Ерғалиев, Ғафу Қайырбеков,
Сағи Жиенбаев, Оспанхан Әубәкіров, Мұзафар Әлімбаев, Қадыр
Мырза-Әлі, Кәкімбек Салықов, Тұманбай Молдағалиев, Мұқағали
Мақатаевтың өлеңдеріне құбылтып ән жазған.
Мұқағали демекші, Нұрағаң бірде Мұқағалиды үйіне шақырады.
– Марқұм Мұқағали өнердің өмірлік жолдасы еді. Өнерді өмір
деп бағалаған үлкен жүректі, ағынан жарылған азамат болатын.
Мұндай тұлғалар сирек туады. Бұрын да оның шын талант, шынайы
шебер екенін білуші едім. «Ал Мақатаев, екеуміз жақсылап жұмыс
істейміз, менің айтқанымды орындайсың» – деген шарт қойдым оған
(мен оны үнемі Мақатаев деп атайтынмын). Мұқағали сырт қараған
адамға арсы-гүрсілеу, адуынды көрінгенімен өмірде жұмсақ жан еді.
Биязы, биік мәдениетті, парасатты, тіпті ұялшақ болатын. Бала мінез
аңқылдақтығы, адамға сенгіштігі керемет еді, – деген еді Нұрғиса
тағы бір ән сазы көкейіне маза бермей отырғанда. Сол кездесулері
отыз күнге созылып, отыз бір ән жазғандары осы тұс.
Төрде оркестр. Өнерпаздар сілтідей тынып Дінзухраның шабыт
таяқшасынан көз алмайды. Нота дәптерін ауыстырып, көз қиығымен
бір сүзіп өтті де әкесі Нұрғиса сияқты шалт қозғалды. Оркестр тастүйін елеңдеп дирижердің шабыт таяқшасының қозғалуына қарай
сыбызғы үні алыстан тербеп, шаңқобыз, шертер, дауылпаз қосылып,
домбыра қазақтың саржайлауына қарай беттетіп, ерке самалымен
тыныстап, бал бұлақтан шөл қандырып, Нүсіпжан Нұрғалиев әділ
сөзбен өргенде Абай аңсаған «Құлақтан кіріп бойды алған» сөзбен
көрермен қауышты.
Өнерге таласы бар, талабы бар шіркін, Дінзухрадай таланты болса қазақ өнерінің мәйегін әркім-ақ мәңгілік жалғастыра бермек.
Дирижердің балауса, балауыз өнерін балапанға теңесек, әйткенмен де
Нұрғиса құдіреті қара дауылдай ұшырып, Суықтөбенің самалымен тербеген кезде болмасаң да ұқсап бақ дегендей. Дінзухраның әке тағылымын
жетекке алғанына куә болдық. Оркестр алдында талшыбықтай ән
тербеген сайын дала үні құлаққа келіп, данышпандар ұлағаты жүректі
баурап, баһадүрлер қаһарына мінгенде ауыздық шайнаған тұлпарлар
дүбірі сардалаға тағы бір күй тартып, музыка жөнінде жер қайыстырған
тұлпар дүбірі, табиғаттың үндестігі, адамдардың асқақ сезімдерін
күйсандық құдіретімен көңілге тоқуы ғажап қой, шіркін! Ол Нұрғиса
құдіреті. Саз құдіретіне бас иген отбасы ұлының атын Нұрғиса қойып,
шаңырақтарынан шаттық күй іздеді. Қайран Нұрағаның жас жүрегі,
кеудесіне сыймай саз іздеумен түн ұйқысын төрт бөлген. Өнер кешінде айтылар ән бапталғанша жанын сығымдап сағымдалған даланың
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тылсым құбылысымен сырласып, сезіммен маздап ноқат ноталарға
тіл бітіруді ұлы композитор еншілеген.
Нұрғисаның студенттер әнінен бұлақ алған композиторлық өнері
шарықтау шыңына шыққан ұлы өнер қайраткерін «Құстар, құстар»
әнін салып қоштасып, бала сезімі, дана сазы халқына сыйлаған
асқақ талант. Композитор, дирижер, күйші домбыраның құлағында
ойнаған виртуоз дауылпаз күйші. Ілиястың сөзімен айтсақ:
Домбыра сенде мін бар ма?
Мінсіз болсаң тіл бар ма?
Тіл жоқ деуге бола ма?
Тілден анық үн барда.
Домбыраның күші мол,
Көмейінде күй барда, –
демекші, Нұрғиса күй тартқанда инотациялық, интервалдық ырғақта
«сөйлейтін». Қағып тартып, қағына тербеп шалма қағыстан ілме
қағысқа ауысып қос ішек шанақ көзіне үн құйып, перне басылған
сайын домбыра сазы мың құбылатын.
Өнер тарланы – Қанабек Байсейітов: «Ой, ол иттің тұла бойы
тұнған дыбыс қой. Оның денесінен бір үзіп алып лақтырып тастасаң,
ол екеш оған дейін бүлкілдеп өлең айтып жатады», – дегені анық.
Бүгін ұлы рухынан нәр алған Дінзухра өнердегі әке дәстүрінің
жалғасы. Ақ көгершін қыз талантына қол соққан қауым Нұрғисасымен
қауышқан жүрек құндағындағы асыл сезімдерімен шашу шашты.
Нұрғиса үш жүзден астам ән шығарған композитор, оннан астам
көркем фильмге саз жазған. Ендеше, айналайын, Дінзухра өнер айдынында шабыт шуағына өз өрнегіңді сал демекпіз.
– Жүр, батыр ағаңмен таныстырайын, – деді Сейдахмет Орысбай бастығымның кабинетіне кіріп. Мен қағазымды жиыстырып,
редакторымның соңынан ердім. Авокөліктің есігін ашып:
– Вася, Медеу шатқалына тарт, – деді. Вася Сәкеңмен бірге туған
ағайындай. Кезінде Дінмұхамет Қонаевты тасыған азамат. Зулатып
«Ауыл» деген дәмханасына тоқтады.
– Машина мінгендер кешігіп жүреді. Таксилетіп-ақ айтқан
уақтысында келдік қой, – деді аңқылдаған, құлағы қалқиған, теледидардан сан көріп жүрген ағамыз.
– Нұраға, жасыңызға құлдық. Ат-шапан мойнымызда, – деді
Сейдахмет аға. Нұрағаң інісін еркелете сөйлеп:
– Сендей інім барын көрсін деп әдейі шақырдым, – деді ағынан
жарылып. Содан кейін мынауың кім дегендей, маған қарады.
Сәкеңнің сезімтал жүрегі бірден түсіне қойып:
259

Парасат жолы

– Нұраға, кәдімгі Медеу шалдың нағашысы ғой. Әдейі ағасымен
таныс жүрсін деп ертіп келдім, – деп мәртебемді көтерді.
– О, айналайын, ол шалға бәріміз жақсы бауырмыз.
Мерейінен шуақ шаша, ағалық ізгілікті иірімдерін төгіп бірден
бауырына тартты.
Нұрағаның дархан жүрегі даладай кең, талант кернеген тұғыры
Алатаудың шыңындай биік, биязы мінезі мейлінше жайдары, сөз
кезегінде гауһардай жалтылдап, алмастай қиып түсетін жан екен.
Нұрағаңмен танысқаныма өзімді бақытты санадым. Кеште ән
тыңдалды, күй тартылды, мадақтау ел дәстүріне сай орыс ортасынан тәуелсіздік алғандай, қазақтың марқасқа өнер қайраткерлері
атанға артсаң бел қайысарлық ой айтты. Дариға жеңгеміз де аққудың
көгілдіріндей шай баптап, ағамызды аялап, естен кетпес кештің
дирижері. Отырғандардың әрқайсысы бір-бір шың. Әйткенмен де
оларды Дариға жеңгеміз бір тал қауызға сиғызды.
Нұрғиса өнерге ерекше таза жан. Нендей саз жазса да халқының
күйсандығына қонатындай, жан сезімінің нәзік қылын шертіп, мейірімге толы көңіл пернесінің алтын кілтін бұрап өтер әуезді ән тәніңізді тербейді. Ол солай тулаған таланттан туындап жататын құпия. Нұрғисаның
терең білімдарлығы өнер өлкесіндегі ақ отаудың төріне шығарғаны
хақ. Оған бала сезімін, аңқылдаған адалдығын, шыншылдығын,
парасаттылығын, азаматтылығын қосыңыз. Нұрғисаның адами келбетіндегі ешнәрсеге мойымайтындығы, тура айтып тік мінез көрсететін,
құшағы кең қамқоршы екенін де естен шығармағайсыз.
«...Лүпілдеп соққан жүрегі, дірілдеген демі, сыбырлап айтқан
серттері куәға тартқан тілсіз айғақ – сонау аспан, ай, Алатау, сыбырласқан жапырақ... бәрі-бәрі тілсіз сырға үн бітіріп,
табиғаттың дәл өзіндей болатын пәктік, тазалық, мөлдір, тұнық
ауаға, сыңғырлаған сазға айналып, сиқырлы саусақ ұшынан төгіліп
кетті. Дүниеге тағы бір тамаша ән – «Куә бол» келді. Көшпенділер
өмірінің ұлы жалғасы, дәстүрлі өнері – музыка. Бесік жырынан
бастау алған. Баһадүрлері мінген тұлпарлардың жер майыстырған
үні, бабалардың ұлы шайқастардағы найзасының жарқылы, жазиралы жайлаудағы шаттық шалқымасы, мөлдір бұлақтар арудың қос
бұрымындай жарыса ағып, тулап, тасқындаған тәкаппарлығы, майда
самалмен ырғалған көк шалғын, жәндіктің шырылы, алып шынар
бұтақтарына қонған бұлбұл әуені адам сезіміндегі ұлы саз. Сол сазымызды халық ақындары өлең шығарса, әншілері сазын мәнеріне
келтіріп, күміс көмей таланттар ел құлағының құрышын қандырды.
Біздің осы ұлы дәстүріміз жалғасып келеді. Сал-серілерден бастау
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алып, тыңдаушысының қыл пернесін саз өнерінің асқақ туындыларымен тәнті етіп келеді. Халық бойына рух құйылып, жан шуағын
байытуда. Қорқыттың қыл қобызының үні. Кетбұға, Асан қайғы,
Қазтуған, Байжігіт, Құрманғазы, Қазанғап, Тәтімбет, Дәулеткерей
сынды жыраулардың қоңыр үнді төл әуендерін Нұрғиса жалғады,
дамытты. Қайта қазақ жұртымен қауыштырды.
Симфония, оратория, опера, камералық, эстрадалық, хор, фортепияно, оргон тағы басқа да еуропалық саз өнерін қазақ әуендерімен
астастырды. Бұл музыка құдіретін жетік білетін өнер иесіне ғана тән
талант. Осыларды меңгере жүріп, ұлттық өнердің терең тамырына
үңіле білді. «Отырар сазы» фольклорлық-этнографиялық оркестрге
сол күнге дейін ұмыт қалған шертер, асатаяқ, жетіген, домбыра,
қылқобыз, сыбызғы, дабыл, қамыс, сырнай, даңғыра, дауылпаз,
желбуаз, шаңқобыз сақпан сияқты ұлт сазын толықтырған ән, күй
аспаптарын өмірге әкелді. Осы аспаптардың үні мен кешегі қазақтың
ән, терме, жыр, күй, сыңсу, жоқтау, тағы басқа халықтың өзіне тән
туындылары орындалды.
Шалқып, бұлқынып оркестрге әр кіргізді. Нұрғиса өнерін
Мәскеуде П. Чайковский атындағы консерваторияда алған жоғары
музыкалық білімі оның талантын ұштай түсті.
«Алғаш «Институт» әнін дүниеге әкелді. Сөзін Ұзақ Бағаев жазған.
Сол кездің дүлдүл әншісі Жамал Омарова апамыз шарықтата орындады. Әнші дауысына арнап 1954 жылы алғашқы әнінің құрметіне
оншақты ән жазып бергені бар. Жас композитор атанып, әні көкте
шалқыды. Сөз мәтінінен үндестік (гармония), көп дауыстық (полифония) сөз айдынында еркін жүзді. Іле «Жан сәулемді» орындаған
Байғали Досымжанов Нұрғиса атағын асқақтатып жіберді. Ол ән
елуінші жылдардың ең үздік әні болып өнер тарихына жазылды».
«Журналистің жүрмейтін жері жоқ» демекші, Сан-Петербургта
бірге әскери міндетімізді атқарған Янис пен Мондрус шақырып Рига
қаласына жолым түсті. Бір сәт бала болып, бозбалалық дәуренімізге
тамсандық. Үш жылғы достығымыз қайта жанданып, сыр ақтардық.
Отбасымен араласып, азаматтық адами ізгілікті ниеттеріміз қайта
жаңғырды. Қала қыдырып, құшағымыз ажырамады. Сондай
қыдырыстап жағамыз жайлауға кетіп Янистің үйіне келгенбіз. Аулада көршісі композитор Раймонд Паулспен бетпе-бет келіп сәлем
бердік. Янис мені таныстырып жатыр. Алғашқы сөзі:
– Менің ағайым аман ба? – деді.
Мен бетіне қарадым. Мен білетін қайсы ағасы деп сұрау сала нұр
шашқан жүзіне үңіле түстім.
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– Шырақ, Нұрғиса Атабайұлын сұрап тұрмын ғой, – деді. Мен
Нұрағаның атын естігенде бауыр тапқандай жаным жадырап, білгенімді жайып салдым.
– Янис екеуміз көршіміз. Нұрағаға сәлемдеме ретінде жаңа
шыққан «У нас в гостях Маэстро» кітабын ұсынды. Жерден жеті
қоян тапқандай қуанышым қойныма сыймай жүгіріп барып
Янистің үйіндегі қалпақтың бірін кигіздім. Раймонд Паулс та мәз.
Мондурс пен Даинте хуторда бірге өскен Лайма Вайкуле де Паулс
шаңырағында қонақта екен! «Қазақтың қазысының дәмі тіл үйіреді»,
– деп ішкі сезімін білдіріп жатыр.
Елге оралысымен Паулс берген кітапты қолтыққа қысып
Нұрағамдікіне келдім. Үйде екен. Сәлемдемесін бердім. Дариға жеңгем
шайын қызылдап құйып, Нұрағам әңгіменің тізгінін ағытты.
– Паулс Алланың бағын ашты. Алла «Миллион алых роз», «Старинные часы», «Вернисаж», «Маэстро» әндерін орындап тез көтерілді. Тек
Алла емес В. Леонтьев, Л. Вайкуленің бағын ашқан Паулстың әндері,
– деп алыстағы латыш інісін жер-көкке сыйғызбай мақтап ала жөнелді.
– Аға, мынандай кітап сізде жоқ. Сіздің шығармашылығыңыздың
шыңға шыққан кезі ғой. Жоғары жаққа мәселе қоймайсыз ба», – деп
қойып қалдым. Дариға жеңгем де қоштады.
Нұраға домбырасына қол созып:
– Бәрінің кезегі келеді, –деп домбыраның қоңыр үнімен шаттық
шаңырағын шалқытып жіберді.
Шерлі жүректің шерменде болып байланбасына бой ұрмай елмен
араласып, жұмыстан ол босай қалғанда ағайындармен қауышып дегендей, өткен күн соқпағы қайта басталған. Серік Әбдірайымұлына
еріп Нұрағаның көңілін сұрадық.
– Дакен шапанымды жапшы. Інілерім келген екен, – деп әзер
жүріп барып күйсандыққа отырды. Ноқаттар басылған сайын
саусақтарына жан кіріп, саз үні жүрек тербер құдіретке айналып онсыз да алабұртып сүйікті ұлымды жерлеп, бұл тіршіліктің қайғысына
көміліп, көкіректі кескілеген қайғы қанжарынан жүрегімнің жұлымжұлым кезі еді. Мына музыка одан бетер жанымның жарасын
солқылдатып, астан-кестең тылсым сезімге бой алдырып, жанардан
сорғалаған қос тамшыны тоқтата алмай отырған сәтіме қарап Нұраға
түймелерді жылдамдата басып, он саусағы он ноқатты басқанда
музыка тілі тоқтат дегендей үн қатты. Мен ағаға жалт қарадым.
Қорғасын құрсаулаған денесін әзер бұрып:
– Е, інім, қайғы тау басындағы шыңда қалады, мұнартқан
даладағы сағымда қалады, достарыңмен әзіл айтсаң әңгіме аста262
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рында қалады, сыр бөліскен жас арудың құшағында қалады, – деп
күйсандықтың тілін қайта басқанда жан сезімім, жүрегім шымырлап,
көк терідей қатқан жүрегімдегі қатып қалған қан тамырлары көкке
теуіп, жан дүнием шағын бөлмеге сыймай атой салып, ағаның ыстық
сезімді сазы әлемдегі бар қайғылы адамдарға ән салып, бәрін өнер
қонған жүрегімен аймалап жатыр. Қайран менің Нұр ағам, қандай
тектіден жаралды екенсіз.
Нұрғисаның құдіреті әкесі Тілендінің күйшілігінен, анасы
Салиханың әншілігінен нәр алған. Бала жасынан Сүйінбай, Жамбыл, Кенен, Бақтыбай, Құлманбет, Өтеп, Орақбай, Бөлтірік сынды
ақындар жырын жаттап өсті. Қазақ даласының дәулескер күйшілері
Құрманғазы, Байсерке, Дәурен сал, Шортанбай, Қожеке, Сыбанқұл,
Темірбек, Шаштай күйлерінің ырғағын көкейіне қондыра өсті. Сахара өнерінің майын ішкен дүлдүл өнерпаздардан алған дәрісі жас
Нұрғисаны өнерге баулып, талантына қанат байлады. Жоғарыда
айтылған өнер академиктерінің дәстүрлі өнерін үзбей бүгінгі біздің
күйсандық, ән-кештерімізге ұлттық рухқа байлаған өлмес өнер сазын
сыйлаған Нұрғисаны бар қазақ пір тұтады.
Кәкімбек Салықов ағамыз Орталық Комитетте қызметте жүргенде
Ташкенге келдім. Жолсапарымның мән-жайын Рашидовқа айтып,
Жизақ облысына кеттім. «Қайтарыңда күтем» деген басшы уәделі
сағатында оралды. Отырып шай іштік. Ел, жер туралы әңгімені
байқастадық. Сонда Рашидов:
– Қазақ елі не деген бақытты, – деді.
Мен түсінбей қалдым. «Бұл кісі не айтқысы келіп отыр», – деп
ағаның жүзін шолдым. Сонда қайта жоғалтқанын тапқандай:
– Қазақ Нұрғисамен бақытты. Бізде дәл солай тегеурінді өнер
тарланы әлі шыққан жоқ. Қазақ Нұрғисасымен бақытты ғой, – деді
қайталап. Бір кездескенде Кәкімбек ағадан: «Осы сөзге қандай баға
бересіз?» дегенімде: «Нұрғиса – қазақ халқының рухы», – деп бір
ауыз сөзбен тұжырымдады.
Нұрғисаның нәзік үнді әуезді әндері, қазақ сахарасының
сан құбылысынан сарын ескен күйлері енді Дінзухраның дирижер өнерінде қайта жаңғырды. Әке тағылымынан қуат алған
талшыбықтай Дінзухраның қолындағы таяқшасы қозғалған сайын
Нұрағаның жан дүниесінен шыққан нәзік сезімнен туындаған саз
ырғақтары қайтадан төл туындысына айналғанына куә болып отырмыз. Дарынды композитор, даулескер күйші Нұрғиса томағасын
алып қыранын көкті шарлатқан Дінзухраның әке бапкеріне ұшантеңіз өнер білімін тілейік. Дүлдүл әкенің тамылжыған музыкасын
халқымызды төріне шығарып, тоқтығын биіктет демекпіз.
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«ЖАҺАНДЫ
ЖАУЛАҒАН ЖАНР»
«...Журналистика – қарақан басын ұмытып, жұрттың жоғын
жоқтайтын жандардың жиналатын ұясы. Шен-шекпенділерді елдің
мұңына елең еткізем деп шыр-пыр болып, екі оттың ортасында күйіп
кететін кездері де жоқ емес тілші қауымының.
Баспанасыз қалған қазақ, су мен жарыққа, нан мен нарыққа
мұқтаж қазақ... Қазақтың жыртығы аз ба? Сол жыртыққа жамау
болам, сол қазақтың дауысын билікке жеткізем деп қаламының
көлеңкесінде, кадрдың сыртында қалатын да осы – журналистер».
Журналист Ә.Бағдәулетқызының қаламынан туған бұл жолдар
«Жаһанды жаулаған жанр» деген жаңа кітаптан алынып отыр. Кітап
авторы – есімі тек Алматы облысына ғана емес, республикамызға
белгілі тележурналист Тілеуқабыл Мыңжасар. Бұл есім, әсіресе, Алматы облысына кеңінен танымал. Біреу тосын жағдайға тап болып
әділетсіздік көрсе де, ауылдың күйі қоңторғайланып, оған әкімқаралар көңіл бөлмей жатса да жұрт осы Тілеуқабылды туған ұлына
шағым айтардай іздейтіні бар. Ол халықтың қуаныш пен шаттығына
да шақырылып, бел ортасында жүреді.
Міне, енді сол атқарған игі істерін сарапқа салар туындысын
жұрт назарына ұсыныпты. Қалыңдығы екі елідей ғана туындысы
жеті бөлімнен тұрады. «Сонша бөлім бір кітапқа қалай сыйып тұр?
Оқушысы жеті бөлімді оқып болғанша жалығып кетпей ме?» дейтіндер бола қалса – айтарымыз:
– Осынша бөлімнің сыйып тұрған себебі – автор үлкен мәселелердің өзін қысқа да нұсқа жеткізудің шебері. Бұған оның жиырма
жылдан артық уақытын телеарнада жаңалықтар таратумен айналысуы да себеп болған шығар, алайда оның не жазса да стилі осында!
– деген пікірімізді айтқымыз келеді. Кітап алғашқы бетінен-ақ
оқушысын баурап алатындай жеңіл, қызықты тілмен жазылған.
Жалығу қайда, бастап оқығаннан аяғына жеткенше тәтті сорып
отырғандай рахат күйде боласыз.
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...Өмір болған соң адамның басына не келіп, не кетпейді. Біреу
қуанып жатса, енді біреу жылап отырады. Біреу жоғалтып алса,
енді біреу олжалы болып жатады. Пендеміз ғой, әсіресе басымызға
қиындық туғанда басқалармен соны бөліскіміз келетіні бар. Мәселе
әбден тығырыққа тірелгенде жұрттың әділдік іздеп жүгінері –
баспасөз, телеарналар болып жатады.
Қолайсыз жағдайға тап болған бір азамат «Жетісу» газетінің редакциясына келе қалған. Басындағы мұңын айтып болған соң:
– Мыңжасар деген жігітке осыны айтайын деп едім. Тілші ғой,
сіздерде қызмет істей ме? – деді.
– Қай Мыңжасар? – дейміз ғой.
– Әлгі теледидардан сөйлеп жатады ғой...
– Сіз мүмкін Тілеуқабыл Мыңжасарды айтып отырған шығарсыз?
– Иә, иә... енді есіме түсті. Иә, сол жігіт! Әлгі әр хабарында
«Тілеуқабыл Мыңжасар, Алматы облысынан» деп аяқтайтын жігітті
іздеп келіп едім.
– Дұрыс... Ол әр хабарын өзіңіз айтқандай аяқтайтыны рас. Бірақ
соған: «Хабар» агенттігі деген сөзді қосып іздесеңіз – тез табасыз.
Сөйтіп оған іздеген адамымен кездесетіндей жөн сілтеп қала
бердік. Алғысын жаудырып ол кетті. Сөйтіп жұрт іздеп жүретін
Тілеуқабылдың кітабы туралы ғой, айтпағымыз.
...Сонымен қолымыздағы кітапқа жай парақтап қана емес, әр
бетін парықтап қарап көрейік. Алғашқы бөлімді ол өзінің атқарып
жүрген жұмысы – телеарнада жаңалықтарды беру тақырыбына
арнаған.
Баспасөзде жүрген қайсымыз болсақ та журналист болуды мектеп қабырғасында жүргенде-ақ армандадық. Талпынып отырған
мамандығымызға қол жеткізуді неден бастау керектігін, оның қандай
ерекшеліктері, күрделіліктері бар екенінен хабардар болғымыз келетін. Сонда қолымызға түскен орыс тілді оқулықтардан мәселені аса
қанық түсіне алмай: «Шіркін, санаңа қона қалатындай ақыл-кеңес
болса ғой» деп те ойлағанбыз. Мына кітап бір кездегі осы ойымызды дөп басып отыр. Тележурналист болғысы келетін жастарға
талай дүниені түсіндіретіндей мағлұматтар бар. Ал журналист емес
оқушысына автор сырласып отырғандай жақындай түседі.
Кітаптың алғашқы бетінде: «Екі кісі жолықса амандық-саулықтан
соң бір-бірінен жаңалық сұрайды» деп басталатын жолдары
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көкейде көп ойды оятады. Шындығында алыс-жақындағымен де,
қияндағылармен де хабарласқанда білгіміз келетіні – қандай
жаңалық болып жатқандығы ғой. Ол отбасындағы күнделікті тірліктен бастап, бүкіл елді, тіпті, әлемді қамтитын оқиғаларға құлақ
түруге ұласады. Мәселен, кітапта мысалға алынғанындай екі адам
сөйлесіп отыр:
– Ауылда не жаңалық бар екен?
– Не жаңалық болушы еді... директор ағай бар ғой, сол қалаға
көшіп кетіпті. Әлгі бізбен бірге оқыған Сәрсеннің егіз ұлы әскерден
келіпті. Төребек көкем үй салып жатыр, бітіріп те қалыпты.
Жаңалықтарды жеткізудің бұл ең қарапайым түрі. Бұл кімнің
болса да қолынан келетін әңгіме» деген жолдар көкейге қонады ғой...
Сосын автор жаңалықтарды біреу осылай екі минутта, кейбіреу екі
сағатқа созатынын айт келіп: «Телевизияның ең басты әрі өте құнды
жанры – жаңалық. Тіпті оны жүрегі десе де болады», – деп түйіндейді.
Ендеше, телеарнадағы кәсіби журналистің мамандығына
қызыққандарға бірінші сабақ – бұл кәсіптің алғашқы сатысы –
жаңалықтарға құлақ түріп, ден қою және оны қысқа да нұсқа етіп, дер
кезінде жеткізе білу. Бұл мамандық иелерінің баспасөзде, радиода,
телеарналарда қызмет істейтіні белгілі. Бірақ олар осыған жеткенге
дейін қандай талаптарды игеруі, білуі керек?
«Сонымен журналист кім, іс-әрекеті қандай?» деген сұрақтарға
кітап авторының қалай жауап бергенін тарқатып көрейік:
– Журналист, әрине, жазады, айтады. Мұны іске асыру үшін ол:
көреді;
пайымдайды;
тыңдайды;
ойлайды;
талдайды;
дерек жинайды;
зерттейді;
салыстырады;
пікірлеседі. Осыларды негізге алып сөйлейді, жауап береді.
Ол – актер. Жаңалықты жеткізу үшін дауысы ашық, тілі жатық
болуы керек.
Ол – жылнамашы, тарихшы. Өйткені, бүгінгі жаңалық – ертеңгі
тарих», деп түйіндейді ол.
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Осы айтылғандардың өзі бір-бір сабаққа тақырып бола алады ғой.
Мәселен, бір сабаққа «Пайымдау» тақырып болса... Осы тақырып
төңірегінде шәкіртке қаншама сұрақ қоюға, соларға оның өзінің
жауап беруін талап етуге, сөйтіп, оның пайымдау қабілетіне жол
ашуға болады.
Кейбіріміз күнделікті зер садып тыңдайтын, кейбіріміз аса
мән бермей «ести салатын» жаңалық деген шынтуайтқа келгенде
журналистикадағы ең жасампаз жанр болып шықты.
Автор айтпақшы: «Осы жанр арқылы еліміздің тарихы жасалып
жатқан сияқты». Расында, егер күнделікті жаңалықтарды тыңдамасақ,
елімізде не болып жатқанынан мақрұм қалсақ, қалай сол елдің, қоғамның
азаматы саналамыз? Адамның қоғамнан тыс өмір сүруі мүмкін бе?
Міне, осындай ойларды автор кітаптың алғашқы үш-төрт бетіндеақ оқушысының санасына құйып берген десек болады.
Телеарна жұмысының бір күрделілігі – тілші оқиғаның қайнаған
ортасынан табылып, тіпті, соның бір тармағына айналып кетуі талап
етіледі. Қандай оқиға болса да бейнекамерада түсірілген жанды бейне
арқылы, соған лайық талдау арқылы құнды. Бұлай болмаған жерде
қандай қызықты, мәнді деген оқиғаның өзі сүреңсіз болып шығар еді.
Бүгін ауылдағы қарапайым еңбек адамымен әңгімелесуге де,
ертең мемлекеттік маңызы бар мәселе жөнінде тиісті қайраткермен
қаймықпай сөйлесуге сай ой-өріс деңгейі болғанда ғана журналистің
жұмысы жемісті, өзі беделді болмақ.
Тілеуқабылдың жасаған қандай хабары болса да осы талаптардың
биік деңгейінен көрінуімен бағалы. Осы қасиеттерді ол кітабы
арқылы өзінің ізін басып келе жатқан әріптестеріне де дарытқысы
келгенін аңғарамыз.
Бұл мамандық оны алғашқы сәттерінен бастап қызықтырып,
еліктіріп әкеткенімен, оның ел алдындағы жауапкершілігін де ол
әу бастан-ақ түсінген. Табан астында таудай тапсырманы орындау
талап етілгенде ой-өрісі тар адам оны орындай алар ма? Ендеше, ең
керегі – білімділік!
Осы мамандыққа оны еркінен тыс бір тартылыс күші бағыттаған
сияқты. Үшінші курста жүргенде «Қазақ радиосының» «Ұшқын»
бағдарламасындағы студент-жастардың «Гүлдәурен» радиожурналын
жүргізуге бәсекеге түскенде – жеңіске жетеді. Сөйтіп, осы журналды
бір жылдан астам радиоэфирде жүргізеді.
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Адамда ішкі сезім деген болады. Тілеуқабыл журфакта мамандыққа
бейімдеу курсы басталғанда радио және телевизия кафедрасына
жазылыпты. Несібесін осы мамандықтан аларына ішкі сезім итермелегендей.
Телеарнада алар орнына өзін осылай бірте-бірте жақындата берген ғой. Автор осы қадамдары туралы әңгімесін естелікке негіздегенмен мамандықты игергісі келетін жастарға сабақ та беріп отырғандай.
Өйткені, мамандықтың сырын білуге, оған жаттығуға тек оқу орнын бітірген соң кірісу – кеш. Оған сол шаңырақта жүріп, төменгі
курстардан ұмтылу керектігін осы парақтардан ұғынуға болар еді.
...Қазақ теледидарындағы «Құрдастар» шығармашылық бірлестігі ҚазМУ-дің 40 жылдығына орай дайындалып жатқан хабарға
жүргізуші іздеп бір күні журфактың деканатына келеді. Бұл 1974
жыл еді. Деканат Тілеуқабылға сенім білдіріп, ұсынады. Сөйтіп
университеттің мерейтойы кешінде ол белгілі адамдардан сұхбат
алып, өзіне жүктелген тапсырманы ойдағыдай орындап шыққан.
Қазақ теледидарының хабарына алғаш 22 жасында қатысып, үлкен
жауапкершілікті ойдағыдай атқарып шыққан сол күннен бастап оның
бар ынтасы телевидениеге ауған еді. Осылай қол жеткен ісінің қырсырына үңілуге енді мүмкіндік туғанда отбасылық жағдаймен елге
қайтуға тура келген. Түркістанда ол өзі таңдап алған мамандығынан
біршама уақыт шеттеп қалады. Сонда «қарайып» қалуына болар еді
ғой. Ол айналасындағы құбылыстарды іштей телевидениеге негіздеп,
салыстырып, сансына тоқып жүрген.
Өмірдің өзі қайырыммен қарап, тоқсаныншы жылдардың басында ол телевизияға қызметке баруды мақсат етіп, Алматыға тағы
да келеді. Бірақ баспана қиындығын көріп, оның табылмасына көзі
жеткендіктен қайтадан елге қайтпақ болып, тіпті пойызға билет те
алып қояды. Сонда әпкесі Гүлсара Тілеуқабылдың пойызға кетуіне
үш сағаттай ғана уақыт қалғанда оңтайлы үй тауып келгенін хабарлап, елге кеткелі тұрған інісін Алматыда күшпен алып қалғандай
қалдырған екен.
Міне, сол 1991 жылдан бері ол қазақ телевизиясында қызмет
етіп келеді. Осы жайларды автор оқушысын мезі етпей, қарапайым
да қызықты баяндайды. Адамның ниеті таза, жүрегі ақ болса
жаратқанның өзі оны қолдап, қанша бөгеттерге кездессе де жолын
ашып отырады дейді.
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Тілеуқабылдың кітабынан осыны айқын аңғаруға болады. Ол
алдына қойған мақсатына «көкесінің» көмектесуімен емес, өзінің
алғырлығымен, тер төге еңбектенуімен қол жеткізіп келе жатқанын
кітапты оқи отырып аңғарасыз. Бұл да өзгеге өнеге болатын
қасиеттер.
Мемлекеттік деңгейдегі шараларға қатысу, одан хабарлар, репортаждар дайындау дегеннің аса жауапты іс екенін түсіндірудің қажеті
жоқ шығар? Сондай бір «ірі шараға» қатысқанын суреттеу арқылы автор осы мамандықтың тағы бір қырын, қояр талабын жеткізе білген.
1993 жылдың қыркүйек айында Қазақстанға Францияның сол
кездегі Президенті Франсуа Миттеран мырзаның келгені бар ғой.
Міне, осы мәртебелі мейманды қазақ журналистері әуежайда қарсы
алып, протокол бойынша оған тілші бір ғана сұрақ қоюы керек екен.
Осы міндет «Хабар» агенттігінің тілшісі Тілеуқабыл Мыңжасарға
жүктеледі.
Осы сәтті суреттей отырып, автор мұндай мемлекеттік деңгейдегі
шараға қатысуда әрбір қадамның мүлт кетпейтіндей дәл болуы
алдын ала түсіндіріліп, қандай сұрақ қоятыны да тапсырылып,
пысықталатынын баяндайды. Осылай нақтыланған сұрақты қоюдың
өзіне де журналистің тәжірибелілігі, салқынқандылығы керек.
Осындай жауапты сәтті басынан қалай кешкендігі туралы кітап
авторының өзі былайша баяндаған: «Сонымен асыға күткен сәт
жетті. Салтанатты күтіп алу рәсімі аяқталғанда екі президент әуежай
ғимаратына қарай келе жатты. Қанша толқысам да сасқалақтаған
да, қобалжыған да жоқпын. Екі сағат бойы жаттаған сұрағымды
мүдірместен сырғыттым».
Әлемдік деңгейдегі үлкен тұлға – Франсуа Миттеранға қазақ
тілінде сұрақ берген бұл бейнетаспа «Қазақстан» телерадиокорпорациясының мұрағатында әлі сақтаулы. Бұл көріністі баяндаумен автор оқырманға тілшінің әлемдік деңгейдегі тұлғаға сұрақ
беруге даярлықтан өтетінін, соның өзінде қобалжымай, асып-саспай, байсалдылық таныту керектігін ұғындырады.
...1994 жылы «Хабар» агенттігін басқаруға Дариға Назарбаеваның
келген сәтін де кітап авторы тартымды баяндайды.
«Елдегі жағдай сияқты, республикалық теледидардағы ахуал
да мәз емес еді. Қыс қыр астында тұрғанымен оған дайындық
жүргізілмеген. Терезе саңылауларынан суық жел үрлеп, кабинет269
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тер салқын болып тұратын. Дариға Нұрсұлтанқызы өзін ұжым
мүшелерімен бірдей ұстады. Салқын кабинетте пальтосын желбегей
жамылып, алғашқы қысты бізбен бірге қарсы алғаны көз алдымызда. Тілшілер кеңдеу бөлмеде отырсын деп, өзі кішілеу кабинетке
ауысты» деген жолдарды жазудағы мақсат – басшыны әспеттеу
емес, ел назарындағы адамның жұрт біле бермейтін кездерінен
оларды хабардар ете отырып, қарапайымдылығын өнеге тұтуды
ойлағандық.
Бір күні жұмысын аяқтап, енді үйіне қайтпақ болған оған: «Агенттік
басшысы Дариға Нұрсұлтанқызы шақырып жатыр» деген хабар жетеді.
«Есікті ізетпен ашып сәлем бердім де:
– Шақырған екенсіз, – дей беріп едім:
– Тілеуқабыл Мыңжасар деген атыңызға қанықпын. Репортаждарыңызды көріп жүрмін. Шақырған мақсатым – жақында жеті журналисті Англияға қысқа мерзімді курсқа жібермекшіміз. Арасында
сіз де барсыз, – деді.
Қуанып кеттім. Арада 15 күндей уақыт өткенде Англияға жол
тарттық», – дейді автор. Мұндай оқиға баяндалған жолдарды оқыған
кім де болса Тілеуқабылдың «жолы болғыштығына» қызығар еді.
Сәл-пәл алға кетіңкіреп айтсақ, ол Англияға ғана емес, кейін
Францияға да, Польшаға, Украинаға, Оңтүстік Корея, Татарстан
сияқты мемлекеттерге де сапар шекті. Оның жолын ашқан қандай күш?
Осының бәріне қолдау болған – білім. Ал білімнің қайнар көзінің
бала кезден кітапқа үңіліп, талмай оқумен, ізденумен келетінін
айтады. Оның осы сөздері кімге болса да ой салуы тиіс. «Телевизия
– өзгеше бір әлем» дейді ол кітабының тағы бір парағында. – Оның
табалдырығын аттау үшін жан-жақты дайындық болуы керек.
Олардың қатарында: бірінші – жазу, екінші – сөйлеу, үшінші –
көрерменге жеткізу. Осы үш талапты қатар меңгермеген тележурналистке көрерменнің оң баға бере қоюы қиын. Сондықтан бұл салаға
икемделгісі келетіндердің жас кезінен жаттыға бастағандары жөн.
Осы орайда, мына бір жайтты айта кету артық болмас:
Үшіншіде оқып жүрген кезім. Жетекшіміз Орынкүл Тұрсынбекова
апай маған жаңажылдық шырша мерекесіне орай шағын тақпақ бермекші еді, сыныптағы ең үздік оқушы Зүлфия Жүнісова:
– Апай, Тілеуқабылдың дауысы шіңкілдек қой, – дегені бар емес
пе?
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Кішкентай болсам да бұл сөз менің намысыма тиді. Осыдан кейін
дауысым туралы ойлана бастадым. Кітапты мәнерлеп оқып, өзіммен
өзім жаттығулар жасайтынмын. Жетінші сыныпта дауысымда аз да
болса өзгерістер пайда бола бастады.
Жалпы, 14-16 жас аралығында дауыста өзгеріс пайда болуы
табиғи құбылыс қой. Дәл осы кезең мен үшін ерекше болды. «Фиалка» дейтін магнитофоныма өлеңдер мен шағын әңгімелер оқып,
қалыптасып келе жатқан дауысымды шыңдай түстім.
Сөйтіп, 9-10-сыныптарда мектеп радиоторабының дикторы және
сыныптың конференсесі болдым. Бұл менің бір жарым мыңдай
бала оқитын мектептегі алғашқы жеңісім еді. Намыс мені осылай
шыңдады» деген жолдар да кәдімгідей сабақ аларлықтай әсерлі емес
пе? Намысқа тырысу керектігін өз басынан өткен жайларды өзек ете
отырып, талаптанудың әркімнің қолынан келетіндігін ұғындырады.
Бәріміз де теледидардың көрермендеріміз. Дауысы жуанның бәрі
тыңдарманның көңілін жаулап алмайтыны белгілі. Тележурналистің,
жүргізушінің дауыс ырғағы (дикциясы) да құлаққа жағымды болуын
қалаймыз ғой.
Мұны үйреніп, игеру үшін актерлардың дикциялық дәріс алатыны белгілі. Мәселен, белгілі бір сөзді әр сезімде: жалынып та,
ұрсып та, өтініп те, бұйырып та, күліп те, ашуланып та айтуға болатынын, әсіресе, актерлар жақсы біледі. Ал кітап авторы мұны
тележурналистердің де білуі қажеттігін, осыған өздерін тек университетте ғана емес, өмірде де жеке жаттығуы арқылы дамытуы қажеттігін
алға тартады. Осы мысалдарды келтіре отырып, кітабында арнайы
тоқталуы – Тілеуқабылдың телевидениеге жаны ашығандығы,
болашақ тележурналистердің осы кәсіпке өздерін жан-жақты дайындауына алаңдауы, сондықтан тәжірибесімен бөлісуі екені ақиқат.
Бұл дегеніңіз – нағыз кісіліктің белгісі ғой.
– Өмірдің аса мәнді сәті қандай? – деп сұрапты жас жігіт
ғұламадан.
– Жақсы адаммен сұхбат құрған кезің, – депті көпті көрген дана
қарт.
Ғұлама айтса айтқандай, адамның көп нәрсені естіп-білетін,
пайымдап-түсінетін, ысылып-шынығатын сәті – белгілі де білімді
жандармен, елі мақтан тұтар тұлғалармен сұхбаттасу екенін кім де
болса құптары анық.
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Ортамызда әзіліміз жарасып жүрген Тілеуқабыл телеарнадағы
жұмысына, өзінің біліктілігіне орай талай игі жандармен сапарлас
болып, сұхбат құрып жүрген журналист.
«Хабар» телеарнасында жүргенде алғаш шетелге – Англияға сапар шеккені өз алдына, ол жұмыс бабымен еліміздің басшыларынан
бас-тап, талай еңбек саңлақтарымен талай диалогтар жүргізгені
белгілі.
Татарстанға барған сапарында автор осы елдің Президенті Минтемир Шаймиевпен, Украинаға барғанда ел-жұртпен, Польшада
қазақша сөйлейтін жастармен кездескен сәттерін, Оңтүстік Кореяда есімі қазақша қыздарды кездестіргенін ол тартымды баяндаған.
Осындайда жас тілшілердің көңілінде: «Біз де сондай сапар шексек
қой» деген арманды өрбітіп, немесе: «Біз де сондай сұхбаттар ала
аламыз!» дейтіндей жігер мен сенім тудырады.
«Есімі қазақша корей қыздары» демекші, Тілеуқабылдың осы
орайдағы әңгімелесу сәті қызықты баяндалған. «Талдықорған
аймағындағы кәрістер Ассоциациясының төрағасы Владимир Лиге
бірде мен:
– Володя, сенің атың – орысша. Басқаларда да сондай. Ал
фамилияларың – кәрісше. Сендер Қазақстанда тудыңдар, осында
тұрасыңдар. Сондықтан ендігі бөбектеріңнің атын қазақша қойып:
Қайрат Ким, Самат Сон, Лесбек Ли, Пернебай Пак деп атасаңдар
жараспай ма? Ресейдегілер орысша, Өзбекстандағылар өзбекше
қойса, мұның өзі ұлтаралық достыққа дәнекер болмай ма? – дедім.
– Ойлануға болады, – деді Владимир Ли рахаттана күліп. Әзілдеп
айтылған осы әңгіменің шындыққа жақындаған бір мысалын 2007
жылы Оңтүстік Кореяның астанасында көрдім. Сеулде туризмге
байланысты халықаралық жәрмеңке өткен. Қазақстандықтарға
аудармашылық қызмет көрсетіп жүргендердің бәрі кәріс қыздары.
Қазақшалары жатық. Бұл өз алдына, олардың есімдері Бану, Сәния,
Жәмила, Ләззат, Тоғжан, Тоты болып шықты. Сөйтсек бұлар бәрі
де Алматыға келіп, Абылайхан атындағы халықаралық тілдер университетінде бір жыл білім алып, содан кейін оқуларын Сеул университетінде жалғастырған.
– Есімдерің қазақша ғой, – дедім.
– Алматыда оқыған кезімізде қазақшаны тез үйренулеріңе жақсы
болады деп апайларымыз қойып берген. Қазақтармен кездесіп қалсақ,
272

Жақыпжан НҰРҒОЖАЕВ

осы есімдерімізді айтамыз, – деді қыздар». Кітаптағы осындай қызықты
мысалдар езу тарттырып, оны жалықпай оқуға жетелеп отырады.
...Жанымызда жүрген аяулы адамдарымыз – қарттармен кездесу
бір тарих емес пе? Осыны ойлаған Тілеуқабылдың жасы ғасырдан
да асып кеткен қарттармен жүздесіп қалуға асығатыны әрбір хабарынан аңғарылады. Сол асыққаны да дұрыс болған шығар. Талай
жақсылармен көзі тірісінде сөйлесіп, жанға азық болар ойларын,
мағынасы терең сөздерін түсіріп үлгерді.
Бұл да оның әріптестеріне өнеге боларлық, үйренерлік қадам ғой.
Кітаптың «Өткеннен дерек – келешекке керек» деген тақырыпта
топталған деректер жадымызда сақталуы тиіс дүниелер ғой.
Қазақ халқының мақтанышы, партизан-жазушы, Халық
қаһарманы Қасым Қайсеновтың 85 жасқа толуына байланысты оның
алдына талай қаламгерлердің барғаны анық. Солардың қатарында
Тілеуқабыл да болған. Сол кезден бастап оның деректі фильм
түсіруге деген құлшынысы артқан.
Алматыдағы 28 панфиловшы-гвардияшылар саябағында арнайы
кездесуге келгеніндегі ардагермен әңгімесі де «Өткеннің бәрі аяулы»
деген сөзді ойға оралтады. Ардагер ағаның сол кездесудегі сөзі алдымен Украинадағы майдандас достарын еске алумен басталыпты:
– Жыл сайын олар (Украинадағы майдандастарын айтады –
Ж.Н.) мені шақыратын, жыл сайын мен баратынмын. Ол кезде бар
еді, менің достарым! Осыдан 2-3 жыл бұрын барсам, ол байғұстар
азайып қалыпты. Барлығы қартайыпты. Солар бәрі жылайды, бұдан
былай көріспейміз ғой деп жылайды. Өйткені олар да біткен мен
сияқты, қартайып. Менің де бітіп тұрғанымды олар көріп тұр ғой.
Осы жолдарды кітаптан оқыған адамның да көзіне жас келіп
қалатындары бар шығар. Өйткені автор бейнетаспадағы толқыған
сәтті тірі көрініспен берсе, кітапқа да сол әсермен келтірген.
Ардагер ағаның сөзін:
– Соғыстан кейін алпыс жылдан астам өмір сүрдік қой, бұл –
олжа өмір. Міне, осы олжа өмірді тегін жібердім деп айтпаймын,
– деп аяқтауы да журналистің тапқырлығы. Бір сәт босаңсыған
майдангердің алпыс жыл олжа өмірді мәнді, мағыналы өткізгенін
оның өз сөзімен түйіндеуі – ғибрат қой.
Райымбек ауданындағы Текес ауылында тұратын Берікбай ата
Есқожаев туралы «103 жастағы ата» деген қысқа деректі фильмінде де
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ол қарттың уақыт өрнек салған, бірақ тек мейірім ұялаған жүзін бейнетаспада қандай әсерлі берген. Осы телехабарын кітап бетіне түсіргенде
де ол өз құнын жоғалтпағаны мына бір жолдардан аңғарылады:
– Қатарым қалмады, достарымды сағынамын. Өкінішім осы. Ал
қуанышым – тәуелсіз ел болдық, тәубе, – дейді ата.
Қоштасар сәтте бата сұрадым. Онысы «современный» тілек болды. Микрофонға жазып алғаным мынау болды:
– Экономикасы, ынтымағы, бірлігі, татулығы, әділеттігі күшті
болып, көгеріп көктесін. Басқарып жүрген халық басшылары жасап,
денсаулықтары мықты боп, алдыңғы қатарлы, қазақша айтқанда
үлгілі, өнегелі ұл мен қыздары өсіп-өнсін деп, қазақша айтқанда
Аллаху акбар.
«Қартайған да бір бала» деген осы ғой. Езу тарттырғанымен елге
тілекші батасын сол күйінде кітапқа енгізіп отырған Тілеуқабылға
да рахмет. «Боямасыз сөз» деген осы емес пе? Әйтпесе: «Теледидарға
түсесіз, мына батаны айтыңыз» деп дайындайтындар да бар ғой.
Ол – соңындағы ізбасарларына өз білгенін үйретуге хақысы бар сақа
журналист. Осы парызын орындап та келеді. Жастардың күнделікті
арналардан қалай сөйлеп, хабарларды қалай жүргізетіндігіне назар
аударып отыратыны да осы кітап парақтарынан айқын аңғарылады.
«Кей кезде келіспеймін жастарменен» деген мақаласында ол теледидарда, радиода қызмет істейтін журналистердің тіпті қазақ мектебін
бітіре тұра өз ұлтының тілін бұрмалап сөйлейтініне қынжылыс білдіреді.
«Ойларымен бөлісті, тәжірибелерімен бөлісті, ұсыныстарымен
бөлісті, сабақтарымен бөлісті» деген сөйлемдер телерадиожурналистерінің хабарларында жиі кездеседі. Бұл дұрыс
тіркес емес. Мұның барлығы қазақшаны да, орысшаны да бірдей
білемін дейтін журналистердің қойыртпағы дер едім. Орыс тілінде:
«Поделились мнениями, поделились опытами» деген тіркестер бар.
Соны әлгі екі тілді бірдей білемін дейтіндер осылай тікелей аударып,
пайдаланып жүр. Осылай екен ғой деп, күніне қаншама журналистер
де солай жазып та, айтып та жүр. Орысша ойлап, қазақша мәтін жазу
осындай орашалақтықтарға соқтыруда. Қазақша ойлап, қазақша
жаза алатындар: «пікір алмасты, ой бөлісті, тәжірибе алмасты, ойларын ортаға салды» деп дұрыстап айтуды ойлар еді ғой.
Спорт журналистері: «Қайратқа» ұтылды» деп жатады. «Қайраттан»
ұтылды деу керектігі көзге ұрып тұр емес пе? «Республиканы ұтып
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алды немесе ұтты» деп келетін сөйлемдерді де естіп жүрміз. 16 миллион халқы бар республиканы қалай ұтып алуға болады?
«Екі мемлекеттің басшысы мұнан кейін жабық есік жағдайында
әңгімелесті» деген сөйлемдер ше? Қазақша: «Оңаша әңгімелесті»
десе барлық мәселе түсінікті емес пе? «Алма алманы көріп рең
алады» демекші, тілді шұбарлап жүріп, сөз саптауы келіспейтін
әріптестерді көбейтіп алмайық деген ой ғой менікі» деген жолдардың
түп-тамырында ана тіліміз үшін алаңдаушылық жатыр. Осыған тележурналистер көңіл аударса деп ойлайды.
Сөзіміздің басында: «Өмірдің мәні – жақсылармен сұқбат құруда»
дегеніміздей, Тілеуқабыл талай игілермен де, көпті көрген көнекөз
қариялармен де сұқбаттасып, сөйлесіп жүрген адам.
Ол қатарда бірқатар мемлекеттің басшыларымен сұқбаттары көңіл
тұшынтады. Осы сұқбаттарын кітапқа лайықтап дайындауда да ол
оқырманының, болашақ тележурналистердің өз әңгімесінен ғибрат
алуын да ойлағаны анық.
Хабарларының мәтінін кітапқа келтіргенде оның теледидардағы
нұсқасын беруі осыны аңғартады. Қай жерде тілші сөйлейді, ол
хабарды қалай, қай стильде бастайды, жүздесіп тұрған адамы қай
уақытта шығуы керек, субтитр қалай беріледі, кадрдағы сөздің
нұсқасы қандай, қанша болуы қажеттігі түгел осы кітаптағы
жарияланған хабарларда арнайы көрсетілген.
Әйтпесе, автор осылардың мазмұнын ғана беріп, шектелуіне
болар еді ғой. Оқушысына да теледидардағы әңгіменің экранға
шыққандағы нұсқасының берілуі қызық көрінерін ол түсінген.
Сондықтан кітаптың бір бөлімін осындай хабарларға арнаған. Сонымен қатар, осы хабарларының қандай нәтиже шығарғанын да
көрсетуді шебер келтірген. Әйтпесе, хабарды, ондағы кейбір ел-жұрт
қамына қабырғасы қайысқан сәттерді тек суреттеумен іс біте ме?
Мақсат солардан бір нәтиже шығару ғой.
Қандай нәтиже шығаруға болатынын, елдің нені талап етіп
отырғанын тәжірибелі журналист өзі ұсыныс білдіріп, қорытындысын
күтетінін нақты айтады. Хабар осындай мақсаттармен жасалады ғой.
Автор осы айтылғандарды кітаптың алғашқы үш бөлімінде айшықты
көрсете білген.
Мәселен, ол «Банкрот» деген репортажында Алакөл ауданындағы
Жыланды, Төңкеріс, Майқан және Шынжылы ауылдарының «Бері
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тартса өгіз өліп, ары тартса арба сынған» күй кешіп отырғанын
баяндаған. Репортажды өзі сөйлеп бастаған қысқа ғана мәтіннің өзі
осы аталған төрт ауылдың басынан кешіп отырған жайын жан-жақты
баяндауға негізделіп, соны қамти алғаны көрініп тұр. Бұл – тілшінің
шеберлігі. Сондай-ақ, ол қысқа ғана репортажда төрт ауылдың
бәрінің де бір-бір тұрғынын сөйлетіп, олардың қысқа әрі нақтылы
сөйлеуін де талап ете білген.
Олардың ешқайсысын сөзден қақпай, ешкімнің намысына тимей
сөйлеуін қадағалай отырып, тележурналист репортажды: «...Алайда
заңсыздықтар орын алған. Сондықтан тұрғындардың талап етуге
толық хақысы бар. Соңғы нүктені сот орындары қою керек», – деп
тобықтай түйінмен аяқтаған.
Осы репортаждың нәтижесінде арада екі жыл өткесін сол ауыл
тұрғындарының «Хабар» агенттігінің тілшілеріне рахмет айтқан
хатында мәселенің түйінінің ойдағыдай шешілгені айтылған.
«Ауылдардың өзгерген өңін, қайта жанданған тіршілігін көріп,
қуанып жүрміз», – деп жазыпты олар.
Міне, арнайы репортаждың осындай тиміділігі, ортақ іске игі
әсері болған. Осындай қарапайым жандарға жанашырлық білдірген,
оларға көмек қолын созуға, қамқорлық көрсетуге тиіс орындардың
кейбір енжарлығын, білместігін нақты айғақтармен сынға алып,
тиісті нәтиже шығарған сәттер осы салада отыз жылдай, ал Алматы облысы бойынша «Хабарда» он жылдан астам еңбек етіп келе
жатқан тележурналист Тілеуқабыл Мыңжасардың қаламынан жүздеп
туындағаны анық.
Олардың бірқатары осы кітапта: «Зағип жігіт және оның бауырлары», «Жеті жыл жарық көрмеген ауыл», «Молодежныйдан» маза
кетті», «500 шақырымнан келген 5 азамат», «Тағы да бүгін хат келді»
деген тақырыптармен жарияланып та отыр.
Хабарларды ол теледидарда бере отырып, одан бір нәтиже
шығаруды назардан тыс қалдырмауымен де ел-жұртына жанашырлық көрсетіп отырған журналист екенін аңғартады. Ал кітапқа
соларды мақтану үшін емес, өзгелерге сабақ болсын деп келтіргені
хақ.
Кітапта жарық көрген шағын мақалалар кезінде телеарнадан
көрсетілген хабарлардың жазбаша түрі. Жұрт оны теледидардан
көргенде бір қызықтаса, енді қағаздан оқып тағы бір мәз болары
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анық. Өйткені, олардың дені күні кеше игі істерге арқау болған
құбылыстар.
«Үштөбе – велосипедшілер қаласы», «Матай – мотоциклшілер
мекені», «Қасқыр қаптап кетті», «Аюбай ата ауырып жатыр» деген
және өзге де хабарларының талайын өзіміз де көргенбіз. Мәселен, ол
Үштөбе мен Матайда жұрттың велосипед пен мотоциклде жүретінін
көріп, осы тұрғыда жарыстардың өтуіне бастамашы болып, істің
басы-қасында жүргенінен хабардармыз. Сондай-ақ, қасқырдың
қаптап кеткенін құрғақ сөзбен баяндамай, жыртқыштың өзін де,
оны «ауыздықтаған» ауыл азаматын да бейнебаянмен көрсеткені
ел есінде. Ол бейнелеулерінің әрқайсысы кішігірім фильм деуге
болады.
Осыларды кітапқа енгізе отырып, Тілеуқабыл: «Тақырыпты қалай
таңдауға болады?» деген сұрақты өзге әріптестеріне қоя отырып,
оның жолдарын айтады. Өзегелер де сондай қызықты тақырыптарды
іздеп тапсын деген оймен айтады. Бұл да оның атқарып жүрген ісіне
деген жанашырлығы!
Ал «Журналистика – ғұмырым», «Әзіл дейтін әлем бар» деген тақырыптарды қамтитын бөлімдер бұл кітапты қолына алып
парақтаған кімнің болса да көбірек «аялдайтын» парақтары боларына
кәміл сенеміз.
Өзіміз де сол беттердегі әзілдерді қайта-қайта оқып, тіпті өзгелерге:
«Тілеуқабыл сонда бүйдепті» деп ауызба-ауыз айтып та жүрміз.
Соның біреуін, астарлы ойы барын мысалға алайын:
Қашан көрсем де көңілді болып жүресіз. Өмірге де күліп келген
шығарсыз, – депті әріптесі оған.
– Жұртқа жайып жүрме, күлімсіреп келгенім рас, – дейді Тілекең.
– Сонда қалай? – деп таңырқайды анау.
– Туғанымда бәрі маған үңіліп: «Ұл екен, ұл екен» дегенде ұялып
жымиғанмын. Күлуді кейін үйрендім. Ол кезде менің үйренгенім
шын күлкі еді. Есейе келе байқасам – кейбіреулер өтірік те күледі
екен. Соны үйрене алмай-ақ қойдым, – депті Тілекең.
– Үйренбегеніңіз дұрыс, – дейміз біз оған.
Осы бөлімнің алғашқы беттеріне Тілеуқабылды мерей жасымен
құттықтаған ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов пен ҚР Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары, «Хабар» агенттігі АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы Мәулен Әшімбаевтың құттықтауларын беруі де бұл адамдарды автордың құрметтеуі деп білеміз.
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Сондай-ақ, кітапта орын алған «Егемен Қазақстан», «Жас Алаш»
газеттерінің құттықтауларында әріптестер Тілеуқабылды: «Орашолақ
сөйлемнен мүлдем ада, тілі жатық, дауысы жағымды, теледидар айнасында сүйкімділігі көзге ұрып тұратын» деп, одан:
«Ылғи оқиға ортасында, проблемалар маңайында... Қазақы
қалжың мен әңгіменің майын тамыза айтатын майталман шебер»
деп бағалаған.
Бұл жылдар бойғы еңбектің тәтті жемісі емес пе?
Осы бөлімдегі тағы бір елең еткізіп көңіл аудартқан ... Алматы облысы екі облыстың басы қосылған ұлан-байтақ өңір ғой. Күнделікті
қаншама жағымды жаңалықтар да туындап жатады, ойламаған жерден
қолайсыз құбылыстар да болып жатады. Жетісу өңірі талай табиғи
зардаптарды: жер сілкінісін де, су тасқынын да, селді де көрді. Ондай
апаттар әлі де орын алып, ел-жұртты алаңдатып отырғаны белгілі.
Осындайда халық мәселенің мәнісін, ақиқатты білгісі, түсінгісі
келеді. Сонда өзінің не талап етуі керектігін, неге дайын болуы
қажеттігін түсінеді ғой.
Осы мақсатта Тілеуқабыл талай қарбаласты, қауіпті жағдайлардың
бел ортасында жүрді.
Соның бірі – 2010 жылы наурызда болған Ақсу ауданының
Қызылағаш ауылында болған су тасқыны.
Бұл апат екі жарым мың тұрғыны бар ауылды қас-қағым сәтте
жоқ қылғаны, тасқыннан соң 45 адамның мәйіті табылғаны сол
кезде баспасөз құралдарында айтылды. Ол апатты тәптіштеп баяндап жатпай-ақ қояйық. Осы оқиға төңірегінде: «Қорыққанға қос
көрінер» дегендей:
«Табылғаны – 45 адам, ал жоқ болып кеткені бұдан бірнеше есе
екен. Өскеменнен келе жатқан бір автобус сол тасқында суға ағып
кетіпті. Ішінде 30 адамы бар екен. Осы ауылдың бір тұрғыны 180
адамның мәйітін машинаға тиеп жібергенін айтты ғой анада» деген
сияқты алып-қашпа сөздерді естіп, осылардың кейбіріне жолығуды,
мәселенің мәнісін білуді ойлаған Тілеуқабыл сөйлесе келе бұл
ақпараттардың лақап екенін тілге тиек еткен.
Осы апат болған жерге іле-шала келгенде көздері көрген жағдайды
тілші осы мақаласында толық келтірген. Оқыған адам: «Е, бәсе!»,
– деп қайғылы жағдайлардың бірді-екілісі болса да азайғанына
шүкіршілік етеді.
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Біз жанымызда жүргенде аса мән бермейді екенбіз: Тілеуқабыл
қандай жанрға болса да қалам тарта алатын бесаспап екен-ау...
Телевизияға қажетті жанрларды толық игергені өз алдына, ол
көркем дүниелерге де қаламы жүйрік жан екен. Қажет болса отыра қалып өлең де жазып кетеді, ойтолғаулары қандай әсерлі.
Осылардың бірқатарын да ол осы жинағына енгізіпті. Эпиграммалары, бірқайырым әзілдері, арнау шумақтары кәдімгідей езу тарттырады.
Ал кітаптың қорытындылар парақтарындағы «Ана рухымен
сырласу» деген толғанысы кімді болса да бей-жай қалдырмайды.
Анасына байланысты, өміріне байланысты басынан өткен кешегісін
де, бүгінін де еш боямасыз суреттеген.
«Апа, биыл сенің мынау жарық дүниемен қоштасқаныңа бес жыл
болды. Тағдыр маған әкеммен небары екі жарым ай бірге болуды
жазса, өзіңмен 53 жыл бірге жүруді жазыпты. Айтқан әңгімелеріңнің
бәрі есімде...
...Сен мына жарық дүниеде бір-ақ адам үшін өмір сүрдің. Ол –
мен.
...Апа, сен біздің «Хабарды» керемет жақсы көретінсің. «Жаңалық
басталған жоқ па?» деп кешке теледидардың алдында отыратынсың.
Сөйткен «Хабардың» машинасымен сені 2005 жылдың 26-ыншы
шілдесінде ақтық сапарға шығарып салдық қой. Топырақ Алматыдан
бұйырды саған» деп басталып, немерелерінің сол ақ әжені сағынатын
сәттерін суреттеуіне оқырман жүрегі қалай шым ете қалмасын. Бәрі
де сол сәтте анасы туралы ойланатыны анық. Бірінің сағынышы, енді
бірінің мұңы, өкініші жүрегін баурап алары хақ. Ал анасы әлі жанында
жүргендер осы қайталанбас сәттерінде сол аяулы жандар шүкіршілік
етіп, анасы мен әкесіне қолынан келер жақсылығын аямауға ұмтылар.
Осындай сезімдерді тербеткен, адамға талай игі ой салған
кітаптың соңғы парағын аударған соң ойланбай қалу мүмкін емес.
Журналистиканың сырын біршама ашқан, өмір жайлы толға
ныстарын адаммен сырласып отырғандай жаныңа жақын жеткізген,
әзіл-қалжыңдарымен езу тартқызып, көңілге серпін берген мазмұнға
бай кітаптан осындай сыр ұғып, соңғы парағын аударғанда көңілде
жақсы сұхбаттасып отырған адаммен қоштасқандай қимастық
қалды.
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ӘЛЕМНІҢ ЖАРЫҒЫН СЫЙЛАДЫҢ
СЕН МАҒАН
Ана туралы толғану, сыр шерту адам баласы қанша жасқа
келсе де, қандай қызмет орынтағында отырса да – жүрек тербер
тақырып екені даусыз. Ата-анасы туралы сыр шерте отырып әркім
өзінің балалығына, ат жалын тартып мінген жастық шағына,
тыңғылықты еңбегімен елінің елеулі азаматы атанған кезеңіне де бір
сәт көз жіберіп, ертелі-кеш қоғам алдында есеп береді.
Ел-жұртына, туып-өскен аймағына танымал қос азамат – Наурыз Қылышбаев пен Жақыпжан Нұрғожаевтың арасында да осы
тақырыпта екеуара әңгіме қозғалған-ды.
Наурыз: – Ойланшы бір сәт адамзат! Не үшін дүниеге келдің? –
деген сұрақ қойылмай ма күндерде бір күн алдымыздан. Мұндай
сұраққа бір «қалыптан» шыққан жауап табыла да қоймас. Мен де ет
пен сүйектен жаралып, жарық дүниеге ел қатарлы келген пенденің
бірімін ғой. Сондықтан да мына сұрақ мені де қатты ойландырады,
толғандырады. Әркімнің өмірге, қоғам құрылысына, ағымды тыныс-тіршілігіне көзқарасы мен пікірі әртүрлі болуы табиғи заңды
құбылыс қой. Ертелі-кеш әлгі сұраққа қайтарар жауаптың мазмұны
жаныңды әжептеуір қинайды. Қиналатын себеп біреу-ақ.
Бізге өмір берген, ақыл мен ес берген, иман берген, жан саулық
пен денсаулық берген, баспана мен ризық берген, саналы ұл-қыз берген, әр ісімізге береке берген, бірлік пен тірлік берген және де басқа
қаншама нығметтерімен біздерді жарылқап, қамқоршы болған, жаратушы жалғыз ие – Алла тағаланың алдында қаншалықты қарыздар
екенімізді біле бермейді екенбіз. Осыншама жақсылықтарымен
жарылқаған жаратушының өз үмбетінен тілегені көп емес: «Алланы таныса және құлшылық етсе» деген талап қана. Ал таным мен
құлшылық дегеніңіздің өзі тек біздің өзіміз үшін қажет амалдар
екен ғой. Өкініштісі, осыны біріміз ерте, біріміз кеш түсінетініміз.
Әйтсе де, түсінгенге не жетсін. Міне осы амалдарды үйрететін, тиімді
пайдалануға қабілетіңді қалыптастырып, өмірге бейімдеп баулитын
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құдірет біздерді өмірге әкелген әке мен шеше. Ендеше, ең алдымен
осы екі құдіреттің алдында, ал ашығын айтар болсақ:
Әлемнің жарығын,
Сыйладың сен маған.
Даланың әр гүлін,
Жинадың сен маған.
Сен бердің құстардың,
Қанатын самғаған, – дегендей, анаңның алдында жауаптысың.
Иә, ана құдіреті – ерекше құдірет! Ол сенің негізің, тегің.
Ана – әр әулеттің түп тамыры. Аналық тек, аналық ру қауымы –
алғашқы адам табынан кейінгі қауым, палеолит дәуірінде шыққан.
Туыстық тек әйелдерге (анаға) байланысты. Әйелдер шаруашылық
пен қоғам өмірінде жетекші рөль атқарған. Өндірістік қатынастар
негізінен қандас туыстыққа сәйкес жүргізілген дәуірдің «дайын»
қоғам немесе «Матриархат» атанғанын тарихтан білеміз. Содан бері
миллион жыл өтсе де, әйелдер өзіне жүктелген міндетті қалтқысыз
атқарып келеді. Қоғам деңгейінде үлкен биліктің тұтқасын ұстай
қоймағанымен отбасындағы жетекшілік биліктен алшақтату еркек біткеннің қолынан келер емес. «Анасын жырламайтын ақын
болмайды, анасын тыңдамайтын патша болмайды», – деген нақыл
сөздің айтылып қана қоймай өнеге, үлгі ретінде біздің заманымызға
жетуі тегін емес.
«Күні-түні нұр болған, Сендей қала көрмедім. Бар өмірі жыр
болған, Сендей ана көрмедім», – деп жырға қосқан Мариям Хакімжанова тек ақын ғана емес, ел құрметіне бөленген абзал ана. Оның
алғашқы өлеңдер жинағы «Жеңешем өлеңдері» атпен 1935 жылы
жарияланыпты. Атына қарағанда «Қалмады баста бөрік, белде белбеу, Жеңгесін қызды ауылдың сыйлай-сыйлай» – деген қанатты
сөз тек жігіттерге ғана емес, қыздарға да өте қажетті болғаны ғой.
«Қызға қырық үйден тыйым» – деген тәрбиелік мәні зор үлгілі әдетғұрыпты тиімді пайдалана білетін, оның жақсылығын қайындары
мен қайынсіңлілеріне үйрете білетін ең жақын адам жеңешең болса, ол да ұл-қыз өсіріп отырған ана. Әйел тағдырын, ананың нәзік
жанын жетік білген Мариям апайымыздың «Мәншүк» атты поэмасы, «Ана махаббаты», «Жыр асуы», «Ана жүрегі», «Ана көктемі»,
«Гүл туралы аңыз», «Намыс», «Өткелдер» жыр жинақтарында ақын
кеңес жарқын өмірді аналық асыл сезіммен жырлапты. Аттарының
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өзі айқындап тұрғандай әр жинағының бас кейіпкері адамзат ардақ
тұтқан – құлпырып өскен қыз, су сұраса бал берген жеңеше, ерінің
күтушісі мен баптаушысы әйел. Абызды да, алыпты да өмірге әкелген
– абзал ана.
Менің де, Жеңістің де анамыз ақынжанды адам еді. Екеуіміздің де
әкеміз Қылышбай Молжігітұлы, шешеміз Нүрилә Аққұлқызы. Әйтсе
де, әкеміз 1950 жылы желтоқсан айының тоғызыншы жұлдызында
жеті күнге созылған қадақ ауруынан қайтыс болды. Шешемізбен
қоштасарда айтқан соңғы сөзі:
– Шебер деген атым бар еді. Төрт колхоз бірігіп жатқанда ең
болмаса бір жыл ұста болмадым-ау, – депті.
– Балалардың жағдайын неге ойламайсың? – деген шешеме сәл
жымиып:
– Дұрыс тәрбиелесең елдің баласы атанады, ағаттық жіберсең
сенің балаң болады. Таңдау өзіңнен депті, – ұста Қылышбай.
Жақыпжан: – Өз басым: «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды»
деп ақын жырлаған бақытты шақты басымнан ұзағырақ кешкен
адаммын. Әкем соғысқа барып аман келген үш ағайындының бірі. Елге
аман оралып, бала-шағалы болып, сексеннен асқанда, ал анам 108-ден
асқанда бақилық болды. Бұл дегеніңіз – тағдырдың үлкен сыйы емес
пе?! Әкеңіз өмірден ерте кеткенімен ініңізбен екеуіңіз анаңыздың аялы
тәрбиесін көріп, ертерек ержетіп өскен жансыздар ғой.
Наурыз: – Әлбетте. Тағдырдан ешкім аттап кете алмайды. Әкемнің
бейнесі көз алдымда. Қанша тырысқаныммен суретін сала алмадым.
Көзі көрген ағаларымыздың айтуынша Жеңіс әкеме, мен шешеме
тартқанмын. Бірақ сол кезде әулетіміздің ішкі тәртібі басқаша болса керек. Өйткені, дауыс шығарып келіп жатқан ағайын арасынан
таныс адамын көре қалса Жеңіс алдынан шығып, аяғына оралып:
«Аға, Наурыздың әкесі өліп қалды, менің апам жылап отыр», – деп
етегіне жармасып, не қолынан ұстап, ере келіп шешемізге көрістіреді
екен. Сол жолғы шешемнің жоқтауынан екі ауыз сөзді ойыма қатты
түйдім. «Қабырғасы қатпаған, омыртқасы өспеген балаларыңның
күні не болмақ?», «Жиырма жыл маңдайымнан шертпей, «жамансары» деп еркелетіп ең, енді мені, «жамансары», – деп кім
еркелетеді», – деп, өксігін баса алмай қамыққан еді-ау отыз сегізге
жаңа толған ару ана, асыл шешем. Шешемізді еркелеткені біреулер
ойлағандай шолжаңдатқаны емес, өз жұбайына, балаларының анасы,
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тәрбиешісі, ең алғаш ұстазына көрсеткен сыйы, жасаған қамқоры
деп түсінемін өз басым.
«Ер әйелге тәрбиеші, әйел ұл-қызына тәрбиеші, үлгілі ұлқызы әке-шешеге тәрбиеші. Ақыл көзімен қараған кісі бір-біріне тәрбиеші», – демеп пе еді дана бабаларымыз. Әкемнің әкесі
Молжігіт атамыз ұлттық салт-дәстүрімізге сызат түспей тұрған
заманда Кәлпе руынан өрбіген Дәуетей ұрпағы, өзінің замандасы
Аққұлының тұңғыш қызының маңдайына тиын тағып, құлағына
сырға салып, бесік құда салтымен алдын ала қалың малын төлеп,
ержеткенше құдандалық жолымен араласып тұрыпты. Кейін айттырып қойған қалыңдығы төтенше келген науқастан қайтыс болып, екі
жақтың өзара келісімі бойынша Аққұлының кіші қызы Нүриланы
өзінен он тоғыз жас үлкен әкеме қосқан екен. Осынау тарихи 1930
жылдардың тұсында әкем Қылышбай он саусағынан өнері тамған
ұста, Қаратал өңіріне таныла бастаған. Оның қолымен жасалған
қырықтық, кетпен-күрек, айыр-тырма, балта-шот, қайшы, кепсер,
ожау, пышақ сияқты үй тұрмысына қажетті бұйымдарға сұраныс
арта түсіп, құндысы бір тоқты, одан кейінгілері қозы, лаққа айырбасталып (бартердің сол кезде де болғаны ғой), әке-шешеміз ауқатты
адамдар қатарынан көрінген. Әкемнің қолымен жасалған ат арба,
ат шанасы мен ит шанасын ауылдың әр ауласынан көрген едім, ал
жеңіл кошовканы (екі орынды ат шана) мықтының мықтылары мен
сері, сал жігіттердің қолқасымен жасайды екен. Күмістен соғылатын
білезік, сырға, сақина, белбеу деген құнды бұйымдарды арнайы
тапсырыспен жасаған әкем аты ауылдан асып, ауданға танылған –
зергер атаныпты.
Әкем өмірге 1893 жылы, шешем 1912 жылдың қоңыр күзінде
алғашқы қар жауған күні келіпті. Екеуінің тұңғыш ұлы өмірге 1933
жылы келген екен. Алғашқы қуанышымыз деп, атын Қуаныш
қойыпты. Өкінішке орай, Қуаныш жастайынан шетінеп кетіп, біраз
жыл көңілдері пәс болып жүреді. Аштықтан емес, әрине. Екінші
ұлы 1937 жылы туып, қартайғанда көрген ұлымыз деп атын Кәрішал
қойыпты. Бұл кез әкемнің қылшылдаған қырықты енді ғана еңсерген
шағы қартайды деуге әсте болмайды, бірақ намазға жығылып ауыл
ақсақалдарының қатарына қосылған кезі екен. Мәпелеп өсірген
Кәрішалы да ерте шетінеп, 1941 жылдың борандатқан ақпанында
өмірге мен келіппін. Наурыз мерекесін асыға күтетін ауыл
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тұрғындарының ақ тілегі ескеріліп Наурыз атаныппын. Сол жылдың
жазында соғыс басталмай ма.
Жай ағайын арасындағы қақтығыс немесе барымташылар соғысы
емес, солақай саясаттан туындап, жазықсыз халықты қансыратып
кеткен «Ақ пен Қызыл» соғысы да емес, тарихта орны ерекше
бағаланып, әлем мойындаған Ұлы Отан соғысы. Қиянаттың неше
түрін басынан өткізген бүкіл кеңес елінің неміс басқыншыларынан
Отанын қорғауға бірінші күннен-ақ жаппай атсалысқаны ақиқат.
Көппен бірге, Андастың Меңдеке-Бәйжігітінен тараған аталас
бауырлар Нұрғали, Тоғысбай, Найзабек, Рабай, Сәли, Дәнебек,
Шәйзада, Уақбай алғашқылардың бірі болып туған елін жаудан
қорғауға майдан шебіне аттанған екен. Соғыс біткенде елге Шәйзада
мен Уақбай ағаларымыз аман оралады да, Дәрібала, Әсем, Әйнек,
Мағұрипа, Бәтіш, Шәкен апаларымыз қарақағаз алып, жесір атаныпты.
Екі мәрте әскер қатарына шақырылған әкемді өкіметтің
қаулысымен бекітілген броньға байланысты кері қайтарыпты.
Осыған байланысты ауылымыздың қадірлі ақсақалдарының бірі
Күшікбайұлы Кәріпбай атамыздан (білімі терең молда) естігенімді
айта кетейін. Бірде бір адам Мұхаммед Пайғамбарға келіп: «Мен
сізбен бірге Алла разылығы үшін соғысқа аттанам. Артымда қалған
әке-шешемнің жылағанына қарамастан, ақырет үшін сізбен бірге
болуды қаладым» депті. Сонда: «Сен кері қайт. Ата-анаңды қалай
жылатсаң, солай олардың көңілдерін бас» деп, Алла үшін міндеттелген соғыстан әлгі адамды кері қайтарған екен. Әскер қатарынан
екі мәрте қайтарылған әкем өмірінің соңғы күніне дейін Жаңаталап,
ал өмірінің соңғы кезінде іріленген 1-Май қолхозының ұстасы
болды. Аудандағы ұсталардың мықтысы атанды. Ұсталық міндетін
асқан жауапкершілікпен атқарған әкемнің ел ішіндегі абырой-атағы
жайында бұрынғы туындыларымда баяндағанмын. Ұлы Жеңістің
хабаршысы болып, 1944 жылы өмірге келген ұлын – Жеңіс атапты.
Жақыпжан: – Мақтанғаным емес, тағдырдың сыйы шығар: мен
өзімді бала кезден: «Бір емес, үш әкенің ортасында өскен ұлмын» деп
есептейтінмін. Әкеміздің өзінен үлкен екі ағасы – Тоқсан мен Тоқсабаны
да әкем Нұрғожамен бірдей көріп, солай құрметтеу – бала кезден алған
тәрбиеміз. Алайда, өмірге келгеннен әжем Қалиманың «еншісінде»
болғандықтан ол кісінің көзінше өз ата-анам мені «ұлым» деп емірене
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сүйіп, құшақтай да алмайтынын. Дегенмен, ана алақанының, жүрегінің
мейірімінен құр қалған жоқпын. Әке-шешемнің мен дегенде өзектері
үзіліп тұратын. Осының өзі маған шуақ сыйлаушы еді. Сондықтан ана
туралы әңгіме қозғалса – санамда әуелі әжем Қалима тұрады. Ол кісі
туралы айтпай тұрып, анам хақында сөз қозғауға хақым жоқ. Бұл –
қазақы тәрбиедегі перзенттік адалдық, үлкенді сыйлау емес пе?! Демек,
мен бір емес, екі ана туралы сыр шертуім керек.
...Әжеміз Бәзи, Бекзат, Зағипа, Зеріп атты төрт қыздың анасы. Ал
ата-анаға ұл да керек. Сондықтан менің әжеме қосымша «Адас» деген
есім де беріліпті. Яғни, табиғаттың өзі «адасып», келесі перзенті ұл
болсын деген тілек қой. Ана тілегі кейде құрсақта жатқан шаранаға
да даритын сияқты. Қалима әжеміздің дүниеге ұл әкелсем деген тілегін
құдайым хақ көріп, Тоқсан, Тоқсаба, Нұрғожа, Нұрбек деген төрт ұл
туыпты. Сол төрт ұлдың бірі – Нұрғожадан біз тараймыз.
Ел басына күн туған «ақтаңдақ» жылдарында біреулер Қытайға,
енді бірі Иранға бас сауғалап жатқанда Адас әжеміз:
– Алысқа сабылып не керек? Өз туған аймағымыз – Қайыңдының
ар жағы қырғыз ағайындар емес пе? Сонда жетіп алып, әліптің артын
бағайық! – депті ағайын-туғанға. Сөйтіп, әулетінің, өз отбасының
амандығын сақтап қалған.
Ал байларды кәмпескелеп жатқан кезде Кеңес үкіметі өкілдерінің
олардан тартып алған, жинаған мүкәмалдарын, дүниесін күзетуде
ерлермен қоса Адас жүреді. Ол кісі атқа отырса – ер-жігітке ұқсап,
одан сайын айбаттана түседі екен. Айтқан ақылы – орынды, мінезі –
отты, бала-шағалы отанасын ауыл-аймағы да құрметтеп, тыңдай
білген. Осы әжеміз кіші ұлы Нұрғожаға менің анам Талайлыны жастай
алып берген екен. Он төртінде алып келгенімен балиғатқа толуын
күтіп, өзінің оң жағына алып жатыпты. Сөйтіп, өзі айтқандай ұлына:
«Талайлы он алтыға толғанша сары майдай сақтап» барып қосқан ғой.
Нұрғожадан үлкен екі ағасының әйелдері Раушан мен Әпизаға кіші
келін Талайлыны жатсынбай, бауырға тарта білуді талап етіпті
әжеміз. «Абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса – ат көп»
демекші, ағайындылардың да, абысындардың да өзара тату болуына
ықпал ете білген, сөзін жүргізе білген әжеміз осал болмаған ғой...
Наурыз өзіңіз: «Әкемізді соғысқа әкетуге екі мәрте шақырып, өкімет
броньмен кері қайтарылыпты» дегеніңіздей, ол кезде тылға да іскер
жандар керек болған ғой. Ал ағайынды Тоқсан, Тоқсаба, Нұрғожа –
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үшеуіне де бірінен соң біріне «повестка» келіп, соғысқа аттанатын
болыпты. Ағайын-туған, абысын-ажын абыржып:
– Үшеуін бірдей соғысқа әкетіп... ертең түтіні өшіп, орындары
ойсырап қалса қайттік? – деп уайымға беріліп, жылай беріпті.
Сондай бір сәтте ел-жұртқа басу айтқан Адас әжем:
– Әй, қатын-қалаш! Не болды аттандырмай жатып пырс-пырс
жылап? Ажалдан да, аурудан да пендесін Алланың өзі құтқарады. Отанын қорғауға аттандырмағанда, үйде тығып сақтайын деп пе едіңдер,
ер-азаматтарыңды? Аман келсін деп тілеп, сағын сындырмай, жігерлендіріп шығарып салыңдар! Пенденің айтқаны ғана емес, ойлағанының
өзі кейде жаратқанның құлағына жетіп жатады. Менің үш ұлым да
соғыстан аман оралады! Тек Алла жар болсын! – депті өзінің адуын
дауысын бәсеңдетпей.
...Осы айтқаны тура келіп, үш ұлы да соғыстан елге аман оралған
ғой! Өзіңіз ойлаңызшы, үш баласы да бораған оқтың астына кетіп,
аман оралу деген – тағдырдың ғажап сыйы емес пе?!
Сонда оған: «Үш ұлым да аман оралады!» деп айтқызған қандай
құдірет? Бұл – анаға, әйелге ғана тән сезімталдық құбылыс емес пе?
Кейде қол созым жерде тұрған осындай қасиеттердің бағасын білмей,
бағаламай жатамыз. Ондай адами құндылықтарды тек биіктіктерден, даналықтан іздейміз. Сөйтсек, олар өзіміздің қарапайым ғана
аналарымыздың бойында, ақ сүтінде, тәлім-тәрбиесінде жатады
екен-ау...
Наурыз: – «Әкенің жақсылығы жездедей» деген сөз бар емес пе?
Негізінде дұрыс сөз емес. Әкенің аты – әке. Өкінішке орай, соғыс
талай жастарды әкесінен айырды ғой. Көңілге демеу болатыны Отанын жаудан қорғады деген елжанды ұғым. Барлық ауыртпалық та,
жауапкершілік те аналарға жүктелді. Осындай салмақты міндетті
атқара білген аналарды құрметтеу ұрпақ парызы. Біздің замандастарымыз өз парызын орындады деп нық сеніммен айта аламыз.
Солай емес пе? Өмірде біте қайнасып, бірге өстік. Кімнің не істегені
барлығымызға мәлім.
Сонымен біздің тұрақты мекеніміз Жаңаталап ауылы. Туған
жеріміз сол ауылдың төменгі көшесі. Үйінді төмпешікке айналған
ежелгі үйіміздің орнына балаларымыз бен немерелерімізді жылына
үш-төрт рет ала барып, тағзым етіп қайтамыз. Неге? Өйткені сол
үйде тудық. Үйіміздің шаңырағы биік, керегесі кең, босағасы берік
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болатын. Оның сыртында кішігірім қамалға ұқсаған ауламыз да
кең еді. Бір ауланың ішінде екі үй, бірі үлкен, бірі кіші, адам тұруға
ықшамдалған үш кілент, екі мал қорасы, екі лапас, шығысында
көшеге шығатын үлкен қақпа, солтүстігі мен оңтүстік жағында
көршілермен қатынасып тұратын екі есік (калитка), батысында
бақшаға шығатын бір есік, аула ішінде картоп сақтайтын жерасты
баз (погреб), күріш ақтайтын кәріс келі бар еді.
Қиыр шығыстан кәрістер келген 1937 жылдан бастап ауданның
барлық шаруашылықтары күріш дақылын өсіретін. Колхозшылардың
еңбек күн өтеміне бидаймен қатар күріш шаласы берілетін. Төменгі
көше тұрғындары күрішін қыстың қақаған аязды күндері біздің
ауладағы келімен ақтайтын. Бақшамыздың көлемі 0,25 гектар жер,
оның тең жарымына жоңышқа егіледі де, бес мәрте шабылатын
еді. Көше жақтағы тақтада өсіп тұрған екі түп жиде көлеңкесінің
бірінде жирен қасқа бие, бірінде құлыны байланып, ұстаға қажетті
қымызды шешем тобылғымен ысталған месте ашытады. Бақшаның
батысындағы алты түп алма ағашы, төрт түп ақтерек пен алты түп
үйеңкі талы бақшамыздың көркі. Әкеміздің тірі кезінде сыртта
Құлжабай тоғаны бойындағы қалтарыс жерге картоп, жүгері еккен
жылдар да есімде. Өнімі мол болушы еді. Картоп өзімізге тамақ.
Жүгерінің дәні де, собығы да малға таптырмайтын жем. Оған
байланған малдың еті өте дәмді болады.
Анамыздың бесік жырымен миымызға сіңген сана, жүрегімізге
ұялаған сезім сол үйде қалыптасып, сол төменгі көше тұрғындарының
мейірім-шапағатымен қанаттанып, жігерленіп, жақсылыққа талпынып өстік. Ауланы таза ұстау, мал қораның қиын ою, шөп шашып,
кәшегін жинау сияқты күнделікті ұсақ жұмыстың өзі-ақ жастайымыздан еңбекке баулыды. Сөйте жүріп көктемде колышка, ләңгі, жаз
болса футбол мен волейбол, лапта мен ақсүйек, қыстың күні шана
мен коньки теуіп, допты хоккей ойындарынан да тыс қалған емеспіз.
Сүт пісіруге таптырмайтын отынның бір түрі тезек теріп, белімізден
келетін теріскен, тіземізден асатын жусан шауып әкелу бір жағынан
еңбек, екінші жағынан қыз-жігіттердің емін-еркін ойнап-күліп, сыр
шерту сәтін ұтымды пайдаланған кезіміз де аз болмапты. Үлкендерге
ілесіп, Ұмтыл ауылынан асып Сарыесік құмынан ат-шанамен
сексеуіл әкелгенімізге мәз болған шешеміздің қуанышын қайтіп
ұмытарсың?! Туған жердің топырағы сонысымен ыстық, төменгі
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көше тұрғындарының береке-бірлігі, тынымсыз тыныс-тіршілігі
әрқашан бізге өнеге-үлгі. Әр әулеттің үлкені мен ауылдың құрметті
адамдарын сыйлап, қолына су құйып батасын алуды мәртебелі іске
айналдырған шешемнің тәрбиесі тәлімді, аманаты құнды болды.
Кеңестік заманды қаралап жататын әңгімелерді соңғы жылдары
жиі естіп жүрміз. Айтушыларды тыңдап отырсаң, жақсылығынан
қасіреті басым болған көрінеді. Мүмкін солай да шығар?! Ал, біз
Жаңаталап ауылының түлектері балалық шағымызды жамандай алмаймыз. Тапшылықты біз де көрдік. Десе де, аш-жалаңаш болғамыз
жоқ. Жесір атанған аналарымыздың да алға қойған мақсаты айқын
еді. Ол – жетім атанған ұл-қыздарын қатарынан кем қалдырмай,
әдепті, үлгілі бала ғып өсіріп, жақсы мен жайсаң атанған адамдардың
қатарына қосылуына барынша жағдай жасау. Ал балалардың басты
мақсаты – жесір шешелерін ұятқа қалдырмай, жерге қаратпай,
жақсы оқып, үй шаруасына қолқанат көрсету, жазғы демалысында
колхоз өндірісінде өз шамаларынша жұмыс жасап, кітап, қалам
дәптерлеріне қажетті ақша табу.
Жақыпжан: – Дұрыс айтасыз, Наурыз! Ананың бесік жыры баланың
санасына ол есін білмей жатып-ақ сіңеді дейді. Өйткені ол мейірімді
әуен, жылы сөз ғой. Табиғаттың өзі оны сәби санасына ауамен бірге
сіңіреді.
Ана тәрбиесі дегенге келсек, менің анам бізді ұл-қыз деп бөле бермеген. Әкемізбен бірге біз де қырдың, ауылдың барлық тірлігін көзбен көріп,
соған үйретілсек, анамыз бізді ұл-қыз демей, отбасындағы шаруаға
да қатыстыратын. Өз басым үйдің ішін тазалап, жинап-сыпыруға,
дастарқан жасасып, кейде ас әзірлеуге де көмектесіп жіберуге
тәрбиелендім. Меніңше, бұл отбасына, әпке-қарындасқа, анаға деген
құрметті, жанашырлықты қалыптастыратын сияқты.
Енесі Адастың тәрбиесін он төртінен бастап көрген Талайлы анамыздың да мінез-құлқы әжемізге ұқсап, адуындылау болып
қалыптасып, соған бейімделген шығар. Өйткені, көзкөргендер: «Келін
деген – қайын ененің топырағынан» деген рас. Талайлы енесі Адастың
көлеңкесі сияқты, – десіп отырады екен. Ал әжеміздің келіндері
еліктейтін, үлгі ететін асыл қасиеттері, мінездер аз болмаған.
Айтқанының орындалуын талап ету, сөзінде зіл де, салмақ та бар
анамыздың сөзін біз – балалары да екі етпеуге тырысып өстік. Дегенмен, шешеміз қанша сұсты болғанымен мінезі күн шуақты, әзіл288
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қалжыңы жарасымды, әдепті адам еді. Ол кісінің күнделікті сөзінің
өзінде мақалдап сөйлеу жиі кездесіп жататын. Орынсыз әңгіме айтып,
мезі қылғанын өз басым көрмеппін.
Отбасының жылылығын, күнделікті тұрмыстың күйкі-тірлігін
ұйымдастырып, жымдастырып отыра білетіндігі өз алдына, анамыздан алған бір ғибратым – оның дер кезінде айтып отыратын
тәлімді ақылы. Қарапайым ғана айтылғанымен әр сөздерінің түптамырында қаншама сыр, түйін жататынын кейін тереңірек түсіне
бастағандаймыз. Қанша дегенмен соғыстан кейін өмірді бастан кешкен
ұрпақпыз ғой... Тұрмыстың қиындығын да, тапшылықты да елмен бірге
көрдік. Жалаңаяқ сыз басқан күндер де, жарты құрсақ болған кездер де
біздің ұрпақтың басынан да өтті. Сондай бір кездерде анамыз:
– Адам қиындықта тезірек есейеді. Өмір ыстық пен суығына кезек
салса – жігеріңді шыңдайды, – деп отырушы еді, оны да басымыздан
өткіздік қой.
Әке-шешеден біз бес ұл-қыз туып-өстік. Рақия, Несіпжан деген
әпкелеріміз бақилық болып кетті. Анам маған:
– Енеміздің бауырында өсіп, әкең екеуміз сенің сәби кезіңнен
құшырлана бір иіскеуге батылымыз бармаған кезіміз болған. Ол кісінің
көзі жұмылған соң да сол әдебімнен аса алмай жүрдім. Сондықтан ба,
өзіңді баламнан гөрі соңымнан ерген ініме балаймын. Сен әпкең Тілеулес пен інің Төлегеннің ортасындағы әрі ерке, әрі бас-көз болатын
ақылманымсың ғой, – деп қоятын. Бұл сөз менің ата-ана, бауырлар
алдындағы жауапкершілігімнің жүгін салмақтандыра түсетін-ді. Ол
жауапкершілік кейін қызмет бабында да жалғасып, қаншама есейіп,
өзіммен-өзім болып кеттім дегеннің өзінде кейде бір торыққан кезімде
анамнан ақыл күтетінмін. Сондайда шешемнің:
– Қандай керемет бай, дәулетті болып кетсе де адам нантептілікке, орынсыз рәсуаға жол бермеуі керек. Құдайын ұмытқан пенде бәлеге
тап болмай қоймайды, – деген сөзі алаңдатушы еді.
«Неге олай деді? Біздің ұрпақ сондай қылықтарға жол берді ме?
Кейбіріміздің асылық мінездерімізді көрді ме екен?» – деген ой мазалайды. Осы сөзді ұстану қажеттігін де ұмытпауға тырысамын.
Наурыз: – Заманға бейімделу өмір талабы емес пе?! Оны жақсы
түсінген әке-шешелеріміз жиырма мен отызыншы жылдың
зұлматтарын барынша жасырып, Ұлы Отан соғысы жылдарында
майдан шебіне қаржы жиыстырып, өздері тіккен күпәйке-шалбар,
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пима, қолғап жібергендерін мақтанышпен насихаттай келе: «Біздің
көргенімізді сендерге көрсетпесін. Тапқан таянғанымызды сендердің
жарқын болашақтарыңа жұмсаймыз. Тек тентек болмай, бұзақылық
жасамай, ешкімнің ала жібін аттамай өсіңдер. Ол үшін мектепте
жақсы оқыңдар», – деген тұжырымының өзі даналыққа теңеліп
тұрған жоқ па?! Иә, айтса айтқандарындай, олардың әрқайсысы
бірінен-бірі қалыспай перзенттерінің білімі мен тәрбиесін, өз білімі
деңгейінде қалдырмауды мақсат тұтты. Олар кешегі отызыншы
жылдар емес, келешек дәуір үшін туылғанын жете түсінгендігінен
біздердің жаңа заманның өскелең талабына бейімделіп өсуімізге
сол жылдардың талабына сай барлық жағдайды жасады. Ал баланы
баулу үшін өздерінің де ата-аналық деңгейін дамытып, жетілдіріп
отыруы, айтары жоқ, социалистік жүйенің саясатына сай туындаған
уақыт талабы еді ғой. Міне, сауатсыз деп саналған біздің әкешешелеріміз, социалистік жүйенің жеңісін қамтамасыз еткен асыл
текті адамдардың бәсекеге қабілетінің, ерен еңбегінің арқасында
біз сол жүйенің жемісін жеп, қызығын қызықтап өстік емес пе?
Олай болса, біз, оның ішінде мен де кімге қарызбыз? Әлбетте әкешешемізге. Өте-мөте шешеге.
«Әуелі әдеп үйрен, сосын барып білім ізде», – деген қағидатты аға
буын өкілдері бізден гөрі тиянақты ұғынары даусыз. Әдеп-ғұрыпты
отбасында берік қалыптастырып өскен олар, қызыл отаудың
арқасында жаппай хат танып, жаңа заманның ағымы айдынында күн
кешті, талпынып тірлік етті, яғни, «ой – сөз – іс» бірлікте болмайынша, тірліктің берекесі болмайтынына көздері жетті. Сол себепті ойланып амал етуге, жөн сөз сөйлеуге, дұрыс пікірлі болуға ұмтылып,
табиғи да қарапайым, ізгі ниетті болуға өздерін өзі тәрбиелегенін өсе
келе біз де анық түсіндік. Төменгі көшеде негізінен Жалайырдың
Андасынан тараған Меңдеке-Бәйжігіт ата ұрпақтары, бір үй өзбек
Сейдахановтар әулеті, бір үй орыс, алты үй кавказдан келген күрді
Тамоғлы мен Сейдіоғлы әулеттері тұрды. Кейін қытайдан ағайындар
келді. Талғаров пен Қасымов әулеті біздің ауламыздағы екі кілентте
тұрды. Біразы Рысбай көкемнің үйі мен кілентінде тұрды. «Жалғанда
ойлап тұрсаң бірлік керек, Бірлікті ойлаған соң тірлік керек», –
деген ойлы сөздің мағынасын жас болсақ та дәл осы жылдары
жақсы түсіндік. Онымен шектелмей көңілімізге түйіп, басшылықа
ала өссек, ол тек үлкендердің аманатын жақсы ұққанымыздан.
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Кейін саяси қызметке іліккен жылдары қойын дәптеріме мына бір
сөздерді жазып қойған екенмін. Анда-санда оқып, бір сәт жігерленіп,
әжептеуір қуат алғандай болып отырамын.
«Народ – это те, кто жил до нас и выстроил великое светоносное
государство, породил богооткровенную культуру, выйграл самые
великие войны, совершал самые дерзновенные духовные подвиги.
Народ – эте те, кто придет после нас и выполнит возложенную
на него Богом вселенную задачу, одержить неизбежную Победу.
И конечно же, народ – это мы с вами».
Содан бері де талай уақыт өтті. Талай өзгерістер болды. Біз
олардың біразын салыстырып, өзіміздің нақты пікірімізді әділдік
аясынан айта аламыз. Әлі де талай өзгерістерді біз көрмегенімізбен
үмбетіміздің көретіні анық. Ол өзгерістерді өздері жасап, ойлаған
ойын іске асыратын да өздері. Әйтсе де, олар да халық атанып қана
жетістікке жетер, халық атанған күйімен есімдері тарихта қалады.
Солай болған, солай болатыны да дау тудырмас ақиқат.
Ұлттық дәстүр мен әдеп-ғұрпымызға мұқият зер салатын болсақ,
үлкенді сыйлап құрметтеу, кішіге ізет-ілтипат, ұнамды да ұлағатты,
зерделі де зерелі, шариғатпен ұштасып жатқан небір қастерлі, мәнді
де мағыналы, өрелі ой-пікірлер мен ғұрыптардың құндылығын
ана-апаларымыздың өзара қарым-қатынасынан жас та болсақ
аңғарып, қызығып өстік. Көптің көңілінен шығар осынау жарасымды салт-дәстүрдің әр отбасында өрілетін тәлімдік-тәрбиелік
жұмыстың қай уақытта болмасын жанданып отыруы да өмір талабынан туындағанынан болар ата-аналарымызға қатты еліктеп өстік.
Одан біздің ұрпақ ұтылған жоқ, керісінше, ұтысымыз алдымыздан
шығып отырды.
Сонымен Жеңіс екеуіміз ел арасында Қылышбайдың еркесі
аталған шешеміз Нүриләнің түн болса қойынында, күн болса
қолтығының астында, қырағы бақылауында, аялы алақанында,
яғни, аналық қамқорлығында болдық. Ерке аталатын себебі,
денсаулығына байланысты колхоз жұмысына тартылмапты. Әкеміз
қайтыс болғаннан кейінде үй шаруасымен айналысты. Қызыл қасқа
сиыр мен он жеті саулық қой елуінші жылдары қазыналы байлықтан
кем түспейтін. Кіші үйімізді сырттан келген мұғалімдерге жалға
беріп тапқан табысымен қант-шайын айырып отырыпты. Оның
сыртында үйімізде тұрған бастауыш кластың мұғалимасы Сара
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апай Байтұрбайұлы Нұрақынға тұрмысқа шыққанша, орыс тілінен
сабақ берген мұғалімдер Бекова Надежда Ивановна, Сафарова
Фарида Хасановна мейірімді жандар біздің сабаққа дайындалуымызды қадағалап, әдеби кітаптарды көбірек оқуға ынталандыруы
да шешеміздің қойған шартына байланысты өрбіген екен. Есесіне
шешем жал ақысын (квартплата) арзандатып отырған көрінеді.
Мұны бүгінгі тілмен айтқанда кәсіпкерлік демегенде не дерсің?! Бір
жылдары сол үйде шешемнің аталас апасы Мейізбаланың баласы
Әлғожанов Мұқсиын колхоздың есепшісі, одан Күшікбаев Әбіш
колхоз бастығының орынбасары, кейінгі жылдары апамның жақын
әрі жақсы көретін інісі Мұнарбаев Шәймерден ағамыз тұрды. Бұл
кісілерден Жеңіс екеуіміз тәлімділік тұрғысынан талай жақсылық
көрдік.
Біздің көшемізде тұрған мектеп директоры Медеубай
Досымбаевтың жұбайы Шәрбану апай менің, Фарида Хасановна
Жеңістің класс жетекшісі болды. Ерлі-зайыпты Атай мен Сара атты
мұғалімдер көршіміз болды. Денешынықтыру пәнінен сабақ беретін
Шаяхметов, Мұнтаевтардың да осы көшеде тұрғаны, айтары жоқ,
біздің көшеде тұратын барлық балалардың тәртіпті, әдепті болып
өсуіне ерекше ықпалын тигізгені жасырын емес. «Қайырымды адам
қатал болмаса, ол басқаларға ықпал жасай алмайды, білім алуда да
осал болады», – демеуші ме еді өмір белестерінен өткен даналарымыз. Аты аталған ұстаздарымыздың барлығы дерлік орта білімді
адамдар. Шешем Нүрилә бәрімен араласып, айран, сүтімен бөлісіп
тұрады. Кеш болса болды ана мұғалімдерің ертеңгі сабағына дайындалып жатыр екен деп, біздің де ертеңгі сабаққа дайындалуымызды
өзі қадағалайды. Керосинмен жанатын «оныншы» білтелі шамды
біздің алдымызға қойып, «жетінші» шамды өз алдына қойып, бір
күні құрақ құраса, екінші күні жүн түтіп, үшінші күні ұршық иіреді.
Қалай болғанда да бір кеш тыным таппайды. Бұл кішігірім бәсекежарысқа ұқсап шыға келеді. Өз жұмысының нәтижесін жатар кезде
бізге көрсетіп, біздің жұмысымыздың нәтижесін ертеңгі алар бағамен
салыстырып отырарын қайтерсің? Бұл жалғыз біздің әулеттің ғана
емес, барлық балалы үйдің тірлігі.
Көшеміз кіші болғанымен тұрғындардың татулығы мен ауызбірлігі адам қызығарлық. Атқа мінген шолақетектердің барлығы дерлік
орта, жоғарғы көшеде тұрады. Батырбай Жаңаталап колхозына
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бекітілген МТС тракторисі, Сейдахановтар колхоздың бетке ұстар
бақша өсірушісі, Николай Морозов әулеті аудандық маслопром
бөлімшесінде сүт қабылдып, сепаратордан өткізіп, көк сүтін сүт
тапсырушыларға қайтарып, кілегейін Үштөбедегі орталық заводқа
жеткізіп отырады. Әкемнің ұстаханасы мен сүт қабылдау бөлімшесі
ауыл шетіндегі үйдің екі басында орналасқан, ертелі-кеш жұмысы
толастамайды. Қалған ер-азаматтар қатардағы колхозшы Тамоғлы
Шәріп әкемнің балғашысы болса, Тұрсын көше тұрғындарының
жекеменшік қойын бағады. Сейдіоғлылардың ер адамдары сушы,
әйелдері қызылша алқабында істейді. Ділдаш, Күлману, Тұрған,
Жамал, Мыспала апаларымыз, Шолпан, Бәтіш, Нұржамал
жеңгелеріміз «гектарница» тәсілімен қызылша дақылын өсірудің
шеберлері. Нұржамал жеңгеміз колхоз партия ұйымы бюросының
мүшесі, Ділдәш апамыз стахановшы. Жұмағыз, Дома әжелеріміз,
Айнакүл, Ләтипа жеңгелеріміз малда, шалдарының көмекшісі әрі
баптаушысы, жайлауға шығарда, жайлаудан түскенде ауыл маңын
ерулеп отырады. Абысындарымен осы уақытта жиі араласып тұрады.
Рсалды, Әсем, Қапиза, Күрішбала, Оңалбике әжелеріміз, Шәкен,
Қант жеңгелеріміз де қарап отырмайды. Сырмақ сыру, киіз басу,
жүн түтіп, жіп иіріп, алаша тоқу, құс төсек, көрпе-жастық жасау
сияқты жұмыстарды ұйымдастырушы. Әр әулеттің дайындығы
мен қажеттілігіне байланысты атқарылатын бұл жұмыстар көбіне
біздің аулада өтеді. Ауламыз кең, желден ық, күннің ыстығында
екі лапастың көлеңкесі әжелеріміздің жанына жайлы. Қыстың күні
колхоз басшылары әр түтінге бір центнерден тұқымдық бидайдан
береді. Кешкілік оны мия мен қарамықтан, бидай дәнінің ұсағы мен
тағы басқадай қосындылардан айырып, колхоз қоймасына тапсырады. Бүгінгі тілмен айтқанда элиталық тұқым шешелеріміздің аялы
алақанымен дайындалып, егістіктің бітік өсіп, өнімді болуына күллі
ауыл тұрғындары өзіндік септігін тигізеді.
«Жарынан айырылған көнгенше жылайды, Отанынан айырылған
өлгенше жылайды», – деген бабаларымыздан біздің ұрпаққа жеткен
қазақтың қанатты сөзі шешелерімізді жасытпай, керісінше жігерлендіріп отырғанын олардың осындай біріге отырып атқарған жұмысы
үстінде, дастарқан басындағы сырласу әңгімелерінен естіген едік.
Олардың да ерлері елінің жарқын болашағы үшін күресті. «Еркек
тоқты құрбандық дегендей», ел қамы үшін жанын пида етті. Неге?
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Ұрпақтары Отанынан айырылып, өмір бойы жыламас үшін. Ұрпақтар
сабақтастығының құдіреті мен құндылығын санамызға сіңірген шешелерімізді, жасыратыны жоқ, әкемізден недәуір жақсы көріп өстік.
Елден ерекше асып-тасып, даңдайсымай, алды-артыңды байқап,
етек-жеңіңді түріп, әдептілікпен өз шаруаңды тиянақты атқарып,
оңды өріс табуын қалыптастыра білу үлкен өнер. Алға жылжу мен
тұрақты тіршілік, тамшылап келген табыстан өз еңбегінің нәтижесін
көріп, жемісін жеген адамды қоғамның тұрақты да бейбіт дамуына
мүдделі болып, оның шынайы жанашыры ретінде өзінің нақты үлесін
қосқан белсенді мүшесі деп айту керек. Жазғы каникулда біздер де
колхоз жұмысына тартыламыз. Біреуі ат тырмада, бірі өгіз волокушада, бірі қырманда деген сияқты. Ересек қыздар қызылшашы
апа-жеңгелерімізге көмектеседі.
Жазға салым жеке меншіктің жылқысы колхоздың жұмыс аттарымен бірге бағылады да, қой қырқымы науқаны аяқталысымен
үш көше тұрғындарының қойы мен сиыр малы күзге дейін бірге
бағылып, ауыл мектебінің күн шығыс жағында соқпадан соғылған
кең ашық қорада түнейді. Бұл бүкіл ауыл балаларының аңсап күтетін
кезі. Өйткені саулық қой сауылады. Сүті майлы болғандықтан,
ұйытылған айран, сыққан құрт, қайнатылған ірімшік әрі дәмді, әрі
қуатты. Оның қыстық қорын молынан дайындау үлкендердің қамы.
Ал, біздер бір сағат бұрын барып, бөлек бағылып келген бұзауды
байлап, қозы-лақты көгендейміз де, қора сыртындағы тақырды
ойын алаңына айналдырып мәз-мейрам болып жатамыз. Жұмыстан
қайтқан апа-жеңгелеріміз ымырт жабыла тура осы қора басына
келіп, қой мен сиырларын сауып болысымен үйлеріне қайтып,
кешкі тамақ дайындау қамына кіріседі. Қозы-лақты қайта көгендеуді
ұзаққа созу ұл балалар үшін де, «Қызға қырық үйден тыйым» – аясынан асып үйінен шыға алмай жүрген бойжеткен қыздар үшін де
тиімді. Екіндіде басталған ойын қайта жалғасады. Ержеткендері
сырласады, мұңдасады дегендей. Бір жазда шешем Былшан атамыз
екеуі осы қораның күзетшісі болды. Шамасы Жеңіс екеуіміздің
жасымызға жас қосылып, бой түзеуге бет алған ауыл жастарына
еліктеуіміздің, талпынысымыздың қалта қағар шығындық құны өсе
бастағандығынан болар.
Жеңіс екеуіміз, Күләш пен Зақан төртеуіміздің тату болып
өсуіміздің өзі шешеміздің бізге берген ерекше тәрбиесі, адами
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жақсылығы мен аналық қамқорлығының арқасы. Әр әулеттің
кішігірім мемлекет екенін үйретіп, оның іргесінің мықты болуы
тек өзімізге байланысты екеніне көзімізді жеткізген өзге емес, өз
анамыз. Дәл осы тұрғыда күнделікті бізге айтып отыратын ертегі,
әңгіме, аңыздарын еске алып, бүгінгі күннің көзқарасымен салыстырар болсам шешеміз ғұлама ғалымдардың пәлсапалық еңбектерін
басшылыққа алған ба дейсің. «Өмір – өзен, ағады да кетеді», – деп
жатады бәз-біреулер. Теріс пікір. Өмір деген ұлы мектеп. Ұрпақтар
сабақтастығы дегеніңіз өмір өзегі, өмір арқауы, өмір жалғасы,
өмірдің сәні мен мәні. Олай болса ел арасында қалыптасқан тіршілік ережесінің өзі өмір мектебі екені де ақиқат. Сол мектептің
озат түлегінің бірі біздің анамыз Нүрилә – біздің ең алғаш, ең басты
ұстазымыз, ардақ тұтар анамыз.
Жақыпжан: – Менің анам да отбасында ұл-қызының бір-бірін іздеп,
сағынып, құрметтеп тұруын қалап, соған бейімдегені анық. Бір-бір
отбасының иесі, бала-шағаның әке-шешесі, немерелердің ата-апалары
болып кеткенімізбен әпке-інілер болып бір-бірімізіге деген көңілімізді
сол бала кезіміздегідей сақтауға бармыз.
– Отбасында ынтымақты болғанда адам өзін бақытты сезінеді. Отбасыңда күнде ұрыс-керіс, ырың-жырың болып жатса –
байлығыңның да, дәулетіңнің де қызығы болмай қалады, – дейтін
анамыз. Бір отбасының, әулеттің бала кездерінде олардың қалыптасуы
барысында өзара талас-тартыс болмай қоймайды ғой. Біріміз өз
пікірімізді дәлелдегіміз келеді, екіншіміз түсіне қоймаған аға-ініге реніш
білдіріп, болмашы нәрсеге өкпелесіп, бұртиысып қалатынбыз. Ондай
сәттерді қанша жасырсаң да көңіл көзімен көріп қоятын шешеміз:
– Бұл не қабақ түю? Бір-біріңмен бала кезден тату болуға бейімделу
керек! Өкпелеп, сөйлеспей қоюмен іс біте ме? Одан да өкпелесіп қалған
себептеріңді ашық айтып, түсінісу керек қой. Әр күнді күліп, әзілдеп жүріп
өткізіңдер, – деген тұжырымды сөзін бертінге дейін айтып отыратын.
Енді осы сөзге мән беріп қарасаңыз: күлкінің адам өмірін ұзартатыны
өз алдына, ол адамдардың арасындағы қарым- қатынасты да
нығайтатын құбылыс емес пе?! Күлкінің, жымиыстың құрамында
жылылық бар. Ал шуақта өмір тұр. Бір шаруаны ұрысып-керісіп шешкен
қандай да, әзілдесіп, ойнап-күліп жүріп атқарған қандай?
Наурыз, өзіңіз ойлаңызшы, азды-көпті ел басқару, ұйымдастыру
қызметтерінде жүргенде адамдармен риясыз, әзіл-күлкімен де араласу
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істің өрге басуына қаншама игі ықпал етті емес пе? Ендеше, мен осыны
алғаш өзімнің қазақы ғана, қарапайым анамнан көріп, үлгі тұттым.
Наурыз: – Жөн айтасыз, Жәке, жөн айтасыз. Мәселен,
Конфуцийдің пікірінше елді түсіністікпен басқарудың үш буыны бар. Олар – әділеттік, табиғатты сүю (аялау), әдет-ғұрыпты
құрметтеу. Немесе, қоғамда ауыз бірлік болу үшін байланыстың
тиімді үш басты түйіні, түрі бар дейді Конфуций. Бірі, басқарушы
мен бағынушы, екіншісі, әке мен бала, үшіншісі, ері мен әйелі
арасындағы қарым-қатынас. Тыныштықтың орнығуы, татулықтың
жалғасуы біріншілерді екіншілердің мүлтіксіз тыңдауы, айтқандарын
бұлжытпай орындауынан. Біздің әулетте әке-шешеміздің бір-бірімен
сөзге келмек түгілі, қабақ шытысқан сәттерін естіген де, көрген де
емеспіз. Аға-жеңгелеріміздің төменгі көшенің бригадирі Манаспекті тыңдамаған кезін сезген емеспіз, ал балалардың ата-аналары
тұрмақ, ауылдың үлкен адамдарының алдынан кесе-көлденең өтпей,
әдептілік аясында тәрбиеленгенін сол ортада өскен мен айтпасам
кім айтпақ.
Бала емеспіз бе, кейде біреулердің намысыңа тиетін ауыр сөзіне
өкпелеп, басылып қалатынбыз. Мұндай күйіңді ана алдында жасыра
алмайсың. Ондай жағдайда анамыз ашу шақырып, арамызға түсіп,
сөзімізді сөйлемейді. Жәбірлеуші адаммен де ешбір сөзге келмейді.
Кешкі астан кейін Уақбай ағамыздың қыдырып келетін әдеті бар
еді. Сол сәтті күтеді шешеміз. Содан барып нақты жағдайға байланысты әңгіме айтады. Әңгіме барысында өзіміздің ағаттығымызды
мойындаймыз. Жәбірлеуші жақтың озбырлығын енді анық түсінеміз.
Содан барып Уақбай ағамыздың төрелігімен бірлесе отырып жақсы
мен жаман деген ұғымның парығын айырамыз. Қорытындыны
Корней Чуковскийден кем түспейтін шешем жасайды. «Жақсы
адамның өкпесі жібек орамал кепкенше, жаман адамның өкпесі басы
жерге жеткенше», «Өкпелесең көшке берген тайыңды ал», – деген
сөздердің мәні мен мағынасын түсіндіреді. Жеңіс екеуіміз ешкімге
өкпелеместей боламыз, басқалардың да бізге өктемдік жасауына
жол берместей болып уәде береміз. Бұл кештегі әңгімені Уақбайдан
естіген кешегі мықтылар ертеңіне үйге келіп, шешемізден кешірім
сұрайды, бізді маңдайымыздан сипайды. Әйтсе де, «көргенсіз»,
«тексіз» деген сөздерді шешем де әсте көтере алмайтын, «сендердің
қылықтарыңнан мұндай сөзді естуші болмайын, әкелеріңнің аты296
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на сөз келтіруші болмаңдар», – деген қатал талабын шамамыздың
келгенінше осы уақытқа дейін орындауға тырысып келеміз.
Шешеміздің сөзі өтімді, мінезі қатал болғанына қарамастан, қара
қылды қақ жарған әділдігін дөп түсінген ағайын, туыстары ол кісіні
ерекше сыйлайтын. Ауыл тұрғындарының арасында мерейі үстем,
мәртебелі де, беделді адамдар қатарында болды.
Шешеміз Ұмтыл ауылындағы төркіндеріне барып қайтудың
оңтайлы сәтін қалт жібермейтін. Бірде мені, бірде Жеңісті ерте барады. Қона жатып ауылдың той-думандарына қатысамыз. Әкелері бір
туысқан маңғаз әпкесі Рәзия апамыздың екі бөлмелі үйі Смольныйға
айналып шыға келеді. Қай бауырының үйіне қону керек, қай үйге
түстену керек, бәрі осы үйде шешіледі. Рәзия апамыз шын мәнінде
Сексенбай, Ағыбай әулеттерінің берекесі еді. Қарапайым, байсалды,
жүрегі дархан, жаны жомарт нағашы апамыз бен біздің шешеміз
бір-бірін өте жақсы көргендігінен бе екен мені Нәукетай, Жеңісті
Жекентай деп атайтын. Ол ол кісіге еліктеп нағашы ағаларымыз
Сейіғалым мен Үмітжан да солай атаушы еді. Апамыздың өз қызы
Шәмшә, әскерден оралмаған ағасы Досмұқамбеттің қызы Күләш
біздің әпкеміздей болып кетті.
Кезекті бір сапарымыздың орайы қысқы каникулда жалғасты.
Ауылдан жаяу шығып, Ұмтыл тарттық. Құлжабай қаналынан өте
бере шешем тайып жығылды. Сүйеніш болуға мұрсам келмеді.
Шешемнің сол қолы сынып ымырт кезінде Рәзия апамыздың үйіне
қинала, қинала жеттік. Жиналған жұрт абыр-сабыр болды да қалды.
Нағашыларымның үлкені Ешмұқамбет ағамыз сол ауылдың Ахметше
деген сынықшысын алып келді. Шешемнің қолын сипалап отырып:
– Сүйектері ұсақталып кетіпті, Әппаққа апару керек, – деп безек
қақты Ахметше атай.
Әппақ апамыз әлемет сынықшы, елу шақырым жердегі Бесағаш
ауылында тұратын. Шешемнің бауырлары ат-көлік таба алмады ма,
әлде басқа жағдайға байланысты болды ма, анығын біле алмадым,
шешемнің қолын Ахметше қарияға салдырды. Сынық дұрыс бітпей
шешем қатты қиналды, көп қиналды. Теріс біткен сынықты өзі
сындырып қайта салатынын естіп, Әппақ сынықшыға алып бардық.
Кімнің қай жері сынса, әйгілі сынықшының да сол жері ауырып мазасы кетеді екен. Көп күткенін айтып, ол кісі қатты налыды. Қайта
сындырғанға жүрегі шыдамайды деп, шешемді кері қайырды.
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Жақыпжан: – Біздің аналарымыз өмірден қандай қиындық көрсе де
– жат қылыққа бой ұрмауымен де – қасиетті. Бұл дегеніңіз – жұқпалы
індеттің ортасында жүріп, соны бойына дарытпай, аман-есен шығу
деген сөз ғой. Ер-азаматтың қара күшпен атқаратын жұмыстарын
анамыз жарықтық шаршап-шалдықпай-ақ бітіріп тастайды екен.
«Шаршадым» деп шағынып көрмепті. Бұл да болса – өмірдің шыңдауы
ғой. Жер жыртып, астық бастырып, атқа отырып мал бағу сияқты
шаруада талай еркекті жолда қалдыратындар да – сол кездің әйелдері
екен-ау...
Бірде анам есік алдында жуан ағашты тамызыққа бұтап жатады.
Бәкене ғана бойлы, бірақ қатты ағашты қарс-қарс айыратын күші
де бар екен. Сол ағаштың оқыс ұшқан томары, иығына соғылып, оның
екпінінен өзі анадай жерге ұшып түсіпті. Мұндайда боқтап салса да
ешкім сөкпес еді. Ал шешем болса құлаған жерінен тұрып жатып:
– Өй, нұр жауғыр-ай... Мынау қайтеді-ей? – деумен шектелген екен.
Дөрекі сөз айтуды білмейді де екен-ау, сонда! Сонда талай жат
қылықтардан, дөрекілік пен қарабайырлықтан ұрпағын ұлтымыздың
тәрбиесінің өзі-ақ сақтап қалған ғой. Ұрыс-керісі жоқ отбасында
дөрекілік те көрініс таппайды. Дөрекілік жоқ жерде қарабайырлық
та тамыр алмайды.
Сөзімнің басында айтып өткенімдей: өз басым отбасындағы қыз
бала атқаратын кей шаруаға араласуыммен анама, әпкеме қолғабысым
тиетінін түсінгендіктен оған намыстанбайтынмын. Керісінше, ондай жұмыстарды мінсіз атқаруға тырысатынмын. Алайда, «қыздың
атқаратын» жұмысын істеу ұл балаға берілетін тәрбиеге көлеңкесін
түсірген жоқ. Әкем ғана емес, бұған анамның да игі ықпалы болды. Ол
кісі ұлтымыздың кейбір тыйым ырымдарын мен жақсы ырымдарын
салыстыра отырып, күнделікті «тәрбие сағатын» өткізеді екен ғой,
сонда... Бірде ол:
– Үйге айғайлап сөйлеп, жүгіріп кірме, ол жаман ырым, – деді.
– Несі жаман? Мен асығыспын – деді інім.
Үйге тосын, жайсыз хабар естіртерде солай айғайлап келеді адам.
Сол қылығыңмен жамандық шақырасың... Асығыс жұмысыңның өзін
сабырмен атқаруға болады ғой?
– Болады,– деп бас изейді інім.
– Бүгінгісін ертеңге қалдырған – берекесіздің басы, – деді ол бірде
інім екеуміздің жалқаулықпен шала-пұла атқарған бір жұмысымызға
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орай. Сөз астарын түсінген екеуміз әлгі істі қайта қолға алып,
атқарып тастадық. Осылай ұрсып, зекімей де бала тәрбиесін бір арнаға
тоғыстырып отыратын даналардың қатарынан табылған анамызбен
әлі де мақтан тұтамын.
Мүмкін мен анамның тарыдай жақсылығын таудай етіп, тым
мақтап отырғандай көрінермін. Бірақ осы мақтанышымның түптамырында перзенттік сүйіспеншілігім жатыр емес пе?!
Сондай-ақ, анамның көрген түсі алдағы күннен аян беріп, жоруы
тура келіп жататын кезі де аз емес еді. Менің әкем соғыстан кешеуілдеп, қайта қоймай ағайын-туғанды уайымға салған ғой. Сондайда
әжем түс көріп:
– Нұрғожам дәл қазір сиырбасқа ұқсаған бір ғажап көліктен түсіп
жатыр. Көп ұзамай келіп те қалатын шығар,– деп жорыпты.
Сөйтсе: «Сиырбас көлік» дегені – кәдімгі пойыздың паровозы екен. Ол
кезде пойызды Алматыдан шалғай ауыл қайдан көріпті? Бірақ сол көлік
қалай түсінде көрініс берді десеңізші! Табиғатпен кейбір жан осындай
ерекше байланыста болатынын сондай кездерде мойындайды екенсің.
Баяғыда Қайыңды асып, қырғыз жерінде бас сауғалай тұруға,
сөйтіп, ат төбеліндей ағайын-туысын «халық жауы» деген жаладан
аман алып қалуға әжемнің көрген түсі себеп болып, жол бастаса, анам
да ондай сезімталдықтан құралақан болмаған.
...Екі ағайындының әйелдері қатарынан жүкті екен. Осыған байланысты анам бірде мынадай түсін айта отырып, өзі жорыған-ды.
Түсінде анам екі қыран бүркіт көреді. Сол қалықтаған екі қыранның
бірінің бір қанаты жаралы, қаны тамшылап жүр екен дейді. Таңып,
емдеп жатса да оңайлықпен көне қоймайды. Осыны анам қалай жорыды дейсіз ғой.
– Екі қатын да ұл табады. Қырандай алғыр сол ұлдардың бірінің
қадамына гүл бітіп, істеген ісі ылғи алға басып, қырандай тоқтаусыз
қалықтайды. Екіншісінің тағдыры қиындау болады. Өмір оған
қалықтауға қанат етіп – өнер де береді, мінез де береді. Бірақ жолай
кездескен кедергілер қанатына жабысып, қалықтауына бөгет бола
береді. Содан сақтану керек, – деп жориды.
Осы айтқаны кейін барып дәл келген кезі де болды.
Наурыз: – Мұндай қасиет біріншіден адамның шыққан тегінен
бастау алса, екіншіден, өмірде өз басынан өткен күндерді сараптап,
бағалап, мән бере келешегін болжай білу қабілетіне байланысты
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болар, шамасы. Осынау бір төтенше қиыншылықтың тұсында шешем мені аспазшылыққа баулыды. Ермекке айналдырмай шындап
баулыды. Екі-үш айдың ішінде ыстық тамақтың оншақты түрін
дәмді дайындаудың қыр-сырын үйрендім. Мүшелеп ет салуды, бір
қолымен нанды оң қолымен өзі илеп береді, ал оны жұқалап жаю,
жіңішкелеп кеспе кесу, нан қуырдақ, қара қуырдақ, қартоп қосқан
дәмді қуырдақ (жаркое) қуыру, күріш пен кеспе басу, картоп пен
еттен тұзды сорпа жасау, төстік қақтаудың әжептеуір шебері болдым.
Алматыда оқыған жылдары бұл өнерімді шыңдай түстім, пайдалы
кәсіптен күні бүгінге дейін қол үзген емеспін. Анда-санда балаларым
мен немерелерімнің тапсырысы бойынша қалаған дәмін жасап беріп,
ұпай жинап отырғаның да өмірдің бір қызығы екен.
Біздің Зәмзәгүліміз бен Нұрланымыз апасының қолында өсті.
Күләш екеуіміз олардың қолынан алып амандасамыз да, бетінен
сүюге дәтіміз бармайтын. Әсіресе Күләш өзі туған екі баласын аймалап, шүйіркелесіп әңгімелескісі келеді. Шешеміз де оған қарсы
емес, бірақ көңіліне келе ме деген оймен іні-қарындасымыздай
сөйлесіп, мауқымызды басып қайтамыз. Қоштасарда «мама енді
қашан келесің?» деген Зәмзәгүл Күләшке жаутаңдап қала береді.
Тіпті ұрланып та маңдайынан иіскеген емеспіз. Апасына ілесіп
Ұмтыл мен Жаңаталаптың арасын жол қылды. Еркелеп барып,
екпінін баса алмай қайтады. Нұрланның тентектігі де осы Ұмтыл
ауылында байқалып, осы ауылда тіркелген еді. Қаратал қой совхозы
бас есепшісінің орынбасары Үмітжан, құрылыс саласының есепшісі Сейдағлым түскі асын көбіне шешеміздің үйінен ішеді. Төбесі
көрінгеннен-ақ Зәмзәгүл «екеу ағашым» (нағашыға тілі келмей),
– деп алдынан шығады, Нұрлан иығында сүлгісі, қолында құмғаны
зыр жүгіріп қолдарына су құяды. Шешем де, нағашыларымыз да бұл
көрініске мәз-мәйрам болып жатады.
Жеңістің Әселі мен Ерланы апасының баласы атанды. Сара
әжесін қолынан жетектеп дастарқан басына алып келуді, астына
көрпесін төсеп, шешесі – Зақан құйған құла қасқа шәйдің алғашқы
кесесін әжесінің алдына өзі қоюды әдетке айналдырды. Әжесі:
«мені ұшпаққа осы қыз шығарар», – деп мәз болса, Сара төбесі
көкке жеткендей қуанатын. Осының барлығы өмірдің сәні мен
мәні, ана мен бала, әже мен немере одағының мызғымас бірлігі,
жарасымды тірлігі. Саясат тілінде ұрпақтар сабақтастығы, өмірдің
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жалғасы. Бақытты өмір дегенің де осы емес пе?! Мұндайда өткенкеткен қиыншылықтарды еске алып, келеңсіз тұстарын орынсыз
үдетудің өзі күнәнің үлкені. Сондықтан да біз балалық бал дәурен,
жалындаған жастық шағымызға өкпе айта алмаймыз. Оның да себебі
біреу-ақ. Шешем бізді өз өмірінің жалғасы болсын деп жастайымыздан еңбекке бейімдеп, ақ адал ниетімен бауырмалдыққа, адалдыққа,
өмірдің қызығын көрсін деп бізді елжандылыққа тәрбиеледі
ғой. Жаңаталап жеті жылдық мектебінде оқушылар комитетінің
төрағасы, Үштөбе қаласындағы № 16 мектепте «Білім бұлағы» атты
қабырға газетінің редакторы, «Бірінші Май» колхозының, Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институтына курстық комсомол
ұйымының хатшысы болып, қоғамдық жұмыста белсенділік танытуым, айтары жоқ, елжанды болып өсуіме ерекше ықпалын тигізсе,
әрдайым адал болу, әділ болу шешем Нүриланың ең басты аманаты еді.
Осы бір игі мақсатын орындауға шешеміздің ауылдық кеңестің
құрамындағы кітапхананың еден сыпырушысы болып істеуі көп
ықпал етті. Ауылдық кеңестің төрағасы апамның аталас бауыры
Қалиев Үрімжан, түсі суық, мінезі қатал адам еді. Біздің көшеде
Әрін атамыздың үйінде тұрды. Кітапхана меңгерушісі Райхан
арқылы біздің оқыған кітаптарымыздың мазмұнын сұратып, не
ұққанымызды анықтатып отыратын. Ауылдық кеңеске ауданнан
келген қызметкерлердің түскі шәйін көбіне біздің үйімізде бергізеді екен. Шешеміздің ыдыс-аяғы, үйдің іші-сырты таза, тамағы,
әсіресе табаға пісірген наны мен күбіде шайқалған сары майы
дәмді. Мұндайда Жеңіс екеуімізге де жүктелген жұмыс аз болмай,
ойнап кетпей үйде отырамыз. Асқа дейін қонақтар тарапынан
түрлі сұрақтар қойдырып, оған қайтарған жауабымыз арқылы ойөрісімізді анықтап, бағалап отыруды көп жылдар бойы ауылдық
кеңестің хатшысы болып істеген Сқан Тәукебаев ағамызға тапсырып қояды екен. Осы тәсілдері Жеңіс екеуіміздің оқу үлгеріміміздің
деңгейіне әсер етпей қойған жоқ. Оның сыртында мектеп директорлары болған Білтай Иманберлинов, Молдахмет Нүсіпбеков
ағайлар шешеміздің сыйлы қонақтары болып тұрды. Молдахмет
Нүсіпбеков ағайдың ақыл-кеңесі мен өскелең талаптары менің
білімге деген көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Ол туралы «Ойнама
балам, ойланғын» атты екі томдық ғұмырнамалық эссе туындымда
толығырақ жазғанмын. Бүгінгі тілмен айтар болсақ, бала білімін
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дамытуға инвестиция тартудың тиімді жолының бірі ұстаз бен шәкірт
арасындағы пікір алмасудың қажеттілігі болса, оны сонау 1953-1958
жылдардың өзінде-ақ оңынан шешілуін қамтамасыз еткен адамның
бірі біздің абзал анамыз Нүрилә.
Әкемнің көзін көрген замандастары, аталас бауырлары, жеңгелері
мен келіндері шешемді барынша құрметтеп, айтқанына құлақ асып,
пікірімен санасып отыратыны бізді жігерлендіретін. Бірде ұстаның
баласы, бірде Нұриланың баласы деп ерекше ілтипат көрсеткеніне
мақтанып, шаттанып жүрдік. Шамасы 1955 жылы қыркүйек айында
шешемнің аталас ағаларының бірі Қасен атамыз Жөкен тәтеміздің
ұзату тойын Ақиық жазығына қазіргідей алты, сегіз қанатты емес,
оннан астам жаппа тігіп өткізді. Көкпар берілді. Қыз ұзатылып
кеткеннен кейін Қасен атамыз бен Ауғанипа апамыздың көңілін
жұбатамыз деген ауыл тұрғындары тойды жалғастырып жатыр. Бір
уақытта азан-қазан, айқай-шу басталып кетті. Қызып алған жұрттың
арасында жұлқынып Рамазан ағамыз жүр. «Ол енді ешкімге маза
бермейді, Нүриләға айтыңдар» деген дауыстар әртұстан қайталанып
жатыр. Шешеміз де осы дауысты естіген болар, қолында сабауы
бар, бір-бірімен жағаласып жүрген қалың топқа жақындай бергенде қызып алған ауылдың батырлары состиып-состиып тыныштала
қалды.
– Түс алдыма! – деді шешем, сабауымен ауыл жақты нұсқап.
Ағамыз сөмпең қағып ауылға тарты. Артында шешем.
– Ой, көп жасағыр, Нүрилә, – деген тойшы қауым да тынышталды.
Үй болған соң кесе-шыныаяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Мұндай
жағдайларда келіндер емес, қайындарын қолдап, келіндерінің кінәсін
мойындатып отыратын. Шешем қайындары мен қайынсіңлілерінің
атын атаған емес. Әкемнің туған інісі Қонысбай, аталас жақын саналатын екі інісі мен алты қарындасы болған. Қонысбай өмірден
жас кетіпті. Шайзада ағамызды қалай атағаны есімде сақталмапты,
ал Жуанбай ағаны Мырзатай деп атайтын. Қайынсіңлілерін
күйеулерінің, не тұрған ауылдарырының атын қосып атайтын, Рысты
апамызды Сталиндегі, Секер апамызды Елтайдағы, Бибі апамызды
Еркіндегі қыз, Балған апамызды Отымбайдағы, Сәтенбала апамызды
Әлменбайдағы қыз деп атаса, Мәмила апамызды әпке деп атаушы
еді. Қыздар ренжімесін, жыламасын деген сөзді әмісе айта отырып,
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жыл сайын қашан келсе де сыбағасын сақтап отыратын. Сағындық,
Жаңабай аталарымыз бен Жұмағыз, Дома әжелеріміз бен шешеміздің
өзара сыйласымдығы, әкемнің туыстарын, өзінің де бауырларын
қандай жағдай болмасын қазан көтеріп, дастарқанын жайып, ақ
көңілімен күтіп алатын жомарттығы мен ізеттілігі басқаларға үлгі
болған жан еді.
«Момынның шаруасын құдайдың өзі қолдайды» дегендей, 1957
жылы шешем 3 пайыздық мемлекеттік облигациядан 1 мың 800 сом
ұтты. 1-Май колхозының жаңа орталығы бой көтере бастаған кез еді.
Сол заманның талабына сай жаппай тұрғын үй салу науқаны да осы
жылы қауырт басталған болатын. Намысқой шешем мықтылардан
қалыспай үй салуды қолға алды. Біз Жеңіс екеуіміз қолқабыс тигіздік.
Үлкен үйімізді қолхозға сатып, қалғанын бұзып, одан шыққан саман
кірпіш, бөрене-білік, есік-терезелерден үш кілент, екі мал қорасын
салдық. Бірінде өзіміз тұрдық. Қалғаны тіршіліктің қамына жарады. Келесі 1958 жылы үш бөлмелі үйдің керегесін тұрғыздық. Мен
Үштөбе қаласындағы №16 мектепті бітіріп, колхозшы болдым.
Болғанда қандай. Колхоз басқарма бастығының шаруашылық саласын басқаратын (завхоз) Тен Алексей Романович пен автомеханик Шиль Иосиф Федоровичтің қарамағында бірде электростанса
моторисі, бірде токарь, бірде ағаш ұстасы болып жұмыс жасадым.
Сібірден қауырт құрылыс материалдары келгенде күзетші болып,
шашау шығармай Теннің сенімін ақтап отырдым. «Екі қожайынға
бір күтуші» тәсілі ойдағыдай болды. Екеуі де маған қамқоршы адам
болды. Сол жылы күзде жаңа үйімізге кірдік. Алексей Романович
Теннің ұсынысы бойынша Талдықорған қаласынан колхозға келген
ағаш ұсталары (үш адам) біздің үйімізде тұрды. Олардан тіршілікке
қажет талай шаруаны үйрендік.
Колхозда екі жыл жұмыс жасай жүріп, шешемнің басшылығымен
үйіміздің еденін өзім тақтайлап, шатырын жалдамалы құрылысшыларға жасаттық. Бақшамыздың көлемі 0,25 га. Көше жағында
10 түп клен ағашы, шығыс жағына он түп алма ағашы отырғызылды.
Үйіміз әкеміздің тірі кезіндегідей ауыл көлемінде көрікті үйдің
бірі болып, шешемнің көңілінен шықты. Шешем әкемнің жақсы
көретін өсімдігі деп бақшасына жоңышқа егеді. Бұл бес рет шабылады. Көбіне Адамбек деген қайнысы келіп таңғы сағат бесте
шабады. Кейін білдік, ерте шабылған жоңышқа бойындағы ылғал
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бірден буланып кетпей жапырақтары бірқалыпты кебеді. Дер кезінде
тырмалап, шөмелеге салып, кіленттің төбесіне шығарып жинаған
кезде жапырақтары толық сақталады екен. Міне, мұндай тәсілмен
жиналған бір тонна жоңышқа шөбінің қуаты жарты тонна арпаның
қуатымен пара-пар. Білім бе? Әлбетте білім, әлбетте озық тәжірибе.
Шешеміздің айлығы он екі сом, елу тиын. Осы еден сыпыршылықтан зейнетке шықты. Бұл кезде ауылдық кеңестің төрағысы
Биғожанов Қаппас деген момын, маңғаз азамат еді. Айлығының
көлемі өзгерген жоқ. Зейнетақысы айлығына қарағанда екі есе
артып 25 сом болды. Ал сол берекелі айлықтың да, зейнетақының
да пайдасын біз көрдік. Үстіміздегі киген киіміміз колхоз басшылары балаларының киімінен артық болмаса, кем болған жоқ.
Олар мінген велосипедті біз де міндік. Олар жалғастыра алмаған
оқуды біз жалғастырдық. Алғашқылардың бірі болып, Алматы
барып оқуға түстік. Ептеп қиналдық. Қиналсақ та қажымадық,
қайыспадық. Алматының қызығынан да, берер мүмкіншілігінен
де қалыс қалмадық. Студенттер жақсы көретін сон, столовая, стипендия, семинар, семестр, сессия, стадион, спектакль, свидание
деген ұғымдарды бір кісідей бағалап, байыбына бара білуіміздің
нәтижесінде жоғары білімді маман иесі болып оралдық. Туған ауылымызда, ауданымызда жұмыс жасадық. Андреев, Ақсу, Көксу аудандарында, Талдықорған қаласында бұйырған қызметті атқардық.
Еліміздің дамуына үлесімізді қостық. Әлбетте, ол өз алдына бөлек
әңгіме.
Әйтсе де, әр жағдайға байланысты асыл анам ақылын айтудан
жалыққан емес. Комсомол, партия деп желдей есіп, еліріп кететін
кездеріміз болмады емес, болды. Осындай сәттерде ешкімді кінәлап
жатпайды, есесіне біз естімеген әңгімесімен екпінімізді басып, келешегімізге қажет ақыл-өсиетімен-ақ жолға бағыт беріп отырады.
Соның бірінде былай деген еді. «Арғы аталарың Үшмола құмын
қыстаған. Сарыесік құмын қақ жарып өтетін Сыртқы мешкей, Орта
мешкей, Ішкі мешкей деген керуен көші жолдары болған. Орта
мешкейдің бойында орналасқан Байжігіт атамыздың қыстауын жолаушы, саудагер, тіпті барымташылар да айналып өтпеген. Ұзаққа
созылған жұтқа шыдай алмаған қауым қоныс аударып, Қаратал
өзенін өрлей жоғары көшіпті. Жасы келген атамыз өзі қазып, сексеуілмен шегендеген құдығын, туып өскен мекенін қимай азын-аулақ
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уақ малымен көне жұртта қала береді. Әкесін көндіре алмаған баласы
Молжігіт ермек болсын деп өз баласын Қылышбайды қалдырып,
екінші ұлы Қонысбайды өзімен бірге алып кетеді. Баяғыдай
емес қарым-қатынас сирейді. Осындай күндердің бірінде құдық
басындағы сырғауылға байланған қауға құдық түбіне түсіп кетеді.
Оны алуға шалда қауқар, немереде шама жоқ. Амалсыздан мес пен
күбідегі суды үнемдеп бағады.
Күндердің күнінде бір жолаушы келіп мән-жайды біліп, сырғауылға өз қоржынын байлап су алып, атын суарып, өзі де сусындап
болысымен қоржынын шешіп алып, жолынан қалмай жүріп кетеді.
Соқпа тамның көлеңкесінде отырған шал мен балаға бұрылып та
қарамайды. Жолаушы ұзай бергенде немересі:
– Ата! Мына жолаушы қандай адам? – деп сұрайды.
– Адам емес, – дейді атасы.
Бірнеше күннен кейін құдық басына аялдаған келесі жолаушы
да өз қоржынымен атын суарып, өзі сусындап, шалдың месін суға
толтырып беріп, қоржынын шешіп алып кете барады. Көпті көрген
қарияда үн жоқ. Тынымсыз немере:
– Ата! Мына жолаушы қандай адам? – дейді емес пе.
– Жаман адам, – деп жауап береді атасы. Немереде үн жоқ.
Осылайша тағы біраз уақыт өтеді. Местегі су азая бастайды. Атасы
аузын шайып, немересіне бір ұрттамнан ғана ішкізіп отырады. Қалжағдайыңды біліп тұрам деген баладан хабар жоқ. Бір күні ат-арбасымен өтіп бара жатқан жолаушы ақсақалға сәлем беріп, мән-жайды
біліп, баланың маңдайынан сипап жұбатқан болады. Арбасынан
қауғасын алып, сырғауылға байлап, құдықтан су алып аттарын суарып, арбадағы құмыраларын суға толтырып, шал мен бала үшеуі
сусындап біраз дем алады. Содан кейін құдық түбіне түсіп, қауғаны
сыртқа шығарып, сырғауылға мықтап байлап болысымен жолынан
қалмай жүріп кетеді. Қарияда үн жоқ. Жолаушының қасына барып,
оның барлық әрекетін мұқият қадағалап қайтқан немере:
– Ата! Мына адам қандай адам? – деген баяғы сұрағын тағы
қайталайды.
– Бұл қарапайым адам, – деп жауап беріпті атасы деп, әңгімесін
бір қайырып тастап, не түсіндің дегендей назарын бізге аударады.
Жасыратыны жоқ, аяқ астынан не деріңді білмей мүдіріп те
қаласың. Біздің ат жалын тартып, жауапты қызмет атқарып жүрген
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кезіміздегі тәрбиелік мәні терең пәлсапалық әңгімесінің бірі осы.
Ал, бесік жырымен не айтып, санамызға нені сіңіргенін осы арқылы
аңғаруға болады. Жаңағы әңгімесіне өзінің де қосар сөзі мен қоятын
талабы қарапайым болғанымен, білген кісіге салмақты.
– Балам, билік дегенің атына сай киелі ұғым, мәртебелі қызмет.
Одан бас тартатын адам аз да, қызығатындар тым көп. Биліктің
шыңына шықсам деп тырмысатындар да бар. Билік арқылы ен
байлыққа батам дегендері өзіне де, елге де маза бермейді. Халыққа
жұғымды, қарапайым бола алмағандары сүрініп жатады. Қиынның
қиыны қарапайым болу. Қарапайым болсаң, адал да әділ боласың.
Ондай адам ханға да, қараға да жағады. Осыны ұмытушы болма.
– Ұқтым, апа, – деймін мен.
– Сен де биліктің бір тұтқасын ұстапсың ғой. Есіңде болсын.
Сенің кінәңнан бірде-бір адамның тауығының аяғы сынушы болмасын. Не істесең де әкеңнің атына жаман сөз келтірмейтін бол,
шырағым.
– Ұқтым апа.
– Бері қара, – дейді. Алақаны толы ұсатылған шыны. Мұнысы
несі деп тесіле қараймын.
– Алақаныңды жайып жіберсең мынаның бәрі шашылады.
Қатты қыссаң алақаның шиедей қан болып жарақаттанасың.
Саусақтарыңды бүге көтеріп, жартылай жұмылдырсаң алақаның да
аман, уысыңдағы да түгел сақталады.
– Ұқтым, апа, – деймін тағы да.
Қай ауданда жүрмейік, қай деңгейдегі қызмет атқармайық Жеңіс
екеуіміз асыл анамыздың осындай әңгімелерін естен шығармай,
аманаттарына қиянат жасаған емеспіз. Бүгінде өткен өмір жолыма көз салсам, жүз жасқа толғалы отырған шешемнің мұңдас
замандастары Сәлидің Бәтіші, Дәнебектің Шәкені, Нұрғалидың
Дәрбаласы, Рабайдың Әйнегі, Найзабектің Мағұрипасы, Тасарбектің
Талшыбығы, Қойлыбайдың Мейізбаласы, Қасымның Зағипасы,
Ақкенженің Мыспаласы, Омарбектің Тұрсынбаласы, Маймақтың
Шалипасы, тағы басқаларының әйелдері жесірліктің қиыншылығын
көрмеді емес, көрді. Колхоздың қара жұмысына жегіліп, белдерін
жазбай еңбектенді. Бастықтардың алдында иілмеді емес, иілді. Бірақ
ешқайсысының сағы сынған жоқ, қанаты қайырылған жоқ, сенімі
сөнген жоқ, үміті үзілген жоқ. Ұлтымыздың салт-дәстүріне әлі де
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болса сызат түсе қоймаған уақыт еді ғой ол заман. Жатар алдында,
орнынан тұрысымен «Ар жақтағы би атам, бер жақтағы би атам,
балаларымыздың бақытын аша гөр», – деп, ертелі-кеш Ескелді,
Балпық бабалар аруағына сиынудан жаңылған емес. Қарды – күртік,
қойдың қарнын – жұмыр атауын түсінбеуші едік, сөйтсек онысы
Қарымбай би, әулие атамыздың атын атамаудың амалы екен ғой.
Бүгінгі жастардан ондай әдептілікті кездестіру оңайға соқпас.
Жақыпжан: – Билік тізгініне ие болған кезде де, сол билік туралы
ата-ана сөзіне құлақ түріп, соны есте сақтап отыруыңыздың өзі –
тәрбиелілік қой, Наурыз... Тақырыбымыз ана туралы болғандықтан осы
орайда өз анамның да билік туралы бір ауыз пікірін келтіре отырайын.
– Қандай билікке ие болсаң да – «Қол астымдағылар бағынышты» деп
масаттанбаған жөн. Қызметіңде бағынуға тиіс адаммен де тең сөйлесуге,
оның еркіндігін шектемеуге тырыс,– деген ой айтып еді. Адамдар бірбірінен қорықпаса – өтірік айтпайды. Үлкенді де, кішіні де қорқытпай,
ақылмен сөйлесіңдер. Біреуден қорыққан адамның ісінде береке бола ма?
Бірақ пенде өзінен, өзінің пиғылынан қорқып, арының алдында жауап беріп
отырса – ақылының мобарлығы, – дегендері бір-бір саф алтын ғой.
Наурыз: – Әлбетте. Бірде мынандай жағдай болды. Андреев аудандық атқару комитетінің төрағалығы қызметін атқарып
жүргеніме бір жыл толып, еңбек демалысымды Есентукидегі
«Қазақстан» шипажайында өткізетін болдым. Жолшыбай ауылға
келіп, шешеме сәлем бердім. Кетерімде:
– Қажетіңе жаратарсың, – деп бір айлық зейнетақысын ұсынды.
– Алмаймын апа, қаражатым бар, шипажайға жолдамам тегін, –
дей бергенімде шешем бетіме тіке қарап:
– Өмір бойы менің айлығым мен зейнетақымнан бас тартпап едің,
мұныңды қалай түсінемін. Ее... ее. Жетілген екенсің ғой. Бастық
болып, байыған екенсің ғой, – деп қатты налыды. «Бүлдірдім», дедім
үн-түнсіз. Маңдайымнан суық тер бұрқ ете қалды.
– Кешір апа, аламын, аламын, – деп жалынып, жалбарынып,
ұсынған ақшасын алып, рахметімді жаудырдым. Шешемнің жүзі
жадырап, маңдайымнан сүйіп:
– Сенің әкең дүкен ұстаған киелі ұста. Ана жақта арақ ішуші
болма. Ол саған жақпайды, – деп, бұрыннан Жеңіс екеуімізге айтып
отыратын аманатын есіме салып:
– Жолың болсын! Алған шипаң ем болсын, – деді асыл анам.
307

Парасат жолы

«Маңдайымнан сипайтын жан болса егер, өмірімнің қалғанын
қияр едім», – деп қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев
айтқандай, қайырымды адамдардың қамқорлығынан тыс қалдық
десем, жалғандыққа жол берер едім. Жаңаталап ауылы ғана емес-ау,
Қаратал ауданында қайырымды, мейірімді адамдар аз болған жоқ.
Солардың және басқадай мықтылардың тарапынан мынау жесір
еді, мынау жетім еді деген сөзді естімей өссек, ол да шешелеріміздің
арқасы. Ешкімнен кем қылмай ұл-қыздарын аялап өсірді, оқытты,
жеткізді. Барлығы дер кезінде үйленді, қыздар теңін тауып тұрмысқа
шықты. Оң жақта отырып қалғандары жоқ. Сол жастардың алды
сексенді алқымдап отыр. Мен қатарлы жетім өскен ұл-қыздар
жетпістің желкесінде. Бізді өкшелеп өскендер алпыстан асып,
бейнетінің зейнетін көріп отыр. Олардың барлығы дерлік «Елі үшін
еңбек етіп, мұратына жеткен» адамдар қатарында. Балалы-баранды.
Немере-шөбере сүйген бақытты ата-әжелер. Бірде-біреуінің жаман
аты шықпапты. Неге мақтанбасқа?! Неге шаттанбасқа?!
Жақыпжан: – Сіз айтқандай: «Қажеті жоқ, апа...Өз қаражатым
да жетеді өзіме» дегендей сөзді ата-анамызға қайсымыз болсақ та
айтып жатамыз. Ондағы ойымыз оларды алаңдатпау, салмақ салмау
ғана ғой... Ал анамның мінезі адуын болғанымен, аңқылдаған бала көңіл
кездерін де жиі көріп өстік. Сондықтан өз басым ол кісіге дүниенің бір
пұшпағы тіреліп тұрғандай көтермелеп сөйлегім келетін. Ол да бізге
жиған-терген тиын-тебенін:
– Мә, мынаны керегіңе жарат! Аңқылдап қолыңдағы барыңды
шашып жатасың... өзіңе қалмайтын да шығар? – деп тығып қойған
жерінен әперіп жатады. Ондайда қалай ғана:
– Жоқ, өзімде де бар ондай ақша! – деп айтарсың?
– Түу, шынымен ақшадан аздап қысылып тұр едім! Жақсы болды
ғой, апа! – деп бала кезімдегідей қуанып, құшағыма қысамын. Ол кісі
бұған төбесі көкке жеткендей:
– Бәсе, деп ем-ау... Қаражаттан қысылып жүргеніңді жүрегім сезіп
еді, – деп қуанып кететін.
Осылай қартайғанда жомарттық көрсетіп отыратын анамызды
қолдағы барымен тек балаларымен ғана емес, ағайын-туғанымен,
көрші-қолаңымен бөлісіп отыруына әкем де тәрбиелеп, бағыт беріп
отырғанын көріп өстім. Бірде үйге көрші ауылдағы бір танысымыз
қарыз сұрай келіпті.
Апам ақша жоқ екенін айтып, тысқа самауыр қоюға шығып кетеді
308

Жақыпжан НҰРҒОЖАЕВ

ғой. Әкем сол «жоқ» ақшаның тығулы жерін біледі екен, орнынан тұрып
әлгі жерден сұраған дүниесін алып, санап береді.
– Талайлы менің ақша іркіп жүргенімді білмейді ғой, тығып жүрген
«қорым» еді – деп әзілдей отырып, бәйбішесінің жігерін құм қылыпты.
Әлгі кісінің көзінше ештеңе демегенімен, ол кеткен соң отбасында
реніш басталмай ма?
– Менің айтқанымды жоққа шығарып... Ертең ана ұлдың бір керегіне деп сақтап қойғам, – деп апам бұрқылдай бастайды. Сонда әкем:
– Бар бола тұрып сол ақшаны жоқ деуге қалай шыдадың? «Қазан
аузы – жоғары»... Ол ұлға беретін несібе де табылар. Адам қысылып
тұрған соң бізге сеніп келді ғой, – деп басып тастапты. Сөзге тоқтай
білетін анамыздың үнсіз көнгеннен басқа амалы қалмаған екен.
– Әйтеуір, өтірігімді шығармай: «Өзімнің тығып жүрген ақшам»
деп бергеніне шүкір, – деп күліп көнгеннен басқа не істесін?
Қолда бармен бөлісуді осындай өмірдегі жағдайлардан да санаға
түйіп өседі ғой бала деген... Санаға жақсылықты тоқу – күнделікті
күйбең тірліктің өзінен өрілмей ме?! Сондайда абзал аналар ұл-қызына,
келін-күйеубалаларына мағыналы сөз айта білуімен, сол сөзін өткізе
алатын беделімен де құнды. Анамыз босқа сөйлемейтін, қажет жерінде
ғана түйіп айтатын сөздің адамы еді десем – артық емес.
Бір қайнысы әйелімен ренжісіп келіп:
– Қатын дегеннің бәрі сол: «Ақылы қысқа, шашы ұзын» – деп
ширығыпты.
Сонда шешем:
– Бір әйел нашар болды деп, бүкіл әйелдері жамандыққа қиясың ба?
Олай болмайды! Тіпті бар ғой, сол өзіңнің қатының да жаман адам
емес...Неше бала туып, отбасын ұстап отырған оны қалай нашар
дейсің? Бар да – тіл табыс! Маған сосын кел, – деп ұрсып жіберген ғой.
Ал өзі осы аралықта әлгі қайнысының әйеліне жолығып қалып:
– Неге байыңды бетінен ала бересің? Дегеніне көнбесең де, көнген
сыңай танытып, көңілін таппайсың ба? Әйелдің күші – ерінің
алдындағы әлсіздігінде, – деп басу айтыпты.
Арада бірер күн өткен соң әлгі қайнысы:
– «Апам осылай деп отыр» деп сіздің айтқаныңызды желеу етіп
барып, татуластық, – деп келіпті.
Наурыз: – Иә, ене мен келін арасындағы берік одақ ұрпақтар
сабақтастығының арқауы, әрі негізі екені айдай анық, Тәубе.
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Мақтанатын, шаттанатын әулеттің біріміз. Отбасымыздың берекесі
Күләш. Ағайын арасындағы қарым-қатынасты қалыптастырып отыратын ерекшелігі басым. Үйге қонақ келмесе мазасы кетеді. Келгендерін құрқол қайтармайды. Қызметтің әсерінен бала тәрбиесіне
бел шешіп араласа алмадым. Барлығы Күләштің тәрбиесімен өсті.
Кімнің қай мамандықты таңдап, қандай оқу орнына қалай түскенін
де білмейді екенмін. Бүгінде олар да ата-ана бақытына бөленіп
отыр. Тәубе, дейсің мұндайда! Ұзағынан болғай, дейсің. Немерелеріне деген сүйіспеншілігі, махаббаты тіпті ерекше. Мереке сайын
балаларына, немерелеріне арнайы сый-сияпат дайындап отырады.
Құндысы кішілеріне тиеді. Бүгінде немерелеріміздің төресі – Алан
Нұрланұлы. Сағындырып келеді. Есіктен кіргенде: «Апа, Алан келді,
Алан келді!», – деп ұрандата келеді. Әлбетте, апасы мәз-мейрам. Ана
бақыты, әже бақыты дегенің де осы.
Не үшін келдің дүниеге? – деген бәз-біреулердің сұрағына аналарымыз: «Дүниеге сәби болып келдік, бала болып өстік, адам болып
қалыптастық, үйленіп, ата-ана атанып, бала сүйіп, қызығын көріп,
бақытқа бөлену үшін келдік», – деп жауап бермеп пе. Біздің жауабымыз осы қасиетті ұғымға саяды. Өйткені, аналарымыздың айтқан
әлгі жауаптары жай сөз болып қалмай, іс жүзінде дәлелденбеп пе
еді?! Феодалдық қоғамның түлектері, капитализмді жанай өтіп, өлара
заманның азабына төзіп, жан алып, жан беріп, жарық дүниеден мезгілінен ерте кеткендері қаншама?! Қолдан жасалған саясаттың құрбаны
болғандары да аз емес. Соған қарамастан туған жерінен, өз Отанынан
безіп кетпей, социализм атанған сол дәуірді жайнатқан өзге емес, біздің
ата-аналарымыз емес пе еді?! Олардың өмір жолына ғайбат айту, мынау өмірге келгенімізден бас тартумен бірдей емес пе?! Жоғарыда әлгі
сұраққа бір қалыптан шыққан жауап болмайды дегеніміз де осы еді
ғой. Жұт пен зұлмат ұмытылып, орынды-орынсыз соғыс тоқтағанымен
адамдар арасында өмірге көзқарас соғысы ешуақытта толастамапты,
әлі де жалғасуда. Шиеленіссіз өткізген өмірің жұмақпен бірдей, бірақ
тіршілікте сол жұмағың әзір ешкімге бұйыра қоймапты.
Жасыратыны жоқ, ай-күніміз оңынан туды деп, бүгінде қуанышы қойнына сыймай жүрген «жұлдызды» жастардың: «Қызыл
сұңқарлардың өткенді жырлап, естелік жазудан басқа амалы
қалмады. Бойынан күш-қайраты қайтқандарынан ертерек құтылу
алға жылжудың басы», – деген пікірлері, айтары жоқ, аға ұрпақ
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өкілдерін ойландырмайды емес, ойландырады. Аңғалдығынан емес,
албырттығынан айтқан болар дейсің ғой бәз- баяғыдай. «Келін өзі
келгендей, бала өзі туғандай», – деген сөз осындайда айтылатын
болар. Кім айтса да ата жауың емес, өз ұрпағың, өз қазағың. Оларды
жөнге салатын да сырттан келген көлденең көк аттылар емес, өзінің
өскен ортасы. Дегенмен, өткен кезеңнің кемшілігін үдетіп майын
тамыза қаралап айтқан жағымсыз әңгімесі, сырткөз келімсектердің
жағымсыз қылықтары жастарды жақсылыққа тәрбиелемейді,
керісінше, қиыншылықты жеңе білген бабаларымыздың өмір жолы
мен өскен ортаның қызығын шындық аясында дәріптеу, өскелең
ұрпақты жігерлендіріп, қанаттандыратынын әсте ұмытуға болмайды. Кім болса да жақсылыққа қызығып, сенімін нығайтатын аталы,
баталы сөзге иланып, келешекке деген үмітін үкілеп өседі.
Қазақтың дарынды ақыны Мұқағали Мақатаевтың мына бір
тәрбиелік тәлімі мол екі шумақ өлеңіне мұқият назар аударып
көрелік.
Мен, қарапайым қарттарды сүйем,
Не деген керім еді?!
Не біледі осы, жұрт, не біледі?
Бабалардың баласы қариялар,
Сиреп бара жатқандай көрінеді.
Сақалыңнан айналайын қарт бабалар,
Ұрпағыңа не айтасың артта қалар.
Деп осылай қарттардан сұрап келем,
Өнеге, өсиетін санап көрем,
Санап көрем, сұранамын, тоймаймын,
Себебі, мен де бір күні жауап берем.
Пай-пай, өзінің емес, ұлт мүддесін үкілей білген сабазым-ай!
Өзі айтқандай, «қариялардың азайып бара жатқанына, ұлттық
намысымыздың арзандағанына, алашқа арналған болашақтың
бұлыңғыр тартқанына жаны ауырған Мұқағалидың әр өлеңі әрі бата,
әрі өсиет, аманат ретінде ұлттық идеологияның бір міндетін атқарып
келеді. Оны оқып, түсіне біл.
Жақыпжан: – Алланың берген сыйы, сүйегінің асылдығы болар...
анамыз бір ғасырдан артық өмір сүрді. Жақсыны да, жаманды да
бастан кешті. Бірақ ешқашан: «Құдай бізді неге алмайды одан да!»
деп әлдекімдерше асылық айтып, өлім тілеп көрмепті. Қайғыны са311
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бырмен, жүрегі езілсе де шыдап, үнсіз көтере білетін. «Өлім тілегенге
бейнет береді, жаратқан» дегенді ұстанған кезінде де ол өзінің емес,
бала-шағасының жайын ойлаған ғой. Соларға бейнетін көрсеткісі
келмеген... Бірде теледидардан кино көріп, соған байланысты бір ой
айтып еді.
– Жапон деді ме, бір елде... әбден қартайған ата-анасын арқасына
салып, тауға апарып тастайды екен. Сол жерде ол ажалын күтіп жатады дейді – деп бір күні сөз арасында. – Ал біздің ата-баба дәстүрінде:
«Ата-анасын арқасына салып – Мекке-Мединеге апарса да оның
перзенттік парызы өтеле салмайды» демей ме? Әр елдің салты, ниетпиғылы өзгеше екен-ау, ә? – деп таңданып қойды.
Біз бұл сөзді әзілге бұрып, қартайған адамның көңілін жадыратуға
тырыстық. Адам қанша үрім-бұтағының ортасында отырса да
қарттық деген көңілге мұң, беймазалық ала келетіні – табиғат заңы
ғой.
Келіні бір жаңа киім әкеліп: «Киіп көріңізші» деп бәйек болып жатса:
– Адам қартайған сайын бәрібір жақсара түспейді: тозады, өзгереді.
Соның сырт кейпін жаңартып қояйын дегеніңе рахмет – деп қоятын.
«Жаңа киім» демекші, бірде бәрімізді күлкіге қарық қылған мына
бір жайды еске алып отырамыз: Апамның 108-ге келетін торқалы
тойын ойдағыдай өткізейік, – дегенді ортаға салып бала-шаға,
келіндері, қыз-күйеу балалары, немерелері, тіпті шөберелері де өзінің
бір ойын ортаға салып мәслихат құрған кезіміз талай болған. Сондай
бас қосуда:
– Апама жақсылап жаңа көйлек тіктірейік, – деді келіндерінің бірі.
Бәрі мақұлдап, бас изеп жатыр. Мұндайда ойын батыл айта алатын қызы:
– Анада бір тойға тіктірген көйлегі су жаңа тұр ғой... Соны кисе
ше? – дегені.
Мұны анамыздың мақұлдайтынына күмәніміз жоқ еді. Сонда да:
«Апам не дейді?» «дегендей өзіне қарағыштағандарғаі:
– Жо-о-қ! Ол көйлектің олпы-солпы жерлері бар, – деп басын
шайқады. Үй-іші қыран-топан күлкі... Өзі де күліп отыр. Бәріміз кезек-кезек бетінен сүйіп, құшақтап жатырмыз. Осындай наз, базына
білдіргеніне мәз болдық.
– Е...немене? Қартайған кемпірдің жақсы көйлек кигісі келмейді
дейсің бе? – деген-ді күліп отырып.
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– Шүкір, құдайдың бергені ғой – үрім-бұтағымыз бар, бір ауыл елміз. Бәрі келіп жиналғанда кейбірінің атын дұрыс атамай жататын
кезім де бар, – деген-ді бірде ол кісі теледидарға түсіруге келген тілшіге. – Көздің көруі де нашарлап барады. Қарақтарымның достарын,
таныстарымды дауысынан танып жатамын. Құдай құлағымды аман
қыла тұрсын деп тілеймін.
«Ғасырдың құрдасы» деп мақтан еткіміз келіп, қанша рет
теледидарға арнайы хабар бергізгіміз де келді. Суретке, теледидарға
түсуге көнбейтін.
– Замандастарымның бәрі дерлік бақилық болып кетті. Кейде
өткен-кеткенді айтып отыратын көзкөргендеріңнің жоқтығына да
пүшайман болады екенсің. Солардың бәрінен асып, көп жасап жатырмын деп мақтанам ба?! – деп қолын бір сілтеп көнбей қоятын.
Жасы жүзден аса бастағанда бір қатты ауырды. Қарсылығына
қарамай аудандық ауруханаға апарып емдететін болдық. Сөйтсек,
анамыз өмірі дәрігердің алдына бармағандықтан медициналық карточкасы болып көрмепті ғой. Дәрігерлер:
– Карточкасы жоғы қалай? Алып келіңіздер, – деп ренжиді.
Сөйтіп жүріп ауруханаға жатқыздық қой. Үйге шығатын кезі келгенде:
– Маған басқа жекет алып келіңдер, – депті келінінің біріне.
– Әнеукүнгі көк пешпетіңіз бар емес пе? – десе:
– Оны осындағы дәрігері, укол піскіші, еден жуушысы бар – барлық
қыздарға: «Менің жасымды берсін» деп жыртып-жыртып сыйға
үлестірдім, – деп отыр.
– Жүз онға жасыңыз жақындады. Бейнеңізді таспаға түсіріп
қояйық... Жүз жиырмаға келгенде «жастық шағым» деп еске алып
отырасыз, – деп әзілдеп, зорға көндірдік.
– Ой, апа! Несіне бас тартасыз? Өзіңіз күнде үңіліп, жаңалықтарына
құлақ түріп отыратын «тілбезеріңіз» ғой. Сіз де біздің «информцентрімізсіз» – деп әзілдейді кейбір сөзі өтетін келіндері.
– Жарайды, түссем – түсейін... Бірақ: «Ойбай, мына кемпір бір
ғасырдан артық ғұмыр жасап жатыр» деген таңдай қағудан көз тиіп
жүрмесін, – деп бір күлдірген.
Сонда шынымен бірдеңені сезгендей де екен... Теледидарға алғаш
түсіп, сұқбат беріп, өзін көгілдір экраннан көріп мәз болды да:
– Енді өліп қалсам әйтеуір тірі бейнем ескерткішке қалатын
болды, – деп еді. Содан көп ұзамай ептеп ауыра бастады. Жатып
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қалмауға тырысатын. Күннің жылы, жердің қара кезінде кетуді ойлайтын. Сондағы алаңдайтыны – ел-жұрттың мазасын алмау: суыққа
тоңдырмай, аязға шалдырмау...
– Тобылғы гүлдегенде кететін шығармын, – деді бір күні есік алдына
шығып отырып. – Иә... сол кезде кету керек...
Соңында 150-дей үрім-бұтақ қалдырған, бір ғасырдан-бір ғасырға
өтіп, саналы да ғибратты ғұмыр кешкен анамызбен қоштасу – көңілге
қимастық, сағыныш әкеледі.
Ол кісілердің басынан кешкен өмірінің қиын-қыстау кездері,
әділетсіздікке тап болып ширыққан, шырғалаңға түскен жылдары,
торыққан сәттері де аз болған жоқ. Соның біріне наразылықпен
лағынет айтып көрген емес. Өз отбасының қиындығының өзін: «Көппен
көрген – ұлы той» деп отыратын қайран, аяулы ана!
«Кім өмірді таза сүрсе – соған жаратқан екі ғұмыр береді»
деген ұғым бар. Наурыз, сіздің отбасыңыз да өмірін менің анамдай
өткізген көне көз қарты бар – шаңырақ. Сіздің әкеңіз де баянды
ғұмыр кешкен адам. Екеуара әңгімеміздің бұл тақырыпта үндесе
кетуінің бір сыры осында жатса керек. Біз – адами тазалығымен
екі ғұмыр кешкен ата-ананың ұрпағы екенімізге мақтана алатын
азамат болсақ болғаны да!
Наурыз: – Жәке, өзіңіз жақсы білесіз, екі ғұмырды біздің атааналарымыз аңсаған емес, өзіміз де одан дәмелі болмайық. Ал
ар-ожданға дақ түсірмей таза өмір сүру дегеніңіз адамзат біткеннің
арманы. Әйтсе де, оның өзі екінің біріне бұйыра бермейді. Ол үшін
күресу керек. Осыған байланысты жеке пікірімді жұмыс дәптеріме
орыс тілінде былай деп жазыппын.
“Жить по совести или по инструкции. Естественно, это очень
чепетильный вопрос. Безусловно есть люди живущие по совести.
К ним относятся легандарные личности, патриоты своей Родины,
рядовые труженники, добросовестные и порядочные руководители
отличающиеся своей честностью и преданностью интересам своего
народа. Это наша гордость. Это наша элита.
Есть люди живущие и выполняющие свои повседневные обязанности не по закону государства, а по инструкции разработанные и
утвержденные правительственными структурами, что позволяеет
выполнять им непосрественные указания и поручения с целью
угождать интересам руководителей учреждении и ведомств. Это
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наша беда, боль и порок всего общества. При этом говорить о чести,
совести и достоинства, весьма затруднительно”.
Мен төрт ауданда, облыстық құрылымдарда, Жеңіс екі ауданда
бұйырған жұмысты атқарыппыз. Бізбен бірге қызметтес болған
шаруашылық, мекеме басшыларының бірде бірі Қылышбаевтарға
пара тұрмақ соғым беріп едік, құдаларын, туыс, балаларын күтіп
әуреге түсіп едік деп айта алмайды. Есесіне, қазір жасымыз жетпістен
асқан шақта Алматы қаласының мәртебелі шипажайына орналастырып, тіпті шет ел асырып дем алып қайтуымызға толығымен жағдай
жасап жатқан азаматтар жоқ емес, баршылық. Оның сыртында
өздерінің өмір жолын бағалай білген азаматтардың бір тобы кездескен жерде сау-саламаттан кейін сіздің қолыңыздан комсомол билетін
алып едік деп, жалындаған жастығын еске алса, енді бір тобы сіздің
қолдан партия билетін алып, қызметке орналасып, ел сенімін ақтап
едік деп есейген шағына ризалығын білдіріп жатады.
Жаке! Сіз де осындай сый-қошеметке бөленген азаматсыз. Екі
ғұмырға теңдесер өмір дегеніміз осы емес пе?!
Кеше ғана атап өткен егемендігіміздің жиырма жылдық
өмірбаяны тарихқа айналып барады. Халқымыздың арғы-бергі тарихы, ағымды қатпарлары уақытында толық тарқатылмағанымен
бүгінгі Қазақ елінің тыныс-тіршілігімен, рухани қуатымен, келешекке деген асыл армандарымен ұштастырылуының арқасында
Егемен Қазақ елі атандық. Бұдан асқан ел азаматтары үшін
құндылық болуы мүмкін бе? Әрине жоқ. Ел тәуелсіздігінің жиырма
жылдығының басты құндылығы бабалар аманатына қиянат жасалмай
орындалғандығында. Ондай мәртебенің біздің ұрпаққа бұйырғаны да
тарихи шындық. Ел, Отан деген киелі ұғымның бастау көзін ашқан,
оған жетудің жолын бағдарлап, елжандылықтың негізін қалағандар
ел қамын жеген ұлтымыздың батырлары мен даналары. Олардың
өмір жолын бағалап, әруақтарына бас ию қажеттігін мойындау –
бүгінгі ұрпақтың парызы. Білгендерінің, әрине.
Білмегендерін кінәлаудан бұрын, тәрбиелеу қажет. Білген кісіге үйренудің ұяттығы жоқ, әрі кештік қылмайды. Осыған байланысты «Ұят» деген сөздің мағынасын іздедім емес пе?! Өмірден.
Әдебиеттен. Іздеген адам өзіне қажеттінің бәрін табады. Мәселе,
соны басшылыққа алып, қажетіне жарата білуде ғой. «Ұят –
адамның ұждан мен қоғамдағы моралдық принциптерге үйлеспейтін
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жағымсыз, теріс қылық жасалған кезде байқалатын сезім. Ұят
– адамгершілік қасиеті мол кісілерге тән сипат. Карл Маркс ұят
адамның іштей ашулануы, өзінше ашу шығаруы деген екен. Абай
ұяттың екі түрі бар дейді: оның бірі надандықтан туатын, ал екіншісі
– жағымсыз іске, қылыққа ұялу. Шын Ұят – ақыл парасаттың ісі.
Ұялу сезімі мектепке дейінгі сәбилік, бөбектік шақта, үлкендердің,
ата-ананың үлгілі сөзі мен іс-әрекетіне, қылығына еліктеу, оларды
өнеге тұту арқылы біртіндеп қалыптасады» – деген жолдарды Қазақ
Совет энциклопедиясынан оқи аласыз.
Біз әулетімізбен жүз жиырмаға толғалы отырған әкеміз Қылышбайдың, жүз жасқа толғалы отырған шешеміз Нүриланың,
олардың замандастарының әруағының алдында басымызды иеміз.
Өйткені кейбіреулер мақтанатындай хан, сұлтандар, бай-манаптар
емес, қарапайым еңбек адамдарының ұрпағымыз. Солардың үлгілі
сөзіне құлақ асып, іс-әрекетіне қызығып, қылығына (еңбегіне, өмір
жолына) еліктеп өстік. «Өткенге бұрылып басыңды иіп, ертеңге
қарап білегіңді түр» деген аманаттарына қиянат жасамай адалдық
тұрғысынан елімізге қызмет етіп келеміз. Қарадан шыққанымызға
ұялмаймыз. Қатарға қосылғанымызға мақтанамыз. Өскен ортамыздың тыныс-тіршілігіне, шынығуымызға, қалыптасуымызға әсер
еткен аға ұрпақ өкілдері, бүгінгі күннің қарапайым қарттарына,
саяси-қоғамдық ұйымдардың ықпалына ризамыз. Әлбетте,
бүгінгімізге асып-таспай қанағат етіп, тәубе дейміз.
Өткен заманға шектен тыс айбаттанып, қатыгездік таныту
орынсыз. Ненің жақсы, ненің жаман екенін біз жиырмасыншы
ғасырдың бас кейіпкерлерінен үйрендік. Біздің ата-аналарымыз
қалыптастырған дәстүрлі ағайындық, бауырмалдық қарым-қатынас
сағынышқа айналып, ел ішінде белең ала бастаған тасбауырлық,
айтары жоқ, өкініштің үлкені. Меншік үстемдік алған мына
қоғамның бас кейіпкері кәсіпкерлер арасында бір-біріне деген
қызғаныштықтың, өшпенділіктің орнығуына жол беруге, әсте
болмайды. Мұндай мәртебелі шарадан аға ұрпақ өкілдерінің тыс
қалмағаны еріккеннің ісі емес, өмірдің талабы. Ал, өмірге деген
құштарлық адам баласының барлығына ортақ табиғи құбылыс.
Сөз жоқ, бойынан күш-қуаты қайтқан адамды қызметінен босату,
себепсіз аластату мықтылардың қолында, ал оларды ар-ожданынан
айыру әлгі мықтылар тұрмақ, үлкен биліктің де қолынан келмейді.
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Жасы келген адамды зейнетке шығарудың өзі үлкен мәртебе. Ал,
адалдық пен әділетті зейнетке ешкім шығара алмайды. Тәңірдің
осы жолынан таймағандардың айтар ақылы мен жазар естелігі әсте
толастамайды да.
Екеуімздің бүгінгі әңгімеміздің түйіні анықталды білем. Оқырмандарға айтарымыз да бірақ сөз. Қажетіңе жараса пайдалан.
Қажетсіз болса, жаныңды қинамай-ақ қой. Тек әдептілік сақта. Аға
ұрпақтың өмір жолына сын айтар сен емессің. Оны бағалайтын,
ақ-қарасын айырып, әділ төрелігін айтар тарих деген абыз атаң бар.
Байқа балам, атаң келеді артыңда!
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