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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҢ 
РУХАНИ ӘЛЕМІ

Азаттық деген – ұлы сөз. Ардақты сөз. Асыл 
сөз. Қазақ жұрты үшін бұл сөздің мән-мазмұны 
тіпті өте терең. Тұңғиық. Адами арманның жөні бір 
басқа, ал халықтық арманның жөні тіптен басқа. 
Қилы кезеңдерді бастан кешіп, «Қаратаудың ба-
сынан көш» құлатып, қара көзге мөлдіретіп жас 
келтіріп, терең күрсініп, тынып өксіп, артта қалып 
бара жатқан қара орман – қайран далаға алыстан 
тамағыңды булықтырған жасыңды жұтып қарау 
қандай қиын. Бұл сөздің төркінін іздеген жан бол-
са, байлауын айтайық: түп-төркіні –  тебінгісін тесе 
атып, терлігін терге малшытып, алдаспанын өңгеріп, 
қара қазақ баласын хан ұлына теңгеріп, тұлпар 
мініп ту алған, жұртын көрсе жұбанған, еңбектеген 
баласы садаққа қолын созғанда, әкесі тірілгендей 
қуанған жауынгер жыраулардан жеткен жауын-
гер жырлар. Ұлы Сыпырадан ұзанға айналып, Ма-
хамбетке жетіп, қапыда Қараойға құласа да, қайсар 
да қуатты, шамырқанған шуақты жырлар сәулесі 
халықтық көкіректе ғасырлар бойы маздап жатты. 

Қазақ жырының Қадырына дейін көш ұзатқан 
«көшпенді» деген сөздің өзі «жұп-жұқа оқулығы» 
бар тарихтың бетінде де көп көшті. Бірде «көшпенді», 
бірде «көшпелі» деп тәжікеге түсе бастаған тарихи 
терминнің өзіне де енді тереңдеу үңіліп, зейініміздің 
көзін кеңдеу аша қарасақ, қазақ жұртының алып 



даласында, өзімізде ғана көшіп-қонып жүріппіз. 
Өз жерімізде, өз елімізде. Сондықтан «біз көшпенді 
халықтың ұрпағымыз» деген таптауырын тіркестің 
өзін жаңа ғасырдың контексіне қарай қиыстыра 
қарасақ, біз әбден отырықшы елміз. Жайлаудан 
күздеуге, күздеуден қыстауға әлсін-әлсін көшіп, 
жұрт жаңартып, қоныс аударып отыруды тарихи 
тіркеске айналдыруда да бір шарттылық бар секілді. 
Қазақы кең қолтық кеңдікпен, арқайын көңілмен 
көне салған болармыз. Көне салмауға күшіміз жетті 
ме? Дүмдінің арты диірмен тартып, балапан басына, 
тұрымтай тұсына тартқан әлемтапырық, әжептарқы 
аласапыран кезде елдің де ебелектің мінезін бойына 
жұқтаған кезі болған-ды.

   
Жайықты келіп алғаны, 
Жағаға қолды салғаны,
Еділді келіп алғаны,
Етекке қолды салғаны,
Ойылды келіп алғаны,
Ойындағысы болғаны», – 

деп күңіренген Мұрат Мөңкеұлы жырын жылап 
отырып жазса, өкінішке орай, осы өлеңді қазір, кей-
де күліп отырып та оқитынымыз бар. Қарға бойлы 
Қазтуғанның ықылық атып, өксіп айтқан арман-
шыл сарынын түсіну бір басқа, тұшыну бір басқа. 
Еділден көшіп еңсеген, Жайықтан көшіп, жамсаған, 
Ойылдан көшіп, оқсаған біздің жұрт, Еділін еріксіз 
қалдырса да, оған да тәубә, Жайығын жанданып, 
Ойылын қамданып, озық ел, озат мемлекет ата-
нып, әлем картасына өзінің мәңгілік белгісін салды. 
Тәуелсіздік таңбасын! Жұмыр жердің иен бөлігін 
иемденіп, жер көлемі жағынан дүние жүзі бойын-
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ша тоғыздыққа табан тіреген  Қазақстан «көшпелі» 
деген көшіп жүрген ұғымды тапжылтпай басып, 
түйіндеп тиянақтап, Тәуелсіз Қазақстан Республи-
касы деген мәртебелі атақты бұдан аттай жиырма 
жыл бұрын күллі Адамзаттың санасына құйды. Сегіз 
қиыр шартарап енді Қазақстанға қарай өкшесін жиі  
көтеретін болды.

Қайсар жырдың қаһарманы, дауылпаз дарын 
Қасым Аманжоловтың шалқымасы осындай кезде 
еске түсіп, жаныңа жауынгерлік рух беріп, кеудеңді 
керемет бір сазға бөлейді:

О, дариға, алтын бесік туған жер,
Қадіріңді келсем білмей, кеше гөр.
 Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей,
Ақын болмай, тасың болсам мен егер. 

Осындай қуатты жырларды оқығанда Тәуел-
сіздіктің бағасын біле түсесің. Отаншыл отты сезім 
мен елшіл жүрек, халықшыл қасиет тұла бойыңдағы 
алпыс екі тамырыңды иітіп, тал бойыңды жібітіп, 
көкжиектерден асып, көгілдір көкпен астасып, алып 
таулармен бастасып жатқан ұлы далаңа қарап, 
өзіңді бақытты сезінесің. Бұл бақыттың алтын та-
мыры Азаттықта жатыр. Аңсап күткен азаттық. 
Әке болып тебіреніп, ана болып еміреніп күткен 
күн. Бесік жырымен бойға тарап, ананың ақ сүтімен 
қанға сіңген ұлы сөз. 

Осы ұлы сөзге жиырмасыншы ғасырдың соңғы 
онжылдығында елтаңба қадап, жалау желбіреттік. 
Жеңіс туы алаш жұртының абзал перзенті, 
халқы таңдаған қаһарман, елі таңдаған ер тұлға 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында желбіреді! Сол 
күні желтоқсан жазға, жанымыз сазға, әніміз назға 



айналды. Әз Алматының қысқы аспанын көмкерген 
көгілдір тұманның өзі кейін көгілдір ту болып, 
көкке самғады. Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің оттай 
дуылдаған отырысында Егемендік туралы мәселе 
тәуелсіздікке ұмтылған еліміздің, ел баптаған 
ерлеріміздің арқасында ұлы жеңіспен аяқталды! 
Бұдан жиырма жыл бұрын, үш ғасырлық үмітшіл 
толғақтан кейін заман қазақ жұртына Азаттық 
атты асыл тарту жасады. Алыстан аңсап күткен 
аяулы сыйлықты алғаш рет алдынан шығып, 
ақжолтай ырыммен қарсы алып, төбемізге көтеріп, 
төрімізге шығарып, ай маңдайы айға ұласып, кең 
маңдайы күнге ұласып, жанарлары боталап, төбесі 
көкке жетіп, алақанында от жанған Нұрсұлтан 
Әбішұлының сол бейнесі көңіл фотоаппаратында 
өшпестей болып бейнеленіп қалды. 

Сонда Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көкейінде 
тұрған алғашқы сөз: «Отандастарымнан бөлек уай-
ымым да жоқ, олардан бөлек қайғым да жоқ. Нені 
болса да елмен бірге көремін, елмен бірге төземін, 
елмен бірге жеңемін» деген сөз екеніне ешкім де 
шүбә келтірген жоқ. Бұл әрі қарапайым, әрі жан 
тебірентерлік сөзді Елбасымыз күнде айтып келеді. 
Ісімен, шешімімен, бастамасымен, қамқорлығымен, 
қызметімен. Айта да береді. Өйткені бұл сөз оның 
адамдық, азаматтық, қайраткерлік кредосы. 
Елбасылық, Көшбасшылық тұжырымы. Перзенттік 
парызы, Азаматтық қарызы.

Жаңа қоғамның, жаңа тұрпатты мемлекеттің 
тұғырын жасау үшін алыс мақсатты көздеген 
ұлттық идеялар керек. Бұл тұрғыда Елбасы-
мыз ең әуелі «Жалпыұлттық татулық пен қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу жылын» жариялап, 



мемлекеттік негізгі іргетасы – Ұлттық татулық бо-
латынын ұғындырды. Татулық бар жерде табыс бар, 
бірлік бар жерде береке бар, ынтымақ бар жерде 
ырыс бар деген ұлттық қағидалар алдыңғы орынға 
шығып, өткен ғасырдың зұлматы мен нәубетін 
көріп, отарлық езгінің озбыр пиғылына ұшыраған 
халықтың санасын сілкіп, рухын оятып, өз қолы өз 
аузына жеткенін тереңнен түсіндіру қызметінде 
мемлекет Басшысы жүргізген жанқиярлық еңбектің 
салмағын енді бейбіт күндер мен мамыражай 
тірлікпен бағалауға болады. Бұл шындықты  жоққа 
шығару қиын.

Осы  жиырма  жылдың  бәрі  Елбасы үшін 
оңай болды деп ешкім де айта алмайды. Тіпті са-
яси оппоненттері де. Саясатты саудаға салып, 
ұпай жинаймын деп жүрген азаматтың да Елбасы 
бітірген ұланғайыр іс, ұлағатты шаруа, ұлы тірлікті 
мойындамасқа әддісі жоқ. Күншіл күннен де дақ таба-
ды, соны мен ғана көріп тұрмын деп мақтанады. Келе 
жатқанның кетпеніне, бара жатқанның балтасына, 
күлшесі бардың қалтасына жабысып, көрінгенге 
көзін сатпай, еңбекке терін сатып, жұмысқа жігерін 
жаныған жандар ғана  тәуелсіз мемлекеттің арына 
да, абыройына да ортақпын деп мақтана алады. Ел-
басымыз жүргізіп келе жатқан сындарлы саясаттың 
мәні мен мақсатын жүрекпен ұғынып, тілекпен 
түсініп, тізе қосып, мемлекет Басшысымен бір сапта 
келе жатырмын деп көңілін бірлей алады. 

Еңбеккер Қазақстан онымен бірге, бір сапта 
келеді. Еңбек ендіктері мен береке бойлықтарында 
қайнаған қызу еңбек – Тәуелсіздіктің тынымсыз 
қайнап жатқан қазаны. Ырысы мол, ырыздығы 
жоғары, ықыласы ашық қазан. Бірақ «Қазаншының 
еркі бар, қайдан құлақ шығарса» деген тәмсіл біздің 
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ұлттық мүддеге жат. Өйткені, «үй менікі демейсіз, 
үй артында кісі бар» Ол – ар мен ұят, ынсап пен 
қанағат. Сондықтан да Президентіміз қоғам бойына 
жегі құрттай жабысқан сыбайлас жемқорлықпен 
күрес мәселесін ең алдыңғы шепке шығарып, үнемі 
өзі қадағалап, назарында тұрақты түрде ұстап 
келеді. 

Ұлы Майқы биден қалған: «Хан – халықтың 
қазығы» деген сөзде үлкен мағына бар. Қазақстан 
қоғамының алтын қазығына айналған Азаматтың 
жең ұшына жемір пиғылын тыққан сұғанақтың 
сұғын қайтарып, ұзында өші, қысқада кегі кеткен 
кейуана жұртының көңілін тауып келе жатқаны 
осының айқын айғағы. Түптеп келгенде, жемқормен 
күрес қарышты дамып келе жатқан экономика мен 
оның шынайы көрінісі болып табылатын әлеуметтік 
саясаттың  бүгінін табысты, ертеңін шабысты етудің 
іргетасы. Іргетасы мықты ғимараттың қашанда 
еңсесі биік, түтіні түзу болатыны әлімсақтан белгілі. 
Қазақстан атты алып ғимараттың іргесін бекітіп, 
реңін ашып, керегесін жайып, кемелін танытып, 
түндігін түзіп, табысын көбейтіп, белдеуіне бес 
құрлықтың көлігін байлаған  Елбасымыздың ерен 
істерін  дос қоштап, дұшпан мойындап, алыс-жақын 
алғаусыз пікір білдіреді. Әрбір қазақстандық бұл 
пікірді өзіме айтылған өрелі сөз, өнегелі лебіз, өрісті 
мадақ деп қабылдауы артық  болмайды.

Қоғам дамуының қарышты қадамына кесе-
көлденең тұрып, сындарлы жүрісті сүріндіріп, 
күдікті күшейтіп, абындырып-күбіндіріп, 
өркендеудің өрісін тарылтып, өресін байлап жа-
татын жемқорлық туралы мәселені түптеп ай-
тып, түгендеп жатқанымыздың да мәнісі бар. Бұл 
мақаланың негізгі өзегі Елбасымыздың ұлттың 
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рухани әлемін жаңа, заманауи сатыға көтерудегі 
ерекше үлесі мен өзіне етене тән машығы жөнінде 
болғандықтан, сыбайлас жемқорлықтың өзі түптеп 
келгенде адамның рухани әлемінің жұтаңдануына, 
адамның адами-имани қасиеттерінің тозуына алып 
келетіні тұрғысында ой сабақтау. Бір қарағанда, 
мәдени-рухани әлем сыбайлас жемқорлықтан тыс, 
негізгі шеңберден оқшау тұрған жайт болып та 
көрінеді. Бірақ бұл сырттағы сырдаң пікір.

Шынтуайтына келгенде, адамның  рухани 
әлемінің кедейленуі қоғамның рухани болмысының 
жұтаңдануына алып келеді. Бұл әлеуметтік 
категорияның артында қоғамның рухани қозғаушы 
күші болып табылатын болашақ зиялы қауымның  
күн тәртібінен түспейтін мәселесі тұр. Жаңа 
тұрпатты мемлекеттік құрылым жасау процесінде 
Елбасымыздың ерекше мән беріп, бұған үнемі 
президенттік байқау-бақылау қойып, өзі тікелей 
қадағалап отыруының аса үлкен әсері болды. 
Кеңестік қиранды құрылымнан мұра болып, тек қана 
кетеуі кеткен экономика, кенеуі кеткен тұрмыстық 
проблемалар ғана қалған жоқ. Сағы сынған сана, 
жүнжіген рух қалды.  Бір кезде мәдениет мәйегі 
атанған үлкенді-кішілі құрылымдар мен ұжымдар 
рухани күйзелісті бастан кешіп, сананы тұрмыс 
билеген кезеңде, мәдениет ошақтары мен өнер 
ордаларының сахналарын салқын жел кезген сылаң 
шақтарда, мемлекет Басшысы қысқа жіп күрмеуге 
келмей жатса да, шыңырауға қарай шым батып бара 
жатқан қазақ өнеріне қуатты қолын созды.

Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздіктің алғашқы 
арайында жас мемлекеттің болашақ рухани 
тұғырын ойлап, «ұлттық татулық жылынан» кейін 
«Халық бірлігі және ұлттық тарих жылын» жария-
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лады. Бұл шын мәнінде кең ойлап, кемел зерделен-
ген қадам еді. Өйткені, жаңа мемлекеттің алдында 
әуелі өткенін саралау, барын бағалау, келер күнін 
шамалау мәселелері тұрғанын зерделі пайым тез 
аңғарды. Алыс-жақыннан сұқ қадап, ара-арасын-
да сумақай сөз жүгірткендер жаңа, егемен елдің 
ертеңіне күдікпен қарап, күмәнді пікірлерін бірде 
жақтаған болып, бірде мақтаған болып, бірақ күңгірт 
пиғылын сақтаған болып көрсетіп те қалып жатты. 
Осындай алаң кезде, балаң кезде «біздің де тарихы-
мыз тереңде, өткеніміз өнегелі, өркеніміз өміршең» 
деген өршіл қағида ұстанған Елбасымыз тарихтың 
тағылымды сабағын қайыра оқып, қанаттана 
сілкінуге шақырды. Өзі бас болып, үзеңгілестеріне 
үлгі көрсетіп, алыс тарихтың ақтаңдақ беттеріне 
жаңа жолдар жазды. 

Алаш жұртының дербес мемлекет болуын ой-
лап, тынымсыз күреске араласып, халқы үшін 
құрбан болып, айдалып, атылып кеткен сан 
мыңдаған арыстарымыздың рухани көсемдері мен 
жетекшілерінің әз есімдері туған жұртының жады-
на қайта оралып, олардың тарихи еңбектері жаппай 
жарияланып, олар ұлттың рухани әлеміне қуатты 
бастау, тегеурінді тәлім болып құйылды. Осы 
арқылы ұлттың сана-сезімінің өз кеңістігін қайтадан 
табу процесі ойдағыдай жүзеге асырылып, жоғалып 
кете жаздаған халықтық «мен» иінін көтеріп, иығын 
қомдап, еңсесін тіктеді.

«Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және 
болашақтағы – тарихтың толқынында өзінің ұлттық 
«мен» дегізерлік қасиетін түсінуге тұңғыш рет енді 
ғана мүмкіндік алып отыр. Бірақ, бұл мүмкіндік 
қана, ол шындық, тек қазақтардың ғана емес, 
барлық қазақстандықтардың жаппай санасына 
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орныққан фактіге айналуы қажет» деп өзінің «Та-
рих толқынында» атты кітабында жазғанындай, Ел-
басымыз, ең алдымен, халықтың өзін-өзі тануы сол 
арқылы өзін өзгеге танытуы мәселесін мемлекеттік 
тұрғыда көтерген санаулы тұлғалардың бірі. Осы 
парасат-пайымының нәтижесінде халқымыз 
өткеніне зерделей үңілу арқылы бойын да, ойын да 
тіктеді. «Ойланып ойға кеттім жүз жылғы өткен» 
деп хакім Абай айтса, біздің жұртымыз жүз жыл 
емес, әріге, мың жылдықтарға қарай ой жіберіп, са-
насын сәулелендіріп, еңсесін көтерді. Бір кезде өз 
тарихымызды тиіп-қашып, үзіп-жұлқып білсек, не-
месе әр елден келген кезбелер мен жиһангерлердің 
көңіл-күй ауанына да байланысты қағазға түсіп, 
қатталып кеткен, өкінішке орай, «жатталып кеткен» 
қилы пікірлердің өзін енді ғылыми тұрғыдан сара-
лап, білімпаз пайыммен жаңалап, ой қорытындысын 
жасауға толық мүмкіндік туды.

Елбасының «бұл шындық жаппай қазақстандық-
тардың санасына орныққан фактіге айналуы қажет» 
деуі сондықтан. Заңгер екеу болса, дау төртеу болады 
деген әзіл-қағида бар. Бұл сөздің тарихшыларға да 
келе беретін жері бар. Француздың әйгілі қаламгері 
Андре Моруадан: «Тарихты кім көп өзгертті, Це-
зарь ма, Наполеон ба?» деп сұрағанда ол: «Тарих-
ты тарихшылардың өздері көп өзгертті» деп жауап 
беріпті. Демек, тарихшы екеу болса, тарих төртеу 
болған заманда, өзіміздің түп-тұқиянымызды 
өзгелер сабақтастырды. Әр кезеңдерде Сақ, Ғұн, 
Үйсін, Қаңлы тайпалары, олардан кейінгі Түркі, 
Түргеш, Қарлұқ, Қимақ қағанаттары, одан кейінгі 
Оғыз, Қыпшақ, Қарахан  династиялары, 11-14 
ғасырлардағы Найман, Керей хандықтары, Алтын 
Орда ұлысы, Ақ орда мен Көк Орда, Ноғай ордасы, 
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одан жалғасқан Қазақ хандығы, міне, бұлардың бәрі 
біздің ата тарихымызбен әріден еншілес, беріден ем-
шектес, ертеңге сапарлас. Көне ізге көбірек үңілген 
сайын тапқанымыз молая түсетіні сондықтан. 

Осының бәрін бұл саланың мамандары, кәнігі та-
рихшылар дауыстап айта алмай, дабыралап жаза 
алмай жүрген уақыт артта қалып, зар заманның 
шерлі тиегін ағытып, шындықтың шымылдығын 
сыпырған дәуірде көне шежірені, бағзы баянды 
іліп әкетіп, іргесін бекітіп, ілгері жетелеп, мәдени-
рухани сананы сілкіп, халықтың жадын жаңғыртып, 
өткен тарихты қадірлеу категориясын мемлекеттік 
мәселе етіп қоя білген Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ерекше құлшынысын құптамауға 
қақымыз жоқ. Жай ғана бас изеп, балаң қостап қою 
аздық етеді, «біткен іске сыншы көп, бітірген ердің 
кемі жоқ» деген сөзге қонақ беріп, қолымызды жүрек 
тұсымызға қоямыз.

Осынау жемісті жылдарда жұртымыз аңсап 
күткен талай толғақты мәселелер төрден орын 
алды. Соның бірі - кезінде тағдырдың тауқыметімен 
әлемнің әр шалғайына бас сауғалап, туған елден 
қоныс аударып, еріксіз мұңдық болған қандас бау-
ырларымызды туған елге, атажұртқа оралтудағы 
Елбасымыздың аса мәнді тарихи шешімін ұлтымыз 
шын жүректен қуана қостап қарсы алуы. Елге ел 
қосылып, ағайынға ағайын қосылып, іргеміз одан әрі 
қоюлана түсті. Ата күлдікке оралған қандастардың 
саны осы жылдарда 1 милиионға жетті. Көш 
жалғасып жатыр. Тарихта «ел айырылған» де-
ген әйгілі сөз, күңіренген күй, мұңды шежіре бар. 
Нұрсұлтан Назарбаев осынау мұңды тіркестің 
мұнарын аршып, «Ел қосылған» деген көңіл күйін 
тартқан халықтық оркестрдің бас дирижері болды. 
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың осынау жиырма 
жылдық кезеңде атқарған жасампаз істерінің жыл-
намасын түзгенде, көбіне  экономикалық, қоғамдық-
саяси, ішкі-сыртқы саясаттағы сындарлы табыста-
ры туралы тілге тиек етіледі. Біз ол атқарған тарихи 
іс-шаралардың жалпы ауқымының ішінде аталған 
мәселелерден маңызы әсте кем емес мәдени-рухани 
саладағы ерен еңбектерін қысқаша екшеп айтуды 
мақсат тұттық. Сөз ығайында нақтылай кетейік, 
Президент қай салада да сұңғыла, салиқалы, терең, 
талғампаз, білікті, пайымды, шешімді әрі кесімді. 
Бұл кемел көшбасшыларға ғана тән қасиет.

Осы замандық көшбасшылық қасиет тура-
лы ұзақ жылдар зерделі зерттеулер жасаған 
белгілі тарихшы-ғалым Джеймс Мак Грегор 
көшбасшылықты тұтас бір индустрияға айналды-
рып қарайды. Бұл сайып келгенде, бір адамның 
бойында жинақталып, тұтас бір тұлғалық катего-
рияны құрайтын философиялық пайым болса ке-
рек. Ол «шынайы көшбасшы жұртты аузына қарата 
білуі керек. Шынайы көшбасшыны жақтастары да 
таңдауы керек» деген тұжырым ұсынады. 

Бұл сөз, әрине, бүгінгі заман көшбасшысының 
толық тұлғасын таныта алмаса керек. Бүгінгі 
көшбасшыны қарсыластарының өзі де таңдауы, яғни 
мойындауы керек. Міне, шынайы көшбасшы осы 
болса керек. Бұл тұрғыдан келгенде, көшбасшыға 
тән сан алуан қасиеттерді бір бойына жинақтаған 
Елбасының бойындағы ең басты қасиеті – халқын 
сүюі, елін қастерлеуі, Отанын құрметтеуі, қысқасы ең 
ізгі де жақсы қасиеттерді бойына толық сіңіруі. Және 
соны жарқыратып көрсете алуы. Ол жақсылықтың 
басында тұрады, игіліктің қасында тұрады. 
Бейбітшіліктің бағасын біледі, демократияның  
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демогогияға қосылмас шамасын біледі. Шынайы да 
адал бәсекелестікке бара алатын, берген сертінде 
тұра алатын, ең негізгісі, туған халқының жан 
жүрегіндегі ұлы сезімдерді құрметтей алатын жан. 
Нұрсұлтан Назарбаевты осы қасиеттерді бір бойы-
на жинаған тұлға деп танитынымыз сондықтан. Бұл 
тіпті бір адамның ғана емес, әлемдегі алуан-алу-
ан мемлекеттердің көшбасшыларының көңілінен 
шыққан көшелі баға, ортақ пікір. 

Осынау көшбасшылық қасиетін Елбасымыз 
мемлекет руханиятының еңсесін тіктеп, ертеңін 
болжалдаған шағында қапысыз көрсетті. Тарихы-
мызды түгендеп, өткенімізді саралап, жаңа белеске 
көтерілер алдында жылдарға жасақтап, жүйелеп 
қойған жылдар жылнамасын одан әрі таратып, оны 
ұрпақтар сабақтастығымен жалғастырды. Ұлттың 
рухани әлемін жұтаңдандырып алмай, оның жан 
дүниесіндегі сәбилік сенгіштік пен саналы салтанат-
ты терең сезініп, бүгінгі күннің болмысын барынша 
байыпты ұғып, байсалды бағалауға жетелеген мем-
лекет Басшысының әманда қоғамда, соның ішінде 
ынтымағы мен береке-бірлігі тұтастанған қоғамда 
табысқа жетуі заңдылық. Бұл ел тізгінін ұстаған 
тұлғаның шынайы саяси сұңғылалығы мен іскер ха-
ризмасына байланысты.

Оксфордтық ағылшын тілінің сөздігіне бақсақ, 
«харизма» деген сөз «құдайдың тарапынан берілген 
сый немесе игілік, құдырет және дарын» деген 
ұғымдарды білдіреді екен. Оның ұғымдық түбірі 
қайырымдылық атты ғажап сөзбен ұштасады. 
Қайырымдылық категориясы адамгершіліктің 
алғашқы элементтері болып табылғанмен, қоғамдық-
саяси рең алғанда, ол көшбасшының көрегенділігіне 
келіп саяды. Жақсылық жасаудың әртүрлі шарты 
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бар. Ең басты шарты, жасалған қайырымдылық пен 
жақсылықтың қайтарымы жалпы ел мүддесімен 
тікелей тоғысып жатса, оның арты қайырлы, түбі 
сүйінішті болғаны. Ішкі эгоистік пиғылды жеңіп, 
бірдің әрекеті мыңның қуанышына жеткізілсе, ол 
қоғамның ертеңі бүгінгіден де нұрлы болатыны 
ақиқат. Бұл үшін кең ауқымдағы стратегиялық жо-
спар қажет еді.

«Қазақстан-2030» стратегиясы тек қана тари-
хи құжат емес, ол Қазақстан мемлекетінің  за-
ман талабына сай өркендеу, өсу, даму оқулығы. 
Әдетте, оқулық дегенде, көп адамның көзіне белгілі 
бір сыныпқа, немесе оқу орнына арналған, әдіс-
тәсілдік жағынан оқушының білім деңгейі мен жас 
ерекшелігіне бағытталған кітап келуі мүмкін. Ал, 
«Қазақстан-2030» оқулығы бұл жалпыұлттық, 
бүкілхалықтық, мемлекеттік  дәріс-кітап. 
Сондықтан да оның Қазақстанның ішкі-сыртқы са-
ясаты, экономикасы мен демократиясы, нарықтық 
қатынастары мен осы орайдағы түбегейлі рефор-
масы, саяси-қоғамдық даму мәселелері, мәдениет 
пен ғылымды, әдебиет пен өнерді дамытудағы 
мемлекеттік тұжырымдары - ел дамуының ерек-
ше маңызды оқулығы. Бұл оқулықта Қазақстан 
жұртының күллі тағдыры, Отанымыздың мерейі 
мен мәртебесі жолындағы парасатты пайымдар, 
алғы күнге ұлы мақсаттар қойған азаматтық өре, ең 
бастысы, көшбасшылық кемел болжам бар. 

Соның ішінде өзіміз табан тіреп сөз етіп отырған 
еліміздің руханият әлемінің бүгіні мен ертеңі 
тұжырымды зерделеніп, зейінді қамтылған. Оны 
кезінде Елбасымыздың өзі де талдап, таратып 
айтып берген-ді: «Бір қарағанда, Стратегияда 
мәдениет мәселелері сөз болмағандай көрінеді. Ал, 
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шындығында, осында көзделген мақсаттың бәрінің 
түп-төркіні айналып келгенде қоғамның мәдени 
деңгейін көтеруге тіреледі. Егер экономикамыз 
нығайса, өнер мекемелерін салуға да мүмкіндік мо-
лаятыны, мәдениет қайраткерлерінің жағдайы да 
жақсаратыны өзінен-өзі түсінікті емес пе? Стра-
тегияда «Адам сапасы» деген ұғым әлденеше рет 
айтылған. Ол ұғымға мәдениет жатпай ма?» деп 
Елбасымыз «Қалың елім, қазағым» деген еңбегінде 
ерекше тоқталып айтып өтеді. Кітаптың атауының 
өзі-ақ автордың елін қаншама сүйіп, құрметтейтінін 
көрсетіп тұрса, оның әр бетінде, әр парағында мем-
лекет Басшысының туған елге деген ыстық ықыласы 
мен шынайы құрметі құйылып түсіп отырады.

Жоғарыда Елбасы тарапынан айтылған сөзге 
түйінді мысал жасай кетсек, көп нәрсе өзінен-
өзі айқындалып шыға келеді. Ең алдымен, «адам 
сапасы» деген ұғымды алсақ, бұл қазір әлемдік 
үрдісте, адамзат қоғамының даму тенденция-
сында «адам факторы» деген аксиомалық ұғымға 
айналып, көш бастаған көшелі елдердің өзі осы 
қоғамдық терминнің қордаланған проблемала-
рын шешуде бастарын қатырып-ақ жатыр. Ал, 
Нұрсұлтан Әбішұлы бұл аса маңызды мәселені сол 
тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде-ақ көкейге түйіп, 
көңілге жүктеп, Қазақстан қоғамының алдында 
тұрған және болашақта үнемі алдан шығып отыра-
тын тұратын басты мәселелердің бірі болатынын ал-
дын-ала бағамдап тастаған.

Бәрі, соның ішінде мәдениет пен ғылым, әдебиет 
пен өнер саласының өкілдері, Елбасының ұлттың 
мәдени деңгейін көтерудегі, сол арқылы қоғам 
мәдениетін көтерудегі ерен еңбегін даусыз мойын-
дайды. Осы жиырма жылдың ішінде Қазақстанда 
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бірнеше ондаған театр мен кино-концерт залда-
ры, мәдениет ошақтары мен клубтар, кітапханалар 
мен оқу залдары, ғылыми-зерттеу институттары 
ғимараттары, шығармашылық одақтардың үйлері 
мен өнер жайлары, демалыс орындары мен ши-
пажайлары, жастар мен балалардың дарыны мен 
талантын ұштайтын орталықтар мен залдар, ста-
диондар мен спорт алаңдары салынды. Мәдениет 
саласына жыл сайын республикалық бюджеттен 
бөлінетін қаржының көлемі әлденеше есе өсіп, жаңа 
театр мен өнер жайлары көптеп есік ашты. Соның 
ішінде Астанамызда салынып, пайдалануға берілген 
«Тәуелсіздік Сарайы», «Бейбітшілік және рухани 
келісім Сарайы», «Қазақстан» атты кино-концерт 
залы, қайта өңдеуден өткен Оқушылар сарайы, жаңа 
жобамен салынып жатқан Жастар сарайы, әлемдік 
үрдіспен салынған түндікті Спорт аренасы, қысқасы 
адам факторының жаңа дәуірлеу процесіне барын-
ша ықпал жасап, тәрбиелейтін тағылымды орын-
дар қаз-қатар салынып, қанаттарын жайып келеді. 
Бұлардың бәрінде қайнаған қызу еңбек, құлшыныс 
пен құштарлық, жігер мен серпін, қуат пен шуақ.

Елбасы Қазақстанды әлемге танытудың, соның 
нәтижесінде халықтың рухани әлемін оятудың сан 
алуан жолдарын үнемі тауып, орайын келтіріп, 
ортаға салып отырады. Соның бір мысалын айта 
кетсек, өткен қыста Астана мен Алматыда өткен 
жетінші Қысқа Азиада ойындарының  халықтың 
жігері мен салауатты салтанатын танытуға ерек-
ше үлес қосқаны белгілі. Бұл дүбірлі доданы 
қазақстандықтар асыға күтіп, жоғары деңгейде 
ұйымшылдық пен іскерлік көрсетіп, ақ азиаданың 
ақ парақтарына жеңісті жолдарды жазды. 
Әсіресе, туған елімізде тұңғыш рет өткелі отырған 



18

құрлықтық  бәсекенің гимніне бүкілхалықтық кон-
курс жарияланып, оған түскен шығармалар көгілдір 
экран мен эфир арқылы дауыс беруге түскенде, 
соған қатысуды өзіме  шығармашылық сын ретінде 
қабылдадым. Мақтанғаным емес, осы үлкен жары-
ста бәйгеге түскен 105 шығарманың ішінен менің 
өлеңіме жазылған белгілі композитор Ескендір 
Хасанғалиевтің әні бас бәйгені иеленіп, ресми түрде 
Азиада ойындары гимнінің авторы болғанымды 
Елбасының тікелей бастамасымен және ол кісінің 
үлкен беделінің арқасында елімізде өткен әлемдік 
мәртебелі шараға үлес қосқаным деп қанағаттанған 
сезіммен көңілімді бірлеймін.

«Экономикамыз нығайса, өнер мекемелерін 
көптеп салуға мүмкіндік болады» деп Елбасымыз 
орынды айтқандай, осы Азиада ойындары өткен 
екі қаладағы спорт орындары да экономикамыздың 
өсімі мен тұрақтылығының тікелей көрінісі.  «Әуелі 
экономика, сосын саясат» деген тұжырым туған 
халқының тұрмыстық деңгейін жаңа, замана-
уи сатыға көтергенін мемлекет Басшысы енді 
ризашылық сезіммен айтады. Оны айтасыз, тіпті 
тәуелсіздіктің алғашқы ауыр да күрделі жылда-
рында, экономикалық дағдарыс дендеп, қазанның 
түбі көрініп, жоқтық пен қатшылық қабырғадан 
қысып тұрған кездің өзінде Президентіміз 
тәуекел қадамға барып, еліміздің мәдени-рухани 
күйзелісіне барынша тосқауыл қойды. Халықтар 
достығын орнықтырып, ұлтаралық татулықты 
қалыптастырып, өзара сыйластық пен ынтымақты 
ту етіп көтеріп, осының арқасында жұртымыздың 
мәдени-рухани ахуалын сауықтырудың батыл ба-
стамасын жасады. Бұл, әрине, қазір айтуға ғана 
жеңіл. Әйтпесе, сананы тұрыс билеп, жоқтық қос 
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өкпеден қысқанда, мәдениеттің мәселесін ойлап, 
маңызды қадам жасау ерлік емей немене?

Өзіміз куә болған, әлі күнге дейін осы үрдістің 
белгілі бір жүйемен, белгілі бір тәртіппен жүріп 
келе жатуына куә болып келе жатқан бір жайт – 
мәдениет және өнер қайраткерлеріне жыл сайын 
тұрақты түрде беріліп келе жатқан Президент сти-
пендиясы. Елбасының арнаулы стипендиясы 1993 
жылдан бері үзбестен беріліп келеді. Мұнда кезінде 
туған елінің мәдениеті мен өнеріне, әдебиеті мен ру-
ханиятына ерекше еңбегі сіңген, бұл күнде құрметті 
зейнеткерлік демалыстағы, бірақ елдің ішкі-сыртқы 
саясатынан мол хабардар, мемлекеттің өркендеп, да-
муына шынайы тілектес және осы бағытта тәлімгер-
ұстаз болып келе жатқан 50 адам Елбасының өз 
қолынан осы стипендияны алады. Мұндай үрдіс 
ТМД мемлекеттерінің баршасында дерлік әлі күнге 
дейін жоқ.

Бұған қоса, қазіргі таңда ел мәдениеті мен 
өнеріне, әдебиетіне елеулі үлес қосып жүрген, 
шығармашылық ізденістері әлі бабында тұрған, ел 
дамуының етене жанкүйерлері – қаламгерлер мен 
өнер қайраткерлеріне де мемлекеттік стипендия 
жыл сайын тұрақты түрде беріліп келеді. Бұлардың 
ішінде талантты да дарынды, алымды да қарымды 
жастар, қазақ мәдениеті мен руханиятының өрен 
өкілдері бар. Бұлар да 50 адам.

Осы нақты дерек пен дәйекті тілге тиек еткен-
де, екінші бір мәселе де ойға қатар түседі. Арнаулы 
стипендияларды тапсырудың жетінші жылдығында 
Нұрсұлтан Әбішұлы: «Еліміз орасан өзгерістерге 
түсуде. Қоғам өзгерді. Адам өзгерді. Сана өзгерді. 
Жақсы да болып жатыр. Жаман да болып жатыр. 
Осылар көркем образдармен әдебиетте кестеленуі 
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керек пе, керек емес пе? Әрине, роман, повесть де-
гендер жылдар бойғы  толғаныстан туады, жыл-
дар бойы жазылады. Оны білемін, түсінемін. Сонда 
да жаңа қазақ елінің, жаңа қазақ жерінің сөзбен 
салынған суреті дүниеге келер күн тым кешеуілдеп 
кеткен жоқ па?» деп салмақты сауал тастағаны 
есімізде. Елбасы осы сауалыма қазір кім не айта-
ды деп жауап күтіп, қаламгер қауымын тығырыққа 
тіреген жоқ. Бірақ осы сауалға берілер жауаптың да 
тым ұзап бара жатқаны көңіл алаңдатады. Әрине, 
біз бұл жерде ел өмірінде болып жатқан жарқын 
жаңалықтар мен қоғамдық-саяси оқиғаларға орай 
тез туып, шапшаң тарап жататын әдебиеттің жүрдек 
жанрларындағы жазбаларды ұмытып отырған 
жоқпыз. Әңгіме бұл жерде сүйекті, сүбелі туынды-
лар хақында болып отыр.

«Білесің, білген соң айтасың» дейді екен Әлкей 
Марғұлан ағамыз. Елбасы да бұл мәселені көбімізден 
артық білмесе, кем білмейді. Нұрсұлтан Әбішұлының 
1995 жылы ұлы Абайдың 150 жылдығында, одан 
кейінгі жылда Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығында 
жасаған баяндамалары әлемдік әдеби процесті 
жетік біліп, жете тани алатын, әдебиет пен өмірдің 
арасындағы қаламгерлік шарттылық пен азаматтық 
қабылдауды толық еңсерген, қажет болатын бол-
са, көркем әдебиетке де қол арта алатын адамның 
деңгейін көрсетті. Осынау жиырма жылда оның 
қаламынан туған тарихи танымдық, тағылымды 
публицистикалық, қоғамдық-саяси аспектісі әлемдік 
өркениеттік талаптарға толық жауап беретін 
ондаған кітаптары қалам ұстаған әрбір қаламгерге 
жөн сілтеп, жоба көрсететін жинақтар.

Ұлттың рухани әлемін танытып, талдауда Елбасы 
қаламынан туған «Ой бөлістім халқыммен», «Қалың 
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елім, қазағым», «Нұрсұлтан деп ат қойдым», «Еура-
зия жүрегінде» деген жинақтары ой көзімен қараған 
оқырманға «мен ақындық сезімнен тудым» деп сыр 
жайып жатқандай.  Осы кітаптардағы қанатты сөздер 
мен көркем түйіндер, кенен қайырымдар мен кемел 
пайымдар, ой мен образ, сыр мен сымбат жаныңды 
баурап, көңіл биігін көкжиекке ұмсындырады. 
Бұл ретте біз, қаламгер қауым, егемен күндердің 
еменжарқын таңы атқанда Президенттің перзенттік 
көңілден төгіліп түскен «Елім менің» шалқымасын 
шаттық ораториясы деп қабылдасақ, тыңдаған кез-
де жүректің нәзік қылын шертіп, жаныңды самал 
боп аймалайтын «Үшқоңырды» туған жерге деген 
махаббаттың  серенадасы деп сезінеміз. 

Осы  жерде айтпай кетуге болмайтын бір жайт 
еске түседі. Кешегі желтоқсан оқиғасы кезінде алаңға 
шыққан алау жастар композитор Шәмші Қалдаяқов 
пен ақын Жұмекен Нәжімеденовтің «Менің 
Қазақстаным» әнін халықтық хорға айналдырған бо-
латын. Осы қуатты жырға көзіміздің жасын жұтып 
тұрып қосылған күндер көз алдымызда. Сол кездің 
өзінде-ақ қазақ халқы бұл өлмес туындыны ел гимні 
деп қабылдаған болатын. Гимн десе, дегендей ғой, 
шіркін. Халықтың көкейіндегі осы ортақ ойды Елба-
сымыз дәл тауып, тамаша шешім қабылдады. Өткен 
жылы, жиырма жылдықтың қарсаңында, (бұл 
сыйлық екі жылда бір рет, тақ жылдары беріледі) 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев тарихи шешім 
қабылдап, гимн авторларына Қазақстанның әдебиет 
пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын берді. 
Бұл жөнінде республикалық басылымдардың бәрі 
бірауыздан қуанған, қостаған үнқосулар жари-
ялады. «Егемен Қазақстанда» «Тарихи таңдау, 
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әділетті шешім» деген атпен бір топ мәдениет 
қайраткерлерінің  қостау-үндеу хаттары берілді.

Елбасымыз осы мемлекеттік сыйлыққа 
шығармалар ұсыну кезінде үлкен азаматтық мінез 
көрсетті, комиссия мүшелеріне алдын-ала рахмет 
айтып, өзі де осы гимннің бір теңавторы болғанына 
қарамастан мемлекеттік сыйлықтан бас тартты. 
Әйтпесе, оның да авторлық құқығы басқалармен 
бірдей болатын. Бұл Елбасының ұлттың рухани 
әлемін жаңа биікке көтеруінің айқын бір сабағындай 
болды. Шынында да, көптеген елдер мен мемлекет-
терде мемлекеттік гимн авторларына әлдеқашан осы 
сыйлық беріліп, оған қоса олардың ескерткіштері 
тұрғызылған. Мемлекеттік гимн – мәңгілік туынды. 
Мәңгілік туынды тудырған адаммен, оның үстіне 
қайтыс болып кеткен марқұмдармен таласқа түсіп, 
торсаңдап өкпелегендер мұның мәні мен мақсатын 
енді жете түсінген болар деп ойлаймыз.

Өмір бойы тарихтағы ұлы тұлғалардың өмірі мен 
қасиеттері туралы зерттеу жүргізіп, осы саланың 
майталман мердігері болған  атақты ағылшын та-
рихшысы Джон Мэн жеке тұлғалардың айырықша 
сипаттарын талдағанда сана-сезім категориясына 
ерекше мән береді. Ол көшбасшылықтың ерекше бір 
қасиеті ретінде оның өз эмоционалдық сана-сезімін 
меңгеруін басты орынға қояды. Екінші орынға 
«өзінің дәл бағасын білуді» қояды. Гимн туралы ой 
қорытқанда біз Елбасының өз сана-сезімін басқару 
қасиетін азаматтық мықтылық деп қабылдаймыз. 
Мұның соңында «өзіңе сенімділік» атты ұлы күш 
тұр. Мақсатқа адалдықты тізгін етіп ұстанып, 
туған жұртының эмпатиялық белгілерін сезіну, сол 
арқылы елдің симпатиялық құрметін қалыптастыру 
- шынайы көшбасшының даралығын көрсететін 
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ерекше болмыстар. Нұрсұлтан Назарбаевтың 
әлемдік көшбасшылық деңгейге көтерілуінің де 
мықты іргетасы осында жатыр деген ортақ пікірдің 
ешбір артықтығы жоқ.   

Осы орайда мәдениет саласының мамандары, кад-
рлары туралы да бірер ой қылаң береді. Руханияттың 
майданында жүрген, көптің көз алдында талан-
ты мен талабы көрінетін мәдениет тұлғаларының 
елшіл, халықшыл, Отаншыл қасиеттері туралы 
ойланғанда, Елбасының жалпы жұртшылыққа, 
оларға айтып жүрген сыни ой-пікірлерінің де 
жаны бар. Бұл саланың мамандары Елбасының 
қазақтың руханият әлемін жаңғыртып, жаңарту 
тұрғысындағы көшбасшылық ұстанымдары мен 
көзқарастарын әлі де барынша іліп әкетіп, биікке тік 
көтеріп кете қойған жоқ. Мәдени деңгейдің бойы мен 
ойы сол қоғамда ғұмыр кешіп отырған адамның жан-
жақты жарасымды дамуын да көрсетпегі ләзім. Осы 
тұрғыдан келгенде, жүріп өткен жиырма жылдық 
белесте орны толмаған, орайы келмеген, олқылығы 
айтпай көрініп, жазбай танылып жатқан жайттар да 
баршылық.

Қазіргі жастардың бойындағы көптеген жақсы 
қылықтарды, мінез-құлықты, тәрбие мен тәлімді 
жоққа шығармаймыз, дегенмен жастар қазір 
оқуды, көркем әдебиет оқуды, ағымдағы баспасөзді 
қарауды, өзінің қоғамында болып жатқан маңызды 
саяси-қоғамдық процестерді дер кезінде біліп оты-
руды атүстілікке айналдырып алғандай. Соның 
ішінде мемлекеттік тіл мәселесі, дін мәселесі, діл 
мәселесі көңілді кейде күдікке бұрып әкетеді. 
Елбасымыздың қоғамның рухани мәдениетін көтеру 
тұрғысында айтып жүрген аса маңызды ұлағаты 
мен тапсырмаларын тиісті мемлекеттік мекемелер 
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мен органдар есеп берудің аясында емес, елге көмек 
берудің шеңберінде қараса екен деп ойлайсың.

Ұлттың рухани әлемі. Бұл бір аса шетін, аса 
маңызды, аса жауапты және өте қажетті мәселе. 
Адам санасының жаңаруы, қоғам санасының 
жаңаруы – ұлттың жаңаруының қайнар көзі. Ру-
хани азаттық қоғам дамуының ең басты өлшемі, ең 
басты қайнар көзі. Рухың азат болмай, өзің толық 
азат бола алмайсың. Рухың жаңармай, жаңа заманға 
ілесе алмайсың. Рухың қайсар болмай, ұлттың ұлы 
дәстүрлерін жалғастыра алмайсың. Назарбаев әлемі 
деген ұғыммен астасып кететін бұл аса маңызды 
мәселелер ел Көшбасшысының ерен еңбегінің 
нәтижесінде мүмкін болды. Ұлттың рухани әлемін 
қалыптастыру тұрғысында ерлікке тән еңбек етіп, 
мәңгілік тарихта қалған тарлан тұлғалар шоғыры 
әр дәуірде жаңа есімдермен толығып отырады. Сол 
есімдердің арасынан, сөз жоқ, әлемдік қауымдастық 
қазақ елінің  Тұңғыш Президентінің атын оқитын 
болады.  

Рухани әлем – шексіз кеңістік. Біз осы шексіз 
кеңстікте өз халқымыздың мәдениеті мен өнерін, 
әдебиеті мен руханиятын дамыту тұрғысында қолдан 
келгеннің бәрін жасау жолында тынымсыз еңбек 
етіп, бел шешпей қимылдап, мігір таппай қозғалып, 
белсене іскерлік көрсетіп, туған халқын руха-
ни көкжиекке қарай талмай жетелеп келе жатқан 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
ұлттың рухани әлемін жаңғыртудағы еңбегінің тек 
кейбір қырларын ғана сөз етуге талпындық. Айты-
лар сөз, бұл бағытта да өте көп. Алда да бұл мәселе 
көптің аузынан, қалам ұстаған қауымның жаз-
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баларынан талай рет бой көрсететін болар. Бұған 
ешқандай күмән жоқ.

Қазақтың асқар ақыны Ғафу Қайырбеков Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев туралы кезінде:

Сынға түскен екіұдай тұста мына,
Қарамайды ол бақытқа, бас қамына.
Лайық ол, байқасаң, қазақ түгіл,
Әлемді де әдемі басқаруға! 

деп жазғаны бар еді. Осы бір шумақтың өзінен 
ақынның ажарлы теңеуі ғана емес, көрегендігі де 
көзге түседі. «Әлемді де әдемі басқаруға» дегенде 
ақын алғы күндердегі Елбасының алар биіктері мен 
шығар асқарларын сезініп, сеніп жазған. Ақынның 
бұл жарқын теңеуі АҚШ-тың бүгінгі президенті  
Барак Обаманың: «Сіздің еліңіз егеменді, тұрақты 
және өркендеген мемлекет ретінде өзінің дамуын-
да маңызды табыстарға қол жеткізді» деп шынайы 
пікірімен үндессе, Қытай көшбасшысы Ху Цзиньтао. 
«Тәуелсіздік жылдары Сіздің басшылығыңызбен 
еңбексүйгіш те ақылман Қазақстан халқы өзінің 
қажырлы да жасампаз еңбегімен дамудың дұрыс 
жолын таба білді» деп бұл ойды одан әрі ұштай 
түседі. Ресей президенті «мен Сізге алғыс білдіремін» 
деп ыстық ілипатын білдірсе, Түркия президенті 
Абдолла Гүл: «Нұрсұлтан Назарбаев күллі түркі 
дүниесінің Көшбасшысы» деп ағынан жарылады. 
Мұндай марапат цитаттардың өзінен тұтас бір энци-
клопедия жасақтауға болады. 

Ал ең басты баға – мемлекет Басшысына өз 
халқының берген бағасы. Ол бағаның қандай екенін 
білгіңіз келсе, Елбасы өңірлерді аралаған кездегі 
халықтың оған деген ықылас-ниетін көріңіз. Қалың 
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жұртты қақ жарып келе жатқанда халықтың көз 
жанарында тұнған алғыс пен шынайы сенімді 
көріңіз. Аса ірі халықаралық форумдар мен сам-
миттерде Елбасы көптің алдына жарқ етіп шыға 
келгенде алыстың да, жақынның да, үлкеннің де, 
кішінің де орындарынан дүр етіп көтеріліп, ду 
етіп қол соққанын көріңіз. Ұлттық мәселелерді 
талқылауға, талдауға, шешім қабылдауға келгенде 
мемлекет Басшысының жанарындағы жарқыл мен 
қабағындағы жалтылды көріңіз. Осының бәрін көріп, 
көңілге пікір түйіңіз. Ол пікір жұртымыздың ортақ 
пікірімен орайлас, қолайлас, қанаттас, қарымдас 
келетінін сезініңіз. Сонда адамның көңілінде өз еліне 
деген мақтаныш пен патриоттық сезім жаныңды 
шуаққа, іс-қимылыңды қуатқа бөлейді.

«Нұр Отан» халықтық демократиялық партия-
сының   байырғы  мүшесі  әрі  партия  жанындағы 
«Мирас» руханият кеңесінің мүшесі ретінде  мен 
партиямның Төрағасы, тәуелсіз Қазақстан халқын 
жиырма жыл бойы бейбітшілік пен ынтымақта тал-
май бастап келе жатқан Ұлт көшбасшысы, Тұңғыш 
Президентіміз – Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың халқымыздың, мемлекетіміздің ру-
хани әлемін жаңғыртып, жаңартудағы жанқиярлық 
еңбегін  ұлтқа адал қызмет жасаудың айрықша 
көрінісі деп бағалаймын.

«Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол 
– тәуелсіз Қазақстан» деген жүрекжарды жақсы 
сөздің авторы, жаңа тұрпатты мемлекет орна-
тып, жер жүзіне оны толық мойындатып, әлемдік 
деңгейдегі Көшбасшылық биіктікке көтерілген 
Тұлға  – Сіз бен біздің Елбасымыз - Нұрсұлтан На-
зарбаев. Әлемде қазақ елі біреу, оның Көшбасшысы 
біреу.
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ЖОЛ МҰРАТЫ – ЖЕТУ
Қырғызстан Жазушылар одағы басқарма-
сының сол кездегі төрағасы,  Қырғызстан 

Республикасының халық жазушысы, Лениндік  
және   КСРО Мемлекеттік сыйлықтарының ла-

уреаты, Социалис-тік Еңбек Ері, «Ыстықкөл 
форумының» президенті, академик Шыңғыс 

Төреқұлұлы Айтматовпен болған 170 
шақырымдық жол үстіндегі сапар-сұхбат 

Алматының қан тамырындай лүпілдей жүйткіген 
сан тарау жолдарынан бастау алып, шығыстан 
батысқа қарай, батыстан шығысқа қарай жүгірген 
ұлан-ғайыр қара жолдың, Ұлы Жібек жолының 
үстінде тіршілік тынымсыз қозғалады.

Бұл күре жолмен кім өтпеген?! Ақ шарбы 
бұлты мен ақша қары астасып, түу биікте баста-
сып, бұйра бұлтпен достасып, ақжарма ақынның 
арқалы жырындай ала шапқан асау бұлақтардан 
сөйлеген ано-оу Алатаудан, қазақтың Алатауынан 
қырғыздың Алатооына қарай қасқая тартқан қара 
жолдың үстімен бір кезде жүрегі тола жыр Жам-
был ат құлағын қайшылатқан, қырғыз айылында 
сол тілде қырғыздан бетер қыздыра ән жаудырған, 
көмейіне бозторғай ұя салған Кенен көк шолағын 
сипай қамшылаған, ауыр да алыс сапардан шар-
шап оралғанда қолтығынан қазақ бауырларының 
қуатты қолдары демеген, тілінен бал тамғанда жыр 
желі желкесін күнге берген жез төбелердің жүрегін 
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шымырлатқан Тоқтағұл өткен бұл қара жолмен. 
Бір өзі бір университет, ұлы Манастың аруа¬ғын 
көтеріп, абыройын асқақтатқан, қырғыздың 
мәңгілік мәртебесі мен мақтанышына айналған ұлы 
Мұхаң Мұхтар Омарханұлы Әуезов талай өткен бұл 
жолмен. Құда-жегжат, ағайын-дос, іні-қарындас, 
құрбы-құрдас болып кеткен елдің көнермейтін қара 
соқпағы бұл.

Бұл жолмен кім сапар шекпеген? Міне, бүгін сол 
ұлылардың табаны тиген тарихи жолдың үстінде 
тағы бір ұлы жолаушы келе жатыр. Арқасын қазақ 
Алатауына беріп, маңдайын қырғыз Алатауы-
на тіреп, тау тұлғалы талант, туған жер перзенті 
жол үстінде келеді. Ол тау мен дала жыршысы, 
кезінде, бұдан аттай 30 жыл бұрын «Жәмиласын» 
қазақ жұртына жүрегі лүпілдеп ұзатқан, бұл күнде 
адамзаттың Айтматовы атанып, бір халық емес, 
бүкіл елдің рухани жалауына айналған ұлы сурет-
кер – Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов.

Қырғыз әдебиетінің Қазақстанда өтетін күндері 
қарсаңында (қазан, 1986 ж.) қалың оқырман 
қауымнан қыруар хаттар келді. Ол хаттардың ат 
байлар қазығы біреу-ақ. Мүмкіндік болса, өз жазу-
шыларына жан-жүрегін тербеген бір-бір сауалын 
қою.

Халық тілегі – қадірлі тапсырма. Сондықтан 
да оқырман сұрағын алдыға тарта отырып, сол 
кездегі «Лениншіл жастың» редакторы, белгілі жа-
зушы Сейдахмет Бердіқұлов жұртшылық тілегін 
жазушыға жеткізген.

– Сейдахмет, осыны оқырман сұрағына жау-
ап десек те, өзімізше бір әңгімелесіп, сол арқылы 
оқырмандар сұрағына жауап бере кетсек дұрыс бол-
май ма? – деген еді сонда Шыңғыс аға.
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Қашаннан қарапайым, халық өтінішін қасиеттей 
көретін қаламгер бұл ұсыныстың мән-жайын білген 
соң, бірден келіскен. Тек қырғыз әдебиеті күндері 
ашылар кезеңде уақыт тығыз болатынын ескертіп, 
егер мүмкін болса, кездесіп, әңгімелесудің басқа бір 
тәсілін көрсек дегендей болған.

Біз оған да дайын едік.
Міне, сол келісім бойынша Шыңғыс ағаны Жамбыл 

ауданында, Ұзынағаш жерінде, ұлы қара жолдың 
үстінде күтіп тұрмыз. Ол кісімен таңертеңгі уәде со-
лай болатын. Қаламгерді осы жерден қарсы алып, 
жолынан бөгемей ере отырып, әңгіме жүргізбекпіз.

Алтын күздің ауа райы бүгін ерекше ажарлы. 
Беткейін алтын жалаған аласа жондардың етегінде 
сылдырап, сұлу күліп бұлақ жүгіреді, одан берідегі 
алқапта шашырай жайылып қойтастар жатыр.

Батыстан шығысқа, шығыстан батысқа жүйткіген 
жолдың бойы тынымсыз тіршілік. Шаңқай 
түстің шуағы қарсы беткейден көгілжім сағым 
дірілдеткенде, қара жолдың қайқаңынан қара «Вол-
га» көрінді. Нөмірі де көзге оттай басылды: 10-46 
ФИА.

Машинаның ішінен шыға берген Шыңғыс ағаға 
жамырай сәлем бердік.

– Ал, жігіттер, «ұрыста тұрыс жоқ» деген, жол 
мұраты – жету, жүре әңгімелесейік, уәде сол 
бұрынғы. Бұл мына Сейдахмет ағаң екеуміздің бір 
сыр-сұхбатымыз болсын. Әңгімелесе отырамыз, 
ал сен, Өтеген інім, сол кезде шаруаңды ыңғайлай 
бер, – деді ол өз машинасынан «Лениншіл жастың» 
көлігіне ауыса отырып жатып.

– Ал, кетелік!
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Сәлден соң қара жолдың үстінде ақ пен қара – 
екі бояулы егіз жүйрік құйрық тістесіп заулап бара 
жатты.

– Қадірлі Шыңғыс Төреқұлұлы, – делінген мына 
хатта, – деп бастады әңгімесін Сейдахмет, – со-
нау Семейден келіпті. Сондағы зоотехникалық-мал 
дәрігерлік институтының ректоры Зейнолла Тоқаев 
деген азамат екен. – сіз өзіңіздің «Боранды бекет» 
романыңызға мына өрімді арнау қылып алыпсыз: 
«Бұл кітап – менің тәнім дегейсің. Бұл сөз – менің 
жаным дегейсің...» Жазушыға барлық шығармасы 
да ыстық. Бірақ мұндай арнауды ол өзінің ең қымбат 
дүниесіне ғана айтса керек.

– Бұл кісінің сұрағы өте орынды. Менің 
шығармаларымды зер салып оқып жүргендігі 
байқалады. Ал Григор Наракаций деген кісі сонау 
көне дәуірде өмір сүрген үлкен ақыл иесі болған. 
Мына армян халқының ұлы ақындарының бірі. 
Әдебиет тарихында орны бар адам. Шамасы Па-
лестинада тұрса керек. Сол кісінің бұл сөзі мені де 
үлкен ойға салды. Адамның Құдайға сенуі деген 
өмірде болатын, табиғат заңында бар нәрсе. Құдайға 
сену дегеніміз – адам баласының өзінің ішкі жан 
дүниесіне қайыра бір ашық үңілуі. Әрине, біздің 
үстімізде көрініп тұрған, билеп-төстеп жатқан ерек-
ше бір табиғи күш жоқ. Бірақ адам баласы осыны 
ойлап табуы арқылы жан дүние-сінің тазаруы-
на, рухани оянуына негіз қалаған. Міне, сондықтан 
Григор Нарекакцийдің осы екі сөзін шығармаға 
жебе қылып алдым. Бұл сөз адам баласын биік ойға, 
үлкен философиялық қарымға жетелейді. Бұл оның 
мықтылығы. Осы сөз арқылы ол адам баласын биік 
идеалға, жоғары адамгершілікке, инабаттылыққа 
шақырған.
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Және кітапқа эпиграф алу менің кітап жазудағы 
әдетіме айналған іс. Әрбір қаламгер өзінің 
шығармасын жазғанда оның идеясын, мәні мен 
мақсатын, арман-мүддесін айтар айшықты сөз 
іздейді. Бұл бір жаңа шығарманың қозғаушы күші 
немесе көрсеткіші секілді. Мен бұл кітап арқылы 
өзімнің ішімде жатқан сырды айтуға әрекет қылдым. 
Сондықтан мен осы эпиграфты кітабыма енгіздім.

Бұл автор үшін өте маңызды. Өз орнын тапқан 
сөз деп есептеймін. «Боранды бекет» бұл жағынан 
келгенде, мен үшін өте қымбат. Сондықтан мұндай 
арнау жазушының ең қымбат дүниесіне ғана айты-
латыны шындық.

– Дұрыс айтасыз, Шықа, саңылауы бар күллі 
қазақ бұл кітапты бағалап қабылдады. Әрине, 
тереңді тану оңай да емес. Ана жылы Алматыға 
келген бір сапарыңызда сізден бір жаңа нышанды 
байқап, тегінде бұл кісі бір биік шырқауға құлаш 
ұруға дайындалып жүрген болар деп топшылаған 
едік. Енді, міне, ел сенімінің шындыққа айналғанына 
қуанамыз. «Лениншіл жасқа» сіз келер қарсаңда 
оқырмандардан 41 хат келді.

– О-о, қырық бір хат дейсің бе? Жақсы екен. Шоң 
рахмет оларға.

– Шықа, енді оқырмандардың сол ойлы хаттарын 
тілге тиек ету арқылы бүгінгі кездесуге жолығып 
отырмыз. Атырау облысы, Ембі ауданынан хат 
жазған Бүркіт Базарбаев деген бір оқырманымыз: 
«Сіздің көп еңбектеріңізде әлеуметтік кесепаттарға 
қарсы күресте кейіпкерлер бір тығырыққа тіреліп 
қалатындай, – дейді. «Қош бол, Гүлсарыдағы» Та-
набай, «Ақ кемедегі» Момын шал мен бала, соңғы 
романыңыздағы екі рет соққыға жығылатын Ав-
дий, шарасыздан баласын атқан Бозтон сияқты 
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қарапайым оқырмандарыңыздың басындағы 
әлеуметтік кесепат атаулымен қалай күресеміз деп 
ойланамыз», – дейді.

– Бұл жігіт Атыраудан дедің бе? Әдебиеттен хаба-
ры бар жігіт болса керек. Кесепаттың анықтамасын 
айту үшін терең ойлану керек. Адам баласының 
тұрмысы әр әлуан, біреуде жағдай жақсы, біреуде 
жағдай төмен. Өмір дегеніміз осы. Бәрі бірдей емес. 
Адам өз болашағын алдын ала анық біле бермейді. 
Әркімнің алғы күннен үміті бар. Әйтсе де өмірде 
күтпеген жағдайлар, кесепат, тығырықтар жиі 
кездесіп жатады. Адам баласын залымдыққа зорлап 
таңып жатқан жан жоқ. Бәрі өзімізге байланысты. 
Барлығы да адамның өз ішінен шығады. Жамандығы, 
жақсылығы, қайырымдылығы, жомарттығы. Бізге 
жамандықты басқа планетадан әкеліп жатқан ешкім 
жоқ. Немесе айналаны қоршаған орта, жан-жануар, 
аң-құс тигізіп жатқан жоқ. Бәрі де адам қолынан бо-
лып жатыр.

Әдебиет өнерінің негізгі тақырыптарының 
бірі – адамның осы жағын зерттеу, бағалау. Сол 
арқылы әдебиет адамзатты зиянды әрекеттерден 
сақтандырады, адам баласын ойлантады. Көркем 
шығарманы оқығаннан кейін байыптаған дұрыс. 
Әлеуметтік кесепат атаулымен күресу дегеніміз – 
жақсылыққа ұмтылған әрбір адамның әуелі өзімен, 
өз бойындағы зиянды кесепаттармен күресуі деп білу 
керек. Мен бұл сұрақты осылай түсінемін. Көркем 
шығарма мен өмірдің арасында бөтен нәрсе жоқ, 
бұлар бір-бірінен айнымауы керек деген пікір дұрыс 
бола бермейді. Көркем шығарманың өз заңдылығы 
бар. Көптеген оқырмандар көркем шығарманың 
бәрі айны-қатесіз өмірде бар деп ойлайды. Көркем 
шығарма күнделікті тұрмыстан биік тұрады.
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– Осы арада маған бір ой келеді. Мысалы, 
Әуезов шығармалары туралы кезінде сыншылары-
мыз оның сөйлемдері шұбалаңқы, ылғи құрмалас 
сөйлемдерден бола беруі мүмкін бе деп күдіктенген. 
Сол сыншылардың алды бұл күнде академик те бо-
лып қалды.

– Е, ондайлар бұл өмірде болады. Өмір деген бұл 
– ұлы нәрсе. Сондықтан да ұлының бойында кіші 
кемшіліктер кездесе береді.

– Осы орайда «әдебиет – ардың ісі» деген қастерлі 
ұғым сын туралы әңгімелегенде тіптен салмақтанып 
кетеді. Әде¬биет сыны оның жанды барометрі 
ғана емес, рухани керуеннің қозғаушы күші. Бұл 
тұрғыдан алғанда бүкіл әлем әдеби сынының зерт-
теу объектісіне айналған шығармалар авторының 
сын туралы бірер ауыз пікірін білу артық болмас еді.

– Мен сынды әдебиеттің өгей баласы деп 
есептемеймін. Бұл – әдебиеттің тұтқалы жан-
ры. Сын – әдебиеттің бір қанаты. Егер сын болма-
са, көркем шығармаға баға беру қиын. Мыңдаған 
оқырмандар бар. Бірі түсінеді, бірі түсінбейді. 
Бірі қабылдайды, бірі қабылдамайды. Олардың 
талғамына, мәдениетіне, көзқарасына бағыт беретін, 
сол арқылы оларды тәрбиелейтін нәрсе әдеби сын 
болса керек. Егер сын мықты болса, білімді және адал 
болса, ол жазушыға үлкен көмек береді, тәрбиелейді. 
Біз өзіміз байқамаған нәрселерді көрсетеді. Бірақ, 
өкінішке орай, әдеби сында да ортақолдық неме-
се белгілі шығарманы талқылауда саяздық, өре 
жетпеушілік бар.

– Рас айтасыз, қазіргі әдеби сынға біліктілік, 
сырбаздық жетпейді. Сынау үшін сынау немесе 
мақтау үшін мақтау орын алып бара жатқан секілді. 
Сында жалаңқабаттық, тайыздық бой көрсеткенде 
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жақсының құны қашады, жаманның «беделі» асады. 
Бұл бір бітіспес жау, бітпейтін дау болып тұр.

– Сын туралы демекші, маған бір оқырман хат 
жазыпты.  Ол менің жаңа романым «Плаха» («Жан 
пида») туралы, мүмкін, бұл шығарманы талдап, та-
нуда немесе бағалауда оны өлшейтін әдеби құрал 
– таразы табылмай жатқан шығар деп жазып-
ты. Бұл кісінің пікірінің жаны бар. Әрине, маған ол 
сындардан жаныма батып жатқан жерлері жоқ. 
Мақтаса желденіп ұшып кетпеймін. Шығармаларым 
туралы жазылған сынның бәрін барынша 
салқынқандылықпен қабылдауға тырысамын. Бұл 
жазушы үшін өте қажетті нәрсе. Орыс әдеби сынын-
да жан-жақты, күрделі шығармаларға кібіртіктемей 
көшелі пікір айта алатын сыншылар бар. Бірақ 
бәрі жинала келе ең негізгі нәрсені – жазушының 
көкейіндегі ойды тауып айтқаны дұрыс болар еді деп 
ойлаймын.

Қаламгер өзін қашанда халық жақсылығын 
күзеткен қырағы жауынгер сезінуі шарт. Ал бұл 
туған планета тағдыры туралы болса, әңгіме тіптен 
басқа. Міне, сондықтан да туған даланың осынау 
сұлу табиғатын көзбен көріп, көңілмен сезініп келе 
жатқан қос жазушы бүкіл әлем назарын өздеріне 
аударған «Ыстықкөл форумына» қарай әңгіме 
қозғады.

Оның үстіне «Ыстықкөл форумы» туралы біздің 
оқырмандарымыз хат жазып, мүмкіндігі бол-
са, Шыңғыс Айтматовтан «Ыстықкөл нәсиятын» 
ұйымдастыру туралы ойдың алғаш қалай туғанын 
айтуын сұраған да болатын.

– Ыстықкөл форумы жайдан-жай туған жоқ, – 
деп бастады Шыңғыс аға сәл ойлана отырып. Бұл бір 
біткен ойдың жемісі деп білемін. Өздеріңіз де білетін 
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боларсыз, ол туралы баспасөзде шықты, телеви-
зиядан көрсетілді. Бұған келгендер ойлы, пікірлі, 
жоғары саналы адамдар. Бұларды зорлау, қыстау 
немесе мына бағытта сөйлеу керек деген адам 
болған жоқ. Сол келгендердің ішінде Питер Усти-
нов деген (Ұлыбритания) адам бар. Оның «Өркениет 
ертең басталады» деген ойлы кітабы шықты. 
Халқымызда шай дастарханында отырып, ауылдың 
ақсақалдарын, зиялы жандарын жинап сірне жасау 
деген бір ұлттық нәрсе бар. Менің бұл дастарханым 
сол адамдарға жасалған сірне болатын. Осындай бір 
ой келгеннен кейін мен өзім танитын, үйінде болған, 
кездескен адамдарға хат жаздым. Оларға бүгінгі 
жағдайды, халықаралық көңіл-күйді айта отырып, 
Қырғызстанға кездесуге шақырдым.

Бұл баспасөзде әділ бағаланғанындай, өте биік 
деңгейде өткен, жоғары мәдени қарым-қатынаста 
өткен бас қосу болды. Сіздерде мұны сұхбат дейді 
білем.

– Иә, иә, Шықа, бізде мұны сұхбат дейді. Қазіргі 
журналистикада жиі қолданып жүрміз.

– Меніңше, бұл сөз араб тілінен кірген болуы 
мүмкін. Бірақ жақсы сөз екен. Бізге де алдағы 
уақытта бұл сөзді қолдану керек деп ойланып отыр-
мын. Ал енді «Ыстықкөл форумына» келейік. Ол 
туралы мен, әлбетте көп айтып жүрмін, айтуға да 
міндеттімін. Мен бейбітшілікті сақтау, ядролық 
қатердің алдын алу туралы әр түрлі жиналыстарға, 
мәжілістерге қатысып жүрген адаммын. Бейбітшілік 
мақсатындағы адамзатқа ортақ ой мені осындай бас 
қосуға жетеледі. Мен сол мақсатпен өзім білетін 
өнер адамдарымен, ойшылдармен, жазушылармен 
бас қосып, бүгінгі әлем тағдырын, алмағайып заман-
да тұрған жер тағдырын әңгімеге өзек еттім. Олар 
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қарапайым қырғыз халқын көрсін, бала-шағамды 
көрсін, дәмдес бола отырып, әңгімелесейік деп ойла-
дым.

Әйтпесе оларды жеке бастың мақсатына пайда-
ланайын деген ой болған емес. Әуелі Аларша деген 
жерде жиналып, алғашқы әңгімемізді бастадық. Сол 
бас қосуда негізгі мақсатты қонақтарыма түсіндірдім. 
Сонан кейін-ақ бұл сірне өзінің мән-мазмұнына кірді.

Бұл адамдардың бәрі бүкіләлемдік мәдениетте 
өз есімдері бар жандар. Бүгінгі адамзатқа өз дамуы 
арқылы құрып кету қаупі төніп тұрған уақытта, 
техника адам санасын билеген заманда бұл әңгімені 
кейінге қалдыруға болмайды. Шығармашылық 
арқылы тіршілік ету дегеніміз жамандыққа 
ұмтылу емес, жақсылыққа қол созу. Бүгінгі атом 
ғасырындағы әлем халқының ойы мен мақсаты – 
бейбіт өмір сүру. Ал ол – адамзаттың өз қолында тұр. 
Бірін-бірі түсінетін, сөзі жарасатын адамдар ғана 
ортақ тақырыпқа әңгіме айта алады. Ал біздің ортақ 
тақырыбымыз – маңдайымыздағы жалғызымыз – 
жал¬ғыз ғана жұмыр Жеріміз.

– Шықа, осы мына жастардың сізге қоюға құштар 
бір сұрағы бар еді. Ол өнерге, әдебиетке құштар 
жанның білмекке құмарлығы. Мына алдымыздағы 
менен де гөрі сіз жақсырақ білетін Әулиеатаның бір 
жас буыны, айтыс ақыны Серік Қалиев деген ініңіз» 
Шоң ағамыз кезекті шығарманы жазуға қанша 
уақыт дайындалады екен, қалай жазады, жағдай, 
мүмкіндік таңдай ма екен?» деп білуге құмартады.

– Кезекті шығарманы жазуда менде тұрақты 
күн кестесі жоқ. Өзім жолға жиі шығатын адам-
мын. Сондықтан да мүмкіндігіне қарай күй талғамай 
жұмыс істеуге үйренгенмін. Кешкі сағат 5-пен 6-дан 
бастап түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істеймін. Әрі қарай 
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ауыр соғады, бас шаршайды. Көркем шығарма жазу 
көңіл-күйге де байланысты. Ұзап кететіні де бар, тез 
жазылатыны да бар.

– Сіз туралы бір деректі фильм көрген едім. Онда 
құлындарын ертіп асып бара жатқан жылқылар 
үйірінің күнге талас бояуы көкірегімде сол күйінде 
тұрып қалған. Мұны есіме алғандағы мақсат – 
оқырман хаттарының ішінде бір жылқышы жігіттің 
де хаты бар. Өзі жылқышы болғанмен, ойлы жігіт 
бі¬лем. Ол «Сізді қырғыз-қазақ ортақ мақтаныш 
етеді. Бірақ осы сіздің шығармаларыңыздың өн 
бойынан қазақтарға деген бір өкпе-наз сезіліп 
тұратындай. Бізден бір кінәраттар байқайтын 
секілдісіз. «Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп 
айтады» дейді қазақта» деген екен.

– Бұл жігіттің сұрағы шоң екен. Шамасы, мықты 
жылқышы болса керек. Оның сұрағаны қос халық 
– қырғыз-қазақ арасындағы мәселе. Менің бүкіл 
ғұмырым қазақ арасында, қазақ жұртшылығымен 
тығыз байланыста өтіп келеді. Мен үшін бұл екі 
халықтың ортасында әкімшілік немесе этникалық 
шекара жоқ. Біреулер қазақты осылай жазып 
қойыпты деп өкпелеуі мүмкін. Бірақ мен жазып 
отырғанда қазақ па, қырғыз ба, ол жағын ойлап 
жатпаймын. Мен үшін екеуінің айырмашылығы 
жоқ. Мен қазақ даласын бір адамдай білетін кісімін. 
Сондықтан кейіпкерлерім қазақ даласынан көрініп 
жатады. Менің айылымның өзі – Шекер қазақтардың 
ішкі жағында, мына Жуалы жерімен шектес. Орта-
сында Күркіреу деген су ағады. Ал мына Әулиеата 
біздің ата-бабамыздың жексенбі сайын базарлап 
қайтатын жері. Кейін оның аты өзгерді. Әрине, 
Жамбыл болғаны дұрыс. Бірақ мен үшін бала күннен 
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құлағыма сіңген, жүрегіме жатталған Әулиеатаның 
аты әрқашан қымбат.

– Жарықтық Жәкеңнің өзі де айтқан ғой:

Атыңнан айналайын, Әулиеата,
Атымды ап қойдың деп болма қапа.

Екі жол өлеңнің соңына Шыңғыс аға да қосылып 
кетті.

– Сондықтан, қазақ жері маған да ортақ. Мен 
қазақтың теріс жағын көрсеттім деп ойламаймын. 
Шамам келгенше, оның батырлығын, мәрттігін, 
жомарттылығын, дархандығын сол секілді басқа 
да жақсы қасиеттерін көрсеттім ғой деп ойлаймын. 
Барлық ел бірдей телегей-теңіз емес. Оның да ортасы 
тайызы бар. Сондықтан мына Сәбитжан секілділер 
тек қазақта ғана емес, барлық ұлтта да кездеседі.

Бұлар жан дүниесі жадау, өзінің ұлттық кескінін, 
ұлттық болмысын жоғалтқан адамдар. Мұны айтпауға 
болмайды. Өйткені бұлар стандартизацияның зын-
данына түсіп қалғандар. Стандартизация деп мен 
көп нәрсені түсінемін. Бүгінгі баспасөз, телевизия, 
радио, бір жағынан алып қарағанда, көп нәрсені 
жазып жатыр. Екінші жағынан алып қарағанда, 
бұлар адам ойын тұрақты қалыпқа түсіріп, оның 
өз бетінше ойлау жүйесіне қысым жасауда. Бұл өзі 
қиын нәрсе. Адам біртекті ойлауға көшеді, жаттан-
ды қалыпқа түседі. Мына Сәбитжан сол жаттан-
ды қалыпқа түсудің құрбаны. Ал енді мәңгүртке 
келетін болсақ, мұны кейбір оқырмандар қазақты 
жазды деп намыстанған болуы керек. Мәңгүрт деген 
біздің Манаста да бар нәрсе. «Болар бала бесігінен» 
деген. Оның төрт жасар кезінде қалмақтың бес ханы 
жиналып кеңес құратын жері бар. Мына Мана-
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сты құртайық, бұл бір қызылкөз пәле болды дейді. 
«Бұл баланы қармайлы, басына тері шалғайлы» деп 
келетін жолдар бар. Мұндай көнтері салынған бала 
өзінің ататегін, атажұртын білмейді, танымайды. 
Мәңгүрт – Орта Азия жұртының бәрінде бар.

Мен мұны жазғанда соншалықты үлкен әңгіме 
болады деп ойлаған емеспін. Сөйтсем, бұл бүкіл 
бір халықты елеңдеткен секілді. Осы арада айта 
кетейін, онда бір орыс өзінің өмірде жіберген 
қателіктерін айта келіп, өзінің мінез-құлқындағы 
жағымсыз әрекеттерді баяндай отырып, өз-өзіне 
көңілі толмайтынын жазыпты. Сөйтіп хатының 
соңына «мәңгүрт Иванов» деп қол қойыпты. Мен 
бұл орыс мәңгүрт емес екен деген қорытындыға 
келдім. Өйткені, шын мәңгүрт өзінің мәңгүрт екенін 
білмейді. Өзінің кемшілігін көре білген адам, оны 
бағалаған адам мәңгүрт емес, ақылды адам. Бұл өзін-
өзі самоиронияға ұшыратқан жан. Самоирония де-
ген сөз – адамның өзін-өзі әжуа етуі. Бұл тұрғыдан 
келгенде, француздар самоиронияға қалыптасқан. 
Грузин, армян халықтарында бір жақсы қасиет 
бар. Олар өз ұлтының кемшілігін, жаман жақтарын 
анекдотқа айналдырып, өздері де күліп, өзгені де 
күлдіріп отырады. Бұл – адамды тәрбиелеудің күшті 
құралы. Осы тұрғыдан келгенде, біздің халқымыз 
өте осал. Кемшілігін айтса ренжу, оны түсінбеу бар. 
Кемшілігін көрмеу – қазақ-қырғыз хал¬қының 
әлі күнге ортақ кемшілігі болып отыр. Ұлттардың 
өзін-өзі самоирониялауы үлкен құбылыс. Ол сол 
ұлттың әлсіздігін емес, қайта күштілігін көрсетеді, 
рухани өскендігін танытады. Өзін сын арқылы білу 
халықтың ерлігіне жатады. Іші тар ұлт өз кемшілігін 
көре алмайды. Даму тұрғысынан алсақ, Париж 
секілді әдемі де рухани орталық жоқтың қасы. Сол 
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Париждің күллі зиялы қауымы Парижді мақтан ете 
отырып, «қаншық Париж» деп те айтқан. Біз, бұл 
сөзді өз қаламызға айта аламыз ба, әрине, жоқ. Біз 
әзірше образцовый город (үлгілі қала) деп қана айта 
аламыз. Келешекте, мүмкін, бұдан басқа да ыңғайлы 
сөз тауып айтатын шығармыз.

– Сіз «Литературная газетада» сөйлеген сөзіңізді 
қазіргі жастар туралы ашық та ащы пікіріңізді 
айттыңыз. Қызыл машинаның қасында тұрған 
елірме жастардың ішкі жан дүниесінде не жатқанын 
білсек деген ертеректе айтқан ойыңыз жалпы 
жұртшылықтың көкейіндегі көп нәрсені қозғайды.

– Әлбетте, бұл өзі қызық нәрсе. Жастар туралы, 
олардың тәрбиесі, болашағы туралы үнемі айтып 
жатамыз. Бүгінгі техника өте қарышты дамыған. 
Мұның пайдалы жағы көп, зиян¬ды жағы да аз емес. 
Біз техниканы дұрыс қолдана алмай жүрміз. Мыса-
лы, «Жигули» деген жеңіл машинаны алайық. Қазір 
оны кім мінбейді? Жалпы машина жүргізу адамның 
адамгершілік мәселесінен көп хабар береді. Адамның 
мінезі осы жерде көрініп қалады. Техниканы басқару 
үшін психологиялық байып қажет. Қазіргі жастар 
көлікке мінсе еліріп алып, ұша жөнеледі. Қырғыз-
қазақта осы алыпұшпа мінезден көп адам зиян тап-
ты. Мотор деген күшті нәрсе. Байқамаса, жел керген 
кеудені жеңіл-ақ алып кетеді. Біздің еліміз, хал-
қымыз бұл тұрғыдан келгенде сабырлы, салмақты, 
саналы адамдарды жақсы көрген. Бұл мінездерді 
үлгі етіп айтып отырған. Біздің бүгінгі жастарға 
осы жағы көбірек жетпейтін секілді. Менің қазіргі 
жастардың қатарында болғым келмейді дейтінім де 
сондықтан. Әйтпесе кімнің жас болғысы келмейді?! 
Жұрт жеңілтек жандардан қашқан. Адамға ақыл 
өлшемі жетпесе қиын болады. Жеңіл машинаның 
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қасында еліріп тұрған жастардың санасында сәуле 
аз. Қазіргі жастар үшін тұрмыстың бірнеше жеңіл 
формалары жасалынған. Бұған көбіміз кінәліміз де. 
Жастарға арналған, оларға қамқорлықпен жасалған 
қаулы-қарарлардың мән-мақсатын жастар дұрыс 
тұрғыда түсінбей жатқан секілді. Әдебиеттің 
өзінде де жастарға қамқорлық жасау керек деп 
қаулыларды шығарып жатырмыз.

Қазір техниканың дамыған заманы. Теледидар 
деген қатты өсті. Бірақ соның жастар үшін зиянды 
жақтары да көп пе ойлаймын. Техниканың тама-
ша жетістіктерінің бәрі адам баласын сабырлыққа, 
салқынқандылыққа, сырбаздыққа үйретсе ғой, 
шіркін.

– Шықа, сіз Алматыға талай келген адамсыз. 
Жаңа өзіңіз айтқандай, қазақтың ұлан-байтақ 
даласының бәрін аралаған кісісіз. Ал енді осы біздің 
оқырмандарымыздың да, журналист жігіттеріміздің 
де ойындағы бір нәрсе «Бұл кісі көп жерді аралаған 
қаламгер, бірақ әлі күнге дейін жолжазба жазбаған 
адам. Естелікке де бой ұрмай келе жатыр. Ал біз 
бұл тақырыптардың танымдық, тәрбиелік әсері 
күшті болар еді деп күтуліміз» дейді. Бұған қалай 
қарайсыз?

– Ол рас.  Мен көп жерді аралаған адаммын.  
Сол тұрғыдан келгенде, сұрақтың қойылуы өте 
дұрыс. Бірақ жолжазба жазу, жолсапар очерктерін 
жазу менің қолымнан келмейді. Кейбір адам-
дар мұндай нәрсені оп-оңай, тез жазып тастайды. 
Асығыстықтың астарында елеулі кемшіліктер жа-
туы мүмкін. Сондықтан да жолсапар естелік жазу 
қолымнан келмейді. Өз халқыңның да ішкі аста-
рын ашу қиынның қиыны. Атүсті аралап өткенде не 
жорық?
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Қазақтың ұлан даласы ұлы белге қарай жосы-
ла жөңкіген қара жолдың қос қапталында дөңгелеп 
қалып жатты.

– Мына далаға қарап келе жатып бір ой түседі. 
Нағыз көкпар тартатын жер емес пе? Ойды 
ой қозғайды демекші, оқырмандарымыздың 
сіздің спортқа көзқарасыңыз туралы да білгісі 
келетіндері бар. «Қырғыз-қазақтың ортақ ұлттық 
ойынына – көкпарға қалай қарайсыз?» деп Мо-
сква олимпиа¬дасының чемпионы Жақсылық 
Үшкемпіров деген ініңіз шүйіле сұрапты.

– Мен спортқа қаталырақ көзқараспен қараймын. 
Оның да таза түрін жақсы көремін. Спорттың 
денсаулыққа, адам денесін сұлулыққа бастар әрекеті 
күшті. Бірақ спортты жеке бастың мақсатына пай-
далануды жаным сүймейді. Адам баласының ақылы 
аса асып кеткен жоқ. Спортты пайдаланып бір-
біріне жәбір жасау менің ең ұнатпайтын нәрсем. 
Ал енді көкпардың жөні бөлек. Халықтарымыздың 
қан қыздыратын ұлттық спорты ғой ол. Кезінде 
бұған да араласқам, көкпар да тартқанмын. Мұндай 
қызуқанды ойындардың арты қиын. Мен спорттың 
осындай қиын жағын ұнатпаймын.

– Біздің мына «Лениншіл жастың» жігіттерінің 
осы жолға шығар алдында бір тілегі бар еді. Олар 
ең алғаш «Жәмиласы» жарияланған, онан кейін 
«Дүйсен мектебі» жарық көрген Шыңғыс аға арадағы 
ұзақ үзілістен кейін бір шығармасын тағы да бізге 
бермес пе екен деп сұраған еді.

– Рахмет жігіттерге. Иә, заулап өтіп жатқан 
уақыт-ай десеңші. Оған да, міне, отыз жыл болып 
қалыпты. Онда мына сендер әдебиетке енді-енді келе 
бастаған жас толқын едіңдер. Қатарларың көп еді. 
Олардың бәрі бұл күнде танымал жазушыларға ай-
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налды, халыққа әйгіленді. Уақыт деген міне сол. Ал 
енді «Лениншіл жасқа» ешқандай өкпем жоқ. Шын 
мәнінде, бұл газетті жақсы көремін, қадірлеймін. Бұл 
туралы пікірлерімді талай бас қосуларда, үлкен-
үлкен мінбелерден де айттым.

– Оны бізде естіп жатамыз, Шықа. Естіген сайын 
сіздің есіміңізді біз де, жігіттер де алғыс сезіммен 
айтамыз. Осы жерде менің ойыма бір әсерлі нәрсе 
түседі.

Баяғыда «Жәмила» «Лениншіл жаста» жари-
ялана бастаған кезде ауылға барғаным бар. Үй 
шаруасындағы әйел адам үнемі оқи бермейді ғой. 
Бұрын газетке құмарлығы жоқ бір жақын не-
мере жеңгем алма ағаштың көлеңкесінде сіздің 
«Жәмилаңызды» бас алмастан оқып жатыр екен. 
Оның алдында шыққан барлық газет санын жинап 
өз алдына түптеп те қо¬йыпты. Содан кейін жанағы 
жеңгем керемет газет оқығыш болып кетті. Бұл 
сіздің «Жәмилаңыздың» арқасы. Мұндағы айтайын 
дегенім, сол кездегі қазақтардың «Жәмилаға» деген 
махаббаты ерекше болатын.

– Мұндай, таралымы 300 мыңнан астам халық 
қадірлеген газетке бір шығарманы қиюға бола-
ды. Оның үстіне алғаш қазақ оқырмандарына мені 
таныстырған «Лениншіл жастың» орны бөлек қой.

– Жаңа осы сапарға шығардың алдында маған бір 
жігіт келіп, «Сәке, бір тамаша жолға шығып бара-
ды екенсіздер. Журналист ретінде, жазушы ретінде 
қатты қызығып тұрмын. Шыңғыс ағаға көп-көп 
сәлем айтыңыз, мүмкіндігі болса менің сұрағымды 
берерсіз» деп өтініш білдірген жігіттің тапсырмасын 
ұмытпай деп едім.

– Жақсы, жақсы. Сәлемет болсын ол жігіт.
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– «Отандық түркологияның тарихи жетістіктерін 
шын мәнінде мақтан тұтамыз. Түрколог 
ғалымдарымыз да жеткілікті, шешімін күткен 
проблемалары да аз емес. Осы орайда бір тектес 
халықтардың тарихи-мәдени болмысын зерттеуге 
жеке-жеке қимылдап, шашыраңқылыққа ұрынып 
жүрген жоқпыз ба?» дейді ол.

– Түркология деген әлбетте өзінше үлкен 
ғылым. Ол сан салалы. Түркология өткен-кеткен 
ғасырлардың тарихи-мәдени шежіресі. Мен оны осы 
жағынан қадірлеймін. «Тарих қалай тарайды, неден 
не шыққан?» деген сауал мені үнемі алға жетелейді. 
Бірақ осы түркология ғылымы әлі үлкен арнада 
дамыған жоқ-ау деп ойлаймын.

Жақында Швецияның Гетеборг қаласында «Ұлы 
Жібек жолындағы» халықтардың этнографиялық 
көрмесі ұйымдастырылды. Солардың шақыруы бой-
ынша барып қайттым. Ұлы Жібек жолы бойында 
үлкен өркениет болған. Бара жатқанда кезекті бір 
сапар болар деп онша мән бере қоймағанмын. Гете-
борг мұражайы Еуропадағы белгілі мұражай екен. 
Онда таза қазақтың ұлттық қолөнері тұр, бірақ ол 
қырғыздікі деп жазылып кетіпті. Онда мен екі кере-
мет нәрсе көрдім.

Бірі – Алматы маңынан табылған алтын киімді 
адам.

Екіншісі – қазақтың ақ шаңқан киіз үйі, оның 
ішкі жиһазы, дүние-мүлкі, үй жабдықтары. Есіктің 
алдында ат бейнесі. Оның жанында таза алтын-
нан соғылған ер-тұрман, ат әбзелдері (жүгені, 
құйысқаны, өмілдірігі, ауыздығы, тағы басқалар). 
Кезінде оны қазақтың байлары мен билері ақ патшаға 
сый етіп тартса керек. Біздің бұйымдардың бәрі осы 
жерде сақтаулы тұр. Қайран қалдым. Өзімізде жоқ 
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қымбат дүниелер де осында. Арғы жағы Даниядан, 
бергі жағы Норвегиядан келген қызықтаушыларда 
есеп жоқ. Бұлардың бәрінің орындалу шеберлігі өте 
ғажайып. Қараған адам жанынан кете алмайды. Сол 
ер-тұрманның жонасына, жанына жолбарыстың, 
арыстанның (жануарлар стилі), тағы басқа аңдардың 
мүсіндері салынған алтын таналар жапсырылған. 
Мұны қалай қазақтар, қырғыздар көрмеген деп 
қатты таң қалдым. Соларды көргеннен кейін 
маған мынадай ой келді. Бұларды Алматы, Фрун-
зе, Ташкент қалаларына әкеліп, этнографиялық 
мұражайларға қойып, мына бүгінгі халқымызға неге 
көрсетпейміз?! Көрген жұрт ойланар еді, көп нәрсені 
түсінер, көп нәрсені білер еді. Соларды көру арқылы 
өзімізді танып, өзімізге сес, айбат бітер еді.

Бір қуаныштысы, осы керемет бұйымдардың бәрін 
қазақ зергерлері жасаған. Мұндай халық шеберлігін 
әрқашан мақтан ету керек. Мұражайдың экспонат-
тарын таныстырған  жазулардың бәрі швед тілінде 
екен. Сол тізімдерінің бірінші бетінде қазақтың киіз 
үйінің жанында ұлттық киім киіп суретке түскен 
бір топ жастар тұр. Әдемі сурет. Мен оның бір да-
насын Фрунзеге ала келдім. Кейін сол фото бойын-
ша қырғыздың бір жас суретшісі картина жазды. 
Керемет деп айтпасам да, көңіліме жақын. Соның 
ішіндегі ең әсерлісі – беташарды түсірген суретті 
«Қырғызстан мәдениеті» газетінде жариялаттым.

– Манағы бір әңгіме кезінде әдеби сын туралы 
айта кеткен едім. Сол әңгімеге басқа бір қырынан 
қайта айналып соғуға тура келіп тұр. Сіздің жаңа 
шығармаңыз «Жан пида» жайында орталық басы-
лымдарда қызу пікірталастар туды.

Бізге кей реттерде солар қалыптасқан жүйеден 
шыға алмай жатқандай көрінеді. Сында жаңаша ой-
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лау керек деген пікірдің жандануы әзірше жоғары 
дәрежеде емес секілді.

– Әрине, бұл роман әр түрлі пайымдауларды, 
әр түрлі пікірлерді толқытып, тоғыстыруда. Мен 
белгілі бір көркем шығарманы аяқтағаннан кейін 
сыншылар тарапынан болсын, әдебиетшілер тара-
пынан болсын сол шығарманы тани алатын, таны-
та алатын, білімді, керек десеңіз, философиялық 
қарымды пікір күтемін. Бұл барлық жазушыға тән 
қа¬сиет. Қазір әлі бір жақтылық, қалыпты жүйеден 
шыға алмаушылық бар. Қазақта «сын түзелмей, 
мін түзілмейді» деген сөз бар емес пе? Бұл бағытта 
да жаңаша бір серпілістер болады деп күтуге 
қақылымыз.

– Қазақ киносының бір жас режиссері өз 
мамандығына орай бір сұрақ жолдаған екен. Онда 
Шыңғыс Айтматов шығармаларынан кино түсіру 
тәсілі әсер береді. Соңғы романы «Жан пидада» 
оқиғаларды баяндауда сюжеттер бірнеше каме-
рамен түсірілгендей шұғыл ауысулар жасай-
ды. Баласының өлі денесін көтеріп келе жатқан 
Бозтонның алғашында түк естімей, кенет бүкіл 
дүниенің шуын естуі де киноның белгілі тәсілі. 
Шығармашылық жинақтау сіздің еңбектеріңіздің 
бір сипаты десе, қалай қарайсыз?

– Тұп-тура айтыпты. Байқаған, білген адамның 
сөзі.

«Қандай кең, қандай сұлу еді мынау дала! – деді 
Шыңғыс ағамыз әлгіндегі сұраққа қысқа ғана жа-
уап бергеннен кейін. Көп кешікпей Қордай асуы-
на көтеріліп, таза ауада сергіп тұрдық. – Осын-
дай далаға қарасам мерейім өседі. Мен бұл даланы 
жастайымнан әрлі-берлі кездім емес пе? Ауасын 
айтсаңшы. Көкірегің кеңиді. Елдар, Елдаржан, 
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кішкене шапқылап жүгіріп алшы. Әне, анау бұлақ. 
Жүр, қол шаялық. Ана үкілі қамыстың әсемін көрдің 
бе? Қазір саған бір-екеуін қиып берейін, найза 
қыларсың, батыр».

Әкелі-балалы Айтматовтар сол сәт Қордай 
асуының қырғыз жағына жантайған жатаған 
таулардың етегіндегі қамысты, қурайлы еңіске 
қарай құшақтаса аяңдап бара жатты. Бұл кезде ал-
тын күннің нұрлы шапағы сәл жуасып, күн төбеден 
ауып бара жатқан. Даланың ажары қызғылтым тар-
тып, арлы беттің бояуындай нұрланып, жол жағалай 
жарыса жүгірген  Елдар мінезді ерке балапан 
талдардың сап-сары теңгелері қара жолға сыңғыр-
сыңғыр түсіп жатты.

– Бүгінгі ауа райы, жарықтық, жақсы болды-ау. 
Үлкен жолдың үстінде дала дастарханынан дәм 
татқанға не жетсін! – деп жүре сөйлеген Шыңғыс 
аға сәл еңкейіп, бір тілім сүр қазыны іліп алып ау-
зына салды. Дастархан басында манағы мамыражай 
әңгіме одан әрі қыза түсті. Фотоаппарат тынымсыз 
сыртылдады. Естелік үшін деп, жазушы ағамен бірге 
суретке түсіп те үлгердік.

Тағы да жол үстіндеміз. Енді көп кешікпей қырғыз 
даласына да кіреміз.

– Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» романы-
на алғы сөз жаз-ғаныңызды күллі қазақ әрқашан 
алғыс сезіммен айтады. Ол үшін қазақ халқы сізге 
ерекше риза. Орыс әдебиетінде шығармашылық 
тағдырлары қилы болған қаламгерлердің есімдері 
мен шығармаларын аршып алудың жақсы үрдістері 
бар. Осы тұрғыдан алғанда қазақ пен қырғыз 
әдебиетінде де кей тұлғалар мен шығармаларды 
жаңаша бағалаудың мерзімі жеткендей көрінеді.
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– Бұл бәрімізге қатысты нәрсе. Ондай адам-
дар, шығармалар бізде де бар. Олардың қалдырған 
еңбектері бар. Заманнан заман өткен соң, уақыт 
өзгергеннен кейін олардың еңбектерін бүгінгі күнге 
қайтару парыз. Орыстар Гумилевті қайтарып 
алысты. Олардың Бунин деген керемет жазушы-
сы бар. Соны қайыра ортаға әкелді. Бұл ретте, 
біз орыс халқынан, орыс әдебиетінің тарихынан 
көп нәрселерді үйренуіміз керек. Ол адамдардың 
бәрін қарап, тексеріп, халқымызға керегін қайыра 
шығаруымыз жөн.

– Шықа, жол да қысқарып қалды. Көп нәрсе 
айтылды, көп нәрсе ойға түсті. Сіз үнемі «алдағы 
жоспарларыңыз» деген анкеталық сұраққа жауап 
бермей кетуші едіңіз. Бұл жолы да сол дәстүрден 
ауытқымас па екенсіз?

Шыңғыс аға риясыз бір күліп алды.
– Бұл енді алдағы күннің еншісі ғой. Жазу-

шы еш уақытта қол қусырып қарап жүрмейді. 
Өздеріңіз білесіздер, мен «Ыстықкөл форумынан» 
кейін бір жақсылап демалғанды дұрыс көремін. 
Менің оқырмандарым аз емес. Сол арадағы үзіліс 
кезін пайдаланып, соларға жауап жазсам деймін, 
сұрақтарына жа¬уап берсем деймін. Бұл да оңай ша-
руа емес. Амандық болса, алдағы күндердің еншісі 
де өз үлесін алар. Алға жүгіріп қайтеміз?

Қашықтығы жөнінен айтсақ, 170 шақырымға 
жуық, уақыты жағынан айтсақ 4 сағатқа созылған, 
сұрақ санымен айтсақ, 30-дан астам сауалға жауап 
берілген бұл сапар-сұхбат аяқталып келе жатты. 
Фрунзе шаһарының шекарасына тақап келіп, біз 
қырғыз жотасының басына тоқтадық.

Манағы бояу, манағы реңк, манағы ажар. Қырғыз 
бен қазақтың түр-түсіндей, ішкі жан дүниесіндей 
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ұқсас қасиетті дала, қастерлі атамекен. Ұлы жолдың 
үстінде тіршіліктің тынымсыз күре тамыр жолында 
тұрып, батар күннің сәулелеріне көкірегімізді жуып 
тұрып, «Шыңғыс аға...» деп дабырасыз іштей мың 
мәртебе рет тілек қостық.

Ұлы жолдың бойымен батыстан шығысқа қарай, 
шығыстан батысқа қарай тіршілік көші тынымсыз 
жүріп жатыр. Енді сәлден соң ағаның ай маңдай 
тұсынан Темірқазық та көрініп қалады.

Мана, күндіз, ұлы жолды қапталдай желген жел-
мая таулар шаршаған қимылмен созыла сүрініп, 
ымырт сәулесін құныға жұтып, қимылсыз қалғиды. 
Енді бір сәт ол маған қара аспанның жұлдыз зерле-
ген жабуын жамылып, бырт-бырт күйіс қайырып 
жатқан қара нарға ұқсап кеткендей.

Қайыра тағы бір қарадық. Ол кісі де молынан 
бұрылды.

Алматы – Фрунзе жолы,
қараша, 1986 жыл.
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ҚАЛАММЕН ЖАЗЫЛҒАН 
ҚАРУМЕН ӨШПЕЙДІ

Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті ақын, 
ақындар ағасы Әбділда Тәжібаевпен тікелей бай-

ланыстағы сыр-сұхбат

Қыркүйектің сәулелі күндерінің бірі еді. Сары 
күз. Сананы сағынышқа бөлейтін сәт. Алтын 
жапырақтары құс қанатындай пырлай жауған 
күздің шуақты бір шағында, сәрсенбінің сәтінде 
Қазақстанның халық жазушысы, ағайын қауым 
– алқалы топқа ақындар ағасы атанған қазақтың 
көрнекті ақындарының бірі Әбділда Тәжібаевпен 
сұхбат жүргізу үшін, нақтырақ айтқанда, ақын мен 
әдебиет жанашырлары арасындағы желілі әңгіме, 
желкенді сөзге куә болып, қағазға қаттау үшін 
қаламгердің қара шаңырағына жиналдық.

Қаланың орталық көшесінің тыныш та саялы 
жерінен орын тепкен осынау екі қабат еңселі үй 
талайды көрген, талайды тыңдаған, талайға төрін 
ұсынған. Дәл осы үйден бір кездегі дүркіреген ком-
сомол ақыны, қазіргі ақындар ағасының ақ қанат 
жырлары өмір айдынына қанаттарын қағып әлі тал-
май ұшып жатыр. Дәл осы үйден, ағаш көмкерген 
оңаша шаңырақтан, ақынның рухани өмірі бар 
бояу-бітімімен қалың жұртшылыққа, өзінің 
оқырмандарына, иісі қазаққа кең танымал болып 
жатыр.
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Тегінде, халық жүрегінен орын алған қаламгердің 
сыр-сұхбаты, оның көп алдындағы шығармашылық 
толғанысы ғана емес, бір жүректің мың жүректің 
лүпіліне бөленуі, ақынның халықтан, өз оқырман-
дарынан тағы бір дәріс алуы.

Ақынның жұмыс бөлмесіне кірдік. Жазу 
столының үстінде сол күні түнде туған, араб әрпімен 
түскен қазақ өлеңдері жатты. Жазу столының сол 
жақ бұрышында қырғыз құндақ қоңыр домбыра. 
Шанақ тұсының қырғыз қобызына ұқсас келуі біздің 
қырғыз құндақ деп айтуымызға мүмкіндік береді. 
Дәл сол сәт бұдан бірнеше жылдар бедерінде жедел-
жырда (экспромт) дүниеге келген тапқыр да тамаша 
өлең жанымызды тағы бір баурап ала жөнелді:

Басымда менің ақ қалпақ,
Оюлап шетін сырғызған.
Менің де бетім жап-жалпақ,
Айырмам қайсы қырғыздан?

Бұл жедел жырдың ойымызға оралуы мұң 
екен, көңіліміздегі сұрақ-жауап сабақтары қалай 
қозғалар екен деген болмашы күдік ысыры-
лып жүре берді. Ол – екі ауыз өлеңде де, ауызекі 
әңгімеде де тапқырлығымен, тамаша ой, тегеурінде 
пікірлерімен, айтқан сөзін ажарлап, берер бағасын 
базарлап жеткізетін Әбекеңе деген қуанышты сенім 
еді. Табан астында әлгіндей әдемі шумақты құйып 
тастаған қаламгер қара сұрақтан қайдан тосылсын 
деп, қанаттанып сала бердік.

Уәделі уақытқа дейін жарты сағат бар еді, біз ал-
дын ала арнайы хатпен келген сұрақтарды көлденең 
тартып, әңгіме тиегін ағыттық.
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– Әдебиет – ардың ісі деген аталы сөз бар ғой, 
Әбеке, иесі қызылордалық жас ақын, өзіңіз кезінде 
есімін атап, балапан жырына бағыт сілтеген 
Шәкизада Әбдікәрімов деген жігіт осы сөздің мән-
мазмұнын талдай, тарата айтсаңыз деп өтінеді.

– Қазақта «Ар, намыс» деген екі сөз кілең 
қатар айтылады. Бұл сөздер біздің бүкіл мақал-
мәтелдерімізде, ауыз әдебиетіміздің барлық 
түрлерінде, біздің эпостық ұлы дастандарымызда, 
барлық ақындарымыздың ерлік толғауларында, 
әділдік, билік айтқан самғауларында, бүгінгі әңгіме, 
романдарымызда, лирика, поэмаларымызда – біздің 
адамдық және ұлттық ой-сезімдеріміздің арқауы 
ретінде айтылады. «Қоянды қамыс, ерді намыс 
өлтіреді» деген сөзден бастап, ар мен намыс, бүкіл 
тіліміздің жалауын ұстаған сөздер.

Ар, намыс қазақ қана емес, барлық тілдерде осы 
мағынада туып, осы мағынада ғасырлар бойына 
әрбір халықтың дәрежесін көрсетіп берген өлшеуіш 
сөз. «Мен адаммын» дегенді арымыз дәлелдегендей, 
«мен қазақпын» дегенді де арымызбен дәлелдейміз. 
Ар – адамның айбыны, намыс оның асынған семсері 
сияқты. Екеуі бірдей табылған жерде жеке адамның 
да, тұтас бір ұлттың да бүтіндігі, ірілігі, тазалығы 
бар. «Малым жанымнын садағасы, жаным арымның 
садағасы». Арын аяқ асты еткен, құлқынға тұтқын 
адамда намыс та жоқ. Ондайлар есепте бар, істе жоқ, 
санда бар, ас ішіп, аяқ босатушылар ғана.

– Тегінде, ақынға сұрақ ақындар тарапы-
нан көбірек қойылатын секілді. Бұл тағы бір жас 
ақын – Бақытжан Тобаяқов, қазақ энергетика 
институтының ғылыми қызметкері. Ол «Сізді ақын 
және әдебиет зерттеушісі ретінде әрі оқырман 
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қатарында бүгінгі қазақ әдебиетіндегі поэзия сыны 
қанағаттандыра ма?» деп сұрайды.

– Бүгінгі поэзия сыны мені де, қалың 
жұртшылықты да қанағаттандырмайды.

Поэзия сыны, поэзия сыншысы десе, менің есіме 
ең алдымен Белинский түседі. Орыс халқының 
ой-қиялын, тарихын және болашағын оның жай-
күйінен, айтқан әнінен, алған демінен, орман шуылы-
нан, дала әуенінен, тау мен өзен жаңғырықтарынан 
аңғара білген Белинский поэзиядан да осындай 
халық бейнесін, оның алып тұлғасын, ары мен на-
мысын, нәзік сезімталдығын, тасқындай қимылын, 
берегендігі мен көрегендігін, отты жүрегін, өмір бойы 
өшпес махаббатын, достыққа, адалдыққа, әділдікке 
беріктігін іздеген. Іздеген де тап-қан. Осындай ұлы 
қасиеттерді ол, әсіресе Пушкиннен, Лермонтовтан 
тапқан.

Халыққа қандай поэзия керек екендігін де Белин-
ский осы биік тұрғыдан қарап отырып айтқан. Оры-
стар былай тұрсын, бір кездегі әрі балғын, әрі шала 
сауатты мен де Пушкинмен Белинский арқылы 
табысқанмын.

Бізде осындай жақсы ақындар мен поэзиялық 
шығармаларын шын танытатын сын жоқ. Демек 
сыншы жоқ. Біреуді мақтай қояйын, екінші біреуді 
мұқата қояйын, сөйтіп өзім де сыншы көрінейінші деп 
жататындар, оларын сақтығы жетпейтін, аңқаулау 
редакторлардың газеттеріне бастыра қоятындар 
сыншы емес. Олар әлі ар мен намыстың не екенін де 
түсініп болмағандар.

– Ана тілін сақтау,   аялау және қорғау,  тіл 
тазалығы туралы проблемаларды шешу, осы 
бағытта істелер жұмыстар мен ортаға түсер 
ойлар туралы сұраған мына хаттың авторы 
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Жезқазған педагогикалық институтының тарих 
пәнінің оқытушысы Абат Үржанов деген азамат. 
Сондай-ақ бұл тектес сұрақтар тағы да бірнеше 
оқырмандарымыздан да келіп түсті. Әр облыс, әр 
аудандағы оқырман ойлары, негізінде, бір арнаға 
келіп тоғысып жатқан тәрізді.

– Әрине, халық бар жерде – тіл бар. Тіл бар жерде 
– өнер бар. Өнер бар жерде – жанкүйер бар. Демек, 
бұл сұрақтардың қойылуы заңдылық  деп ойлай-
мын. Әрбір халықтың ана тілі – оның бақыты, оның 
қуанышы. Өз тілін білу, өз тілін түйсіне ержетіп, ел 
қатарына қосылу – өмірден алған ең үлкен сыйың. 
Ана тіліңде елдігіңді, ерлігіңді жырлайсың. Ана 
тіліңде арманыңды, махаббатыңды жырлайсың. Ана 
тілің – сенің адамдық бейнең. Шыңғыс Айтматовтың 
тілімен айтқанда, ұлттық төлқұжатың. Демек, туған 
тілін мақтан ету, оны таза сақтау, оның өрлеп, өсе 
түсуіне еңбек сіңіру – әрбір қазақтың, әрбір қазақ 
отбасының, жүрегі қазақ әрбір адамның, бүкіл қазақ 
қауымының бірден-бір міндеті.

Ұлт тілдерінің дами беруіне даңғыл жол ашылды.
Әңгіменің тетігі өзімізде!

Туған тіл! Аспан барда, жарық барда – сен барсың,
Өмір барда, халық барда – сен барсың.
Дауылдар ақты қанша рет,
Құйындар сынды қанша рет – сен барсың.
Қалалар қанша күйреді,
Өзендер қанша құрғады,
Сен барсың,
Қырғындар қанша басылды,
Жаңғырықтар ғана қалды сарыннан, сен барсың.
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Күнге айналды алтын күмбездер,
Құмға айналды темір қарулар, сен барсың! –

дейміз қуана отырып.
Халықтың қуаты – тілдің қуаты. Біз ана тілімізді 

ең айтқыш, ең білгір, ең бай тілдердің біріне айнал-
дыруымыз керек. Бұл бүгінгі біздің, ертеңгі жас 
ұрпақтың міндеті.

Сол сәт біздің қызу да қызық әңгімемізді теле-
фон қоңырауы үзген еді. Сағат 11-ге 10 минут уақыт 
қалыпты. Сұхбаттың басталуына әлі 10 минут бар. 
Әбекең қол сағатына жалт етіп бір қарады да «Бұл 
басқа біреу шығар, – деді, шамасы, осы сұхбат¬қа 
қатысы жоқ адам деген сыңаймен, – әлі 11 болған 
жоқ қой».

Кім білсін, неде болса қапы қалмайық деген-
дей, қағілез қимылдап ұзақ шабысты күтіп үнсіз 
тұрған диктофонды іске қостық. Жоқ, бұл алы-
ста болса да, ертерек қимылдаған, ақын ағасымен 
әңгімелесуге құштар, Қарағанды облысының 
Егіндібұлақ аудандық газетінің редакторы, ақын 
Кәрім Сауғабаев екен. «Ерте тұрған жігіттің ырысы 
артық» деген осы. «Кәрім қарағым!» – деп көңілдене 
қоштай сөйлеген Әбекең, ассалау¬мағалайкүм деп 
әндетіп басталып, аяғы сан сұраққа жетелеген сөзге 
дейінгіні тәптіштей түгендейтін қазақы амандасу-
дан соң, оның сұрағына құлағын тосты.

– Халық ақындарының қымбат жырларын, атап 
айтқанда, Шәкәрімнің жырларын алдағы уақытта 
оқи аламыз ба? Қалың қазаққа қайратымен, 
ақылымен, әнімен кең танымал болған Мәдидің атын 
ел жадында қалдыру мақсатында бірер сөз. Мәди 
туған «Айырық» совхозын осы кісінің атын беру ту-
ралы талай айтылды, талай рет мәселе қойылды. 
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Бірақ әлі нәтиже жоқ. Сондай-ақ, қазақтың аса та-
лантты ақыны, марқұм Мұқағали Мақатаевты есте 
қалдыру мақсатында әр жерде, ауылдар мен аудан-
дарда оның туған күнін дәстүрлі түрде өткізіп тұрса 
деген пікіріме қалай қарайсыз? Бұл аяқ асты әңгіме 
болып қалмас үшін арнайы қаулы шығару керек 
секілді.

– Мәди туралы айтқаның өте дұрыс, айналай-
ын. Ал енді біз сияқты қарттар сендерді қуаттауға 
әрқашан әзірміз. Сөз жоқ, бір совхоздың аты деген 
Мәди үшін көп емес. Мәдидің атын «Айрық» совхо-
зына берсе, одан сол жердегі халық та ұтады, біздің 
мәдениетіміз де ұтады. Бұл тілектеріңді қостауға 
дайынмын. Айтамыз, жазамыз, оны орындау тиісті 
орындар алдында мәселе болады ғой деп ойлаймын. 
Жергілікті жердегі облыс, аудан басшылары да бұл 
іске атсалысуы қажет. Ал енді халық ақындарының 
өлеңдеріне қамқор көзбен қарау, олардың 
мұраларын жариялау, халыққа ұсыну бүгінгі күннің 
басты парызы. Қазір жағдай да, мүмкіндік те бар. 
Тек жұмыла жұмыс жүргізу қажет.

Мұқағали өзім өте жақсы көрген талант-
ты ақындардың бірі. Тойын тойлап, комиссия-
сына қатысып, үнемі араласып жүрмін. Кезінде 
оның туған күнін Алматыда өткіземіз де сонымен 
тоқтап қаламыз ба деп айтқанмын. Бұл ұлттық 
мәдениетіміздің бір тұлғасы еді. Оның тойын, күнін 
барлық жерде атап өту керек дегенге өте құптап 
қосыламын.

– Әбеке, тағы бір сұрағым бар еді. «Лит. газетада» 
Шыңғыс Айтматовтың «Цена – жизнь» деген ана 
тілі туралы керемет бір мақаласы шықты. Шіркін-ай 
деймін, өз республикамызда да осы бағытта әңгіме 
айтқандарыңыз қандай ғажап болар еді.
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– Ал енді, Кәрім айналайын, бұл туралы маған 
арнайы хатпен келген сұрақ та бар. Жалпы, бұл 
сұрақ маған жиі қойылады. Мен әлгінде айтқанымды 
тағы қайталап жатпай-ақ қоя¬йын. «Лениншіл жа-
ста» осы сұрақ төңірегінде арнайы тоқталып жау-
ап бердім. Амандық болса, газеттен көріп, өзің де 
оқисың ғой. Ең негізгісі – тілді қадірлеуіміз керек. 
Ана тілі туралы бір-бір өлең жазуымыз бұл іске 
аздық етеді. Тағы сұрағың бар ма, Кәрім? Айтқан 
сәлеміңе, жылы лебізіңе рахмет, қарағым, сау бол. 
Үй  ішіңе сәлем айт.

Аға мен інінің бір-біріне деген шын ықыласты, 
ілтипатты әңгімесі осылайша тағы да қанымызға 
сіңген қазақы қоштасуға ұласып кете барды.

Атын айтпаған бір ақынның сұрағы:
– Әбеке, ассалаумағалайкүм, қуаттысыз ба? 

Сізбен «Сұхбат-телефонда» болса да кездесу, өз 
даусыңызды тікелей есту, ағалап артыңыздан ер-
ген біздер үшін әрі бақыт, әрі мерей. Шынымды айт-
сам, сәрсенбінің сәтін асыға күттім, көңілімді күпті 
қылған бір сауалым бар еді. Әрине, оның кілті сіздің 
қолыңызда тұрмаған да болар. Бірақ біздер, елдегі 
оқырмандар, елеңдеп-ақ жатырмыз. Осы жылдан-
жылға өлең кітаптарының таралымы кеміп барады. 
Демографиялық дерекке жүгінсек, халық өсімі көңіл 
қуантады. Батырлар жыры мен қисса-аңыздарды 
ауыздан қағып, жаттап өскен ел едік, бұл қалай екен 
деп ойлана беремін.

– Айналайын-ау, атың кім еді сенің, әуелі таны-
сып алсақ қайтеді? Мені бір қазанның құлағында 
отырғандай көріп, қолтықтап әкетіп бара жатырсың 
ғой өзің.

– Әбеке, бұл жалғыз менің емес, жанашыр мыңның 
тілек сұрағы. Әңгіме атта емес, затта болып тұр ғой. 
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Егер нақтырақ айтсақ, өлең кітабын анда-санда бір 
шығарып, сан қумай, сапа қуса да, таралым ала 
алмай титықтап жүрген ауылда тұратын бір ақын 
ініңіз едім. Қос алақан жайып, қарыз сұрағандай 
болмай-ақ қояйын, қинамаңыз.

– Мейлі, ендеше, мен сені түсіндім. Біздің ұлттық 
мәдениетіміздің ішінде ұзақ өмір сүріп, бүгінгіге жет-
кен, тарихы да бай, өзі де бай өнеріміз – поэзия. Өлең-
жыр біздің бесігіміздің ырғағы. Жорықтарымыздың 
жауынгер серігі. Бүкіл өміріміздің сән-сәулеті. По-
эзия мен халық бөлініп көрген емес, бөлінбейді де. 
Ал өлең кітаптарының таралымын кемітіп жүрген 
халық емес, кітап шығаратын орындардың шенеунік 
басшылары. Іскерлігі төмен, халық алдында 
жауапкершілігін ойламаған, ұйымдастыруға, дұрыс 
басқаруға қабілеті кем әкімдердің істері кілең осы 
дәрежеде болады. Кітап таралымы кемімей, өсуі ке-
рек. Бұл жұмысқа бүкіл оқырман қауым, қоғамдық 
ұйымдардың басшылары араласуы, ақылды 
жұмыстар істеуі қажет.

Қалааралық телефон Сыр бойынан соғылған тағы 
бір қоңырау даусын жеткізді.

– Армысыз, ақын аға, есіміңізді қадір тұтқан 
Сұлтан деген ініңіз боламын. Сұлтан Сармолдин, 
Қызылорда облысындағы Қармақшы аудандық 
мәдениет бөлімінің қызметкері.

– Амансың ба, Сұлтан? Иә, қалайсыңдар? Биыл 
күріш қалай, түсім жақсы ма? Қашан рапорт 
бересіңдер? Жарықтық Сырдың жағдайы қалай? 
Ол да мендей шау тартты-ау?.. Иә, сөзіңді бөлгеніме 
кешір. Туған жерді айтқанда шыдамай кететін көңіл 
ғой баяғы, інішек.

– «Мен кешеден келдім бүгінге», – деп өзіңіз 
айтқандай, көпті көрген көнекөз ағасыз. Талайды 
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көріп, тарлан боз шаққа келдіңіз. Кейінгі толқын 
сіздің дуалы аузыңызға қарайды. Ақын және аза-
мат ретінде адамның қандай жат мінездерінен 
сақтанасыз, мәрттік, жомарттық, дархандық секілді 
қасиеттер туралы не айтар едіңіз?

– Күншілдіктен, қызғаншақтықтан сақтанамын. 
Бұл екі жаман қасиет – адамшылықтың да, елдіктің 
де соры. Өсекшілдік, пәлеқорлық, қысқасы, толып 
жатқан жамандық күндестік пен қызғаныштан ту-
ады.

Мәрттік, жомарттық – жаны бай, пейілі кең, арлы, 
намысты адамның қасиеті. Ондай дархан жандар 
барлық талантты, дарынды жастардың қамқоры. 
Өзгенің табысы, жеңісі үшін қуана білу, оларға ба-
рынша жәрдемдесу – мәрттік пен жомарттықтың ең 
айқын түрі.

– Әбеке, осы таяу күндерде Сыр елі күріш ра-
портын беріп қалады. Туған жерімізде той болады, 
сіз келсеңіз бір серпіліп, қуанып қалушы едік. Ат 
ізін салмағалы көп болды, Сыр бойы¬на бір келіп 
қайтсаңызшы.

– Айналайын Сұлтанжан, шақырған сөзіңнен 
садаға. Бармайын деп жүр дейсің бе, бара алмай 
жүрмін ғой. Ұлғайған жас, күнделікті қыңқыл-
сыңқыл етектен тартып, сақ қылып жібереді екен. 
Еңбек рапорттарыңа өлеңмен ғана үлес қосып, 
үйде қалған жәйіміз бар. Тілектеспін, тойларың 
тойға ұлассын. Өзімді өздеріңіздің орталарыңда 
жүргендей сезінемін.

– Ақынның жүзі алабұртып, тереңнен толқып, 
дүрлігіп барып басылғандай болды. Көзіндегі көңілді 
сәуле бір рет аяулы сағынышқа шағылысып, бәсең 
тартқандай көрінді. «Шіркін, туған жердің құдіреті-
ай!» деп ойлаған едім мен сонда.
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Қызғылт телефон қызу іс үстінде. Қоңырауында 
дамыл жоқ.

– Алло, бұл Алматы ма, Әбділда Тәжібаев ағайдың 
үйі ме екен?

– Иә, сол Әбділда деген шал телефон тұтқасында 
тапжылмай сөйлеп отырған. – Әңгіме өрбіген сай-
ын арқасы қызған ақын жүзі нұр алып, қалжың-
қағытпаның да құлағын қайшылап қояды.

– Мен Оралдан едім, – «Орал өңірі» облыстың 
газетінен. Ғайсағали Сейтақов деген балаңыз.

– Дұрыс, Ғайсағали, былай болсын. Телефон ша-
лушылар өте көп. Сондықтан сен сұрағыңды бірден 
қоя бер, басқаларға да сөйлесуге мүмкіндік тусын.

– Түсіндім, аға, ендеше сұрағым мынау. Осы ақ 
өлең дегеніміз не, ол туралы ойыңыз, қазақ поэзия-
сында оның немесе еркін өлеңнің озық үлгілері неге 
көрінбейді?

– Ғайсағали, сен шамасы ақын боларсың? Сұрағың 
солай.

– Иә, Әбеке, өлең қуған көп інілеріңіздің бірімін.
– Қазақ поэзиясының өлшемдері әмбеге мәлім. 

Оларға Абай әкелген тамаша жаңа үлгілерді қоссақ, 
поэзиямыздың түр жағынан кенде емес екенін 
көреміз. Бірақ мен «Ақ өлең» деген сөзді орысшадан 
аударғанда, болмаса, естіген де, білген де емеспін. Ал 
еркін өлең деген не? Маған бұл да мәлімсіз. Бірақ бұл 
шұбыртпалы, 7-8 буынды жыр толғау-термелерге 
жатады ғой деп жорамалдаймын. Термеде, расында 
да, еркіндік көп. Кейде үстемелей ұйқасып отыра-
тын жолдар, кейде талай ой-сезімдерді ұйқассыз-
ақ төгіп-төгіп алып, бастапқы ұйқастарға қайта 
оралады. Бірақ ырғақ күшеймесе, басылмайды. 
Жырдың образдық қуаты да арта түспесе кемімейді. 
Осындай еркіндік арқылы дастаншыл, толғаушыл 
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ақындар ғажайып дүниелер жасаған. Біздің өлеңмен 
жазылған пьесаларымыз «Қарагөз», «Қозы Көрпеш 
– Баян сұлу», т.б. жақсы пьесалар осы еркін жыр 
түрінде жазылған. Мен соларды еркін өлеңмен 
жазылған озық үлгі деп білемін. Бұл – бір. Екінші 
айтарым, өлең-жырдың ырғақ-ұйқастары ұлттық 
тілдің интонациялық өзгешеліктеріне байланысты. 
Ал интонация ұлттық тілдің жай-күйі, ішкі ырғағы 
мен толқыны, музыкалық әсемділігі, өлеңнің элек-
троны. Ол өз халқында, өз жаратылыс-болмысында 
ғана қызық. Бір пьесада кейіпкердің аузымен айты-
лар мынадай шумақ бар:

Екі қолым – екі досым,
Екі көзім – екі сақшы, күзетшім.
Тілім менің сырымды ғана айтады,
Сонда жаман жерім қайсы?

Бұл еркін терменің драма-диалогы үшін қызмет 
атқарған түрі. Біз барымызды әрлендіре, асылдан-
дыра түсуіміз керек.

– Сәлеметсіз бе, аға? Кешірерсіз, бұрын сізбен 
телефон арқылы тілдесуге болады деп ойлама-
ушы едім. Менің сұрағым мынандай еді, аналық, 
аталық, үлкендік дәстүр, кішілік ілтипат туралы, 
халқымыздың қанға сіңген жақсы қасиеттері мен 
дәстүрлері туралы қандай ой айтасыз? Әбаға, аты-
жөнің кім дейсіз бе, мына Сүмбе селосынанмын 
(Алматы облысы), Қуанышбек Қожахметов деген 
балаңыз.

– Аталық, ағалық, үлкендік үлгіні берік 
ұстанғандарды халық қатты сыйлаған. Кішілер де 
оларға үлкен ілтипат жасаған. Бұл өзге халықтар 
сияқты қазақта да мықты орын тепкен, рухымызға 
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сіңіскен тамаша дәстүр. Біз сөйтіп отырып теріс үлгі 
беретін, зиянды жол ұсынатын үлкендерді сынай да 
білген халықпыз.

Бұдан 150 жыл бұрын үлкеніміз, әулиедей 
ақынымыз боп жырлаған Дулат атамыздың:

Күнәм жойқын, тәубам ар,
Тіршіліктен не таптым?
Дүние жемтік , мен төбет
Соны бақпай, не бақтым?
Ырылдасып әркіммен,
Не қапқыздым, не қаптым? – 

деген сөзіне сол кезде қандай құрмет көрсетсек, 
бүгін де сөйтеміз, басымызды иеміз.

Жақсы дәстүр үнемі жаңғырып, жанданып, 
жаңа қуаттар тауып отырады. Бүгін бізге жаңа 
үлгі көрсететін үлкендеріміз де жаңа міндеттер 
атқарушылар, еңбекте, ғылымда, поэзияда, өнердің 
барлық түрлерінде биік таланттарымен көрініп, 
сөздері мен істері бірдей шығып, жас ұрпақты шата-
стырмай, бірі мен бірін шағыстырмай, өздерін адал 
ұстайтын аталар мен ағалар көнермейтін ғажайып 
дәстүр иелері. Жастарымыз сондай үлкендерін 
сыйлауға міндетті. Жақсы қасиеттерін жоғалтпаған 
ел – жоғалмайтын ел.

Сүмбемен сөйлесіп болып, телефон тұтқасын 
орнына қондырған ақын: «Мыналардың қарқыны 
қатты ғой, сағатыңа қарашы, шаршап қалмасақ жа-
рады» деп шираңқырай отыра бергені сол еді, теле-
фон тағы да қоңыраулай жөнелді. Оның даусынан 
осы қаладан соғылғанын біле қойған едік.

– Сәлеметсіздер ме, бұл ҚазМУ-ден еді, меха-
ника-математика факультетінің доценті, физика-
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математика ғылымдарының кандидаты Алтынбек 
Шәріпбаев деген оқырмандарыңыз. Газеттегі хабар-
ландыру бойынша тілдесіп тұрмыз.

– Дұрыс, дұрыс. Міне телефонды Әбекеңнің өзі 
алды. Әбеке, ҚазМУ-ден бір математик-ғалым теле-
фон соғып тұр.

– Есепке қатысты сұрап жүрмесін, математикаға 
шорқақтау едім. – Оның кезекті әзілін тыңдай оты-
рып, тарланның тынысы шапқан сайын ашыла 
беретінін түсіндік.

– Иә, Әбеке, поэзия мен математика рухани туыс 
нәрсе ғой. Менің сұрағым да осы есептік рухта. Қазір 
тарихи тақырыпқа қалам тарту арифметикалық 
бастаудан математикалық ұлғаюға ұласып бара 
жатқан секілді. Осы тақырыпта жазу соңғы кездері 
модаға айналып бара жатқан жоқ па? Әрине, ой 
жақсы, орындалуы қалай деп ойлана береміз.

– Мен тарихқа да, тарихи тақырыпқа да жеңіл 
қарауға қарсымын. Тарихи тақырыпқа шығарма 
жазу модаға айналған жоқ, енді ғана басталып, енді 
ғана белең алып келе жатқан, әдебиеттегі келелі 
жұмысымыздың бірі деп білеміз.

Біз, жасыратыны жоқ, соңғы жылдарға дейін өз 
тарихымыздан өзіміз қашып, алысырақ қарауға, 
тереңірек үңілуге үркіп келген халықпыз. Біз өзіміз 
ел болғанбыз, біздің тіліміз, мәдениетіміз, ерлік та-
рихымыз, ерлік дастандарымыз болған деп айтуға 
да сескенгенбіз. Олай сөйлеушілерге кінә тағатын, 
пәле жабатын «білгірлеріміз» де өзімізден шыққан.

Мәселе тарихи тақырыпқа қалай жазуда ғана 
болу керек. Ұлы Шекспирдің негізгі шығармалары 
тарихқа ғана байланысты. Сондықтан да оның атақты 
пьесаларының көбі әдейі хроника деп аталған. Әңгіме 
– тарихи бейнелердің қалай бері¬луінде. Шекспирдің 
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адам образын, адам мінезін ірілендіргені сонша, біз 
алтын ғасырға ғана лайық, әрі батыл, әрі философ, 
ақын, адам қасиеттерін ту қып көтеретін, сұлулық, 
әділдік үшін жандарын қиятын ерлерді, ерліктерді 
көрдік. Тарихи тақырыпқа жаза отырып, Шекспир-
мен тұрғылас болуға тырысқан талай Европа, орыс 
жазушыларын білеміз. Мен қазақ әдебиетінде, та-
рихи тақырыпқа жазылған ірі романдар, драмалар, 
дастандар туды, әлі туады деп сенемін.

– Алло, алло, Алматы ма? Кешірерсіз, манадан 
бері 62-85-86 телефонын ала алмай, енді ғана түсіп 
тұрмын. Кейде осы Алматымен байланыс нашарлап 
кетеді. Мен Жезқазған қаласынанмын, қарапайым 
жұмысшымын, өнерге, соның ішінде театр өнеріне 
таласым бар адаммын. Егер, мүмкін болса, Әбекеңе 
театрға қатысты бір ғана сұрақ қойсам деп едім. 
Неғыл дейсіз, Әбекеңнің өзі тыңдап тұр дейсіз 
бе, ой, өте жақсы болды ғой, аман-есенсіз бе? Бұл 
Жезқазғаннан ғой.

– Айналайын, аты-жөнің кім еді? Маған да нашар 
естіліп тұр. Қалай, Жетпісбай Тоқбаев дейсің бе, иә, 
иә, түсіндім.

Бұл жігіттің есімі де ақынның алдында жатқан ақ 
қағазға араб әріптерімен әп-сәтте түсіп үлгерді.

– Бүгінгі жастар, қалың көрермен қауым театрға, 
әсіресе опера театрына сирек барады. Оған қалай 
қарайсыз?

– Барлық театрларымыз лық толып, көрермен 
қауым сахна қызығына тоймай жатса, қандай абы-
рой болар еді. Бірақ ондай күндеріміз азайып бара-
ды. Жастар театрға, опера-балетке қызықпайды, 
бармайды деген рас. Мұны көбіміз, кино, теледидар 
«кесірлерінен» деп білеміз. Мүмкін, бұл да дұрыс 
жорамал шығар. Бірақ мен мұндай себептерге қоса 
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театрлардың өздері кінәлі деп білемін. Бүгінгідей 
өнер жарысы әбден дамыған, қызған заманда 
театрдағы өнер иелері – өз майданында сілкінулері, 
өз өнерінің тың көздерін ашуы, репертуар таңдауы, 
көрерменнің айызын қандыратын, аузынан суын 
ағызатын тапқырлық, шеберлік жасаулары керек 
емес пе?!

Футболдың да жақсы командалары ойнағанда 
стадионға жұрт сыймай кетеді. Ал жамандарына 
ше? Бармайды. Стадионда жел азынап тұрады емес 
пе?

Театр да сондай. Тапқырлығы, өткірлігі жетпейтін, 
ешкімнің ойын байытып, сезімін қозғамайтын, 
ақылсыз, суық ойындарға ешкім де бармайды. Ақша 
табу үшін қазағы көп облыстарды аралап «келсең 
де кел, көрермен, келмесең де кел, көрермен» деп 
жүрген өнерпаздардың тіршілігі – тіршілік емес, 
бейшаралық.

Өнері жетпейтін артист театрдан кетеді ғой, сол 
сияқты көрерменді қызықтыра алмаған театрлар да 
жабылуы керек.

Бізде режиссерлер бар, бірақ олардың ішінде өресі 
биік, ойы дархан, қазақтың сөз өнеріне жетік, сахна 
өнеріне мемлекеттік, ұлттық тұрғыдан қамқорлық 
жасай алатын және ірі шеберлікпен басқара алатын 
кемеңгерлер жоқ. Оларсыз сахна қараң.

Арада аз ғана сәттік үзіліс туды. Соны дереу пай-
даланып, көкейдегі көп сұрақтың бірін біз де қойып 
үлгердік:

– Бүгінгі поэма жанры өзінің актуальдылығын 
немесе әлеуметтік, қоғамдық пікірін әлсіретіп алған 
секілді.

– Жақсы, талантты шығармалар сирек бола-
ды. Жақсы роман, жақсы поэма, лирика да сондай, 
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әлеуметтік, қоғамдық мәні бар, заман қимылын Ма-
яковскийше сөз қылатын поэмалар бізде де болған. 
Ілияс «Даласымен», Сәбит «Сөз – Советтік Ар-
миясымен», Қасым «Абдолласымен», Мұқағали 
«Реквиемімен» поэма жанрын биік белестер-
ге көтерісті. Осы рухтағы шығармалар қазіргі 
ақындарда да бар. Біз соларды тауып, тани білуіміз 
керек. Бұл, әрине, поэма кемшіліктерін көрмеу, оған 
көз жұмып қарау деген сөз емес.

Ата-аналар хатынан:
«Соңғы жылдары Алматы қаласында қазақ 

мектептері мен қазақ балалар бақшалары тым тәуір 
ашылып жатыр. Бірақ осылар қалай ашылып жа-
тыр. Бұлар, негізінен, ата-аналардың жан аямай 
жүгіруімен ғана ашылып жүр. Тиісті орындар мен 
мекемелер тарапынан әлі де енжарлық, салғырттық 
байқалуда. Кейде тіпті әлдебіреулер қызмет ба-
бын пайдаланып, бұған кедергі де келтіруге тыры-
сады. Ал мұны біздер алдағы уақытта қозғайтын, 
күн тәртібіндегі жақсы нышан дейміз. Және бұл 
нышанның Қазақстанның солтүстік және тың облы-
старында да күн тәртібіне қойылуын күтеміз. Осы 
туралы біздің әдебиет және өнер қайраткерлері не 
ойлайды, атап айтқанда, ақын Әбділда Тәжібаев 
көкейінде қандай ой бар, соны білсек деп едік» 
(Барлығы 17 адам қол қойған).

– Алматы қаласында қазақ мектептері мен 
балабақшаларын көбейту проблемалары алдағы 
уақытта ойдағыдай шеші¬луі керек. Бұл манағы 
айтылған қазақ тілі, қазақ әдебиеті мәселелерінің 
болашағына да байланысты ірі проблема. Мен мұндай 
мектептер мен балалар бақшалары Қарағанды, 
Ақмола, Қостанай, Қызылжар, Көкшетау, Кереку, 
Өскемен, Семей қалаларында да ашылуы керек, 
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қазақ мектептерінің жанында интернаттары да бо-
луы керек дер едім.

Қазір бізде жақсы мүмкіндіктер туып отыр. 
Қазақстан Республикасының өкіметі мен үкіметінің 
«Республикада қазақ және орыс тілдерін қатар 
дамыту» туралы қаулысы – бізге бағдарламалық 
бағыт қойды. Бірақ осынау маңызды мәселеге на-
зар аударуда әлі де біржақтылық, атүстілік орын 
алуда. Қайта құрудың жаңа қадамы ретінде өмірге 
келген жаңалықты әлі іліп әкете алмай жатырмыз. 
Жариялық деп жар салу оңай, жұмыс істеуге кел-
генде жалқаумыз, жалтақпыз.

Қалааралық телефон байланысы Ақтөбені қосты.
– Ассалаумағалайкүм, Әбділда аға ме екен? 

Менің аты-жөнім Жақсылық Айжанов, Ақтөбе 
облыстық телестудиясынан. Сізге қысқа ғана сұрақ: 
әдебиеттегі аға толқын кейінгі жас толқындарды 
қадағалап оқымайды дегенге қалай қарайсыз? Адам 
бойынан қандай жақсы қасиеттерді көргіңіз келер 
еді?

– Аға толқын кейінгі жастардың шығармаларын 
оқи ма, оқымай ма, бұған жауап беру маған қиын. 
Ағалар дегеніміз қазір азайып қалды. Дегенмен де, 
көзі тірілерінің күнделікті тіршіліктеріне мен қанық 
емеспін. Өз басым, әдебиетшілер өмірінен кейін 
қалмасқа тырысамын. Әсіресе, қолыма түскен жас 
ақындар өлеңдерін көбірек оқимын, жақсыларын 
қызығып, сүйсініп бағалаймын. Оны республикалық 
баспасөз беттерінен де айтып жүрмін. Қарттар ең 
әуелі көзден қалады, ол жағымен да санасу керек. 
Ал енді екінші сұрағыңа жауап берейін:

Адамның бойына лайық жақсы қасиеттер аз емес, 
оның бәрін атап айту, тізіп жазу қиын. Ал, қысқартып 
айтсақ, солардың ең мықтысы – адамгершілік. Мен 
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қарттың да, жастың да бойынан ірі адамгершілік 
көргім келеді.

Боямасыз ақ көңіл,
Кірлетпей кетті жүректі, –

деп Абай осындай адамгершілік туралы айтқан.

Тәуекелге нар едің,
Талаппен терең бойлаған, –

да солар.
– Сәлеметсіздер ме, бұл «сұхбат» па?
– Алоу, бұл кім өзі? Әуелі амандасып, танысып 

алайық-та.
– Ой, аға, кешірерсіз, уақытты ұтайын деп асығып 

жатқаным ғой. Бұл Қазақ университетінің аспиран-
ты Рахымжан Тұрысбеков. Аға, сізге қоятын екі 
сауалым бар еді: біріншісі бүгінгі драматургияның 
жай-күйі қандай, театр репертуарлары неге жұтаң? 
Екінші сұрағым, менің ойымша, шығармашылықтағы 
жастарға қамқорлық әлі де өз дәрежесінде емес 
сияқты.

– Драматургия туралы ғой, Рахымжан, айтып 
отырғаның? Кезінде Бейімбеттер, Мұхтарлар, 
Ғабиттер драматургияда үлкен нәрселер жа-
сады. Осылардың шығармалары кезінде талай 
талқылаудан, ашық пікірталас даулардан өткен. 
Шындығында да, драматургия сол деңгейден 
қазір кейін қалып келеді. Драматургияға жақсы 
шығармалар неге келмей жатыр? Бүгінгі тақырыпты 
әңгімелеу, оны көрсету әлі де өз дәрежесінде емес. 
Уақыт талабына сай шығармалар театр реперту-
арына сирек келеді. Уақыт тынысына сай деген-
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де менің есі¬ме Бейімбет Майлиннің «Майданы» 
түседі. Колхоздастыру дәуірін реалистік тұрғыдан 
көрсеткен осы керемет шығарма оп-оңай туа салған 
жоқ. Кезінде дау да болған, сын да болған. «Еңлік 
– Кебек» те, «Қаракөз» де, «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу» да, басқалары да осындай шығармашылық 
талқылау кезеңдерінен өткен. 

Біздің бүгінгі театрларымызда оқыған, білімді, 
қазіргі заманғы театрдың қыр-сырын білетін та-
лантты режиссерларымыз бар. Сол жауапты адам-
дар театр репертуарына атүсті қарамай, бүгінгі 
күнге керектіні талдап, саралап ала білуі керек. 
Қазақтың ұлттық классикасына баса назар аудару 
қажет. Сахнаға бүгін шығып, ертең түсіп қалатын 
шығармалардың көбейіп кетуі көңілжықпастықтан, 
шығарманың көркемдік дәрежесіне терең 
бойламағандықтан туады. Сондай-ақ, актер 
мәдениетін, оның интеллектуалдылығын көтеру де 
маңызды. Бұл істе қаламгерлер мен театрлар ара-
сында рухани жанды байланыс орнату қажет. Ал енді 
екінші сұрағыңа келетін болсақ, шығармашылық 
жастарға қам¬қорлықтың бәсең екендігін дұрыс 
байқағансың. Шындығында да, жауапты орын-
дар, аға қаламгерлеріміз әдебиеттің болашағы – 
жастарға деген қамқорлықты науқандық ыңғайда, 
атүсті жүргізіп келе жатқан секілді. Өз басыма 
келетін болсам, мен қал-қадірімше жас таланттар 
есімін талмай айтып, тынбай жазып келемін. Анау 
Төлеген мен Мұқағали, одан әрідегі Қасым шыққан 
кезде қалай қуандық?! Олар қайтыс болғанда қанша 
жыладық?! Сондықтан да табиғи дарындарды ру-
хани қамқорлыққа алу, оларға бағыт-бағдар сілтеу, 
дер кезінде бағасын беру аса маңызды.
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Қызылжар қаласынан жеткен қоңырау Әбекеңді 
тағы да орнынан қозғады.

– Алло, бұл Алматы ма? Әбділда ағаның үйі 
ме екен? Соның өзі дейсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл 
облыстық «Ленин туы» газетінде істейтін әдебиетші 
ініңіз Әкімжанов Зейнолла еді. Мен өлеңдегі драма-
тизм туралы ойыңызды білсем деп едім. Поэма, бал-
ладалар ғана емес, қысқа өлеңдердің де табиғатына 
ішкі қақтығыс тән болуы керек деп ойлайсыз ба?

– Зейнолла айналайын, ең әуелі «Ленин туы» 
газетінің жігіттеріне менен сәлем айт, мен бұл газетті 
жақсы білемін. Ал енді сұрағыңа жауап берейін. 
Өлеңде, жалпы әдеби шығармаларда ішкі драматизм 
болмай ол, шын мәнінде, жақсы шығарма бола алмай-
ды. Өлеңдегі драматизм адамның жан дүние¬сінің 
тазаруы. Ұйқасқанның бәрі өлең емес. Әйтпесе, 
күйдім-сүйдім, көрдім-білдім деп шұбыртып жаза 
беру өнер болмайды. Ол тек қара сөздердің тізбегі 
ғана. Қысқа өлеңдердің ішкі қақтығысы күшті болуы 
жөн. Біздің лирикалық ақындарымыз уақыт талабы-
на сай осы биіктіктен көрінуі қажет. Ақындар  айта-
тын – ішкі жан дүниесін жайып салатын кезең туды. 
Соны пайдалануымыз керек. Ақынды пайғамбар 
дәрежесіне көтере бағаласақ оның драматизмі 
әрқашан философиялық биіктіктен көрінуіне, 
адамның жан дүниесін жаулауға мүмкіндік беру-
ге қызмет жасайды. Сенің сұрағың түсінген сұрақ, 
Зейнолла. Өлең деген кұдіреттің ішкі драматизмін 
жоғалтпаған ақын – ол үлкен ақын.

– Әбеке! Аман-есенсіз бе? Бұл Советхан ғой, жа-
зушы. Сондай бір дәрігер-жазушы бар екенін білетін 
боларсыз?

– Ау, Советхан, иә, көптен көрінбей кеттің ғой. 
Сені неге білмеймін?! Мен сенің оқырманыңмын.
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– Әбеке-ау, сіз қазақ әдебиетінің төбе биісіз. Сізді 
оның ақылгөй абызы көреміз.

– Советхан, сен мені қатты мақтап жатырсың ғой.
– Әбеке-ау, сізді мақтамағанда, кімді мақтаймын. 

Менің сізге қоятын үш сұрағым бар: енді соларымды 
айтайын. Біріншісі – өзіміздің ардақты ана тіліміз 
туралы. Оның болашағын көру, проблемасын шешу, 
тазалығы үшін күресу жазушылардың ардақты 
парызы емес пе? Осы тұрғыдан алғанда бізде әлі 
шешуін күткен нәрселер өте көп.

– Дұрыс, Советхан, мен бұл тектес сұраққа сенен 
бұрын жауап беріп кеттім. Жалпы бұл сұрақ маған 
жиі қойылып жатыр. Сондықтан көп уақытты ал-
мас үшін, көтерген мәселең өте орынды деп жауап 
берейін. Ал енді бұл туралы ойларым мен пікірлерім 
жария болады, оқисың ғой. Енді екінші сұрағыңды 
айта бер.

– Екінші сұрағым – Қазақстан Республикасы өзінің 
ұлттық тілін сақтауы тиіс. Бұл орайда жергілікті 
жерлерде іс қағаздарын мемлекеттік тіл – қазақ 
тілінде жүргізу жайы қашан сөз болар екен. Үшінші 
сұрағым – Қазақстан Жазушылар одағындағы бай-
балам, айтыс-тартыстар қашан тоқтайды. Съезде, 
пленумдарда, жыл қорытындыларында әдебиеттің 
күрделі мәселелерін сөз етіп талқылаудың орнына, 
көптеген жазушыларымыз көңілдегі ренішін айтып, 
бір-біріне деген теріс пиғылдарын білдіріп, дау-да-
майды көбейтіп жібереді. Қазақстанда 500-ден астам 
Жазушылар одағының мүшесі бар. Соның ішінде 
орыс, неміс, корей, дүнген, ұйғыр, татар жазушы-
ларын есептемегенде, 200-ге жетер-жетпес қана 
адам қалады. Ал мұның ішінен ғылым докторлары 
мен кандидаттарын, жоғары оқу орындарындағы 
оқытушыларды шегерсек, оның саны онан сайын 
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азая түседі. Осының өзін көп көріп, Жазушылар 
одағында мүше көп деп байбалам салушылар не ой-
лайды екен?

– Ана тілі туралы әңгімеге сен де жауаптысың 
ғой, Советхан. Одақтың бір мүшесісің. Бірнеше ро-
мандар жазған адамсың. Жалпы алғанда, бұл сала-
да біршама игілікті нәрселер істелді, әлі де істелуде. 
Сен өзің мені сынайын деп қойып отырсың-ау осы 
сұрақты. Ал енді екінші сұрағың сол бірінші сұрақпен 
төркіндес. Айтқан сауалың өте орынды. Расын-
да да, Жазушылар одағында, кейбір пленумдарда, 
Академияның әдебиет және тіл институттарындағы 
кейбір шығармашылық орталарда өңкей қазақтар 
отырса да жиналыс-талқылаулар орысша өтеді. 
Біз осыған қазір әбден қалыптасып алғанбыз. Неге 
қазақ әдебиеті мен тіліне қатысты жайларды өзіміз 
отырғанда қазақша айтып, өзімізше талқыламасқа? 
Мұны дәстүрге, қалыптасқан үрдіске айналдыруы-
мыз керек. Әсіресе, ғылыми мекемелерде осындай 
жаңсақ көзқарас басым секілді. Сондай-ақ, жазу-
шылар ғылыми тақырыптарда шығармалар жазу-
ды дұрыс қолға алғаны жөн секілді. Мысалы, сенің 
романыңды оқып, мен көп нәрсе білдім, көп нәрсе 
түсіндім. Міне, оқырманға бір нәрсе беретін осындай 
шығармалар қажет. Өзің айтқан өз тілімізде жина-
лыс, бас қосуларда сөйлемеуімізге тікелей өздеріміз 
кінәліміз. Бұл бәрімізге үлкен жауапкершілік 
жүктейді.

– Ал енді тікелей іс қағаздарына келетін болсақ, 
өзің білесің, біздің Қазақстанда көп ұлт өкілдері 
тұрады. Республиканың ішкі заңдылықтары бар. 
Әр ұлт өкілдері ортақ нәрсені бірден түсінуі үшін іс 
қағаздарына да орыс тілінің араласуы қажеттіліктен 
туатын секілді. Ал, жоғарыда айтқан, негізінен 
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әдебиет пен мәдениетке қатысты жерлердегі әңгіме 
басқа. Біздің ғылыми мекемедегі тілшілеріміз (язы-
коведтер) тіл мәселесін үнемі айтып отырады. Бірақ 
олар, негізінен, мына кітаптың сөйлемі мынадай, ана 
кітаптың сөйлемі анадай деген жеке пікірлерден аса 
алмай жүр. Мұны үлкен бір мәселе қылып көтеріп, 
келелі әңгіме өзегіне айналдыру жолында біздің 
тілшілеріміз әлі өз деңгейін көрсете алмай келеді. 
Ал енді жаңағы байбалам салушылар көп дегенің 
кімдер өзі? Атын атамадың?

– Әбеке-ау, өзіңіз де білесіз ғой, біліп отырсыз. 
(Қос қаламгер бір-бірін айтпай түсінген ыңғайда 
қоштай күлісіп алды). Анада теледидардан сөйлеген 
хабарыңызды тыңдадым. Сонда сіз егер тани білетін 
көз болса, қазір поэзия бар дедіңіз. Мен сонда оты-
рып, міне «пайғамбардың сөзі» деп қатты тебірендім.

– Өткенде теледидарда сөйлегенде байбалам са-
лушылар туралы атын атап, түсін түстемесем де, 
едәуір айтып кеттім. Өздері сыншы болмаса да, сын-
шы болып көрінуге тырысатын, жазғандарының 
қан-сөлі жоқ кейбір қаламгерлер жұртқа ақыл 
айтуға, пікір таратуға құмар. Байбалам салушылар 
дегенде солар менің көз алдыма келеді. Сондықтан 
мен де сен секілді қуланып, олардың атын айт-
пай отырмын. Әдебиеттегі байбалам бізге абырой 
әпермейді. Тозаңдату, тұнық суды лайлау дұрыс 
емес. Қазір уақыт бізді шындықты тура айтыңдар 
деп үлкен мүмкіндік беріп отырған шақта орынсыз 
байбаламға, жалған айқайға әдебиетте орын болмаса 
керек деп есептеймін.

– Әбеке-ау, ассалаумағалайкүм, бұл Қызылжар 
қаласынан КСРО Қарулы күштерінің ардагері, 
отставкадағы подполковник Қайырбек Сыздықов.
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– О, Қайырбек айналайын, атағың құтты болсын. 
Сұрағыңды тыңдауға дайынмын.

– Әбеке-ау, осы әдебиеттегі тамыр-таныстық 
модаға айналып бара жатқан жоқ па? Мысалы, 
бір жас жазушы аузы дуалы, беделді жазушыны 
жағалап, соның арқасында әдебиет сарайына еніп 
кетіп жатады. Осыларға тосқауыл қою керектігін де 
ойластырған жөн-ау. 

– Қайырбек қарағым, сөзің уытты, өзіңде аздаған 
қыжыл, ыза да бар-ау деймін, подполковник?.. Ал енді 
әдебиеттегі тамыр-таныстық туралы қойған сұрағың 
заңды. Қазақта «құс жеткен жеріне қонады» деген 
сөз бар. Әуелден алысқа ұшуға жаратылмаған жан, 
ұзаққа ұша алмайтындар – ұзаққа ұша алмайды. 
Кейбір әдеби-мәдени ортада тамыр-таныстықпен, 
біреулердің сүйемелдеуімен кітаптарын шығартып 
немесе уақытша жақсы қызметтерде отыруы мүмкін. 
Ондайлар бар. Әйтсе де, олардың бәрі табиғаты 
таза болмағандықтан, ұзақ көште өзінің қалатын 
жерлерінде қалады. Шын мәнінде, талантты, табиғи 
дарынды адам ешкімнің сүйемелінсіз-ақ жететін 
жеріне жетеді. Бұл көпке белгілі қағида. Сұрағыңды, 
өзің жалпылама айтқандықтан, менің де жалпылама 
жауап беріп жатқаным сол.

– Әбеке-ау, кітап дүкендеріне кірсеңіз, жастардың 
шыққанына бірнеше жыл болған кітаптары шаң ба-
сып сөрелерде жатады. Ашып қарасаңыз, олардың 
алғы сөзін жазғандар республиканың белгілі қалам 
қайраткерлері немесе тым тәуір қызметтерде 
отырған жазушылар болып шығады. Сонда олар 
мұның жауапкершілігін неге ойламайды?

– Ойың  өте  дұрыс.  Шындығында да,  
жауапкершілік төмендеген жерде жаман 
шығармалар дүниеге келеді. Мұның екінші жағын 
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айтатын болсақ, кітап саудасының проблемасын да 
ойластыру қажет.  Сен болып, мен болып, бәріміз 
осы тұрғыда жұмыла жұмыстар жүргізуіміз жөн. 

Қалааралық телефон енді бізді сонау Алтай аясы-
мен байланыстырды. Телефонда Өскемен қалалық 
№1 автотранспорт кәсіпорнының жүргізушісі Зәмза 
Қырықбаев:

– «Қайратым» деп мен жүрмін, қайрат қылмай сен 
жүрсің», – деген үлкен жүректі сөзіңізге де талай 
уақыт өтті. Республиканың маңдайындағы жалғыз 
команданың жай-күйі мәз емес. Футболдағы осы 
кемшілік сізді де қатты ойландыратын болар?

Ақын мәз болып күліп алды. «Шаршап отыр 
едім, жақсы болып қалғанымды қарашы» деп бізге 
риза кейіпте қарады. Жадырап, жасарып кеткендей 
көрінді.

– Иә, иә, «Қайрат» туралы кезінде өлең жаздым. 
Абзалы, менің сол өлеңімнің «Қайратқа» көмегі бол-
мады ғой деймін. Өйткені «Қайрат» содан бері де 
толық түзеліп кете қойған жоқ. Мен «Қайратқа» ау-
ыруды жігіт кезімде бастағанмын, қазір шал болдым. 
Соған қарамастан, үнемі назар аударып, көңіл бөліп 
отырамын. Жанкүйір жасында кәрілік болмайды. 
Ең алдымен, ұйымдастыру жұмыстарын жақсарту 
керек. Командада қалыпты тәртіп жасау жөн. 
Ойыншылардың жеке басына жете мән беру қажет. 
Мен өзім Темірді жақсы білемін. Онымен үнемі 
сөйлесіп, пікірлесіп тұрамын. Темір – жақсы бапкер, 
жақсы жігіт. Бірақ команданы жөндей алмады. Ол 
маған: «Қайраттан» кетіп қалған Шох, анау Москва-
да ойнап жүрген Стукашев командаға қайтып келгісі 
келеді деп айтты. Бірақ оларды аламын ба, алмай-
мын ба, оны ойланып көремін» деді. Мен оның бұл 
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пікірін қостадым. Қазіргі аяқ алыстарына қарағанда 
«Қайрат» командасының жайы әлі қиын секілді.

Келесі оқырман Алматы облысының Талғар 
қаласынан телефон қоңырауын қаққан Гүлжан Бо-
зымбаева еді.

– Аға, менің айтатын дегенім, көркем әдебиетті 
талғаммен шығару мәселесі еді. Кейбір кітаптарды 
оқысақ, олақ құрылған тіркестер, адамды 
қызықтырмайтын оқиғалар жиі кездеседі. Мұны га-
зеттер де сынап, «ауру сөйлемдер» деп жазып жүр. 
Ал енді осы кітап шықпай тұрып, оның қолжазбасын 
сіз секілді белгілі жазушылар оқып шығып, арнау-
лы комиссияның шешімімен оның жарайтындығын 
айтса, нашар кітаптар шықпас еді деп ойлаймын. 
Сол туралы сізден бір ауыз пікір білейін деп едім. 
Екінші сұрағым – біз, жастар, естеліктерді, белгілі 
өнер және мәдениет адамдарының өмірбаяндық 
шығармаларын қызыға оқимыз. Мысалы, Шара 
Жиенқұлова апамыздың «Өнерім – өмірім» де-
ген кітабын қызыға оқып шықтым. Ал енді осын-
дай кітаптарды атақты әнші апаларымыз Роза 
Бағланова, Бибігүл Төлегенова, тағы басқалар неге 
жазбайды?

– Гүлжан айналайын, сенің көркем әдебиетті 
көп оқитындығыңа мен қуанамын, рахмет саған. 
Ал енді сенің айтып отырған ойың дұрыс. Кітапты 
талғаммен шығару керек. Бірақ жылына біздің 
әдеби баспалардан 300-400-ге жуық кітап шығады 
екен. Оның бәріне белгілі бір адамдардан комис-
сия құрып, қарап отыру, қалай болғанда да мүмкін 
емес. Бұл ретте, сол баспалардың директорлары, 
бас редакторлары, олардың орынбасарлары, ре-
дакторлары өз жұмысына тәртіпті, принципшіл, 
қатал болуы керек. Олар оқырмандар пікірін, 
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жалпы жұртшылықтың ой-ұсыныстарын назар-
да ұстап отырғандары дұрыс. Сонда ғана оқушы 
талғамына сай көркем шығармалар дүниеге келеді. 
Ал енді естеліктер туралы айтқаның да өте орынды. 
Қазір естелік жазушылар көбейіп кетті. Сенің ай-
тып отырған кітабыңды мен де қарағанмын. Әрине, 
ішінде кемшіліктері болуы мүмкін, бірақ халыққа 
мұндай өмірбаяндық кітаптар өнегелі жағымен әсер 
етеді. Бұл тұрғыдан келгенде, ойланатын шаруа-
лар баршылық. Роза Бағланова, тағы басқа әнші 
апаларың естелік жаза ма, жазбай ма, оны маған 
айту қиын. Біз бұны оқырмандар сұрап жатыр деген 
ыңғайда айтып көрелік. Мүмкін, содан кейін олар да 
ойланатын шығар.

Қалаарлық телефон байланысы Әбекеңді енді 
көне Түркістанмен жалғастырады. Түркістан 
қаласындағы Қожа Ахмет Иассауи мұражайының 
ғылыми қызметкері Мұратбек Дүйсенбеков ақын 
ағаға інілік ілтипатпен сәлем бергеннен кейін, өзінің 
көкейіндегі сұрақтарын қойды.

– Әбеке, жақында кеңестік мәдениет қоры 
құрылып, оның жалпы ережесі мен жауапты 
адамдардың тізімі баспасөзде жарияланды. Онда 
мұражай қорындағы бағалы экспонаттардың 
кейбіреулерін өздеріне қайтару туралы да мәселе 
қойылған. Біз бұған қатты елеңдеп қалдық. Өзіңіз 
білесіз, Қожа Ахмет Иассауи кесенесінің үлкен 
тайқазаны болған. Сол қазанды кезінде Ленинградқа, 
Эрмитажға алып кеткен. Қазір сонда сақтаулы. 
Сол қазанды қайтадан қайтарып алуға мүмкіндік 
болмас па екен? Ал егер, мүмкіндік болмаса, оның 
көшірмесін түсіріп алсақ та дұрыс болар еді.

Екінші айтайын дегенім, 1990 жылы Түркістан 
қаласының 1500 жылдығы тойланбақ. Түркістанның 
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біздер үшін қандай орны бар екенін сіз жақсы білесіз. 
Бұған келуші саяхатшылар мен туристер қазір өте 
көп. Біз ол келгендердің бәріне Түркістан туралы 
мұражай буклетін ұсынамыз. Бірақ соның өзі қазір 
таусылып қалды. Осындай буклет жасау туралы 
кезінде мен мемлекеттік комитетінің төрағасында 
болғанмын. Бірақ айтылған сөз айтылған жерде 
ғана қалды. Әлі күнге дейін буклет мәселесін шеше 
алмай қиналып отырмыз. Қаланың үлкен мерекесі 
қарсаңында осы іске қол ұшын берсеңіз дұрыс болар 
еді. Сондай-ақ, анау Луврда тұрған кезінде Ақсақ 
Темір жасатқан шырағдандар да енді қайтып қолға 
тимейтін шығар.

– Советтік мәдениет қорының бағалы баста-
масы өте құптарлық. Бұл ұлттық нәрселерге, 
олардың халық керегіне жарауына кең жол аша-
ды деп есептеймін. Сенің мына айтқандарың мені 
толқытып, толғандырып кетті, Мұратбек айналай-
ын. Түркістан қаласы бүкіл Орта Азия халқының 
есігі де, бесігі де. Қожа Ахмет Иассауи кесенесі 
салынғаннан кейін оның даңқы күллі әлемге тарап 
кеткен, дүниежүзіне мәлім. Түркістан өлкесі қазақ 
тарихының ұлы белестерінің бірі. Бұл қаланың 1500 
жылдық тойын тойлауға бүкіл жұртшылық, оның 
ішінде, әсіресе тарихшы ғалымдарымыз ерекше 
әзірленуі керек деп білемін. Түркістан қазақ бесігі, 
ұлт шаңырағы. Сондықтан ол туралы бейтарап 
айту мүмкін емес. Мұражайға қамқорлық жасау 
керек, жасаймыз. Ал енді Ленинградтағы қазанды 
қайтарып алу оңай емес. Сол бағытта ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізу қажет. Мұражай туралы айту 
мені әрқашан жауапкершілікке, мәртебеге бөлейді. 
Буклет туралы айтқандарың өте орынды. Біз керекті 
нәрсеге кезінде мән бермейміз. Буклет дегеніміз 
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– сол мұражайдың жаны, оның айнасы, оның тілі. 
Сондықтан қаланың тойына дейін бұл мәселені 
шешу жолында барлық күш-жігерімді жұмсауға 
уәде беремін. Анау Луврдағы шырағдандар да енді 
қайтып келе қоймас. Олардың да көшірмесі ту-
ралы ойланған дұрыс. Әсіресе, жаңағы қазанның 
көшірмесін алу республиканың қолынан келеді 
(Ленинградтағы тайқазан 1989 жылы Қожа Ах-
мет Иассауи кесенесінен өз орнын алды – автор). 
Айтпақшы, мен мұражайдың күрделі жөнделуінен 
кейін барып көріп, оның естеліктер кітабына өз 
пікірімді, қолтаңбамды қалдырған едім.

– Жоқ, аға, оны жоғалтпаймыз, ол бізде сақтаулы.
– Әбеке, сөз соңында тағы бір сұрағым бар еді, 

айыпқа бұйырмаңыз, пародия жанрына қалай 
қарайсыз, сіздің шығармаларыңыздың ішінде ол 
жоқ па?

– Пародия әдеби жанр. Мен пародия жазып көрген 
емеспін. Мүмкін өлеңдерімнің ішінде арнап жазыл-
маса да сол ыңғайдағы нәрселер болуы мүмкін. Оны 
мен сезінбей отырып жазған шығармын.

– Сіз туралы жазылған пародиялар бар ма? Оған 
қалай қарайсыз?

– Мүмкін болған шығар, есімде жоқ. Мен өзім 
жалпы пародияны қуып жүріп оқымаймын.

– Алло, сәлеметсіздер ме, бұл Жамбыл 
қаласынан «Лениншіл жастың» тұрақты оқырманы 
әрі штаттан тыс тілшісі Толымбек Әлімбеков деген 
ағайындарыңыз. Әбекеңе бір ауыз сұрақ қойсам деп 
едім.

– Әбден болады, міне, Әбекеңнің өзіне телефон 
тұтқасын ұсынамыз.

– Әбеке, менің сұрағым – қазіргі қазақ поэзия-
сында Мұқағали Мақатаевпен теңдес ақын бар ма?
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– Толымбек, ақындарды қаз-қатар қойып теңеп-
теңгеріп жату үнемі дұрыс бола бермейді. Мен өзім 
Мұқағали туралы көп айтқан, көп жазған адаммын. 
Оның бәрін өзің де білетін шығарсың. Сондықтан 
айтылған нәрсені қайталап жатпай-ақ қояйын. 
Ал енді қазіргі қазақ поэзиясында оның ізін қуған 
ақындар баршылық. Мен бұдан бұрынырақта Күләш 
Ахметова туралы үлкен мақала жазғанмын. Онда 
оның кітабынан алған жақсы әсерлерімді ортаға 
салып, оның ақындығын мо¬йындай айтқанмын. 
Мұқағалиды жақсы көргендей жақсы көргенмін. 
Сондай-ақ, әр кезеңдерде Фариза Оңғарсынова, 
Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев тура-
лы да ойларымды ортаға салып, олардың мықты 
ақындар екенін мойындағанмын. Кешегі Төлеген 
Айбергеновті де халыққа таныстырдым. Бізде 
жақсы ақындар баршылық. Олар, егер бейнелеп 
айтсақ, құлпырып тұрған әр алуан гүлдер секілді. 
Қазақ поэ¬зиясының көкжиегі осындай жақсы 
ақындармен кеңейе берсін.

Байланыста – Талдықорған облысы.
– Аға, Буратаева деген әдебиетші қызыңыз. 

Сізбен сәлемдесіп, сұрақ қоюға болады деген соң ха-
барласып отырмын.

– Света қызым, мен тыңдап отырмын, қоятын 
сұрақтарың болса, қоя бер.

– Менің сұрағым біреу ғана еді. Осы сексенінші 
жылдардағы поэзиядағы жастар бейнесі туралы не 
айтасыз?

– Мен бұл сұраққа былай деп жауап берер 
едім. Өзімізді комсомол ақынымыз деп есептейміз. 
Кезінде «Соқ, барабан!» деген өлеңдер жазып, оны 
пионерге арнадық. Онан кейін, «Мен комсомолмын» 
деген атойлаған адуынды өлеңдер жаздық. Ал бүгінгі 
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жастар туралы жиі жазып келемін. Өлең жазудың 
бүгінгі техникасы, оның мүмкіндіктері, тақырыпқа 
бару тереңдігі өзгерді. Енді атойлаған, ту көтерген 
өлеңдермен қатар терең мазмұнды, ойды қозғайтын, 
жүректі тербейтін өлеңдер де жазу қажет. Бұл 
тұрғыдан алғанда поэзиядағы жастар бейнесі жаман 
жырланып жатыр деп айта алмаймыз. Әрине, жет-
пей жатқан жерлері болуы мүмкін. Поэзияның жас 
толқындары олардың орнын толтырады деп ойлай-
мын.

Көкшетау облысының Уалиханов ауданынан 
телефон шалған мәдениет қызметкері Тілеухан 
Әсеновтың сұрағы ауыз әдебиетіне қамқорлық, оның 
бүгінгі жай-күйі, ертеңгі болашағы туралы болды.

– Ауыз әдебиетінің тіршілігі дегеніміз – 
халықтың жүріп- тұрған қаны секілді үлкен мәселе. 
Халықтың сөзін теріп жазып отыру көнекөздердің, 
қариялардың шежіресін дер кезінде алу оңай ша-
руа емес. Біздің әр қартымыздың көкірегінде бір-
бір тарихи кітап кетіп бара жатыр деп есептеймін. 
Осы ретте мәселелер қойылуда. Жақсы нышандар 
баршылық. Көп нәрсені шындап қолға алу керек.

Байланысқа тағы да Көкшетау облысы шықты.
– Алло, бұл «Сұхбат-телефон» ба екен, менің аты-

жөнім Дүйсенова Торғай, Көкшетау педагогикалық 
институтының VI курс студентімін. Менің қояр 
сұрағым, сізге тағдыр жастық ғұмырын қайта сый-
ласа, не істер едіңіз?

– Торғай айналайын, сұрағың қызық екен. Егер 
маған жастық ғұмырды қайта сыйласа, өзімнің бүкіл 
өмірімді дәл осылай қайталар едім. Тек бір ғана 
нәрседен қашар едім. Орынсыз бос сөйлемес едім, 
берері жоқ, мәселе шешпейтін құрғақ жиналыстар-
дан сырт жүрер едім.
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«Сұхбат-телефонның» алғашқы кезегінде 
байланысқа шығып, бірақ техникалық себептерге 
байланысты сөйлесуге мүмкіндік болмаған Шым-
кент облысының Созақ ауданынан телефон шалған 
аудандық партия комитетінің қызметкері Ардабек 
Сейітов қайыра байланысқа келді. 

– Әбеке, өткенде сіздің теледидардан сөйлеген 
хабарыңызды көрген едім. Сонда сіз ауырған кез-
де Одақ басшылары хал-жайымды сұрамады, 
жағдайымды білмеді деген өкпеңізді естігенбіз. Егер 
шындығында солай болған болса, бұл бір ыңғайсыз 
нәрсе екен. Мүмкін сол хабардан кейін тиісті ме-
кеме басшылары тарапынан оң өзгерістер болған 
шығар. Сосын бір айтайын дегенім, мына «Сұхбат-
телефон» деген өте керек нәрсе. Сондай-ақ қазақ 
мектептерінің жай-күйі, олардың проблемалары ту-
ралы да қаламгер қауым ақын-жазушылар жиірек 
жазып, барынша атсалысса дұрыс болар еді.

– Ардабек қарағым, телефон мана үзіліп 
кетті. Өзің партия қызметкері екенің екенсің. 
Байланыстағыларға айтып қоймайсың ба? Ал енді 
менің хабарымнан кейін жағдай түбегейлі өзгеріп 
кетті деп айта алмаймын. Мектеп туралы қойған 
сұрағыңа жауабым, тіл проблемасына байланысты 
ана тілінің көкейкесті мәселелеріне орай берілген 
сұрақтар ішінде бұл туралы да айтқанмын. Елде 
тұратын, қалың қазақ арасына ақын-жазушылардың 
ат ізін сирек салуы, шындығында, бойы¬мызда бар 
кемшілік. Мұны алдағы уақытта жоспарлы түрде 
жүргізу керек. Елдің ықыласын, назарын үнемі 
естен шығармау керек. 

Қалааралық байланыс бізді сонау Атырау 
өңіріндегі алыс аудандардың бірі, құм ішіндегі 
Қызылқоға ауданымен жалғастырады.
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Байланыста – Қызылқоға аудандық партия 
комитетінің екінші хатшысы Төлеп Тілегенов.

– Әбеке,  менің сұрақтарым, негізінен тілек, 
ұсыныс тұрғысында. Поэзиядағы, жалпы қазақ 
әдебиетіндегі қайта құру процесі қалай жүріп жа-
тыр дейсіз? Көп таланттарды маңда¬йынан сипап, 
қолынан жетектеп, бағасын, батасын бердіңіз. Бізде 
жақсы ақындар көп қой. Сондай-ақ, қазақ өлеңінің 
аударылу жай-күйі де қалың жұртшылықты, 
оқырманды қанағаттандыра бермейді. Жақсы 
нәрсені әлі аудара алмай жүрміз ғой. Әдебиетке 
көптің таласы бар, ол көптің қазынасы ғой. Осы рет-
те уақыт талабына сай көп нәрселерді қайта құру 
керек секілді. Әбеке-ау, жастар газетінен сізбен 
«Сұхбат-телефон» болады дегенді оқып, қатты 
қуанып қалдым, шексіз риза болдым. Әрқашан 
деніңіз сау болсын, талмаңыз, жасымаңыз. Біз сіздің 
өлең-жырларыңызды, ақыл-өсиет сөздеріңізді естіп 
жүре берейік, аман болыңыз, аға.

Қызылқоғамен арадағы әңгіме аяқталып болмай 
жатып, қалааралық байланыс «Сұхбат-телефонға» 
Маңғыстаудың орталығы, Ақтау қаласын қосты. Те-
лефон тұтқасында облыстық «Маңғыстау» газетінің 
бөлім меңгерушісі Әбілқайыр Спанов.

– Әбеке, ассалаумағалайкүм. Менің әуелі сіздің 
соңғы, «Қазақ әдебиетіне» шыққан «Ереулі туралы 
таласқа» пікіріңіз туралы өз ойымды айтқым келеді. 
Сіз «менше ол ереуіл болу керек шығар» деген 
екенсіз. Ал біз оны нақты солай ереуіл деген дұрыс 
деп есептейміз. Маңғыстауда осындай жер аты бар. 
Махамбет батырдың ұрпақтары тұрады. Олар да сөз 
қадірін білетін шежіреге жақын адамдар. Бірауыздан 
«Ереуіл» сөзін дұрыс деп есептейді. Міне, осы ара-
да екінші бір сұрақ туады. Қазақстан Жазушылар 
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одағындағы ағалар алқасы текс¬тология мәселесіне 
әлі толық араласа алмай отыр. Жер-су аттары, ел 
аттары туралы даулы, екіұшты пікірлер көп. Солар-
ды бір ізге түсіру керек секілді. Осы туралы өзімнің 
ой-пікірімді «Қазақ әдебиеті» газетіне де жібергелі 
отырмын.

– Дұрыс, Әбілқайыр. Журналистің құлағы қашан 
да түрік. Газетке жіберіп, мақалаңның бір данасын 
маған да жібер. Оқып, танысайын. Қажет болса, өз 
пікірімді білдірейін.

– Есенсіздер ме, телефон шалып тұрған Асқар 
Жұмаділ¬даев деген оқырмандарыңыз еді. 
Қазақстан Ғылым академиясы механика-мате-
матика институтының ғылыми қызметкері. Менің 
сұрағым әдебиеттегі атаулы күндер туралы еді. Біз 
әлі күнге дейін Абай күндерін дәстүрлі түрде өткізе 
алмай келеміз. Сондай-ақ басқа атаулы күндер де 
әлі атаусыз қалып келеді. Бұл ретте, бүгінгі орыс 
әдебиетінен алатын жақсы мысалдар көп. Сіз осы 
туралы не айтар едіңіз?

– Рас, орыс әдебиеті бұл жөнінен біздерден ерек-
ше алда тұр. Оларда Пушкин күндері, Маяковский 
күндері, Лермонтов, Некрасов күндері тұрақты 
дәстүрге айналған. Бұл енді елдің мәдениетінен, 
оның өскендігін, жұртшылықтың әдебиет¬ке 
деген шынайы көзқарасын білдіреді. Бізде де, 
әрине, Сәкеннің, Бейімбеттің, Ілиястың, Сәбиттің, 
Мұхтардың күндерін неге өткізбеске? Қасым мен 
Мұқағалидың да күндерін өткізуге болады. Тірілерін 
әзір қоя тұрайық. Мұны айтуың өте орынды. Еске 
салғаның оңды. Мысалы, біз жыл сайын «Абай 
күндерін» өткізіп жүрміз. Немесе «Абай поэзия 
күндері». Ол негізінен ақынның туған жерінде, Се-
мей облысында Абай ауданында өтеді. Қаладағы 
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мұражайында жүреді. Ал біздің Қазақстан Жазу-
шылар одағында өте ме, өтпей ме, оны білмеймін. Біз 
орыс әдебиетінен, дамыған дәстүрі бар кез келген 
әдебиеттен озық үлгілерді ала білуіміз керек. Бұл 
мәселені көп болып қолға алып, ойласып ортаға салу 
керек.

– Әбділда ағай, екінші бір сұрағым бар. Сәбит 
Мұқанов «Екінші Сәкен» деп атаған Баймағамбет 
Ізтөлин деген ақын бар. Соның өлеңдері бар ма? Оны 
қайдан алып оқуға болады?

– Иә, Баймағамбет Ізтөлинді Сәкен де қатты 
қадірлеген. Олар қатар жүріп қызмет жасаған. 
Баймағамбет өзі өлеңді көп жазбаған ақын. Дүрбелең 
жылдардың жұмысына тікелей араласқан адам. 
Бізде бұл секілді ақындар көп. Олардың өлеңдерін 
тауып, жинау, бастыру алдағы күндердің еншісінде. 
Біз өмірдің өткен, әдебиеттің жалпы дамуында 
өзіндік үлесі бар ақындарды үнемі есте ұстауымыз 
қажет.

Байланыста – Шымкент облысы. Шымкент 
педагогикалық институтының доценті Әсілхан 
Оспанов Әбекеңмен аман-есендік сұрасқаннан кейін 
өзінің сұрағын ортаға салды. 

– Алдағы  жылы атақты Майлықожаның 
туғанына 150 жыл толады. Соны еске алу үшін 
қандай жұмыстар жүргізілуде? Майлықожа бүкіл 
Сыр бойына мәлім ақын. Оның нақыл-жырлары өте 
көп. Айтысқа да шебер болған ақын. Оның ел аузын-
да тараған өлең-жырлары түгел жиналып болған 
жоқ. 

–Мен Майлықожаның 150 жылдық тойы оңтүстік 
өлкесін¬де дүбірлі мереке болып өтеді ғой деп ой-
лаймын. Оның асыл мұрасын қадірлеп, қастерлеу 
парызымыз.
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Келесі сәт байланысқа Қарақалпақстаннан кел-
ген жыршы Базарбай Қибалиев шықты. Ол кісі 
Қарақалпақстандағы туғандардың ыстық сәлемін 
жеткізіп болғаннан соң, өзінің және көпшіліктің 
көкейіндегі сауал-тілегін қойды.

– «Бес ғасыр жырлайды» деген ақындардың 
өлеңдері шығады деп жұртшылық қатты қуанды. 
Шықты. Мүмкіндігінше алуға тырыстық. Бірақ 
осы халыққа керек кітаптың таралымы өте аз. 
Қазақстанның 19 облысы бар. Шындаса, соның 
біреуі-ақ осы кітаптың толық таралымын алып кете 
алады. Оның үстіне Асан Қайғыдан Сұлтанмахмұтқа 
дейінгі аралықта әзірге белгілі 666 ақын бар екен. Бұл 
3 томдық жыр жинағына соның 66-сы ғана енген. Әлі 
600 ақын сол күйінде жатыр деген сөз. Сондықтан 
халықтың тілегі мынау, мұны толықтырып, 5 том 
немесе одан да көп том қылып қайта бастырып 
шығару керек. «Шахнама», «Рустем-дастан», «Ба-
тырлар жыры», сондай-ақ басқа эпостық жырларды 
да әрлеп, ажарлап, техникалық жағын жетілдіріп, 
қайта бастырып шығаратын уақыт жеткен жоқ па? 
Бұл кітаптардың шыққандарына да 25-30 жылдан 
асып кетті. Ал халық оны енді таба алмай жүр.

– Дұрыс, Базарбай, елдің сәлеміне мың да бір 
рахмет. Өзің де Нүкіске, Қарақалпақстандағы 
бауырларға менің ыстық сәлемімді жеткіз. «Бес 
ғасыр жырлайды», шындығында, өте аз таралыммен 
шықты. Мұны толықтырып, қайта бастыру керек 
дегеніңе қосыламын. Енді бұның бір негізгі жолы ел-
елден, жер-жерден осы мәселені қозғайтын хаттар 
түсіру керек.

Сағат 11-ден басталып күндізгі 2-ге дейінгі 
аралықта жүрген «Сұхбат-телефонда» бір сәт 
те үзіліс болған жоқ. Қалың оқырман қауым, 
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әдебиет жанкүйерлері қазақ әдебиетінің өз тілімен 
айтқанда, төбе билерінің бірі, ақындар ағасы 
Әбділда Тәжібаевпен бір сәт болса да сұхбаттасып, 
көкейлерін қозғаған сансыз сауалдарға жауап алуға 
тырысты. Бұл қалың жұртшылықтың әдебиетке де-
ген озық талғамын, биік парасатын көрсетті. Әбекең 
осынау әдебиет майданына айрықша көңіл-күймен 
дайындалған екен. Әңгімелесу сәттерінде бірде 
арқаланып, жанып-жасанып, енді бірде көңілі пәс 
тартып, жүзі күреңітіп, кей сәттерде сәл мұңайып 
қалып отыратын ақындық көңіл-күйді айтпай та-
нып отырдық. Жалпы әдебиет туралы қорытынды 
пікір айтқанда көркем әдебиет айналасындағы әр 
түрлі әңгімелер турасында Әбекең айтқан «Әділ ай-
тыстар бізге ауадай қажет» деген қанатты сөзге ат 
байладық.

Әңгіме аяқталып келе жатты. Өлшеулі уақыт та 
өтіп барады. Телефон толас табар емес. Біз жиналар 
қарсаңында, «Сұхбат-телефон» басталғанға дейін 
арнайы хатпен келген соңғы сұрағымызды қойдық.

– Құрметті Әбеке, сіздің ақындық дарыныңыздың 
терең тамыры, шабытыңыздың қайнар көзінің бірі – 
Сыр өңірі, Сырдың сұлу табиғаты. Сіз бір кезде:

Сырым менің, Сырым менің сырласым,
Алғам сенен Сырдай терең жыр басын,–

деп жазғансыз. Ал соңғы 10-15 жылда Сырдың 
суы тартылуға жақындады. Оның бойының әсем 
табиғаты бұрынғы көркінен айрылып барады. Міне, 
осы проблема туралы сіз не жаздыңыз, қазір не жа-
зып жатырсыз? Сол туралы білгім келеді.
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Сұлтанәлі Балғабаев, жазушы

– Бұл проблеманы мен де білемін. Мұны ойлағанда 
көңілім құлазып кетеді. Көзімнің жасы моншақтап 
отырып, бірнеше өлеңдер жаздым, әлі де жазамын. 
Қолымнан басқа көп нәрсе келмей жатыр. Әркім көз 
жасына қожа деген ғой, қарағым.

Туған жер қадірін білетін, туған ел проблемасын 
көтере білетін ақындық жүрек тағы бір бұлқынып 
қалды. 

Сол сәт біздің есімізге бұдан көп бұрын марқұм 
Мұқағали Мақатаевтың бір әдеби кеште қақ төрде 
отырған Әбекеңе қарап оқыған арнау өлеңінің мына 
бір жолдары есімізге оралды:

Болғанда ұйқы-тұйқы ақ самайың,
Әбеке, қалай сені жат санайын.
Абыржып, асаңды ұстап отырғаның
Ашулы Грозный патшадайын.

Үш сағат бойы тынбастан жігіттік жігермен, 
ақындық қуатпен, үлкендік парасатпен, ағалық 
тілекпен оқырмандар сұрағына талмай жауап бер-
ген ақын Әбділда Тәжібаев бір сәт үнсіз қалды. Ойға 
шомды. Оның жүрек пернесін тербеген қандай әсер 
екен деген оймен біз де үнсіз қалдық.

Ақын үйінен арқаланып, айбынданып, жігерімізді 
жанып, үлкен бір дәріс тыңдаған көңіл-күймен 
шықтық. Күз сәулесі бізге одан әрі жұмсарып, 
нұрланып кеткендей көрінді. Аяқ астында алтын 
жапырақтар ақ парақтардың сыбдыр-сыбдыр да-
уысын қайталап, көңіл самалымен қосыла сөйлеп 
жатты.

  Қыркүйек, 1986 жыл.
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ЕЖЕЛДЕН ЕРКІН ЕЛ ЕДІК...
Академик, заң ғылымының докторы, 

Қазақстан Республикасының халық депутаты 
Салық Зимановпен сұхбат 

Желтоқсанның желкем, бұлыңғыр күндерінің 
бірінде алдын ала келісім бойынша, Салық 
Зимановтың үйіне бет алып келе жаттым. Ала-
тау көрінбейді. Күннің көзін бұлт басқан, тұман 
тұмшалаған. Жібек жолы көшесінің көк базарға 
иек артқан мүйісінен бой көтерген үш қабат үйдің 
басқыштарымен көтеріліп келе жатып, неге екенін 
кім білсін, жаңа жылдың табалдырығына жақсы 
үмітпен қадам басқалы тұрған қалың жұртшылықтың 
қарасы бүгін күндегіден де қоюланыңқырап, базарға 
құлағандардың базынасы көбейіңкіреп кеткенін тағы 
бір еске түсірдім. Көңілдің Алатауы да көрінбейді. 
Оның да көзін тұман тұмшалағандай...

Өйткені, «Ежелден еркін ел едік» деп ауыз тол-
тырып айтсақ та, шынтуайтына келгенде, шідеріміз 
алынбай, тұсаулы аттай тұралап келгенімізді қалай 
жасырайық. Өткен жылы (1991 ж.), желтоқсан ай-
ында Тәуелсіздігімізді заң жүзінде толық алып, 
соның нәтижесінде Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 
болдық. Міне, осы жақсы да тарихи сәттің бастауы 
бұдан екі жыл бұрын егемендік алуымызда жатыр 
еді. Бұл егемендік бізге оңайлықпен келген жоқ, 
сондай күрделі де жауапты сәтте академик Салық 
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Зиманов ағамыз ерекше қайрат, білім мен жігер 
көрсеткенін айту – азаматтық парыз.

   * * * 
– Қазақстан республикасы Жоғарғы кеңсесінің II 

сессиясында күн тәртібіне қойылған мәселелердің 
ең бастысы – ел егемендігі туралы мәселе болатын. 
Ойлағандай-ақ бұл мәселенің толғағы қатты бол-
ды. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп, 
төменшіктеп қалған төлеңгіт мінез де, өгей шешенің 
өктемдігіне бас изеп қалған жадағай жалтақтық та, 
шығашап шарттылық та, ұрда жық көзқарас та осы 
күндерде бой көрсетті. Азаматтық көзқарастарын 
ұлттық мінез жеңіп кеткен кейбір депутаттар 
сессияның бесінші күні бесін ауа сіздің сөзіңізден 
кейін жөнге келгендей болды-ау. Егемендік алдық. 
Ежелден еркін ел едік, сол еркіндігімізді ел болып 
жабылып, енді заңдандырып жатырмыз. Іс мұнымен 
бітпесе керек. Сіз бұл пікірге қалай қарайсыз? 

– Жалпы, егемендік дегенді қарапайым халық, 
қалың жұртшылыққа әрі жатық әрі ресми түрде 
қалай түсіндіруге болады?

Ежелден еркін ел едік. Бұл сөз менің де көкейімде 
қатталған, жүрегімде жатталған. Осынау сұрақтарға 
мен екі бөліп жауап берейін, өйткені әңгіме ыңғайы 
солай келетін секілді.

Жасырып, жабатыны жоқ, Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Кеңесінің екінші сессиясының күн 
тәртібіндегі 36 мәселенің бірі әрі бірегейі Республи-
ка егемендігі туралы мәселе парламентте де, одан 
тысқары жерлерде де қызуы төмендеместен қиын 
да күрделі сұрақтардың негізгісі болды. Бір ғана осы 
мәселе хақында жүздеген хаттар мен ұшқыр ойлар 
түсті. Олардың артында жеке адамдар да, ұжымдар 
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да, онда Декларацияның баспасөзде жарияланған 
жобасының баптары бойынша ұсыныс, тілек, 
пікірлер жеткілікті болатын, баламалы жобалары 
да аз болған жоқ. Жоғарғы Кеңес алдындағы алаңда 
бір-біріне қым-қиғаш қайшыласқан ұрандар мен та-
лаптар ұсынған шерулер мен жиындар, бас қосулар 
болып жатты. Оның бірі егемендік мәселесін ерекше 
жылдамдықпен қарап бекіту керектігін айтып, даму 
еркіндігі үшін республиканың толық дербестігін 
алуы қажеттігін және орталықтың үстемдігін 
шектеп, ішкі саясатқа қалыптасқан қожалығын 
бұдан былай тоқтату мәселесін жақтаса, біреулері, 
керісінше, бұл мәселені бүкіл республика халқының 
еркіне салып шешуі үшін референдум өткізу қажет 
деп Декларацияны қабылдамау жөнінде ұсыныс 
жасады. Пікірлер қайшылығы ұлттық көзқарастың 
әр түрлілігін де аңдатты. Ұлтаралық қарама-
қайшылықтың қаупі де бой көрсетті. Мұндай бой 
көрсету Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
дербестігі туралы Декларацияның негізгі жобасын 
жасаған, мен жетекшілік еткен Жоғарғы Кеңестің 
комиссиясында да болғаны рас. Комиссия құрамына 
пікірлері мен көзқарастары әр келкі депутаттық 
топтардың өкілдері кірген еді. Сондықтан да, коми-
сия жұмыс істеген кезде, жекелеген бір сұрақтарды 
талқылағанда, мәселе кейде бір ғана артық дау-
ыспен шешілсе, кейде дауыс 9:9 болып, тең түсіп, 
тектірес болып отырды. Әйтеуір, Жоғарғы Кеңес 
шешім қабылдағанда ақиқат пен ақыл жеңіп шықты. 
Бұл алғашқы сұрақтың алғашқы бөлімі болсын.

– Еркіңіз білсін, Салық аға. Тізгін сізден, тілек 
бізден.

– Егемендік бізге не береді? Ең алдымен ол 
республикамыздың барша халқының жан-жақты, 
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еркін және тәуелсіз дамуына құқықтық негіз 
қалайды. Ол қазақ халқының ұлттық қайта өрлеуіне 
қозғаушы қанат беріп, сол процесті әрі орнықтырады, 
әрі қорғайды. Және де, әкімшілдік-әміршілдік жүйе 
кезінде империялық құштарлықпен, жұмсарта 
айтқанда, тығырыққа тұтқындалған қазақ халқының 
өзінің тарихи талайы үшін, мәдениеті мен тілі үшін 
мемлекеттің жауапкершілігін арттырады. Декла-
рация кең байтақ Қазақстанның ұланғайыр жері 
мен табиғи байлықтарын халқының келісімінсіз 
орталықтың шектен тыс билеп-төстеуінің 
заңсыздығын көрсетіп, озбыр үстемдіктен қорғайды. 
Бір ғана мысал, Қазақстанның 18 миллион гектарға 
жуық жері бұрынғы Қорғаныс Министрлігінің 
басы бүтін қожалығында. Бүгінгі таңда Семей 
облысындағы аты әлемге әйгілі атом сынақ аймағын 
қосқанда, бізде 6 аса үлкен атом сынақ аймағы бол-
ды. Солай бола тұрса да, олар тұрғын халықтың 
тіршілігіне, денсаулығына тигізген орасан зор ке-
сапаттары үшін республика қазынасына соқыр 
тиын да төлемей келеді. Декларация, бұдан бы-
лай, жер мен табиғат байлықтары республика мен 
халқымыздың бөлінбес жеке байлығы екенін жа-
риялайды. Әрине, белгілі принцип пен шындықтың 
жүзеге асуы үшін әлі де көп алшақтық бар. Бұларды 
өмірде іс жүзіне асыру үшін табандылық пен уақыт 
қажет. Осылардың бәрін байыптап, бағамдай кел-
генде, Декларацияның қабылдануы республи-
ка мәртебесі жолында адамгершілік жағынан да, 
құқұқтық жағынан да, алдағы мақсаты мен мәні 
жағынан да, сөз жоқ, ерекше маңызды құжат болып 
табылады. 

– Ұлттың ұлы туы – оның тілі. Қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе берілді деп, мерейіміз өскенмен, 
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байсалды қарасақ, бұл мәселе қазақ баспасөзінен 
басқа басы ауырып, балтыры сыздап жатқандар әлі 
аз. Мұны мәңгүрттік дейміз бе, әлде ақыл-ойдың 
тұсауланған психологиясының толық кесілмегендігі 
дейміз бе? Қаулының қабылдануы бар, халықты 
жұмылдыруы бар...

 – Ойыңды түсіндім. Мұндай заң бұған дейін 
де қабылданған, бірақ ғұмыры ұзақ болмаған. Ре-
спублика дербестігі туралы қызу пікірталастар 
өрбіген тұста кейбір топтар мен аймақтар атынан 
республикада қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе 
беру мәселесін тоқтату туралы да ұсыныстар бол-
ды; қазақ тілімен қатар орыс тіліне де мемлекеттік 
мәртебе беру туралы мәселе қойылды. Жоғары 
Кеңес депутаттары бұл империялық – отарлық 
бағыттағы пікірлерге тосқауыл қойып, көпшілік да-
уыспен қабылдамай тастады. (Бұдан соң, неге екенін 
кім білсін, республика Министрлер кабинетінің тіл 
туралы Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсынысы түсті. Онда Қазақстанда қазақ тілі 
мен орыс тілі ресми, яғни мемлекеттік мәртебе ал-
сын деген тұжырым болды. Бұл сыңар жақ көзқарас 
биыл, 1992 жылы түзетілді, енді қазақ тілінің да-
муына, қорғалуына, келешегіне деген сенім берік 
болар деп сенеміз. – Ө. О.). Екінші сессияның тек 
ақырғы жұмыс күндерінде барып, бұл мәселені күн 
тәртібінен алып тастауға қол жеткіздік. Шындығын 
айту керек, бұл тіл саясатына араласу орталықтың 
тарапынан, соның ықпалынан туындаған еді. Бұған 
Одақтық шарттың жобасын оқып, анық көз жеткізуге 
болады. Оның 19-бабында: «Шартқа қатысушылар 
ұлтаралық қарым-қатынас құралы болғандықтан, 
КСРО-ның мемлекеттік тілі ретінде орыс тілін тани-
ды» деп айтылған. Осы арқылы өз тілін мемлекеттік 
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тіл деп қабылдаған барлық республикалардың 
егемендік туралы Декларациясына тас лақтырылып 
отыр. Бұл – ұлттың өз еркіндігі мен таңдауына тұсау 
салу деген сөз. Тоқ етерін айтқанда, тіл таңдау са-
ясатына қысым мен үстемдік жасау іс жүзінде әлі 
өмір сүріп отыр деген сөз.

Қазақ тілінің қазіргі кезеңіндегі бұл жұмыстар же-
дел жүруі қажет. Алғашқы қадамдары үміттенерлік. 
Ол әлі ұяңдау, шектеулілеу. Дей тұрғанмен, жол са-
лынды. Мектеп жасына дейінгі, мектеп пен жоғары 
оқу орнындағы, сіз айтқан бұқаралық мерзімдік 
баспасөздегі қозғалыстар көңіл аударарлық, бірақ 
әлі де көңіл марқаятын дәрежеге жеткен жоқ. «Қазақ 
тілі» қоғамы да қызу жұмыс жүргізуде. Алай-
да, қолдары қысқа. Алдағы міндеттер айқындала 
түсуде, мәдениет пен салт-дәстүрдің, ұлттық өзіндік 
белгілелер мен қасиеттердің, жер-су атауларының 
тарихи көне атауларының, тың игеру кезінде 
тілімізге тұтқиылдан тұтастай еніп, тізгін ұстаған, 
өзгерген қала атауларының қалпына келтірілуі үшін 
істелетін шаралар, шешімдер белгіленуде. Өкінішке 
орай, бұл шешімдер әлі де кең қанат жая алмай 
отыр. Қазақ тілінің қолданылу аясы мемлекеттік 
тіл ретінде өкімет және басқару органдарының 
күнделікті өміріне дендеп енбей отыр.

– Осындай көрініс күрделі әрі принципті 
мәселелерді талқылаған Жоғарғы Кеңес сессия-
сында да анық байқалды. Бұл туралы республи-
ка баспасөзінде бірнеше рет жазылса да, нақты 
нәтиже берген жоқ. Мәселе залында ілеспе ау-
дарма жасайтын, мейлінше жабдықталған тех-
ника болғанына қарамастан, мәжіліс, негізінен, 
орыс тілінде жүргізілді. Осындайда «бұлақ басы-
нан тұнады» деген қағида еске түседі. Бір ғана мы-
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сал, республиканың бас прокуроры болып бекігелі 
тұрған Ж.Тұяқбаевқа қойылған оннан астам сұрақ 
орыс тілінде берілді, жалғыз ғана белгілі жазушы 
Шерхан Мұртаза ағамыз қазақша және өте қажет 
сұрақ қойды. Ал сұрақ берген депутаттардың басым 
көпшілігі қазақтар болатын. Салық аға, мұның бәрі 
қазақ тілінің шеменнен берік шідерінің әлі толық 
алынбағанын көрсетеді ғой.

– Журналист ағайындар жіті байқаған бұл 
жағдай бізді де талай толғандырған. Амал нешік, 
қазіргі ахуал осындай болып тұр. Тіпті, қоғамдық, 
әсіресе шығармашылық ұйымдардың өзінде де, 
оны айтасыз-ау, Қазақстан Ғылым академиясын-
да жағдай осылай болып жатқан жоқ па?! Қанатты 
сөздер қағаз бетінде ғана қалып жатыр.

– Өкінішке орай, солай екені рас. Халық үмітпен 
күтеді, қаулы қағаз жүзінде қалады. Қаулы қағаз 
жүзінде қалады демекші, жұртымыздың ба-
сым көпшілігі, дерек бойынша, 70 пайызға жуығы 
ауылдық жерлерде тұрады. Олардың мәдени-
тұрмыстық, әлеуметтік-қоғамдық жағынан 
қызмет көру деңгейі өте төмен. Артта қалған 30 
ауданның өзін былай қойғанда, күнкөрісі күйзеліске 
жақындарының жөнге келтірілуі үшін үкімет та-
рапынан, парламент тарапынан қандай іс-шаралар 
жүзеге асырылуы тиіс деп ойлайсыз?

– Парламент артта қалған аудандардың 
мәселесін әзір қарай қойған жоқ. Бұл өте маңызды 
әрі кезек күттірмес мәселе, бұған Жоғарғы Кеңес 
міндетті түрде қайта оралады. Депутаттық топтың 
сұрау салуына орай Үкіметтің осы шағын аудандар-
ды көркейту жолындағы іс-шаралары тыңдалды. 
Бұл мәселе жөнінде үкімет арнайы жоспар 
қабылдағанмен, ол өте мардымсыз жүзеге асуда. 
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Республиканың 1991 жылға арналған әлеуметтік-
экономикалық дамуы және қаржы бөлу туралы 
мәселелері қаралғанда, бұл сұрақ бірнеше мәрте 
қойылды да. Осыған орай, 1991 жылдың қаңтар-
ақпан айларында Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің ке-
зектен тыс сессиясын шақыру, онда ауыл-селоны 
дамытудың мәселелерін талқылау жөнінде шешім 
қабылданды. Үкімет «Ауыл» атты бағдарлама да ба-
стап отыр, ол да Жоғарғы Кеңес сессиясында жаңа 
жылдың жазында арнайы қаралады.

– Жер дауы – жұртымыздың жүрегінен өшпес 
орын алған жанды мәселесінің бірі. Атамекенді 
асыл қазына, абзал қасиетке балаған ата-бабамыз 
жері үшін барын берген. Жер дауы қазір ушығып, 
ұшынып тұрған заманда, «Жерді сатуға болмайды» 
деп жүрегі езіліп, шыр-пыр болған шынайы көңілді 
шет қақпай қылғысы келетіндер де бар...

– Бұл мәселе туралы кереғар пікір керемет 
көп. Жерге иелік қай тұрғыда болу керек, ауыл 
еңбеккерлері жердің шынайы иесі болу үшін не 
істеу керек, жекеменшік иелікті өрістеткен дұрыс 
па, әлде коллективтік меншік дұрыс па деген 
сұрақ бір шешімін табар емес. Ресей фермерлік 
шаруашылықты өрістету бағытын ұстанып отыр, 
ол – жерді сатып алуға, сатуға болады, яғни жер 
жекеменшікке беріледі деген сөз. Мұны кейбір ре-
спубликалар да қолдап отыр. Қазақстан бұған 
басқаша қарайды: біздің жағдайымызда жерді 
жекеменшікке беру, сату қауіпті іс болып табылады.

Жергілікті халықта жерге қожа болудың не тари-
хи тәрбиесі, не қалыптасқан дәстүрі жоқ.

Өткеніндегі көшпелі малшылық, бүгініндегі мал 
шаруашылығының қалыптасқан жағдайы, тұрғын 
халқының басым көпшілігінің осы салада болуы бұл 
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жағдайды қиындатады. Осы ерекшеліктер жер-
ге иелік етудің жекеменшіктік тәсіліне көшу үшін 
мүмкіндікті өте қатты шектейді. Сондай-ақ жер-
ге иелік етудің қалыптасқан коллективтік дәстүрі, 
колхоздар мен совхоздар, жалпы алғанда, пайдасыз 
болып отыр.

Жерден қол үзген шопан, шаруа, малшы, егінші 
жеке иелі¬гінде жер болмағандықтан да, оны тиімді, 
дұрыс пайдалануға жеткілікті түрде жаны аши 
көңіл бөлмейді. Шығыннан шыға алмай отырған кол-
хоздар мен совхоздардың азаймай отыруы – соның 
бір дәлелі. Бүгінгі таңда олардың республикадағы 
қарызы бір миллиард сомға жетіп отыр. Бұл 
қарызды есептемей, жойып жіберу туралы мәселе 
көтерілуде. Керісінше, артта қалған ауылдардың 
жағдайы дұрысталуы үшін қосымша қаржыларды 
үсті-үстіне бөліп, қамқорлық жасаған жөн.

– Жоқшылық деген жау шығып, жағадан алған 
заманда, мәселенің бір ұшы жоғарыда айтылған 
мәселелерге тіреліп жатқаны түсінікті.  Жұртшылық 
жадағай күн кешуде. Ашаршылық деген осы ма деп 
айта жаздап отырған жай бар...

– Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етудегі 
қазіргі талондық жүйе де зәру мәселенің ойдағыдай 
шешілуін қамтамасыз еткен жоқ. Бұл мәселе бұдан 
әрі қиындай түседі деп ойлаймын. Бағаның ай санап 
емес, апта санап өзгеріп, дүниенің бәрінің өлшеусіз 
қымбаттап бара жатқанын көріп, бұған жасар 
көмектің жоқтығын сезіп, пұшайман болады екенсің. 
Мемлекеттің берер несие-қаржысы да қысқарып 
келеді. Азық-түлікке қойылған келісім-бағдар 
шарықтап өскен сайын халықтың әлеуметтік-
тұрмыстық деңгейі төмендеп келе жатыр.
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Меніңше, негізінен тауарлар мен азық-түлік 
кәсіпкерлер мен пиғылы ақшаға ауған алаяқтардың, 
алыпсатарлардың қолдарында. Мұны білсе де, 
Үкіметтің қолынан келер қайраны болмай отыр. 
Қазіргі жағдайда әлеуметтік жағынан әлсіз 
қорғалғандардың қатары күн өткен сайын өсіп 
отырғанда, өз республикамызға тән, өз ұлтымызға 
етене қадамдар және сенімді әрі тұрақты қадамдар 
жасауымыз қажет. Ресейдің барлық реформасы мен 
қолданған әдіс-тәсілдері сол күйінде бізге де келе 
береді десек, бұл – үлкен қателік. Және бір баса ай-
тарым, жалпыдан жекешеге өтер кезеңдегі әрбір 
қателік үлкен өкінішке ұрындырады. Бұл мәселеге 
аса баяғыдай асыра сілтеуге жол беруге болмайды. 
Әр мәселенің екі жағы болатынын ескере отырып 
қимылдаған дұрыс.

– Сөзіңіз аузыңызда, көп жерлерде жекешеге 
көшу бір орыннан тапжылмай тұр. Ал қалалық жер-
лерде, кей тұстарда қазағымыз қамшысын ұстап, 
қазынадан айырылып, құр қалатын секілді.

– Рас айтасың, қазір дүкендерді, асханалар мен 
дәмханаларды, шағын қонақ үйлерді жекешелендіру 
жүріп жатыр. Мұны кімдер алып жатыр? Көбіне-
көп, тіпті, негізінен дейік, көбін келімсектер сатып 
алып жатыр. Базарлы қатынастарға барудың жолы 
осы екен деп, барымыздан айырылып қаламыз 
ба деп қорқамын. Енді тіпті кітап дүкендерін, 
кітапханаларды сатып алуға шыққандар бар. Бұған 
жазушы, журналист аға¬йындар ара тұрып, мұның 
ұлт мәдениеті мен рухы үшін орасан зор кеселі бар 
екенін айтып, тосқауыл болуда. Алайда, ақшасы көп 
адам осылай қоқаңдай берсе «айналдырған ауру ал-
май қоймайды» дегендей, әлгі сұғанақтардың мерейі 
үстем болмасына кім кепіл? Бұл үшін республика 



99

Үкіметінің ұлт мүддесін көздеген, ұлт мәдениетін 
қорғаған нақты қаулы-қарары қажет. Жалпы же-
кешеге жүгіру жай-күйін тұтас ұлттық шеңберде, 
өз халқымыздың мүддесін әріден ойлай отырып 
жүргізілуіне күш салуы – әрбір халық депутатының, 
қазақ перзентінің парызы болса керек.

Республикада аштық болады деген алыпқашты 
сөз бар, меніңше, оған негіз жоқ. Бірақ әрбір азық-
түлік көзі жете назарда ұсталып, оны талан-
таражға салмай пайдалану аса қажет. Биыл¬ғы 
жылдың астығына да аман-есен жетерміз деп отыр-
мыз. Ең бастысы – ел тыныштығы қазіргідей саяси 
ахуал ойнамалы болып тұрғанда, «Жау жоқ деме – 
жар астында, бөрі жоқ деме – бөрік астында» деген 
даналық сөзге мән беріп, саяси жанжал мен айдап 
салу – арамдық пиғылдың бәрінен сақтанған дұрыс.

– Дұрыс қой, дегенмен тым сақ боламын деп 
жұмсақ болсақ, әркімнің ауызында кетіп жүрмейміз 
бе?

– Атамыз  қазақ, «орыстан көршің болса – жаныңда 
айбалтаң болсын» деген екен.  Қарттарымыз қалт 
айтпаған ғой. Қару асынып қоқиланып, қылыш асы-
нып қыдыңдаған бар екенін үнемі назарда ұстау па-
рыз. «Сыйға – сый, сыраға – бал» деген салиқалы 
да сабырлы сөзді малдансақ та, «қамданған қапы 
қалмайды» деген пікір және бар. Кезінде кеткен 
қиғаштықтарды түзеу бір күннің жұмысы емес, 
өз топырағымызда азшылыққа ұшырап, өгей 
бола жаздаған халқымыздың қуанышы көп бо-
лар күн келетініне сенемін. Кезінде ел басқарып, 
«халқымыздың 2 пайызы ғана сауатты болды» деп, 
талай биік-биік мінбелерден мәселенің байыбына бар-
май сөйлеген ағаларымыздың, азаматтарымыздың 
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жаңсақтығы мен қателігін түзейтін қалың еліміз – 
қара орман қазағымыз аман болсын.

– Салық аға, әлі де көкейде көп сұрақ бар еді. 
Оның бәрін қазбалай беруге уақыт тығыз. Жер тар. 
Айтқаныңыз келсін.

* * *
Мен Салық ағаның үйінен шыққанда желтоқсан 

жазға айналып кеткендей екен. Бұлт ыдырап, тұман 
ашылған. Алатауым анық көрінеді, асқақ көрінеді. 
Көңілімнің бұлты да көшіп жүре берді. Күлімсіреп 
аспан тұрды...

Желтоқсан, 1990 жыл.
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«БЕС НӘРСЕГЕ АСЫҚ 
БОЛ...»

Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясының академигі, ғылым қайраткері 

марқұм Серікбай Бейсембайұлы Бейсембаевтың 
толғаныстары жас толқынға 

жарқын өнеге болғандай.

Ардагер ағамен алдын ала сөйлесіп, аз-кем 
әңгімелесу үшін біршама уақыт бөлуін өтіндім. «Жа-
стар өкілімен кездесуге мен де құштармын. Ол менің 
жарқын жылдарымның куәсі ғой. Жадымда қалған 
жақсы күндерді тағы бір еске түсіріп мен де бір 
жаңарып, жасарып қаламын»,– деп Сәкең ағынан 
жарылды. Қоңырау шалардағы «қайтер екен» де-
ген қобалжуымыз әп-сәтте сейіліп, абзал ағаның 
әлгі сөзінен кейін табалдырықтан именбей аттадық. 
Шағын стол үстінде жатқан, уақыт табынан 
сарғайып, сыры кетсе де, сыны кетпеген суреттер-
мен танысып отырып, алғашқы сұрағымды қойдым.

– Жастар сіздің есіміңізді сырттай жақсы біледі. 
Ал, шығармаларыңызды білетіндер, сізді қатты 
қадірлейді. Тарих ғылымы – әрі қиын, әрі қызық 
ғылым. Өйткені, бұл ғылымның дамуы заман 
ырғағымен, уақытпен өлшенеді ғой. Уақыт демекші, 
тарихшының балалық, жастық шақ тарихымен та-
нысу оқырмандар үшін бір ғанибет болар еді деп ой-
лаймын...
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– Өмірбаян – өткен жол. Сондықтан да аға 
ұрпақтың өткен жолдарын білу – ойлы жасқа та-
рих екені даусыз. Мен 1912 жылдың желтоқсан ай-
ында Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы 
№11 ауылда дүниеге келдім. Әкем ағаш шебері 
екен. Бірақ мен әке қамқорлығын сезініп үлгере ал-
мадым. Ол кісі 28 жасында дүниеден өтті. Мен ол 
кезде алты жаста ғана едім. Әкем сол аз ғұмыры 
ішінде көп назарына ілінген жан болған. Кезінде 
Сұлтанмахмұт Торайғыровпен таныс, дәмдес, сыр-
лас болған. Мұның өзі оның азғантай өмірбаянын 
мазмұндандыра түседі.

Әке – асқар тау ғой. Мен әкесіз ерте есейіп өскен 
жанмын. Өмір мектебі осындай ауыр сабақтардан 
басталды. Біздерді қиындық шыңдады, жоқтық 
үйретті, тұрмысқа баулыды. Бұл күнде осынау 
сөздерді айту арқылы жастарға тәлім-тәрбие 
береміз.

– Қай жылы хат таныдыңыз, алғашқы ұстазыңыз 
кім еді?

– Алғашқы ұстазды ұмыту мүмкін бе? Оның 
үстіне, ол атақты Жұмат Досқараев секілді ұстаз 
болса.

– Бұл кісінің алдын көрген адамдар аз емес. 
Жаңылмасам, қос академик Шафих Шокин мен 
Хамза Жұматов осы кісінің шәкірттері емес пе?

– Иә, иә. Хамзекең қазір арамызда жоқ, өте да-
рынды ғалым еді марқұм. Қыруар жаңалық ашты, 
ал Шафих ағаңды өзің білесің, өз саласының білгірі. 
Мен осы бір парасатты да білімді ұстазыма өмір 
бойы қарыздармын. Өмірге көзімді ашып, көкірегіме 
сәуле құйды. Ұстаздық – ұлы мамандық деп осын-
дайдан айтылса керек.
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Найзатас деген жерде хат таныған соң, 
Павлодардағы төрт жылдық мектепте оқыдым. Со-
дан Баянауылдағы мектептің бесінші класын бітіріп, 
оқудың дәмін біле түстім. Енді тек қана одан әрі 
оқысам деген, білімімді одан әрі жетілдірсем де-
ген арман-мұрат албырт мені Семейден шығарды. 
Сөйтіп, 1929-1931 жылдары Семей өнеркәсіп-
экономика техникумының студенті болдым.

– Сіз туралы өмірбаянды очеркте Воронеж, Харь-
ков қалаларында оқыған деген мәлімет бар. Осы бір 
жайды таратып айта кетсеңіз.

– 1931 жылы Семейдегі әлгі техникумның жа-
нынан жоғары оқу орнына түсуге дайындайтын 
курс ашылып, мен соған іліндім. Сол жылы Воро-
неж қаласындағы Сауда институтының студенті 
атандым. Онда мен бес жылдай оқыдым, 1936 жылы 
біздің топты Харьков Сауда институтына ауы-
стырды. Содан Харьковтен шықтық. Сол жылдың 
наурыз айында экономист деген мамандық алып, 
туған Қазақстанға оралдым. Сол жылы Қазақ 
тұтынушылар одағының курстық базасы оқу ісінің 
меңгерушісі болып қызметке кірістім.

– ВЛКСМ мүшелігіне сол институтта оқыған 
жылдарда қабылдандыңыз ба?

– Жоқ. Мен 1928 жылдан ВЛКСМ мүшесі едім. 
Яғни, Баян-ауылда оқып жүргенде комсомолға 
кірдім. Ал мүшелік билетті Воронеж қалалық 
ұйымынан алдым. Сол комсомолдық билетім әлі 
өзімде, міне мынау, – деп Сәкең сұрғылт түсті 
шағын мұқабалы көне билетті маған ұсынды. Қазіргі 
алқызыл билеттің мұрағаттан ғана кездесетін ар-
дагер түріне қызықтап қарап жатырмын. Сәкең 
сөзің жалғастырды. – Менің жастық шағымның 
қымбат бір куәсі осы. Өмір бойы құрметпен сақтап 
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келемін, тіпті бірнеше рет өтініш жасағанмен, 
мұражайға да бермей қойдым. Қимаймын. Жалын-
ды жылдарымның жаңылмас куәсі ғой. Майданда да 
жанымнан тастаған жоқпын.

Ардагер аға осы жерде толқып, бір сәт үнсіз 
отырып қалды. Мүмкін артта қалған сол бір аяу-
лы шағын тағы бір рет ойына алған шығар. Мүмкін, 
кешегі қан майданда партия ұйымының жетекшісі 
бола жүріп, жас жауынгерлерге көсем бейнесі бар 
комсомолдық қызыл билет берген сәтін көз алдынан 
тағы бір өткізген шығар.

Мен де іркіліп, ағаның ойлы жүзіне назар 
тоқтаттым. Сол сәт менің жанарым оның кеудесіндегі 
КСРО Журналистер одағының мүшелігі туралы 
белгіге түсті.

– Cіз де журналист екенсіз ғой? – деп қуанған 
үнмен келесі сұрағымды қойдым.

– Журналист  болу  деген  сөз  үлкен  жауапкершілік 
жүктейді.  Бұл – қиын мамандық. Мен сан мыңдаған 
кеңес журналистерінің қатарында болғанымды 
әрқашан мақтаныш етемін. Ал енді мен саған бір 
қызық айтайын ба? Мен тіпті «Лениншіл жаста» да 
қызмет атқардым.

Бұл, шынында да, мен күтпеген әңгіме еді.
– Қай жылдары, кім болып?– деп жеделдетіп 

сұрақ бердім.
Мен 1937-1938 жылдары Қазақстан ЛКСМ 

Орталық Комитетінде нұсқаушы болып істедім. 1938 
жылдың басында мені «Лениншіл жасқа» редактор 
етіп тағайындады. Бір жылға жуық қызмет істедім. 
Әрі бір жағынан комсомолдың Орталық Комитетінің 
нұсқаушылық қызметін қатар атқардым. Шынын 
айту керек, журналистік тәжірибем жоқ, оның 
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үстіне өз мамандығым емес, маған бұл қызмет оңай 
болмады.

– Сол кезде жазу жұмысымен айналыстыңыз ба? 
– Жоқ. Бірақ келер жылы «Лениншіл жаста» 

«Құдай іздеушілер мен құдайшылар» деген алғашқы 
материалым жарияланды. Мен бұл мақаланы тарих-
шы Е. Бекмахановпен бірігіп жазған едім. Содан бері 
жастар газетінен қол үзгенім жоқ. Тұрақты авто-
рымын. Және сол жылдардан бері жастар газетінің 
тұрақты оқырманымын.

– Омырауыңыздағы «Қызыл жұлдыз» ордені 
мен «Сталинградты қорғағаны үшін» медалінің 
тарихының өзі бір шежіре болар. Егер мүмкін болса, 
сол күндерден де бір естелік айта отырсаңыз.

– Біздің отбасы соғысты Минскіде қарсы алды. 
Онда Батыс ерекше әскери округінің Минскідегі 
әскери-саяси училищесінің аға оқытушысы едім. 
Кейіннен біздер Архангельскіге көшірілдік. Ол 
қалада 1942 жылға дейін болдым. Берген ары-
зым қанағаттандырылып, Сталинград майданына 
келдім. Осында, авиаполкта партия ұйымының хат-
шысы болдым. Генерал Толбухин басқарған 757-ші 
армияның саяси бөлімінде үгітші-лектор міндетін 
атқардым. Сталинградта 1943 жылдың 3 ақпанына 
дейін болып, қаланы жаудан босаттық. 1942 жылы 
«Сталинградты қорғағаны үшін» медалімен наград-
талдым.

Содан кейін Вильнюсті азат етуге қатыстым. Қала 
көшелеріндегі ұрыс өте қатты болды. Әр үй үшін ая-
усыз шайқас жүрді. Шіркеу ішінде болған бірнеше 
күндік ұрыста жау мергенінің оғынан ауыр жара-
ландым. Штаб бастығы, полковник Мұхамедов осын-
да қазаға ұшырады. Тәжік жігіті болатын. Соғыстан 
кейін Вильнюсте полковник Мұхамедовке әдемі 
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ескерткіш орнатылды. Бұл халықтар достағының 
жарқын мысалы. Мұндай дос халықты ешбір жау 
ала алмайды. 1946 жылы әскери киімімді азаматтық 
киімге ауыстырдым. Ал «Қызыл жұлдыз» орденін 
Вильнюсті азат ету кезінде алдым. 1944 жылы II 
дәрежелі Отан соғысы орденімен наградталдым.

– Әуелгі мамандығыңыз экономист еді, ал енді 
өзіңіз өмір бойы жемісті жұмыс жүргізіп келе 
жатқан тарих ғылымына қалай келдіңіз?

– Сұрағың орынды. Маған бұл сұрақ жиі 
қойылады. Тарих дегеніміз – тағдыр ғой. Мен әскери 
қызметте жүргенде үгітші- насихатшы болдым да, 
үнемі тарихқа араласуға тура келді. Одан кейін Отан 
соғысы кезінде саяси бөлімде болдым, Сталинград 
майданында полктегі партия ұйымының хатшысы 
болдым. Қиындығы мен қызығын қатар көргесін бе, 
әйтеуір осы мамандық жанымды тарта берді. Май-
даннан оралған соң, Алматыдағы республикалық 
Жоғары партия мектебі директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары болдым. 1948 жылы КОКП 
Орталық Комитеті жанындағы Қоғамдық ғылымдар 
академиясының аспирантурасына түстім. Аспиран-
тураны 1951 жылы ойдағыдай аяқтап, сол жылы 
кандидаттық диссертация қорғадым. Бұрын өзім 
қызмет істеген партия мектебіне аға оқытушы бо-
лып қайта оралдым. Ұзақ жылдар бойы Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комиеті жанындағы Партия 
тарихы институтының директоры болып қызмет 
атқардым. 

– Сізді кезінде көркем аудармамен де айналысқан 
деп естіген едік.

– Ол рас. Кезінде жастарға арналған бірнеше 
кітапшалар, жекеленген шығармалар аудардым. 
Соның ішінде екеуін айта кетейін. Олар жазушы 
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Воготскаяның «Кек жалыны» деген повесі, сосын 
академик жазушы С. Мұқановтың «Сырдария» ро-
маны. Мен «Сырдарияның» қазақшадан орысшаға 
жолма-жол аудармасын жасадым. Осы романды 
орысшаға аударған Л. Соболев бір кездескенде оны 
сәтті аударма деп бағалады.

– Сәке, сізді спорт сүйгіш қауым да жанына жақын 
тартады. Демек, бұл жайдан-жай емес шығар?

– Спорт – денсаулық кепілі. Ол адамға қайрат-
жігер, ынта-ықылас береді. Мен спортпен өмір бойы 
достасып келе жатқан адаммын. Жамандығын көргем 
жоқ. Соның ішінде шахматты жаныма жақын тар-
тамын. Бұл ақылдың, ерік-жігердің, ойдың ойыны. 
Кезінде республикалық шахмат федерациясының 
ұзақ жыл президенті де болдым. Бірінші разря-
дым бар. Шахмат спорты бойынша республикалық 
дәрежедегі төрешімін. Кезінде тарлан шахматшы-
лар Ботвинник, Тальмен ойнаған сәттерім де болды. 
Сондай-ақ, волейбол, футбол ойындарын ұнатамын. 
Ал футболға жанкүйерлік жөнінен мен Әбекеңмен 
де (Әбділда Тәжібаев ағамызды айтады– Ө.О.) та-
ласа аламын. Екеуімізді де мына «Қайрат» шаршат-
ты. Сәкең сол сәт ақын Әбділда Тәжібаевтың бұдан 
он шақты жыл бұрын жазылған мына өлеңін жатқа 
оқып та жіберді:

Япырым-ай, бұл «Қайратты»,
Кез келген бір жайратты.
Қашанғы жүрмек осылай,
Көрсетпей күш-қайратты?
«Қайратым» деп мен жүрмін,
Қайраттанбай сен жүрсің...
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– Аға, енді әңгіме соңында жастарға не тілек, 
ақыл-кеңес айтар едіңіз?

– Мен жастар ортасында жиі боламын. Олармен 
кездескенді, кеңескенді ұнатамын. Бір байқайтыным, 
кей жастар бос уақытын қадірлемейді. Бос уақытты 
тиімді пайдалану керек, пайдалы іспен айналысу ке-
рек. Мейрамханаға емес, теа¬трға бару керек оларға. 
Өнер үйрену қажет, қазір ол үшін бар мүмкіндік 
жасалған. Өнер – қазақ өнері жанрлық жағынан 
байып келеді. Біз соған қуанамыз. Өнер адамның ру-
хын оятады, жан дүниені байытады.

Данышпан Абай айтқан бес нәрседен қашық 
болған, бес нәрсеге асық болған жастар көбейе бер-
се, аға ұрпақтың асыл арманы, абзал арманы осы 
болмақ.

        Мамыр, 1980 жыл.
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«ӘДЕБИЕТ – АРДЫҢ ІСІ»
Қазақтың белгілі қаламгері, филология 

ғылымының докторы, Қазақ универститетінің 
профессоры, Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының академигі, Қазақстан ғылымына 
еңбегі сіңген қайраткер Зейнолла Қабдолов 

есімі көпке таныс

Осынау хабарлы сөйлемнің соңында көп сыр, 
көшелі әңгіме жатыр. Өйткені, бүгінгі қазақ совет 
әдебиетінің тіл өнерінде жүрген тарлан толқыны 
туралы толғанғанда, топшысы қатты, томағасы сы-
пырулы, ортаға салар олжасы қомақты топты айна-
лып өтуге мүлде болмайды. Бұларсыз бүгінгі қазақ 
әдебиетінің белдігі болсаң, бедері ашаң. Осынау, 
бір-бірінен бірер көйлекті бұрын-соң тоздырған 
тегеурінді, талантты топтың өкілі туралы айтқанда, 
олардың бірін ауызға алсақ, екіншілері еске түседі: 
Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тахауи Ахтанов, Сафу-
ан Шаймерденов, Қалтай Мұхамеджанов, Әзілхан 
Нұршайықов, Зейнолла Қабдолов. Бұл топ бүгінгі 
әдебиеттің құбылнамасы секілді болып, талай жасқа 
талантты туындыларымен талмай жол сілтейді. 
Соғыс сұрапылын бастан кешіп, оқ пен оттың ор-
тасынан әскери шинельмен оралғандар мен соғыс 
біткен жылы әскер қатарын толықтырған жаңа 
шақыруларға іліккенде, қазақ әдебиеті атты ал-
ды-арты кең ұлы майданның ұрангелері, ұлағатты 
сарбаздары. Сондықтан да бұл толқын өкілі туралы 
айту әрі қиын, әрі қызық.
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Белгілі ақын Асқар Тоқмағамбетов: 

«Мұнайшылар, мұнай бер,
  Соны сізден сұрайды ел...» – 

деп отты жырмен отандастар жүрегіне отты шақыру 
тастағанда, он алты жасар балаң жігіт. Зейнолла 
Қабдолов Доссор поселкесін¬де мұнай өндірісінде 
еңбек жолын бастаған болатын. 1943 жылдың ауыр да 
аласапыран кезінде белі қатып, буыны бекімей мұнай 
алаңына түскен оның жүрек түкпірінде жеңіске де-
ген ұлы сағыныш жатқаны анық. Сол сағыныш оны 
әрқашан өмірдегі сандаған сағынышты сәттердің 
бәріне сәтті жеткізді. Кішкентай ғана мұнайлы 
ауылдың төл перзенті кең байтақ Қазақстанның да 
белгілі ұлына, «атаның ұлынан халықтың ұлына» 
айналды.

Бұдан жиырма жылдай уақыт бұрын осы астанада, 
осы қазақ білімінің қара шаңырағы – Университетте 
Қазақстанның әр түкпірінен өңшең көгенкөздер бас 
қостық. Сонда, жоғары курс студенттері аузынан, 
«Сендердің жолдарың ауырлау екен, біздер ұлы 
Әуезовтен дәріс тыңдамағанымызға, әрине, өкінеміз, 
бірақ оның тікелей шәкірті Зейнолла Қабдоловтан 
лекция тыңдадық деп өзімізді жұбатамыз, ал 
сендер ол кісіден сабақ ала алмассыңдар, ол кісі 
докторонтураға кеткен» деп көңілімізді жасытқаны 
бар.

Мұны естігенде кәдімгідей-ақ өкініп қалдық. Ара-
да бірер жыл өтті. Біздің Зекең туралы әжептәуір 
біліп те қалған екенбіз. Оның көркем шығармаларын 
да, көшелі мақалаларын да, келісті сындарын да 
оқып, дәмін татып, ол кісінің алдын көрсек деп ар-
мандап жүрдік.
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– Әне, әне, ай маңдайы ақ нұрға шағылысып ұлы 
Мұхаң келе жатыр. Үлкен көше бойында одан өткен 
сұсты да сесті, жай да маңғаз бір тұлға жоқ, жалғыз 
өзі келе жатыр. Әне, Мұхаң – Мұхтар Омарханұлы 
Әуезов!

Ұстаз соны даусы дірілдей бар жан дүниесімен 
айтып, жанары боталап, кең терезеден көшеге 
ұмсына қарағанда, біздер де ұмтыла қарап, тере-
зеден түсіп кете жаздаймыз. Көшеде қозғалған ты-
нымсыз тірліктен ұлы қаламгер бейнесін іздеп, бір-
бір жаутаңдап қалушы едік.

Жан дірілін жырдай ғып жеткізген, нұрдай ғып 
сіңірген ұстаз аз-кем ауыр ойланып, жалқаулау 
қимылдап, журналына үңіліп, тұрып қалады. Сосын 
«несін айтасыз, ғажап еді ғой» деп бір күрсініп, сөзін 
әрі сабақтайды.

Міне, біз «әдебиет – ардың ісі» деген аталы сөз 
айтып, сол сөзін ісімен де, сөзімен де дәлелдеген 
ұлағатты ұстаз Зейнолла Қабдоловпен осылай кез-
дескен едік. 

Сол жылы ол бізге «Өлең құрылысы» арнаулы 
курсынан сабақ жүргізді. Зекеңнің сабағынан ешкім 
қалмайды, сондай-ақ ол күні аудиторияда басқа 
курстың студенттері де, белгілі ақындар да, өзге 
оқу орнының жігіттері де жиі отырады. Мұны Зекең 
де байқайды, бірақ білмеген болып, сабағын бастай 
береді. Мүмкін сонда ол ұлы ұстаз Мұхаңның алдын-
да, үнемі бірінші партада отыратын қалқанқұлақтау, 
ала көздеу, арықтау қара баланы, дәлірек айтсақ, 
Қазақ политехникалық институтының студенті өзін 
– Зейнолла Қабдоловты есіне алып, жан дүниесі бір 
толқып түсетін болар.

Зекең әдебиет пен бүгінгі журналистикадағы 
ұшқырлық пен тапқырлықты, тамаша теңеу мен 
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дәйекті детальды барынша байқап, үнемі үзбей 
қоштап отырады. Ұстаз туралы әңгіме болғандықтан 
және ол кісінің табиғатын біршама білгендіктен 
мына бір жайды да айта кетуді жөн көрдім.

Әлгі «Өлең құрылысы» арнаулы курсының 
аяғында Зекең бір күні: «Енді сынақ аламын, қане 
әрқайсысың өздеріңе ұнайтын бір-бір ақынды 
тақырып қылып алыңдар, келесі аптадан бастап, 
жеке-жеке баяндама тыңдаймыз» деп шарт қойды. 
Жалма-жан әркім әр ақынға құрық салып, сыбаға 
бөлістік де қалдық.

Арамызда жасы ересектеу, пысықтау бір жігіт 
курс жұмысына елден бұрын Төлеген Айбергенов 
шығармашылығын алды. Және көпшілік шешімімен 
оны бірінші болып тыңдайтын болдық. Күткен күн 
де жетті, бірақ Төлеген Айбергенов туралы баян-
дама дайын болмады, тағы да келесіге қалды, онда 
да дайын болмады. Сонда Зекең: «Қарағым, сынақ 
кітабыңды әкел – деп әлгіні жанына шақырып алып: 
– Міне, саған зачет қойдым, бар, бара ғой, мен се-
нен емес, Айбергеновтен ұялып отырмын. Аруақ 
сыйламаған адамнан аулақ жүргенді дұрыс көрем, 
саған керегі баға шығар, міне, бағаң, бар енді» деп 
ақырмай, бірақ зілді сөйлеп, әлгіні аудиториядан 
шығарып жіберді. Әлгі жолдасымыз үшін біз қатты 
ұялып, басымызды көтере алмадық. Мен мұны 
ұлағатты ұстаздың бір сабағы көріп, әлсін-әлсін 
есіме алып отырмын.

Көркем әдебиет – өмір оқулығы. Чернышевскийдің 
осынау әрі терең, әрі дәл анықтамасын өмірлік 
кредосына айналдырған ұстаз, ғалым, қаламгер 
Зекең әдебиет туралы ой толғағанда, Пушкин мен 
Толстойды, Шевченко мен Абайды, Шолохов пен 
Әуезовті оқымаған кісіні шын мәніндегі азамат деу 
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қиын деп ағынан жарылып ақтарыла сыр айтады. 
Бұдан аттай 30 жыл бұрын жазылған бұл сөз оның 
әдебиетті – ардың ісі деп аксиомалық пікір айту-
ына негіз қалады. Қалап қана қойған жоқ, ол өзін 
тәрбиелеу арқылы өзгені оятып, өзін өсіру арқылы 
өзгені биіктетіп келе жатқан адам.

Сондықтан да күні бүгін, оны алдыңғы ардагер 
толқын да, отты буын – орта толқын да, тегеурінді, 
тізгін қағыстырған онан кейінгі толқын да, әдебиет 
әліппесінің ақ парақтарын ашып, үлкен сапарға бет 
алған үкілі үміткер толқын дашын қадірлеп, шы-
найы құрмет көрсетеді.

Бір ғажабы, Зекеңнің сын, зерттеу, баяндама, 
шолу мақалалары да сырлы, нұрлы, жан дүниесі 
жұмсақ болып келетіні секілді, оның қаламынан 
шыққанын айтып, қасиетін ашып, шуағын шашып 
тұрады. Тіпті газет-журналдардың тапсырысы-
мен жазылған мақалалардың өзінде Зекеңе тән 
зерделі сөз зейінді пікір төгілген тілмен, құйылған 
сырмен өзіне тартып, өзегі балқып тұрады. Жалпы, 
оның сөз саптасында ақындық ақжармалық, сезім 
сәулесі, жүрек көзі бар. Сондықтан да ол айтқан 
шындық шарпып бетті күйдірмей, шынайы көңілмен 
шалқып, ұяты барды жерге қаратып, басбұзардың 
бет моншағын сыпырады.

Әрине, шағын әңгімеде оның әдебиеттегі, 
ғылымдағы, ұстаздықтағы қадау-қадау еңбегін, 
жеткен жетістіктерін желе-жортып, жіпке тізіп 
шығудың өзі мүмкін емес. Қойшының қанша қозы 
алғанын, кеншінің қанша жер қазғанын білу қиын 
емес, цифрлар сөйлеп тұр. Ал Зекең секілді әлгі 
айтқан үш бағыт тізгінін бір өзіне бағындырған адам 
туралы айту, ең жетілген электронды есептеу ма-
шинасы үшін де ертегі сынды.
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Оны бір сөзбен айтсақ – мыңдаған шәкірт, 
жүздеген жазушы жүрегінде кеткен жылы толқын, 
жан дүниені жарығымен нұрландырған сәулелі сөз, 
көнермейтін кеңес, теңелмейтін тағлым.

Жазушы шығармалары замандастың жан 
дүниесін байытуда қазақ әдебиетіне елеулі үлес 
қосып келеді. Өйткені, шығарма кейіпкерлері шы-
найы өмірдің өзінен алынған шын тұлғалар. Тегінде, 
өнер мен өмірді қайталайды, ал өмірдің өнерді 
қайталауы сирек құбылыс. Бұл да профессор Зей-
нолла Қабдолов тағылымынан алынған тағы бір 
сабақ. Бұдан бірнеше ондаған жыл бұрын жазылған 
«Жалын» романындағы орасан өрт туралы әдеби-
мәдени ортада әр түрлі пікірлер айтылып, әдеби 
полемикаға арқау болғаны белгілі. Ал енді мына 
қызыққа қараңыз, сол романдағы көркемдік шындық 
күні кеше, бұдан бір жарым жыл бұрын қарт Ембі 
даласында қайталанды, өмірлік шындыққа айнал-
ды. Бұл не сонда? Бұл жазушы өмірді біледі, оның 
құбылыс сиқырын тани біледі деген сөз. Күні бүгін 
Теңіз деген телегей кенішті құрлық біліп, құштарлық 
пен ықылас танытып отырса, мұны ашқан геологтар 
мен ғалымдар қатарында қаламгер Қабдолов та бар 
секілді көрінетіні де осыдан ғой.

Мұхтар Әуезовтың шынайы шәкірті, соның 
өнегесін алып, ағалық алақанының жылуын сезінген 
жазушы – ғалым Зейнолла Қабдолов осы жыл-
дар ішінде әдебиет майданының тек қана алдыңғы 
шебінен көрінді. Көптің бірі болмай, аздың бірегейі бо-
лып, туған әдебиеттің туын көтерген тарлан топтың 
қамшылар жақ тұсының қатарын шоғырландырып, 
әдебиет айдынындағы ақ желкендердің қанатын 
қомдаттырып келеді. Оның қаламынан туған 
«Өмір ұшқыны», «Жанр сыры», «Адам», «Жалын», 
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«Әдебиет теориясының негіздері», «Біз жанбасақ», 
«Сыр», «Сөз өнері», «Жебе», т.б. әр жанрлы, алуан 
сырлы көркем зерттеу, ғылыми, адами еңбектері 
алпысқа абыройлы келген азаматтың әдебиеттегі 
ақ жолынан ақтарыла сыр айтылды. Ол қазақша 
сөйлеткен кітаптар қазақ әдебиетінің қазыналы 
керуеніне қосылған жасаудай көз тартады, көңіл 
қуантады.

– «Әдебиет – ардың ісі» деген қанатты қағиданы 
айтқан өзіңіз едіңіз. Және айтуға толық қақыңыз да 
бар. Бірақ әдебиеттегі сұрқай ағыс, сұрқай ағыстағы 
шөп-шалам азаяр түрі жоқ. Мұнымен енді қалай 
күресу керек деп ойлайсыз?

– Рас қой. Нағыз әдебиет – тап-таза ар, халықтың 
ары. Әр елдің әдебиетіне сол елдің арына ар 
қосатындар ғана келуі керек. Горькийше айтсақ, 
жазушы – пайғамбар; әр елдің пайғамбары – жазу-
шысы – сол елдің парасат паспорты. Ағылшынның 
паспорты – Шекспир, француздардың паспорты – 
Бальзак, үндінің паспорты – Тагор, орыстың паспор-
ты – Толстой деп паспорт тексеріп, дүниенің төрт 
бұрышын түгел шарламай-ақ қоялық, өзімізді-ақ 
алып қарайықшы! Қазақ әдебиетінің XIX ғасырдағы 
асқар белі – Абай болса, ХХ ғасырдағы заңғар биігі 
– Мұхтар Әуезов деп жүрміз. Сонда, немене, екі 
ғасырда екі-ақ шоқымыз болғаны ма? Өзгелерін өз ал-
дына қойғанда, Қазан төңкерісіне дейінгі арыстары-
мыз – Махамбет пен Сұлтанмахмұт қайда? Қазаннан 
кейінгі қызыл сұңқарлар мен дүлдүл тұлпарымыз – 
Сәкен мен Сәбит, Бейімбет пен Ғабит, Жамбыл мен 
Ілияс, Ғабиден мен Қасымдар қайда? Қазіргі көзі 
тірі кереметіміз Әбділда Тәжібаев бастаған әдеби 
сардарлар мен саңлақ сарбаздарды қайда қоямыз? 
Жә, шүкір, бар ғой, бар. Бәрі де бар. Бәрі қосылып 
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қазақтардың парасат әлемінде әдебиет деген ар та-
уын тұрғызса, анау екеуі солардың қадау-қадау 
шыңы. Ар асқары деген осылай қаланып, осылай 
тұтасар болар. Көне Эллада елінің ұлы ойшылда-
ры өздерін тек ұлылардың иығында тұрғандықтан 
ғана ұлы ойшылмыз деп білген. Дұрыс емес пе? Де-
мек, Махамбет бастаған өткен ғасырдағы арымыз 
болғандықтан да Абай – Абай, Сейфуллин бастаған 
осы ғасырдағы барымыз болғандықтан да Әуезов 
– Әуезов. Ал осыларды өздері қолдарымен жа-
сап, ақ жалындай лаулатып қойған халқымыздың 
тап-таза, тұп-тұнық, мөп-мөлдір, аппақ ақшаңқан 
ар әлемінен ажыратып алып көріңізші, кәне! Хош! 
Ал енді осынау ар әлеміне келіп, ар жүгін арқалау, 
ардың ісін атқару деген қандай жа¬уапкершілік?! 
Міне, біз осыны ойлауымыз керек. Қаламы бас 
білмейтін әлдекімнің жіпселең жылысулығы немесе 
адуын адырақпайлығы осынау ар әлемінде жасала-
тын ардың ісі бола ала ма? Жазушылық – жаттығу 
жасау емес. Жаттығуыңды әдебиетке келгенше 
жаса, айналайын! Әдебиетке келдің екен, халықтың 
арына ар қос! Таза арды шөп-шаламмен бастыр-
ма! Жазушымысың, болды! Бұл атауға ешқандай 
эпитет керек емес. Жас жазушы деген болмайды. 
Жазушы екенсің, әрине, жаз! Бірақ әлгі бір асқар 
шыңдарға қарап, арыңмен жаз, барыңды сал! Ше-
бер жаз! Жақсы жаз! Жаман жазасың екен, жазба! 
Жазушылықты оңай кәсіпке, әсіресе құлқынның 
кәсібіне айналдырма! Толстой айтқан ғой: «Жер 
жырт, етік тік, тағы бірдеңе етіп тамақ асыра, бірақ 
жазушылықты кәсіпке айналдырушы болма!» Тағы 
да сол Толстой айтқан: «Асылы, жазбауға мүмкіндігің 
болса, жазба! Жаман жазғаннан жазбаған жақсы! 
Сонда әлгі бір ар таза тұрады...»
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Ал енді осыны түсінбейтіндер, түсінсе де түсінгісі 
келмей¬тіндер көп. Қазіргі кезең – жариялылық 
пен демократия шідерін шешкен кезең ғой. Ащы да 
болса, ашығын айталық. Бүкіл ел өмірінде, қазіргі 
тілмен айтқанда, тоқырау аталып жүрген соңғы 
ондаған жылдар – әдебиетте де тоқырау жылда-
ры. Ойлап қаралықшы, әдебиеттің ең қатал, ең 
әділ сыншысы – уақыт; әдебиетті сынға салғанда, 
әдебиетшінің кім-кім екенін саралап алғанда – сөз 
өнерінің әрқашан алдында тұратын ұнамды кейіпкер 
проблемасына; яки сом тұлға құпиясына қарап сара-
лайды және даралайды. Осы ретте, айталық, қазіргі 
қазақ прозасындағы Асқар мен Ботагөздің, Абай мен 
Құнанбайдың, Қайрош пен Игіліктің, Мейрам мен 
Шығанақтың қатарына кім-кімін апарып қоя ала-
ды? Міне, біз осы тұрғыдан ойлауымыз керек. Және 
біріміз емес: бәріміз қосылып, биік мемлекеттік 
тұрғыда ойлауымыз керек. Сөйтіп, өз өнеріміздегі, 
яки сөз өнеріндегі жазылмаған заңды, яки ар заңын, 
ұлы талғам мен талғампаз шарттылықты, сайып кел-
генде, көркемдік критерийлері мен шеберлік шарт-
тарын белгілеп, оны ту ғып желбіретіп қоюымыз ке-
рек. Оқырманды осыған тәрбиелеп, осы тұрғыдағы 
талғам мен талап деңгейіне көтеруіміз керек. Сон-
да ғана, өзіңіз айтқандай, «әдебиеттегі сұрқай 
ағыс, сұрқай ағыстағы шөп-шалам азаюы мүмкін». 
Тыңдап отырсыз ба, азаяр, бірақ түгел жойылмай-
ды. Қайтейік, жойылмасын, ал азайтудың өзі – та-
быс, жеңіс!

– «Ең әрісі геометрияға да шабыт керек» деп 
Пушкин айтқандай, әдебиет сыны мен әдебиет тео-
риясында да ақындық ақжармалық керек екені ту-
ралы тоқтала кетпес пе екенсіз?
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– Дұрыс айтасыз. «Ақындық ақжармалық» жоқ 
жерде не әдебиет, не әдебиет адамы туралы әңгіме 
болуы мүмкін емес. Баяғыда Алексей Сурков «Жүрегі 
салқын адам – самарқау, салғырт адам. Ондай адам 
әдебиеттің маңына жоламауы керек» деп айтып 
еді. Әдебиет теориясы, әдебиет сыны – тек «ақын, 
ақжарма» адамдардың ғана үлесі. Мәселен, Белин-
ский, Ілияс Омаровтың архивын ақтарып көріңізші: 
«Белинский – ақын, Белинский – ақжарма; айна-
лайын, ақын ағам, ақжармам!..» деп табынады да 
отырады. Ал, Белинский – сынның, сыншылықтың 
эталоны. Бүгінде бізде тақ-тұқ тапшы, кебіртек, 
қара суға құмаршылық былғап, қақалып-шашалып 
отырғандай қасаң қара дүрсіндер көп. Бұған 
өкінбеске болмайды. Бізге, бәрінен бұрын, өзіңіз 
айтып отырған «ақжарма, ақын» сыншылар керек! 
Сонда ғана сын өз биігіне көтеріле алады. Білмей 
билік айтатын, әдеби шығармашылықтың ішкі 
психологиясы түгіл, сыртқы құлқы мен қылығын 
жөндеп түсіне алмайтын жай, жайдақ пысықтар – 
әділ сыншы емес...

Бұл арада да Абай керек:

«Демеймін мені мақтасын,
Я жақсын, я жақпасын.
Сонда да мұндай «сыншыдан» 
Құдайым мені сақтасын!»

– Көптеген оқырмандар «Менің Әуезовімді» жа-
зар кезде сіздің қандай көңіл-күйде болғаныңызды 
білгісі келеді.

– «Менің Әуезовім» Мұхаң дүние салғаннан соң 
– 25 жылдан, яки ширек ғасырдан кейін жазы-
лып отыр. Бұл ширек ғасыр Мұхтар Әуезовтың кім 
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екенін анық аңғарып, оны бір¬туар талант ретінде 
зор қылған кезең ғана емес, кез келгеннің кергілеуіне 
салып қор қыла жаздаған да кезіміз еді. Мен ұдайы¬ 
15-16 жыл Ұлы жанның әкелік мейіріміне бөленген 
адаммын. Бір құпиямды айтайын: Мұхаңның маған 
жасы кіші деп қарамай (мен одан отыз жас кішімін), 
керемет нәзік, терең, адамдық аяулы сырларын, 
қиын құпияларын ашқаны бар. Бұл менің үлесіме 
тиген рухани бақыт еді. Бірақ мен бұл бақытқа та-
спадым, саспадым. Шыңғыс Айтматовтың не дегенін 
«Менің Әуезовімнің» басында айттым.

Оны қайталамай-ақ қояйын. Бір күні маған 
қаламдас замандасым Әзілхан Нұршайықов «сен 
осы не ойлап жүрсің, Мұхаң туралы сенің жазуың 
керек қой, жазсаң қайтеді» деді. Мен үндемедім. 
Әзекеңмен үнсіз қоштастым. Ширек ғасыр бойғы 
Мұхаң туралы ойым, қиялым іштей жалғаса берді. 
Асықпадым. Ұлы өмірді тақырып етуге жүрек те 
дауалай бермейді. Сөйтіп жүріп, енді бірде қарасам, 
анау да Әуезовті жаз-ған, мынау да Әуезовті 
жазбақ, көбінікі көбік, таза толқын тумаған...Ол – 
ол-ау, Әуезов көзінің тірісінде маңына жуытпай 
жек көрген адамдарының өзі беттері бүлк етпестен, 
«Мен – Әуезовтің досы едім», «Мен Әуезовті өйтіп 
едім, бүйтіп едім», «Ол – менің Әуезовім еді» деп 
олай да соғады, бұлай да соғады... Жә дұрыс, мейлі, 
«Менің Әуезовім» дей берсін. Әрине, әркімнің өз 
Әуезові бар. Айта берсін. Бірақ оның айтқаны мен 
жазғанынан Әуезовтің ұлы тұлғасы, бедерлі бейнесі 
көрінсе екен-ау!.. Жоқ. Әуезов туралы қолыма қалам 
алдырған осыған деген ыза ғой!.. Ыза! Ал ызадан 
муза туады...
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– Әдебиет және қайта құру. Әдебиеттін адам 
танудағы, оның санасын қайта құрудағы рөлі тура-
лы сөз.

– Әдебиеттің үш түрлі мәні бар; таным 
тарапындағы мәні, тәрбие саласындағы мәні 
және эстетикалық мәні. Осы үшеуінен әдебиеттің 
қоғамдық, өзгертушілік күші (общественно-пре-
образующая сила) пайда болады. Демек, әдебиет 
дегеніңіз – өзінің тумыс-табиғатында адамды, 
адам арқылы қоғамды сана, ой, парасат жағынан 
өзгертімпаз, қайта құрымпаз, жетілдірімпаз нәрсе! 
Әдебиеттің ең ұлы миссиясы – адам санасын ре-
волюцияландыру. Ал, қазіргі қайта құру дегеніміз 
– революцияны жалғастыру емес пе? Ендеше, 
әдебиеттің бұл майданындағы рөлін тәптіштеп жату 
артық, әдебиеттің бұл мағынадағы мазмұны, яки за-
тын аты айтып тұр. Бұл – аксиома! Дәлелдеуді ке-
рек етпейді.

– Ғылымдық, жазушылық, ұстаздық. Сіз еркін 
меңгерген осы үш саланың қайсысы адами тұрғыдан 
алғанда жаныңызға жақындау?

– «Сіз еркін меңгерген» деп отырғаныңыз – 
шыныңыз болса, тағы да сізше айтқанда, «адами 
тұрғыдан» үшеуі де «жаныма жақын». Сондықтан, 
үшеуін бір бұрымдай өріп, бірге ұстағым келеді, 
сөйтіп жүрмін-ау деп ойлаймын.

– Жақсы жыр оқығанда адамның жан дүниесі 
жарқырайды. Сіз өзіңізбен оңаша қалған сәтіңізде 
қазақтың қай ақындарының шығармасын қайталап 
оқисыз?

– Анау ақынға назар аударам, мынау ақынға на-
зар аудармаймын, анау ақынды жақсы көрем, мынау 
ақынды жек көрем деу ағат, артық айтылатын сөз. 
Алдымен, ақын деген кім? Ол – ел сүйіспеншілігіне 
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бөленген талант! Оны жақсы көрмеу, демек оған на-
зар аудармау мүмкін емес. Ал, талант деген жаман 
жазбау, жақсы жазу! Тек қана жақсы жазу!..

–Дәстүрлі сұрақ. Сіздің шығармашылығың-
ыздағы алдағы жоспарларыңыз туралы білсек деп 
едік.

– Мұны білу шарт емес еді. Дегенмен, сұрап 
қалдыңыз. Алдымен, «Менің Әуезовімді» жеріне 
жеткізіп, әбден жетілдіріп ұсынсам деймін. Содан 
соң бір повесть және көркем шығарманың психологи-
ясына арналған бір ғылыми монографияның нобайы 
дайын. Бірақ мен қолжазба үстінде көп істейтін, жа-
зуынан сызуы көп қаламгермін. Нәтижесін келешек 
көрсетер.

– Әдебиет өнеріндегі ұзақ жолда қол жеткен 
табыстарыңыз аз емес. Шіркін, «бұдан гөрі» деген 
көңіл түкпіріңізде жат-қан ой бар ма?

– Болғанда қандай! Талғампаздық деген де бір 
дерт, өзіме өзімнің мүлде көңілім толмайды. Адал 
шыным. Пәлен жүз мақала жаздым деп өзіне-
өзі қарық болып жүргендер, я болмаса, әлгіде сіз 
айтқан «шөп-шаламдарының» түбін түптетіп, 
пәлен кітаптың авторымын деп қопсыта қолтықтап 
жүргендер армансыз, бақытты адамдар ғой. Оны 
жұрт оқи ма, оқымай ма? Онымен мүлде шаруасы 
жоқ, рахат қой, шіркін! Бірақ мұндай рахаттан гөрі 
мақсат жолындағы бейнет артық. Юрий Бондарев 
дұрыс айтқан: жазушылық – тәтті тамұқ, рахат 
емес, бейнет. Қолындағы қаламыңды мығым ұстап 
тұрған болсаң, бейнеттен, тек қана бейнеттене біл! 
Зейнетін кейін көреміз.
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ТІЛ ӨНЕРІ ДЕРТПЕН ТЕҢ
 
Тәуелсіздігіміздің тағы бір ұлттық тұғыры, әрі 

мемлекеттік рәміздеріміздің бірі болып табылатын 
мемлекеттік тіліміздің қолданылу, даму, насихат-
талу мәселесіне арналған бүгінгі республикалық 
жиынның бәріміз үшін маңызы өте зор.

Тіл мен тәуелсіздік егіз ұғым, бәріміз үшін 
қастерлі ұғым. Ата заңымызда атап көрсетілген, 
алаш жұртының ұлттық болмысын әлемдік 
өркениеттер тоғысына жеткізер қуатты құрал – 
қазақ тілінің қадір-қасиетін  біз қазір қай деңгейде 
ұстап келеміз? Мемлекеттік тілдің мәртебесі мен 
мерейі, оның қолданылу, жүзеге асу дәрежесі бүгінгі 
қоғамды қанағаттандыра ма? Тіл жанашырларын 
ғана емес, барша қазақстандықтарды толғандырып 
отырған бұл аса маңызды, аса қажетті  мәселе бүгін 
іс жүзінде қай деңгейде? Тіл жанкүйерлері, зиялы 
қауым өкілдері, қалың жұртшылық неге алаңдайды?

Бұл сұрақтар бәрімізді қатты ойландырады. 
Және осынау  өміршең сұрақтарға жауап беру 
үшін бас қосып отырған біздер әуелі қазақ тілінің 
кешегісі мен бүгінін ой елегінен өткізіп, тапқанымыз 
бен жеткенімізді, жоғалтқанымыз бен жоғымызды 
саралап, алдағы күннің еншісін, келер шақтың ке-
мел міндеттерін бекітіп алсақ, мақсатымыздың 
орындалғаны. 

Бұл мақсатты орындау үшін  қазақ тілінің жалпы 
өткен тарихына, оның әр кезеңдегі дәреже-деңгейіне 
қысқаша шолу жасаған дұрыс. 1923 жылғы 22 
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қарашада қабылданған «Тілдер туралы» декретте 
сол кездегі Қазақ ССР-і аумағында мемлекеттік тіл 
болып қазақ және орыс тілдері қатар қабылданды. 
Міне, содан бері 90 жыл өтсе де қос тілдің қатар 
қолданылуы күн тәртібінен түспестен келеді. 
Қазақ тілімен қатар орыс тілінің қолданылуы де-
ген тұжырым тұрақты күшке айналып, ол кешегі 
кеңестік кезеңдегі тоқырау тұсында тіптен бел алып, 
беделін көтеріп кетті.

Келер жылы, яғни 1924 жылдың 26 маусымы мен 
5 шілдесі күні қабылданған «Қазақ тілін меңгерген 
қызметкерлердің санын көбейту» және  «Қазақ 
тілінде жұмыс жасай алатын қызметкерлердің са-
нын көбейтуді қатаң бақылауға алу» атты Үкімет 
қаулылары, сондай-ақ 1934 жылы республика 
Орталық комитетінің «Қазақ тілді емес мектептерде 
қазақ тілін оқытуды міндеттеу» туралы қаулылары 
біршама әсер етіп, қазақ тілінің ел арасында еңсе 
көтеруіне едәуір ықпал жасаған еді. Осынау қысқа 
кезеңде қазақ тілі өзінің қолданылуы бойынша 
жаңа биікке көтерілу үрдісін бастан кеше бастаған. 
Әсіресе, қазақ жұмысшы кадрларын тартуда, 
қалыптастыруда бұл қаулылар еліміздегі тіл саяса-
тына жаңаша серпін берді.

Алайда 1941 жылғы 1 тамыздағы Орталық 
комитеттің «Қазақ тілін меңгерушілерге берілген 
басымдықтарды алып тастау» жөніндегі қаулысы, 
Кеңестік министрлер кеңесінің «Орыс мектептерінде 
қазақ тілін оқытуды алып тастау» туралы сыңаржақ 
қаулысы қазақ тілінің ұзақ жылдарға созылған 
өте күрделі кезеңіне алып келді. Осы кезден ба-
стап орыс тілі барлық жағдайда, барлық деңгейде 
айқын басымдылыққа ие болып, қазақ қоғамының 
мәдени-рухани дамуындағы тоқырау, тоқтау кезеңі 
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басталды. Сол кездегі республика басшылығында 
болған өзге ұлттың өкілдері бұл мәселені тікелей 
компартиялық науқанға айналдырып, онсыз да 
еңсесін тіктеп, ел міндетін толық атқара алмай 
отырған туған тілді тұсаулап, оны екінші сұрыптағы 
сұрқай тілге айналдырды.

Халқымызда «жаман әдет жұқпалы» деген 
сөз бар. Бір жағынан жоғары басшылық дендеп, 
екінші жағынан өз ішімізден шыққан мансапқорлар 
мен  еліктеушілердің  қарасы көбейіп, қазақ тілі 
қауқарсыз қатынас құралына айнала бастады.  Тіпті 
қазақ тілі күнделікті от басы, ошақ қасы тілі ата-
лып, кейін келе өз жұртымыз өзге тілді меңгергенін, 
өз тілін өгей тілге айналдырғанын мақтан ететін 
сорақы жағдайға да жеттік. Осынау жан дүниемізге 
жарақат салған кейбір жат көзқарастар мен одағай 
пиғылдар асқына келе ұлттың ұлттық паспорты бо-
лып табылатын туған тілін сол ұлт өкілдерінің өзі 
мансұқтайтын жағдайға алып келе жатты.

Осы орайда Желтоқсан дүрбелеңі алдында Алма-
ты қаласында кездесе бастаған мына бір оқыс мы-
салдарды еске сала кеткеннің артығы болмас деп 
ойлаймын. Ол кезде Алматыда орыс мектептері ден-
деп күш алып, күн санап көбейіп, қазақ мектептері 
азая келе, тек қана екі мектеп қана қалған болатын.  
Қазақ тілінде тәрбие беретін балабақшалар жоқтың 
қасы еді. Сондай бір, орыс тіліндегі балабақшада 
бір сәбиді ата-анасы кешке алуға келсе, әлгі бала: 
«мама, маған келгенде қазақша сөйлемеңдер, мені 
қазақ деп айтпаңдар, мен ұяламын» деген. Бұл 
ұлттың рухани кедейленуінің, өз болмысынан өз 
жеруінің жағымсыз көрінісі болатын.

Біз бұл мысалды айтқанда, өткенді қазбалап, 
өкпемізді біреуге артқалы отырған жоқпыз. Өткен 
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кезеңнің ащы шындығын айта отырып, бүгінге ой 
салу үшін айтып тұрмыз. Ел аман, жұрт тыныш-
та тіліміздің тұтқынға түсіп, кеңестік кезеңде кер 
заманға тап болғанымызды айтып тұрмыз. Өткеннен 
сабақ алсақ деп айтып тұрмыз.  Тіліміздің тірегіндей, 
ұлттық болмысымыздың жүрегіндей болған ұлы 
перзентіміз Ахмет Байтұрсынов: «Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады» деп айтқан-ды. Сол кез-
де, тар кезең, талайлы шақта. Сол үшін басы кетсе 
де, тілін тік көтеріп өмірден өтті. Ұлттық болмысын 
жоғары ұстап кетті. «Арттағыға сөз қалсын» деп 
ұлы Абай толғағандай, соңына асыл мұрат, жанған 
шырақ қалдырып кетті.

«Тарих пен тіл тамырлас» деген еді Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы. Тілді айтсақ тарих қозғалады, 
тарихты айтсақ тіл басын көтереді. Осы жылғы мау-
сым айында Астанада өткен ұлттық тарихымыздың 
ұлы міндеттері туралы республикалық келелі 
кеңесте кеңінен қозғалған сөз қазіргі таңда 
бағдарламалық пәрменге ие болып, жұртымыздың 
жүрек төріндегі тақырыпқа айналды. Үлкен де, кіші 
де өз тарихының өнегелі беттеріне үңілуді бастады. 
Тарихшылар іске кірісті, зиялы қауым ортақ іске 
олжа салу үстінде. Ал бүгін сол тарихпен тамыр-
лас тіл мәселесін  қозғап отырсақ, бұл тіл мен та-
рих арасындағы мәңгілік бірлік пен ұлттық мүддені 
қатар қолға алуды ойлағандық.

Осы кезге дейін шыққан, қабылданған қаулылар 
мен заңдарды санамаласақ, олардың өзі санаға 
салмақ салып, жүрекке жүк болғандай. «Біткен іске 
сыншы көп, бітірген ердің кемі жоқ» дегенмен, бұл 
саланың біткені бір мысқал, бітпегені мың батпан 
секілді болып көрінеді. Әлі де шешімін күткен про-
блемалар, көңілді күпті еткен көкейкесті мәселелер 
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баршылық. Бір мәселені бір адам түпкілікті шеше 
алмайды. Егер ол халық көкейіндегі, мемлекет 
мақсатындағы ортақ  жұмыс болса, жүкті жабыла 
көтеру ең басты шарт. Мемлекеттік тіл мәселесіндегі 
талай кезеңнен бері мандымай, қағаз жүзінде ғана 
тамаша болып келе жатқан тірлікті бірігіп, білек 
сыбанып, әр қазақ өзінен бастап, намысқа бағып, 
азаматтық алғырлық пен адамгершілік пайым та-
нытса, көшіміз көрікті бола түсер еді.

Өздеріңіз жақсы білетіндей, 1989 жылғы 22 
қыркүйекте «Қазақ ССР-індегі тілдер туралы» заң 
қабылданды. Содан бері 24 жыл өтті. Одан кейінгі 
кезеңдерде жыл сайын, тіпті тоқсан сайын өтіп келе 
жатқан республикалық деңгейдегі кеңес, мәжіліс, 
отырыс, дөңгелек үстелдердің өзі санасақ санынан 
жаңылар шаққа жетті. 1990 жылғы 28 маусымда 
қабылданған декларативтік мемлекеттік бағдарлама 
да тілді дамыту аясындағы науқандық шаралардың 
кезекті қатарын толтырғандай болды. 

Әрине, біз сол кезеңнен бергі қабылданған 
заңдар мен қаулылардың атқарған үлкенді-кішілі 
қызметін мүлде жоққа шығарғалы отырған жоқпыз. 
«Көрмес – түйені де көрмес» деген келеңсіз кер-
тартпа пиғылымыз да жоқ. Бірақ қазақ қоғамы 
атқарылған барша іс-шараларға неге көңілі толмай-
ды? Қоғам айтылып, жазылып жатқан жағдайларды 
білмейді емес, біледі, бірақ мемлекетіміздің барлық 
деңгейдегі өміріне дендеп еніп, дерегін салып кеткен 
өзге тілдің тасасында қалып, ерқара болып,  еншісін 
ала алмай келе жатқан қазақ тілінің хал-жағдайына 
қабырғасы қайысады.  

Бұл орайда атқарылған, қолға алынған, жүйеге 
түскен, белгілі бір белесті бағындырған жағдайлар 
бар. Істелген жұмыстарды ешкім де жоққа шығара 
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алмайды. Даусыз ақиқаттың бірі осынау 21 жылда 
мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыруда көптеген 
жұмыстар  жүзе асты. Ең алдымен, мемлекеттік 
тілдің мәртебесі саяси деңгейде көтерілді. Қоғамдық 
қатынастарда кеңінен қолдануға деген қажеттілік 
туды. 

Қазақ тіліндегі балабақшалар мен мектептер 
саны көбейді. Тек соңғы 13 жылдық кезеңде қазақ 
тілінде тәрбие беретін балабақшалардың саны 
292-ден 5628-ге жетті. Қазақша балабақшаға ба-
ратын басқа ұлт балаларының саны күні бүгін 93 
мыңға жетіп отыр. Құжаттық айналым көлемі өсті. 
Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша 
ортақ, ұлтаралық келісім орнай бастады. Қазақстан 
мемлекеттілігін одан әрі нығайтуда  тұғыр бола-
тын ұлттық ұстын қалыптаса бастады. Елімізде 
мемлекеттік тілді қолдану мен насихаттаудың 
мемлекеттік саясаты жолға қойылды. Билік халыққа, 
тілдік ортаға жақындай түсті. Тіл мәртебесі қағаз 
жүзіндегі қал-жағдайынан халыққа қарай қолын 
созды.

Мемлекеттік тіл Қазақстан халқының қарым-
қатынас құралына айналу процесі халықтар 
арасындағы ынтымақ пен өзара түсіністік 
жағдайының дәнекері ретінде бой көрсете баста-
ды. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылы 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ХVІ сессиясында 
сөйлеген сөзінде: «Өз тілімізбен өмір сүрейік» деген 
болатын. Қажет десеңіздер, одан да оңайлатып ай-
тайын: қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деп қадап 
айтты. Бұл сөз қазақ ұлтының азаматтарының на-
мысын қайрай түскені рас. Бірақ мемлекеттік орган-
дарда қызмет атқарып жүрген өз бауырларымыздың 
бірталайы әлі де Ұлт Көшбасшысының ұрымтал 
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сөзін күн тәртібіне қоя алмастан келеді. Оның есесіне 
өзге ұлттың өкілдері қоғами қажеттілік туындап 
отырған қазақ тілін меңгеруге барынша ден қойып, 
мақалдап-мәтелдеп сөйлегені былай тұрсын, қазақ 
тілінде ән салып, күй тарта алатын болды. Біз осын-
дай тіл патриоттарына алғысқа толы құшағымызды 
ашамыз.

Мәдениет, білім, ғылым, өнер салаларын-
да мемлекеттік тілдің өрісі кеңейіп, өнегесі алға 
шыға бастады. Кәсіби, салалық, шаруашылықтық, 
техникалық, өндірістік салаларда қазақ тіліне 
қатысты жаңаша үрдістер пайда болу үстінде. 
Қоғамға қажетті мамандар даярлау ісінде 
мемлекеттік тілдің ықпалы күшейіп келеді. 
Қысқаша айтқанда, тіл саясатының негізгі үш кезеңі: 
мақсаттар мен міндеттерді айқындау, міндеттерді 
орындауға дайындық, міндеттерді іс жүзіне асыру 
қоғам өміріне дендеп еніп, қазіргі кезде оның ең ба-
сты кезеңі – мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 
барлық деңгейде кең ауқымда жүзге асыру бағыты 
күн тәртібіне қойылды.

Әрине, әлгінде атап көрсеткен екінші және үшінші 
кезең аралығындағы әлі де шешімін күткен, тіпті 
кейде ұмыт қалдырылған, немесе мемлекеттік ме-
кемелер тарапынан назар аударылмаған жағдайлар 
жетерлік. Бұдан бес жылдай уақыт бұрын тіл 
саясатының жаңа кезеңі ашылды. Мемлекеттік тіл 
саясаты нақты және ғылыми негізделген бағытқа 
бет бұрған еді.  Бірақ бұл да науқандық кеселден 
арыла алмады. Содан барып қоғам мемлекеттік тілге 
деген соңғы жылдарда қалыптасқан салғырттық 
пен самарқаулықты тағы да бастан кешіп, қазақ тілі 
қағаз жүзіндегі көне жұртына қайта қонды.
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Облыс әкімдері мен министрлерге, мемлекеттік 
органдардың бірінші басшыларына тіл саясатын 
терең жүзеге асыру бағытында тікелей міндеттер 
жүктелді. Іс бірден қызу басталғандай болған, бірақ 
бірте-бірте қолға алынған іс-шаралар қожырап, 
тіл саясатының үміткер белесіне енжарлық пен 
салғырттық, немқұрайдылық пен немкеттілік «ту 
тікті». Жергілікті жерлерден, орталық мемлекеттік 
органдардан келетін құжаттарды аударма деген 
арағайын алаңсыз меншіктеп, ресми құжаттардың 
проценттік мөлшерін әр мекемеде отырған бір-бір 
аудармашы тақымына басты.

Осы ретте аудармашының тіл дамытуда тұсау бо-
лып отырғанын айта кетудің реті келіп тұр. Аудар-
машыдан қол үзбей, үйренген тәсілден бойды аулақ 
салмай қазақ тілінің көсегесі көгермейді. Бір кезде 
аудармашылықты кәсіп еткен және соның ыңғайына 
құлаған мемлекеттік мекемелердің басшылары әлі 
күнге дейін осынау дәйексіз дерттен арылмай-ақ 
келеді. Аударма белгілі дәрежеде тілдік қатынас 
құралы болғанмен, мемлекеттік тілдің дамуына, 
оның өміріміздің барлық саласына дендеп енуіне 
тікелей кедергі болатын нәрсе. Енді біз қазақы ор-
тада, мемлекеттік органдарда отырып, кез-келген 
құжатты қазақ тілінен орыс тіліне аударуға деген 
теріс әрекетті тегіс тоқтатуымыз қажет.

Президентіміздің 2006 жылы 30 мамырдағы 
№127 Жарлығы бойынша Қазақстан Республика-
сында іс қағаздарын жүргізу жұмысын мемлекеттік 
тілге көшірудің кезеңдік мерзімі айқындалған бола-
тын. Сол кездегі қазақ қоғамындағы көтеріңкі көңіл-
күй мен лаулаған үміт ұшқынын іс басында отырған 
өз азаматтарымыз су құйып сөндіргендей болды. 
Жаңа жылдан бастап мемлекеттік тілге көшетін 
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мекемелердің тізімі жарияланып, оны жүргізуге 
жауапты тағайындалғанмен, бұл бастама да су 
аяғы құрдым болып, аяңы таусылмас аударма деген 
желаяқ тағы да атқа мінді.

Қазақтың қара сөзге дес бермес қасиеті бар. 
Халқымыздың қасіретті де қасиетті  тарихын қара 
өлеңге сиғызған халқымыз өз қолымыз өз аузымызға 
жетіп, тәуелсіздік туы көгімізде желбіреп тұрған 
тұста аударманың атына мінгескеніміз қандай 
өкінішті болса, Ата заңымызда айқындалған ана 
тіліміздің айбаты мен абыройын заман талабына 
сай баянды биікке көтере алмай отырғанымыз сон-
дай өкінішті. «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» 
деген сөзді жалау еткен жұрт едік, Елбасымыз ел 
есінде жүрердей етіп айтқан: «Ата-бабаларының 
асыл сөзін жүз томға жинап, бастырып шыға алатын 
ел – бақытты ел, бақуатты ел, болашағы кемел ел. 
Қазақ елі сондай ел. Әлем әдебиетіндегі әйгілі жүз 
кітапты емін-еркін, жатық етіп аударып, бар бояуы-
мен, өзгеше өрнегімен төгілтіп түсіретін тіл – қуатты 
тіл, құнарлы тіл, құдіретті тіл. Қазақ тілі – сондай 
тіл» деген ақжарма сөзін еске алсақ, мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесін көтеруде уақыт беріп отырған 
мандат қолымыздан бір сәт те түспеуі керек.

Біз бүгін мемлекеттік тілді кемел биікке көтерудің 
бүкіл алғы шартын өз қолымызда ұстап отырмыз. 
Күні кеше осындай мүмкіндік болды ма? Жоқ, әрине. 
Өз тілімізді өзіміз қолдана алмай пұшайман болған, 
өз тілімізде ойлап, оны орыс тіліне жолма-жол ауда-
рып, кісінің қабағына қарап күн кешкен күндер алы-
ста қалса да, сол күндердің кіді қабағы жадымыздың 
жабығынан әлі де сығалайтындай. Осы орайда қазақ 
көркем сөзінің көрнекті өкілі, халық жазушысы 
Әбіш Кекілбайдың  сол кездегі Жоғарғы Кеңесте 
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(1992 жыл) сөйлеген мына бір сөзі әлі де есімізде: 
«кеше ел басына күн туғанда, тар үйімізден орын 
ығысып, төрімізді ұсынғанда, тартыңқы дастарха-
нымызды алдарыңызға жайып, жарты күлшемізді 
ауыздарыңызға ұстағанда, біз күндердің күнінде, 
бүгінгідей демократия орнатып, кемелденеміз деп 
жатқан заманда өз үйімізде өз тілімізде сөйлеу 
үшін мына сіздерден бүйтіп жылап тұрып рұқсат 
сұраймыз ғой деп ойлап па едік?!» Сол кездегі орыс 
тілді Жоғары Кеңес қазақ тіліне мемлекеттік ста-
тус беру туралы мәселе күн тәртібіне қойылғанда ол 
«рейхстагты шабуылдағаннан да қиын болды».

Ал енді мұның өзі өткен тарих. Кемел елдің Кон-
ституциясы бар. Ол арнайы баппен айқындалған. 
Енді қандай мәселе қол байлау? Қол байлау бо-
лып тұрған басты проблема – ұлттық намыстың 
азаңдығы. Мемлекетшілдіктің мазаңдығы. 
Елшілдіктің еренсіздігі. Туған тілді білуге деген 
перзенттік болмыстың әлсіздігі. Ана тіліне деген 
адал да аршыл ниеттің жетіспеушілігі. Қатты айт-
сам, өзім деп айтам. «15 жылдан бері мемлекеттік 
тілді аю да үйреніп алатын уақыт болды» деп Елба-
сымыз қалай қатты айтпасын. Санамыз сілкініп, на-
мысымыз жарқ етер осы сөзді естіп тұрып, ойлан-
байтын, ойлануды артық санайтын бауырларымыз-
ды «2020 жылға қарай мектеп бітірушілердің 100 
проценті мемлекеттік тілді біліп шығатын болады» 
деген мемлекет басшысының сөзі де ойландырмай-
тын болса,  бұған бәріміз де кінәліміз. 

Қазақ тілі кімге керек? Ең алдымен өзімізге, 
қазақтарға керек. Біз өз тілімізді білмесек, 
құрметтемесек, оны кім құрметтейді? Кім 
қадірлейді? Кім қолданады? Мемлекеттік тілді 
білемін деу мақтаныш, керек десеңіз мода болу ке-
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рек. Халқымыздың аса көрнекті ақындарының бірі 
Тұманбай Молдағалиевтің: «Бір ауыз сөз үйреніпсің 
бүгінде, менің ана тілімде, қазақ болып туғаннан соң, 
бөбегім, қазақ болып өлген жақсы түбінде» деп ұлына 
айтқан сөзін ұлтына айтқан ұран сөзі деп қабылдасақ, 
қандай ғанибет болар еді. Ұлт зиялылары, мәдениет, 
өнер, әдебиет, ғылым, білім қайраткерлері осынау 
өлара кезеңде өршіл мақсат ұстанып, өзара бірлік 
пен ынтымақтастық ұстану қажет. Тіл саясаты-
нан арзан ұпай жинаудың мерзімі өтіп кетті. Енді 
мемлекеттік тіл саясатын заңдық негізде, құқықтық 
талаптарға сай, өркениетті жағдайда, халықаралық 
ережелерге орайластырып жүргізу бағытында  алда 
атқарылар істер ұшан-теңіз. 

Сондықтан да біз осы жолды кезекті бір белгілеу 
үшін емес, кең отырып, барды бар, жоқты жоқ деп 
айта отырып, ортақ мәмілеге, ортақ шешімге, ең 
бастысы ортақ ниетке қол көтеруіміз шарт. Тарих-
та «Не істеу керек?» деген сөз айтылып қойылған. 
«Неден бастау керек» деген сөз де айтылған. Бірақ 
қажетті сөз қай ғасырда да, қай кезеңде де әрқашан 
жаңа, әрқашан соны, әрқашан қажет, әрқашан 
орынды. 

Қоғам алдында, мемлекет алдында, осы отырған 
бәріміздің алдымызда қандай міндеттер және оны 
қалай іс жүзіне асырамыз? Енді осы сұрақтар 
төңірегінде тұжырымдап сөз қайырсақ.

Ең алдымен айтарымыз, мемлекетте тілдік ахуал 
қалыптасты. Енді соны заман талабына сай дамы-
ту, жетілдіру, ауқымын кеңейту қажет. Осы орайда 
әлемдік тілдердің даму тенденциялары мен өркендеу 
жағдайларын ескере отырып, халықаралық 
үрдістерді қазақ тілінің ыңғайына бейімдеу.
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Тіл мәртебесін жоспарлау. Қоғамдағы тіл функ-
цияларын, ол атқаратын қызметті айқындау, уақыт 
талабына сай статус беру.

Тіл корпусын жоспарлау. Бұл тілдің құрылымын 
реттеу. Сөздік қорды жетілдіру, жазу ережелерін 
біріздендіру, әдеби тілдің нормасын жаппай 
қолданудың жолын жасау. Тілдің мемлекеттік 
мәртебесін орнықтыру. Оның заңдық негізін жасау. 
Тілді заңмен қорғаудың, қолдаудың қағидаларын 
қалыптастыру.

Тілдің қоғамдағы нақты қызметін, жағдайын, про-
блемасын, шешімін күткен мәселелерін айқындау.

Тілдік жаңғыруды жолға қою. Тілді байыту, 
халықаралық деңгейдегі сөздер мен терминдердің 
бірізді сатысын жасап, оны қолданудың шарттарын 
қалыптастыру.

Терминология мәселесін түбірімен қайта 
қарау. Қазақ тіліне термин қабылдаудың ғылыми 
принциптерін нақты қарастырып, осы жолда көп 
еңбек сіңірген ғалымдардың бірі – Құдайберген 
Жұбанов болатын. Оның осы сала туралы көптеген 
пікірлері әлі де тың, қажетті. Ол 1925 жылы 20 ма-
мырда өткен мәдениет қайраткерлерінің съезінде 
мынадай принциптер ұсынған:

1. Халықаралық терминдерді қазақ тіліне аудар-
май сол қалпында алу. Мысалы, революция, совет, 
теория, практика, хирургия, климат, тенденция, т.б.  

2. Аударылып алынған халықаралық терминдерді 
аударма мағынасын дәл бере алмайтындай болса, 
онда оларды бұзбай сол тілде алу. Мысалы, стебель, 
сословие, клетка, слет, склет, т.б.

3. Халықаралық сөздерді қалыптасқан орыс 
тілінде алу. Мысалы, пролетариат, физика, биоло-
гия, химия, т.б.
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4.Бұрын терминологиялық қолданыстан шығып 
қалған сөздерді қазақ тіліне қайта енгізу. Мысалы, 
диктатура, совет, теория, милитаризм, т.б.

Жұбанов ұсынған бұл принциптердің бәрін осы 
күйінде заңдастыру керек деген пікір тумайды. 
Бірақ халықаралық терминдерді қазақшалауда 
осындай жағдайларды ескеру тұрғысынан на-
зар аударуға болады. Осыларды саралай келгенде, 
ғалымдарымыздың терминологияны ғылымтану са-
ласы ретінде қарастыруға болады деген сөздерінің 
жаны бар. Терминология – ғылыми тұжырымды, 
ғылыми сарапты және ғылыми бірізділікті талап 
ететін сала.

Бұл мәселеде алда тұрған міндеттер қандай?
Біріншіден, терминология комиссиясының заңды 

күшке ие болуына жағдай жасау.
Екіншіден, терминкомның қызмет аясын, 

құзырын кеңейту.
Үшіншіден, 30 бағыт бойынша салалық секция-

лар құру. Мысалы, мұнай-газ, металлургия, балық 
кәсіпшілігі, т.б.

Төртіншіден, терминологиялық база құру. 
Базаның жоқтығынан кейде бір терминнің 6 рет! 
қабылданған кезі де болыпты.

Бесіншіден, облыс орталықтарындағы қазақ тілін 
оқыту орталықтарында бірізді база жасайтын штат 
ұстау.

Алтыншыдан, терминком құрамына шамамен, 30 
саладан екі тілді қатар меңгерген мамандарды тарту.

Жетіншіден, тікелей осы саланы зерттеп жүрген 
маман-тілші, ғалымдарды топтастырып, комиссия 
құрамына және сараптау топтарына қосу.
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Сегізіншіден, терминком жанынан экспертиза 
секцияларын ашу. Түскен терминдерді алдын-ала 
сараптау үшін.

Тоғызыншыдан, терминком бекіткен сөздерді 
Үкімет қаулысымен бекіту. Заңдық, құқықтық 
күшін қалыптастыру.

Оныншыдан, осы салаға Үкімет тарапына 
бөлінетін ақшаны толық және тиімді пайдалану, иге-
ру. Бізге түскен мәлімет бойынша, секциялар құруға 
бөлінген 22 миллион теңге әлі игерілмеген.

Он біріншіден, терминком құрамына осы са-
ланы білетін бүгінгі күннің менеджерлерін тар-
ту. Республикалық тілдерді оқыту орталығы оның 
үйлестіруші орталығы болуы тиіс. Оның жанынан 
терминология лабораториясын ашу қажет.

Орайын таппай келе жатқан және бір мәселе – 
ономастика мәселесі. Еліміздегі жер, су, ауыл, кент, 
аудан, қала атауларын өзгерту, оларды бұрынғы 
тарихи аттарымен қайта атау жөніндегі мәселе 
республикалық БАҚ-тарда, қоғамда, зиялы қауым 
ортасында көптен айтылып, жазылып келе жа-
тыр. Бұл тіпті тәуелсіздік нышандарын көрсетудің 
де басты белгілерінің  бірі. Сонымен қатар қала 
көшелеріне  жаңа замандық сипаттағы атаулар беру 
мәселесі де осымен өзектес.

Бұл орайда бұған дейін біршама жұмыстар 
атқарылды. Жаңа атаулар жадымызға енді. Алай-
да бұл мәселе әлі толық шешімін тапқан жоқ. 
Таппақ түгілі осы саладағы шалағайлық пен асыра 
сілтеушілік ортақ іске зиянын тигізіп, соның теріс 
нәтижесінде көптеген келеңсіздіктерге жол берілді.

Қазіргі таңда Қазақстанның көптеген аудан, 
елді мекендерінде өзге тілде аталып, жазылып 
келе жатқан мыңдаған атаулар бар. Бұл стандарт-



136

ты үрдіс әсіресе Солтүстік Қазақстан, Қостанай, 
Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, 
Батыс Қазақстан облыстарында, Астана қаласының 
маңайындағы елді мекендерде тіптен көп. Кезінде 
Петропавловск және Павлодар қалаларының ат-
тарын қазақшаға аудару жөнінде жергілікті жер-
лерде ұлт жанкүйерлері бірталай жұмыс жүргізіп, 
белгілі бір шешімге жақындатқан болатын. Бірақ іс 
басында отырған басшылар бұл мәселеге бұрынғы 
көзқараспен қарап, принципті ұстаным таныта ал-
мады.

Осы мәселелер бойынша ел арасында әртүрлі 
көзқарас, ұшқары ұстанымдар пайда болып, бұл 
жағдай кейде ұлтаралық кикілжіңдерге арқау болып 
та кете жаздағаны белгілі. Еліміздің кей өңірлерінде 
орын алған ұлтаралық кикілжіңдерде жергілікті 
халық арасында халықтық ономастика мәселесі сөз 
болып та қалып жүрді. Бұл мәселе алдағы уақытта 
да осындай оқыс оқиғалар орын алған кезде бой 
көрсетуі мүмкін.

Елбасының тапсырмасы бойынша еліміздегі оно-
мастика мәселесін жоспарлы түрде қолға алып, 
бұған кешенді түрде қарап, жан-жақты ойласты-
рып, түпкілікті шешім шығару туралы нақты әңгіме 
болды. Бұл әңгімені қазақ қоғамы көптен күтулі.

Қазіргі кезде, ұлттық тарихы қайтадан 
зерделеудің жаңа кезеңінде, еліміздің ұлттық бол-
мысын, халықтық қасиетін танытатын жер-су 
атауларының тарихи аттарын қалпына келтіру де 
аса маңызды. Бұл ұлттық тарихымызды зерделеуге 
де қосылар үлес болмақшы.

Осыған қоса айта кетер бір мәселе, халқымызды 
қасіретке ұшыратып, тарихта теріс таңбасын 
қалдырған кейбір «қайраткерлердің» есімдерімен 
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аталған көшелер мен даңғылдар еліміздің көптеген 
қалаларында, соның ішінде Астана мен Алматы-
да толып жатыр. Ономастика мәселесін кешенді 
шешу кезінде бұл жағдайлар да орынды түрде са-
раланып, талданып, нақты бағасы айтылып, тарихи  
әділеттілік орын алуы тиіс деген ортақ пікір бар.

Ұлттық тарих мәселесі секілді барлық ақпарат 
құралдарында ортақ рубрика ашу және оны белгілі 
бір жүйемен жоспарлы түрде жүзеге асыру. Бұл іске 
зиялық қауымның белді, белсенді өкілдерін кеңінен 
тарту. Әсіресе, орыс тілді ақпарат құралдарында 
белгілі қайраткерлердің мақала-ұсыныстарын 
ұйымдастыру. Осыларды жүргізіп, тиянақтап оты-
ратын алқа құру және олардың жұмыстарына ба-
рынша қолдау көрсету.

Еліміздегі аралас мектептерді күрт азайту.
Қазақ тіліндегі балабақшаларды көбейту, 

Үкіметтің «Балапан» бағдарламасын жүзеге асыру-
да қазақ тілді бақшаларға басымдық беру, барынша 
қолдау көрсету. 

Мектеп оқулықтарына, әсіресе нақтылы пән са-
лалары оқулықтарының сапасы мен мазмұнына кең 
көлемде инспекция жасау.

БАҚ саласындағы мемлекеттік тілдің аясын 
кеңейтудің мемлекеттік бағдарламасын жасау және 
оны жүзеге асырудың тетіктерін қалыптастыру.

Ұлттық компаниялардың тіл заңын қатаң 
сақтауына бақылау жасау, олардың басшылығына 
тікелей тапсырма беріп, міндеттеу. 

Тіл заңдылығын сақтау үшін прокуратураның 
жұмысын барынша жандандыру, олардың 
кемшіліктерге қарсы күресін заңдық негізде 
жүргізуіне жағдай жасау, тіпті тілді қадағалау ор-
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ганын ашу. Оны Тіл комитетінің бірлесуімен жүзеге 
асыру.

Тіл комитетін Білім және ғылым министрлігінің 
құзырына беру, не Тіл агенттігін құру.

Президент Әкімшілігінде мемлекеттік тілді 
қолдану мен пайдаланудың жүзеге асуын 
қадағалайтын, Әкімшіліктің құрылымдық бір бөлімі 
болып табылатын Бөлім не арнайы Хатшылық ашу.

Мемлекеттік хатшы төраға болып табылатын 
Мемлекеттік тілді жүргізу жөнінде консультативті-
кеңесші болып табылатын Комиссия құру.
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ТАУ ҚОЗҒАЛСА ДА, ТАРИХ 
ҚОЗҒАЛМАЙДЫ

*  *  *
Сарайшықтың мұражайына кірсеңіз Сізді осы 

сөз қарсы алып, шығарып салады. Бұл Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың өз қолымен жазылған сөз.

*  *  *
Туған тарихымыз туралы ойға батсаңыз Сізді 

осы сөз жігерлендіреді. Бұл сөз – Елбасының сөзі. 
Сарайшықтағы мұражайдың пікірлер кітабына 
Елбасының өз қолымен жазылып, түскен.

...Сар даланың сағымы да салқын тартқан 
қарақоңыр күзі. Ағынды Жайық, Ақ Жайық арын-
шыл атының басын іркіп, өзен бетіндегі өлара 
шақтағы өрекпіген толқындар өзегін басып, өрісін 
тұсап, батыстан жөңкіген кіршең бұлттар кірбіңі 
басым алабауыр аспанға өрмегін жайып жонданып, 
қанатын керіп қомданып, қабағын түйіп долданып 
келе жатады. 

Сарайшықтың қоңыр күзі осы. Бағзы заманда да 
осылай болған шығар. Ақ Жайықтың айдынында 
алтын қайықпен жүзген алтын шолпылы ару алтын 
ескегімен көңілінің сәулесін сызған сұңғыла су да 
осы. Жапондардың жертесер ғалымдары жете зерт-
теген көрінеді: су да адастырмас ақпараттың қайнар 
көзі екен. Оның да құлағы мен көзі, жаны мен қаны, 
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тілі мен ділі бар деседі. Құранға құлап, Алланың ұлы 
кітабына жүгінсек те осы ой сыры терең сүрелерден 
сөйлеп қоя береді. Судың сөзін тыңдасаң, санаң сан 
саққа жүгіріп, сүргінге түсесің.

Сол сулардың бірі – жарқырап аққан Жайықтың 
жағалауына келгенбіз. Биіктігі 17 метр, 8 қабырғалы 
кешенде жатқан 7 ханның әзиз есімдерін күбірлей 
оқып, әрқайсысына дұға бағыштап, қара мәрмәр 
құлпытасынан сипап, көңіліміз көншігендей. Мөңке 
Темір – 1266-1282 ж.ж., Тоқтағу – 1291-1312 ж.ж., 
Жәнібек – 1343-1353 ж.ж., Әмір-Оқас – 1440-1447 
ж.ж., Қасым хан – 1511-1518 ж.ж., Ших Мамай – 
1542-1549 ж.ж, Жүсіп хан – 1549-1554 ж.ж. Бұлардың 
әрқайсысының өмір сүрген, билік құрған, шайқасқан, 
соғысқан, жеңген, жеңілген жағдайларының өзі бір-
бір кітапқа жүк болғандай. Үлкен тарихымыздың 
бір-бір бөлшегі. Үзілген, сынған, жоғалған. Тек 
даламыздың әр қиырында қоянжонданып обалары 
ғана жатыр.

Саздауға біткен Сарайшықтың сарсаңкесек 
топырағында мәңгілік дамылда жатқан жеті ханның 
рухына тәу етуге келген азын-шоғын жұрттың ал-
дынан шыққан мұражай қызметкері әуелгі сөзді 
әлімсақтан бастап, келушілердің көшін кесене-
ге қарай бастады. Кіді күздің тістеуік желі аспан-
да шұбырған ала бұлттарды  жөңкіте айдап, жеті 
ханның басындағы ақшулан тартып, аққауданға 
айналған ағаштарға  байланған ақзондарды жұлқып-
жұлқып өтеді. Әркім өз ойымен әуре. 

Бағзы Алтын Орда мен бүгінгі баянды Ақорданың 
арасында алып-қашып жүгірген жадымыз көркі 
де көлемі де Кремльге көзқұрты болып сыланған 
Сарайшықтың топырағын басып тұрған біздерге 
өткен дәуірлердің өлеңін жеткізгендей.
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Еділден аққан сызашық,
 Біз көргенде тебінгіге жетер-жетпес су еді,
Телегейдей шайқалтып,
Жарқыраған беренді
Теңіз етсе, Тәңір етті. 

 
Екі судың ерені, айдын судың берені Еділ тура-

лы сөз. Шамырқанған Шалгездің шарта жүгініп 
айтқан сөзі.   Еділді айтсаң, тарихи жырдың тел 
емген төркіні Жайық жүрегіңнен жылжып ағып 
шыға келеді. «Еділ-Жайық екі су». «Айналайын Ақ 
Жайық, ат жалдап өтер күн қайда?».(Махамбет). 
Бәрін көрген, бәрін бастан кешкен, бәрін бастан 
өткерген Ақ Жайық сыңарына қарай сыңсып тар-
тып барады. Бейуақ заманның белгісі қайда? Осын-
да. Сыры кетсе де сыны кетпеген Сарайшықтың 
сұлбасы қайда? Осында. «Қара қазақ баласын хан 
ұлына теңгерген»  баһадүр батырдың рухы қайда? 
Осында. Әттең, қапыда айырылып қалғанымыз бол-
маса. Қарға бойлы Қазтуғанның «қайран да менің, 
Еділім» деп жылағаны болмаса. 

Иманы кәміл Иманғали бауырымыздың  әкімдік 
атқа қонған тұсында Сарайшық күлге батқан кеудесін 
көтеріп, жәдігер болып қайта сөйледі. Топыраққа 
көмілген тарихымызды аршуға аршындап кірісіп, 
қарқындап қайраткерлік танытқан азаматтың ал-
дынан әрқашан алғыс шықсын. Сол кезеңде құмбыл 
қимылдап, құлшына жасалған халықтық істің басы-
қасында болып, орайын келтіріп, орнына әкеліп, 
Елбасымыздың өзі бас болып, ел жадын жаңғыртуға 
елеулі үлес қосылды. Талай ғасырлар бойы топырақ 
астында жатқан тарихтың тілі шешіліп, тұсауы 
алынды. 
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Сарайшық секілді сандаған қалалар туған 
байтақтың қай қиырында да жетеді. Бұлар да 
адамзат перзенттері. Адамның құдіретті қолымен 
жасалған. Сол адамның қаскөй қолымен қираған. 
Бұлардың да туған, гүлденген, қираған, обаға айна-
лып, опат болған жылдары бар. Қазақ байтағындағы 
ең көне қалалардың бірі – Сарайшық туралы алғаш 
жазба дерек қалдырған араб жиһангері Ибн-
Баттутаның мәліметі бойынша қолөнері мен сауда-
сы тең дамыған, «Ұлысудың бойындағы әсем қала». 
Қасқа жол салып, қазаққа жөн сілтеген Қасым 
хан хандығының тұңғыш астанасы. Көре алмаған 
Кремль дейтініміз, қаланы 1580 жылы орыс патша-
сы Иван Грозныйдың арнайы жіберген атты казак-
тары қиратып, жермен-жексен еткен. Сол кездегі 
Сарайшықтың келбетін бүгінгі Кремльден көруге 
болады. Мәселенің мәні тереңде жатыр. 

Құм астында булығып, мұңайып жатқан мұндай 
шаһарлар аз ба қазақ жерінде. Жетеді. Алтай-
дан тартып, Сарыарқаны сауырлап, Терістікті 
түгендеп,  Сыр бойына сұқтанып, Атырауға қарай 
өкше көтерсек, тарих тізімі толып шыға келеді. 
Хижрадан қырық жыл бұрын іргесін көтерген та-
рихи Тараздың  маңайы тас үйінділерден кеудесін 
көтеріп, күмбірлеп сөйлеп қоя береді. Маңғыстауда 
жалпы есеп бойынша жиырма мыңға жуық көне 
ескерткіштер, күмбездер мен жер асты мешіттері, 
обалар мен балбал тастар, қауым басында қарайып 
тұрған сан алуан құлпытастар бар. Бұлардың 
әрқайсысы әлі жазылмаған, авторын күтіп жатқан 
жұмбақ кітаптар. 

Басқаны былай қойғанда, қазақ даласының әр 
қиырынан табылып жатқан, табылған сайын әлем 
ғылымының назарын ерекше аударып жатқан Ал-
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тын адамдардың өзі бесеуге жеткені төрткүл әлемнің 
бастарын шайқатып, біздің кім екенімізді байқатып 
жатыр. Бірінші алтын адамнан (1970 жыл) басталған 
жол одан әрі қазақ даласын көктей өтіп, бесінші 
алтын адамға алып келді. (2011 жыл, Қарқаралы 
даласы, Қарағанды облысы). Жақында Үржар хан-
шайымы атанған жаңа бір алтын адам табылды. 
Адамының өзі алтын болып, тарихымыз қара бақыр 
болған заманды еске алсақ, әлдекімге есең кеткен-
дей. Ақжарма ақын Ғафу  Қайырбековтің: «біздің 
хандар қалайша жаман болған» деп аң-таң болып, 
алақан жайып, арзу жыр жазғаны содан ғой. 

Ал екінші алтын адамның табылуы мен үшін 
тіптен қуаныш. Ол менің туған ауылымнан табыл-
ды. 1960-шы жылдардың орта тұсында  біздің үй 
Атырау облысының Жыңғылтоғай аумағындағы  
Аралтөбе деген жерде отырды. Дөдеге тектес дөң еді. 
Ұлы Жем өзенінің жағасы, қалың жыңғылды тоғай, 
аққайраң шағыл. Сол жерде жазғы каникул кезінде 
Жемге келіп, қармақ салып, балық аулаймын. Жемге 
жақындағанда оң жағыма қарағыштап, секемденіп, 
сескеніп өтемін. Өйткені әлгі дөңнің қызыл жыңғыл 
көмкерген тұсында ордалы жылан қайнап жата-
ды. Күнге шағылысып, бір-біріне өрмелеп, қайнап 
жатқан күмістей жалтыраған сол шоғыр әлі күнге 
көз алдымда. Марқұм әкем де күн сайын маған ор-
далы жылан маңынан сақ болып өтуімді, әсіресе 
балалық жасап оларға тиіспеуімді қатты ескертеді. 

Міне, дәл сол жерден екінші алтын адам табылды. 
Ордалы жылан жатқан жерде алтын болады деуші 
еді, рас екен. Анда-санда мемлекеттік мұражайға 
жолым түскенде айдары шиыршық атып, айбы-
ны адамды абыржытып жіберетін сол Сармат 
жауынгері маған етене туысымдай болып көрінеді. 
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Содан да болар оны көрген сайын: «жағдайың қалай, 
жерлесім» деп амандасамын. Баяғы бала күнімді 
еске алып, жүрегім толқып-толқып кетеді. Бұл менің 
өзімнің кішкентай тарихым секілді болып көрінеді. 
Ал осындай кішкентай тарихтар үлкен айдынды 
тарихқа барып құятын арналы бұлақтар емес пе? 
Расул Ғамзатов: «кішкентай халықтарға үлкен 
қанжар керек» десе, кішкентай халықтарға үлкен 
тарих тіптен керек. Сынған құмыраның шынысынан 
шындықтың бүтін ыдысын жасап шығару шебердің 
кім екенін көрсетеді.

 Ұлттық тарихымызға арналған ұлағатты бас 
қосуда Мемлекеттік хатшы Марат Тәжиннің  
баяндамасындағы: «Тарихшының таланты жарым-
жартылай ғана шындыққа келетін бөліктерден тұтас 
дүние жасап шығарудан танылады» деген сөз осы 
орайда біздің тарихшы ғалымдар қауымы алдына 
үлкен міндеттер жүктейтін бағдарламалық сілтеме 
іспетті. 

Тарих жолы автомагистраль емес, онда жол 
белгілері мүлдем аз. Ала таяғын сілтеп тұратын жол 
полициясы, сірә жоқ. Бірақ біздің жол нұсқаушымыз 
тарихи инстинкт мен тарихи таным, тарихи талғам, 
ең бастысы ыждағаттылық пен жауапкершілік, 
өз халқыңның тарихына деген мәңгілік махаббат 
болса керек. Осы тұрғыдан келгенде, Мемлекеттік 
хатшы бағыттап отырған алдағы жұмыстардың ба-
сым нысандарының бірі – тарихи зерттеулердің 
тақырыптық аясын кеңейту. Барды екшеу, 
табылғанды сана сүзгісінен өткізу, таппақ нәрсенің 
не екенін ұғыну.

Байтақ еліміздің қай қиыры мен бүйірінде де 
топырақ астынан тіріліп шығып, туған жұртына 
тіл қатып жатқан тарихи мұралар: тас обалар мен 
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қорғандар, алтынмен апталып, күміспен күптелген 
хандар мен ханымдар, бектер мен ханшайымдар  
біздің тарихты беріден әріге, алыстан қиянға алып 
бара жатыр. Сол ұлан көшке, ұлы қозғалысқа күн 
салып, күрсіне қараған кезең енді өткен күнге ай-
налып, барымызды базарлап, жоғымызды азандап, 
тапқанымызға қуанып, танығанымызды ұстап жа-
тырмыз.

Алаштан байтақ оздырып, өткенге мойын созды-
рып, көңіл қозында қалған тарих шоғын қоздырып, 
ел болып еңсе тіктеген жайсаң бір жарқын кеңес 
жақында болып өтті. Жақында деп жатқанымыз та-
рихи өлшемге қарай мойын бұрып, өкше көтергеніміз. 
Бұған да ай аунап, апталар жүгіріп кетті. Еуразия 
даласының ендігі мен бойлығын елеп-екшеп қараған, 
өткен тарихын тірілтіп, бір кісіміз болуға жараған 
Лев Николаевич Гумилев  атындағы Еуразия ұлттық 
университетінде өткен  халқымыздың ұлттық тарих 
мәселелеріне арналған республикалық  кеңесте «Та-
рих толқынындағы халық» атты кенен ойлы, көшелі 
баяндама жасалды. Халық ықыласпен қабылдаған 
сол жиын енді  орындалуы жағынан да халықтық 
сипат алса деген ой күн санап күшейіп келеді. 

Шақырылғандардың аудиториясы аса ауқымды 
болды. Еліміздің тарих саласын зерделеп, зерттеп, 
саралап, салмақтап, байыптап, баяндап жүрген 
ардагер де қайраткер, білгір де білікті, алғыр да 
аршынды, танымал да өскелең  тарихшылар ко-
гортасы қазіргі заман алдымызға қойып отырған, 
жаһандану жағдайындағы жұртымыздың жанын 
толқытқан  ұлттық тарихтың кешегісі мен бүгінін, 
одан да маңызды ертеңін жан-жақты сөз етіп, біткен 
іске бәтуа, бітер іске уәде байласты. 
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Баяндаманың тереңдігі мен кемелдігі өз алды-
на, ол алда тұрған осы бағыттағы стратегиялық, 
халықтық, мемлекеттік масштабтағы аса күрделі 
де маңызды мәселені  жаңа уақыттық трибуна-
дан жарасымды айта білуімен ғана емес, іскерлік, 
ұйымдастырушылық жағынан бұрынғы таптауы-
рын болған сүрлеулерден іргесін аулақ салуы да 
болды. Баяндаманың басты олжасы Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев айтқан: «бүкілқазақстандық 
бірігейлік біздің  халқымыздың тарихи санасының 
өзегіне айналуы тиіс» деген тұжырымын талдап, та-
ратуы еді. 

Халқымызда «біткен іске сыншы көп» деген сөз 
бар. Бітер іске сыншы одан да аз болмаса керек. 
Абыз Абайдың қағидасына жүгінсек, істің қалай 
аяқталатыны емес, қалай басталғаны маңызды. Де-
мек, кеңестің мақсаты осы сөзге жан бітіргендей. Әрі 
тарт пен бері тарттың арасында жүргендерді былай 
қойғанда, үнемі сыншыл әрі міншіл оппоненттердің 
өздері де бұл кеңестің мақсаты мен мәніне «бәрекелді» 
деп, оң рай, орынды қабақ танытты. Қалай болғанда 
да, халық тарихын түгендеуге келгенде  бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол, бір ауыздан сөз шығарған ұлт 
ұланына ортақ абырой болса керек. Өйткені кеңестің 
басты мақсаты – «Қазақстан тарихын анағұрлым 
терең зерттеу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру». 
Жұмылу, жұмылдыру. Ұмтылу, ұжымдасу. Бірігу, 
бірлесу.

«Біз мұндай міндетті шешуге дайынбыз 
ба?» Әрине, дайынбыз. Егемен елміз, тәуелсіз 
мемлекетпіз, дербес қоғамбыз. Біреуден тартып 
алатын, біреуден сұрап алатын, біреуден қарызға 
алатын жағдайымыз жоқ. Жетілген, баяны бар, 
бай тарихы бар, байсалды өмірбаяны бар, мәдени-
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рухани жағынан әлемнің кез-келген державасы-
мен теңдесе, шендесе алатын жұртпыз. Тек «біздің 
тарих бұл да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа, 
бірақ-тағы...» (Қадыр Мырза Әлі). Біз сол жұп-жұқа 
тарих оқулығын орынды олжа, тарихи табыстармен 
қалыңдатпақпыз. Және қалыңдата аламыз. Ол үшін 
жұдырықтай жұмылып, жан дүниеміздегі ұлттық 
сезім мен өз халқымыздың тарихына деген кіршіксіз 
махаббат пен алғаусыз мархабатты көрсете алсақ 
болғаны.

Баяндамада: «біз қайда барамыз және 2050 жылы 
қайда болғымыз келеді?» деген жолдар бар. Бұл 
тіркеске қосыла отырып, халық көкейіндегі айты-
лып, айтылмай жатқан пікір-ниеттерді бағамдасақ, 
енді жарты ғасырға жетпес межеден гөрі, жаңа 
ғасырда – келер жүз жылдықта қайда болғымыз 
келеді деген сауал да көңілді тербеп-тербеп кетеді.  
Өйткені тарих үшін он-жиырма жыл көзді ашып-
жұмғандай уақыт. Тәуелсіздіктің жиырма бір жы-
лын артқа қалдырған шақта бұл кезеңнің өзі екі 
астана арасындағы көштің қанатында, қазақша 
қайырсақ, аттың жалында, атанның  қомында өте 
шыққандай. 

Біз, жалпы ертегімен ауызданып, батырлар жы-
рымен тербеліп, бесікте жатып шіреніп, жауға айбар 
жасаған елдің ұрпақтарымыз. Сол ертегілерде көзді 
ашып-жұмғанша қала салдырған, жер жүзінен 
әпсәтте жылдам хабар алғызған, көрмегенді 
көргізген, ғалам төсін өргізген, бермегенге бергізген 
жұрттың ұрпақтарымыз. Солардың бір парасын 
тәуелсіз күндерде әлемге көрсетіп, аузын аштырып, 
төрткүл дүниеге көрсетіп, таңдайын тақылдатып 
та жатқан елміз. Баяғы замандардағы байтақ жер-
де Алтын Орда мен Ақ Орданы, көгілдір әлем 
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астындағы Көк Орданы салған байырғы жұрттың 
бойынан тараған ұрпақ болғандықтан да, ұшқыр 
уақытта ұзан қимыл жасап, ұлы істерге де қол 
жеткіздік. Бұған тәубе демесе бола ма?

Дәл осындай кезеңде тарихшының міндеті қалай 
болуы керек? Зиялы қауымның міндеті қалай болу 
керек? Өз тарихына немқұрайды қарай алмайтын 
халықтың міндеті қалай болу керек? 

Баяндама баянына қарасақ, жауап та айқын 
секілді: «Ендігі жерде тарихшы зерттелетін 
уақыттың ішкі мағынасына ой жіберетін ғалымға, 
фактілерді жай зерттеп қана қоймай, нақты 
қоғамның құндылықтарын, жөн-жосықтарын, 
моралін «түсінуге» қол жеткізетін ғалымға айна-
луы тиіс. Осылай қараған кезде әрбір ұлттық та-
рихи формациялар мен өркениеттердің абстрактілі 
хронологиялық жылнамасы ретінде емес, 
халықтың бүкіл күрделілігі мен бөлек бітімін бой-
ына сыйғызған жанды тарих ретінде бой көрсетеді. 
Тарихшының міндеті – ұлттық тарихты қайдағы бір 
әмбебап заңдылықтардың қасаң қалыптарына са-
лып жібермей, ұлттық тарихтың жанды, бөлекше 
ағзасының қалай дамитынын түсіну». 

Демек, тарихшы тарихи фактілер мен дерек-
дәйектердің ұлт тарихының бойындағы артық-
ауыс, ауру-сырқаулы жерлерін жалпы тарихи тән 
мен ғылыми жанның ауырсақ жеріне тигізбей хи-
рург пышағымен сылып тастайтын оташы-тарих-
шы болуы шарт. Бағзы тарихымызды зерделеген-
де, орта ғасырларды орайластырғанда, «Ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұламаға» назар салғанда, 
оған жалғасқан Қаратаудың басынан көш құлаған 
зар заманға иек артқанда, одан берідегі, одан да 
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берідегі оқиғаларға келгенде тарихшы аса абай, ба-
рынша мұқият болмағы ләзім.

Міндет қиын ба? Айтпаңыз. Қиын болғанда 
қандай? Бұған жауапты ұзақ тіркеспен айтсақ та 
болар еді, бірақ, газет тілінің қасаң стилін аз да бол-
са бұзғандай болып, бір «деген екенді» осы жерге 
сыналып салуға тәуекел еттік. Француздың атақты 
жазушысы Андре Моруадан: «Тарихты кім көп 
өзгертті: Цезарь ма, Наполеон ба?» деп сұрапты. 
Сонда әйгілі қаламгер: «Тарихты көп өзгерткен 
тарихшылардың өздері» деп жауап беріпті. Осын-
дай жағдай біздің елдің де басында бар. Өз тари-
хымызды өзге елдің «тарихшылары» жазғанда біз 
өзіміздің кім екенімізді білмей, өзімізге үрке қарап, 
әке тарихымызға павликморозовтық пионерлік 
дүниетанымнан қарағанымыз да, өкінішке орай, 
күні кеше еді ғой.

Бүгінгі күні ше? Қазіргі жас ұрпақтың, жас толқын 
болғанда да мемлекеттік қызметте жүрген болашағы 
алда деп есептелетін жас кадрлардың көбі ұлттық 
тарихты білуге құмар емес. Бойларынан бойкүйездік 
пен немқұрайдылық та сезіліп қалады. Өзге елде 
өзге міндет атқарып жүргендей де әсер береді кейде. 
Осылардың сана-сезімін, ең бастысы, ұлттық намы-
сы мен ұлттық жігерін қалай оятамыз?  Мүмкін бұл 
ана тіліміздің аясының әлі де мемлекеттік ауқымда 
қанат жая алмай отырғанынан ба екен? Мүмкін бұл 
ата-ана тәрбиесінің осалдығынан болды ма? Мүмкін 
бұл мемлекеттік тіл мәртебесін дендеп енгізуде 
дегдарлық таныта алмай отырған тиісті мемлекеттік 
органдардың қызметіндегі кемшілік пе? Бірақ бір 
нәрсе айқын, осындай проблема бар. Әлде біздің та-
рих жазылуы жадау, айтылуы ашаң тарих па?
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Сондықтан да кейде маған біздің ұлы тари-
хымыз үлкен жәшікке толтыра салынып, заман 
тезінен даттанған қисық шегелер секілді көрініп те 
кетеді. Жарамдысын алып, жарамасын тастап, со-
ларды уақыт балғасымен ерінбей-жалықпай оты-
рып, бір-бірлеп түзетіп, қарағай иісі аңқыған жаңа 
қалыптағы жәшіктерге салып, ұлттық құрылыстың 
қажетіне ұсынса деген қызық ой келеді. Бірақ сол 
уақыт балғасын ұстайтын қолда тек қана қара күш 
емес, қажырлы білім, қайсар құштарлық, талмас 
талап, таусылмас талант керек екені және шығар 
күндей шындық. 

Бұл жайт баяндамада да жетеге жетердей, ой мен 
сезімге өтердей болып айтылған. «Қазақстанның 
тарих ғылымының алдында нақты сынақ тұр, ол 
сынақтардың жауабын табуға әбден-ақ болады. Бұл 
арада надан дилетанттық өте қауіпті. Жаһан тари-
хына ұлттық төбешіктен қарап жіберіп, қайта жазып 
шығу тым қиын емес. Автор үшін өзің қысылатын, 
ал кейде тіпті сол тарихи графомандардың  денінің 
саулығына күмән келтіретін сауатсыз шатпақтар 
қаптап шығып жатыр. Шекарамыздан бір шақырым 
ұзамай жатып күлкіге қалмау, жас баладай аңғал 
болып көрінбеу үшін өзіңнің ұлттық тарихыңды 
инемен құдық қазғандай терең еңбектермен негіздеу 
әлдеқайда қиын. Нағыз ұлттық қадір-қасиет нағыз 
ұлттық тарихтан басталады» дейді Марат Тәжин.

Рас қой. Біздің кей бауырларымыз ұлттық 
тарихтың бастауын да, дамуын да, дағдаруын 
да рулық-қауымдық деңгейде алып қарап, 
қасиетті сүйектері әлдеқашан қара жерге сіңіп, 
тәні топыраққа, жаны аруаққа айналған батыр-
баһадүрлеріміз қайда жерленген деген тар 
тақырыптың төңірегінде жаға жыртысып, қалам-
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қамшы сілтесіп, Ғабең айтқандай: «тышқан көкпар»  
тартып жатқандары да бар. Айтсақ, тіліміз жазықты, 
сондықтан айтысып жатқан аға мен замандастың 
арасына түспей, әліптің артын бағуға мәжбүрміз. 
Бірақ даудың бітігі ұлан-ғайыр тарихымыз үшін 
күйкентайдың үйшігіндей, құрқылтайдың ұясындай 
екенін сезініп, дағдарып, даққа қаламыз.

Ал, ұлы қағанға таласып, бірі мақтап, бірі даттап, 
бірі жазып, бірі қазып жатқан жағдайды көріп, Ұлы 
Жібек жолында қираған сансыз қалаларымыздың  
орнын қазып, олжасы бүйірі тесілген қыш құмыра 
мен кезінде қанға бөккен сұр жебелер мен сумақай 
семсерлердің дат басқан ұштарын  жіпке тізіп  
көгендеп, қағазға түсіріп шегендеп, таласқа түскен 
тұл тарихтың  қаралы жесірі мен шерлі жетімі 
– қара жерде жатқан сүйектерге көңіл айтқың 
келеді. Солар біледі кімнің кім екенін. Енді солардың 
білгенін біздің ұрпақ та білгісі келеді. Білуге хақы 
бар. Білдіретін кімдер. Ең алдымен, тарихшы қауым. 

Сол тарихшы қауым ортақ істі қолға алғанда 
үнемі Елбасымыздың: «Қазақ халқы – тамырын 
жеті қабат жер астына жіберген алып бәйтеректей, 
өзегін ғасырлар тереңіне тартып, осынау қасиетті 
ұлы даласынан табан аудармай, дауылдармен 
алысып, тағдырымен қарысып, өсіп-өркендеп 
келе жатқан байырғы халық» деген маңызды 
сөзін көшбасшылыққа алып, біздің ұлы даланың 
төл перзенттері екенімізді, өзіндік халықтық 
өмірбаянымыз бар екенін үнемі ескеруі тиіс.

«Әлдеқашан бел асып кеткен көштің айдаладағы 
жұртына кешігіп жеткен жүргінші сөніп қалған от 
орнынан болмашы жылтыраған бір қызғылт шоқ 
тауып ап, оны демімен үрлеп тұтатпақ болды десек, 
романға материал жинаған менің хәлім де сол сияқты 
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әрекет еді» деген халқымыздың ұлы қаламгері 
Мұхтар Әуезовтің тарихи сөзі тарихшыларымыздың 
да  тапжылтпай ұстар қағидаты болса дейміз. Ұлы 
даланың әр қиырында құм мен топырақ басқан 
халықтық тарихтың қоламтасы жаңа заманның 
демімен қайта тұтанып, қазақ деген халықтың қара 
шаңырақ – қасиетті тарихын әлемге жаңаша си-
патта танытса, бұдан артық бақыт бар ма? Яғни, сөз 
түзелді, тыңдаушы да түзелер, таңдаушы қалай бо-
лар?

Алайда, көңілді күпті ететіні  кешегі кеңестік 
дәуірде Киев русінен бастап, Күлік даласындағы 
шайқасқа дейінгі сандаған соғыстардың тарихын 
жаттап өсіп, жас ұрпақтың жадына жазған аға 
тарихшы ғалымдарымыздың жаңа заманға сай 
жаңаша бетбұрыс жасауы оңай да болмай жатыр.  
Жылдар бойы қалыптасып қалған бағынышты пси-
хология мен орындаушылық әбжілдіктің қамытын 
үзіп, тарихи кейіпкерлеріміздің есімдерін ұлт па-
спортына қайыра түзете жазуға келгенде әлі де 
қадам сараң, қозғалыс бәсең. 

Тіпті бұрмалап жазылып, бұрыс таңбаланған 
өз ата-бабамыздың, одан берідегі өз әкеміздің 
есімдерін жеке бастың куәлігіне дұрыстап жазудың 
өзі Жоңғар қақпасындағы жекпе-жектерден кем 
түспей жатқанда, ұлттық тарихты жаңаша жа-
зып, жаңаша зерделеудегі күрделі күрестер мен 
жанкешті жағаласулар тарихшы қауымның талай-
ын шаршататын болар. Ренішті жағдай.

Қуаныштысы, мемлекеттік тұрғыдан ниет туды. 
Тілек оянды. Діл тірілді. Мемлекет басшысының  
өзі бас болып, 1999 жылы «Тарих толқынына» 
қайраткерлік қайығын салды. Оның қуатты ескегі 
тәуелсіздіктің титанынан жасалды. Содан кейін 
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алыс тарихтың айдынына қарай ақ желкен көңілдер 
мен адал құштарлық бағыт алды.

Одан беріде еліміздің тарихы, археологиясы, эт-
нографиясы, рухани-мәдени мұрасы зерделенген 
26 арнаулы бағдарламаның тұсауын кескен атақты 
«Мәдени мұра» стратегиясы өмірге келді. Авто-
ры – Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаев.  Осынау ұлы 
істердің бәрінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев өткен замандардың шежірелі шымылдығын 
ашып,  тебірене сөйлеп, төгіле тілек айтып, туған 
еліне тартуын ұсынып келеді.

Бұл бағдарламаның басты құндылығы – «тари-
хымызды тұтас толқын ретінде» қарастырғаны. 
Осы елдік мұрат пен мемлекеттік идеяны одан әрі 
дамытып, көтеріп, оны бүгінгі уақыт тұрғысынан 
тереңдетіп, келер уақыт тұрғысынан кемелдетіп, 
халқымыздың әлемдік өркениеттегі тарихи рөлі 
мен орнын анықтауда білек сыбана кіріскен тарлан 
топтың ту ұстаушысы болуға ниет еткен Мемлекеттік 
хатшы Марат Тәжиннің жоғарыда аталып өткен 
ғылыми мәні терең, практикалық мазмұны белсенді 
баяндамасын жүзеге асыру жолындағы басталған 
қадамдар оң сүрлеуге түсті. Адаспас, аңсарлы 
даңғылға аяқ артты.  

*  *  * 
Өзінің ту көтеріп, Елорда болғанына 15 жыл 

толып, соны мерекелеу қарсаңында іргелі іс-
шаралардың ізін ашып жатқан Астана аспанында да 
ұлы даланың ақшаңқан бұлттары тынбай жөңкіледі. 
Тарих толқыны да осылай жөңкіліп кетіп жатады. 
Құлагер-уақыт құлағын қайшылап, келер күндердің 
кермесін қияды. Бұл біздің күн, біздің тарих, біздің 
жұрт. Ортақ тарихымыз, ортақ Отанымыз.
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«Тау қозғалса да, тарих қозғалмайды». Құйылып 
түскен қанатты сөз. Өзгермелі әлемдегі өзгеруге 
тиісті мемлекеттік өмірбаянымыз бүгінгі саналы 
ұрпақтың, сарабдал тарихшылардың  қолымен бай-
ыта жазылып, баянын тапса, ол тау қозғалса да, 
қозғалмайтын тарих болып,  құнды мұраға айналар 
еді. 

Ендеше, есті сөз есте болсыншы.
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АҚМЕШІТТЕ ТУҒАН АБЫЗ
Атырау облысының Кең Жылыой ауданында 

тарихи-мәдени ескерткіштер, аты аңызға айналған 
киелі де қасиетті жерлер баршылық. Олардың 
барлығы да ел аузында құрметтеліп, халық жа-
дында жақсы сақталған. Аңыз-әфсаналар ауыздан-
ауызға жетіп, күні бүгінгі күнге дейін ардақты 
атын, асыл затын, аяулы киесін сақтап келген. Та-
лай ғасырлық тар кезеңнің шежіресі болған қарт 
өзен, қасиетті су - Жем бойында талай оқиғалар мен 
дүрбелеңдер болған. Ақ беренін өңгеріп, алдаспанын 
жарқылдатып, қорамсаққа қол салып, қозы жауы-
рын оқ алып,  талай есіл ерлер өткен. Көктемде тен-
тек, жазда баяу, күзде қаяу болатын Жем кезінде 
аттылыны  ықтырып, түйеліні тәубесіне келтірген 
өзен болған. Бұл судың бойында жеті жұрт отырып, 
жеті жұрт көшкен. Әрқайсысынан аңыз мен әфсана, 
сыр мен жыр қалған.  

Сол, еңку-еңку жер шалған ерен ерлердің 
қатарында, абыз әулие Бекет Ата да болған. Жастық 
жылдарын батырлық пен батылдықтың еркіне бер-
ген Пір Атаға осы қасиетті Жемнің бойында ата-баба 
аруағы аян беріп, енді ол алмас қылышын асатаяққа 
айырбастап, дін жолына түскен. Ең ұлы күш, ең ұлы 
майдан адамды имандылық пен ізгілікке тәрбиелеу 
деп түсінген Бекет Ата содан бастап «Алла жалғыз, 
Мұхамбет оның елшісі» деген ұлы қағиданы ұстанып, 
ай маңдайын құбылаға ұстаған. Терең діни білім 
мен тағылымды имани шарттарды жан дүниесімен 
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жан-жақты сезініп, Жаратқанға жақындай түскен. 
«Құдай – жүректе» деген сөзді айтқан ұлы қаламгер 
Лев Толстой өмірінің ақырғы сәттерінде Мекке-
ге бармақ болып, үйінен кетіп, Стамбулды бетке 
алғанда жолда жұмбақ жағдайда қазаға ұшыраған 
ғой. Күнделігінің ең соңғы парақтарында «мен 
қандай жағдайда болса да өзімді мұсылманмын деп 
сезінемін» деп сөз қалдырған. Данышпан Абайдың 
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас» дейтіні осы 
Толстойдың пікірімен үндес. Бұл абыздар Алланың 
ұлы жаратушы екенін, ислам дүниедегі ең ізгі де 
игі дін екенін жүрекпен сезінген. Абайдың әкесі 
Құнанбай қажылыққа барып, Меккеде қонақ үй 
салғанда  ислам дінінің құдіреті мен қасиетін жаны-
мен түсінгендіктен осындай іске барған. Демек, Ата 
да ұлылардың осынау ұлы танымын ерте зерделе-
ген. Оның басқан ізі мен жүрген жолына Абайдай 
хакім, Шәкәрімдей ақындар түсіп, иманның ақыл 
таразысына адамдық қасиетті безбендеген.

Қазақ даласының әр қиырында  да қасиетті жер-
лер мен қастерлі орындар баршылық. Осынау ұлы 
мекендерде дүниеге келген бабалар күллі қазақ 
баласының ортақ мақтанышына айналған. Ұлы 
дін – исламның жер-жаһанға тарауына өлшеусіз 
үлес қосқан сол бабалардың әулие болмасқа амалы 
қайсы?! Алла тағаланың ерекше жаратуымен өмірге 
келген олар ұлы миссияны – адамды ізгі жолға 
салудың міндетін орындауға тиіс болатын. Осын-
дай ұлы міндетті орындау жолында пәни дүниеде 
байлық пен дәулеттен баз кешкен ұлыларды адам-
зат ұрпағы енді «Мединеде Мұхамбет, Түркістанда 
Хазырет, Маңғыстауда Пір Бекет» деп құрметтеп, 
құбылаға қарап, жайнамазға жығылады.
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 Бұл абыздар дүниеге сәби боп туылып, 
өмірден де сәбилік тазалығын сақтап өткендер. 
Тағылымды тақпаққа айналған осы үшеудің өмір 
жолын, ұстанған діни бағытын, осы жолда көрген 
қиыншылықтары мен ауыр жағдайларын жазбаған 
жан кемде-кем. Қазақ жұртының батыс аймағы Пір 
Бекетті көбірек жазды, көбірек аңыздады, көбірек 
айтты, көбірек тілге тиек етті. Біз бала кезімізден 
«Я, Бекет, я, Бекет» деп осы есімге сиынып өстік. 
Киіз үйдің жиһаздарын түйеге артып, көш керуен 
болып жайлауға көшкенде, күзде қыстауға қарай 
бет алғанда анам Шәкес Сәрсенқызы (бұл кісі 
адайдың алдаспаны Сүйінғара батырдың ұрпағы)  
түйетайлы еңістер мен өрлерге келгенде осы бір 
құлаққа сіңген қасиетті сөзді талмай айтып, тап-
жылмай сиынып отыратын. Жемнің бойын жағалап, 
тоғайлы жерді сағалап келіп қонатын сол көш көбіне 
Ақкиізтоғайдың терістік бетіндегі Аманбай тоғайды 
көземелдеп, алыстан аппақ болып мұнартып жа-
татын ақборық аласа тауды іргелеп келіп қонатын. 
Біздің үй осы жерде талай жыл отырды.

«Мына таудың үстінде көлемі қазан аузындай 
үңгір бар, ішіне түспеңдер, шыға алмай қаласыңдар, 
үстінде де аяқасты қылып ойнай бермеңдер» 
деп әкем жарықтық күн сайын ескертіп қоятын. 
Ескертіп алып, өз-өзінен күбірлеп, бетін сипап жа-
татын. Мүмкін бізді баласынды, мүмкін сол кездегі 
анталаған атеизм қолын байлады, әкем маған ол кез-
де осы жерде Бекет Атаның дүниеге келіп, кіндігі 
кесілген жер екенін айта қойған жоқ. Бірақ менің 
кіндігім де осы маңда, Ақмешіттің Қайнар жағында 
кесілгенін айтты. Сондықтан да менің ішімде сан 
жылдар бойы «мен Бекет Атаның туған жерінде ту-
дым, жерлеспін» деп айтсам ба деген мақтанышты 
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сөз тығылып жатты. Әлі де олай деп айта алмаймын, 
тек осы жерде туғанымды мақтан етемін. Сол себепті 
де Ақкиізтоғайдың түлегі, арқалы ақын Меңдекеш 
Сатыбалдиев ағам шет елде жүргенде «Сіз Мұхтар 
Әуезовтің еліненсіз бе?» деп сұрағанда:  «Мұхаң 
ба, Мұхаң, сол менмін деуге шақ қалдым» деп 
мақтанғанын жазғандай, бір ой менің де пендешілік 
ойымды қамшылап та кетеді.

Атыңнан айналайын, Ақкиізтоғайым менің! Сен 
мен үшін ғана емес, исі қазақ үшін қасиетті мекенсің. 
Өмірге дана да данышпан, абыз да әулие Бекет Ата-
ны әкелгенің үшін. Бекет Атаны самалыңмен сипап, 
Жеміңе шомылдырып, күніңмен қағып, аязыңмен 
аймалап, құмыңмен күйдіріп, бір қызына сүйдіріп, 
ұлы адамды бесігіңе бөлегенің үшін, саған мың 
тағзым! Ақмешітте жатқан аяулы жандар: Атаның 
атасы Жаналы, әкесі Мырзағұл, анасы Жәния, ба-
ласы Тоғай. Одан басқа да осы қауымда жатқан 
аруақтар бар. Бұл аруақтардың бәрін де біз мақтан 
етеміз.

Он тоғызыншы ғасырдың 50-ші жылдары Ресей 
картагерлері мен жиһангездері осы өңірде, Үстірт 
үстінде болған. Әскери топограф П. Алексеевтің 
жазуында Ақмешіт аймағы қағазға түскен. 
«Солтүстік Үстірттің Жемге дейінгі аралығының 
топографиялық сипаттамасы» деген еңбегінде: «...
Бекеттің Ақмешіті Жем өзенінің сол жағындағы 
Қандыарал шатқалынан төменде 38 шақырым жер-
де. Оған өзен жақтағы қапталынан жақынырақ ба-
рып қарағанда адам әрең сиятын, қасқырдың үлкен 
апанына ұқсас ойындыны көреміз. Осы ойынды жер 
астына қарай 3 сажындай барған соң тіке оңтүстік 
батыс бағытындағы диаметрі 2,5 сажын, биіктігі 4 
аршындай болатын, күмбезі тегіс, төбесінде жарық 
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түсетін ойықшасы бар дөңгелек бөлмеге әкеледі... 
Қазақстар мұсылман шариғаты бойынша бұл жер-
ге жыл сайын бір рет барып тәу етеді»  деп жазады. 
Ақмешіттің ішіндегі бөлмелер мен құлпытастардың 
техникалық өлшемдерін жазған Алексеевтің 
қазақтың мұсылмандығына таңғалған сөзінен де көп 
жайды аңғаруға болғандай. Ол Бекет Атаның ерек-
ше қасиеттері туралы айтылған әңгімелерге бірде 
сеніп, бірде сенбесе де, бірақ осы жердің қасиеті мен 
құдыретін мойындаған.

Киелі мекен Ақкиізтоғайдың ауасын жұтып, 
суын ішкен, жұпарын кешіп, құмына аунаған та-
лай абзал да ардақты ағалармен де жерлеспін. Ал 
бұл топырақта қасиетті Бекет Атаның ізі жатыр. 
Мәңгілік.

Қазақ сөзінің  қара нары, көрнекті мемле-
кет және қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек 
Ері, халық жазушысы Әбіш Кекілбайдың атасы 
Қожаназар келін түсіріп, Айшуақ ханды тойына 
шақырғанда, шақыруды құрметпен қабыл алған 
хан осы Ақкиізтоғайға келген екен. Өзіміз талай 
жалаңаяқ жүгіріп, жағалай тігілген ақшаңқан киіз 
үйлердің көшесінде асыр салған ауыл іргесіндегі, 
Жем жағасындағы тепсең менің әлі көз алдым-
да. Сол тепсеңге Қожаназар көп үй тігіп, таранта-
сты күймемен тойға келген Айшуақ ханның аяғы 
топыраққа тимесін деп бір жарым шақырымға созды-
ра  ақ киіз төсеген. Содан кейін бұл жер Ақкиізтоғай 
атанған. Бұл Ақкиізтоғай содан бергі тарихи 
кезеңдердің бәрін көзбен көрген, көңілмен сезінген 
киелі жер, қасиетті топырақ, қастерлі атакүлдік. 
Осы атакүлдікте  бала боп ойнаған, дана боп ойлаған 
Пір Бекеттің бозбала шағы өткен. Жемнің жуас 
толқындары оның балғын денесін жуған, аппақ құмы 
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табанын қыздырған, ибалы талы оның алғашқы ал-
бырт кезеңінде садақ болып қарына ілінген, тепсеңді 
тебініп шыққан көкорайы жатса арқасын сипаған, 
жұпары үстінде аңқыған.

Ата алысқа сапар шеккенде алғашқы жолы 
осы жерден басталған. Тарихи деректер бойынша 
Атаның ілім қуып, ізденіске түсуі 13-14 жасынан 
басталған. Бәріміз білетін бір аңыз әңгімені еске 
түсірсек, нағашысы Назарқожаға бет алып, ауы-
лына келгенде жаугершілік болып, бұл елдің еркек 
кіндіктері атқа қонып, бел асып кеткен көрінеді. 
Барымтаға түскен малды Бекет Атаның айтуы 
бойынша бейбіт жолмен қайтарып алып келгенде, 
жолдағы өзен бұрқ-сарқ тасып, өткел бермей жата-
ды. Сол кезде көп салтаттының ішінен біреу телегей-
ге түсіп, тартып кетеді де, өзеннің ортасына барғанда 
бір саусағын көтеріп белгі береді де, ізінше атымен 
бірге суға батып кетеді. Әлгі адам енді бір көрінгенде 
бес саусағын көрсетеді де, көзден мүлдем ғайып бо-
лады. Назарқожа жасақты түгендесе, бәрі де аман-
сау. Сонда бұл жұмбақтың сырын бала Бекет: «Әуелі 
бір саусағын көрсеткені, пендем, құдайың жалғыз, 
оны шын ниеттен мойында дегені, ал бес саусағын 
көрсеткені бес уақыт намазыңды ұмытпа дегені. 
Баршамызды ақылға шақырып, жол-жоба көрсетіп 
жүрген Алланың елшісі Қыдыр Ілияс болғаны» деп  
жауабын айтады.

 Неге екенін, бір Алла біледі, мен сондағы Қыдыр 
Ілияс көрінген, яғни суға батып көрінбей кеткен осы 
қасиетті Жем болар деп болжалдаймын. Бекет Атам 
да осы суға түскен ғой, осы судан мейірі қанғанша 
ішкен ғой деген ой келгенде денем әлі күнше шы-
мырлап кетеді. Талай ұрпақ осы Жемге түсіп те, 
ішіп те күн кешті ғой. Мен де сол асыл жандардың 
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артындағы бір тұяқпын деп ойлаймын де, Жемнің 
құдыретін одан әрі терең сезіне түсемін. Мен де осы 
Ақкиізтоғай топырағынан балаң кезімде білім іздеп, 
Атаның аруағына сыйынып, Алматы асып едім. 
Атамның аруағы қолдап, қалаған оқуыма түстім, 
өнер қуған талай қазақ балаларының қатарынан 
табылдым, аты-жөнім азды-көпті танылды, отба-
сын құрып, ұрпақ өрбіттім. Сан тарау өмір жолын 
сәтті өтіп келемін. Мұның бәрі киелі Ақкиізтоғай 
топырағының қолдауы  деп ойлаймын.

Он төрт жасқа толып, әкесінен ілім іздеуге рұқсат 
сұрап атақты Пақыржан қожаны іздеп шыққан бала 
Бекет кейін осы топыраққа дана Бекет болып оралды. 
Қазақ жұртының төрт қиырынан мешіт салды, бала 
оқытты. Ислам дінінің аса құдыретті игілікті ілімін 
жас ұрпақтың бойына дарытты. Пақыржан қожадан 
алған көк асатаяқ әлі күнге дейін Пір Бекеттің 
көзіндей, әулиенің сөзіндей болып, оның ұрпағының 
қолында аман-есен сақтаулы. Кешегі әпербақан, 
алашапқын күндерде де ол сұмның қолына, сұқтың 
көзіне түспей, өзін-өзі сақтай білді.

Бекет Ата туралы көп айтылды, көп жазыл-
ды. Мұның бәрі Атаның аруағын сыйлағандық, 
құрметтегендік, қастерлегендік, тәу еткендік, 
тағзым етіп, тізе бүккендік.  Бірақ бұл айту мен жазу 
ешқашан бітпейді, жалғаса береді. Әбіш Кекілбай: 
«Әлсізге Медет, Күштіге Айбар, Зарыққанға Жебеу, 
Тарыққанға Демеу, Асқанға Тосқан, Сасқанға Сая, 
Ұрпаққа Ұстаз, Ұлысқа Ұран, Ел Иесі, Жер Киесі, 
Пір Атаға қанша тағзым қылсаң да, артық емес деп 
білеміз» деп жазғандай, Атырау, Маңғыстау елінің 
бас болуымен, осы елдің бетке ұстар азаматтарының 
қолдауымен дәстүрлі түрде беріліп келе жатқан 
Ата асының ұлағаты да ұрпақтан-ұрпаққа үлгі-
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өнеге ретінде тарай береді. 260 жылдық кезең ел 
тарихының елеулі кезеңінде, Атамыз армандаған 
азат күндерде өтіп жатқаны қандай қуаныш, қандай 
бақыт! Бар болсын, басы-қасында жүрген бағлан 
бауырлар! Қазір Атаның аты байтақ Қазақстан 
аумағында кеңінен аталып жатыр. Күні кеше Алма-
ты облысының атақты Үшқоңыр жайлауында Атаға 
арнап ас берілді. Тағылымды, үлгілі бас қосу болды. 
Алыс пен жақын, үлкен мен кіші тегіс атсалысты.

Ас пен тойдың тағылымы неде? Соңында сәулелі 
сөз, саналы тірлік, сапалы ілім қалуында. Осы орай-
да жақсылардың құлағына алтын сырға етіп айта 
кетер бірер ой да қылаң беріп, ортаға сала кеткенді 
жөн көріп отырмыз.

Біріншіден, Бекет Ата туралы айтылған, 
жазылған, аңыз боп жеткен, тарихи мұраларда 
қалған, шежіреге түскен жазбалардың бәрін жи-
нап, жанрлық жағынан жіктеп, ғылыми айналысқа 
түсетіндей етіп зерделеп, саралап, «Бекет Ата» ту-
ралы энциклопедия шығарылса;

Екіншіден, Атаға арналған өлең-жырлар мен ар-
нау-дастандар да үлкен бір кітапқа жүк болғандай, 
осыларды жинақтап, Атаға арналған антология 
құрастырылса;

Үшіншіден, биылдан бастап барлық мектептерде 
дін тану сабағы жүре бастады. Осылардың ішінде 
ислам дініне орын молдау берілген. Осы мүмкіндікті 
пайдаланып, жергілікті жерлерде, әсіресе Ата  
дүниеге келіп, ғұмыр кешкен батыс өңірлерде 
Атаның өмірбаяны мен ілімі мектеп оқушыларына 
кеңінен баяндалуына жағдай жасалса;

Төртіншіден, Бала Бекеттің Дана Бекетке айна-
луында алтын босаға болған Ақкиізтоғайдың атын 
жан-жақты насихаттау жолға қойылса;
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Бесіншіден, діни оқу орындары мен медреселерде 
үздік оқитын шәкірттерге Бекет Ата атындағы сти-
пендия тағайындалып, үздік сыныпқа Бекет Ата сы-
ныбы деген атау берілсе.

Бұл айтылғандардың бәрі шын ниет болса, оңай 
жүзеге асатын жайттар. Сонда бізге Атаның рухы  
риза болып, бұдан да гөрі желеп-жебеп жүрер еді. 
Бәрімізге де Бекет Атаның аруағы жар болғай!
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АҚША БҰЛТТЫҢ АҚЫНЫ
Жауынгер жазушы, үлкен жүректі азамат, 

халқымыздың көрнекті ақыны, Отан соғысының 
ардагері Әбу аға Сәрсенбаевтың әзиз есімін еске 

алғанда көңілге күн шуағын түсірген сәттер

Онда мен сол кездегі Гурьев облысындағы Жылы-
ой ауданының Ақкиізтоғай ауылындағы Аманкелді 
атындағы орта мектептің 9-шы класында оқып 
жүрген едім. Бұл 1967 жыл болатын. Талпынып өлең 
жазып, туындыларым аудандық «Ембі» газетінде 
жарияланып, өзімше ақын бала атанып, айдарым-
нан жел есіп жүрген сәттер еді ол. Мектеп, ауыл 
кітапханасынан алып оқитын кітаптарымның дені 
жыр жинақтары болатын. Мектепте әдебиет пәнінен 
тек үздік баға алып, тұрғыластарым «ақын» деп атай 
бастағаннан бері басқа пәндерді  оқуға мойным жар 
бермей, әдеби кітаптарға құныға түскен кезім. 

Сол жылы біздің мектепке жаңадан оқу орын-
дарын бітірген бес-алты жас мұғалім келді. Сол ая-
улы жандар бұған дейін алыс ауылдың бұйығылау 
тіршілігіне жан бітіріп, мектеп өмірін жаңа, жарқын 
арнаға салып, жас жүректердің жалынын одан әрі 
алаулатуға үлес қосты. Неміс тілі пәнінің мұғалімі, 
біздің құрметті класс жетекшіміз, жаяу жүргенде 
шаң ілеспейтін Құсайын Қазбенов, математик, баян-
шы Асылбек Қамметов, әдебиетші, кейін белгілі ақын 
болған Аманқос Ершуов, биолог Батима Илясова, 
музыкант, мәдениетті ұстаз Қоңырша Мәмбетова,  
математик Алтын Қоқашева, жаратылыстану пәні 
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мұғалімі, спортшы Наурызбай Төлеуов, физик-ли-
рик, сатираға да бейім Әбдірахман Боранқұлов, 
еңбек-механика пәнінің мұғалімі, палуан Серік 
Сағынғалиев есімдерін мен әркез балаң сағынышпен 
атап-атап айтып, олар туралы балаларыма реті кел-
генде кеңінен әңгімелеп те отырамын.

Бір жолы кітапханадан Әбу Сәрсенбаевтың «Ақша 
бұлттар» деген 1966 жылы «Жазушы» баспасынан 
шыққан, көлемі үлкен, безендірілуі мен түптелуі 
келіскен жыр кітабын алып, бірнеше күн бойы жата-
жастана оқыдым. Көлемді кітапты тез арада оқып та-
уыса алмағасын, мектепке әкеліп, қолдан жасалған 
ағаш партаның қақсып ашылып кеткен арасынан  
«Ақша бұлтты» оқып, әдемі теңеулер мен айшықты 
сөздерге алабұртып, желпініп отырар едім. 

Сөйтіп, өлеңнің қызығына беріліп жүрген 
күндерімнің бірінде бұл ұрлығымды көріп қойған 
Алтын апай кітабымды тартып алып, өзімді кла-
стан қуып шықты. Апайдың ашуы қатты екен, мені 
он күн бойы сабағына кіргізбей қойды. «Алдымызға 
адам шығармаймыз» деп жүрген албырт кезіміз ғой, 
мен де өкпелеп, оның сабағына қатыспайтын бол-
дым. Сегізінші класқа дейін математика сабағын 
әжептәуір оқыған мен содан кейін бағдарламадан 
қалыңқырап, бірте-бірте есеп ауылымен есеп ай-
ырысып, одан алыстай түстім. Кейінгі жылдары, 
әдебиет пен журналистикаға дендеп бой ұрған кез-
де, менің әдебиет ауылына келуіме тікелей ықпал 
жасаған математик Алтын апай деп әзілдеп жүретін 
болдым. Бір қызығы, Алтын апайым қазіргі қазақтың 
белгілі ақыны, сол кезде алғашқы жалынды жыр-
ларымен исі қазаққа танымал бола бастаған ақын 
Аманқос Ершуовтың зайыбы еді.
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Әдебиет сабағында ақын Әбу Сәрсенбаев тура-
лы талай рет сұрап, оның қысқаша өмірбаянына 
Аманқос ағайдан қаныққанмын. Ағай Алматыда 
өткен жас ақындардың құрылтайында Әбу ағамен 
кездесіп, сәлемдескенін, оның біздің жерлесіміз 
екенін айтқанда, тіпті қызыға түстім. «Шіркін-ай, 
мен де мектеп бітіргесін Алматыға барсам ғой, Әбу 
ақынмен кездесіп, оның мейірім мен махаббатқа 
бөленген жырларын өз аузынан естіп, кітабына 
қолтаңба алсам ғой» деген арман  қанатыма одан әрі 
жел бітіргендей еді. Әсіресе ақынның өз кітабымен 
аттас «Ақша бұлт» өлеңін жатқа оқып, жаныма 
тоқып, өзім де Ақкиізтоғай аспанын кезген ақша 
бұлттарға шалқамнан түсіп қарап жатып, осы аттас 
алғашқы өлеңдерімді жазғанмын. Желдің екпінімен 
жөңкіліп көшіп бара жатқан ақша бұлттарға ойша 
ілесіп, Алматы жаққа кетіп бара жатушы едім. Оның 
әр жолы әлі есімде:

Уа, ақша бұлт, айтшы маған,
Айтшы маған: келдің қайдан?
Ақ төсінен күн сүйгенде,
Жаралдың ба Алатаудан?

Бейне торғын ақ жібектей,
Тұрсың төніп тас төбемнен.
Емес пе ең қыз орамалы,
Жел ұшырып алып келген.

Әлде Алатау етегінен,
Шыбынымдай сүйген жарым
Бұрышына сәлем түйіп,
Ұшырған ба орамалын.
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Ақша бұлтым күйін шертіп,
Сағынышты жүрегімнің.
Желкілдейсің жел үрлесе,
Мақтасындай туған жердің.

Майдан даласында, сызды окопта ұрыстың тын-
шу тапқан бір сәтінде аспанға қарап шалқасынан 
жатып, ой-қиялға батқан жауынгердің жүрек 
лүпілі осынау ақ торғын орамалдай ақша бұлтқа 
қосып оралған секілді. Қазақ жырынан кезінде 
айшықты орын алып, ақын Әбудің аты мен атағын 
аспанға көтерген бұл жырдың басты қасиеті оның 
қарапайым, халықтық сазға бөгіп жазылғаны. Жал-
пы Әбу Сәрсенбаев поэзиясындағы бір ерекшелік 
– оның өлеңдерінің өмірдің өз бояуын сақтаған 
қарапайымдылығы, ішкі әуезділігі, адаммен сыр-
ласып, мұңдасып отырып жазылуы. Майдан 
жырларындағы адуын мінез бен оқ пен оттың тажал 
тынысы оның туындыларында көп көрінбейді. Қайта 
қарапайым жанның, елін, жерін сағынып аңсаған 
адамның ой мен қиялы, сезімі мен сағынышы қат-
қабат өріліп, бір жұмсақ әуен жаныңды тербеп оты-
рады. (Ақынның «Ақша бұлт» атты жыр жинағы  
осы атпен әуелі 1947 жылы, сосын 1949 жылы және 
1966 жылы үшінші рет «Ақша бұлттар» деген атпен 
қайта басылды). Мен ақын өлеңдерін оқығанда бейне 
бір Әбу ағаның өзі жанымда күлімсіреп, өз өлеңін өзі 
тыңдап отырғандай күй кешемін. Жұмсақ жырлар-
ды оқып отырып, олардың өн бойындағы жігер мен 
қайсарлықты танимын. Жеңістің қуатты патетика-
сын сезінемін.

Жем жағалай жарыса орналасқан ауылдың ең 
салтанатты мерекесі – Жеңіс күні болатын. Бұл 
күні әшейінде момақан, бұйығы көрінетін ауыл 
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ордендерін жарқыратып таққан майдангерлерімен 
айбынданып, айдынданып кететін. Совхоз клубы 
сәнденіп, орден-медальдары күнге шағылысып, бір-
бірін қызу құттықтап, құшақтарын кеңінен ашқан 
майдангерлер төрге шығып, шалғы мұрттарын ши-
ратып, айналасына шуақ шаша қарап, біздерге 
аса қызық көрінетін майдан оқиғаларын айтып, 
кеуделерін көтеріп, еңселерін тіктеп, күнделікті 
күйбең өмірдегі мал-жан тақырыбындағы әңгіме 
ауаны ерлік пен батырлыққа суарылып, ауыл аспа-
ны күлімсіреп тұратын. Сол кезде сахнаға шыққан 
біздер Әбу Сәрсенбаевтың «Сен құрметте оны» деген 
керемет жырын келістіре оқып, құдды дәл осы өлең 
тек қана біздің ауылдың қарттарына арналғандай 
күй кешіп, оларға қызыға қараушы едік-ау. Мақтана 
қараушы едік. Еркелей қараушы едік. Қанжығасы 
қатты уақыт-ай, енді сол ғажайып қарттардың көбі 
біз ауылды сағынып, аңсап жеткенде аңқылдап ал-
дымыздан шығып, сәлемімізді алып, бауырына баса 
алмайды. Әттең, әкеміздің көзін көргендер тым азай-
ып барады. Соғыс сұрапылы қатардан шығармаған 
оларды енді өмір майданы қатардан біртіндеп 
шығарып жатыр. Өкінішті.

Бірақ Әбу ақынның «Сен құрметте оны» атты 
қаһарман да қастерлі жыры әлі сол күйінде, жап-
жас, жалынды, қайта оқысаң сол күйінде шалқып, 
жас толқынның аға ұрпаққа деген сәл бәсеңдеп бара 
жатқан құрмет сезімін қайта жаңғыртып, ерліктің 
естен кетпейтін тарихын қайта тірілтеді. Әлі сапта. 
Әлі жауынгер қатарда. Батырлықтың байлыққа жол 
бере бастаған қазіргі шағында осы бір ішкі жан дірілі 
терең, иірімі ибалыққа сілтеме жасайтын жасаң 
жырды жыл сайын Жеңіс күні жеткенде салтанат-
ты сахналардан жеңіс жалауындай желбіретіп оқып 
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тұруды дәстүрге айналдырсақ қой. Жалқаулана 
бастаған жадымызды қағып-сілкіп, майдан-
гер ақындарымыздың мархабатты өлеңдеріне 
қайырыла көз тігіп, көкірек құлағын ашсақ, қандай 
ғанибет болар еді. Оқып қараңызшы:

Сен құрметте оны!
Түсіндің бе, қарағым.
Ол ақшаға сатқан жоқ,
Тізеден кесіп аяғын...

Кеше елге қатер төнгенде,
Ол жауға қарсы шапты.
Бізді жалмамақ болған ажалды,
Өр кеудесімен қақты.

Сен құрметте оны!
Түсіндің бе, қарағым.
Сенің келешегің үшін берді ол,
Азаттық жолында аяғын. 

Осылай деп еді майдангер ақын. Халқын 
құрметтеп еді. Кейінгі жас ұрпаққа тәлімді сөзін ай-
тып еді. Бүгінгі ұрпақтың есінде бар ма екен осы сөз. 
Тізгін ұстаған азаматтар ағаның асыл сөзін ұмытып 
бара жатқан жоқ па осы? Жайықтың жағасынан, 
Атыраудың сағасынан осы сөздің ұмытылмаған мы-
салын көргім келеді. Енді екі-үш жыл бедерінде ақын 
Әбу Сәрсенбаевтың 100 жылдық мерейтойы да есік 
қағады. Сол кезде, есік қаққан мерекеге лайықты 
ілтипат көрсете аламыз ба  деп ойлана  жүрген дұрыс 
болар еді. Алып қашқан ойдың басын іркіп, ай-
бынды ақын Әбу Сәрсенбаевтың өзін көрсем, көзін 
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көрсем деген балауса арманның жалына қайыра қол 
артайын...

Арман қуып, әкемнің ақ батасын алып, аңсаған 
Алматыға да жеттім. Қазақ университетінің фи-
лология факультетіне оқуға түстім.  Бес жылдық 
студенттік кезең заулап өте шықты. Алматы-
да өзім армандаған ақын-жазушылардың көбін 
көрдім, кештеріне қатыстым, олармен бір зал-
да отырып, бірге өлең оқыған күндерім де болды. 
Кітаптарына қолтаңбалар алдым. Республикалық 
газет-журналдарға өлеңдерім де шыға бастады. Әбу 
ағамен әдебиет кештерінде кездесіп, қолын алған 
сәттерім де болды, бірақ ішкі жан дүниемді ақтарып 
әңгімелесе алмадым. Балаңдық пен ұяңдық жібере 
қоймады. Ол кісіні сырттай аға тұтып, ұстаз тұтып 
жүріп, жоғары оқу орнын бітіріп, Маңғыстауға жол 
тарттым.

Маңғыстау облыстық «Коммунистік жол» 
газетінде адуынды ақын, қазіргі Қазақстан 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты Темірхан Ме-
детбековпен кездестім, сәл кейін сәтін салып, оны-
мен осы басылымның мәдениет бөлімінде бірге 
қызметтес болдым. Темағаң ол кезде тісқаққан 
ақын, танылған қаламгер. Біз сырттай танып, тон 
пішіп жүрген арқалы ақындармен бірге талай рет 
дәм-тұздас болып, сырласып отырып, сыралатқан 
күндерін айтқанда біз елтіп тыңдап, ертегі естігендей 
болып қаламыз. Әңгімені қызып, қыздырып, тапқыр 
теңеулермен өріп, өрнектегенде Темірхан ақын 
арқаланып, айбынданып кетеді. Бірде Мұқағали, 
бірде Жұмекен, бірде Сағи, бірде Дүйсенбек тура-
лы қызықты, оқиғалы хиқаяттарын айтқанда, олар-
мен терезе теңестіріп, иықтасып кетеді. Кеңшілік, 
Жұматай, Шөмішбай, Дәуітәлі туралы әңгімелері де 
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оқыс оқиғаларға, не әзіл-юморға құрылып, біздің ау-
зымызды аштырып, көзімізді жұмдырады.

Бір күні Әбу аға туралы сұрадым. Темірхан 
көкемнің түрі бірден байсалды тартып, «Әбу 
ағаңның мен баласымын ғой» дегенде, аң-таң бол-
дым да қалдым. Темірхан көкем: «Адамның ішінде 
Әбу ағамдай абзал жан, ақ жүрек ағаны кездестірген 
емеспін, әулие ғой ол» деп ағынан жарылды со-
сын: «Түркістанда орта мектепті бітірдім. Көңіл де-
ген көк дөненге мінген, арман деген жер тарпып, 
аласұрып тұрған кез. Бір жалпақ дәптер өлеңдерім 
бар. Алматыға тарттым. Оқуға түспекпін. Келсем, 
үміткерлер деген сұмдық көп, сын қатты болғалы 
тұр. Құр өлеңмен олжалы болу оңай емес сияқты. 
Әркімнен сұрастырып жүріп Жазушылар одағын 
таптым. Сол жерде отырған бір жылы жүзді апайдан 
Әбу Сәрсенбаевтың үйінің адресін алдым. Тартып 
отырып, тағы да әркімнен сұрай жүріп, көрсетілген 
үйге жеттім. Есіктің қоңырауын басып едім, сәлден 
кейін мектеп оқулығынан өзіме көптен таныс, бұйра 
шашы бұрқыраған Әбу ағаның өзі шыға келді. Асып-
сасып сәлем бердім. Сәлемімді алған аға мені жат-
сынбай, кімсің, қайдан жүрген баласың деп есік 
көзінде сұрақтың астына алмай, жұмсақ дауыспен 
ішке өтуге шақырды.  

Өзінің жұмыс кабинетіне бастап келді. Сәл 
қарлығыңқы күмбір дауыспен жұбайын шақырып, 
мені көрсетіп, «Ләзиза, қонақ келді, қазан көтер» 
деп сыпайы жымиды. Содан кейін кең отырып, менің 
қайдан келгенімді, неге келгенімді, аты-жөнімді 
асықпай сұрай бастады. Мен КазПИ-дің тіл-әдебиет 
факультетіне құжат тапсырғанымды, бірақ адам 
көп болғасын қорқып отырғанымды, қалайда ақын 
болуым керектігін, отбасымның жағдайын асыға-
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үсіге айтып шықтым. Сәл күлімсіреді. Сосын жұмсақ 
үнмен, қане, өлеңдеріңді оқып көрші деп өтініш жа-
сады. Әп сәтте бір дәптер өлеңдерімнің жартысына 
жуығын оқып тастадым. Әбу аға назарын барынша 
аударып, байыппен тыңдап болғасын, «Ләзиза, мына 
бала ақын болайын деп тұр екен, тыңдап көрші» деп 
бірнеше өлеңдерімді тағы оқытты. Ол кісі де жақсы 
қабылдады.

Көп ұзамай буы бұрқыраған қазақша ет келді 
дастарханға, самауырын келді екі иінінен дем алып. 
Үстелдің үсті жайнап тұр. «Қысылмай отыр, еркін 
дәм ал, сен ақынсың ғой, ақын ұялшақ болмауы 
керек» деп, ағалық-әкелік қамқорлық көрсетіп, 
мені көтермелеп қояды. Тамақтан соң мен кету-
ге ыңғайландым, Әбу аға «бүгін демалыс қой, сен 
ешқайда барма, осында қон, ертең екеуіміз бір 
жерге барамыз» деп  мені қалдырды. Ертеңгі шай-
дан кейін ол кісі менімен бірге киіне бастады. Со-
дан екеуіміз жаяулап жүріп отырып, КазПИ-ге 
келдік. «Сен осында отыра тұр» деп аға ішке кіріп 
кетті. Есікке қарасам, ректор деген жазу бар екен. 
Оның кім екенін қайдан білейін, жан-жағыма қарап, 
жайбарақат отырмын. Бір кезде есік көзіндегі әйел 
мені ішке кіруге шақырды. «Міне, осы бала» деді Әбу 
аға, болашақ жақсы ақын болғалы тұр, оқуы керек» 
деп сөзін нығарлап қойды. Төрде отырған еңселі кісі 
«мақұл, Әбеке, сіз айтқасын, болды ғой, орындай-
мыз» деп сөз беріп жатты. Кейін білсем, әлгі адам 
ректор, белгілі әдебиетші ғалым, өзі де ақын Хажым 
Жұмалиев екен.

Емтихан күні де келіп жетті. Бірінші сынақ 
– шығарма. Өзімше тәп-тәуір жазып шықтым. 
Бірнеше күннен кейін оқу орнына келіп, хабарлан-
дыру тақтасына көз жүгіртсем, құлағандардың 



173

тізімін ілген екен, ішінде жоқпын. Құламаған екенмін 
деп қуанып тұр едім, «сен бе Медетбеков деген, бері 
жүр, іздеп таба алмай жатырмыз сені» деп бір ағай 
мені сүйрей жөнелді. Ішке кірдік. Бір аудиторияның 
ішіне кірген соң, «мынау сенің жазған шығармаң» 
деп менің жазғанымды алдыма тастады.   Қарасам, 
қатеден дәптер беті қып-қызыл. «Енді отыр да, мына 
шығарманы сол күйінде көшір, қатесіз, байқап жаз, 
өте абай бол» деп алдыма және бір шығарманы та-
стай салды. Айтқанын орындадым. «Ағай, енді не 
болады, мен құлап қалған жоқпын ба?» деп сұрап 
едім, ол «әрине, өз шығармаң үшін алған бағаң екі, 
бірақ сені құтқарған мына телеграмма» деп тілдей 
қағазды көз алдыма тосты. Онда  ректордың аты-
на жазылған: «абитуриент Медетбековтің бірінші 
емтиханнан алған бағасын хабарлауыңызды 
сұраймын. Әбу Сәрсенбаев.» сөзді оқыдым. Әлгі ағай 
«рахметіңді маған емес, Әбу ағаңа айт» деп жаңадан 
жазған шығармамды алып, аудиториядан шығып 
кетті. 

Кейін білсем, мені ректорға әкелгесін Әбу аға 
Қара теңіз жағалауына еңбек демалысына кеткен 
екен. Сөйтіп, Әбу ағамның тікелей қамқорлығы мен 
қолдауының арқасында өзім армандаған КазПИ-
ге оқуға түстім. Қазір мұндай қамқорлық жасай-
тын адам бар ма? Жалғыз мен емес Әбу аға мұндай 
тікелей қамқорлық-көмекті кезінде жазушы Сайын 
Мұратбековке, ақындар Жұмекен Нәжімеденовке, 
Әділбек Абайділдановқа, Зейнолла Шүкіровке, 
Меңдекеш Сатыбалдиевке, Қанипа Бұғыбаеваға, 
тағы басқа ондаған қаламгерге жасапты. Бұлардың 
бәрі аңызға бергісіз алғысты әңгімелер». Міне, 
Темірхан көкем айтқан сол әңгімені бүгін қаз-
қалпында қағазға түсіріп отырмын. 
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Темірхан көкемнің тебіреніп айтқан әңгімесінен 
соң мен Әбу ағаны бұрынғыдан да жақсы көріп 
кеттім. Кісіліктің келісті келбетін танытатын мұндай 
жарқын мысалдар ақын Әбу Сәрсенбаев өмірінде 
өте көп болыпты. Мұндай оқиғалардың өзінен Әбу 
ағам туралы тұтас бір кітап түзуге болады. Кісілік 
пен кішіліктің ерен үлгісін, елеулі нұсқасын көрсетіп 
кеткен, өмірде де, өнерде де биязы, сырбаз, адами 
асыл қасиеттерді бір бойына мінсіз жинаған Әбу 
Сәрсенбаев ағамыздың бұл өмірден өткеніне  де 
біраз жылдардың жүзі болды. Енді оның өлмес ту-
ындылары арман қуған жандардың аспанында ақша 
бұлт болып қалқып жүр. 

Алматыда өткен бір поэзия кешінде: «қалқам 
Өтеген, үйге кел, хабарлас деп, тілдей қағазға: Ин-
тернациональная көшесі, 29-үй, 1-ші пәтер» деп 
мекен-жайын жазып бергені есіме түсіп, бекер 
бармаған екенмін деп өкінгенім бар. Әсіресе, оқу 
бітіріп, Алматыдан кетер тұста бауыр басып қалған 
астанада қалғым келіп, қамқор қолын созар деген 
бір ағама барғанымда, оның сырдаң сөйлеп, сызда-
на жауап бергені  есіме түскенде, бұл өкініш екі есе 
ұлғая түскен болатын.

1975 жылы мамыр айында Маңғыстауда белгілі 
халық ақыны, қара жырдың ағыны Сәттіғұл 
Жанғабыловтың 100 жылдық мерейтойы тойланып, 
жыр мүшәйрасы өтетін болды. Жыр жарысына 30-
ға жуық ақын қатысатын болдық. Сол жыр додасына 
төрелік жасайтын топтың бас қазысы болып Алма-
тыдан Әбу Сәрсенбаев келіпті. Оны сахнаға шығар 
кезде ғана хабарлаудан білдік. Сол жыр бәйгесінде 
қазылар алқасы бірінші орынды маған беріп, бас 
бәйгені еншіледім. Сахнаға баппен көтеріліп, жыр 
сайысы туралы, жалпы қазақ жырының кешегісі, 
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бүгіні мен болашағы туралы кеңінен сыр толғаған 
Әбу Сәрсенбаев менің өлеңдерімнен мысалдар 
келтіріп, жылы лебіз білдіргенде менің көп жылғы 
арманым орындалғандай болды. Ауылымды, баяғы 
бала кезді есіме қайыра түсіріп, осы бір сәулелі 
сәтімді әкем көргенде ғой деп тебірендім. 

Сөзін аяқтар тұста Әбу аға мені сахнаға 
шақырып, қалың қауымның алдында батасын беріп, 
маңдайымнан сүйді. Әбу аға туралы ойланғанда оның 
маңдайымнан сүйген жып-жылы ернінің табы әлі де 
жанымды жылытып, көкірегімді сағынышқа көміп 
жібереді. Сол кезде Әбу аға тағы да Алматыдағы 
үйінің адресін айтып, «еңбек демалысын алған кез-
де маған қалайда кел, сенің кітабыңды шығартам, 
қызметке орналастырам, сен ортада, Алматы-
да болуың керек» деп және шақырды.  Алматыны 
қимай-қимай аттанған мен үшін бұл шақыру аса 
қымбат болатын. 

Осылай көңіл толқыны құбылып жүргенде, жазға 
салым Маңғыстауға іссапармен келген сол кездегі 
«Лениншіл жас» газеті  редакторының орынбаса-
ры, белгілі әдебиет сыншысы, КазГУ-дің филология 
факультетінің түлегі Сағат Әшімбаев та «мұнда көп 
жүрсең қарайып қаласың, Алматыға кел, қызметке 
өзім көмектесем» деп екі- ойлы болып жүрген менің 
көзқарасымды біржолата Алматыға аударып кетті. 
Еңбек демалысын асыға күтіп, рұқсат алған күні 
бірден ұшаққа отырып, астанаға тарттым. Ойым 
– сол кездегі әрбір қалам ұстаған жастың арма-
ны болған «Лениншіл жасқа»  қызметке тұру. Кел-
ген бойда Сағат ағама кіріп, келгенімді айттым. Ол 
да аңқылдап қарсы алып, дәл осы күндерде газет-
ке қызметке адам алу жөніндегі жұмыстар жүріп 
жатқанын, алайда орын біреу, үміткерлер саны 
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ондаған жас журналист екенін айтып, конкурсқа 
қатысуымды қалады. Өзі қолдан келгенше қолдау 
көрсетіп, кепілдік беретінін білдірді. Сөйтсем, орын 
біреу, алатын адам екеу екен. Сол кезде «Лениншіл 
жаста» бір штаттық орынды екі адамға бөліп беру 
дәстүрі бар екен. Яғни бір адамның 120 сомдық 
айлығын 60 сомнан екі адамға бөліп береді. Сонда 
басылымға тыңнан екі жас қосылады.

Конкурс комиссиясы әуелі бұған дейін 
жазғандарымызды қабылдап алып, сараптама 
жасайтын болды. Содан кейін әрбіреуімізге жеке 
тапсырма беріп, жазып әкелген мақаламызды 
талқылайды екен. Іріктеу өте қатал, сыбайластыққа 
жол жоқ. Комиссия мүшелері де кілең атынан ат 
үркетін алашқа белгілі журналист қаламгерлер. 
Комиссия төрағасы – қазақтың қайсар перзенті, 
талантты қаламгер, ұлтжанды патриот Сейдахмет 
Бердіқұлов. Байқауға келген жігіттер де осал емес, 
аудандық, облыстық, республикалық газеттер-
де мақалалары жиі жарияланып, аты-жөндерінің  
дәмін біліп қалғандар екен. Байқау екі-үш күнге со-
зылды.

Сондай бір сәтте Сағат Әшімбаев: «бала, байқау 
қатты болып жатыр, енді әрбіріңе бір белгілі, беделді 
қаламгердің кепілдік бергені қажет болып қалуы 
мүмкін. Соны ойлан. Кімге бара аласың?» деп көңілді 
одан әрі қылпылдатып жіберді. Сол кезде есіме Әбу 
ағам түсе кеткені. Мекен-жайы көңілде сайрап тұр. 
Тәуекел деп үйіне тарттым. Есікті ағаның өзі ашып, 
құшақтап бауырына басып, бірден кабинетіне баста-
ды. Аз-кем амандық саулықтан соң ағаның уақытын 
көп алмайын деп, келген шаруамды айта бастап едім, 
«жарайды, әуелі жақсылап шәй ішіп алайық, ша-
руа жайын сосын қарармыз» деп тағамға шақырды. 
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Асықпай шәй ішіп алдық. «Енді кабинетке баралық, 
әңгімеңді сонда жалғастыр» деп Әбу аға орнынан 
тұрды. Ілестім. Үш қабырғаны бірдей алып тұрған 
кітап жаймалары, майдандық суреттер, стол үстінде 
күнделікті газеттер, үстіңгі жағында «Лениншіл 
жас» та жатыр. Оң жақта ақынның құмшекерден 
қатырылып құйылған мүсіні. Менің тоқтап 
қарағанымды байқап, «талдықорғандықтардың 
тартуы, құмсекерден жасалған, қант болмай қалса, 
шетінен сындырып ала беруге болады» деп әзілдей 
күлімсіреді.

Мен бұл жерде өзімнің жеке басымның шаруа-
сын айтып, бағамды асырайын деп отырған жоқпын. 
Бұл жерде Әбу ақынның, үлкен азаматтың кісілігі 
мен адамгершілігін, азаматтық ұстанымы мен има-
ни қасиетін айтқалы отырмын. Келген шаруамды 
қысқаша айтып шықтым да, жауабын күтіп, әрине, 
дәметіп ағаның жүзіне қарадым.

– Жоқ, Өтеген ұлым, мен бұл шаруаңды орын-
дай алмаймын. Сені шақырғаным шақырған, бірақ  
саған бір жайды ашып айтайын. Күні кеше маған дәл 
осы өтінішпен Дүйсенбек ағаң келген, белгілі ақын 
Дүйсенбек Қанатбаев. Сол «Лениншіл жасқа» оның 
туған інісі Болат Қанатбаев та іріктеуге түсіп жа-
тыр екен. Мен оған Сейдахметке барайын, сырлас 
інім еді, қолқа салайын, Болатты жұмысқа ал деп 
өтінемін деп уәде бергенмін. Енді сен келіп отырсың. 
Оған кеше уәде беріп, бүгін сенің шаруаңа аралас-
сам, менікі ұят болмай ма? Бұл ағалық болмайды. 
Енді екеуіңе де араласпаймын, бақтарың білсін. Кім 
озса, сол менің қуанышым. Жолың болсын, батамды 
берейін, ренжімей аттан,  бұл үй өз үйің, қысылмай 
келіп тұр, – деп  ағынан жарылып, ақиқатын айтып, 
арқамнан қағып шығарып салды. Қандай кісілік, 
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қандай көргенділік, қандай азаматтық! Ренжімей, 
қайта қуанып аттандым.

Болат Қанатбаев екеуіміз де Маңғыстаудың 
облыстық газетінен келгенбіз, бірге қызметтес 
болдық. Оның да осы байқауға түсіп жатқанын 
мен Әбу ағадан естідім. Кейін марқұм Болат до-
сым: «сен Әбу Сәрсенбаевты салып, «Лениншіл 
жасқа» қабылданып кеттің деп үнемі айта жүрді. 
Мен де ол былай еді деп түсінік беріп жатпадым. 
Бірақ дәл осындай кезде ағалық пен азаматтықтың 
үлгісін көрсеткен Әбу Сәрсенбаевтың бұл әрекетін 
жанымдағы жақын жолдастарыма, қаламдас доста-
рыма талай рет сыр етіп айтып, жыр етіп жеткізіп 
жүрдім. Мен қызметке қабылданған күні «Лениншіл 
жасқа» арнайы келіп, ерінбей-жалықпай жетінші 
қабатқа көтеріліп, келіп құтты болсын айтып, 
маңдайымнан сүйгені күні бүгінгідей көз алдымда. 
Жаны таза жайсаң ағаның ернінің ыстық табы әлі 
күнге дейін менің жүрегімді жылытып, көңілімді 
толқытып-толқытып кетеді. Мен Әбу ағаның 
осы бір үлгілі әрекетін өмір мектебінің жақсы бір 
жүрекжарды сабағы деп қабылдаумен келемін. 
Бүгін де соны және бір айтудың реті келгені үшін 
өзімді бақытты санаймын. 

Жастар газетінде пәтер алу қиын еді. Кезек 
жылдарға созылып кететін. Бөлім меңгерушілерінің 
бәрі де отбасылы жігіттер, алдының үш, артының 
бір баласы бар. Жалдамалы пәтерден пәтерге, 
біреулердің сарайлары мен жапсарлас жайла-
рында көшіп-қонып қиналып жүрген кез еді. Бір 
күні қызмет орныма Әбу ағам іздеп келді. «Неге 
хабарласпайсың?» деп ренжи отырып, «бүгін кеш-
ке келін, балаларды алып үйге кел, келмей қалып 
жүрме, міндетті түрде келетін бол» деп нығыздап 
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тапсырып кетті. Жұмыстан кейін отбасымды алып, 
ағаның өзім білетін отбасына келдім. Көптен көрмеген 
баласы әскерден келгендей елпілдеп, балаларымның 
бетінен құшырлана сүйіп, қатты қуанып қалды. Шәй 
ішілді, ет желінді. Аға бір шаруа тапсырайын деген 
болар деген оймен сөзін күтіп отырдым.

– Ал, қарақтарым, мына бөлмеге келіңдер, – 
деп жабық тұрған бір бөлменің есігін ашты. Ішінде 
ешқандай жиһаз жоқ, тек бұрышта бір қара пиани-
но тұр екен. Кең, жарық бөлме. Мен ағаның жүзіне 
қарадым.

– Көптен естіп жүрмін, әр жерден үй жалдап, 
әбден қиналып кетіпсіңдер, балаларың да ауыра 
беретін болар, әлі кішкентай ғой. Ертең таңертең 
осы үйге, осы бөлмеге көшіп келіңдер, бұл өзі құтты 
бөлме, қазақтың ұлы ақыны Жұмекен Нәжімеденов 
ағаң да үкіметтен үй алғанша осы бөлмеде тұрған. 
Қысылмаңдар, қарақтарым, бізге қалған үш бөлме 
де жетіп жатыр, Ләзиза жеңгелерің де осылай ойлап 
отыр, – деп Әбу аға шақыру себебін айтты. Қиналып 
жүргеніміз рас еді, бірақ біз Әбу ағаның үйіне көшіп 
келе алмадық, ыңғайсыздандық. Оның ағалық-
әкелік жүрегіне ерекше риза болсам да, ол кісілердің 
мазасын алып, жазарына кедергі келтірерміз деген 
ой бәрінен де басым тұрды. Кейін, арада көп жылдар 
өткенде, Әбу аға дүниеден озған кезеңде, «мүмкін 
сонда көшіп барғанымыз дұрыс та болар ма еді, 
онда ол кісіден талай тарихты, небір қилы жайлар 
мен оқиғаларды естіп, қағазға түсіріп алар едім ғой. 
Ағаның ішінде айтылмай талай арман мен әңгіме 
кетті-ау» деп өкініп те қаламын. Сұрайтын жайла-
рым да баршылық болатын. Амал не, пенденің қай 
бір дегені болып жатыр.



180

Қай бір жылы, шамасы жеңіс мерекесінің 
қарсаңы болса керек, Әбу аға түске таман уақытта 
Алматыдағы Панфиловшылар саябағына қарай 
ақырын жүріп келе жатыр екен. Алдынан жеделдеп 
басып жетіп, қолын алдым. Аға сәл ентігіңкі. «Осы 
күндерде майдандас достарымды, қыршын кеткен 
сол бір боздақтарды жиі есіме аламын. Кейде олар 
түсіме кіреді. Әсіресе жан досым, арқалы ақын Аб-
долла Жұмағалиев түсіме жиі кіреді. Қасымға рах-
мет, оған өлеңнен өлмес, өшпес ескерткіш қойды 
ғой. Жігіттің жампозы еді. Сенің ауылдасың Далабай 
Жазықбаевты да түсімде көремін. Қолын «Жазық 
Дала» деп қоюшы еді.  Сырлас досым, хабарсыз кет-
кен есіл  ер Бахтияр Меңдіғазиев та есіме жиі түседі. 
Солардың рухының алдында өзімді борыштар са-
наймын, қолдан келгенше олар туралы бірнеше 
кітаптар жаздым, естеліктер түздім». 

Аға сәл ентігіп барып тоқтады. Сирей бастаған бу-
ырыл шашын Алатаудан құлаған  самал жел әнтек 
желпіп, маңдайынан бусанып көрінген тер төмен 
сырғып барып, көзінің қиығына барып қонақтады. 
Көздің жасындай, көңілдің шеріндей болған сол 
бір ақшыл тамшы ағаның алыстап кеткен аяу-
лы күндерін еске түсіріп, өмір сапарының соңғы 
нүктесіндей болып көз алдымда қалды. 

Біраз әңгімелестік. Күтіп тұрған көлігіне 
шығарып салдым. Қан майданның өтінде, зұлым 
жаудың бетінде, былғары планшетін тізесіне қойып, 
арқасын сызды окопқа тіреп, көргендері мен көңілге 
түйгендерін жылдамдатып жазып жатқан бойшаң, 
теңіздей бұрқыраған қалың бұйра шашы әскери 
фуражкасының астынан қашып шығып, қайыру 
бермей жатқан капитан Әбу Сәрсенбаевтың ақша 
бұлты қазір қай қиырларда маңып жүр екен деп 
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ойладым. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай 
шулаған қарт Атыраудың атағын әдеби псевдоним 
ретінде алып, «Әбу әл-Атырауи»  деп қол қоятын 
ақын Әбу Сәрсенбаевтың сол күнгі бейнесі сол кеш-
те  «Қарт ақын» деген атаумен өлең болып қағазға 
түскен еді: 

Келеді ақын
Көшеде жалғыз демігіп,
Нар еді-ау кеше
Көтерген талай белі жүк.
Жолдасын ойлап,
Жабырқау тартқан сәті ме,
Он тарау ойы
Он тарау жаққа бөлініп.

Туралап тартқан
Төсекке жамбас жегізбей,
«Боркемік екен,
Қайраты қайтқан» дегізбей.
Еңсесін тіктеп
Елімен бірге келеді,
Толқынды шашы
Дауылды күнгі теңіздей.

Өмірі - өлең...
Өсірген талай жетімді,
Арманы оның
Ақша бұлт болып жетілді.
Тұр, әне ақын,
Жүрекке қосып байланған
Ақырғы гранаталар секілді...
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(Соның алдында ақын ағаның «Ақырғы грана-
талар» деген жаңа жыр жинағы шыққан болатын). 
Бұл өлеңді жазуын жазсам да, кейінгі кездесулерде 
оған көрсете алмадым. Көңілін пәс қылғым келмеді. 
Жүрегіне жүк түсірмейін деп ойладым. Бұл арнауды 
ақын аға көрді ме, көрмеді ме, ол жағын да білмеймін).

1995 жылдың қоңыр күз айының соңғы күндерінде  
Әбу аға үйге шақырып жатыр деген хабар алдым. 
Хабар тиген бойда келдім. Таныс үй, таныс орта. 
Ештеңе өзгермеген. Тек бұрын қуанышты үнмен 
абыр-сабыр болып жататын пәтер іші жым-жырт, 
көңілсіз тыныштық. Аға көптен төсекте жатыр еді. 
Сырқат. Бірер рет телефон арқылы тілдесіп, сәлем 
бергенім бар. Бірақ көптен келе алмай жүргенім 
бетіме шіркеу болып, қысылып кірдім.

Аға терезенің алдындағы төсекте шалқасынан 
жатыр екен. Көзі де нашар көретін болған. «Аға, 
қалайсыз, мен ғой, Өтегенмін» деп оның салқын 
тартқан салалы саусақтарынан ұстадым. «Келдің 
бе?» деді әзер-әзер естілген үнмен. Қолымды тартып, 
көкірегіне басты. Кемсеңдеп, көкірегін кере күрсінді. 
Бас жағында белгілі ақын Сатыбалды Дауымов отыр 
екен. «Қарт шаршап қалды, қорқып отырмыз» деді 
ол құмығыңқы үнмен. Аға қолымды жібермей ұзақ 
ұстады. Ақырын, әлсіз ғана сөйлейді. Ерні де икемге 
келмей жатыр. 

Құлағына еңкейіп, «аға, іс-сапармен елге бара 
жатырмын, қайта оралғасын тағы келемін» деп  
жауап қаттым. «Сені шақыртқаным, өзіңді тағы 
бір көріп, даусыңды естігім келді. Саған барлық 
қамқорлығымды жасай алмадым, айналайын. 
Ренжіме» деді. Қатты қысылып қалдым. «Ол не 
дегеніңіз, аға, сауығып кетіңіз, әлі талай реті келер» 
дедім абдырап. 
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– Жоқ, енді мен қатарға қосыла алмаспын. До-
старым да ана жақта көп күтіп қалды. Соларға ба-
рармын,- деп бөліп-бөліп сөйлеп, тағы біршама 
уақыт үнсіз қалды. «Елге сәлем. Туған жерге сәлем. 
Атамекеніме ақырғы рет хат жазайын, Сатыбалды, 
сен жазып отыр. Бұл хатта Өтеген туралы да ай-
тамын, оны өзі жазбай-ақ қойсын», – деді қайран 
аға. Сөйтіп ел туралы, заман туралы, мен тура-
лы қысқаша хат жаздырды. Оның әр сөзін бөліп-
бөліп өзі ұзақ уақыт бойы айтып жатты. Ішінде ме-
нен елге сәлем айтқанын, елін өмір бойы сүйгенін, 
құрметтегенін, елден, елдегі азаматтардан маған 
қамқорлық пен көмек жасауларын сұрады. «Балаңа 
бас-көз бол, туған ел» деген сөзі жанымды аударып 
түскендей болды. Өзі айтып жаздырған қысқаша 
хатты көкірегіне басып, біршама жатып, икемге әзер 
келген саусақтарын игеріп, хаттың соңына қолын 
қойды. Бұл қысқаша хат – ағаның ақырғы аманаты 
1995 жылғы күз айында Атырау облыстық газетінің 
бірінші бетінде жарияланды.

– Қимаймын. Қиналып жатырмын. Шіркін-ай, 
туған елге тағы бір барып, теңіз жағасында құм 
кешіп, жалаңаяқ жүрер ме еді, – деп күрсінді. Ар-
ман ғой ол, арман ғой, қайтейін. Ұлым, аман жүр, 
отбасыңа сәлемде. Жолың болсын, – деп қолымды 
өзіне тартып, алақанымнан сүйді. Бұл мені асқақ 
азамат, аяулы ақын ағамның үшінші рет сүюі еді.

Осылайша қазақ поэзиясының алдыңғы алғыр 
толқынын құрағандардың бірі, алыптар тобы 
атанған үркердей шоғырмен етене сырлас, ежелгі 
дос, ерке іні болған, майдан жырларының майтал-
ман жорғасы, кісілігі мен кішілігі көпке үлгі-өнеге, 
жаны жайсаң жайлы адам, жақсыға қуанып ғұмыр 
кешкен үлкен жүректі азамат, баладай аңқау, да-
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надай пейілді, Ұлы Отан соғысының ардагері, 
ұлы Жеңіс тақырыбына «Сен құрметте оны» де-
ген қайталанбас ғажайып тағылымды жыр арнаған 
Әбу Сәрсенбаев та өмірден озған еді. «Сен құрметте 
оны» деп жырлаған жүректі халқы да қалтқысыз 
құрметтеді. Жалған дүниеден жақсылықпен өтті 
ол. Бақи дүниеге жақсылықпен жетті ол. Халық 
құрметінің арқасында.

Тегінде халық құрметінен асқан не бар?! Ештеңе 
жоқ!
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СӘУЛЕСІН СӨЗДІҢ ҰСТАҒАН
            
 /академик Зейнолла Қабдоловқа арналған өлең 

хақындағы бір үзік сыр/ 

Аудиторияға кең маңдайлы, ұялы жанарлы, ақ  
құба өңді, келбеті келісті, орта бойлы, мұнтаздай 
киінген ұстаз кіріп келе жатты. Жүрісінің өзінде 
кербездік пен салтанат қатар өріліп, адамға бұрылып 
қараған кейпінде жұмсақ та жұмбақ жымиыс 
жасырынған ұстаз асықпай басып, үлкен тақтаның 
өн бойына бір көз тастап, ашық тұрған терезенің 
алдындағы үстелге ақырын  жақындап, қолындағы 
журналын оның үстіне баппен қойды.

Аудиторияға байыппен көз тастады. Жүзінде 
бір жылы сәуле жүгіріп өткендей болды. Кейін өзі 
«Өлең құрылысы» сабағынан дәріс бергенде мысалға 
келтіргеніндей, Жұмекен жырындай, «аңқиып әр 
жерде бір ауыз қапты». Шәкірттер. Өйткені, бізге 
дейін жоғары курстан «аңыз» жеткен. Ол аңыз ау-
ыздан ауызға тарап, бізге кеп тоқтаған. «Сендер 
Әуезовтің лекциясын тыңдау бақыты бұйырмаған 
бақытсыз баласыңдар, біз де тыңдай алмадық. 
Бірақ біз оның нөмірі бірінші шәкірті Зейнолла 
Қабдоловтан дәріс тыңдадық. Кем бақытымызды 
сонымен толтырдық. Ал, енді Зекең «Әдебиет тео-
риясы» оқулығын жазатын болып, бірнеше жылға 
үзіліс алып кеткен. Сендер сорлап қалдыңдар» деп, 
жерлесім Амангелді Тайпозов ағам маған мүсіркей 
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қараған. Ол әңгіме менің курстастарыма да  төл сөз 
болып жеткен болатын.

Арада 2-3 жыл дуылдап өте шықты. Біз де есейіп, 
оң-солымызды танып, енді бірінші курсқа ілініп 
жатқан көгенкөздерге өзімізше ақыл айтатындай 
жағдайға жетіп те қалдық. Сөйтіп жүргенде, жаңа 
оқу жылында, жаңа хабар жарқ ете қалды: «Өлең 
құрылысы» деген арнаулы курстан профессор Зей-
нолла Қабдолов ағай дәріс оқитын болыпты. 

Міне, бәріміз көптен күтіп, шіркін-ай, ол кісінің 
«лекциясын тыңдай алмай бітіріп кетер ме екенбіз» 
деп көңіл күпті болып жүргенде мынадай көзайым 
хабар шықты. Осы сабақтың болатын күнін асыға 
күттік. Ол күн де келді. Аудитория лықа толы. 
Тіпті ішімізде басқа да курстың студенттері отыр. 
Алдыңғы қатардағы бір топ Зекеңді көптен күтіп 
жүрген аспиранттар болып шықты.

Келді. Кірді. Төрге озды. Ашық жатқан те-
резеден айдынды көшеге көз тастап сәл тұрды. 
Сәл қарлығыңқы болып сезілген дауыспен: «Осы 
отырғандардың бәрі де «Өлең құрылысына» 
құмарлар ма?» деп ұялы көзін бір төңкеріп қарап 
алды. Аспиранттар мен жоғары курс студенттері 
өздерінің өтініштерін айта бастады. Оларға қысқа-
қысқа ақыл-кеңестерін айтқан соң: «Енді өзіміздің 
сабағымызға көшелік. Бүкіл бір курсты бұл сабаққа 
қалдыруға болмайды. Тәртіп солай. Оның үстіне 
басқа да қызықты сабақтар бар. Оларды да оқу ке-
рек. Былай болсын: Осы сабаққа қалайда қатысамын 
дегендеріңіз ғана қалыңыздар» деп салмақты 
өзімізге тастап еді, ешкім орнынан қозғала қоймады. 
Ұстаз кідіріп қалды. Сәл ойланды. Сәл қабағын шыт-
ты. Ашық жатқан терезенің алдына және бір бар-
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ды. Содан соң курс журналын алып, өлеңге, өнерге 
бейімі бар деген шәкірттерін өзі іріктей бастады.

Сөйтіп, он бес студент ол кісінің арнайы курсы-
на қалдырылдық. Сол күннен бастап біз Зекеңнің 
жағымды қоңыр даусына елтіп, ол айтқан теңеулер 
мен образдардың ішіне кіруге талпынып, оның ап-
тасына екі рет болатын сабағын асыға күтіп жүріп 
жаттық.

Зекең аудиторияға асықпай келеді. Бес-он минут-
тай кештеу кіреді. Бірақ өзінен кейін кірген студент-
ке көңілін бермей, ренжіп, қоңырқайланып қалады. 
Ол мінезін білгеннен кейін біздер де аудиторияға 
алдын-ала келіп отыратын болғанбыз. Барлығымыз 
орнымызда болсақ, ауа райы жақсы, күн жарқырап 
тұрғандай, Зекең де сабағын көңілді оқиды. Әлем 
ақындары мен қазақ ақындарының жырлары мен 
сырларын жымдастыра, жарастыра өріп, өлең де-
ген құдыреттің мән-мазмұнын біз біле бермейтін, 
біз жете бермейтін биікке көтеріп, өзі мысалға 
келтірген ақынның образына етене кіріп, біздің 
балаң қиялымыз бен арманшыл үмітімізді жетектеп, 
алысқа, туу қиянға алып кетеді.

Сондай бір шуақты, шалқымалы сәтінде Зекеңе 
сұрақ қоюдың реті де келіп қалады. Сондай кезде 
біз көбіне Мұхтар Әуезов туралы, оның ғалымдық, 
кісілік болмысы, адами қасиеттері жайында сұрауға 
құмармыз. Бірде алғашқы сұрағымызды осылай 
қойдық.

Шалқып, шабыттанып тұрған Зекең сәл мүдіріп 
қалды. Бір қоңыр көлеңке қабағынан жүгіріп өтті. 
Ұялы жанары сол сәтте мұңдылау күйге ауысып, 
жанары боталап кеткендей көрінді. Біршама үнсіз 
тұрып қалды. Сосын бір сәт ұйқыдан оянғандай күй 
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кешіп, жіті адымдап, ашық жатқан терезенің алды-
на ұмсына барды.

– Әне, әне, Мұхаң – Мұхтар Омарханұлы кең 
көшені толтырып, бір өзі айдынданып, асықпай ба-
сып келе жатыр. Жарықтық, Мұхаң,- деп терезе-
ден Киров көшесіне қарай ұмтыла қарады. «Осы 
көшемен ұлы қаламгер аяңдап келе жататын. Ай 
маңдайы жарқырап, қарсы ұшырасқандардың 
ілтипатты сәлемдеріне жел аймалаған бұйра шаш 
басын сәл иіп, сәлем алып келе жататын». Осы сөзді 
Зекең сондай бір қимас сезіммен айтып, терезе-
ге ұмсынғанда, біз балапандай лап қойып, терезе-
ден түсіп кете жаздаймыз. Көзімізге түсе қоймаған 
кемеңгерді іздеп, алыста келе жатқан әлдекімнің 
сұлбасына жаутаң-жаутаң қараймыз.

Сәлден соң өзді-өзімізге келіп, алыс күннен 
адасып, қағылез Құныпияға, қабағын түйген 
Зейноллаға, жаңғыртып сөйлеп отыратын Жанарға, 
еркіндікке құмар Елмағамбетке, албырт Абайбек-
ке, махамбетшіл Мұратқа, өлең қуған Өтегенге ай-
налып, орнымызға отырамыз. Осындай ғанибет 
шақтарды, қимас сезімдерді біз талай рет бастан 
кештік. Зекеңмен бірге алыс-алыс әлемдерге самғап, 
сан құбылған сұлу сөздердің дәмін зерде таңдайына 
бастық. Көңіл дәптеріне жаздық.

Сол кезде атағы дүркіреп, өлеңдері студенттердің 
қолында, шопандардың қонышында жүретін, 
оқырмандардың олжасын молайтқан Сырбай мен 
Ғафуды, Қадыр мен Мұқағалиды, Тұманбай мен 
Сағиды, Фариза мен Өтежанды, басқа да өлеңнің 
өрен жүйріктерін аудиторияға жетелеп әкеп, жыр 
оқытып, біздерге талдатып, өлең құрылысы сабағын 
жанды кейіпкерлермен барынша байытқан Зекеңнің 
ұстаздық ұлы ұлағатын мүмкін біз кезінде толық 
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тани да алмаған болармыз. Бірақ «Өлең құрылысы» 
деген сабақтың жадымызда мәңгілікке қалғаны рас.

Көп кешікпей Зекеңнің «Әдебиет теориясының 
негіздері» деген керемет оқулығы да қолға тиді. 
Әдебиеттің тегі мен түрлерін жатқызып, өргізіп, 
оның жанрлық атауларын жаңғырта аударып, 
нақтылап айтсақ, жауһардай түрлентіп, жаңаша 
жеткізген еңбекті ой көзімен қарасақ,  Ахаңның – Ах-
мет Байтұрсыновтың қазақ болмысында мәңгілікке 
қалған қазақ тілінің грамматикасы, оның мүмкін 
еместі мүмкін қылған атаулары мен терминдері еске 
түсіп, телқоңыр ағысы астасып кетеді. Оқулық емес, 
өлеңмен жазылған бағдарлама секілді оқылады.

Өнер адамдарының бәріне тән әдемі самал бо-
лады. Мүмкін ол біреуде қара желдей, ал біреуде 
жібек орамалдай. Әйгілі Тұрмағамбет ақын: «Тал 
жібектей таза сөз, еш жеріңді жырмайды» демеуші 
ме еді! Осы өлеңді Зекең жүрегіне жазған. Жаратқан 
жазған. Осыны өзі де сезініп, көңіл құсы шартарапқа 
шалқып кеткенде: «Бір жаманы, біз жаман жаза ал-
маймыз ғой» дегені бар еді. 

Зекең зергер ғой. Өмірде де, өнерде де, ғылымда 
да, адам баласының қуанышы бой көрсететін жердің 
бәрінде ол кісінің сөзі сәуледей шуақты, күндей 
қуатты. Зердесіне көркемдік пен әсемдікті қатар 
қондырған, бір ауыз сөзінің өзі афоризм боп ауыздан-
ауызға тарап жататын Зекеңнің оқыған дәрісін бы-
лай қойғанда, қарапайым тірлікте қағып айтқан 
қалжыңдарының өзі мақал-мәтелдердің түр-түрін 
түгендеген Мұзағаңның сарқылмас ізденісіне әлі де 
салмақ салып кетердей.

Сөзімді тірілтейін. 1973 жылдың қысы. 
Желтоқсанның аяғы. КазГУдің Никольск базары-
ның қасындағы, Киров көшесінің аяғындағы 
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жатақханасы. Қалыптасқан тәртіп бойын-
ша студенттер жатақханасына ұстаздарымыз 
кезекшілікке келеді. Бір күні Зекең келді. Көп 
отырған жоқ. Жоғары курстағы біздермен аз-кем 
сөйлесіп, кезекшіліктің жуан қоңыр дәптеріне бірер 
сөйлем жазып, біздермен қоштасып шығып кетті. 
Ол кісі кеткен бойда журналға жапырлай қалдық: 
«Желтоқсан. Жаңа жылдың қарсаңы. Жадыраған 
жүз, жарасымды күлкі. Әр жерден домбыраның 
қоңыр үні мен гитараның сыршыл әуені естіледі. 
Жастық жаңа жыл қарсаңында» деп өзінің маржан-
дай жазуымен мөлдіретіп жазыпты. Кезекшіліктің, 
оның үстіне тексеруге келген оқытушының салқын, 
ресми стилі жоқ. Қысқа. Нұсқа. Жып-жылы. Ақша 
қардай аппақ ниет.   

Зекең туралы талай адам айтты. Жазды. Сөйледі. 
Олардың бәрін жүйелеп, жинақтап, «Біздің 
Қабдоловымыз» деген атпен шығарса, шығады деп 
сенемін, ол кітап әр оқырманның үйінің төрінде, 
жүрегінің тұсында тұрар еді деп ойлаймыз. Көңіл 
кітапханасының көнермес картотекасы болар еді.  

Әркімнің өзінің Қабдоловы бар. Солар жазар еді. 
Мен де жаздым. Өлеңмен.
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ӘУЕЗОВ ШӘКІРТТЕРІ
Профессор Зейнолла Қабдоловқа

Дау да шыққан ғұмырлы бұл даладан,
Жау да шыққан дүбірлі бұл даладан.
Батыр шыққан қылышты тыңдамаған,
Ақын шыққан, ақымақ қудалаған.

Қырық мінез шығыпты қырық елден,
Қызғалдақ боп өсіпті мұңы жерден.
Күйімен-ақ қиратып баратқан соң,
Аяр жаулар Абылды тірі көмген.

Болған бәрі. Күн куә, аспан куә,
Таулар куә теңселген, тастар куә.
Шындық шіркін шырқырап жылағанда,
Дауысынан жыртылған аспан мына.

Сағыныштың саздарын еселеген,
Жүрегімнен жып-жылы еседі өлең.
Әділдіктің отауын маңдайға алып,
Келесің сен ол жүрген көшеменен...

Өткен күннен қорықпай өш алғандар,
Өлеңменен өркендеп, жасарғандар.
Лекция оқиды бұл КазГУ-де
Әуезовтің өзінен «бес» алғандар.
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Бір әдеби бас қосуда, қара шаңырақ Қазақ 
университетінде осы өлеңді оқыдым.  Көпшілік 
жақсы қабылдады. Тахауи аға қолымды алып, 
арқамнан қақты. Сырбай аға «жақсы айттың» деп 
басымнан сипады. Зекең үйіне ертті. Сәуле апамның 
шәйін ішіп отырғанда Зекең: «Жарықтық Мұхаң мені 
баласынан кем көрген жоқ. Тәрбиесін көрдім. Тәлімін 
алдым. Мәскеуге операцияға бара жатқанда жанары 
жасаурап, құшағына қысып, қимай қоштасып еді. 
Ұстазымның сенімін ақтай алдым ба деп үнемі ой-
ланамын. Мұқит еді ғой Мұхаң» деп жанары жасқа 
толып, «бүгін Мұхаңның туған күні ғой, рухын еске 
алайық» деп шампан ашты. Мен: «Сіз Мұхаңның 
өзінен бес алған адамсыз. Ендеше ұстазыңыздың 
рухы Сізге разы» дедім өлеңімді тұспалдағандай. Ол: 
«Оның рас. Мен шынында да, Мұхаңның өзінен бес 
алғанмын. Сен осы өлеңіңді маған жазып берші» деп 
Зекең жайдарлана жымиды. «Әуезов шәкірттері» 
деген бұл өлең, шамасы аяулы ағаның архивінде 
жатса керек.

Осы өлең Ұлы ұстаз Зекең дүниеден өткенде 
«Жас Алашта» жарияланған азанамалық аңдатпада 
мысалға келтірілген екен.  «Атқан қолдан айналдым» 
деп Шеге ақын айтқандай, жазған қолдан айна-
лып, жүрегімде сағыныш пен өкініш, мақтаныш пен 
қимастық қатар бұлқынып, қолыма қалам алдым. 
Өлеңімді насихаттау үшін емес, оның жүрек лүпілі 
Зекеңе риясыз арналғанын және оны Ұстазымның 
өзі көзі тірісінде оқып, маған жаман баға қоймағанын 
еске алып, елжіру үшін осы шағын сырды қағазға 
түсірдім.

Биыл Зекең, Зейнолла Қабдолов ағаның туғанына 
80 жыл толады. Аламан бәйгеде арқырап шауып 
келе жатқан арғымақтай абзал ағаның, Сөз сәулесін 
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ұстаған, Тілдің тамырын басқан талантты жанның 
сүрініп кетіп, сұлқ қалғаны көңілді күпті қылған 
күндерде ойға келген осы бір үзік сыр Ағамызды 
сағынғанда қаламға ілікті. 
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МӘҢГІЛІК ҚАЗАҚ   
Мен бұл мақаланы 1991 жылы, еліміз егемендік 

алып, төбеміз көкке жетіп, мәртебеміз өсіп, 
мерейіміз тасып жатқанда жазған едім. Сол кезде 
тәуелсіздік үшін шыбын жанын шүберекке түйген, 
осы жолда басын бәйгеге байлап, оққа ұшпаса да сөз 
сұрапылына ұшыраған, саяси қысым көріп, рухани 
қуғын-сүргінді бастан кешкен арыс ағалар туралы 
көп ойландым. Оларды да желтоқсан құбандары деп 
атадым. Және оны заңды деп есептеймін. 

Жұбан аға желтоқсан құрбаны болған кісі. Ақын 
ағамыздың асыл жары Софья апамыздың айтуы 
бойынша сол, 1986 жылғы 31 желтоқсан күнгі сөз 
сөйлеген тарихи оқиғадан кейін, Жұбан ағаның ішкі 
жарасы ашылып кетіп, қан кеткен. Содан қайтып 
аяулы ағамыз қатарға қосыла алмаған екен. Халық 
тағдыры үшін құрбан болғандардың санатына мен 
сондықтан да қазақ халқының ардагер ұлы, мемле-
кет және қоғам қайреткері Жұбан Молдағалиевті 
қаймықпай қосамын. 

Сол кезде жазылған бұл мақала белгілі себеп-
терге байланысты республиканың белді-белгілі ба-
сылымдарында жариялана алмады. Тек қана енді-
енді шығып жатқан «Дала дидары» газетінде жа-
рияланды. Осы мақаланы уақыт елегіне сала оты-
ра қайыра бір қарап, толықтырып,  Жұбан ағаның 
90 жылдық еске алу мерейтойы қарсаңында әуелі 
оның кіндік қаны тамған қасиетті атажұртының 
оқырмандары оқысын деген оймен «Орал өңірі» 
газетіне жариялаған едім. 

Автор.
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Өмірден нені көріп өттім дер ем,
Болмаса бұ дүниеде еске алатын.

Жұбан ағаның бұл  ең соңғы сөзі 
бір ауыз жол өлең оның мұрағатынан  
қағаздарының ішінен бөлек табылды. 

Бір жапырақ шай қағазға жазылыпты... 

Халқымыздың көрнекті ақындарының керуен-
көшінде  өз орны бар Жұбан Молдағалиев туралы 
кезінде де, бүгін де бірталай жазылды, болашақта 
да жазыла бермек. Олардың ішінде атағы әлемге та-
нымал, азуын айға білеген атақтылар да, халықтың 
қалтқысыз көңілін білдірген қарапайым жандар да 
бар. Жасы үлкен де, құрдас та, сырлас та, заман-
дас та, бірде былай, бірде алай адамдар да, іштей 
ұнатпаса да, ісі түсіп тұрғанда өтірік күліп мақтап 
жазып, марапат көрсеткен пенделер де табылды. 

Мен Жұбан ағамның алдында бір рет қана бол-
дым. Онда ол кісі Қазақстан жазушылар одағының 
басшысы еді. «Лениншіл жастың» кезекті мерекелік 
санына қысқаша сұқбат алуға барғанмын. Жұбан аға 
мен менің арамда ұзақ жылдар мен үлкен мансапты 
биіктік жатты. Қатарлас не қанаттас, тіпті болмаса 
өкшелес болмағандықтан мен арадағы қашықтықты 
сезіне отырып сөйлестім. Сондықтан да менің та-
рапымнан әлдебір пайда көздеген ыңғай танылуы 
мүмкін емес-ті. Сол қысқаша сұқбатта мен екіауыз 
сөздің айналасында тіл қатысып, ол осы тұрғыда 
өзіне тән сабырлы да салиқалы жауабын берген-ді.

Жұбанның «Мен – қазақпын» деген дастанын 
оның алдында жатқа оқып, оның сыртынан кіділеу 
пікір айтқандарды да ұмытқан жоқпын. Қызғана 
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қарайтын қазақы әдеттің қызыл сөзі ол туралы 
іштей тынып, сырттай ұлып жататын. Әрине, қызмет 
ыңғайымен үлкенді-кішілі мәртебелі орындарда көп 
отырған адам туралы «күлшелі балаға кісі үйір» де-
ген қағиданың бар екенін де білеміз. Дегенмен, жел 
соқпаса шөп басы қимылдар ма? Мойындаған ғой 
бұл кісіні талайлар. Мойындағысы келмей тұрса да, 
мойындаған.  Мұнда не гәп бар? Себебі қандай?

Аннан мысал келтіріп, мыннан мысал келтіріп, 
көп оқыған болып көрінем де тыраштанбай-ақ, ақын 
Жұбан Молдағалиев туралы інілік ізетімді білдірсем 
деген ізгі ойды ұстануға тырыса отырып, ол кісінің 
өзі туралы өрістес өнерін, өнегелі өмірін куә қыла 
отырып, қолыма қалам ұстадым. 

 «Теңіздің дәмін тамшыдан білуге болады» де-
ген сөзді сілтеме етіп алғандықтан, оның мол 
шығармашылығына, ұзақ ғұмырына табан тіреп 
алып, тоқтамай жаза беруге де қол артпадық. Бұл 
кісі өз бейнесін өзі қапысыз сомдаған адам. Демек, 
бұл лебіз оның өзі және өзге жасаған бейнесінің бір 
қыры.

* * *
1986 жыл. 31 желтоқсан.
Қар жалаған ұясына енді күн.
Қан жалаған ұясына енді мұң!
Шырша қуып шаптығып жүр біреулер,
Шындық іздеп келді мұнда ел бүгін.

1986. Соңғы күн.
Қазақстан Жазушылар одағы.
Мұндай болып  мұңға батқан жоқ әлі.
Шыңдық байғұс дір-дір етіп тоңады, 
Ақиқаттың тамыры әлсіз соғады,
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Жылағанның кімге дейміз обалы,
Желтоқсанда соқты заман бораны.

1986. Соңғы күн.
Қазақстан Жазушылар одағы.
Желтоқсанның жанға түскен ызғары,
Тоң боп қатып, тіршілік те мұздады. 
Жүздеген қол қалам ұстап отырды,
Бір халықтың болашағын сызғалы.

Көлгірсіген көкбеттілер көбейді,
Келешекті қай құрдымға теңейді.
– Кім бар айтар ақиқатты,– деп халық,
 Күтіп тұрды, осы жиын не дейді?

Қынға сыймай жарқ-жарқ етіп шықты алмас,
Соломенцев суық күлді, құт жанбас.
Алаңда емес, көңілдерде мұз болды,
Желтоқсанның жанарынан шыққан жас.

Шындығыңды шаштан сүйреп сабаған,
Қазағымнан кегін алды сол адам.
Империя итаршысы имеңдеп
Ұлтшылдықты тапты жап-жас баладан.

Сыз сөздерден әлі күнге тоңады,
Қазақстан Жазушылар одағы.
Жұбан-жалын өрттің бетін жүрекпен,
Жапқан күндер ұмытылған жоқ әлі.

Соны естіген жұртым сонда жылады,
Көсемдердің күйрек ойы құлады.
Көп перделі Колбин сонда күлмеңдеп,
«Ақын сөзі дұрыс екен, ұнады»,–
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Деп көлгірсіп, жан-жағына қаранып,
Өтірікке шыға келді жол алып,
Алабұртып ақын тұрды мінбеде
Әз жұртының алғысына оранып.

Мен – қазақпын дей алмады сан адам,
Бұл өлеңді қуды қорқақ санадан.
Айтқан сөзде тұру қандай батырлық,
Аруағыңа басымды идім, жан ағам.

Ақын болу қандай бақыт дәл бұлай,
Қыран ғұмыр кештің, аға, қалғымай.
Желтоқсанда жалаңаштап жүректі
Жұртың үшін отқа түстің, жар құдай.

Сен жыладың, жұртың бірге жылады,
Сен көтерген желбіреп тұр ту әлі.
Жәдігөйлер жалбаң-жалбаң етсе де,
Жалғандықтың құрдымына құлады.

Қарға-ғұмыр кеше алмайды шын ақын,
Аз ба дүбір арқалылар шығатын?
Отқа кірген оттан ыстық тілектен,
Орындалды сенің арман, мұратың.

Желтоқсанда жерге қонған қарсың сен,
Алаң кернеп алға шыққан арсың сен.
Құлпытасың қыр басында тұр, аға,
Құрбандардың қатарында барсың сен! 

Елуінші жылдар...
... Осы әңгімені айтқан ақсақал менің із қуалап 

айтқан тосын сауалымнан кейін біраз уақыт үнсіз 
қалды. Ол кісі маған бір сәт мені ұмытып кеткендей 
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де әсер қалдырды. Көктөбеге қарап үнсіз отырды да, 
«Жатқан жерің жайлы болғыр жарықтық, жатыр 
ғой анда, жалған сөйлемес үшін, жадымды тірілтіп 
отырмын» деп маған еңсеріле бұрылды. «Қай жылы 
дүниеге келіп едің?»

Қария сауалына жауап қайырдым.
– Ә, сен ол кезде әлі сәби екенсің, бірақ сол 

күндердің сойқанын оқып білген, естіген боларсың. 
Репрессия деген зұлмат елуінші жылдарда тағы 
бір айналып соғып, онсыз да әбден қалжыраған 
халықты, әбден жылаған халықты, аштық пен ажал-
ды бірдей көріп, жүйкесі тозған халықты тағдырдың 
тас қайрағына тағы бір салды ғой. Ой, несін айтасың, 
талай тағдыр тағы да кетті ғой, кетті. Ол кезең «кос-
мополиттер» деген атпен тарихқа енді. Бір-бірін 
қудалау, бір-бірін сату тағы да етек алып, керегесін 
кең жайды. Пендешілік парасаттан үстем шыққан 
сол күндерде «жауды әшкерелеу» деген жалаулы 
ұран пайда болды. Және бұл науқан біздің қазаққа 
қона кетті.

Мен саған Жұбанның бойында бар көп қасиеттің, 
өзім ең негізгісі деп санайтын екі қасиетін ғана айтай-
ын, осының өзі-ақ жеткілікті. Бірі – ол жолдастыққа 
адал еді, екіншісі – өз пікіріне адал еді.

Мен онда «Лениншіл жас» газетінде қызмет 
істеуші едім. Жұбанға қатысты естен кетпес екі 
оқиғаны ортаға салайын, сенің сауалыңа жауабым 
осы болсын... Сол тұста бізде белгілі журналист, 
кейінде дереккер жазушы  болған К.  деген ағаң 
жұмыс істеді, ол кезде де осы ішкілік ішу кең тараған 
болатын. Бәрін шектеген, барлығын қысқан Ста-
лин бұған тыйым салған жоқ. Бір күні партбилетін 
байқаусызда түсіріп, сол К. жоғалтып алыпты. Оны 
бір әйел партияның Орталық комитетіне алып ба-
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рып беріпті. Шаш ал десе, бас алып тұрған заман 
еді ғой. Сонда бірге қызмет жасайтын талай жан-
дар сырт бергенде, Жұбан жолдасын жауға бермеді, 
басын тәуекелге тігіп, әлгі жазушыны  қатал жаза-
дан қорғап қалды, оның қызметте қалуына да көп 
күш салып, ақыры өз айтқанын істеді. Бұл сол кезгі 
жағдаймен салыстырғанда, үлкен ерлік болатын. 
Мұны жігіттің жігіті ғана жасай алатын. Жұбан онда 
«Лениншіл жас» газеті редакторының орынбасары. 
Жігіт жолдасын жауға тастамайды деген осы.

Екіншісі, сол кезеңде ұлы Мұхаң – Мұхтар 
Әуезовке қарсы науқан қатты өрістеді, оның 
шығармалары тұрпайы түрде сыналатын, 
талқандалып, сыншылар оны кеңес қоғамына жат 
жазушы деп көрсетіп бақты. Не басыңды қатырайын, 
соны айтқан адамдардың ішінде сені оқытқан талай 
ұстаздарың да болды. Мәселен, пәленше, түгенше. 
Сондай науқанның бір мезетінде аға газетте Мұхтар 
Әуезов туралы сын мақала берілді. Содан бір-екі 
күн өткесін бе, әлде ертесіне ме, білмедім, сағат он 
бір шамасында үшінші қабаттан төмен түсіп келе 
жатыр едім, төменнен, бірінші қабаттан Мұхаңның 
маңдайын көзім шалды. Сол ма, сол емес пе деп 
тоқтап, төменге үңіле қарадым. Дәл өзі. Сөйткенше 
болмай, оның өзі де келіп қалды. Әншейінде са-
бырлы, бапты Мұхаң баспалдақтың үш басқышын 
бір аттап, тым шапшаң көтеріліп келеді екен. Сәл 
ентігіңкі, менің сәлеміме назар салмастан:

– Жамал өзінде ме? – деп шапшаң сұрады.
– Иә, әлгінде өзінде отырған (Жамал апай 

– Баукең – Бауыржан Момышұлы ағамыздың 
жұбайы, жазушы Бақытжан Момышұлының ана-
сы, ұзақ жыл «Лениншіл жаста» машинкашы болып 
жұмыс істеген – Ө. О).



201

Ол кісі менің жауабымды толық күтпестен, 
қолындағы қағазын ыңғайлаған күйде Жамал 
апай отырған бөлмеге кіріп кетті. Түсіне қойдым, 
Мұхаңның қолындағы мақала және ол араб 
қарпімен жазылған мақала болды. Өйткені, редак-
циямызда Жамал апайдан басқа бұл әріпті танитын, 
оқитын және машинкаға бірден баса алатын адам 
жоқ. Айтқаным айдай келді, Мұхаңның өзіне қарсы 
жазылған мақалаларға жауап мақаласы екен. Сол 
мақаланы Жұбан ертеңгі газетке берді де жіберді. 
Айтуға ғана жеңіл, әйтпесе ол кезде қатты ағынға 
қарсы жүзу қауіпті болатын. Сол қауіпке Жұбан 
қорықпай, жалтақтамай жалғыз барды. Себебі, ол 
Мұхтарды сол кезде-ақ ерен жазушы деп танитын, 
сол пікірінде өмір бойы тұра білді және қиын-қыстау 
күндерде де қаймықпады. Сертіне берік, сенімді жан 
еді ғой.

Мұхаң да сол үшін Жұбанды қатты қадірледі, 
қолтығынан демеді. Жұбанның жауы болмады 
дейсің бе, болды ғой талайы, бірақ ол бәрінен де 
биік тұрды. Сол үшін де оны ерекше қадірлеймін. 
Осынау ғұмырымда біреу туралы марапат мақала, 
естелік жазып көрген емеспін, өмірімде бір-ақ рет 
осы Жұбан туралы мақала жаздым және оның көзі 
тірісінде. 

Мен журналист те, жазушы да емеспін, 
қарапайым ғана пендемін, оқырманмын. Жұбан 
алпысқа толғанда (онда ол тірі, пенсияға шыққан 
болатын, үйінде жатқан кезі) шағын мақала жазып, 
оның қарапайым, бірақ қадірлі қасиеттерін айттым. 
Ол үлкен қызметінде отырса, маған мақала жазу 
мүмкіндігі бұйырмас та еді, ол сол жылы болу керек, 
қызметтен кеткен болатын. Әне, өмір қандай, біз 
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қандаймыз? Соңынан бір кездескенде «Рахмет» деп 
бауырына басты.

Ал енді сөз соңында айтарым, Жұбан 
Молдағалиев Колбинмен кездескенде былай депті 
деп, дәріптеп, мақтап жатыр ғой, мен оған ешқандай 
да таңқалмаймын. Ол оған өмір бойы дайын еді, 
мұндай сөзді айтуға оның ерлігі де, өрлігі де әбден 
жететін, ол осы сөзді айтуға тиіс азаматтың бірі бо-
латын. Иманды болғыр, топырағы торқа болсын!

Ақсақалдың нұры азайған жанарынан бір аяулы 
мұңды қапысыз таныдым.

Жұбан Молдағалиевті осыдан кейін қадірлемей 
көр!

Осы әңгімеден соң отырып ойға баттым. Бұдан 
төрт жыл бұрын болған әлемге әйгілі оқиғаның 
санадағы сүрлеуіне тағы бір түстім.

Тағы да 1986 жылдың 31 желтоқсаны. Қазақстан 
Жазушылар одағының мәжіліс залы. Осында Кол-
бин бастаған Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің Бюро мүшелермен Қазақстан 
жазушыларының кездесуі өтті. Одақ мүшелерінің 
бәрі бұл кездесуге қатыса алмады, өйткені алдын 
ала бұған тек басқарма мүшелері мен хатшылар 
ғана қатыса алады деп хабарланған болатын. Бұл 
шектеудің өзі осы күні айтылар шындықтың да 
шектеулі екендігінен хабардар еткендей еді.

Күдікшілер мен әкімшілдер қаншама тырысса да, 
сол күні айтылған әңгіме ертесіне-ақ ел құлағына 
жетіп үлгерілді. Сол күні көп адам сөйледі, сөйлеуге 
дайындалып келгендер де аз болған жоқ. Бірақ 
Жұбан аға сөзінің жөні бөлек-тін. Бұл сөз де  сол кез-
де төрт жыл түрмеде болды.

«Біздің саяси-тәрбиелік және идеологиялық 
қызметтердің деңгейіне талап-тілегіміз көп әрі 
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ол заңды. Оның қасаңдығы, дәрменсіздігі ай-
дай ақиқаттан, адамдардың арман-мүддесінен 
шалғайлығы, адамгершілік-мақсаткерлік өлшем 
тұрақтылығын әлсіретуге және кейде одан көпе-
көрнеу айырылып қалуға, феодалдық-тоғышарлық 
азушылыққа және әр түрлі басқа ыңғайдағы 
пенделердің пайда болуына әкеліп соғады. 
Айтылғанның қайғылы көрсеткіштерінің бірі – 
желтоқсанның 17-18 күндерінде Алматы қаласында 
болған оқиға...

«Бірақ естігенімдей, өрт сөндіргіш машиналар-
ды, су атқылағыш техниканы, қабаған иттерді, 
көп қырлы резеңке ұртоқпақтары алдамшы 
арандатудың құрбаны болған жас жігіттер мен 
қыздарға қарсы ойланбастан шұғыл ала жүгіруді 
жақтайын десем, онда өз арымның алдында, 
сіздердің бәріңіздің алдарыңызда ақ адал  бол-
мас  едім. Мені мына мәселер толғандырады: өкімет 
органдары, тәртіпті қалпына келтіруге көмек 
көрсетуге шақырғандардың және жусатып салу-
шы суық құралмен қаруланғандардың бәрі шынайы 
адал интернационалист екендіктеріне біздің көзіміз 
жетті ме? Олардың арасында осынау дүрбелеңге 
қатысушыларды ызаландырып, ашындыру үшін 
жағдайды пайдаланған және соның салдарынан 
ұлтаралық алауыздықты қоздырған жаны да, қолы 
да таза емес адамдар болмады ма екен? Көзімен 
көргендердің айтқанындай, 17-18 жасар қыздарды 
шашынан сүйреп, сойылға жыққан солар емес пе 
екен? Ақырында, сонан кейінгі күндері қалалық 
транспортта, көшелерде және басқа қоғамдық орын-
дарда тіл тигізу мен қоқан-лоқы жасау солардан 
шығып отырған жоқ па екен? Мен сондай ұят оқиғаға 
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және оның соңынан ие болғанын естігенде, жасырып 
қайтейін, осы күнге дейін өмір сүргеніме өкіндім».

Әрине, арада өткен уақыт бұл оқиға туралы 
ашық, батыл және еркін ойлауға және пікір айтуға 
толық мүмкіндік береді. Қазір бұл туралы екінің 
бірі, егіздің сыңары айта алады. Ал, сол күндерде, 
желтоқсанның сол бір ызғарлы шағында қасқайып 
тұрып, халқым деп қабырғасын сөгіп сөйлеген 
ақынның осынау сөзін ерлік емес деп айту арсыздық 
болар еді. Сталиндік репрессияның қанды құрсауы 
қанталаған ізін қалдырған қазақ халқы «басқа түссе 
– баспақшыл» деген қағидаға тығылған осы күндерде 
мұндай сөз айту үшін батырлық қана жеткіліксіз бо-
латын, ол үшін өз халқын өле сүйетін жүрек және 
керек еді. Қиын-қыстау күндерде өз басын қатерге 
тігіп, халқының мұңын мұңдап, жырын жырлаған 
ұлдарының қатарынан Жұбан ақын жаңылмай та-
была білді.

Жұбан Молдағалиевті бұдан кейін ардақтамай 
көр!

Көзіміз көріп, куә болдық. Көптеген азаматтар 
осы күндерде ұлтын ашық айтудан жасқанып, туы-
стас ұлт өкілдеріне сілтеме жасауға дейін барған сол 
тар жол, тайғақ кешуде Жұбан Молдағалиев секілді 
азаматтардың арамызда бар екенін көріп, біз осал 
халық емес екенбіз-ау деп іштей болса да бақытқа 
кенелген шақтарымыз үшін біз осы ағаларға тағзым 
етеміз. Бұл құрмет пен ілтипат сол күндерде 
азаматтың парасаты мен рухани күш-жігерін 
көрсеткен Салық Зиманов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, 
Балғабек Қыдырбекұлы, Сейдахмет Бердіқұлов, 
Сафуан Шаймерденов, Тоқаш Бердияров сынды 
ағаларымызға да тиесілі. 
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Орталық газеттер ойларына келгендерін жазып, 
кейбір жекелеген жергілікті газеттер жарамсақтана 
жарбаңдап, балақтан  қапқан иттей болған сол бір 
көңілсіз күндерде шындықтың бағасы түсіп, нарқы 
кеміді, өсек пен өтірік өрши лапылдап, сырттан кел-
гендер сыздана түсті. Байдың асын байғұс қызғанады 
дегендей, «өзіңе сол керек» деп жанған отқа май құя 
түскен «туыстар» да бой көрсетті, кердең көршілер 
мен кесірлі келімсектер саяси мінбеге сұғынып, 
жергілікті ұлттың жарасын тырнай түскен шақ та 
осы кезде көрінгені рас. «Сауап болды» деген сөздің 
тонын теріс айналдырғандардан «ара аға¬йын еді, 
ақиқатын айтар» деп мәміле-уәж күткен халқымыз 
тағдырдың тентек мұхитында жалғыз қалғанын 
сезініп, жанталаса қарманып, жағалауға ұмтылды. 
Жұртын жағалауға қарай жанын сала жетектеген 
Жұбан аға осы маңызды шақта мәрт қимылға бар-
ды. Оқып көріңіз. «... Мен – қазақпын. Өз халқымды 
мақтан етемін. Маған оның сан тарау тарихы қымбат, 
ал оның бүгінгі күні одан да қымбат».

Жұбан Молдағалиевті осыдан кейін құрметтемей 
көр!

Сол бүгінің ақиқатын айтқаны үшін зорлықшыл 
әміршілдік-әкімшілік жүйе шаштан сүйреп, са-
бап жатса ақын қалай бейжай қарасын оған. Қасым 
есіңізде ме, «Келе жатты сұм жендеттер, шаштан 
сүйреп махаббатты». Құдайым-ау, қандай ұқсас, ен-
деше, «жау жолына атам сені, бомба бол да жарыл, 
жүрек» деп Қасымша айту – адал азамат, арқалы 
ақын қолынан ғана келер. Айту үшін де абзал жүрек, 
азаматтық болмыс керек болар.

Бұлт болған айды ашқан,
Мұнар болған күнді ашқан.
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Мұсылман мен кәпірдің,
Арасын бұзып, дінді ашқан
Сүйінішұлы Қазтуған,–

деп алдаспан ақын қиып айтқандай, әне бір жылда-
ры, көптеген облыстарда, қазақ мектептері жарыса 
жабылып, айналасы аз ғана жылдың ішінде 700-
ден астам мектеп оқу бөлімінің одағай есептерінен 
шығып қалғанда осы істің басы-қасында отырған 
адамдар алаңсыз асын ішіп, уайымсыз ұйқысын 
қандырып жүріп жатты. Хрущев айтқан «комму-
низм» қыр астында деп момын халықтың мойнына 
мінген мәртебешілдер, уралағандар жүз ұлттан бір 
ұлт жасап, желіккен науқанның жетегінде желіп, 
ұлт мектептерін жабудан жарыс өткізіп жат-
ты. «Домбырада болашақ жоқ» деп делқұлы пікір 
айтқан дүмбілез идеолог өз сапына құр ұраншыл, 
ақылы алқымынан аспағандарды қойдай иіріп топ-
тастырып, жұртының жон тері¬сінен таспа тілді. 
Домбыра туралы дүмбілез сөзді айтқан Нұрымбек 
Жандилдинмен де желтоқсан күндерінде кездестік. 
Марқұм қайыра соғар қапысыз сәт туғанын сезініп, 
пікірін өктемдеп, ойын долбарлап, жастар газетіне 
шүйіліп еді. Бірақ оның өзін ақтаған, тіпті мақтаған 
мақаласымағы қанша айбар мен айбат таныт-
са да сол кездегі «Жас алаштың» бас редакторы, 
бүгінгі Парламент Мәжілісінің депутаты, белгілі 
қаламгер, ұлтжанды азамат Уалихан Қалижанның 
темір сандығының түбінде қалды. Бұл өз алдына бір 
әңгіме...   

...Біз еліктеуге келгенде қабілетті халықпыз 
қашаннан. Бірде Чаплинге еліктеушілердің байқау-
жарысы өткізіліпті. Мұны естіген Чаплин осы 
жарысқа арнайы жасырын келіп, басқа адам бо-
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лып байқауға қатысқан екен, әзер деп үшінші орын 
алыпты. Осы мысал біздің жұртқа тамаша келеді. 
Өзбектер айтады ғой: «Орыс болам десең, әуелі 
қазақ бол». Керек десең, сол бір мақтаншақ жыл-
дарда бұған да бөркіміз қазандай болды. Жастары-
мыз жаппай еліктеу ауруына ұшырады. Күні кеше 
ауылдан келген қыз-жігіттер «мәдениетті бірден 
меңгеріп» шыға келді.

Иман азып, иба қашқан осы бір жылдар 
салғырттық пен мәңгүрттікті тудырды. Қазақ тілінің 
қадірі қашып, бағасы түсіп, берекесі кетті. «Орыс-
ша оқыса ортасының басы болады деген тоғышар 
пікір төрден орын алған сол бір сұрқай кезеңде, 
ұлт тілінде сөйлеуді артта қалушылық деп, жалған 
намыстың жалынына жан далбаса жабысушылық 
дендеген дәуірде «Мен – қазақпын» деп айдай 
әлемге жар салып, мәрт көңіл, мәңгілік махаббат-
пен мәңгүрттікке қадам басқан халқына ой тастаған 
Жұбағаң болатын. 1963-1964 жылдары, осындай 
кезең орныққан заманда бұлай айту екінің бірінің 
қолынан келе қоймас шаруа еді. Өз халқының өткен 
жолы мен өнегесін биік деңгейге көтеріп, ұлт аты-
нан сөйлеуге оның толық хақы бар болатын. Бұл да-
стан жалғандық атты жалмауыз құрдымға жөңкіле 
құлаған жұртымызды селт еткізіп, көкірегінде көзі 
бар, санасында сәулесі бар жандарды басқа жолға 
түсу үшін құбылған табиғатын өзгертуге барынша 
шақырды.

Осы орайда өзім куә болған оқиға еске түседі. 
Балаңдау кезім еді, бір ағамыздың үйіндегі сәби 
балабақшадан келе сала былай деді: «Мама, бұдан 
былай мені алуға келгенде маған қазақша сөйлеме, 
мен ұяламын, қазақ болғым келмейді, мен орыспын». 
Мамасы: «Қой, құлыным, сен қазақсың ғой»,– деп 
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еді, диванда газет-журнал қарап отырған әкесі, «ба-
лам дұрыс айтады, қазақ болғысы келмесе, қинап 
қайтеміз, қазір орыспын деп айта берсін, кейін өзі 
көрер қай ұлтты таңдарын»  деп қаннен-қаперсіз 
отыра берді.

Мұндай келеңсіз оқиғалар соңғы он жылдықта 
өте кең өрістеді. Әлгіндей мысалдар қалалық жер-
лерде, әсіресе Алматыда қатты байқалды, тіпті әлі 
де кездесіп қалады.

Енді ойлап қарасақ, осындай құбыжық құбылысты 
байқаған Жұбағаңның жаны ауырған нәрсені көре 
тұра жазбауға, айтпауға ары жібермеген екен ғой. 
Ақын ақиқатты дер кезінде айтқанмен, құлаған су-
дай құлдилаған мәңгүрттік өз өрісін, өкінішке орай, 
әлі де тарылта қойған жоқ.

 
Мен – қазақпын, мың өліп, мың тірілген,
Жөргегімде таныстым мұң тіліммен.
Жылағанда жүрегім күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.

Мен – қазақпын, белдімін, байтақ елмін,
Қайта тудым, өмірге қайта келдім.
Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлместей,
Айта бергім келеді, айта бергім.

Бұл дастан – «Мен қазақпын» қазақ поэзиясының 
қасиетті бір белесі болып, ұлттық мұраның ұлы 
ескерткіші ретінде жұртымыз барда жасай береді. 
Кезінде осы дастанға алакөздене қараған аза-
маттар да арамызда әлі жүр. Мұның ар жағынан 
ұлтшылдық деп аталатын уы оқтай сөзді табуға 
ұмтылған сол солақайлардың сермеген қылышы, 
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тасадан ұрысы ақынға мүлдем дарымай кетті десек, 
қатты қателескен болар едік.

Айтар ойын, көкейдегі пікірін саясат деп атала-
тын сан қырлы перденің бояуымен үндестіре оты-
рып, мақсатына жеткен ақын қашанда құрметтеуге 
лайық. «Заманың түлкі болғанда – тазы боп 
шал» деген мақалдың жаман жағын емес, шын 
мағынасында, жақсы жағын аңдатқан ақын осы 
жалғыз шығармасымен-ақ жұртын жетектей білді, 
жоғалғанын таба білді. Бұдан отыз жылдай уақыт 
бұрын ол осылай деп айта білді.

Осыдан кейін Жұбан Молдағалиевті сыйламай 
көр!

Жұбаң – кең қарымды, құлашты ақын. Оның 
68 жылдық саналы ғұмырында жарық көрген 
шығармаларының дені дастандар. Мұның бәріне 
тән ортақ жетістік – ақынның публицист, трибун 
екендігі. Бірақ ол жадағай ұран, жалған шалқыма 
емес, халық мұңын мұңдаған, жұртының жоғын 
жоқтаған ақын, азамат. Публицистика – дәуір үні 
екенін ақын шығармаларын оқу барысында анық 
тануға, жаңылмай байқауға болады. Ал сол публи-
цистика деген қазір атқа қайта мініп, қиқу салып 
жатқанда, оның тамыры тереңнен бастау алатынын, 
мұнда Молдағалиев үлесі бар екенін айту лазым.

Ұлы Отан соғысы кезінде батальон комиссары 
болып майдан даласында азаматтығы қалыптасқан 
ақын өмір бойы сол рухтан ажыраған жоқ. Тағдыр 
оған тіл беріп қана қойған жоқ, елім деп еңіреген, 
жұртым деп жаны сыздаған жүрек берді. Жеті 
жыл бойы әскер қатарында болып, қиын күндер, 
қаһарлы жылдардың қазанында әбден қайнаған 
адам сол тәртіптілік пен ықшамдылықты, жігер 
мен жауынгерлікті, қажетті қаталдық пен 
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қарапайымдылықты бойына сіңіре білді. Көп адам, 
әсіресе, сырт көз ол кісіні қатал, сұсты көруші еді, 
ал, шындығында, ақынның жаны өте нәзік, өзі кейде 
сәбидей аңқау, адал екенін енді біліп, таңданып та, 
өкініп те жатқан жайымыз бар.

«Жұбағаң сырт көзге салқындау көрінгенімен, за-
дында иі жұмсақ, көңілшек, кейде мұңдылау да еді. 
Бала секілді, сәл нәрсеге қуанып, сәл нәрсеге тас-
талқан болып ашуланып қалатын. Мен кейде оның 
түкке тұрмайтын нәрсеге неге ренжитініне түсінбей 
де қалатын едім. Анасын сыйлайтын, алдынан кесе 
өтпей, қас-қабағына қатты қарайтын. Сырласып оты-
ратын еді. У-дуға, той-думанға онша үйір болған жоқ. 
Өзі сыйлаған, араласқан жандармен жақсы қарым-
қатынасын үзген емес. Біреуді сыртынан жаман-
дап, ғайбаттап көрген емес, жақтырмаса көңіліндегі 
бетке басып айтып, жүре беретін. Осы мінезі үшін 
өмірде көп қиындық та көрді. Шығармашылық үшін 
күй талғамайтын, стол, қағаз-қалам болса болды, 
кез келген уақытта көңіл-күйі соққанда отырып 
алып, жұмыс істей беретін. Маған жазғанын өмірі 
оқып, пікір сұрап, ойласқан емес. Қолжазбаларын 
тек өзі ғана қарайтын, біреудің қарап, ұстағанын 
жақтырмайтын. Газет-журналдардың, журналис-
тердің тапсырма-өтініштерін созыңқырап, уәделі 
күні тақалғанда барып орындауға отыратын және 
бір отырғанда, мүмкіндігінше, бір-ақ бітіріп тұратын. 
Бұл жағынан маған жалқаулау көрінетін. Бірақ өте 
тез, шапшаң жазатын, қайта-қайта қарап, түзеп, 
сызып отырғанын көрген емеспін.

Ерте тұрады, тау бөктеріне дейін жаяулап барып 
қайтады да, ертеңгілік шайын ішкен соң, жазу сто-
лына отырады. Түс қайта демалады, кітап, газет-
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журнал қарайды. Түс қайта, кешке қарай жазу сто-
лына отырмайтын, шығарма жазбайтын.

Әлгі, «Жұлдызда» жарияланған хатшы туралы 
өлеңін сұрап отырсыз ба? Иә, бұл өлең оған көптеген 
күтпеген қиындықтар алып келді. Өзі талай рет 
ренжіп, «осы жұрт қызық, әдебиетті түсінбейді, 
өлеңінде адам туралы сөз қозғасаң, біресе анаған, 
біресе мынаған сайып, соңыңа түседі. Хатшы де-
ген өлеңде ешкімнің аты-жөні жоқ, жалпы қазіргі 
өмір философиясы еді ғой, біздің иделогияның жан-
дайшаптары ғой отқа май құйып, түтін бықсытып 
жүрген, әйтпесе онда тұрған ештеңе де жоқ. 
Мына «Сел» туралы дастанды да Қонаев тура-
лы деп даурығып жүр, япыр-ау, әдебиетті осы-
лай біржақты, сәби көзқараспен немесе тоғышар 
пікірмен қабылдауға бола ма екен» деп қиналғаны 
бар. Көп жұрт осы шығармалар туралы сан-саққа 
жүгірген алыпқашпа әңгімелер айтты. Бірде маған 
«Димекеңнің өзі кездескенімде, әдебиетте, поэзи-
яда мұндай жағдайлар болатынын түсінем және 
сенің айтқаның орынды да, оған бола қысылып-
қиналудың қажеті жоқ» деп қолымды алды деп, риза 
болып, көңілді келді. Кейін Жұбанды Димекеңнің өзі 
үйде жатқан жерінен шақырып алып, депутаттыққа 
ұсынды, онан соң Қазақстан Жазушылар одағын 
басқаруға ұсыныс жасады. Жұбағаң қарсы болған 
жоқ. Осы үйді де Димаш Ахметұлы шақырып алып, 
өзі ұсынған. Бұл пәтерде бұрын Асанбай Асқаров 
тұрған екен. Бұрынғы үйіміз төрт бөлмелі, орнала-
суы да, тұрған жері де тәуір болатын. Мен, үйреніп 
қалғасын, осы пәтерде тұра берсек қайтер деп едім, 
болмады. Бұл үйді Димекеңнің өзі ұсынып отырғанда, 
бастартқанымыз ыңғайсыз болады деп мені көндірді. 
Өмірінің соңғы жылдары осы үйде өтті, құтсыз болған 
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жоқ. Бұл бес бөлмелі үй, онда балаларымыздың көбі 
қолда болатын. Құдайға шүкір, Жұбағаң анадан 
жалғыз болса да, шаңырақта жалғыз болған жоқ, үш 
ұл, бір қызымыз бар. Кенжеміздің қолында тұрдық, 
қазір де соның қолындамын.

1986 жылғы желтоқсан Жұбағаңды қатты қинап 
кетті ғой. Соңғы жылдары аздап ауырыңқырап 
жүретін, бірақ жағдайы жаман емес еді. Мына оқиға 
қатты тиді. Ақыры оңалмады ғой. Айналдырған 
ажал алып тынды». 

Менің бірнеше сұрақтарыма бастан-аяқ бір-ақ 
жауап берген аяулы ағамыздың абзал жары – Со-
фья апаның қос жанарынан үзіліп түскен мөлдір 
тамшылар ағаның жазу столына тамып кетердей еді.

Ақынның осы күндерден соң жаны жүдеп, жүрегі 
жиі ауыратын болды. Дендеп жұмыс та істей алма-
ды. Бірақ аз жазса да, саз жазды, ұлттық болмыс, 
қазақы жүрек бұрынғыдан бетер айқын да ажарлы 
көрініп, алашты баурады. 

Желтоқсан оқиғасынан кейін Жұбағаң үш мақала 
жазған екен немесе үш рет сөйлеген екен. Бірі тура-
лы айттық, екіншісі мен үшіншісі радиодан сөйлеген 
сөздер. Софья апаның айтуына қарағанда, мұның 
екіншісі Бүкілодақтық радиодан сөйленген. (Бұл 
сөздер орыс тілінде жазылған). Жылы – 1987 болып 
көрсетілген. Шамасы, әлі еш жерде жарияланбаса 
керек.

Ал, үшіншісіне назар салсақ, мына бір жолдарға 
тоқталмасқа болмайды.

«Мен ұлтшылдық туралы да естіп жатыр-
мын. Ол желтоқсан оқиғасымен және оның от 
көсеушілерімен етене байланыстырылуда... «Прав-
да» газетінен Есілбаевтың көптеген қазақ газеттерін, 
соның ішінде тіпті аудандық газеттерді де, ұлттық 
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тар шеңбердегі деп, ал Қазақстанның халық жазу-
шысы, қазақ әдебиетінің көзі тірі, абзал ақсақалы 
Әбділда Тәжібаевты оның аты-жөнін атамастан «өз 
халқыңның тілін біл және сүйе біл» дегені үшін, осы 
тілмен алпыс жыл бойы лениндік достықты жырлап 
келе жатқанына ғана көңіл аударып қарамастан, 
ұлтшыл-эгоист деп бағаланған мақаласы маған әрі 
ауыр, әрі ащы тиді. (Бұл «Лениншіл жас» газетінде 
«Қаламмен жазылған, қарумен өшпейді» деген атпен 
1986 жылдың қыркүйек айында жарияланған менің 
бір беттік көлемді сұқбатым болатын. Бұл сұқбат үшін 
мен де бірталай шырғалаңды бастан кештім. Ол да 
бөлек әңгіме - Ө.О.)  Ақындар ағасы атанған Әбділда 
Тәжібаевпен болған сұқбатты  мұндай жолмен, 
әрқайсысымызды жаппай қаралай салу қиын емес. 
Ал «Правда» өзіне назар аудартпайтын газет емес. 
Бұған қоса Есілбаев мақаласының «дұрыстығын» 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің хат-
шысы Г. Колбин ресми түрде бекітіп отыр. Құрметті 
Геннадий Васильевич, қолыңызды жүрегіңізге қойып 
тұрып, құдайшылығын айтыңызшы, Есілбаевтың 
бұл мақаласы бүгінгі біздің уақыттың тынысымен 
және жанымен қалайша үндеседі, жариялылық пен 
демократияның қазіргі талабына сай келе ме?» 

Сол күндерде мұны айту үшін жалғыз тәуекел 
жеткіліксіз болатын.

Жұбан Молдағалиевты осыдан кейін сыйламай  
көр!

Әрине, бұл мақала-шолуда Жұбан Молдағалиев 
поэзиясы туралы, оның қарымы мен танымы ту-
ралы түгел айтып шығу мүмкін емес, оны басқа бір 
күннің еншісіне қалдырайық. Егер оның 68 жылдық 
ғұмырында бітірген тірлігіне тізім ретінде ғана шолу 
жасасақ, ол мынаған саяды: Жұбан Молдағалиев 
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1940-47 жылдары Совет Армиясы қатарында бол-
ды. «Лениншіл жаста» бөлім меңгерушісі, жауапты 
хатшы, редактордың орынбасары, «Қазақ әдебиеті» 
газетінде бас редактордың орынбасары, «Жұлдыз» 
журналының бас редакторы, Қазақстан Жазушы-
лар одағының екінші, бірінші хатшысы, КСРО Ми-
нистрлер Советі жанындағы әдебиет, өнер және ар-
хитектура саласындағы Лениндік және Мемлекеттік 
сыйлықтар жөніндегі комитеттерінің, «Новый мир» 
журналы редакция алқасының мүшесі, КСРО және 
Қазақстан Мемлекеттік сыйлықтарының лауре-
аты, А. Фадеев атындағы алтын медальдің иегері. 
Оның шығармалары КСРО халықтарының көптеген 
тілдерінде және ағылшын, француз, неміс, по-
ляк, испан, венгр, араб, монғол, словак, т.б. шетел 
тілдеріне аударылған. 1985 жылы «Қазақстанның 
халық жазушысы» атағын алды. Ол – отызға 
жуық жыр кітабының авторы. Осы қызметтері 
мен шығармаларында ол өз халқының арын ойлап, 
жоғын жоқтап, қорғаушысы, адал перзенті бола 
білді. Әрқашан азаматтық, ақындық биіктен көріне 
білді.

Жұбан Молдағалиевті осыдан кейін үлгі етпей 
көр! 

Жұбағаң туралы ойлағанда, желтоқсан оқиғасына 
айналып соғып, ат басын тірей бересің.

Ол жолы 1990 жылдың 17 желтоқсаны еді. Араға 
4 жыл үзіліс салып, сол алаңға халық тағы да лық 
толды. Желтоқсанда жазаға ұшырағандардың 
есімдері мен ерліктеріне құрмет көрсетілді. Орта-
мызда Жұбан аға болған жоқ. Сол күндерден кейін 
қазақ халқына тағылған әділетсіз айып – «Қазақ 
ұлтшылдығы» деген қара күйе қайтадан аласталып, 
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күпті көңіл орнына бір түскендей болды. Ортамызда 
Жұбан аға болған жоқ.

17 желтоқсан күні алаңда ескерткіш тақта орна-
тылды, халық қуаныштан көзіне жас алды. Орта-
мызда Жұбан аға болған жоқ.

Республика өз егемендігін алды, жұртымыздың 
мәртебесі өсті. Ортамызда Жұбан аға болған жоқ. 

Өкінішке орай, ол бұл күндерге жете алмады. 
Қатал уақыт, қатыгез кезең оған жеткізбеді. Бірақ 
осы оқиғалардың бәрінде де оның сөзі халық аузын-
да, рухы жұртымен бірге болды.

 
Ақын болу қандай бақыт дәл бұлай,
Қыран-ғұмыр кештің, аға, қалғымай,
Желтоқсанда жалаңаштап жүректі,
Жұртың үшін отқа түстің, жар құдай!

Қарға-ғұмыр кеше алмайды шын ақын,
Аз ба дүбір арқалылар шығатын?!
Отқа кірген оттан ыстық тілектен,
Орындалды сенің арман-мұратың!

Қараңғыны жарып ашқан нұрсың сен,
Қаһарына мініп туған ұлсың сен.
Қазақстан тарихының беті боп,
Қазағыңның жүрегінде тұрсың сен!

Мәңгілік қазақ, мәрт ақын Жұбан есімі ел 
жүрегінде ұзақ жасай бермек. Ол мәңгілік өз 
халқының  махаббатына бөленген ақын.

Тегінде, халық махаббатынан қымбат не бар?! 
Ештеңе де жоқ.
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БОРАННАН ШЫҚҚАН 
БАҺАДҮР

Атыраудың ағашаяқ адуын желі батысқа 
ұйлығып, найзағай шарпыған бастарын боранда 
ыққан қойлардай бір-біріне еміне тыққан буыршын 
бұлттары жөңкіліп келіп қалды.  Қарасүлік атанған 
атымды барынша тебініп, әкем өріп берген төрт 
өрме қамшыны үйіре сауырлатып, желден ыққан 
отардың алдыңғы жағына қарай құйғыта шаптым. 
Жүйрік желге не дауа, әп-сәтте алқын-жұлқын бо-
лып, екі иығын жұлып жеп келіп қалды. Тамағым 
жыртылғанша айқайлаған менің шіңкілдек бала 
даусымды бұрқ-сарқ етіп жетіп келген жебір жел 
қақшып алып, ерсілі-қарсылы жосылып, жарқылдап 
ойнаған жасынның жер тітіреткен гүріліне апарып, 
шым батырды. Сәлден соң сатырлап құйған қара 
нөсер аспан астында бір уыс болып иірілген отарды 
одан әрі бүрістіріп, қарсы беттен құйыла соғып, ай-
наланы әлемтапырық түрге бояп, төңіректі қарғын 
етті де жіберді.

Мезгіл қарашаның басы еді. Күзгі каникул уағы. 
Ақкиізтоғай ауылындағы орта мектептің 6-шы сы-
ныбында оқимын. Каспийге иек артқан Айранкөлдің 
мігірсіз, айран-асыр шағы. Әкеме қолғабыс беріп, 
отарды байырқалатып, Атыраудың шығыс жағына 
қарай ауната жаймалап, жайбарақат тұрғанмын. 
Каспийдің мінезін адам түсініп болмайды. Насы-
байы таусылып, шекесі құрыстап тұрған қырдың 
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кіді мінез қырсық шалындай аяқ астынан бұрқан-
тарқан болып ашуланып,  ұлыжіңгір болып, бұлтын 
сабалап, найзағайын тағалап, нөсерін жаңалып, 
шақ-шәлекейі шығады да қалады.

Кенет қара нөсердің арты қарға айналды. Ұйпа-
тұйпа ақ боран мамығын жұлдырған аспандай бо-
лып, айнала түтеп кетті. Қара нөсермен өзінше 
қасарысқан бала көңіл енді шындап қауіп ет-
кендей еді. Дауыс жоқ, қарлығып қалған. Тыныс 
кем, барлығып қалған. Аяғы сараң тарта бастаған 
қарасүлікке қамшы енді шыбын шаққан құрлы 
көрінбейтін секілді. Сауырлатып жіберсем, мөңкіп-
мөңкіп, мені айдалаға лақтырып тастап, ауыл 
қайдасың деп тартып тұрудан тайынбайтындай. 
Амал жоқ, аттың ығына жығылып, сараңның да-
старханына шашылып түскен бір уыс бидайдай 
болып шашырап-пышырап бөлініп бара жатқан 
қойлардың қайсысына ұмтыларымды білмей, мен 
де діңкелеп қалдым. Осы кезде ақ боранмен аста-
сып, үстіндегі ақ желең көйлегі жеңістің жалауын-
дай болып желбіреп, бәйгеторымен  құйғытып келе 
жатқан әкем де көрінді. 

– Құлыным, амансың ба, отар енді қайыртпайды, 
бір жөні болар, мен ізінен ере берейін, сен ауылға 
шап, құрғақ киім, тың ат әкелсін Дәкес ағаң, деп 
әкем отардың жел бетіне қарай желе шапты. Менің 
қарасүліктің басын қоя беруім сол екен, оның сараң 
тартқан тұяқтары сатырлап ауылға қарай ала 
жөнелді. 

Кешке Атырау аспаны шәйдай ашылып, мал-жан 
аман, бәріміз манағы дүлейдің сұсы мен күші тура-
лы таласа-тармаса әңгіме айтып, анамыздың жаңа 
ғана оттан алған иісі бұрқыраған таба нанын қызыл 
сиырдың қаймағына батырып жеп отырдық. 
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Осы бір сәт менің өмірі есімнен кетпейді. Неге 
екенін қайдам, әкемді сағынып, оны еске алғанда, 
осы сурет көз алдыма келеді де тұрады.

Бір ғажабы, осы сурет мен ең алғаш Таха-
уи аға Ахтановты көргенде тағы да көз алдыма 
келді. Мүмкін оным қазақ жұрты құнығып оқып, 
құмартып түйсінген «Боранын» оқығандікі ме екен?! 
Оқырман ретінде, маман әдебиетші ретінде айта-
рым, Тахауи Ахтановтың «Боран» романы қазақ 
сахарасының ұлттық психологиясын терең де та-
нымды, әрі нанымды бере білуімен құнды. Ол осы 
шығармасымен қазақ прозасының көзі тірі классигі 
атанған. Ұлы Әуезовтің көзіне түсіп, көңілін өсірген 
талантты топтың бірегей өкілі ретінде Тахауи Ах-
танов қаламы қазақ әдебиетінің де мерейін өсіріп, 
мәртебесін көтерді. Оның «Бораны» да, одан бұрын 
шыққан «Қаһарлы күндері» де адам көңілін алай-
дүлей боранға орап, өзің де сол ақкөз боранның 
ішіндей жүргендей боласың. Даланың мінезін бе-
руде, адамның көңіл ауанын бағамдауда Ахтанов 
прозасының оң иығы ылғи алға шығып тұрады. 
Тіпті оның қаламының ұшынан кейде дауыл дуыл-
дап шығып, шыңылдап келіп, шындықтың шекпенін 
сілкиді. 

Иығында көнетоз әскери гимнастеркасы бар, 
бірақ жүрегінде жігер мен қайсарлық оты жанып, 
намысы кеудесін шарпып тұрған офицер Ахтанов 
қан майданда төрт рет ауыр жараланып, сонда да 
саптан шықпай, ұлы жеңіске өзінің тарихи үлесін 
қосқан қаһарман. Бабадан жеткен ерлік пен өрліктің 
болмысын өнерге түсіріп, қалам ұстағанда қара үзіп, 
топтың алдына шығып, маңдайы жарқырап, көптің 
көзіне, сұлудың сөзіне түсіп, досына мақтан, жау-
ына батпан болып, ғұмыр кешкен жан. Бірақ менің 
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көзіме ол бораннан шыққан баһадүр болып көрінеді. 
Буырыл шашы бұрқырап, дауысы күндей күркіреп, 
қалың топты қақ жарып келе жататын оның кейпі 
әлі көз алдымда. Бұрқырап, күркіреп, кейде бұрқ-
сарқ қайнап келе жататын Тахаңның көз қиығында 
бір нәзік сәуле, жұмсақ нұр бірге келе жатады. Та-
лай көрдім мен соны.

Бірінші рет сол бір жұмсақ сәулені 1973 жылы 
көрдім. Алматының қара күзі. Онда мен ҚазГУ-
дің филология факультетінің 4-ші курс студенті 
болатынмын. Университеттің Әуезов атындағы 
әдеби бірлестігі жазушы Тахауи Ахтановпен кез-
десу өткізді. Кездесуге бірер күн қалғанда мені 
кафедраға шақырып алған ұстазым Зекең – Зей-
нолла аға Қабдолов: «Тахаң туралы бір өлең жаз, 
мен алдын-ала көрейін, көңілден шықса, кезде-
суде оқып бересің» деп тапсырды. Күткен күн де 
келді. Үлкен аудитория лық толды. Тахаң өзімен 
бірге әйгілі қаламгер Асқар Сүлейменовті ерте 
келген екен. Төрде буырыл шашы енді бұрқырай 
бастаған  Тахауи Ахтанов, оның оң жағында Зекең 
– Зейнолла ағам. Сол жағында қолында ұзын сирақ 
сигареті түтіндеген Асқар ағам. Қайда отырғанымен 
жұмысы жоқ, маңғаз, қолында бұрқыраған темекісі, 
аудиторияға ернін шүйіре, мазақтай, менсінбей 
қарайтын секілді. Кейін білдім, өзінің әдеті екен. 

Зекең жосылды. Бір сәт Тахаң тайбуырыл-
ды ерттеп мініп, алдаспанын өңгеріп, қорамсаққа 
қол салып, қозы жауырын оқ алып, Қазанға қарай 
аттанған қаһарлы Қобыландыға айналды да кетті. 
«Төрт рет қанын берсе де, жанын бермеген, жаудан 
қайтпаған, әдеби даудан қайтпаған Тахаң осы» деп 
төгілтеді Зекем. Зекең төгілткен сайын Тахаң бірте-
бірте еңсесін тіктеп, қанатын қомдап, алшайып 



220

атқа мінгендей жалданып, аудиторияда балапандай 
шүпірлеп отырған көгенкөздерге «мен туралы айтып 
жатыр» дегендей мерейленіп, пейілденіп қарайды. 
«Қабырғада қырық жара, омыртқада отыз жара» деп 
өзіміз жаттап өскен жыр жолдары көңілге құйылып 
келіп, Тахаңның келбетіне үңіліп-үңіліп қараймыз.

Мінберге темекісі түтіндеп Асқар ағам көтерілді. 
Ол Тахауи Ахтанов шығармашылығының қыры 
мен сыры, сыны мен сымбаты хақында, қаламгердің 
психологиялық иірімдерге барудағы тосын қадамы 
мен шеберлігі жайында, табиғат пен адам арасындағы 
мәңгілік байланыс пен өмірлік күрес жолындағы 
пәлсапаның көркемдігі мен кемелдігі туралы бір 
сағаттай лекция оқыды. Бір сөзін ұғып, екінші сөзін 
шырамытып, үшінші сөзін ұстай алмай, Асқар 
көкемнің алып қашқан пікірлеріне әдеби деңгейіміз 
жете алмай, бәйтерекке талпынған балапандай бо-
лып біз отырмыз. Арасында темекісінің түтінін бұрқ 
еткізіп, бір тартып қойып, Асекең де көсілді. Ара-
арасында орысша сөздер мен әдеби терминдерді бір 
тұздықтап қойып, Асқар сөзінің соңында: «Шал, мен 
осымен сөзімді тәмамдаймын» деп оң қолын Тахаңа 
қарай жоғары бір көтеріп, темекісін бір сорып төрге 
беттеді.

Зейнолла ағам маған өлең оқуға кезек берді. 
Қысыла, жүрексіне шықтым.

Өлең жазу сіз жайлы маған да сын,
Алаңдасын бұл жүрек, алаңдасын.
Тоңа алмайсыз ешқашан борандардан,
Құрметтің тонына оранғасын, – 
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деп бір қайырдым. Тахауи ағама көз тастап едім, 
еңсеріле бұрылып, назарын ынтамен салып отыр 
екен. Кішкене сенім пайда болды.

Көкірегіңіз көріктей барабан сап,
Оралдыңыз дала мен ананы аңсап.
Қара шашты қиындық күмістепті,
Есте қалып еркелеу, балапан-шақ, 

деп бір қойдым. Тахауи ағамның көз қиығынан бір 
нәзік сәуле шашырап келіп, маңдайымды сипап 
өткендей болды. Манағы сенім енді одан әрі өн бойы-
ма тарай бастады.

Елу деген ер үшін көктемдесің,
Сұлулар да өзіңді жек көрмесін.
Жаныңызда даламның сәулесі бар,
 Шырақ сөнбей, шабыт та шектелмесін, 

деп тоқтадым. Тахауи ағамның жүзі нұрланып, 
қолын шын пейілімен соғып отыр екен. Зекең де жүзі 
нұрланып: «Таха, бұл жастардың сізге берген ама-
наты» деп сол аманатты құжат түрінде тапсырып 
тұрғандай болып,  өлең кейіпкеріне қарай еңсере 
бұрылып, қос қолын берді. Асекең: «ертең телеви-
дениеге кел, сағат үште, мен теледидардан Тахаң 
туралы хабар жүргіземін, сен осы өлеңіңді оқисың» 
деп қолымды алды. Ертеңіне айтылған уақытта 
хабарға қатысып, аталмыш өлеңімді оқып бердім. 
Бұл менің алғашқы ақындық қадамымдағы көгілдір 
экранға тұңғыш рет шығуым еді. Хабардың редак-
торы белгілі ақын Қажытай Ілиясов екен. «Өзің та-
стай ақын екенсің» деп қолымды құшырлана қысып 
еді сол ағам. (Айналайын, оқырман, ағаларымыздың 
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айтқанын малданып, кейде осылай мақтанып кететін 
жайымыз бар, айып ете  көрмеңіз).

Өзі де ағып тұрған ақын, әдебиеттегі алғашқы 
жолын өлеңнен бастаған, сын мақалаларының өзі 
шамырқанып, шамданып, жігерге толып, қамданып, 
жалын шашып, жалданып тұратын Тахауи Ах-
танов қаламынан туатын туындылар «мен Ахта-
нов қаламымын» деп мінезін танытып тұрады. Бұл 
жазғаным Тахауи Ахтанов шығармашылығын тал-
дау емес, дегенмен, қаламгердің «Шырағың сөнбесін» 
романын осы тұста қалай ауызға алмай өтермін. Бір 
тұстас қаламдасымыз Мәскеудегі семинар-кеңесте 
сол туынды туралы әңгімелеп: «Бастан-аяқ бірінші 
жақтан, тек кейіпкер көзімен жазылған, кейіпкер 
болғанда да әйел кейіпкердің көзімен жазылған, 
оның үстінде қан майданда жүрген әйелдің, оның 
үстіне аяғы ауыр әйелдің көзімен жазылған ро-
ман бар біздің қазақ әдебиетінде. Әйел жаны-
на мұндайлық үңілген терең психологизм бүкіл 
дүниенің  сөз өнерінде сирек болса керек» дегенде 
отырғандар аң-таң болса керек. Туған әдебиетімізге 
сол абыройды да алып берген қайран Тахаң еді. «Сөз 
жоқ, соның іздері» деп сөзгер Ғабең жазғандай, сөз 
жоқ, ақ қаптал жазушы Ахтанов қаламы анадай-
дан бой көрсетіп,  келелі пікірлері «Керуен» тартып, 
көсіліп, тілін ашып, шешіліп жатады. Офицерлік 
былғары етіктің бірде қонышында, енді бірде мой-
нына асқан тері қоржынның қапталында жатып, 
«жүзі әжімденіп» кеткен дәптеріндегі әдеби пайым-
дарымен ұлт үлгісі Мұхтар Әуезовтің көзіне түсіп, 
оның кепілдігімен жазушылар одағының мүшелігіне 
қабылданған жас қаламгер кейін өзі де жастарды 
сол одаққа қабылдайтын төрде қазылық жасады. 
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Ол кездегі жас ақындар мен жазушылардың бір 
асыл арманы – жазушылар одағына мүшелікке өту 
болатын. Менің де сол жылдары екі жыр жинағымды 
шығарып, кеудемді көтеріп, ақындар санатына атым 
кірді деп жүрген кезім. Одаққа өту туралы өтініш 
бердім. Ол кезде одаққа мүшелікке алудың тоқ 
етерін Мәскеу шешеді. Бірақ артыңнан арыз бар-
маса, қазақ шешкен шешімге орыс көп қарсы бола 
қомайды. Одақтың қан-қызыл билеті қолға тисе, 
жағдайың да жақсара бастайды, үй-жай алуға бір 
табан жақындайсың.

Бұл жылдары қазақ жастарының жетім бұрышты 
жағалап, келімсектер мен алыпсатарларды ағалап, 
әр-әр жерде көрпе-жастығын алып, босып бол-
маса да, жосып жүретін кезі. Одаққа мүшелікке 
өтуге құжат жинайсың, бес жылдық стажы бар үш 
қаламгердің кепілдігі керек. Сол үш кепілдікті мүйізі 
қарағайдай үш тұлғадан – академик Мұқаметжан 
Қаратаевтан, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
ақын Қалижан Бекқожиннен және академик Зейнол-
ла Қабдоловтан алып, көңілім тоқ болып жүргенмін. 

Жастарды одаққа қабылдау жөніндегі 
комиссияның төрағасы – Тахаң – Тахауи Ахтанов. 
Өлең арнап едім, ағамыз ұмыта қоймаған болар де-
ген тоқмейіл көңілім де жоқ емес.

Оның үстіне 80-ші жылдардың басында 
Алматыдағы Балалар мен жастар театрының сах-
насында (ТЮЗ) Тахауи Ахтановтың «Әке мен бала» 
спектаклі табыспен жүріп, жастар газетінің сарда-
ры Сейдахмет Бердіқұловтың тапсырмасы бойынша 
сол сахналық туындыға «Әке де балаға сыншы» деген 
көлемді пікір-мақала жазғанмын. Психологиялық 
тылсымды иірім мен қисындық қуатқа толы, өмірлік 
ұстаным мен заманауи болмысқа уақыт бояуын 
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түсіре бастаған шақта дүниеге келген бұл туын-
ды көпшілік арасында көп әңгімеге арқау болды. 
Жазушының шеберлігі де сол ғой, жұрт жым-жырт 
қалмай, алуан пікірлер ағысы толас таппай, бір-
бірін үстемелеп жатса, қаламгерлік мұраттың да өз 
биігіне шыққаны. Әттең, осындай шығармалар қазір 
керек-ақ, азаматтық енжарлық белең алған қазіргі 
заманда Мұқағалидың мақамына салып: «Тахаңдар 
жоқ, Тахаңдардың сарқыты да азайды» деп айтқың 
келеді де тұрады. «Лениншіл жас» газетіне келіп, 
Сейдағаңмен сұхбат құрған бір сәтінде Тахаң 
қолымды алып, құшағына басқан-ды. Сонда мен оның 
көз қиығынан өзіме қарай жүгірген жылы сәулені 
және бір байқағанмын. Осы екі сәуле көкірегіме 
нұрын түсіріп, арқамды Алатауға тірегендей болып 
жүрмін.

 Мүшелікке өту – үлкен конкурс, сөзі сүзеген 
Оспанхан көкемнің тілімен айтқанда, бұл конкурсың 
да «күңгір-сүңгір» екенін кейіндеу білдік. Сөйтіп 
жүргенде, ол кезде мен «Лениншіл жас» газетінің 
әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі болатын-
мын, күтпеген оқиға  болды. Бір әуесқой ақынның 
(әйел адам еді) орта қол өлеңдерін өзі айтқандай 
газеттің толық бір бетіне бермей, ықшамдап жа-
риялап, содан дау шығып, ақыр соңында бұл 
жағдай менің одаққа өте алмай, екі рет құжатымды 
құшақтап, есік алдында қалуыма алып келді.

1985 жылдың наурызы болатын. Әуелі мүшелікке 
өтуге он төрт адам іріктелдік. Одақтың бірінші 
басшысының қабылдау бөлмесінің алдына қаздай 
тізіліп, бәріміз бірге келдік. Біртіндеп ішке шақырып 
жатыр. Шыққандар қуаныштан жүздері бал-бұл 
жанып, қалыптасқан дәстүр бойынша атап өту 
үшін төмендегі «Қаламгер» кафесіне қарай құстай 
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ұшып кетіп жатыр. Атым аталмады. Бір кез-
де іштен шыққан Тұм ағам маған бір қарап, жылы 
жымия күлімсіреп, жанымнан майпаңдап өте 
берді. Ешқандай белгі байқатпады. Шалғы мұрты 
шиыршық атып, алдыңғы шепке қарай адымдап 
бара жатқан қолбасшыдай болып Шер ағам өтті жа-
нымнан. Еш белгі байқамадым. «Ашулы Грозный 
патшадайын» Әбділдә ағам өтті жанымнан сылтып 
басып. Ешқандай белгі жоқ. Бұйра шашы марқа 
қаракүлдің бұйрасындай болып ширатылып, Сайын 
ағам шықты іштен. Емен есікті серпе ашып, Тахаң 
шықты бір кезде. Маған бұрылып та қарамады. Жон 
арқасын беріп, жалы күдірейген жолбарыстай бо-
лып өте шықты. Белгі, сірә жоқ. Сол «жоқ» жоқ бол-
ды.

Сол жылдың желтоқсаны да келді. Жаңа жылдың 
алды. Жаңа жылдан жақсылық пен жаңалық күтіп, 
елеңдеп, емен есіктің алдына тағы жиналдық. Бір өзі 
бүкіл одақтың ауыртпалығын арқалағандай болып 
қабағын түйіп, көгенкөздердің үкілеген құжаттарын 
құшақтап комиссияның жауапты хатшысы Ахат 
көкем келді. «Тәртіп бұрынғы, мен кімдерді 
шақырам, сол ішке кіреді де, отырмай түрегеп 
тұрады, сұрақтарға жауап береді де сосын сыртқа 
шығады» деп сұсты жүзбен біздерге бір қарап өтті. 
Біз ләппаймыз. Наурыздағы жағдай сол күйі тағы да 
қайталанды. Қапа болдым. Сол күні кешке Әбу ағама 
барып, мұңымды шерттім. Жаны баладай нәзік Әбу 
ағам қатты қиналып қалды.

– Япыр-ай, ә, бұл қалай болғаны, сенің өтуің ке-
рек еді ғой, мұнда бір гәп бар шығар, мен Тахауимен 
сөйлесейін, сен қамықпа,- деп бәйек болды жайсаң 
аға.
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Ертеңіне телефон шалды. «Ұлым, сен ағаңды 
ренжітіп алыпсың. Батырдың ұрпағы ғой, әзір ашуы 
қайтар түрі көрінбейді. Енді амал жоқ, ақырын күтуге 
тура келеді» деп Әбу ағам мән-жайды түсіндірді. 
Әрине, енді не істеймін, өз қолымды өзім кесе алмай-
мын. Әйел затының алдынан байқамай өтіп кетіп, 
оның ашуы ағама барып байланғанын ұғындым. 
Мұнымды естіген Сейдахмет ағам сақылдап күлсін 
келіп: «Өй, сен өзің көп нәрсені білмейді екенсің, 
ағаңның «аңшылық» қасиетін қалай білмей жүрсің» 
деп өзімді біраз тұқыртып та тастады.

Жаңа жыл да өтті. Алда өмір бар, жаңа таң, жаңа 
арман, жаңа мұрат жылы басталды. Ақпан айы да 
орталай бастады. Содан бір күні көшеде кетіп бара 
жатқан Тахауи ағамды көрдім. Ақпанның да  боран-
датып, қарлатып тұрған күні еді. Менің де көңілімде 
бір кішкентай боран бас көтеріп, алай-дүлей сезімге 
шақырып, редакцияға асыға жеттім. Жұмысқа 
келдім де «Боран» деген атпен мына жыр жолдарын 
қағазға түсірдім:

Шалғайы шапан – шағылдар,
Шаршаған жандай дамылдар.
Шашасын қарыс қар көмген,
Шуылдап жатыр шағырлар.

Артында мұның қауіп бар,
Адаспай жолды тауып қал.
Жапанды жұтып барады,
Жапалақ-жапалақ жауып қар.

Батыстан бұрқап соғады,
Шығыстан шырқап соғады.
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Терістен төпеп соғады,
Даланың тентек бораны.

Соғады демі қалтырап,
Сақалы мұз боп жалтырап.
Алдына ашу өңгеріп,
Аязын артқа артып ап.

Көп болды мұны көрмедім,
Жел тимес жылы жердемін.
Жігіттің бағын сынайтын,
Ей, боран, саған шөлдедім.

Ұмыттық қалай соғады,
Аязы қандай болады.
Адал ғой бірақ әрқашан,
Даланың  дархан бораны.

Қалғыған бей-жай сәтте бір,
Қарлатып алса, тәтті өмір.
Айбыны сол бір борандай,
Адамды көрдім ақ көңіл.

Басында – қардың өлеңі,
Иықта – жылдың желеңі.
Бораннан шыққан сол адам,
Бұрылмай тартып келеді.

Қарадым оған шаттанып,
Қарадым және мақтанып.
Буырыл шашы бұрқырап,
Барады Тахаң – Ахтанов.
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Көңілім қалды бір өсіп,
Ашылар алдан мың есік.
Соңынан оның мөлдіреп,
Келеді көктем ілесіп.

Дәл осы өлеңімді шекесіне «Тахауи Ахтановқа» 
деп сілтеме қойып, соңына аты-жөнімді ғана жазып, 
конвертке салдым да, Кітап палатасының мекен-
жайына салып жібердім. Тахаң онда республикалық 
Кітап палатасының директоры қызметінде болатын. 
Хатқа басқа бір ауыз сөз қоспадым. Қолына тиді ме, 
тимеді ме, одан да хабарым жоқ. Сөйтіп жүргенде 
1986 жылдың наурызы да келді. Наурыз мерекесінің 
қарсаңында қаздай тізіліп, тағы да одақ басшысының 
қабылдау бөлмесінің алдына жиналдық. Бұл жолы да 
он бес қаралы адамбыз. Құжаттарымызды құшақтап 
Ахат Жақсыбаев ағамыз келді. Біздерге сұстана бір 
қарап алып,  «тәртіп бұрынғы» деп ішке еніп кетті. 
Бір қолында құжаттар болғандықтан икемі келмей 
қалды ма, есік толық жабылмай, сәл ашық қалды. 
Төрде – Тахаң, оң жағында одақтың бірінші хатшы-
сы Қалдарбек Найманбаев, одан кейін Тұмағаң, тағы 
басқалар.

–Бұл жолы мүшелікке ең бірінші болып  Өтеген 
Оралбаев қабылданады,- деген Тахауи ағамның дау-
сы саңқ ете қалды. Жанарым жарқ ете қалды. Өлеңім 
ағамның қолына тиген екен деп, көңілім өсіп, жы-
рымды түйсініп оқып, сүйсініп шешім қабылдаған 
ағаның ақ жайлау көңілін қалтқысыз ұғындым. 
Батыр мінезді адам осылай болса керек, жақсы 
адамның ашуы шәйі орамал кепкенше деп осындай 
кезде айтылса керек-ті. Тәйірі, жұрт білген нәрсені 
мен білмей, ағаның көңіліне кірбің салғаныма ұялып 
та кеттім. Ішке бірінші болып кірдім. Төрде отырған 
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Тахауи ағаның көз қиығындағы бір нәзік сәуле 
күлімсіреп келіп, менің кеудеме қонды.

Кейін, арада біршама жылдар өткенде Тахауи 
ағамен көшеде кездестім. Сақал-мұрт жіберіпті, 
қолында таяқ. Аппақ сақалы ағамызды тым 
қартайтып, жүдетіп жібергендей. Көріктей кең 
кеудесі еңкіш тартып, дем алысы ентігіп, үйіне 
қарай ақырын жүріп келе жатыр екен. Алды-
нан ұмсына шығып сәлем беріп, қолын алдым. «Ә, 
Өтегенбісің? Біз міне, осындай күйге түсіп қалдық, 
інім» деп бетіме тоқтай көз салды. Кешегі арыстан-
дай арқыраған, жолбарыстай жонданған қайран 
аға. Тек көз қиығындағы баяғы жұмсақ сәуле ғана 
«мен әлі сол күйдемін» дегендей жалт ете қалды. 
Тахаңмен қимай қоштасып тұрып, «аға, кезінде ме-
нен бір білместік кетті» деп айтуға оқталдым да, 
оның онсыз да пәс тартқан көңілін одан әрі аласар-
тып жібермейін деп, өзімді ұстап қалдым.

Жалпы, табиғаты ерекше жаратылған адамдарға 
сөз еретіні бар. Біреу біліп айтады, біреу білмей ай-
тады, енді біреу долбармен соғады. Қалай болғанда 
да Тахаң бей-жай, бұйығы ғұмыр кешпеген адам. 
Соғыста алдыңғы шепте жүріп, төрт рет ауыр 
жараланған. Бірақ қайтпаған. Бабасы Қалдыбай 
батыр кезінде Сырым батырдың ең сенімді 
серіктерінің бірі болған. Ең қатерлі, ең ауыр сапар-
ларда Сырымның оң тізесін басып, жанында жүрген. 
Ат үстінен еңкейіп, толықсып тұрған тобылғыны 
түбірімен жұлып алып, бұрап сыққанда,  қызыл суы 
құйылып аққан көрінеді. Сырым батыр Хиуа са-
парына барып, қапияда ажал құшып, қарақалпақ 
жерінде қалғанда батырдың соңғы рет басын сүйеп, 
бақұлдасып, жерлеген адам.



230

Тахауи Ахтановтың өмірі өзінің ең сүбелі 
шығармаларының бірі – «Боран» романының күрделі 
сюжеті секілді. Бұл кісі ылғи бораннан шығып, 
боранға ұрынып отырған. Отызыншы жылдардағы 
аштық зұлматы боран ба? Боран. Жеңген. Аман 
қалған. Сұрапыл соғыс боран ба? Боран. Жеңген. 
Аман қалған. Елуінші жылдардағы қайтара қудалау, 
боран ба? Боран. Жеңген, аман қалған. Тоқырау 
жылдарындағы тымырсық саясат боран ба? Боран. 
Жеңген. Аман қалған. 

Айтпақшы, қайтара қудалау заманы дегеннен 
шығады, сол кезде Тахауи Ахтанов бастан кеш-
кен бір жайды кәріқұлақ ағалардан естіп, кейін 
осы жайт шағын баллада болып қағазға түскен. 
Ағамызды  ақи-тақи ақтағалы отырған жоқпыз, 
(ақиық Ахтановқа адвокат болуға әліміз келмес) тек 
бірі айбынды, бірі айтқыш, бірі батыр, бірі шешен, 
бірі сұңқар, бірі ділмар екі ағамыз кейіпкер болған 
оқиғаны шағын балладаға кіргіздім. 

Оның жайы былай. Жазушылар Одағын Ғабең 
– Ғабит Мүсірепов басқарып тұрған тұс. КПСС 
мүшесі, жазушы Тахауи Ахтановтың жүріс-тұрысы 
қайта-қайта сөз етіліп, ақыры мәселе партия жина-
лысына келіп тіреліпті. Сол жиналыстың ғибратын 
өлең жолдарына түсіргенмін.

Парт. жиналыс.
Қызыл сөз таралуда,
Таралуда, жаңадан жаралуда.
«Социалистік жарысты өркендету»,
Деген міндет дәл бүгін қаралуда.

Қаралуда дәл бүгін ауыр міндет,
Қиын кезең. Талайды дәуір жүндеп,
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Қыңыр басқан қадамды тезге салған,
Соғады кеп сойқанды дауыл гулеп.

Бірін-бірі аңдыған қабағынан,
Бірін-бірі тістеген балағынан.
«Партияны жырламай жатырмыз» деп,
Тарс айырылған талайлар талағынан. 

Мәжіліс-қор маусым-ды,
Сөз бораған,
Сөз бораған, шындықты созбалаған.
Таланттарды тұқыртып, мінін қазып,
Биігіне біреудің көз қадаған.

Сөз жетеді кезеңдер өткенменен,
Көз жетеді, көкжиек шектелмеген.
Көңіл жетер өткенге, кеткенге де,
Күн-парақтар жыртылып кеткенменен.

Болған екен бұл бір жай Ғабеңменен,
Шеберменен, ғажапты дәлелдеген.
Парт.жиналыс,
Төраға – Мүсірепов,
Тізе қосқан Ғабиден Сәбеңменен.

Күн тәртібі – қаламгер парызы екен,
Отан үшін орындар қарызы екен.
Біреулердің біреуге өкпе, назы,
Біреулердің бітпейтін арызы екен. 

Жиын қызып,
Жиналыс жалынданып,
Ғабең тізгін қағады маңызданып.
Төрағаны төрдегі елеместен,
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Тахаң кіріп келеді.
Бабында анық.

Тахаң кіріп келеді дудыраған,
Зал қозғалып қалады судыраған.
Қасын керіп төраға, тамақ кенеп,
Бір кейіпке еніпті тұнжыраған.

Сәл қозғалып,
Тамағын қырнап алып,
Күн тәртібін жиынның бір доғарып:
«Ендігі сөз – тәртібі Ахтановтың»,
Мен айтар ем: осында мін бар анық.

«Еркелігі жетеді бір басына,
Бұл кім өзі? Құдайдың құрдасы ма?
Ендігі сөз жазушы мінез-құлқы,
Тентек су да айналған сырласына».

Деген екен төраға төгіп кәрін,
Қабырғасын қаусатып омыртқаның.
Ауыр сөйлеп, кінәлап Ахтановты,
Аңдады жұрт теңізге тоғытқанын.

«Тахауи кім? Біз артық бағаладық,
Атағын да, атын да жаңаладық.
Шектен шығып барады мінез-құлқы,
Коммунистік үлгімен тағалалық.

Той-думанның үнемі күйін шертпек,
Талантын да барады түйіршектеп.
Қызық қуып, қыз қуып, қымыз ішіп,
Әйелдерге барады үйірсектеп».
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Жарға тақап, састырып Ахтановты,
Қайран Ғабең, бипаздап, баптаныпты.
–Ұсынысым: шығару партиядан,
Деп дауысқа салуға шақ қалыпты.

–Кімде қандай ұсыныс, кім айтады?
Деп салыпты, дегені мұңайтады.
Абыржыпты Ахтанов, есін жиып,
Бір ауыз сөз Тахаңды тыңайтады.

Осы кезде Қабдолов қозғалыпты,
Қозғалыпты ұстауға сөз-балықты.
«Бәрі дұрыс айтқаны бұл Ғабеңнің,
Ұлылардан ұлағат сөз қалыпты.

Ғабең айтса, айтады,
Жарасады,
Кім ағамен орынсыз таласады.
Ахтановтың рас қой асаулығы,
Асауларға айқай-шу жанасады».

Деп төгіліп,
Мақұлдап төрағаны,
Зекең солай қиыннан жол алады.
«Тек әйелдер жағына келген кезде,
Есімізге талай жәйт оралады.

Тентектігін Тахаңның санай бердім,
Талантынан алайда арай көрдім.
Тек әйелдер жағына келген кезде,
Ғабе, сізге жалтақтап қарай бердім».

Депті Зекең.
Соны айтып бөсеміз кеп,
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Сол жылдардың жұмбағын шешеміз деп.
Сәл жымиып төраға:
«Жиналыстың
Тәртібіне келесі көшеміз» деп,

Сөзін жұптап,
Сабырмен самғай берген,
Қырдағыны шалған ғой қандай жерден?!
Абыржыған Ахтанов былай қалып,
Жиналысты жамыратпай жалғай берген.

Қайран шалдар,
Сөзінде нұры қалды,
Нұры қалды, жұмбағы, сыры қалды.
Сұлулықтың тәбәрік сыны қалды,
Жарты сөзбен жұмбақты шеше алатын,
Біздің қазақ туған ғой ұлыларды.

Ғұмырлары хиқаяға толы қайран қарттар. 
Компартияның  кеуделеп тұрған кезінде Ғабең де 
айтпауға болмайтын жайтты амалсыз айтқан бо-
лар. Әйтпесе, Ахтановты оққа байлап беретін ниеті 
жоқ-ты. Ішке сес, сыртқа дөңайбат жасағаны. Енді 
олардан қалған «деген екен» дегенді малданып біз 
жүрміз. Бізден кейінгі ұрпақ «деген екен» дегенге 
де мойнын бұрмайды. «Деген екен» енді «демеген 
екенге» айналып барады. Бұл жайт әсіресе қазір 
қатарлары сирей бастаған асыл ағаларымызды да 
алаңдатып жүргенін сезінеміз. «Келместің кемесіне 
мініп кеткен» айшуақ  ағаларымыздың соңынан күн 
салып қарап күрсініп, есімдерін елінің есіне салып 
отыратын азаматтық мінезіміз әрқашан ақмылтық 
болса екен.
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Қазақтың көрнекті қаламгері Зейін Шашкиннің 
100 жылдық мерейтой кешінде Мырзатай аға Жол-
дасбеков талайға кетіп толғанып,  тереңнен қозғап 
тебіреніп, өмірден өтіп кеткен ағаларын еске алып: 
«Қайран, ағалар, біздің жүрісіміз мынау. Сендер-
ден бір хабар жоқ. Ол жақта не болып жатқанын бір 
келіп айтпадыңдар ғой, сағынып жүрміз сендерді» 
дегенде залда отырған жамағат сәл-пәл абыржып, 
жан-жағына қарағыштап, елеңдеп қалды. Жайсаң 
аға жанары боталап, әлдекімді іздегендей болып, 
үңіле қарағанда, жоғын таба алмай, таппағанына 
нана алмай  тұрды. Сол жоқтардың ішінде бораннан 
шыққан баһадүр, қазақ сөзінің қара нары Тахауи 
Ахтанов та бар болатын. Тірі болғанда келер жылы 
торқалы 90 жасқа толар еді. 

  



236

СЕРПЕР СЕЗІМ
Фариза Оңғарсынқызының ақындық

 қайраткерлігі  туралы  сөз
  
«Әуелі бұл шіркінді бастау қиын» деп Әсет ақын 

айтқандай, қазақ жырының қайраткері Фариза 
ақынның шығармашылық ғұмыры туралы көсіле 
бастап айту да оңай емес. Қай қиырдан, қай еңіс пен 
өрістен қадам жасауды білмей аяқ асты абдырап, 
Құрманғазының төкпе күйі мен Дәулеткерейдің 
шер қозғаған шертпесін шатастырып, біріне-бірін 
жамап, тал қармап, талықсып шаршап, ағынды 
жырдың ақ Жайық жағалауына әрең жетесің. 
Қабылдау құлашың талып, Нарыннан жеткен нар 
желге маңдайыңды тосып, азу тісі шықырлап, 
маңдайы әжімденіп, жылжыған жылдардың әуенін 
нақышты нотасына сызып жатқан сиыр таңдай 
сусыған құмдардың сазынан әлдебір жаныңа жақын 
сырды сезесің. Сезетін себебің  де бар.

Дара күндерімнің,
Нала түндерімнің
Серігі болғаның үшін,
Сенімі болғаның үшін
Мен сені аялаймын.

Біреудің пасықтығынан,
Біреудің жасып мұңынан
Жүрегім сыздаған кезде,
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Жаным мұздаған кезде
Мен сені саялаймын...

Өмірдің өткелдерінен,
Қиындық көп көргенімнен,
Өртеніп от басқаныммен,
Өзіңмен қоштаспадым мен.

Күлкімді, жайлы күнімді,
Азапты, қайғы-мұңымды
Өзіңмен бөліскенің үшін,
Қатем мен жеңістерім үшін,
Менің мынау қиындау тағдырым болып
О баста көріскенің үшін,
Өлең, мен сені аялап өтем! 

Бұл жыр жолдары - Фариза ақынның  өмірлік кре-
досы. Өмірлік позициясы. Жыр майданының үнемі 
алдыңғы шебіндегі комиссар көңілдің транзиттік 
тұғырнамасы. Өзгермелі дүниенің сан құбылған бо-
яуы мен санаға салмақ салған сан алуан сынақтары 
ақынның ғұмырнамасына қаншама өзгеріс пен 
толықтырулар салғанымен, әуел бастағы принципті 
байлам, позициялық  ұстаным еш өзгермейді. Тран-
зитты уақыттың тектоникалық жарылыстары мен 
құбылыстары да оның әуел бастағы дидактикалық 
дидарына парфюмериялық болса да рең қоса алмай-
ды.

Қайсар ақын қайбір жылдары: «Қартаяды 
ақындар да, тағдыр-тезге көнбейтін хақың бар ма?» 
деп жазғанмен, Шерхан ағамыз айтқан шындыққа 
жүгінуге тура келеді: жүрекке әжім түспейді. 
Әсіресе, ақынның жүрегіне. Бұл пікірді ақынның 
өзі одан әрі бекіте түседі: «нұрлы жүзден ақиқат 
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әр таяры, мәңгі жас боп қалар тек жырларымен». 
Ақын туралы айтқаны, яғни өзі туралы жазғаны. 
Жазғанынан жазбай келе жатқан жампоздың  жаз-
ба пікірі. 

Әуелі сөз болған.  Жаратқанның жанды лебізі – 
осы. Демек, ақын – адамзаттың алдыңғы перзенті. 
Осы ойды қарапайым мысалға айналдырсақ: 
ақынның құлағы өзінен бұрын туады. Бұл тіркесті 
сәл сипай қамшыласақ: ақынның жүрек-құлағы 
өзінен бұрын туады. «Өнер алды – қызыл тіл» деп  
бабаларымыз содан айтқан. Бабадан асырып, дана-
дан оздырып қалай айтарсың. 

Фариза ақын данамен үндесіп, бабамен тілдесіп, 
даламен бірлесіп, жаңамен үйлесіп, санамен күн 
кешіп өз биігіне жеткен ақын. Өзінің шың-құзы 
бар, жыр аспанында жұлдызы бар, айдай ажа-
ры, жарқыраған күндізі бар ақын. Халқына арқа 
сүйеп қайсар болған, еліне еркелеп жауһар болған, 
оқырманына сүйеніп гауһар болған ақын. Ердің ор-
нына ер болған, азаматпен тең болған, намысқа шап-
са өр болған, анаға бақса кең болған, қызға бақса 
қырмызы, қызылға бақса өң болған ақын. Айдан ал-
тын алдырып, ажарлы өлең туғызған, күннен күміс 
алдырып, жырмен бетін жуғызған ақын. Құлагер-
жырдың құлағын қайшылатып, от-жүрегінің жалы-
нын тамшылатып, намыс пен жігерін қамшылатып, 
даланың жігіттерін өрлікке шақырған ақын. Аласаға 
алдырмай, қуғандарға шалдырмай, еңістен салса, 
төске озып, болдырмай келе жатқан жүйрік. Серпер 
сезімді саңлақ.

Өрлікке шақырмай қайтеді, ол мәңгі майданның 
алдаспаны Махамбетпен кездескен ақын. Уақыт 
белдеуін бұзып өтіп, бабасымен бетпе-бет келіп, 
одан жасын жырының бір уыс лапылын алып, намы-
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сын тұтатқан Фариза ақынның автобиографиялық 
антологиясын қарасаңыз, Исатай баһадүрдің 
ақтабанының жер тітіреткен дүрсілі мен Махамбеттің 
ала өгіздей өкіріп, Еділ-Жайық - екі судан зырқырай 
өткен бір тартарының  нар қамысты жапырған суы-
лы естіледі. Содан да болар кезінде Тахауи Ахтанов 
Фариза ақынды: «Махамбет в юбке» деген-ді. Әрине, 
юбка киген Махамбетті көзге елестету оңай емес, 
бірақ  Тахаңның бұл сөзін тауып айтылған тіркеске 
қосқанның еш айыбы жоқ.

Сонымен, басымызға бошалап келген тұмса 
пікірдің бұйдасын қақсақ, Фариза ұлы даланың 
ұлы жырауларынан жеткен ұлы сарынды бүгінгі 
қазақ поэзиясына үкілеп қосып, үзеңгісін түзеген 
ақын. Қазақ жырының байырғы бойында бар отты 
леп пен өршіл пафосты  тылсым уақыттан тар-
тып алып, қазақ даласына самал ғып жүгірткен, 
қоламтада қалған шоғын үрлеп тірілткен 
ақындардың бірі, бірегейі. Сарыны бөлек Сыпыра 
мен шамырқанған Шәлгездің, қазып айтатын Қарға 
бойлы Қазтуғанның, желмаясының жез бұйдасынан 
географиялық-дидактикалық, этнографиялық-
этногенездік  асыл сөз саулаған Асан Қайғының  
философиялық трактаттарын өршіл өлеңге, намы-
сты жырға көшірген таңдаулы таланттардың төрінде 
ақын қыздың алқызыл орамалы тынбай желбірейді.

Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекеті» армян 
халқының ойшылы Григор Наракацийдің: «Бұл кітап 
менің тәнім дегейсің, бұл кітап менің жаным дегейсің» 
деген сөзімен ашылады. Бұл сөз - қаламгердің 
жауапкершілік статусы. Фариза Оңғарсынқызы 
да мұндай пікірді өмір бойы ұстанып келе жатқан 
тұлға. Ақынның заман, қоғам, уақыт алдындағы 
шынайы жауапкершілігін сезіну тұрғысында ақын 
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үнемі өз биігінен түспестен келеді. Не жазса да, нені 
жырласа да, қай жанрда қалам тербесе де Факең 
ақындық жауапкершілікті алдыңғы орынға қойып, 
парасат гармониясының жеті нотасын жаңылмай 
табады. Көп векторлы жанрда қалам тербесе де, 
өзінің авторлық монополиясынан ешқашан айнымай 
келе жатқан талант. Бұл не сонда? Бұл – мінез.

Ақынның мінезді жырларын оқып отырып, оның 
қазақ жырының антологиялық сандығына салған 
үздік үлгілері мен озық ізденістерін анық байқайсың. 
Мазмұндық тереңдік пен формалық ізденістер, 
ырғақ пен өлшемдегі өзгешеліктер мен жаңалықтар, 
ақындық қабылдауларындағы оқыс түйіндер мен 
күрт бұрылыстар оның поэтикалық полотносын 
басқалардан оқшауландырып тұрады.

Әсіресе, жыраулық сарындарға иық беріп тұратын 
өлеңдер шоғыры, мысалы мемлекеттік сыйлықпен 
аталып өткен «Маңғыстау маржандары»  топтамасы 
кеңдік пен кемелдіктің көрінісі болып көкейде қалды. 
«Әйел» атты циклды жырлары, яғни түйдек топта-
масы қазақ әйелінің адами-рухани қайсар келбетін 
сомдап, адамгершілік пен тазалықтың көркем га-
лереясын түзді. «Менің планетам» шоғыры қазақ 
даласының кешегісін, бүгінін, ертеңін кескіндеген 
кенен де кемел жырлардан түзілді.

Бір айтар нәрсе, осы шоғыр шумақтарда елгезек 
самалдай болып, егемендіктің желі еседі. Аңсарлы 
азаттықтың ақеділ самалы алға ұмсындырады. 
Мұнда жалған пафос, жалаң шарықтау, рабайсыз 
риторика  жоқ. Шымырлап аққан ішкі толғаныс 
бар. Какофониядан ада кернеуі жоғары күш бар.  
Шамырқанған шындық бар. Ақынның азаматтық 
тұлғасы бар. 
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Қазақ поэзиясының кеңестік кезеңдерде кемиек 
сөзге иық беріп, кемсеңдеп қалған шағында, Қадыр 
ақын тұстастар: «өтірік қостым азырақ, өткізу үшін 
шындықты» деп  жазған кезеңдерде шаршаңқы 
шаблон мен тұйыққа тірелген трафаретті бұзып, 
бірде өзі, бірде кейіпкері болып, атойлап алған 
шыққан ақынның қазақ жырындағы елеулі, ерек-
ше қолтаңбасын айту әрбірімізге парыз болса керек.  
Ол ортақ  жыр, ордалы қазынаға өз қолтаңбасын 
қапысыз құйған ақын. 

Мұқағалидың Фаризаға мұң шағуы тектен-тек 
емес. Бұл арнау жыр ғана емес, арзу жыр. Шерлі 
арнау. Беріден ойлаған біреулер: «Мұқағали 
Фаризаға ғашық болып, содан жазған өлеңі» екен 
деп көңірсіткені бар. Рас, Мұқағали Фаризаға 
ғашық болған. Бірақ әйел ретінде емес, қайраткер 
ретінде. Жігіт ретінде. Азамат ретінде. Қарындасы 
ретінде. Мойындай отырып, мұңын айтқан. Бұл жыр 
эпистолярлық элегия жанры ретінде қазақ өлеңінің 
тарихына кірді. Кейіпкері Фариза болғандықтан 
да осынау мұңды да асқақ туынды қазақ даласына 
ән болып тарап, саз болып самғады. Әбиірбектің де 
абыройын көтеріп кеткен бұл реквием-саз санаға 
жеткелі қашан.

Өйткені Фариза қашанда қазақ өлеңіне азаматтық 
қайраткерлікті алып келген ақындардың алдыңғы 
қатарында тұрады. Бұл ретте ұлы ұстаз Зекенің 
– Зейнолла Қабдоловтың әр қаламгер қапысыз 
білетін, бірақ әркез орынды-орынсыз қайталап 
айтып, құлақты сарсылтқандай да болып кететін 
«әдебиет – ардың ісі» деген сөзі Фариза поэзиясына 
өзі сұранып тұрғандай. 

Әдеби ар алдында әрқашан адалдығын 
сақтағандықтан да кейде адам айта жүрер оқиғаға 
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да араласып кететіні бар. Осы орайда бір болған 
оқиға жадымызға оралып, жаз деп сұранып отыр. 
Бұл өткен ғасырдың 70-ші жылдарының ортасында 
болған жайт. Факең ол кезде «Пионер» журналының 
бас редакторы. Қабылдауына бір ақсақал келеді. 
Қолында бір топ өлеңі бар. Факең оның өлеңдерін 
оқып, көңілі толмай: «Аға, өлеңді не үшін жаза-
сыз?» деп сұрайды. Ақсақал: «Фаризажан, мен қазір 
зейнеткермін, қолым бос, ішім пысады, сосын өлеңді 
ермек қыламын. Бір жағынан осыларды жариялап, 
бала-шағаға нәпақа болатын тиын-тебен тапсам 
ба деп ойлаймын» дейді. Сол кезде әңгімесін ай-
тып, бейқам отырған ақсақалды Факең шапалақпен 
тартып жібереді. Мұндай жайды күтпеген ақсақал 
шошып кетіп, шалқасынан түседі. Құлап қана 
қоймай өлеңдерін тастай қашады. Содан қайтып ол 
редакциялардың маңынан көрінбепті.

Осы әңгімедегі әлгі шал сөз зергері Зейнолла 
Қабдоловтың алдын көрмеген кісі. Демек, әдебиетті 
ардың ісі деп бағалауға оның  қабілет, мүмкіндігі 
жоқ. Сондықтан әдебиетіміздегі, тағы да, Зекеңше 
айтсақ, «қаптаған сұрқай ағыс пен шөп-шаламның» 
авторлары Фаризаның үлкен азаматтық болмысын 
танығандықтан, бұған да рахмет, ақыннан алыс, 
топтан қалыс жүреді. Ақын отырған жерге аяғының 
ұшымен кіріп, аяғының ұшымен шығады. Сондықтан 
Фариза ақынның поэтикалық кредосын шын өнердің 
бағасын білдіріп, парқын жеткізер интерактивті 
тақта деп қабылдау қажет. Салығы мен нарығын 
бағамдап, жақсы жолға салып жіберер кемел ке-
ден тәрізді ақын шығармашылығын сол себепті де 
оқырманы орынды бағалайды. Ақынның халықтық 
тұлғасы осылай қалыптасқан.
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Бұл күнде сыбайлас жемқорлық деген сөз жал-
пы жұртшылықтың әбден меңгерген тақырыбы бо-
лып кетті. «Ит қорыған жерге өш» дегендей, оны-
мен күресеміз деген сайын, бұл дерт асқынып, 
ушығып барады. Бұл кесапат өмірдің барлық 
ендіктері мен бойлықтарына дендеп кіріп, батпан-
дап еніп, елді еңсеріп барады. Бұл дерт өнерге де, 
әдебиетке де келді. Өнерге кірген өңезі бітеу бұл 
жара әдебиетіміздің айтулы ақсақалдарына да 
әмірін жүргізіп, «күлшелі бала сүймекке жақсы» бо-
лып, жыр жетімдік көрген кезде Фариза ақынның 
қайраткерлік, қаламгерлік ұстанымы әркез ашық, 
бізде қалыптасып кеткен орысша туатын заң тілімен 
айтқанда - «прозрачный». Жақсы жырға балаша 
қуанып, жасық жырға сыртын беріп, айтар ойын 
алдаспандай жарқ еткізіп айтып тастау – ақынның 
ең басты ұстанымы. Ол сырбаз өнерге сыбайластық 
жүрмейтінін өз өмірімен дәлелдеген.

Ойдан ой туады. Әлгі «прозрачный» деген сөзді 
басқа бір қырынан аунатсақ, Фариза ақын қазақ по-
эзиясына осы еркіндік пен ашықтықты жасқанбай 
әкеліп, жатсынбай қосқан шайыр. Қыз баланың, 
қазақ әйелінің сезімі мен төзімін, мұңы мен шерін, 
сағынышы мен аңсарын, махаббаты мен мархаба-
тын, жан дүниесіндегі жұмбақ бұлқынысын өзінің 
жан жүрегінен өткізгендей ашық, ақтара беруі қазақ 
жырына жаңаша ажар, жаңаша өң, жаңаша көрік 
қосты. «Шеш-дағы етігіңді байпақшаң кел, көрейін 
ұстап алса өз сорымнан» деп баяғы апаларымыз 
айтқан алғаусыз сыр үзіліп кете жаздаған тұста, 
ақын «Қыз Данайдың қырғыны» қайдан шыққанына 
назар аударды. Қазынасы қырық нарға жүк бола-
тын халық әндеріндегі сыр мен сезім, бұлқынған 
көңіл-күй Фариза жырларында теңнің ауызын 
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ашып, төгіле жырланып, балаң бойжеткендер тала-
са оқитын шығармаларға айналды.

Табыстық. Екеуміз де көктем едік,
Бір кештік су демедік, от демедік.
Соншалық ұғысқаннан бірімізге,
Біріміз тіл қатпай-ақ өкпеледік.

Оянып сүйіскенде ала таңнан,
Сезімдер мөлдір шықтай жаңа тамған.
Ұғамыз қос жүректің тіл қатысын,
Иыққа тиіп кеткен алақаннан.

Бұл шынайы жырлар сол кездегі жас оқырманның  
махаббат декларациясы сияқты болды. Солай 
қабылданды. Әдемі, ашық, бірақ ашық-шашық емес. 

   
Сен бір албырт жігітсің, білемін мен,
Бір нәзіктік еседі жүрегіңнен.
Сен кірбіңсіз, көңілді болсаң дәйім,
Жаным сая тапқандай жүремін мен.

 Сен мұңайсаң сан ойлар қоршап мені,
 Деп қаламын: «Жүр екен аңсап нені?»
Жалт етіп бір қараған жанарыңнан,
Жай-күйіңді ұғамын сол сәттегі. 

Алпысыншы жылдары өмірге келген  мұндай 
жырлар, сәл кейін, жетпісінші жылдардың басын-
да онан сайын ажарын ашып, құшағын жайып, 
ақынның асау сезімін алаш жұртына жаңа қырынан 
танытты. Осы кезеңде жас ақын қыздардың бұйығы 
тірлік кешкен тұнық өмірлерінің көлі толқындап, 
жанарлары ашыла түсті. Қыз сезімін жаңаша, ашық, 
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алғаусыз, асау сезімді ауыздықтамай жеткізу үрдісі 
Фариза Оңғарсынқызының  шоғы қызу шоғыр жыр-
ларынан кейін ұшқыннан жалынға айналды. 

Осылайша қазақ поэзиясында Фаризаша жыр-
лау, Фаризаша ойлау, Фаризаша жазу жолы ба-
сталды. Өкініштісі, осынау албырт та асау сезімдер, 
адуын да асқақ армандар қазіргі күнде Мөңке 
бидің сөзінен асып түсіп, мөңкіп барады, таңын 
жарқыратып, жөңкіп барады. Эротикалық есер 
сезімдер өлеңге келіп еркін араласып, басқа шығып, 
төске өрлеп барады. Осындайда Қадыр Мырза 
Әлінің қаламынан туған мына жолдар еске түседі 
де тұрады: «Сұлулар өте бергенде, қиылып келіп 
қарайсың,  ажарлы қызды көргенде, ақылды қызды 
аяйсың». Ақыл қалыс, сезім шалыс болған заман-ай 
деп бас шайқап, алдағы алыс күндерге жасқаншақ 
жанармен үңілесің. «Қызды қыз деп сүймеймін, 
сұлулық ол, ал сұлулық қашаннан арман маған» деп 
еді Жұм ағам – Жұмекен Нәжімеденов. Сұлулық 
жалаңаштанып бара жатқан мына заманда асау 
сезімін адамгершілік қалыбында ақылмен ұстап, 
ақмаржан жыр жазатын қыз ақындардың қатары 
сиремесе екен дейді иманшыл оқырман. 

Фариза ақынның өлеңдерін, яғни асау сезімді 
жырларын оқығанда адам жанының тылсымы мен 
жұмбағы жаныңды баурап, асыл сезімді құрметтеп, 
қастерлеуге  жетелейді. Оқыс ойлап, опық жеп, 
одағай пішіп, олақтық таныта алмайсың. Өткір, 
ашық, бірақ намысы мен жігері бойын тіктеп, ойын 
оздырып тұрады. Шіркін, парасатқа тұндырылған 
«прозрачныйдың» да көңіл көзі ғана көре алар 
пердесі бар екен-ау. Содан болар апам мәстек жыр-
ды аямайды, қамшы ұрып, меселін қайтарып, бас 
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жібін түріп жібереді. Кем таланттардың кең талант-
тар алдында күмілжіп тұратыны да содан.

Ақын бұл тұрғыдан келгенде – жалғыз. Мұқағали: 
«Өмірде ақындардың бәрі жалғыз» дегенде, апама 
араша түсіп, бұдан он-он бес жыл бұрын, «Жалғанда 
жалғыз болмас ақын деген» деп қалам ұштағаным  
бар еді. Осы сөзіме енді сәл ғана редакциялық өңдеу 
жасап: «Фариза жырда жалғыз, бірақ халықпен 
көп» деп айтар едім. Өйткені ақын қай кезде де өз 
жұртының ортасында. Көппен бірге. Сондықтан 
да ол қашанда халық алдында кішік, аға алдында 
ерке, ана алдында сәби. Бөрілік  арығын білдірмей, 
әрқашан жолбарыс-жырының жалын күдірейтіп 
келе жатқан жырдағы жаужүрек Фаризаға елдің 
әркез мақтана, кейде жасқана қарайтыны да 
сондықтан. Одан беріде Фариза апам туралы «асау 
өнердің Афродитасы, текті өлеңнің Тұмар ханымы» 
дегенім және бар. Тауып айттым ба, ауып айттым ба, 
біле бермеймін. Бірақ осы сөзге куә болып отырған 
көпшіліктің қол соққанын өзіме қабылдап қалған 
жайым бар. (Артық кетсем айып менен, оқырман).

«Осы жұрт Ескендірді біле ме екен?» деп абыз 
Абай жазғандай, көпшілік ақынды кейде шалт мінез  
шалдуар, тентек мінез талант деп те ойлап қалып 
жатады. Факең жырларында адуынданып, атой-
лап, кейде шалқып, кейде толқып, кейде самғақ, 
кейде маздақ болып көрінгенімен, жанын түсініп, 
жағдайын сезінсең сәбидей сенгіш, баладай аңғал, 
анадай жұмсақ, данадай шыншыл, жеңгедей сыр-
шыл, досыңдай жақын, апаңдай аяулы. Сырттай сәл 
ызбарланып, ызғарланып тұрғанмен, іштей көңілі 
мөлдіреп, толқып-толқынданып жатады. Оның 
маңына жақындаған жандар осындай қасиеттерін 
сезініп, бірде назын айтып, бірде базына айтып, 
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ақынның алтын уақытын алып, ойға-қырға жүгіртіп 
жіберетіні де бар.

Жүгіртіп жіберетіні бар дегендей, жақында апам 
да бәрімізді жүгіртіп жіберді. Жұмыста отыр едім, 
Алматыдан аптығып ақын ағам Нұрлан Оразалин 
телефон шалды: «Өтеш, бізді қара басып, көптен 
бері хабар алыспай, қапы қалып, аса абыржып отыр-
мын. «Егемен Қазақстанда» Факеңнің елге аманат 
хаты жарияланыпты деп халық шулап жатыр. Мен 
сол нөмірін жіберіп алыппын. Факең шет елде ауыр 
операция алдында жатыр екен. Елге хат жазыпты. 
Көрдің бе, естідің бе?» деп  бастырмалатты. 

Жалпы хабарды білсем де, Нұрлан ағамыз айтқан 
аманат хатты көрмей қалыппын. Мен де абыржып, 
тіпті терлеп кеттім. Дереу ұлы Алмасқа хабарла-
сып, жағдайды білсем, ол апамның өзін қолдаған, 
жанашыр болған, қамқорлық көрсеткен жандарға, 
жалпы өз оқырмандарына, тілеулестеріне жазған 
ризашылық хаты болып шықты. Жақында елге 
оралуға қамданып жатыр екен. Нұрлан ағамнан 
сүйінші сұрадым. Оның да жағасы жайлау болып, 
жадырап қалды. Осы күндерде халқы онымен бірге 
болды, жанкүйер болды. Неміс жеріне назарла-
рын тіктеп, алыстан ақжолтай хабар күтіп отыр-
ды. Апам, Алла шүкір, ортамызға аман-сау оралды. 
Сол күндерде халқы оны қатты іздеді, күтті. Бұл да 
халқымыздың бойында бар елдік қасиет. Үзілмей 
келе жатқан үлгі.

Ақын қай кезде де елдік үлгіден, халықтық 
қасиеттен бойын аулақ салған емес. Аллаға мадақ 
айтып, аруаққа шек келтірмеу жөнінен де ол 
әрқашан биіктен көрінеді. Құранға көңілімен құлап, 
Мұхаммед пайғамбардың, с.ғ.а., өмірі мен ұлы ілімі 
туралы кітап түзуінің өзі оның жан дүниесінің 
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тереңдегі мен кемелдігін қапысыз көрсетеді. Ұлы 
пайғамбарлардың ұлағатты жолын жалғаған әулие-
әмбиелердің әзіз есімдері мен ардақты істерін танып, 
білудегі болмысын оның шығармаларынан үнемі 
көресің де отырасың. Бұл тек өлеңде ғана көрініс 
таппайды, өмірде де солай. Жаза басып жаңылып, 
асып-сасып сабылып жүрген жандар да оның жаны-
на жиылып, талантына тәу етіп жатады. Өзі де осы 
үрдістен айныған емес. 

Екінші бір оқиға еске түседі. Фариза апам 50 
жасқа толуына орай 1989 жылдың ақпан айын-
да Маңғыстау облысы азаматтарының шақыруы 
бойынша елге барды. Екі інісін: Жазушы Мере-
ке Құлкенов пен мені қасына ертті. Осы облыстың 
Бейнеу ауданы аумағындағы Бекет Ата мешітіне 
барып, зиярат еттік. Қыстың қақаған аязында да 
қатпай, буы бұрқырап жататын Ата құдығынан 
су алып, дәм таттық. Ақтауға жүрер күні сол 
аудандағы есімі белгілі бір ақын Фариза апамды 
үйіне қонаққа шақырды. Ақын бармаймын деп бас 
тартты. «Мұндай ақынды білмеймін» дейді апам. 
Жергілікті ақын қатты абыржыды. Мал сойылған, 
қонақ шақырылған, дастархан жасаулы.

Содан әлгі ағамыз абыржып, енді не істеймін деп 
маған келді. Қиналып кеткен. Содан оған былай деп 
жол көрсеттім: «Сен дереу Бекет Ата құдығынан 
бір фляга су алып кел. Сол сумен шайыңды қайнат, 
етіңді ас, қалғанын өзім реттейін. Осы шаруаны 
ыңғайлап болып, бізге кел». Ол 18 шақырым жердегі 
Ата мешітіне ұшты да кетті. Келді. Сосын мен: «Апа, 
мына ақын бауырыңыз бұрын-соңды болмаған бір 
игі  іс бастапты. Сізге Ата суын арнайы алдырып, со-
дан дәм-тұзын дайындап, қонаққа шақырып отыр. 
Бармасаңыз болмайды-ау» деп салмақты өзіне сал-
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дым. Апам бірден жадырап: «Өй, сен ақылды жігіт 
екенсің ғой. Білмей жүр екенмін. Мынау ғажап 
шақырыс болды ғой. Ата аруағын қалай аттап 
кетеміз, баста үйіңе» деп ағыл-тегіл болды да қалды. 
Сөйтіп, Ақтауға асығып отырған апам алты-жеті 
сағат отырып, әбден риза болып аттанды. Мінез бе? 
Әрине, мінез. Ақындық мінез. Бүкпесі, бұрылысы 
жоқ мінез. Содан әлгі ақынды жақсы көріп кетті.

Фариза апамның  халыққа ән болып кең тараған 
«Жақсы көру» деген өлеңі бар. Осы өлең – Фариза 
ақынның бүкіл шығармашылығының негізгі ада-
стырмас алтын арқауы.  Апам жұрттың бәрін жақсы 
көреді. Исі қазағын жақсы көреді. Төрткүл әлемді 
аузына қаратқан Тереза анадай ол әрқашан өз 
ұлтын жанындай жақсы көріп, оның бақытына шат-
танып, қуанышын бөлісіп, қайғысына ортақтасып 
келе жатқан Ана. Өзім де талай куә болдым, тіпті 
жасы Фариза апамнан әлдеқайда үлкен, ғасырға аяқ 
басқан қариялардың өзі «Фариза апай» деп жатады. 
Сондай кезде апам: «сендер осы қалайсыңдар» деп 
қабағын түйіп, өкпелеген болып, ернін бұртитып, 
ұрсып тастайтыны да бар. Бірақ көзі күліп тұрады. 
Көңілі күлімсіреп тұрады. Әлгі адамды аяп, іштей 
жақсы көріп тұрады. Жақсы көргесін ұрсады. Жақсы 
көріп тұрып, ұрсуға бола ма? Әрине, болады, егер сіз 
Фариза Оңғарсынқызы болсаңыз. 

Біз де Фариза апамызды жақсы көреміз. Біздің 
жақсы көргенімізді ол да біліп, түсініп отырады.  
Түсі қату болып отырған сияқты болып көрінгенімен 
іші тату болып елжіреп, шын жақсы көріп отырады.

Шын айтамын, Фариза апам қазір бәрімізді жақсы 
көріп отыр. Бірақ мінезіне жеңдіріп, сыр бермей 
отыр. Біз де апамызды жақсы көріп, осы сөзімізді 
айттық. Өз сөзін өзіне қайтардық. 
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Апа, аман жүріңіз, біз Сізді  жақсы көреміз. 
Халқыңыз, қазағыңыз жақсы көреді Сізді!
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ҰЛЫТАУДЫҢ БАСЫНДА 
ҰЛЫҒАН ЖЕЛ...

Ұлтымыздың ұлық зиялысы Ақселеу 
Сейдімбековтің рухани өнегесін көрген жылдар 

жадымда жаңғырғанда
 
Жалында сағым ойнаған, жонында киік жосылған, 

желінде қобыз  күмбірлеген Жаңаарқа даласын 
сан рет шарладым. Сан рет оның жазық даласында 
маңдайымды самал желге сүйгізіп,  жарқын жазында 
келдім, аспаны мен жері айқасып, ақ бораны түтеген 
қысында келдім, Сары Кеңгірі мен Қара Кеңгірі 
оянып, туған жазығына қарай қуана қозғалған 
көктемінде келдім, ақ селеулі даласы күңгір-күңгір 
күмбез дауысына қосылып, бейуақтың бебеу күйін 
сарнатқан күзінде келдім. Қанша рет келсем, сонша 
рет бірінші рет келгендей болып аттандым.

Жаңаарқа деген шартты атау ғой, Асқар 
Сүлейменов көкемнің тәсіліне салып айтсақ, 
социалистік реализмнің иісі аңқыған атау. «Игорь 
жасағы туралы» жырды аудару кезінде сөз саңлағы 
Зейнолла Қабдоловтың ақын Берқайыр Аманшин 
аудармасына орай: «Жырдың «о, русь» деген жерін, 
«о, орыс» деп шолтитпай: «қайран, орыстың даласы-
ай деп аударса қайтер еді» дегеніндей, Жаңаарқаға 
келген сайын  ұстазымның осы сөзі есіме түсіп, 
аруағы риза болсын деп, «шіркін, қазағымның дар-
хан даласы-ай» деп бір дауыстап аламын. 
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Жаңаарқаның бойы жайқалған шалғын, 
жапырылған көк, желмен ұшқан жұпары Сарысудың 
бойын самалдап, Ұлытауға қарай ұмсынады, Ата-
суда ат шалдырып, Ортау, Қызылтау, Ақтауларды 
бөктерлеп, Тоқырауынды  толтырып, Балқашқа 
қарай бет алады. Әлкей Марғұландай әз ағалардың 
арқасында қойнауы кенге, таулары табысқа айналып, 
ұлттық паспортында жаңа есім иеленген Жезқазған 
даласы қашан келсең де, қашан көрсең де, өредегі 
құрты пен ірімшігі, қымызы мен сүзбесі, женті мен 
сүбесі бір үзілмей, ақ дастарқаны ағыл-тегіл болып 
жататын ашық қол әжеміздің ақ пейіліндей болып 
қарсы алады. Бегазы-Дәндібай мәдениетінің аспан 
астындағы алып кітабын осы жерде көзбен көріп, 
қолмен ұстап, көңілмен теріп оқисың.

Әуелі қысында келдім Жаңаарқаға. 1973 жылдың 
ақпаны болатын. Қазақ ұлттық университетінің 
бесінші курсынан диплом жазуға шыққан кезіміз. 
Ақпанның ақ бурадай шабынған, қарлы моншақ 
тағынған, қара желі қағынған кезі екен. Аяз қырық 
градус. Курстас досым Балтабай Әбдіғазыұлы 
(қазір белгілі ғалым, профессор, ғылым докторы) 
үйленіп, мен күйеу жолдас болып, ере келгенмін. 
Шілдесі  кәрі Шымкенттің, тіпті одан әрі Тәшкенге 
тиіп тұрған шаңқай жазықтың қызы Нәлбике мы-
нандай ақшұнақ аязды көргенде, Балтабайға бекер 
тидім бе деп ойлап қалмаса да, «өлә, мынау сұмдық 
қой, бұл жерде адамдар қалай өмір сүріп жатыр» 
деп есі шығып кетті. Бізді поездан қарсы алуға кел-
ген Балтекеңнің ата-анасы аязды елейтін емес, 
қуаныштан жүздері қызара бөртіп, желең жүгіріп, 
жедел қызмет жасап, біздерді сол кезеңде қазақ 
жерінің қай жерінен де табыла кететін қара тонға 
орап жатты. «Мұндай алып холодильникті көрген 
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емеспіз» деп қара тонның астында күмбірлеп сөйлеп 
жатырмыз.  

Той басталды, келіннің беті ашылды, жаңа түскен 
жас келін ертесіне осы әулеттің атасына өз қолымен 
шәй құйып беріп отырды. Осы тойға ойдан-қырдан 
жиылған қонақтар, ел ағалары бізді баласынбай: 
«сендердің Алматыларыңдағы кәзит-жорналдарға 
осы Жаңаарқаның бір баласы жазып жүр, қаламы 
жүйрік, қарулы, түбінде елдің де, өзінің де атын 
шығаратын болар деп үміттенеміз» деп ол кезде бізге 
әлі де беймәлім Ақселеу Сейдімбековті көбірек тілге 
тиек етті. Мақтауын жеткізді, мадақтауын толтыр-
ды. Сол кезден бастап, өзіміз де қаламға жармаса 
бастағандықтан, Ақселеу ағамызды бір көруге, ауыз 
толтырып амандасып, сәлем беруге талпындық.

Қазақтың шынайы зиялы тұлғасы Ақселеу 
Сейдімбековті танудағы бұл менің бірінші қадамым 
еді.

Араға бес жыл түсті. Екі жыл Маңғыстауда 
қызметте болып, Алматыға оралдым. Сол кез-
де бір өзі бір университеттей, жас қаламгерлердің 
ұстаханасы болып көрігі дүрілдеп тұрған «Лениншіл 
жас» газетіне тілші болып жұмысқа тұрдым. Газеттің 
аймақтардағы меншікті тілшілері өңкей «мен атай-
ын, сен тұр» азаматтар еді, күн сайын жастар 
басылымының сала құлаш беттерін алып, өңірлерден 
жазған өзекті туындыларын бұрқыратып шығарып 
жататын. Соның бірі, әрі бірегейі Қарағанды - 
Жезқазған өңірінің тілшісі  Ақселеу Сейдімбеков бо-
латын.

Ақаңның қай кезде, қай жерде жазғандарын да 
қалт жібермеймін. Жата қалып, жастана оқимын. 
Өйткені ол көбіне өңір тарихы мен ел тарихын, өңір 
мәдениеті мен Отан мәдениетін, өңір өнері мен ұлт 
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өнерін талдап, саралап, бір-біріне етене байлап, 
ежелгі дәуір мен қазіргі заманды қос тіндей жымда-
стырып, әріден қозғап, әлімсақтан тартып, жаныма 
жағар тұстан келеді. 

Өкініштісі, біздің толқын жастар газетіне кел-
генде алдыңғы толқын ағалар басқа ендіктер мен 
бойлықтарға бет алып, кейінгі толқын – інілерге ке-
зек бере бастаған-ды. 1975 жылға дейін «Орталық 
Қазақстан» облыстық газетінде жауапты хатшы 
болған Ақаң 1976 жылы аға басылым – «Социалистік 
Қазақстанға» қызмет ауыстырып келді. Мен де 1976 
жылдың күзінде «Лениншіл жас» газетіне тілшілік 
қызметке келгенде «ассалаумағаләйкүм» деп ауыз 
толтырып амандасып, саздауға біткен дарақтай 
Ақселеу ағама қос қолымды шәкірттік мінезбен 
ұсынғанмын.  

–Бауырым, сен Маңғыстаудан келсең, онда 
мол қазынаның ортасынан келген екенсің. Шіркін, 
Маңғыстаудың маң даласы ұлттық тарихтың 
мұхиты ғой, көсіп ал да, жаза бар, кесіп ал да, ұсына 
бер, мен да Орталық Қазақстанның тау мен тасын, 
қорымы мен қауымын, күмбезі мен кешенін ар-
мансыз аралап, мол қазына бөктеріп оралдым- деп 
ағалық ақжарма көңілмен сәт-сапар тіледі.

Мен сөйтіп Жаңаарқа даласында сыртынан есімін 
алғаш естіген Ақселеу ағама одан әрі жақындай 
түстім.

Арада біршама уақыт өткенде Ақаңа одан әрі 
жақындай бастадым, ол «Социалистік Қазақстан» 
газетінің әдебиет және өнер бөлімінің, мен «Лениншіл 
жас» басылымының әдебиет және өнер бөлімінің 
меңгерушісімін. Қызмет ұқсас, майдан ортақ, сапар 
бағыттас, пікір үндес. Осылайша ол аға, мен іні бо-
лып, етене араласып, қоян-қолтық жұмыс жасаған 
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жылдар бізді бірте-бірте одан әрі жақындастырып, 
енді әдеби-өнер кештерінде ғана емес, дәмдес бола 
жүріп, сырлас, сындас болатындай жағдайға жеттік.

Ол кезде, жасырып жабары жоқ, барлық ақпарат 
құралдарындағы қазақ жігіттерінің ортақ ермегі, сол 
замандағы саятшылығы – карта ойнау. Ғабең мен 
Ғабиден ағалардан тартып, кейінгі ағаларымызға 
жұғысты болған ермек. Бірімін бірі тетелес, бір-
біріне жеделдес, бір-бірімен қанаттас-қатарлас аза-
маттар – қаламгерлер жиі бас қосатын ойын-көкпар, 
қисынын келтіріп айтқанда, әрі әдеби-мәдени бас 
қосу, өнер кеші, пікірталас ордасы болатын.

Мұнда тек ақша ұтып, көңіл көтеру үшін ғана 
келмей, осынау шағын әдеби ортаға келіп, сол 
уақытта жұрт назарын аударған жаңалықтар мен 
жақсылықтарды бөлісу, жаңа шығармалармен 
көзайым болып көрісу, жаңа өнер туындысы тура-
лы бір мәмілеге келіп, келісу секілді жазарманның 
жан дүниесіне шуақ түсіретін жайттар жеткілікті 
болатын. Тіпті сол ортаға сұранып келіп, өздері кар-
та ойнамаса да, ортақ әңгімеге араласып, не болма-
са ынтыға тыңдап, ықыластана қоштап отыратын 
белгілі-белгілі өнер тарландары да аз емес болатын. 
Сол өнер тарландары қажет кезінде біздің асығыс, 
албырт сөздерімізге де ағалық ақылын айтып, бірге 
күліп, бірге мұңайып, бірге қуанып отыратын. Ойын-
нан ой туып, әзілден әңгіме қоздап, сөзден сөз туын-
дап жататын. Жазар тақырып та, қазар пікір де осы 
жерден бастау алып жатушы еді.

Сол кездерде бәріміздің де жүрегімізде, көңіл 
түпкірінде ел болашағы, мәдениет пен өнер келешегі, 
бостандық пен азаттық деген асыл ұғымдар бәрімізді 
бірге баурап, біздер одан әрі етене, одан әрі туыс, 
одан әрі жақын бола түсетінбіз. Жүзге бөлініп, 
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жүзімізді құбылтпай, жерге тартып, жер бауырлап 
жатып қалмай, алдағы күндерден бір аяулы да аб-
зал хабар күтіп, қазақ жұртының қайғылы тарихы 
мен қасіретті өткенін де  бір-бірімізге жасқанбай ай-
тып, жанымызды ашып салушы едік.   Сол орта, сол 
азаматтар осы «заңсыз мектептен» де бірталай елге 
сеп, өзіне шеп алған болар деп ойлаймын. Әйтеуір 
осы мектеп сол қаламгерлердің алтын уақытын зая 
етіп, жеп жатса да, арада өткен жылдарды ойға 
алып, артқа бір қайырылғанда  тапқанымыз да аз 
емес екен-ау деп жоғалған жылдарға салауат айта-
мыз.

Міне, осындай бас қосуларда атақты Ақаң, 
сегіз қырлы, бір сырлы Ақаң, сері де сал Ақаң, 
көне де жаңа Ақаң, айтқыш та білгіш Ақаң, өзінің 
«Құнанбайдан қалған күміс шақшасын» етігінің 
тақасына тық еткізіп бір қағып тастап, көк бұйра 
насыбайды өзіне тән аса бір сәнді де салтанатты 
қалыптасқан тәсілмен ерніне тастап жіберіп, қуатты 
насыбайды құшырлана дәмдеп, «баяғыда,  Сәкен 
көкеміз Арқада жүргенде саятшылық жасап, бір 
ауылға келіпті...» деп бізге беймәлім бір қызықты 
да құпия әңгіменің шетін шығарып, ар жағын айта 
қоймай, қолындағы картасына ұзақтау үңіліп, әлгі 
әңгімесінің әсері кімге қалай әсер еткенін бағамдап, 
бір байырқалайды.

Біз Ақаңның аузына кіріп кетердей емініп, ойын-
ды ұмытып, оймен алысып кетеміз. «Біздің Мағжан 
сұмдық болған ғой, өзі сәнді, өзі ақын, өзі шешен, өзі 
көсем, тіпті Ленин қатысқан бір кеште асаба болып, 
өңшең арыстандай орыстарды аузына қаратқан» 
деп және бір ғажап әңгіменің шетін шығарады. Енді 
ойынның да қызығы мен азарты артқа шегініп, 
Ақаңның тарихқа толы тылсым әңгімелерінің ауа-
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нына құлаймыз. Бұл 1980-ші жылдардың басы бо-
латын. Ол кезде Мағжанның атын айту үшін ерекше 
ерлік керек. Бірақ Ақаң жанында жалаулап отырған 
біздерге сенеді, ол хиқаяларының мәні мен мазмұны 
қажетті санаға қапысыз жететінін ұғынғандықтан 
көкейіндегі көрікті де «бөрікті» ойларын қорықпай 
ашып, жасқанбай айтады.

Енді бірде біз есімін етене біле бермейтін Ермеков 
Әлімхан туралы қызықты хиқая шерте жөнеледі. 
«Атақты математик Әлімхан деген ағаларың бар, 
кезінде НКВД-ның зынданын көрген,  Қарағандыда, 
сол ағаларың туралы: «мына Ленин деген сарысақал 
да осал адам емес екен, біздің Әлімханмен бір сағат 
пікірталастыруға жарапты» деген әңгіме естідіңдер 
ме деп және бір қайырады. Содан алашорданың 
ардагерлері туралы әңгіме кетеді. Олардың 
айтқандарын тап қасында отырғандай етіп қызықты 
да әсерлі етіп айтқанда, өзіміз де қызынып, шіркін 
сол тұлғаларды көрген де арманда, көрмеген де ар-
манда екен ғой деп жанарымыз жасаурап қалады.

«Бастауыш, баяндауыш.., сан есім, зат есім, сын 
есім,..» деген қазақ тілінің тіркестері мен атаула-
рын алғаш қазақ тілінде атаулап түсірген, 1914 
жылы «Қазақ тілінің грамматикасы» деген тұңғыш 
оқулықты жазған, «Аққұмда бір қыз-ай бар - Іңкәр 
атты» деген асқақ та сұлу әнді шығарған Ахаң деген 
кісі, Ахмет Байтұрсынов деп тағы кетеді жосылып. 
Сосын Ахаңның түрмеде отырған жас Мұхтарға – 
Мұхтар Әуезовке деген өсиет хатын ойша қайталап, 
оқып, «арыстан ғой Ахмет» деп бір күрсініп, 
«Құнанбай шақшасын» қолына алып, құтысының 
аузын ашады.  

«Осы әлгі Американы ашқан біресе Христфор 
Колумб деп, бірде Америго Веспучий деп сандалып 
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жүргендер көп. Далбаса бәрі, Америка құрлығын 
ашқан біздің бауырлар – біздің бабалар, көрерсің 
енді бір қырық жылдан соң бұл әңгіме жан-жақты 
айтыла бастайды. Үндістер ашқан ол құрлықты, 
әлгілерден кемі 10-15 мың жыл бұрын ашқан олар, 
қатқан бұғаздың үстімен қоныс аударып, сол жер-
лерге барып мекен тапқан» деп және кетті бір 
бас қосуда. «Олардың екі жүзге жуық сөзі тұп-
тура қазақ тілімен үндес айтылады. Олар біздің 
тілді қайдан біледі, тіпті жер бетінде қазақ деген 
халықтың барын да білмейді, біздің түбі жақын туы-
старымыз олар» деп талай дерек пен дәйектің көзін 
жіпке тізіп, «Ақаң Американы өзі ашып» тастайды.

Әрине, ол кезде біздің бұл әңгімемізден мүлдем 
бейхабар, тәуелсіздік нәтижесінде ағылшын тілінің 
арқасында Америка елінде елшілік қызметте 
болған белгілі ғалым, профессор, көрнекті мемле-
кет және қоғам қайраткері Әділ Ахметов ағамыз бір 
емес, бірнеше зерттеу кітаптарын жазып, Америка 
құрлығын алғаш ашқандар бізбен аталас болмаса да, 
алыс ағайын – түбі түркіге барып тірелетін үндістер 
екенін жеткізе жазып, бұра тартуға жібермейтін 
байсалды пікірлер мен тұжырымдар ұсынды. 

Өткен жылдарға ойша көз жіберсем, бұл 
еңбектердің  шыққанына, одан басқа да дуа-
лы ауызды ғалымдар мен зерттеушілердің осы 
пікірді түпқазық етіп ұстанғанына қырық жылға 
таяп қалыпты. Тізеліні бүктірген, аттылыны 
түсірген, Еуразияның ен даласын ғана емес, қартаң 
Еуропаның, ақсақалды Азияның азуын айға білеген 
талай мемлекеттерін табанға салып, айтқанына 
көнгізген, айдағанына тұрғызған батыр бабалардың 
байырғы іздерін біз енді көріп, індетіп ізіне түспесек 
те, біз де іргелі ел, мәртебелі мемлекет болғанбыз деп 
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шалқаятындай жағдайға жеттік. Осындай ойларды 
жонып айтып, жадымызға көбірек құйған Ақаңның 
ауызекі әңгімесі отыз тістен шығып, отыз рулы елге 
тарады.   

Кейде шағындау топпен қалғанда, кейде ортақ 
отырыстан екеу ара қайтып келе жатқанда Ақаң  
Ахаң мен Жақаң, Міржақып пен Халел, Мұстафа мен 
Шәкккәрім туралы да әңгіме тиегін ағытады. «Ба-
уырым, сен де әдебиет пен өнер саласын басқарып 
отырсың, біле жүргенің жөн, «Лениншіл жас» газеті 
ұлттық ұстахана ғой, көңіліңнің көрігіне сал» деп 
маған талай-талай құпия жайларын айтқан-ды. 
Ақаңмен әңгімеміз жарасушы еді. Әсіресе, күй өнері 
туралы айтқанда кейде қостап, кейде дауласып, 
кейде пікірталастырып, біраз жерге барушы едік. 

Ақаңның қаламынан туған көптеген кітаптарының 
басым бөлігі күй тарихына, күй өнеріне арналған. 
«Серпер» (1982), «Аққыз» (1991), «Қазақтың әйгілі 
күйшілері» (1992), «Күй-шежіре» (бірінші-екінші 
кітаптар), (1992, 1997 жылдар), «Қазақтың күй 
өнері» (2002). Бұлардың бәрін қарап отырсаң,  қазақ 
халқының басқа ешбір жұртқа ұқсамайтын ерек-
ше өнері – күй өнері, оның айтулы тұлғалары мен 
белгілі күйпаздар тарихы ұлттық өнер оқулығы 
ретінде қазіргі өнер саласының болашақ маманда-
рына оқулық ретінде арнайы бағдарлама бойын-
ша оқытуға сұранып тұрған жинақтар. Сұранып 
тұрған мәселелер. Әттең, ұлт маңдайына біткен 
осы өнер мен ұлт таңдайына біткен әншілік өнердің 
сарқылмас салқар қазынасы қазір жаны жоқ қағаз 
беттерінде уақытын күтіп сарғайып жатқаны жанға 
батады.

Осылардың бірталайын мен тасқа басылмай 
тұрып оның өз аузынан естігенмін. 1979 жылдың 
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желтоқсан айында Алтайда болған қысқы сапарым-
да Тарбағатай өңірінде тұратын шежіре қарт, күйші, 
әйгілі Қажымұқанның көзін көріп, әңгімесін тыңдаған 
бір ақсақалды іздеп барып, бір түн әңгімелестім. 
Сонда ол кісі осы Тарбағатай аймағында ғұмыр кеш-
кен Көкен деген күйшінің циклды күйлерін (12 күй) 
шертіп берген болатын. Алматыға оралғасын «Көкен 
күйшінің құпиясы» деген мақала жазып, «Лениншіл 
жас» газетінде жарияладым. Мақала шыққан күннің 
ертесіне Ақаң шақырды. «Мынау бір ғажап хабар 
екен, әлгі күйшінің жағдайы, денсаулығы қалай, 
қуатты ма, бұдан басқа қандай күйлерді біледі екен, 
қай жерде, қай ауылда?» деп тәптіштеп сұрады. 
Сол ақсақалды іздеп бару керек екен деп ойланып 
қалғаны есімде. Қарияны іздеп барды ма, барма-
ды ма, ол жағын сұрау есіме келмепті. Сонда да 
қазақтың күйшілік өнері, оның сан алуан мектептері 
туралы кеңінен көсілген әңгіме болды. 

Ақселеу Сейдімбеков әйгілі Ахмет Жұбановтан 
кейінгі қазақ күйлерінің өңірлік, мектептік, 
кезеңдік, дәуірлік, тақырыптық, идеялық клас-
сификациясын түзген, күйлердің мазмұны мен 
пішінін талдауда тереңге тартқан маман болды. Күй 
мен саздың ара жігін аша алатын, әуен мен шердің 
өзіндік қасиеттерін екшей алатын сынпаз болатын. 
Күйдің драмасы мен трагедиясын, реквиімі мен 
патетикасын, элегиясы мен эпикалық құлашын, 
қысқасы, күйдің жанрлық қырларын  көңіл нотасы-
на мазмұнды әңгіме етіп түсіре алатын шебер еді.

Кейін сол әңгімелердің дені Ақаңның күй туралы 
терең толғаныстардан тұратын қазақ күйлерінің та-
рихи жинағына енді. Өзі де қоңыр домбыраны құбылта 
шертетін күйпаз, ән салмаса да қазақ әндерінің ар 
жақ бер жағын қопара қозғайтын қуатты білімге ие 
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қайраткер еді.  «Жәнібек ән салады, Ақселеу тамса-
нады» деген қанатты сөзге кейіпкер болған Ақаң сол 
жылдары қазақ теледидарында алаштың ардакүрең 
әншісі Жәнібек Кәрменовпен қазақ әндері туралы 
хабарлар дестесін жасады. 

Бұл хабарлары, шын мәнінде, қазақ ән өнерінің, 
ұлтымыздың сан тарау әншілік мектебінің барлық 
ендіктері мен бойлықтарын ашқан сындарлы да, 
сыршыл, мазмұнды да нұршыл алтын қазына атан-
ды, алтын қорға ажар қосты, ұпай салды. Әсіресе, 
Жәнібек бауырымыз Сәкеннің «Тау ішінде» әнін 
тебірене айтқанда, онымен бірге еліге, еңсеріле 
теңселген Ақаң екеуі қос ақбоз атқа мініп, тау ішінде 
сыдыртып келе жатқан серілерге ұқсап кететін. 
Құлаққа үзеңгінің сыңғыры, жүгеннің сыбдыры 
келгендей еді-ау. Жарықтық, жатқан жері жайлы 
болғыр, Ақаң осылайша көпке үлгі, жұртына ұстаз 
болуға жараған тұлға болып қалыптасты.

Жалпы, шәкірттік, ұстаздық  деген нәрсе біреудің 
біреудің алдында тапжылмай отырып, дәрісін 
тыңдау ғана емес болар. Шәкірттік пен ұстаздықтың 
қыры сан алуан, сыны санаңнан. Осы тұрғыдан кел-
генде, мен өзімді жұртымыздың жақсыларының 
талайының алдын көріп, әңгімесін тыңдаған, басы-
нан сипатып, батасын алған бақытты жанмын деп 
ойлаймын. «Лениншіл жас» атты  жастар газетінде 
жүрген жылдарымда Сейдахмет Бердіқұлов ағаның 
үлгі-өнегесін көрдім, сол кісінің сенімі маған түсіп, 
ұзақ жылдар осы басылымның мәдениет, ғылым, 
әдебиет және өнер бөлімін басқардым. Соның 
арқасында талай атақты да аяулы аға-апаларымның 
алдын көрдім, сырластым, сұқбаттастым, іні-бауыр 
болдым, шәкірт болдым. Үйрендім, үлгі алдым. Бұл 
менің де «өмір мектебім» болды. 
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Ақаңның «Зерде» (бұрынғы «Білім және еңбек») 
журналында басшылық қызмет атқарған жылдары 
оның ұлтымыздың білімі мен ғылымына, тарихы мен 
мәдениетіне, өнері мен әдебиетіне ерекше серпін пен 
сенім берген кезеңі болғаны өз алдына тарата айтар 
тағылымды әңгіменің өзегі. 

Кейінгі жылдарда осынау ізгі мектеп маған жас 
толқыннан оза отыруға, немесе алдыңғы топқа жете 
жеделдесуге үлкен септігін тигізді. Соның ішінде 
Ақаңның орны бөлек еді. Ақселеу ағамыз ауызша 
шежіренің шынайы шебері болатын, аузымен құс 
тістеген айтқыш, көңілімен киік атқан санагер, қазақы 
қалжың мен қазақы бітімге қамшы салдырмайтын 
қарагер еді. Сан жылдар бойы көңіл домнасында 
қайнаған, талмай ізденулер мен таңдай танудың 
нәтижесінде оның қаламынан туған «Қазақтың ау-
ызша шежіресі» атты энциклопедиялық жинақтың 
өзі ұлттық тарихтың ұлы қойнауларын ашып-ашып 
тастайтын, бағзы сөз, баянды пікірге бастайтын кең 
де кемел туынды.

Ақселеу Сейдімбеков «маған бүкіл қазақ дала-
сы ән салып тұрғандай көрінеді» деген Потанин 
пікірін одан әрі тірілтіп, тіпті одан асырып, дерегі 
мен дәйегін жеткізіп, даламызға келген сандаған 
жиһангездің айтқан-жазғандарынан өткізіп, бір өзі 
бір мектеп қалыптастырып, сызы бетінен көрініп 
тұратын соцреализмнің серпіні қатты уысынан ебін 
тауып шығып, есесін тауып айтып, «бүкіл қазақ да-
ласы шежіре болып сөйлеп тұр» деген концепция-
сын кеңес үкіметінің кезінде де халықтық қолдауға 
жеткізген, елінің көңілі мен көзін ашуға ерекше 
септігі тиген қайраткер тұлға болды. Түркі жұртына 
етене жақындап келді деген Лев Гумилевтің де 
еңбектерінде білместік пен кәнігі саясаткерлік қатар 
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ұштасып жататынын, сондықтан оның ғылыми 
тұжырымдарын көңілдің ұлттық сүзгісінен өткізіп, 
сана цензурасына салып оқу қажеттігін де алғашқы 
айтқандардың бірі және біліп айтқан Ақселеу 
Сейдімбеков. 

Тұлпар мініп, ту алған баһадүр бабаларымыздың 
дәстүрлі жолын жалғап, қаймағы сыпырылған 
халқымыздың советтік кезеңде сүттей «ұйытылған» 
тыныштығы егемендікке жетіп, есеміз қайтқанда 
ғана таңдайға татитынын тап басып айтумен, тап-
жылмай жазумен жүрген жауынгер-қаламгер 
болды. Сыналап айтып, сыпайы көрсетіп, санаға 
салмақ салатын сөздің  дәмін келтіріп, дәнін 
жеткізген дәнекер сөзгер еді. Атақты Байдалы 
бидің топырағында кіндігі кесілгесін болар, бише 
толғап, бектерше кесім айтатын, байтақ даламыз-
да байрақ көтеріп, хас дұшпанға қаймықпай қарсы 
барған Байғозы батырдың үрпінен тараған үлгілі 
ұрпақтың ізіне ергесін болар, батырша қозғалып, 
батыл сөйлейтін. 

Қазақы сөзге қамшы салдырмайтын Ақаң 
зергерлік пен саяткерлікті, ұсталық пен 
санаткерлікті, өрімшілік пен өнерді тең қағыстырып, 
тереңнен жымдастырып, эстетикалық зердеге са-
лып тереңдетіп, айтқан әңгімесін де, айшықты 
әфсанасын да ұлттық ұлы мұраттарға әкеліп 
тірейтін. Ұлттың ұлы армандарын өзінің адами 
үміттеріне ұластырып, бары мен жоғын түгендеп, 
өзінің бойы мен сойын қатар көрсетіп, жұртына жа-
нын ашып, жаны ашып ғұмыр кешті. Айтты, жазды, 
сөйледі. Күмбірлеп сөйлеп тұрған боз даласының 
тілін тауып, төгілтіп, тінін тауып егілтіп, дінін тау-
ып бекемдеп, алаш арыстарының ұлы мұраттарын 
бүгінгі заманға жеткізіп, келер күндерге өткізіп өмір 
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сүрді. Осы ұзақ жол, ұзан сапарда тар жол, тайғақ 
кешсе де, Жаңаарқа даласында жосыла шапқан жез 
киіктердей уақыт желінен оза шауып, халықтық 
қарақшыға олжа салумен болды.

... Мен Жаңаарқа даласын талай рет бөктерлей, 
ақселеуі  желмен теңіздей толқыған ұлан жазықты 
кешіп өтіп, ұлтымыздың ұлы тауы – Алаштың абыз 
тауы Ұлытауға асыға жеткенмін. Ұлы тарихымызды 
бауырына басып жатқан бауырмал таудың басында 
тұрып, қазақтың кең байтақ даласына ұзақ-ұзақ 
қарап, көңіл көзін суарғанмын. Ғажап, мұны көру 
керек, көктемде мықынын жасыл белбеу көмкерген 
ақселеуі күз айында ақшулан тартып, ата даланың 
ақ сақалындай болып байтақтана шалқыған кезінде 
көрсең, көңіл құсың шартарапқа шалқиды. 

Ұлытаудың осы ақселеулі алқабы мен 
ұлтымыздың ұланы Ақселеудің  арасында мәңгі 
ажырамас тұтастық, мәңгі үзілмес байланыс бар еді. 
Даласымен адас, селеуімен саптас Ақаң осы байтақ 
далаға көз нұрын қандырып талай тұрған болар-ау. 
Батыстан соққан барқын жел ерліктің пірі Едіге та-
уына қарай құбыла қозғалғанда, ақселеу теңізі одан 
әрі толқып, шалқып, салтанат симфониясын төгеді. 
Ақшаңқан даланың ариясы – ұлы тарихтың дари-
ясы. Тартатын жел, тыңдайтын ел. Алла берген не-
сие ғұмырда Ақаң сол саздарды сөзге айналдырып, 
еліне ұсынды. Елі де еміне қабылдап, еліге тыңдай 
алды. Тіпті әр тентектің аузында жүрген бейпіл 
сөздерді де ерінбей жинап, ұлттың бұл да бір дүниесі 
ғой, іздеушісі болса ізіне түсер деп түптеп тастады. 
Ашық-тесік жатқан қорасының бір бұрышына керек 
тастың ауырлығы болмас деп даладан тапқан көне 
мүкәмәлін әкеліп тастай салатын қазақы қарияның 
мінезі де Ақаңда жетіп жататын. 



265

Әттең, өтпес өмір, тозбас темір бар ма, Ақаң да 
артына аңызын ертіп, ана дүниеге көшті. Биыл 
бес жыл толады. Өзінің атакүлдігі, ана жұрты – 
Атасудың бір қара дөңінде қара жолға биіктен көз 
тастап, жүзін Құбылаға – Ұлытауына қарай беріп, 
мәңгі дамылдап жатыр. Ұлытаудың басынан құлай 
жүгірген жел ақселеулі даланы тербей толқытып, 
күңгірлеген Ақселеу күмбездерінің мұңды саздарын 
Жаңаарқа жазығына қарай ұзатады. Сайын даланың 
саз балшығын күйдіріп қалаған сары айшықты 
күмбездері желді күні ақ селеулі туған даласын 
кешіп келе жатқан Ақаңа ұқсап та кеткендей...

Ақаң қайтыс болған күні  мына өлең туып еді:

Ақселеу өтті өмірден,
Ұлтының ұланы еді,
Ұшқанда қыраны еді.
Таңдайда тілі болатын,
Маңдайда шырағы еді.

Ақселеу өтті өмірден,
Елінің сүйіктісі еді,
Жұртының иықтысы еді.
Қатыгез ажалдың қылышы,
Аймаңдайларды қиып түседі.

Ақселеу өтті өмірден,
Күмбездері күрсініп жатыр,
Тұнжырап тіршілік жатыр.
Артында Алашы қалды,
Арманның бүршігі жатыр.

Ақселеу өтті өмірден,
Керілмей асқақ қанатың...
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Кезің бе тыным табатын?
Ұлтыңның ұлы тілегі – 
Ашылсын алдан жанатың. (2009 жыл).  

Кең ақын Кеңшілік шалғыны белге құлаған шан-
доз даланы жырлаған бір өлеңін:  «сабаудай бір шал 
жетпей тұр» деп аяқтаушы еді. Ұлт руханиятының 
сол сайын даласында ұлы мұратқа адал қызмет 
жасап жүрген ұлық тұлғаларымыз бар ғой, шүкір. 
Сол халықтық қазыналы жүктің бір жағын еңсере 
көтеріп, иығы жауыр болғанша, қадамы тоқтағанша, 
қаламы қолынан түскенше қалтқысыз қызмет 
жасаған Ақселеу Сейдімбековтің орны ойсырап 
қалды, сабаудай бір шал жетпей тұр десем, артық 
айттың деп айыпқа бұйырмаңыз, қадірлі оқырман. 

Ұлытаудың басында ұлыған жел де қазақтың 
қадірлі перзентін жоқтап жатқандай...

 

 ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚ ҚАЙРАТКЕРІ

Абыз Абайдан жеткен: «Осы жұрт Ескендірді 
біле мекен? деген сөз бар. Тілге тілектес көңілден 
оралады. Бір адамның абзал қасиеттері мен адами 
болмысын жеріне жеткізе айтар тұста, бұл сөздің 
өркеші жоталанып, кекілін күн қағады. Көңіліңіз 
тоқтап, көзіңіз түсер кейіпкер азамат туралы бұл 
жүрекжарды жазбаны қағазға түсірер алдында 
әжептәуір абыржығанымыз бар. 

Неге дейсіз ғой? Негесі сол, бұл кейіпкерді көп, 
тіпті көп адам, жақсы біледі, жазбай таниды, жа-
нына жақын тартады. Сол адамның кез-келгені 
сенімен ойша жарысып, «бұл азамат туралы мен 
былай жазар едім» деп ұмсынып, ортаға ой тастауы 
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мүмкін. Соны ойлаған кезде маңдайың сәл жіпсіп, 
көңілің күмілжіп, үмітіңнің үпілмәлігін қобалжыңқы 
қоңыр жел әнтек шайқап,  қарадай қысылып-ақ 
қалғандайсың. 

Ортақ оқырманның оза шапқан көңілін 
сәл ауыздықтап, кейіпкерімізді енді толық 
таныстырайық: Бұл азамат – Махмуд Базарқұлұлы 
Қасымбеков. Мемлекет және қоғам қайраткері. 
Ғылым докторы. Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Мемлекеттік 
қызметкер. Ғұмырбаяндық анкетасының  ғибратты 
тұсы – Елбасының ең сенімді қосшыларының бірі. 
Сарабдал сарбазы, салиқалы қайраткері, сарапшы 
қызметкері, Нұрсұлтан Әбішұлының президенттік 
өмірбаянының тұрақты жазбагері. 

Осы айтылғандардың қай-қайсысын да тал-
дап, таратып, көсіле баяндап, кеңге құлаш сілтеуге 
толық тұрады. Өзі де қызметтен қолы қалт еткен-
де қалам ұстаса, талай қазынаны қазып тастай-
ды, жазылмай жүрген жайларды жазып тастай-
ды. Әсіресе, Елбасы туралы қалам тартқанда, та-
лай беймәлім жайлар мен тылсым тарих тіл бітіп 
сөйлеп, саясат сахнасының шымылдығы сұңғыла 
көңіл мен сүмбіле сөздерге мелдектеп, ажарын 
ашып тұрады. Абай поэтикасының терең-терең 
қатпарларына тартқанда, хакімнің  қара сөздерінің 
қарапайым өмірдегі өрнегін тілге тиек еткенде, 
өрісің кеңіп, өзегің толып, өзіңді онымен бірге өрге 
қарай жетелейсің. Баянғұмырдың баспалдақтарын 
бірге басып, белестерге шақырған беденді  мезгілдің 
беделді бояуын көңіліңе жағасың.

Махаңның мархабатты биографиялық баспалдақ-
тарына жазбагер жадыммен үңілсем, кешегі 
кеңестік дәуірдегі комсомол ұйымының оттай 
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жанған, судай аққан, бұлттай көшкен белеңдері бір-
біріне ұласып, азаматтың өсу, жетілу, тұлғалану 
тарихынан тіл тартып, сөгіле сөйлеп жүре береді. 
Сол кезде, әйгілі сексенінші жылдардың ортасын-
да, Махмуд Базарқұлұлы Қазақстан комсомолының 
Орталық комитетінде жауапты қызметте жүргендегі  
бейнесі жадыма оралады. Бірде оның сол кезде аты 
дүркіреп шығып, жырлары сан алуан сахналардың 
төрін бермей төгіліп жатқан арқалы ақын Мұхтар 
Шахановтың жаңа кітабы – «Сенім патшалығын» 
мен арқылы алдырып, жаңа жыр жинағы тура-
лы біраз пікірлескеніміз еске түседі. Сонда оны 
мамандығы әдебиетші екен деп кеткенмін. 

Комсомолдың Орталық комитетінде үгіт-насихат 
саласын басқарып отырған азаматтың ақынның 
авторлық позициясы жөніндегі салиқалы да сарап-
шыл, кейде сыншыл да талапшыл пікірлері мені 
есте қаларлық болатын. Ақпа-төкпе ақындықтың 
қуаты ақыл- парасатқа суарылғанда, қаламгердің 
қоғамдық қуаты бәрінен жоғары тұратынын сендіре 
талдаған Махмуд Базарқұлұлы сол жолы маған 
өзі де ақын болып көрінген. «Ең әрісі геометрияға 
да шабыт керек» деп Пушкин айтқан дейді. Айтса, 
айтқан шығар, бірақ Махаңның, мамандығы матема-
тик Махмудтың, қазақ поэзиясы туралы сол айтқан 
пікірлері кейін, көп жылдан соң, алаш жұрты Арқаға 
табан тіреп, Астанамыз ажарын көрсеткен соң, бір 
шаң берді.  Елбасы туралы әнге сөз жазып, оны дүйім 
астаналықтар қуана қабылдап, шынайы көңілмен 
қол соқты. Ғанибет пе, әрине, ғанибет. Ғибрат па, 
әрине, ғибрат. 

Тегінде, адамды Аллатағала әуелі жаратқанда 
ақын етіп жарататын сияқты. Сәби көңіл, баладай 
адалдық, кіршіксіз пәктік кейін келе өмірдің қым-
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қуыт шақтары мен қилы замандардан қарайып, 
«пролетарлық қасиетке» – прозаға ауып түсетін 
секілді. «Бұл адамды жаратқанда ақын ғып, құдайға 
да біткен шығар батырлық» дейтіні бар ғой Жұм-
ағамның – Жұмекен Нәжімеденовтің. Сол айтқандай, 
Махмуд Қасымбековті мен ылғи ақын ретінде 
қабылдаймын. Өзім ақын болғандықтан, бәлкім со-
лай қабылдауға құштар болармын. Егер Махаң 
ақындық жолды шындап қуғанда, өзіне тән ерік-
жігермен жүрек-білегін сыбанып кіріскенде, Не-
красов қағидасына сай келер қаламгер болар еді деп 
ойлаймын. Оның қаламынан өрнектеліп түскен өлең 
жолдарында дәлдік пен нақтылық айқын көрініп 
тұрады. Өлеңнің техникалық заңдылығының бірі 
– ырғақ жүйесінің математикалық ережеге сәйкес 
белгілі бір есеп-жүйемен қайталану процесі бол-
са, ол әсіресе, осы заңдылықтың жалынан мықтап 
ұстайды.

Қазақ азаматтың басын бағалап, теңеуге тізгін 
бергенде, Қыз Жібектің көшін Шеге мен Төлегеннің 
аптыға аралағанындай жағдай туады. Бір сөзбен 
білдірсек, «Сегіз қырлы, бір сырлы» дейді қазекең. 
Осы сегіздің ішінен сексен түрлі қыр және шығып, 
алмастай жарқырап, гауһардай жалтырап, көздің 
жауын, көңілдің нұрын алады. Мен де осы ұлттық 
мұра-сөзге қол беріп, Махмуд Қасымбековтің тұтас 
болмысын, адами портретін сомдау жолындағы 
көңіл сызбасын, оның ежелгі мамандығы матема-
тик екенін ескере отырып, санамалап  көрдім. Сонда 
айшықты алты тұжырымға табан тіредім.
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АЗАМАТТЫҢ АЛТЫ ҚАСИЕТІ

ОЛ – МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ

Тәуелсіздіктің жасампаз жиырма жылы 
қазақтың ұлттық интеллигенциясының тұтас бір 
жаңа легін қалыптастырды. Олар елмен бірге есейді, 
мемлекетпен бірге мәртебесін көтерді, халықпен 
бірге қалыптасты. Осынау ғасырға тең жиырма 
жылда қазақ зиялы қауымының жүріп өткен жолы 
ұлтымыздың ұлы тарихындағы «ақтаңдақтар» 
мен «қара таңдақтарды» қатар сүзгіден өткізуге 
жағдай жасады. «Ақтаңдақтарымыз» белгілі, ал 
«қаратаңдақтар» дегеніміз не сонда? Ол жаңа 
ғасырда жаңа тұрпатты мемлекет құрған қазақ 
елінің қаралы тарихының белгілі болса да әлі 
қатталмаған, жанымызға жатталмаған беттері. 

Зымыран уақыт біздің өткенімізді барынша ба-
жайлап қарауымызға кейде  мүмкіндік бермей кетеді. 
Тайбуырылдай ұшыртқан транзитті қоғамның шыл-
бырына жабысып,  шыдап бағып келеміз. Тәуелсіз 
мемлекетіміз осындай кезеңде, күрделі де өтпелі 
шақта, қаз тұрып, қадам басты. Еліміздің Тұңғыш 
Президенті – Елбасымыздың ерен ерлігі мен еселі 
қимылының нәтижесінде Қазақстан кешегі артта 
қалған бұйығы аймақтан, әлем таныған, дүние дида-
рында келбеті көркемделіп түскен көшелі ел, кемел 
мемлекетке айналды. 
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Осы кезеңде ұлттық мемлекеттік кадрлар 
өсіп, жетілді. Елбасының жаңа замандағы ең 
өршіл бастамасы болып табылатын «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша дайындалған жас маман 
кадрлар жетілгенше, әуелден мемлекетшіл, елшіл, 
халықшыл тұлғалар жаңа тұрпатты мемлекеттің 
кадрлық бос кеңістігін өздерінің азаматтық, 
перзенттік болмыстарымен толтыра алды. Осы 
жиырма жылда Елбасы араласқан, қараған, 
көрген, шешкен, талдаған, тапсырған, міндеттеген, 
бұйырған, пәрмен берген, жөндеген, ақыл берген, 
тұжырымдаған, қатысқан, қабылдаған, ашқан, 
ұрысқан-ұғысқан іс-шаралардың барлығы дерлік 
Махмуд Базарқұлұлының да  көз алдында өтті. 
Ол бас кейіпкерімен бірге сан алуан көңіл-күйді 
бірге кешкендей болды. Осы арқылы ол мемлекет 
қайраткері дәрежесіне көтерілді.

Мемлекет қайраткері дегенде, жұрт көбіне 
жасы келіп маужыраған, зейнеткерлікке жетіп, 
қалжыраған жандарды қабылдап қалып жатады. 
Шүкір, қазір біздің елімізде тепсе темір үзетіндей 
жігерлі, жүгірсе озатын, күрессе жығатын, ұлт 
мүддесі үшін ұстасса ұтатын мемлекет қайраткерлі 
баршылық. «Алпыс – талтүс» деп ат үстінде алшай-
ып, алаштың ұпайын түгендеуге аянбай атсалысып 
жүрген азаматтардың алдыңғы легінде мемлекет 
қайраткері Махмуд Қасымбеков те келеді. 

Алдында оның жаңа заман жолдары,
Ақиқатты уақыты да қолдады.
Алаш жұртын тік көтеріп келеді,
Азаматтың мемлекетшіл қолдары.
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Оның жолы болады ылғи шуақты,
Отан-ана өршіл жанды ұнатты.
Махмудтар тұрған кезде қатарда,
Мемлекеттің  қайраты  да қуатты.

ОЛ – ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ

Ақ түйенің қарыны жарылды, ақжарылқап заман 
келді. Ата-бабамыздың ғасырлар бойы аңсап, үмітін 
үзбеген бостандығы қолға қонды. Жаңа қоғам орнату 
жолында атқа мінген алаш перзенттерінің қимылы 
қауырт, жүрісі жігерлі, ұмтылысы ұраншыл 
кезең келді. Бөрілі байтақтың бодандық қамыты 
жаңа заманның екпініне шыдамай қаусап, рухани 
бостандық пен мемлекеттік бостандық қат-қабат 
тізгін қағып, санада сілкініс басталып, өз қолымыз 
өз аузымызға жеткен тұстарда бәрі де бірден 
дөңгеленіп келе қалған жоқ-ты.

Қоғамдағы қым-қуыт оқиғалар, бар мен 
жоқтың ымырасыз күресі, алғашқы нарықтық 
қатынастардағы әлі де оң-солын тани алмаған 
жұртымыздың сергелдеңі мен көргендері жаңа 
қоғамның жүйесін қалыптастыруға атсалысып 
жатқан азаматтардың да алдына алуан-алуан 
сын қойды. Қоғамның мемлекет басқару жүйесін 
қалыптастыру тұрғысындағы ел басқарған ерлердің 
ерен іс-қимылдары мен алысқа ұмтылып, асқарға 
талпынған көңіл-күйлері Елбасының жан жүрегінен 
өтіп жатты. 

Осындай күрделі шақтарда, жаңа қоғамдық 
формацияның әлі де бау-шуы жинақталмаған 
кезеңде, Махмуд Базарқұлұлы әрқашан еліміздің 
тұңғыш Президенті алға қойған міндеттер мен 



273

тапсырмаларды діттеген жеріне жеткізіп, денде-
ген жеріне оралтуға тұғыр болған тұжырымдар 
мен тарихи шешімдердің іс жүзіне асырылуының 
құжаттық қуатын іскер арнаға тоғыстырып, қажетті 
документтердің қажетті кезде қажетті жер-
ге іркілмей жетіп, қоғамның қалыптасу үрдісіне 
қалтқысыз қызмет етуіне барынша араласты.  

Қоғам да жеке адам сияқты кейде. Сондықтан 
оның үнемі қас-қабағына қарап, тиісті құжаттарын 
мұқият реттеп, ел басқарған тұлғаның елеулі 
шешімдері мен пәрменді бұйрықтарын қолмен 
қойғандай текшелеп, діттеген жеріне жеткізіп оты-
руда Президент Әкімшілігінің   сол кездегі Жалпы 
бөлімінің меңгерушісі Махмуд Қасымбековтің еңбегі 
елеп айтып, еске түсіріп отыруға лайық. Ол кеңселік 
кедергісі мол кеңістіктен кең ауқымға қарай көшін 
қозғай алған қайраткер. Халықтың көкейіндегі көп 
ойды кемел басшының құлағына салып, қолына 
ұстатуда Махмуд Қасымбеков атқарған қызметтің 
өлшемі арифметиканың төрт амалынан асып, 
күрделі математиканың күрмеуі мол есептерінің 
параллелін құрайды.

Елбасының елдің ішкі-сыртқы саясатына 
орай жүргізіп жатқан аса ауқымды да, албырт 
қызметінің болмыс-бітімін барынша терең ұғынып, 
тек қана қолдағы құжатты жіберіп, қабылдап отыр-
май, әрбір құжаттың жаңа қоғамның қалыптасу 
үрдісіне қалтқысыз қызмет етуін ұйымдастыруда ол 
атқарған жұмыстар шаш-етектен. «Теңіздің дәмін 
тамшыдан білуге болады» деген халықтық қағида 
бар. Сондықтан Махмуд Базарқұлұлының осынау 
жиырма жылдық кезеңде (оның компартияның 
Орталық комитеті аппаратында атқарған қызметтік 
өтілін есептесек, тізім көші көлікті керуенге айна-



274

лып кетеді) қоғамның қалыптасу үрдісіне қосқан 
қызметтік, азаматтық үлесі бір мақала емес, бір 
кітапқа да жүк болар еді. Ең бастысы, ол – қоғамшыл 
азамат, қоғамшыл қызметкер. 

Әсіресе, қазақ қоғамының ұлттық болмысы мен 
рухани келбетін сақтауына қай кезде де бүйрегі 
бұрып тұратыны – азаматтың абзал қасиеттерінің 
бірі. Ол қандай жағдайда да қазақ қоғамына пайда-
лы іске бұра тартып, тіпті жеке адамның өтінішін 
қараған күннің өзінде сол адамның қоғаммен 
арадағы алыс-берісін қоғамшыл көзқараспен пай-
ымдап,  бата-бәтуа жасай алады.  Біреулер оның бұл 
қасиетін қазақылыққа да балауы мүмкін. Бірақ бұл 
қате пікір болар еді, ол қандай жағдайда да қоғамның 
мүддесін жеке адамның мүддесінен биік қоя отырып, 
бірақ жеке адамның жанын жараламай, кісіні ала-
ламай шешім қабылдай алады. Өзіне тіреліп тұрған 
шаруаны шашыратпай, жөнсіз созбаламай, бірден 
кесімін жасап, төрелігін беріп, әділдігін айтады. Өз 
ісін білетін және өз шешіміне жауап бере алатын 
адам ғана осындай іс-әрекетке бара алса керек.

Әдетте, қоғамда кейде жұрт білетін жағдайды 
айқай-шуға айналдырып, қолына қоқаңдап жалау 
ұстап, алаңға шығып, адуын қимылға барып, ашуы-
на ызасын қоса байлаған жандарды қоғамда, әсіресе 
біздің қоғамда, қайраткер деп қабылдап қалатыны 
бар. Құбылған ауа райының қас-қабағына қарау 
орнына, түймедейден түйедей жасап, Би ағаңның 
кейіпкерлерінің бірі – Арыстанбайдың Мұқышы 
секілді шаң басқан кеудесін  бұрқ-бұрқ ұрып, «мен 
қоғамның әділдігін орнатамын» деп жүрген бауыр-
лармен кездесіп қалғанда, «үй менікі демеңіз, үй ар-
тында кісі бар» деген сөзге де қонақ беру керек қой 
деген сөзді айтып-ақ қаласың. Ұраны айқай, ұлағаты 
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жанжал, келісуден гөрі керісуге бейім тұратын топ-
тар пайда болды қазір.

Махмуд Қасымбеков мұндай топтарға мүлде 
кірмейтін тұлға. Өйткені ол қоғамның тыныс-
тіршілігін терең сезіне біледі, ертеңгі күннің бедерін 
болжай алады, қоғамның даму барысын барынша 
дәл сезініп, оның заман алдындағы жауапкершілігін 
жоғары сезіммен ұғына алады. Ол – шын мәнінде 
қоғамшыл азамат. Шынайы қоғам қайраткері.

 Қоғам жаңа, уақыт жаңа, жол жаңа,
Жақын тартты алыстағы оң жаға.
 Бұл қазақта жігіттер бар қоғамшыл,
Қуанамын мен осындай олжаға.

Жігеріңді елің үшін қайрап көр,
Беліңді де бекем буып, байлап кел.
Алпысына абыроймен келеді,
 Қасымбеков – қоғамдағы қайраткер.

  

ОЛ – ҒЫЛЫМ ҚАЙРАТКЕРІ

Ғылымның өз адамдары болады. Табанды. Жігерлі. 
Ізденімпаз. Құштар. Сенімді. Ойшыл. Талапшыл. 
Зейінді. Ұстамды. Санамаланған осынау қасиеттер 
ғылымға ден қойған жандардың ең сенімді серіктері 
болмақ. Осындай таза ғылыми қасиеттер Мах-
муд Базарқұлұлын басқалардан оқшау көрсетіп, 
мейілінше даралап тұрады. Онымен бір ұжымда 
ұзақ жыл қызметтес болғанда байқалғаны, оның 
жоғарыда аталған қасиеттері әлі де жұмыс бары-
сында үнемі бойын көрсетіп, тіпті кез-келген кеңсе 
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құжатын қарау барысында ғылыми болмыс бір 
иығын алға шығарып тұрады.

Астана Арқа төсіне ауған жылдардың басында, 
1998-1999 жылдары Махмуд Қасымбеков «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігіне» ерекше мән беріп, оның 
тәуелсіз Қазақстан жағдайында тілдік қызметін 
одан әрі қолдану, жақсарту, байыту, жаңғырту, 
жаңалау жөнінде ғылыми ұстаным көрсетіп, қиын 
да күрделі істі қолына алды. Жалпы, ғылымда сөздік 
түзу, сөздік құрастыру – өте азапты, шаруасы шаш-
етектен тірлік. Сондықтан да тіл саласының көрнекті 
ғалымдарының өзі бұл шаруаға мойын бұра бермейді. 
Қазіргі қазақ тіліндегі сөздіктердің де қандай 
қиындықпен, проблемалармен біткенін білетін 
қауымға жататындықтан, сөздік жасаушы, түзуші, 
термин қалыптастырушы ғылыми қызметкерлерге 
әрқашан құрметпен қарайтын дәстүр бар.

Сөздік жасау – ғылыми жұмыс. Бүгінде кітап 
сөресінде бесатардың бес белдем оғындай болып 
сап түзеп, салтанат құрап тұрған 31 томдық «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігі» ғылыми жұмысының үш 
авторының бірі Махмуд Қасымбеков  осы еңбегі 
үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
сыйлығын алды. Әрине, оған сыйлық алу мұрат емес, 
бірақ туған тілдің тағдыры мен тарихын, өткені мен 
жеткенін тозбас таңбаға түсіріп, ғылыми айналысқа 
енгізіп, халқының қадесіне жаратқан Қасымбековтің 
ұстанған ізгі мақсаты орындалды. Қазір бұл сөздік 
тіл үйреніп, тіркес ұстартам деген әрбір жастың, 
әр ғылыми ізденушінің үстел үстіндегі кітабына 
айналғаны ақиқат. Ғылымға еңбек сіңіру, ғылым 
жолында сартап болып отырып, салиқалы туынды 
беру майданында оған берілер төрдің орны бар екені 
сондықтан.
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Оның үстіне қазіргі қазақ тілінің терминоло-
гиясын біріздендіру, жаңа заман болмысына сай 
жаңғырған терминдер мен жаңадан еніп жатқан 
халықаралық терминдерді қазақшаға икемдеу, 
аудару, теңдес мағынасын түзу, баспасөзде әлі 
күнге әркелкі қолданылып, бір жүйеге түспей, 
қалам ұстағанның қуалауына түскен терминдерді 
жинақтап, саралап, сараптап, зерделеп, за-
ман зейініне ұсыну тұрғысындағы көп жылдық 
жұмыстары өз алдына бір әңгіме. Мұнда да ғылыми 
сарабдалдық, зерттеушілік пайым, математикалық 
дәлдік пен нақтылық үзбей төбе көрсетіп, Мах-
муд Базарқұлұлының шынайы ғалымға тән стилі 
байқалып тұрады. «Мұндай болмақ қайда деп, айт-
па ғылым сүйсеңіз» деуші еді ғой ұлы Абай. Абыз 
ақынға адал оқырман болудан Махмуд Қасымбеков 
алдына жан салмайды.

Жақсы істердің аты жақсы ұғымға,
Үлгі болар кейінгіге шынында.
Махмудтың мәртебесін сұрасаң, ..........
Етене жан елге мәлім ғылымға.

Сапарына сенім ертер саналы ер,
Тәлімінен тәрбиені ала бер.
Өмір деген – өскелең бір ғылым ғой,
Іздегенді жаңылмастан таба бер. 

ОЛ – МӘДЕНИЕТ ҚАЙРАТКЕРІ
 
Мәдениет ұғымының ауқымы өте үлкен. Біреу 

үшін ол «сіз» деп сызылып сөйлеуден басталса, 
екінші біреу үшін ол масаң дауысты мейрамханалар-
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да сыраны сыздықтатып, шылымды бұрқыратудан 
көрініс табуы мүмкін. Біздіңше, мәдениет өзің өмір 
сүріп отырған қоғамда өзіңнің лайықты орныңды 
табу, ғұмыр кешудің жалпы адамзаттық ережесі 
шеңберін жөнсіз бұзбай, көппен бірге күн кешу, 
жұртпен бірге үндесу. Осынау аясы кең ұғымның 
орбитасында жүрген жандардың өзі өмір сүріп 
отырған уақыттың, қоғамның бойындағы ұлттық, 
елдік, халықтық қасиеттерді жан дүниесіне сіңіріп, 
алған білімін, көрген тәлімін, түйсінген тәрбиесін, 
сезінген сырын заманның мәдени-рухани болмысы-
на лайықты үйлестіру.

Махмуд Қасымбеков бұл қасиеттерді бір бой-
ына жинап қана қоймай, оларды қоғаммен бірге 
үндестіріп, үйлестіріп келе жатқан тұлға. Елдің 
мәдени-рухани, әдеби-ғылыми салаларының кәнігі 
кейіпкерлерін бес саусақтай біліп, етене арала-
сып, еркін сырласып, әрбір мәдениет, өнер, әдебиет 
қайраткерлерінің шығармашылық қуаты мен 
дарындылық мұратын іштен сезіне алатын сырбаз 
азамат. Сондықтан да ол ақынмен ақынша, ғалыммен 
ғалымша, қаламгермен қаламгерше сөйлесіп, 
олардың әрқайсысымен тонның  ішкі бауындай бо-
лып кете алады.

Ол әсіресе өнер, мәдениет қайраткерлерінің 
мемлекет алдындағы еңбегін елеп, ескеретін кез-
де, қалыптасқан дәстүр бойынша тәуелсіздік күні 
қарсаңында олардың Отан алдындағы еңбегін 
лайықты бағалау тұсында қапы жібермейтін 
қағылез қызметкер. Әрбір үміткердің қоғамға қосқан 
үлесі мен адами өлшемін ескере отырып,  мәдениет 
майданындағы сарбаздық, сардарлық қасиеттерін 
екшей отырып, әрқашан өзінің азаматтық кредосын 
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айқын танытып, керек кезінде принципшіл болмы-
сын көрсете алатын жан.

Елдің мәдени өміріне қай кезде де етене ара-
ласып, Елбасы назарына қажетті құжаттар 
мен пікірлерді дер кезінде жеткізіп, қоғамдық 
ойлардың толқынын сүзгіден өткізе отырып, 
атқарушыдан айқындаушылық деңгейге көтеріліп 
кеткен қызметкер ретінде ол – мәдениет саласының 
қадірменді қайраткері. Рухани томаға-тұйықтықтан 
ада, қызметтік әдеп пен дәстүрге адал, бір сөзбен 
айтқанда, мәдениеттің мәйегі мен дәйегін жан 
жүрегімен сезіне алатын қайраткер ретінде Махмуд 
Қасымбековті осы саланың даусыз ардагері санауға 
толық негіз бар.

  
Халқымыздың қазынасы – жыр-аңыз,
Әдеп, мінез, кісі сыйлау – мұрамыз.
Махмудтың жан дүниесін сезгенде,
Мәдениеттің қайраткерін ұғамыз.

Ұлттың жанын ұғу үшін жан салар,
Әділдікке ара түсіп, жар салар.
Мәдениеттің қайраткері  дейміз біз,
 Мәдениетті мәдениетпен қарсы алар.  

  

ОЛ – МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ҚАЙРАТКЕРІ 

Қазақта: «көп жасағаннан емес, көпті көргеннен 
сұра» деген қанатты сөз бар. Осы сөз тура Махмуд 
Қасымбековке қарата айтылған деуге болады. 

Мемлекеттік қызмет туралы заң, шын мәнінде, 
2000 жылғы қаңтардан бастап күшіне енді. Жал-
пы, өткен жиырма жылдық кезеңде мемлекеттік 
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қызметтің жаңа тұрпатты жас мемлекетке лайық өз 
заңнамасы қалыптасты. Ежелден кеңестік қағидаға 
қол артқан кадр саясаты тәуелсіздік талаптарына 
сай жаңадан жасақталып, ол жаңғырған құқықтық-
нормативтік актілермен байыды. 

Соның ішінде бұдан 4-5 жыл бұрын қабылданған 
«Мемлекеттік қызметшінің ар-намыс кодексінің» 
тұтас түскен 10 тармағы да қай жағынан алып 
қарасаң да Қасымбеков болмысына келеді де 
тұрады. Біздің де Президент Әкімшілігінде қызметте 
жүргенімізге жиырма жылға жуықтап қалды. 
Өзімді осы мемлекеттік мәртебесі жоғары мекеменің 
байырғы тұрғыны санаймын. Кейінгі келген толқын-
толқын жас лек қадіріңді бірде білер, бірде білмес, 
бірақ менен де гөрі осы қасиетті қабырғаның дәм-
тұзын көбірек татқан Махмуд Базарқұлұлы жалғыз 
мен ғана емес, аппараттағы жүздеген жандардың 
әрқайсысын жатқа біліп, жаңылмай бағалап, жай-
күйін қарап, әркез ағалық, әкелік қамқорлығын 
көрсетіп жатады. Отырған жерін бұлдап, қызметін 
құндап, қолдағы билігін көрсетіп, орынсыз сызда-
нып, оқыс қимылдамайды. Қашан да алдына кел-
ген жанның қас-қабағына қарап, ішіне үңіліп, жан 
дүниесіне жақсы көзбен жатырқамай көз тастап, 
ақылын айтып арнаға салып, тәжірибесін көрсетіп, 
тәлім беріп жүргені.

Бұл жылдарда мемлекеттік қызметтің 
қалыптасу кезеңдері әр түрлі сатылардан өтті. Та-
лай қысқартулар, талай оңтайландырулар, та-
лай қайта құрулар, талай қолға бір жапырақ қағаз 
беріп, тағдырыңды таразыға салған шақтар ба-
стан өтті. Мұндай кездерде асығыс асыра сілтеу 
де, шыға шап шешімдер де болып қалып жатады. 
Біреу кейде күйіп кетеді, біреу бір дәннің қауызына 
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сыйып кетеді, біреу біреуге жазықсыз тиіп кетеді. 
Мемлекеттік қызметтің мұндай иіні қатты иірімдері 
мен қаһары сұсты қатты ағыстары үміт қайығын 
төңкерердей болған тұстарда сол адам тал қармап, 
Махмуд Қасымбековке келеді.

Неге келеді? Өйткені, оның азаматтығына, күллі 
аппарат қызметкерлерін бес саусақтай білетіндігін, 
жөнсіз шешім қабылданған жағдайда әділін айтып 
араша сұрайтынын, ақиқатын айтып ара түсетінін 
біледі. Талай жан оған жылап келіп, күліп шығып 
бара жатады. Оған осы жиырма жылдық кезеңде 
өзіміз де талай рет куә болдық. Қандай күрделі 
жағдайда алдына келген адамның жақсы қырын 
жаңылмай табуға тырысып, қолдан келген көмегін 
беруге шындап кіріседі. Бұл оның абзал әкенің 
тәлімін, аяулы ананың тәрбиесін, текті тұқымның 
тағылымын көргендігін көрсетеді. Жылап келген 
жұрт жұбанып, күрсініп келген жан қуанып, оған 
шын көңілден ыстық ықыласын, ризашылығы мен 
рахметін айтып кетіп жатады.

Мемлекеттік қызметте үнемі сұсты болу керек, 
қайтымсыз күшті болу керек деген қасаң қағиданы 
ұстанатындар, өкінішке орай, қазір көбейе бастады. 
Алдына келгеннің апшысын қуырып, тасқаяқтай 
қағыстырып, ашуы мен билігін шабыстырып, 
былғары күрсілерде төбеге қарап жатқандар осын-
дай ізгі жүректі, игі ниетті жандардан тәлім алса 
қайтеді екен деп те ойлайсың. 

Біз Махмуд Қасымбековті мемлекеттік қызметтің 
қайраткері дегенде, негізінен, осы қырынан көбірек 
келдік. Әйтпесе, шегі жеткізбес, шеті таусылмас 
аппарат қызметінің ресми, бейресми мәліметтерін 
жіпке тізіп, аткөпір мысал келтірсек, онымыз 
құрғақ талқанды желге шылағандай біржақты 
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болар еді. Сондықтан да Махмуд Базарқұлұлын 
мемлекеттік қызметтің майталманы деп бағаласақ, 
ол асыра айтқандық болмас. Қатал да ресми болып 
көрініп, халықтың көңілін қобалжытып жіберетін 
мемлекеттік қызметтің бел ортасында осындай 
жан дүниесінің жұмсақтығын жоғалтпаған Махмуд 
Қасымбеков атты азамат бар екенін айтудың реті 
келгені бір ғанибет. 

Мемлекеттің мәртебесін ойлаған,
Қоғамның да тынысына бойлаған.
Қызметтің қағидасын тұғыр ғып,
Келе жатыр қарапайым, ойлы адам.

Ұлық болып, көрсететін кішілік,
Жан дүниедегі жарасымды кісілік.
Қызметте әділ жолдас, әріптес,
Қандай жақсы қарапайым түсінік.

ОЛ – ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚ ҚАЙРАТКЕРІ

Айтулы азаматтың алты қырын айта отырып, 
тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқтағанды 
жөн көремін. 

Махмуд Қасымбековтің айшықтап айтар алты 
қырының бірі, бірі ғана емес – бірегейі оның 
қарапайымдылық қыры. Қарапайымдылық деген 
қасиет азаматқа Аллатағаладан қонатын болса ке-
рек. Қай кезде де, қандай жағдайда да қалыбынан 
аспай, орынсыз саспай, ашуын ауыздықтап, адам 
жанын жаралар артық жерді баспай, ініге аға, ағаға 
іні, әріптеске дос, жолдасқа бауыр бола алатын 
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жақсы қасиетті жүрегіне орнықтырған ол көптің 
құрметтісі, жұрттың сүйіктісі.

Бірақ ол қарапайымдылықты қарабайырлыққа, 
жақсылықты жайдақтыққа, мәртебені мақтанға, 
билікті бетбақтыққа жібермейді. Қашан көрсең сыр-
баз, сарабдал, сабырлы. Құранда адамның ең аб-
зал қасиеті – сабырлылық деген сүре бар. Тегінде, 
сабырлылық мен қарапайымдылық – телқоңыр 
тіркес, егіз ұғым. Қалыптасқан шартты тіркестер бар: 
мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері, мәдениет 
қайраткері деген. Бірақ осылардың бәрінің алтын 
қазығы, қазыналы көмбесі – қарапайымдылық. Мах-
муд Базарқұлұлы Қасымбеков – қарапайымдылық 
қайраткері. 

Әрине, мемлекет, қоғам, мәдениет, ғылым, т.б. 
салалардың қайраткерлері болу да оңай емес, бірақ 
болуға болады. Ал қарапайымдылық қайраткері болу 
– қиынның қиыны. Оны жаратылыс береді, табиғат 
сыйлайды. Демек, Махмуд Қасымбеков өзінің Алпы-
сына – талтүсіне ең үлкен атақ – қарапайымдылық 
қайраткері атағын алып жетіп отыр. Алда әлі  бедерлі 
бесін бар, еңбекқор екінті бар, абыройлы ақшам бар, 
қадірлі құптан бар. 

Ат үстінен түспесін Азамат!
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