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Талғат
МАМАШЕВ 
«Туған тіл» альманахының 
бас редакторы

Биыл тәуелсіздігімізге 25 жыл толып отыр. 
Алайда осы азаттықты  аспаннан түскендей көріп, 
тәуелсіз елдігіміздің құнына жетпей, бағалай алмай 
жататын кезіміз аз емес. Әсіресе шеттен келген қазақ 
диаспорасы ресми тілді білмей, кирилл әріптерін 
танымай, көңілдеріне қаяу түсіп, реніштерін 
айтып жатады. Бұл да – уақыт еншісіндегі, мерзімі 
жеткенде шешілетін түйін. Қанша боздағымыз осы 
тәуелсіздіктің ақ таңын аңсап өтті десеңші өмірден? 
Алаш қозғалысының көсемі – Әлихан Бөкейхановтың 
150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып 
өтіп жатыр. Сонау ХХ ғасырдың басында Әлихан 
Бөкейхан бастаған көзі ашық, намысты азаматтар 
Қазақ мемлекетінің жеке шаңырағын көтеру үшін 
Алашорда үкіметін құрды. Алайда Кеңес Одағы асқақ 
арманды жөргегінде тұншықтырып, сол бір зиялы 
қазақ азаматтарының бәрін құрбандыққа шалғаны 
тарихтан белгілі.  Қазақ атаулының асқақ  арманы 
болған тәуелсіздікке іс жүзінде ең алғаш қол созған 
Алаш қозғалысының құрылғанына келесі жылы бір 
ғасыр толады. Осыған орай «Әлихан Бөкейханның 
қазақ мемлекеттігі жайлы идеялары» мен «Алаш 
зиялылары және ұлт тілі» атты ғылыми мақалаларды 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Тәуелсіздік жолында басын бәйгеге тіккен, биыл 
150 жылдығы аталып өткелі отырған, қазақтың 
біртуар азаматы – Зуқа  батыр. Зуқа батырдың 150 
жылдығына орай Еуропаның 11 елінде, Астана 
мен Алматы қалаларында халықаралық ғылыми 

конференция, футбол турнирі өтті. Бұл да – тәуел сіз-
дігіміздің жемісі. 

Қолдарыңыздағы альманахтың әр санында жал-
ғасып келе жатқан жақсы дәстүр бар. Диаспора 
мәсе лелерін жан-жақты сөз ету  альманахтың негізгі 
міндетіне айналған. Осы шетелдегі қазақ диас-
порасымен байланыстың жолға қойылуына ерен  
еңбегі сіңген, шегарадан тыс аймақтардан атамекенге 
оралған 1 миллион қазақтың көшіп келуіне, орна ла-
суына тікелей көмек жасаған жандардың қызметін 
де біз еш уақытта атаусыз қалдырмауымыз қажет. 
Тоқсаныншы жылдардың орта шенінде қазақ көші-
қонының тізгінін ұстаған Ғазиз Есмұханов пен 
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы алғаш құрыл-
ғаннан бері осы ұйым төрағасының орынбасары 
болып үздіксіз қызмет етіп келе жатқан Сұлтанәлі 
Балғабаев диаспора ісіне өлшеусіз үлес қосты. Биыл 
– осы ардагер екі азаматтың мерейтойы. Ғазекең 
сексеннің сеңгіріне көтерілсе, Сұлтекең жетпіс-
тің белесіне шығып отыр. Мерейтой иелерінің қыз-
меті мен өмірі туралы мақалалар диаспора ісіне 
бейжай қарай алмайтын қалың оқырманымыз үшін 
қызғылықты дүние боларына сенім мол. 

Айтулы ғалым Тұрсынбек Кәкішевтің өмірден 
озғанына бір жылдан аса уақыт болды. Сөз зергері, 
ғалым ағамыздың «Мағжан мен Сәкен» атты мақа-
ласын «әдебиетсүйгіш, зерделі жастарымызға ойазық 
болсын» деген ниетпен ұсынып отырмыз. 

Еліміздің егемендігі баянды болып, мәңгі жал-
ғасын таба берсін деп тілейік, ағайын!  

РЕДАКТОР БАҒАНЫ
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Құрметті конференцияға қатысушылар! 
Ханымдар мен мырзалар! 
Қонақжай әрі бейбітсүйгіш Қазақстан 

жеріне қош келдіңіздер! 
29 тамыз – барша адамзат тарихындағы 

айтулы күн. 
25 жыл бұрын, дәл осы күні менің 

Жарлығыммен жер бетіндегі ең үлкен ядролық 
сынақ алаңдарының бірі – Семей полигоны 
жабылды. 

40 жыл бойы 500-ге жуық ядролық жары-
лыс жасалған полигонның үні біржола өшті. 

Осылайша, халқымыз тәуелсіздік таңы 
атар сәтте бейбітшілік жолын таңдайтынын 
барша әлемге паш етті.

Бұл – Қазақстанның жаһандық қауіпсіздік 
көшін бастаған теңдессіз қадамдарының бас-
тауы болды. 

ҚАЗАҚСТАН – ЖАҺАНДЫҚ 
ҚАУІПСІЗДІК КӨШБАСШЫСЫ

29 тамыз күні 
Астанада Семей 

ядролық сынақ 
полигонының 

жабылуына 25 жыл 
толуына арналған 
«Ядролық қарусыз 
әлем құру» атты 

халықаралық 
конференция өтті. 

Оның жұмысына 
Қазақстан 

Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев 
қатысып, сөз сөйледі. 

Биыл біздің еліміз Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дық мерейлі белесін атап өтуде. 

Қазақстан ширек ғасырдан бері тұтас жер 
беті бейбітшілікке бөленуі үшін бар күш-
жігерін салып келеді.

Біз қуаты жөнінен әлемде төртінші орын ға 
ие ядролық қарудан өз еркімізбен бас тарттық. 

Әлемдік қауіпсіздікті нығайту жолында 
көптеген тың бастамалар көтердік. 

Қазақстанның бұл бағыттағы санжылдық 
ерік-жігері мен ұсынған «Әлем. XXI ғасыр» 
манифесінде көрініс тапты. 

Біздің бейбіт бастамаларымыздың бәрі 
де әлем қауымдастығының жаппай қол дауы-
на ие болуда. Соның нәтижесінде Қазақ-
стан жаһандық ядролық қарусыз әлем қоз-
ғалысының көшбасшысына айналды. 

Біздің ұсынысымызбен бүгінде жер жүзі 29 
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тамызды «Ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың 
халықаралық күні» ретінде атап өтеді. 

Бұл – Қазақстанның бейбіт бастамалары жер 
бетін дегі барша елдің мүдделеріне сай келетінін 
көрсетеді.

Бүгінгі форум да бәрімізді ортақ мақсатқа 
жұмылдырып, жаһандық қауіпсіздікті нығайта түсуге 
сүбелі үлес қосатынына сенімдімін. 

1991 жылы 29 тамызда біздің еліміз үшін де, бүкіл 
әлем үшін де тарихи маңызға ие оқиға болды. Біздің 
жеріміз бен халқымызды 40 жылға жуық қасірет 
шектірген милитаризмнің ең зұлмат сынағы ширек 
ғасыр бұрын заңдық тұрғыдан тоқтатылды.

Осы оқиғаның қарсаңындағы бірнеше онжылдық 
бойында әлем атом қаруын қысқарту, оны сынауға 
мораторий жариялау үдерістері арқылы ядролық 
қауіп деңгейін азайтуға тырысты. 

Біз әлемдегі ең үлкен сынақ полигонын жабу 
туралы Жарлық қабылдау арқылы Қазақстанда 
«Гордиев түйінін» бірінші болып үздік. 

Біздің шешімімізден кейін ядролық державалардың 
полигондары үнсіз қалды, бірақ олардың ешқайсысы 
әлі жабылған жоқ. 

Қазақстан – осындай қадамға алғаш барған ел. 
Халқымыздың қалауы осындай болды. 
Бұл оқиғаның бүкіл планета үшін ұлық мәні де 

осында жатыр.
Сондықтан біз осы конференцияға жоғары мәр-

тебелі шетелдік қонақтардың қатысуын Қазақстанның 
жаһандық антиядролық қозғалыстағы қызметін 
(үлесін) халықаралық мойындау актісі ретінде қарас-
тырамыз. 

Мен біздің конференция ядролық сынақтарға 
тыйым салу, атом қаруын таратпау, адамдарды 
ядролық ессіздік қаупінен арылту үрдісін жандандыру 
ісіне маңызды үлес қосатынына сенімдімін. 

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Атом энергетикасының ашылуы ХХ ғасырдағы 

ғылымның ең айтулы жетістіктерінің бірі еді. 
Бірақ оны әскери мақсатта пайдалану адамзат 

тарихындағы ең қауіпті әрі ең үлкен адасушылық 
болды. 

Атом қаруын қолданатын соғыста жеңу әншейін 
елес екенін ұлы ғалымдар, әскери стратегтер мен 
саясаткерлер ядролық дәуірдің қарсаңында-ақ дәлел-
деді. Бұл соғыста бәрі жеңіледі.

Жалпыға ортақ жеңілістің құны – әлемді құрту 
болмақ. 

Ядролық апокалипсистің ұдайы төніп тұратын 
қылышының астындағы өмірге бой үйрету әсері 
әлден-ақ ұрпақтан ұрпаққа генетикалық тұрғыдан 
беріле бастады. 

Адамзат осы бір қатерлі құрсауды үзе ала ма?
Семей ядролық сынақ полигоны жабылуының 25 

жылдық мерейтойы – «тажал қаруын» қысқарту әрі 
толық тыйым салу жөніндегі күрестің жаңа кезеңін 
бастау үшін жақсы себеп. 

Планетаның өзін өзі жою қатерін толық еңсеруге 
ұмтылып отырған Қазақстанның бірегей тәжірибесі 
әлемдік тарихтағы бірден-бір әрі қайталанбаған 
қадам болып қалып отыр. 

Семей ядролық полигонын жабу туралы шешім біз 
әлі бұрынғы КСРО-ның бір бөлшегі болып отырған 
кезде қабылданды. 

Одақтық әскери-командалық мәшиненің қуатты 
қарсылығын еңсеруге тура келді. 

Сол кезде, КСРО күйрегеннен кейін, біз қуаты 
жөнінен әлемдегі төртінші зымырандық-ядролық 
арсеналға иелік етіп қалдық. 

Біздің территориямызда 104 құрлықаралық бал-
листикалық СС-18 («Сатана») зымырандары ор на-
ласты. 

Оларға 1400 ядролық оқтұмсық орнатылған бо-
латын.

Біздің аэродромдарымызда 370 қанатты ядролық 



№3(2016 )6

зымыраны бар 40 стратегиялық бомбалаушы ТУ-95 
МС ұшағы болды. 

Бұл Францияның, Ұлыбритания мен Қытайдың 
ядролық күштерін қоса алғандағы әлеуеттен артық 
болатын. 

Семей полигонында ядролық қаруды өндіріп, 
жетілдіруге дайын тұрған қуатты ғылыми-зерттеу 
инфрақұрылымы қалды. 

Бұған қоса Қазақстан табиғи уранның әлемдік 
қорының төрттен бірін иелене отырып, оны байыту-
дың толық циклына, ядролық отын, реакторлар мен 
қондырғылар өндірісіне иелік етті. 

Елдің аумағында ядролық отынмен жұмыс істейтін 
5 қондырғы болды, оның ішінде Ақтау қаласындағы 
атом реакторы да бар.

Осындай қуатты әлеуеттен бас тарту үшін күшті 
саяси ерік-жігер керек еді. Ашығын айтайын, біздің 
қоғамның бір бөлігі ядролық мәртебені сақтауды 
жақтады. 

Осы бір жалған арбауға илікпеу үшін зор күш-
жігер қажет болды. 

Ядролық қару мен ядролық держава мәртебесінен 
бас тарту біздің саналы, шынайы таңдауымыз, 
Қазақстанның бүкіл халқы қолдаған ерікті акт болды.

Осы тарихи шешімнің гуманитарлық өлшемі де 
айтарлықтай маңызды еді.

Қазақстан аумағында іс жүзінде 40 жыл бойы 
жүргізілген үздіксіз ядролық қару сынағы жеріміз бен 
ұлтымыздың денсаулығына алапат зиянын тигізді. 

Барлығы 456 ядролық және термоядролық заряд 
сыналды, оның 116-сы ауада жасалды.

Ауданы 300 мың шаршы шақырым полигонның 
айналасында шамамен бір жарым миллион адам 
тұратын! 

Ал кеңестік әскери басшылықтың Қазақстанның 
аумағында полигон орналастыруға қатысты құжаттық 
негіздемесінде осы жерлердің «елсіздігі» туралы 
жалған сөздер бар. 

Полигон ғана емес, оған жапсарлас аумақтар да 
интенсивті радиоактивті ластануға ұшырады.

Бұл сол төңіректе тұратын адамдардың, сондай-
ақ барша тірі табиғаттың сәулелік патологияға 
ұшырауына әкелді. 

Мамандардың бағалауынша, сәулелік зақымдануға 
ұшыраған азаматтардың жалпы саны 500 мың адамға 
дейін жетеді. 

Әлі бірнеше қазақстандық ұрпақ өз денсаулығынан 
сол қатерлі сынақтардың салдарын сезінетін болады.

Әлемдегі басқа бірде-бір ел Қазақстан мен 
қазақ стандықтар сияқты ядролық сынақтан зардап 
шекпеген шығар, сірә.

Біздің ядролық қарудан азат әлемге бүгінгі ұм-

тылы сымыз – жалпы ұлттық Мәңгілік Ел идея сының 
маңызды құрамдасы. 

Құрметті конференцияға қатысушылар! 
Қазақстан үлгісінде ширек ғасыр ішінде біз 

ядролық қарудан азат әлем құрудың тиімді моделін 
қалыптастырдық. 

Осы модельді біз әлемнің барлық еліне пай-
далануды ұсынамыз. 

Ол мынадай арқаулық негіздерді құрайды. 
Бірінші, бұл – Семей ядролық сынақ полигонын 

жабу, ядролық қаруға иелік етуден бас тарту мен 
оны өз аумағында орналастыруға кез келген уақытта 
тыйым салу туралы кең ауқымды жалпыұлттық 
консенсус негізінде еркін қабылданған шешім.

Екінші, біз Тәуелсіздігімізге ядролық полигонсыз 
иелік еттік! 

Біз Тәуелсіз елімізді құрып, бекіттік, оның жоғары 
халықаралық беделіне ядролық қарусыз-ақ қол 
жеткіздік! 

2006 жылы Орталық Азияда ядролық қарудан азат 
аймақ құру туралы Семей шартына қол қойылды. 

Оған қатысушылар – Қазақстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан, Түрікменстан мен Өзбекстан – 2015 жылы 
арнайы хаттамамен ресімделген ядролық клубтың бес 
державасынан қауіпсіздік кепілдігін алды. 

Осылайша, 1994 жылы ядролық державалардың 
Будапешт меморандумына қол қоюын есепке ала кел-
генде, еліміз қауіпсіздіктің қосарланған кепіл демесіне 
ие болып отыр. 

Үшінші, Қазақстан ядролық қауіпсіздік сала-
сындағы барлық іргелі халықаралық шарттардың 
қатысушысы болып табылады. 

Төртінші, Халықаралық келісімдер негізінде, 
транспарентті режімде біз ядролық қаруы жоқ ел 
мәртебесін алу бойынша практикалық іс-қимылдың 
толық циклын жүзеге асырдық. 

Бесінші, денуклеаризацияның қазақстандық мо-
делі еліміздің Ресеймен, АҚШ-пен және басқа да 
бірқатар елдермен, сондай-ақ халықаралық ұйым-
дармен кең көлемді халықаралық ынтымақтастығына 
арқа сүйейді. 

АҚШ сенаторлары – Семьюэль Нанн мен 
Ричард Лугардың бастамасы бойынша қабылданып, 
жүзеге асырылған «Қауіп-қатерді бірлесіп азайту» 
бағдарламасы орасан зор рөл атқарды. 

Оның шеңберінде Қазақстанда әскери атомның 
барлық нысанын жою бойынша жүргізілетін жұмыс-
тар толықтай қаржыландырылды.

2012 жылы АҚШ, Ресей және Қазақстан Прези-
денттерінің бұрынғы Семей полигонында үш жақты 
ынтымақтастықты жалғастыру туралы Бірлескен мә-
лім демесі қабылданды. 

Біз халықты және Семей өңірінің зардап шеккен 
жерлерін оңалту бойынша бірқатар қарар қабылдаған 
БҰҰ көмегін әрқашан сезініп келдік.

Қазақстандықтар бірқатар донор-елдер – Жапония 
мен Еуропалық одақ мемлекеттерінің бұрынғы по-
ли гон аумағында экологиялық тепе-теңдікті сақ-
тап, қалпына келтіру, радиациядан зардап шеккен 
адамдарға медициналық көмек көрсету бойынша 
үлесін ерекше бағалайды. 
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Біз әлемдік қоғамдастықтың радиациялық ластану 
салдарын жою бойынша жұмыстарға көмегі күшейе 
түседі деп үміттенеміз. 

Алтыншы, еліміз ядролық мәртебесінен бас 
тарта отырып, ядролық энергетика мен ядролық 
отын өндірісін қоса алғанда, бейбіт атомды дамыту 
мүмкіндігін сақтап қалды. 

Ұлттық ядролық орталық пен «Қазатомөнеркәсіп» 
Ұлттық атом компаниясы құрылып, жұмыс істеуде. 
Біз «Төмен байытылған ядролық отын халықаралық 
банкінің депозитарийі» атандық. 

Бұл факт Қазақстан қауіпсіздігінің жоғары 
деңгейі мен біздің жоғары халықаралық беделімізді 
айғақтайды. 

Жетінші, бүгінгі әлемде Қазақстан жаһандық 
анти ядролық қозғалыста көшбасшылық шебін сақтап 
келеді. 

Біздің бастамамыз бойынша мәні барлық адамды 
ядролық қаруға жаппай тыйым салу жолындағы 
күреске жұмылдыру болып табылатын АТОМ жобасы 
жүзеге асырылуда. 

Әлемдік қоғамдастық болашақта Қазақстанның 
ядролық қарудан азат әлем құру жолына қадам 
басудағы тәжірибесінің осы жеті іргелі негізін лайық-
ты бағалап, пайдаланатынына сенімдімін. 

Ханымдар мен мырзалар!
ХХІ ғасырда әлемді жаһандық ядролық соғыс 

қатерінен арылтудың парасатты баламасы жоқ. 
Жер өркениетінің дамуы, ғылыми-техникалық 

прогрестің жаңа кезеңіне тым тақап келген Төртінші 

индустриялық революция, ядролық қаруды таратпау 
әрі жою міндетін адамзаттың аман қалуы мәселесіне 
айналдырып отыр.

Қазіргі кезде әлемдік ядролық жанжал алдындағы 
жалпыға ортақ қауіп сезімі ішінара ұйқыға кеткендей. 

Кейбіреулер алдыңғы онжылдықтарда қалып-
тасқан халықаралық уағдаластықтар жүйесіне үміт 
артады. 

Бірақ шындық мынадай: қабылданған шарттар 
ядролық клуб державаларының ХХ ғасырдың ең 
соңында кеңеюіне кедергі келтіре алмады. 

Халықаралық құқықта, өкінішке қарай, атомды 
әскери қолдануға тыйым салатын режімді айналып 
өтуге мүмкіндік беретін көптеген екіұштылықтар бар. 

Планетаны ядролық суицид қатерінен азат етудің 
жолы жеңіл болмайтыны айтпаса да түсінікті. 

Ол түбегейлі ментальді өзгерістерді, жаңа көп-
жақты саяси шешімдерді, халықаралық қатынастарда 
сенімнің жоғары деңгейін талап етеді. 

Мұқият дайындалып жасалған бағдарлама мен 
бүкіләлемдік қоғамдастық іс-қимылының үйлесімді 
алгоритмдері қажет екенін атап көрсетті. 

Біріншіден, ХХІ ғасырда адамзат дамудың жаһан-
дық қауіпсіздіктің ажал құштырар сын-қатерлері тіпті 
де планетада жинақталған ядролық қарудың саны 
емес, оның бар болу фактісінің өзі болып табылатын 
нүктесіне жетіп отыр. 

Оның халықаралық террористер қолына түсу 
ықтималдығы әлденеше есе қауіптірек. 

Және бұл әлемнің барлық елінің таратпау үдерісіне 
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жаппай қатысуы үшін айтарлықтай аргумент болып 
табылады. 

Екіншіден, ядролық қаруды таратпау, қарусыздану 
үдерістеріндегі табыс немесе сәтсіздік әлемдік 
қоғамдастықтың милитаристік анохранизмді еңсере 
білу қабілетіне тікелей тәуелді. 

Болуының өзі арандатушылық пен мағынасыздық 
туындататын әскери блоктарды өткеннің еншісінде 
қалдырған жөн. 

Өзімнің жалпыәлемдік соғысқа қарсы шаралар 
туралы көзқарасымды мен әлемді бірте-бірте демили-
тариязациялау үшін негіз бола алатын «Әлем. ХХІ 
ғасыр» манифесімде мазмұндап бердім. 

Мен планетаны ядролық өзін өзі жою қатерін 
шешімді түрде төмендету мүмкіндігін осыдан 
көремін.

Үшіншіден, әскери қуаттардың осындай түрлеріне 
де-факто ие барлық мемлекеттің қатысуымен ядролық 
арсеналды қысқарту үдерісін көпжақты қылу қажет.

Оған қазіргі таңда «табалдырықтағы» топқа 
жататын мемлекеттердің ядролық мәртебелерін толық 
заңдастыру алғышарт қалауы тиіс. 

Барлық ядролық держава Ядролық қару-жарақты 
қысқарту туралы шарт қалыптастыру бойынша 
келіссөздерге кірісуі керек. 

Төртіншіден, ХХІ ғасырда ядролық қауіпсіздіктің 
халықаралық құқықтық базасы өз негізін нығайтты.

Қазақстанның бастамасымен БҰҰ Бас Ассам-
блеясы 2015 жылдың 7 желтоқсанында адамзат тари-
хында алғаш рет Ядролық қарудан азат әлем құру 
туралы жалпыға ортақ декларация қабылдады. 

Қазірде ядролық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі 
барлық халықаралық құқықты кодификациялаудың 
маңызы зор. 

Ядролық державалардың атом қаруына ие болудан 
өз еркімен бас тартқан, сондай-ақ ядросыз мәртебесіне 
ие мемлекеттерге кепілдіктерінің заңдық тұрғыда 
міндеттейтін жүйесін дамыту қажет. 

Ядролық қаруға ие болуға, таратуға қарсы 
қатаң шаралар қолданудың нақты жұмыс істейтін 
механизмін қалыптастыру керек. 

Мұндай көпжақты келісімдерді БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің қарарларымен бекіткен орынды. 

Қазақстан БҰҰ-ның ядролық қаруға толық және 
жаппай тыйым салуына қол жеткізу үшін іс-қимылдар 
жасауда. 

Бесіншіден, бізге ірі державалар мен күштердің 
жаңа орталықтарымен арадағы қарым-қатынасты 
реттейтін жаңа механизм қажет. 

Оның сыртында дау-жанжалдардың алдын алу 
үшін жаңа халықаралық ұйымдар құру немесе қазіргі 
бар институттарды реформалау қажет деп есептеймін. 

Ірі державалардың арасына қатысты дағдарыс-
тарды басқару жүйесін құру керек. 

Сондай-ақ қару-жарақтың қарапайым түрлері мен 
жаңа әскери технологияларды таратуға бақылауды 
күшейтудің де маңызы зор. 

Мен бүкіл үкіметтерді ядролық қауіпсіздік негізін 
құрайтын халықаралық шарттар мен институттарды 
одан әрі нығайту бойынша жаңа міндеттемелер 
қабылдауға шақырамын. 

Мен сондай-ақ бүгінде өз елдері мен халықтарының 
өкілі болып табылатын парламентшілерді де осы іске 
белсенді атсалысуға шақырамын. 

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің жаңа 
мүшесі ретіндегі қызметі халықаралық бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті нығайту жөніндегі осы және өзге де 
шараларға арналады. 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақты мүше, ядролық 
қарудың ең үлкен арсеналына ие мемлекеттерге бүкіл 
әлем алдында айрықша жауапкершілік жүктеледі. 

Біз дәл сол мемлекеттер осы жұмысқа басшылық 
жасап, үлгі көрсетуі тиіс деп санаймыз. 

Алтыншыдан, ядролық қауіпсіздікті күшейтуге, 
ядролық қаруларды сынап, жетілдіруге қарсы кең 
ауқымды қоғамдық қозғалыс ядролық қатерден арылу 
ісіне жаңа серпін беруі тиіс. 

Қымбатты достар!
ХХІ ғасырда адамзаттың ядролық қарудан азат 

әлемге қарай лайықты жол табуға күш-қуатының 
жететініне сенімім мол. 

Семей ядролық полигоны жабылуының 25 жыл-
дық мерейтойын салтанатты жағдайда атап өте 
отырып, біз әлемді ядролық өзін өзі жойып жіберу 
қатерінің ешқайда жоғалып кетпегенін тағы да 
сезінуге шақырамыз.

Әлемдік қоғамдастықтың байыпты ұжымдық іс-
қимыл энергиясына ұлғайтылған ерік-жігері мен 
ой-санасының біздің планетамыздың ядролық апат 
шыңырауына қарай қадам басуына жол бермейтініне 
сенемін. 

Бүгінде оны ең бір күйреткіш қарудан азат ете 
отырып, әлемді неғұрлым қауіпсіз етуге әлі де мүм-
кіндік бар. 

Бүгін осы мінберден айтылатын үндеулер мен ұсы-
ныс тардың саясаткерлер мен ғалымдардың, бүкіл ізгі 
ниетті адамдардың құлақтарына жетеріне сенімім мол. 

* * *
Ең алдымен, Қазақстан мен оның халқының атына 

айтылған жылы сөздері үшін бүкіл конференцияға 
қатысушыларға шынайы ризашылығымды білдіргім 
келеді. Ядросыз әлемге қол жеткізуге бағытталған 
сындарлы идеялар мен ұсыныстар үшін алғыс 
айтамын. 

Олар конференцияның қорытынды құжаттарын 
дайындауда ескеріліп, халықаралық ұйымдарға жі-

бері леді. 
Біздің конференцияның дәл бүгін – 29 тамызда 

өтуінің де символдық мәні бар. Бес жыл бұрын, 2011 
жылы Халықаралық ядросыз әлем үшін форум да 
Ядросыз әлем үшін Астана декларациясы қабыл дан-
ды. 

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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Бүгінде ең бір белгілі қайраткерлер шоғырының 
қатысуы біздің форум проблемасының мейлінше 
көкейтесті әрі маңызды екенін көрсетеді. 

Адамзаттың озық бөлігінің ядролық қаруға тыйым 
салып, жоюға деген ұжымдық ерік-жігерінің көрінісі 
де осы болып табылады. 

Қазірде бірыңғай үндеулермен ғана шектелмей, 
планетамызды ядросыз болашаққа қарай нақты 
істермен алға бастырудың маңызы айрықша зор. 

Ол жер тұрғындарының болашақ ұрпағының 
бақыты мен өркендеуі үшін, бүкіл елдер мен 
халықтардың мүддесі үшін қажет. 

Ядролық қару туралы ортақ конвенцияның 
талданып, қабылдануы бұл бағыттағы нақты 
қадамдардың бірі болып табылады. Сіздер қолдау 
көрсетеді деп үміттенемін.

Ол ядролық қаруды орнатуға тыйым салып, оның 
ішінде оған ие елдер үшін де оны жоюдың нақты 
мерзімдерін белгілеуі тиіс. 

Сонымен бірге біз ядролық қаруға заңнан тыс-
қарылық мәртебесін беретін өзге де заңдық тұрғыда 
міндеттейтін құжаттардың қабылдануын жоққа шы-
ғар маймыз. 

Жаһандық ядролық қарусыздануға қосқан біздің 

еліміздің үлесіне және менің жеке өзімнің қарапайым 
үлесіме берілген жоғары бағалар үшін тағы да риза-
шылық сезімін білдіргім келеді. 

Сондай-ақ Қазақстан Президентінің Жаһандық 
бейбітшілік және қауіпсіздік сыйлығын тағайындау 
туралы бастама үшін алғысымды білдіремін. Бүтіндей 
алғанда, мен бұл бастаманы қолдаймын. Сірә, оны 
«Ядролық қарусыздану сыйлығы» деп атау дұрыс 
болатын сияқты, оның атауын әлі де ойлану қажет. 

Біз ойласып, осындай сыйлық тағайындау жөнінде 
шешім қабылдайтын боламыз. 

Қарашада Қазақстан астанасында менің баста-
маммен Астана бейбітшілік саммиті шақырылатынын 
хабарлағым келеді. 

Оған мемлекеттердің, үкіметтердің басшылары, 
белгілі саясат және қоғам қайраткерлері, көптеген 
елдердің ғалымдары мен бизнесмендері қатысады. 

Жаңағыдай сыйлықты тағайындап, оны алғашқы 
лауреатқа тапсыру туралы дәл осы саммитте әңгіме 
қозғауға болар еді. 

Конференцияға қатысушылардың бәріне тағы да 
алғыс айтамын.

Сіздерге өз қызметтеріңізде зор табыс тілеймін.
Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рақмет!

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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Ұлттың бойындағы сан ғасырлар 
жинақ талған рух пен мұраттың ұлы 
бұлқынысы болған Алаш қозғалысы 

ел тағдырына қатысты барша идеяны өзіне өзек 
еткені бүгінде көбімізге белгілі. Құдайға тәуба, 
Алаш қайраткерлері күресінің тағылымы да, 
Алаш қаламгерлерінің мұрасы да жылдан жылға 
қазақтың рухани-мәдени өміріне еніп, «Алаш» 
сөзі аяулы ұғым, қасиетті түсінік ретінде 
қоғамымызда асқақтатыла айтылып келеді. 
Күнделікті теледидардан, радиодан, газеттерден 
«Алаш» сөзінің айрықша мән беріліп 
айтылғанына, жазылғанына куә болудамыз. 
Яғни, Алланың қалауымен қазақ баласының 
жаны мен жүрегіне, ойы мен пікіріне, санасы 
мен сезіміне «Алаш» ұғымы уақыт өткен 
сайын бойлай түсуде. «Партия ұраны десек, 
бабамыздың «Алаш» ұранынан артық ұранды 
іздесек те таба алмаймыз. Сүйтіп қазақ саяси 
партиясының атын «Алаш» қою ойлап әуре 
болмастан ауызға түсіп отыр», – делініпті 
«Алаш» партиясы құрылған Бірінші жалпықазақ 
сиезі жөнінде жазылған «Қазақ» газетіндегі 
сүйінші мақалада /1, 414/. Сонау XX ғасырдың 
басында елдің еркіндігі үшін күрескен ерлер 
қалаған осы қасиетті сөз тәуелсіздігіне жеткен 
қазақ баласына да соншалықты қымбат, аяулы 
ұғымға айналуда. Бұл – санамыздың жаңғыруы, 
тарихи тамырларымызды қастерлеуіміз, елдіктің 
белгісі, өсер жұрттың өнегесі.

Алаш зиялыларының саяси және рухани 
күресіндегі негізгі мақсат, орасан міндет – 
ұлтымызды ұйыстыру, сол арқылы елдігімізді 
айқындау десек, осындай ұлан-ғайыр сауапты 
істің аясында ана тілімізді сақтау мәселесі 
тұрды. Алаш қайраткерлерінің қай-қайсысы да 
тілдің саяси, қоғамдық һәм рухани үлкен күш, 
ұлтты біріктіруші қуатты құбылыс екендігін 
жақсы сезінді. Сондықтан да Алаш сияқты 
аса ірі қозғалыстың рухани тінінде қазақ тілі 
мәселесі ерекше орынға ие болды. 

Ұлт-азаттық күрес заманы қалыптастырған 
зиялылардың ана тілімізге арналған еңбектері, 
тіл жолындағы алуан күресі – бүгінгі өзі де 
азат, тілі де азат күнге жеткен қазақ баласына 
тағылымды мұра, өміршең өсиет. Алаш 
зиялыларының тіл төңірегіндегі еңбектерінің 
алуандығы – олардың ұлт тағдырындағы 
тілдің төтенше маңызын әрі терең, әрі жан-
жақты түсінгендігін аңғартады. Соған орай 
Алаштың тілдік мұрасын сантарапты құбылыс 
деп бағалай келе, оны бірнеше аспектіде 
сипаттаудың бірқатар мүмкіндігін аңғартпақпыз.

Біріншіден, Алаш азаматтары қазақ 
ғылымының төлбасы әрі арналы саласы 

ретінде ең алғаш болып тілтану ғылымының 
іргетасын қалады. Оның себебіне үңілсек, 
Алаш қайраткерлерінің барлық ұлттық 
ерекшеліктердің ішінен халықтың болмысын, 
өткені мен бүгінін танытарлық тіл сияқты ең 
көрнекті құбылысты таңдауы аса қисынды еді. 
Қандай ғылым болса да, әлбетте, белгілі бір 
қолданбалы, жүзелік сипаттан өрістейді. Осы 
тұрғыдан келгенде, Ахаңның тіл саласындағы 
еңбектері, кейінірек жазылған Халел 
Досмұхамедұлының, Телжан Шонанұлының, 
Елдес Омарұлының еңбектері алдымен 
оқытуға, білім беруге арналған дүниелер 
болатын. Айталық, Ахмет Байтұрсынұлының 
«Оқу құралы», «Тіл – құралы», Телжан 
Шонанұлының, Елдес Омарұлының оқу-
әдістемелік мақалалары осыны аңғартады. 
Әсіресе тіліміздің жазу үлгісінің, емлесінің 
қалыптасуындағы Алаш зиялыларының 
орны алабөтен. Алаш оқымыстыларының 
қазақ тіл білімі тарихындағы орнын 1924 
жылы Орынбор қаласында өткен қазақ 
білімпаздарының тұңғыш сиезі де байқатты. 
Осы алқалы, тарихи жағынан маңызды 
ғылыми жиындағы А.Байтұрсынұлының, 
Е.Омарұлының, Н.Төреқұлұлының 
баяндамалары, Т.Шонанұлының, М.Дулатовтың, 
Х.Досмұхамедұлының, М.Тұрғанбайұлының, 
М.Саматұлының сөйлеген сөздері, ой-пікірлері 
тілтану ғылымының күрделі мәселелерін 
шешуде алаштықтардың қаншалықты үлкен 
еңбек сіңіргендігін, қаншалықты эрудициясы 
мен инстуициясы бай тұлғалар екендіктерін 
айғақтады. Осы сиезде, негізінен, әліпби, жазу 
ережелері тақырыптары баса көтерілгенімен, 
олар тілдің сан алуан мәселелері төңірегінде 
сөз қозғауға өрісті ой тудырды. Осындай 
білімпаздар сиезі, біздің пайымдауымызша, 
бүгін де қажет сияқты. Себебі емледе болсын, 
терминологияда болсын, ономастика саласында 
болсын, тілші ғалымдармен бірге басқа ғылым 
салаларының өкілдерімен бірге ақылдасып, 
ортақ уәжге келерлік мәселелер баршылық. 
Алаш оқымыстылары қалыптастырған қазақ 
тіл білімі Ахаңның, Ахмет Байтұрсынұлының 
ғылыми-тілдік мектебін қалыптастырды. 
Бұл мектеп ілгеріде есімдері аталған 
тілтанушыларды өсірді, бұдан кейінгі кезеңде 
Ахаңның көзін көрген өнегесін алған қаншама 
ғалымдар қалыптасса, совет заманындағы 
қазақ тіл білімі де Ахаңның ізімен жүрді, оның 
атын атай алмаса да, еңбектерін пайдаланды. 
Енді тәуелсіздік алған заманда тағы да Ахаң 
өзінің ұстаздық мінберіне барша тұлғасымен 
көтерілді.
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Екіншіден, Алаш қаламгерлері XIX ғасырдың 
ортасында алғашқы белгілері байқалған ұлттық 
жазба әдебиетімізді жанрлық жағынан да, стильдік 
тұрғыдан да қалыптастырды, анағұрлым байытты. 
Бастапқыда Шортанбай Қанайұлы, Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы, Әбубәкір Кердері және тағы да 
басқа исламдық ағартушылық ағымның өкілдерінің 
шығармашылығында, сәл кейінірек тұтастай түрде 
Ыбырай Алтынсарин, Абай Құннабайұлының өнер-
намасында қалыптаса бастаған жазба әдебиетінің 
көркемдік, стильдік, жалпы тілдік белгілерін 
іргелендірді. А.Байтұрсынұлы, Ғ.Қараш, М.Дулатов, 
С.Торыайғыров, Б.Серкебаев шығармаларындағы 
жазба реалистік дәстүр, М.Жұмабаев, Б.Күлеев 
поэзиясындағы романтикалық жазба дәстүр мәде-
ниетті жазба әдебиетінің қалыптасқандығын бай-
қатса, Ж.Аймауытов, М.Әуезовтердің көркем про-
засы классикалық жазба әдебиетінің зор үлгілері 
болды. Әңгіме, повесть, роман, поэма, баллада, 
драма сияқты жанрлардың түгенделуі де ұлттық 
жазба әдебиетіміздің қалыптасу кезеңінен даму 
биігіне қарышты қадам жасағандығын әйгіледі. 

Қазіргі кезде ғалымдар тарапынан «Алаш 
әдебиеті», «Алаш ұранды әдебиет» делініп жүрген 
әдебиет идеялық жағынан да, тақырыптық жағынан 
да, тілдік-стильдік жағынан да, жанрлық жағынан 
да, бейнелілік жағынан да ауызша дамыған сөз 
өнеріміздің жазба әдебиетке тән деңгейге көтерілуіне 
өлшеусіз үлес қосты. Бұл – тіліміздің бойындағы 
мүмкіндіктерді барынша көрсетуге, көркем әдебиет 
стилінің дамуына жағдай жасады. Алаш әдебиеті 
арқылы ұлттық сөз өнеріміз жаңа деңгейге жетіп, 
тіліміздің байлығы мен оралымдылығының, 
мағыналылығының, әлеуетінің мүмкіндіктері 
мол екендігін паш етті. Сайып келгенде, 
Алаш қозғалысының өзі сол қаламгерлердің 
шығармашылық жолын айқындады. М.Жұмабаев,  
Ж. Аймауытов, М.Әуезов сынды ұлы қаламгерлердің 
қалыптасуына шешуші ықпал етті. Бұған қоса 
Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы мақалаларынан 
басталып, «Әдебиет танытқышқа», «Әдебиет 
тарихына» ұласқан әдебиеттану ғылымының 
қалыптасуы да Алаш қаламгерлерінің жазба 
әдебиетімізді дамытқанын, ғылыми-эстетикалық 
тілдің де негізін қалағандығын дәлелдеді. Қалам 
ұстаған Алаш азаматтарының әдеби тілімізге жасаған 
осы тарихи еңбегі қазақ тілінің кейінгі өрістеу 
жолдарын айқындаған өнегелі, өміршең дәстүр 
болды. 

Жазба әдебиетіміздің тарихындағы алаштық 
кезеңді зерттеуде қазақ лексикасының зор мүмкін-
діктерін айқындайтын мысалдар жеткілікті. Сөз 
қолдану, ұғымды беру, тың сөз тіркестерін жасау, 
бейнелілік тудыру, тілдің стильдік мүмкіндіктерін 
ашу, құбылысты суреттеу – олардың ұлттық 

ойлаудың биігіне жеткендігін, сондай-ақ Шығыс 
пен Батыстың рухани игіліктерін ізденгіштікпен 
зерделегенін байқатады. Алаш қайраткерлері мен 
қаламгерлерінің бұл жоралы жолы із-түссіз кеткен 
жоқ. Оның тамаша дәстүрлері өзінен соңғы советшіл 
әдебиеттен көрініс тауып жатты. Алаш әдебиетінің 
рухы Мұхтар Әуезов сияқты данышпан жазушының 
қаламына қанат бітірді, осы рух Бауыржан 
Момышұлын, Ілияс Есенберлинді, Мұхтар Мағауинді 
тағы да қаншама қазақтың ұлыларын ұлтты сүю мен 
ұлтқа қызмет етудің жоралы дәстүріне баулыды.

Үшіншіден, Алаш зиялылары XX ғасырдың 
басында ұлт тәуелсіздігі мәселесін көтере 
отырып, ұлттың рухани-мәдени өрлеуіндегі, саяси 
ұйысуындағы асыл қазынаның бірегейі тіл екендігін 
байыптады. Сөйтіп, олар тілді сақтау, дамыту, 
қолданыс аясын кеңейту міндеттерін көтере келе, 
қазақ тілінің саяси, қоғамдық, әлеуметтік мәртебесіне 
ерекше мән берді. Бұл алаштықтар тарапынан 
тілдің саяси, әлеуметтік маңызын, ұлттың тұтасуы 
мен өркендеуіндегі орнын сезініп, оған тұңғыш рет 
берілген толымды баға болатын. Бұл да тәлімі тарихи 
деуге татитын Алаштың орасан өнегесі болатын. 

Ресей отаршылдығының саяси, әскери қысымын 
ғана емес, рухани өктемдігін сезген, көрген Алаш 
зиялылары тілді ұлтты сақтап қаларлық қуатты 
құрал деп қарады, бағалады, соған риясыз қызмет 
етті. Хандық мемлекет тұсында тіл билік пен 
шешендіктің, көсемдіктің, өне бойы отаршылдықта 
өткен XIX ғасырда қарсылық пен сынның құралы 
болса, Алаш қозғалысы тұсында тілге ең алғаш рет 
ұлтты тұтастырушылық ірі қызмет жүктелді. Яғни, 
«қазақ тілі қалың ел, ордалы жұрттың тілі ретінде 
сақталуы керек, сақтала тұрып, ұлттың ұлттығын 
да сақтауы тиісті» деп бағаланды. А.Байтұрсынұлы 
«Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 
болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл», – деп ұлттық 
рухтың, болмыстың негізі де, арқауы да тіл екендігін 
алғаш аңғартты. Ахаңның осы сөзіне орайлас 
пікірлерді Алаш зиялыларының көпшілігі білдірді. 
Айталық, Ғұмар Қараштың: «Тіл сақтауға мүмкін 
болғанда, тіл сақталуға тиіс. Біз тілімізді қанша 
сақтасақ, ұлтымызды да сонша сақтаған боламыз», 
Мұстафа Шоқайдың: «Ұлттық рухтың негізі – 
ұлттық тіл. Кешегі Ресей тіліміздің дамуына 
жол бермеді. Ол кезде біздің ұлттық басылымдар 
шығару құқығымыз жоқ болатын», Халел 
Досмұхамедұлының: «Ана тілін жақсы біліп тұрып, 
бөтенше жақсы сөйлесең, бұл – сүйініш; ана тілін 
білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл – күйініш. Өз 
тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру – зор 
қате. Бұл – оқығандардың һәм оқушылардың есінен 
шықпауы керек, Мағжан Жұмабаевтың: «Ұлттың 
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ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілі болу» дегендері 
– біздің заманымызға үндес, өзекті пікірлер. Егер 
біздің тіліміз егемен елдің, дербес мемлекеттің 
мемлекеттік тілі екендігін, осы мәртебелі тіліміздің 
өзінің тұғырына толық қонбай жатқанын ескерсек, 
Алаш зиялылары өсиетінің бағасы да, маңызы да 
еселеп артатындығына ден қоямыз. Бұл бағыттағы 
өрісті ойлардың сілемі қалын оқырман қауымға әлі 
де мәлім бола қоймаған Ғ.Қараштың «Ұлт һәм туған 
ел», М.Тұрғынбаевтың «Қазақ тілін іске асыру» 
мақалаларынан айрықша аңғарылады. 

Ұлттық руханияттың өзегі ана тіл екендігін 
рухани-мәдени тарихымызда алғаш білдіргендер 
алаштықтар болды. Олар ана тілін ұлт болмысының 
басты бөлшегі ретінде қарастырып, әсіресе жас 
ұрпақтың тәрбиесінде оның алатын орнына ерекше 
назар аударды. Сондықтан ана тілінде сөйлеу, 
тілін білу – ұлттық іргелі мәселе екендігін Алаш 
зиялылары сол кезеңнің өзінде-ақ жақсы ұғынғаны 
олардың еңбектерінен бедерлене байқалып жүрді. 

Бұл орайда тағы да бір мәселені айта кеткеніміз 
жөн. Қазіргі кезде ана тіліміз – қазақ тілі туралы 
әдеби шығармалар өрісті тақырыптардың біріне 
айналып отырса, олардың алғашқы үлгілерін 
дүниеге келтірген де Алаш қаламгерлері болатын. 
А.Байтұрсынұлының «Туған тілім», М.Жұмабаевтың 
«Қазақ тілі», С.Торыайғыровтың «Туған тіліме» 
өлеңдері – жалпы қазақ әдебиетіндегі тіл 
тақырыбында жазылған тұнғыш көркем туындылар 
еді. Алаш қайраткерлерінің тіл турасындағы осы 
көкейтесті ойлары, рухани күресі азаттық алған 
бүгінгі қазаққа да жолбасшылық етуде.

Төртіншіден, Алаш қозғалысы тұсында шын 
мәніндегі ұлттық мазмұндағы қазақ баспасөзі 
қалыптасты. Бұл құбылыс тиісінше әдеби тіліміздің 
көсемсөз жанрын дүниеге әкелді. Әлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Ғұмар Қараш, Міржақып 
Дулатов, Сұлтанмахмұт Торыайғыров және тағы да 
басқа Алаш қаламгерлерінің XX ғасырдың алғашқы 
жылдарындағы публицистикалық еңбектерін 
тізбелемегеннің өзінде, «Қазақ» газеті сияқты ұлттың 
ұлы басылымының өзі публицистикалық стильдің, 
жалпы әдеби тілдің қалыптасуына өлшеусіз мол үлес 
қосты. «Қазақ» газетінің бетінде жарияланған алуан 
материалдар сол кезеңнің тынысын, қозғалыстың 
барысын ғана куәландырып қоймай, сонымен 
бірге әдеби тіліміздің де өсу, тармақтану қарқынын 
аңғартты. Бұл газет ұлт көсемсөзінің ғана емес, 
тіліміздің маржан қорының қойнауында өнген 
әдебиетіміздің де, сонысымен тіліміздің де айшықты 
көркемдігін, бай бейнелілігін ашты. Сондықтан да 
М.Әуезов: «Жазба әдебиетте Абайдан соң аты 
аталатын – «Қазақ» газеті. «Қазақ» газетінің 
мезгілі әдебиетке ұлтшылдық туын көтерген 
мезгілімен тұстас. Ол уақыт қазақ жұрты 1905 
жылдың өзгерісін өткізіп, ел дертінің себебін ұғып, 

емін біліп, енді қазақты оятып, күшін бір жерге 
жиып, патша саясатына қарсылық ойлап, құрғақ 
уайымнан да, бос сөзден де іске қарай аяқ басамыз 
деп, талап қыла бастаған уақытына келеді», – деген 
еді /2,350/. 

Ұлттың мүддесін үндеген «Қазақ» газетінің өзі 
де, аңғарар болсақ, әдеби тілдік жағынан жылдан 
жылға өскені байқалады. Әсіресе газет бетіндегі 
әдеби тіл тармақтарының саралана көрінуі, қазақ 
тілінің бай мүмкіндіктерінің тараулана байқалуы 
газеттің 1917 жылғы сандарынан айрықша көрініс 
береді. М.Дулатовтың «Тарихи жыл» мақаласы, 
Ә.Бөкейханның «Қазақ сиезі», «Алаштың талапты 
азаматына», редакцияның «Алаш партиясы» және 
тағы да басқа публицистикалық туындыларда ұлт 
баспасөзі деңгейінің артқандығы, публицистикалық 
стильдің ширағандығы кеңінен сезіледі. Алаштың 
рухани көсемі Ахаңның еңбегімен, жігерімен 
дүниеге келген «Қазақ» газетімен бірге Түркістан 
көсемі Мұстафа Шоқай шығарған «Бірлік туы» және 
Алаштың астанасы – Семей қаласында Райымжан 
Мәрсекев, Халел Ғаббасовтар шығарушылары болған 
«Сарыарқа» газеті публицистикалық тіліміздің 
айрықша дамуына іргелі үлестерін қосты. Сөйтіп, 
«қазақтың публицистикалық тілі мен стилі Алаш 
қозғалысы тұсында аяқтанды» деп айта аламыз. 

Бесіншіден, Алаш оқымыстыларының 
ғылыми және ғылыми-танымдық еңбектері, әр 
салаларға арналған оқулықтары арқылы тіліміздің 
ғылыми және ғылыми-көпшілік стильдерін 
қалыптастырды. Айталық, Ә.Бөкейханның 
тарих, фольклортану, әлеуметтану саласындағы 
ғылыми шығармалары, А.Байтұрсынұлының 
1912 жылдан бастап 1928-1929 жылдарға дейін 
жазылып жарияланған оқулықтары, оқу құралдары, 
ғылыми мақалалары, Х.Досмұхамедұлының 
медицина, биология, тілтану саласындағы 
ғылыми еңбектері, М.Тынышбаевтың тарихи 
зерттеулері, М.Дулатовтың тілтану, әдебиеттану, 
математика саласындағы ғылыми шығармашылығы, 
Ж.Аймауытовтың психология, әдебиеттану 
саласындағы ғылыми ізденістері, М.Жұмабаевтың 
педагогика, әдебиеттану саласындағы еңбектері, 
Т.Шонанұлының тілтану, әдістемеге арналған оқу 
құралдары мен зерттеулері, сондай-ақ Ә.Ермековтің, 
М.Тұрғанбаевтың, Е.Омарұлының, С.Сәдуақасовтың, 
С.Аспандияровтың, Қ.Кемеңгерұлының, 
М.Бұралқиевтің ғылыми еңбектері ғылым 
тілінің, қазақтың ғылыми терминологиясының 
қалыптасуында айрықша белес болды. 

Қазақ тілінің әліпбиін, емлесін жасаумен, ішкі 
заңдылықтарын ғылыми дәйектеумен бірге Алаш 
зиялылары тіліміздің тазалығы, мәдениеті үшін 
де күресті. Х.Досмұхамедұлының «Қазақ-қырғыз 
тіліндегі сингармонизм заңы», М.Дулатовтың 
«Қазақ тілінің мұңы», Н.Төреқұлұлының «Ауропа 
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сөздері» т.б. еңбектерде тіліміздің орфоэпиялық, 
орфографиялық нормаларының сақталуы, басқа 
тілдердің әсері, тіл табиғатының бұзылмауы, 
сөзжасам т.с.с. мәселелер айтылып, қазақ тілінің 
табиғи болмысын сақтау, тіл тазалығы, сөз мәдениеті 
тақырыбында бүгінде өзектілігін жоймаған 
ойлар өрістетілді. Алаш оқымыстылары бастаған 
осы ғылыми дәстүр совет тұсында қанша теріс 
бағаланғанымен, қазақтың ғылыми алқабына 
себілген дән болып көктеп шықты, өз жемісін берді, 
бүгінгі бізге де қуатты құнар болуда. 

Әсіресе Алаш асылдары қалыптастырған 
ғылыми терминология әлденеше ғылым саласында 
орнықты. Олардың термин жасаудағы қағидаттары, 
қазақ тілінің бай мүмкіндіктерін қолдану әдістері 
мен дағдылары қазіргі қазақ терминологиясының 
мектебі іспетті. Алаш санаткерлері қалыптастырған 
осы терминологиялық қор, біздің ойымызша, 
ғылыми тұрғыдан қорытылу қажет, соған орай 
оның қағидаттары мен тұжырымдары осы саладағы 
барлық маманға жеткізілуі тиісті. Сонда біз қазіргі 
термин саласындағы көптеген, жиі айтылып қалып 
жүрген ала-құлалықтардан арылмақпыз. 

Алаш ғалымдарының сан салалы ғылыми 
тәжірибелеріне жалпы таза ғылыми деңгейде 
лайықты баға беретін де уақыт келді деп ойлаймыз. 
Әрине, ғылыми мұраны зерттеу, зерделеу жұмыстары 
сонау 1980 жылдардың соңында, 90-жылдардың 
басынан бері қолға алынуда. Сандаған мақалалар 
жазылды, ғылыми деңгейі әртүрлі диссертациялар 
қорғалды, енді оларды қорыту, соның негізінде 
жаңа ғылыми бағыттарды айқындау, маңызды мен 
мардымсыздың жігін ажырату сәті туған сияқты. Бұл 
мәселенің өзектілігі – ғылым саласында дәстүрлі 
реттен бас тартып, жаңа жүйені қалыптастырудың 
қазіргі кезеңімен сабақтас. 

Алтыншыдан, Алаш қаламгерлерінің аударма 
саласындағы алуан еңбектерінің нәтижесінде қазақ 
аудармасының негізі қаланды. Бұл арада Ә.Бөкейхан, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 
Қ.Кемең герұлы және тағы басқалар жасаған көркем 
аудар малар, Х.Досмұхамедұлы, Ж.Аймауытов, 
Т.Шонанұлы және тағы басқа қаламгерлер жасаған 
ғылыми аудармалар, сондай-ақ әлеуметтану, сая сат-
тану, философия салаларында орындалған аудар-
малар, әлбетте, саны жағынан да, түрі жағынан да өзіне 
дейінгі кезеңдерге қарағанда әжептеуір өсу болатын. 

Жетіншіден, Алаш қайраткерлері жалпылай 
келгенде, Алаш қозғалысының барысында, негізінен 
алғанда, облыстық қазақ комитеттерінің, «Алаш» 
партиясының құрылуы тұсында, бірінші, екінші 
жалпықазақ сиездері кезінде, Алашорда үкіметінің 
қызмет етуі кезеңінде тіліміздегі ресми-іскери 
стильді қалыптастыра бастады. Алаш автономиясы 
құрылып, Алашорда үкіметі оның облыстардағы, 
уездердегі комитеттерінің жұмыс атқару шағында 

аталған стильдің сандаған үлгілері пайда болғаны 
белгілі. Бұл – қазақ тілінің мемлекеттің тілі болуы-
ның алғашқы үлгісі еді. Қазақ тілінің мемлекеттік 
деңгейде болуына большевиктік биліктің бастапқы 
жылдарында да Ахаң бастаған Алаш қайраткерлері 
зор ықпал еткені тарихтан белгілі.

Міне, біз негізгі жеті себебін жіктеген қазақ 
тілінің Алаш қозғалысы тұсындағы өрістеу 
бағыттары өз кезеңінің ғана емес, бұдан соңғы 
жылдарда да дәстүр жайған, өнегелі өріс 
болған құбылыс, жанды үдеріс болатын. Алаш 
зиялыларының қазақ тіліне жасаған зор, тіпті ұлы 
еңбектері – қай жағынан алсаңыз да, тарихи миссия. 
Оның серпіні бүгінгі күнделікті еңбектеріміздің 
екпініне ұласуы қажет һәм міндетті деп ойлаймыз. 
Бізге Алаш зиялыларының тілдік мұрасы осыны 
үндейді. Ол ұлан-ғайыр мұрамен танысу, білу – 
біздің ойымызша, бастапқы қадам ғана. Алаштың 
аяулы азаматтарының еңбегіне лайықты баға беріп 
қана қоймай, оны жүзеге асырудың жолдарын да 
ойластырып, әрекет жасағанымыз абзал. Көрнекті 
алаштанушы Мәмбет Қойгелдиевтің сөзімен айтсақ: 
«Халықтың өткен өмірі жалпықоғамдық мәні бар 
тәжірибе ретінде қорытылып, белгілі бір дәрежеде 
ұлт игілігіне асқанда ғана құндылыққа айналады. 
Онсыз өткен тарих – қысыр әңгіме ғана. Егер біз 
Алаш қозғалысын ұлт тарихында ерекше орны бар 
құбылыс ретінде ғана бағалаумен шектелсек, онда 
біз оны түсіне алмаған ұрпақ болып шығар едік. 
Бізге бүгін жалпыұлттық деңгейде қорытылып, 
жалпыұлттық деңгейде игерілген, яғни, ұлттық 
дүниетаным мен ұстанымның іргетасы міндетін 
атқара алатын тарих қажет. Ал Алаш қозғалысы – 
сол дүниетанымдық тарихтың өзегі. Өйткені Алаш 
– халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын 
тартып мінгенде бойына күш-қуат және сенім 
берген ұлттық идея. Алаш – ұлттың өзін бөлінбес 
тұтас жер, яғни, территория ретінде сезінуі. Алаш 
– ұлттың аспан асты, жер үстінде өз орны бар 
ел ретінде өз еншісі мен үлесін анықтау қарекеті» 
/3,29/. Бұл – Алаш мұрасы мен мұратын танудың 
терең толғамы. Алаштың құндылығы хақындағы осы 
толғам Алаш қайраткерлерінің тілдік мұрасына да 
әбден қатысты деуге болады. 

Біз бабаларымыздың күресімен өсетін бойымызға 
сіңіруде олардың бүгінгі күнімізбен тікелей сабақ тас 
құндылық екендігін әрқашан сезінуіміз қажет. Осы 
тамырластық дегдар сезім бүгінгі қазақтың азаттығына, 
ел болуына, ел болу үшін басқа да мемлекеттік 
атрибуттармен, істермен бірге ұлт тілінің мерейін 
асыратын, отаршылдық қалдықтармен күресетін 
баянды шаруаларға жұмылдыру шарт һәм міндетті. 
Бағзы бабалардан да, абыз Абайдың да, Алаш 
зиялыларының да аманаты осында. 
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ۇلتتىڭ بويىنداعى سان عاسىرالر جيناقتالعان رۋح پهن مۇراتتىڭ ۇلى بۇلقىنىسى بولعان االش قوزعالىسى هل  
قۇدايعا ءتاۋبا، االش قايراتكهرلهرى . تاعدىرىنا قاتىستى بارشا يدهيانى وزىنه وزهك هتكهنى بۇگىنده كوبىمىزگه بهلگىلى

مادهني ومىرىنه هنىپ، -راسى دا جىلدان جىلعا قازاقتىڭ رۋحانيكۇرهسىنىڭ تاعىلىمى دا، االش قاالمگهرلهرىنىڭ مۇ
كۇندهلىكتى . ءسوزى اياۋلى ۇعىم، قاسيهتتى تۇسىنىك رهتىنده قوعامىمىزدا اسقاقتاتىال ايتىلىپ كهلهدى» االش«

. ا كۋا بولۋدامىزءسوزىنىڭ ايرىقشا ءمان بهرىلىپ ايتىلعانىنا، جازىلعانىن» االش«تهلهديداردان، راديودان، گازهتتهردهن 
» االش«ياعني، الالنىڭ قاالۋىمهن قازاق باالسىنىڭ جانى مهن جۇرهگىنه، ويى مهن پىكىرىنه، ساناسى مهن سهزىمىنه 

ۇرانىنان ارتىق ۇراندى ىزدهسهك » االش«پارتيا ۇرانى دهسهك، بابامىزدىڭ «. ۇعىمى ۋاقىت وتكهن سايىن بويالي تۇسۋده
، »قويۋ ويالپ اۋره بولماستان اۋىزعا ءتۇسىپ وتىر» االش«قازاق ساياسي پارتياسىنىڭ اتىن ءسۇيتىپ . ته تابا المايمىز

گازهتىندهگى » قازاق«جالپىقازاق سيهزى جونىنده جازىلعان پارتياسى قۇرىلعان ءبىرىنشى  » االش«دهلىنىپتى   –
ءۇشىن كۇرهسكهن هرلهر قاالعان وسى  عاسىردىڭ باسىندا هلدىڭ هركىندىگى XXسوناۋ /. 414، 1/ءسۇيىنشى ماقاالدا 

  –بۇل  . قاسيهتتى ءسوز تاۋهلسىزدىگىنه جهتكهن قازاق باالسىنا دا سونشالىقتى قىمبات، اياۋلى ۇعىمعا اينالۋدا
 . سانامىزدىڭ جاڭعىرۋى، تاريحي تامىرالرىمىزدى قاستهرلهۋىمىز، هلدىكتىڭ بهلگىسى، وسهر جۇرتتىڭ ونهگهسى

ۇلتىمىزدى ۇيىستىرۋ،   –ساياسي جانه رۋحاني كۇرهسىندهگى نهگىزگى ماقسات، وراسان مىندهت  االش زيالىالرىنىڭ 
عايىر ساۋاپتى ءىستىڭ اياسىندا انا ءتىلىمىزدى ساقتاۋ -سول ارقىلى هلدىگىمىزدى ايقىنداۋ دهسهك، وسىنداي ۇالن

، قوعامدىق ءھام رۋحاني ۇلكهن كۇش، ۇلتتى قايسىسى دا ءتىلدىڭ ساياسي-االش قايراتكهرلهرىنىڭ قاي. ماسهلهسى تۇردى
سوندىقتان دا االش سياقتى اسا ءىرى قوزعالىستىڭ . بىرىكتىرۋشى قۋاتتى قۇبىلىس هكهندىگىن جاقسى سهزىندى
 . رۋحاني تىنىنده قازاق ءتىلى ماسهلهسى هرهكشه ورىنعا يه بولدى

ازاتتىق كۇرهس زامانى قالىپتاستىرعان زيالىالردىڭ انا تىلىمىزگه ارنالعان هڭبهكتهرى، ءتىل جولىنداعى الۋان -ۇلت
تاعىلىمدى مۇرا، ومىرشهڭ  بۇگىنگى ءوزى ده ازات، ءتىلى ده ازات كۇنگه جهتكهن قازاق باالسىنا تاعىلىم  –كۇرهسى  

والردىڭ ۇلت تاعدىرىنداعى ءتىلدىڭ   –ى هڭبهكتهرىنىڭ الۋاندىعى  االش زيالىالرىنىڭ ءتىل توڭىرهگىندهگ. وسيهت
سوعان وراي االشتىڭ تىلدىك مۇراسىن . جاقتى تۇسىنگهندىگىن اڭعارتادى-توتهنشه ماڭىزىن ءارى تهرهڭ، ءارى جان

 . اڭعارتپاقپىز سانتاراپتى قۇبىلىس دهپ باعاالي كهله، ونى بىرنهشه اسپهكتىده سيپاتتاۋدىڭ ءبىرقاتار مۇمكىندىگىن
بىرىنشىدهن، االش ازاماتتارى قازاق عىلىمىنىڭ ءتولباسى ءارى ارنالى ساالسى رهتىنده هڭ العاش بولىپ ءتىلتانۋ 

قايراتكهرلهرىنىڭ بارلىق ۇلتتىق هرهكشهلىكتهردىڭ ونىڭ سهبهبىنه ۇڭىلسهك، االش  . عىلىمىنىڭ ىرگهتاسىن قاالدى
مهن بۇگىنىن تانىتارلىق ءتىل سياقتى هڭ كورنهكتى قۇبىلىستى تاڭداۋى اسا  ىشىنهن حالىقتىڭ بولمىسىن، وتكهنى

وسى . قانداي عىلىم بولسا دا، البهتته، بهلگىلى ءبىر قولدانبالى، جۇزهلىك سيپاتتان ورىستهيدى. قيسىندى هدى
ۇلىنىڭ، تهلجان  ۇحامهدتۇرعىدان كهلگهنده، احاڭنىڭ ءتىل ساالسىنداعى هڭبهكتهرى، كهيىنىرهك جازىلعان حالهل دوسم

ايتالىق، . ۇلىنىڭ، هلدهس ومار ۇلىنىڭ هڭبهكتهرى الدىمهن وقىتۋعا، ءبىلىم بهرۋگه ارنالعان دۇنيهلهر بوالتىن شونان
، تهلجان شونانۇلىنىڭ، هلدهس ومار ۇلىنىڭ »قۇرالى  –ءتىل  «، »وقۋ قۇرالى«احمهت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ 

اسىرهسه ءتىلىمىزدىڭ جازۋ ۇلگىسىنىڭ، هملهسىنىڭ قالىپتاسۋىنداعى . ى اڭعارتادىادىستهمهلىك ماقاالالرى وسىن-وقۋ
جىلى ورىنبور  1924االش وقىمىستىالرىنىڭ قازاق ءتىل ءبىلىمى تاريحىنداعى ورنىن . االش زيالىالرىنىڭ ورنى االبوتهن

الى، تاريحي جاعىنان ماڭىزدى عىلىمي وسى الق. قاالسىندا وتكهن قازاق ءبىلىمپازدارىنىڭ تۇڭعىش سيهزى ده بايقاتتى
دۋالتوۆتىڭ، . ۇلىنىڭ، م شونان. تورهقۇل ۇلىنىڭ بايانداماالرى، ت. ومارۇلىنىڭ، ن. ۇلىنىڭ، ه بايتۇرسىن. جيىنداعى ا

پىكىرلهرى ءتىلتانۋ -سامات ۇلىنىڭ سويلهگهن سوزدهرى، وي. تۇرعانباي ۇلىنىڭ، م. مۇلىنىڭ،    دوسمۇحامهد. ح
كۇردهلى ماسهلهلهرىن شهشۋده االشتىقتاردىڭ قانشالىقتى ۇلكهن هڭبهك سىڭىرگهندىگىن،  قانشالىقتى عىلىمىنىڭ 

وسى سيهزده، نهگىزىنهن، ءالىپبي، جازۋ . هرۋديتسياسى مهن ينستۋيتسياسى باي تۇلعاالر هكهندىكتهرىن ايعاقتادى

 االش زيالىالرى جانه ۇلت تىلى
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ۋان ماسهلهلهرى توڭىرهگىنده ءسوز قوزعاۋعا ءورىستى هرهجهلهرى تاقىرىپتارى باسا كوتهرىلگهنىمهن، والر ءتىلدىڭ سان ال
سهبهبى هملهده بولسىن، . وسىنداي ءبىلىمپازدار سيهزى، ءبىزدىڭ پايىمداۋىمىزشا، بۇگىن ده قاجهت سياقتى. وي تۋدىردى

ىڭ تهرمينولوگيادا بولسىن، ونوماستيكا ساالسىندا بولسىن، ءتىلشى عالىمدارمهن بىرگه باسقا عىلىم ساالالرىن
االش وقىمىستىالرى قالىپتاستىرعان قازاق . وكىلدهرىمهن بىرگه اقىلداسىپ، ورتاق ۋاجگه كهلهرلىك ماسهلهلهر بارشىلىق

بۇل مهكتهپ ىلگهرىده . تىلدىك مهكتهبىن قالىپتاستىردى-ءتىل ءبىلىمى احاڭنىڭ، احمهت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عىلىمي
العان قانشاما بۇدان كهيىنگى كهزهڭده احاڭنىڭ كوزىن كورگهن ونهگهسىن   هسىمدهرى اتالعان ءتىلتانۋشىالردى ءوسىردى،

عالىمدار قالىپتاسسا، سوۆهت زامانىنداعى قازاق ءتىل ءبىلىمى ده احاڭنىڭ ىزىمهن ءجۇردى، ونىڭ اتىن اتاي الماسا دا، 
ازدىق مىنبهرىنه بارشا تۇلعاسىمهن هندى تاۋهلسىزدىك العان زاماندا تاعى دا احاڭ ءوزىنىڭ ۇست. هڭبهكتهرىن پايداالندى

 . كوتهرىلدى
عاسىردىڭ ورتاسىندا العاشقى بهلگىلهرى بايقالعان ۇلتتىق جازبا ادهبيهتىمىزدى  XIXهكىنشىدهن، االش قاالمگهرلهرى 

ۇلى،  باستاپقىدا شورتانباي قاناي. جانرلىق جاعىنان دا، ستيلدىك تۇرعىدان دا قالىپتاستىردى، اناعۇرلىم بايىتتى
ۇلى،  ابۋباكىر كهردهرى جانه تاعى دا باسقا يسالمدىق اعارتۋشىلىق اعىمنىڭ وكىلدهرىنىڭ  مايلىقوجا سۇلتانقوجا

شىعارماشىلىعىندا، ءسال كهيىنىرهك تۇتاستاي تۇرده ىبىراي التىنسارين، اباي قۇنناباي ۇلىنىڭ ونهرناماسىندا 
. ا. ىك، ستيلدىك، جالپى تىلدىك بهلگىلهرىن ىرگهلهندىردىقالىپتاسا باستاعان جازبا ادهبيهتىنىڭ كوركهمد

سهركهبايهۆ شىعارماالرىنداعى جازبا رهاليستىك ءداستۇر، . تورى ايعىروۆ، ب. دۋالتوۆ، س. قاراش، م. ۇلى،  ع بايتۇرسىن
نىڭ قالىپتاسقاندىعىن كۇلهيهۆ پوهزياسىنداعى رومانتيكالىق جازبا ءداستۇر مادهنيهتتى جازبا ادهبيهتى. جۇمابايهۆ، ب. م

. ىڭ كوركهم پروزاسى كالسسيكالىق جازبا ادهبيهتىنىڭ زور ۇلگىلهرى بولدى اۋهزوۆتهرد. ايماۋىتوۆ، م. بايقاتسا، ج
اڭگىمه، پوۆهست، رومان، پوهما، بالالدا، دراما سياقتى جانرالردىڭ تۇگهندهلۋى ده ۇلتتىق جازبا ادهبيهتىمىزدىڭ قالىپتاسۋ 

، »االش ادهبيهتى«قازىرگى كهزده عالىمدار تاراپىنان .   بيىگىنه قارىشتى قادام جاساعاندىعىن ايگىلهدى كهزهڭىنهن دامۋ
ستيلدىك -دهلىنىپ جۇرگهن ادهبيهت يدهيالىق جاعىنان دا، تاقىرىپتىق جاعىنان دا، تىلدىك» االش ۇراندى ادهبيهت«

اۋىزشا دامىعان ءسوز ونهرىمىزدىڭ جازبا ادهبيهتكه ءتان جاعىنان دا، جانرلىق جاعىنان دا، بهينهلىلىك جاعىنان دا 
ءتىلىمىزدىڭ بويىنداعى مۇمكىندىكتهردى بارىنشا   –بۇل  . دهڭگهيگه كوتهرىلۋىنه ولشهۋسىز ۇلهس قوستى

االش ادهبيهتى ارقىلى ۇلتتىق ءسوز ونهرىمىز جاڭا . كورسهتۋگه، كوركهم ادهبيهت ءستيلىنىڭ دامۋىنا جاعداي جاسادى
ڭگهيگه جهتىپ، ءتىلىمىزدىڭ بايلىعى مهن ورالىمدىلىعىنىڭ، ماعىنالىلىعىنىڭ، الهۋهتىنىڭ مۇمكىندىكتهرى مول ده

سايىپ كهلگهنده، االش قوزعالىسىنىڭ ءوزى سول قاالمگهرلهردىڭ شىعارماشىلىق جولىن . هكهندىگىن پاش هتتى
بۇعان . قاالمگهرلهردىڭ قالىپتاسۋىنا شهشۋشى ىقپال هتتى اۋهزوۆ سىندى ۇلى. ايماۋىتوۆ، م. جۇمابايهۆ، ج. م. ايقىندادى

ۇالسقان » ادهبيهت تاريحىنا«، »ادهبيهت تانىتقىشقا«ۇلى ماقاالالرىنان باستالىپ،  بايتۇرسىن. بوكهيحان، ا. قوسا ا
هستهتيكالىق -يادهبيهتتانۋ عىلىمىنىڭ قالىپتاسۋى دا االش قاالمگهرلهرىنىڭ جازبا ادهبيهتىمىزدى دامىتقانىن، عىلىم

قاالم ۇستاعان االش ازاماتتارىنىڭ ادهبي تىلىمىزگه جاساعان وسى تاريحي . ندىعىن دالهلدهدى ءتىلدىڭ ده نهگىزىن قاالعا
جازبا .   هڭبهگى قازاق ءتىلىنىڭ كهيىنگى ورىستهۋ جولدارىن ايقىنداعان ونهگهلى، ومىرشهڭ ءداستۇر بولدى

ىق كهزهڭدى زهرتتهۋده قازاق لهكسيكاسىنىڭ زور مۇمكىندىكتهرىن ايقىندايتىن ادهبيهتىمىزدىڭ تاريحىنداعى االشت
ءسوز قولدانۋ، ۇعىمدى بهرۋ، تىڭ ءسوز تىركهستهرىن جاساۋ، بهينهلىلىك تۋدىرۋ، ءتىلدىڭ . مىسالدار جهتكىلىكتى

جهتكهندىگىن،  والردىڭ ۇلتتىق ويالۋدىڭ بيىگىنه  –ستيلدىك مۇمكىندىكتهرىن اشۋ، قۇبىلىستى سۋرهتتهۋ  
االش قايراتكهرلهرى . اق شىعىس پهن باتىستىڭ رۋحاني يگىلىكتهرىن ىزدهنگىشتىكپهن زهردهلهگهنىن بايقاتادى-سونداي

ونىڭ تاماشا داستۇرلهرى وزىنهن سوڭعى . ءتۇسسىز كهتكهن جوق-مهن قاالمگهرلهرىنىڭ بۇل جورالى جولى ءىز
االش ادهبيهتىنىڭ رۋحى مۇحتار اۋهزوۆ سياقتى دانىشپان جازۋشىنىڭ  .سوۆهتشىل ادهبيهتتهن كورىنىس تاۋىپ جاتتى

ۇلىن، ءىلياس هسهنبهرليندى، مۇحتار ماعاۋيندى تاعى دا قانشاما  قاالمىنا قانات ءبىتىردى، وسى رۋح باۋىرجان مومىش
 XXىدهن، االش زيالىالرى ۇشىنشقازاقتىڭ ۇلىالرىن ۇلتتى ءسۇيۋ مهن ۇلتقا قىزمهت هتۋدىڭ جورالى داستۇرىنه باۋلىدى  

مادهني ورلهۋىندهگى، ساياسي -عاسىردىڭ باسىندا ۇلت تاۋهلسىزدىگى ماسهلهسىن كوتهره وتىرىپ، ۇلتتىڭ رۋحاني
ءسويتىپ، والر ءتىلدى ساقتاۋ، دامىتۋ، قولدانىس . ۇيىسۋىنداعى اسىل قازىنانىڭ بىرهگهيى ءتىل هكهندىگىن بايىپتادى

تىلىنىڭ ساياسي، قوعامدىق، الهۋمهتتىك مارتهبهسىنه هرهكشه ءمان اياسىن كهڭهيتۋ مىندهتتهرىن كوتهره كهله، قازاق ء
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بۇل االشتىقتار تاراپىنان ءتىلدىڭ ساياسي، الهۋمهتتىك ماڭىزىن، ۇلتتىڭ تۇتاسۋى مهن وركهندهۋىندهگى ورنىن . بهردى
يتىن االشتىڭ وراسان بۇل دا ءتالىمى تاريحي دهۋگه تات. سهزىنىپ، وعان تۇڭعىش رهت بهرىلگهن تولىمدى باعا بوالتىن

 . ونهگهسى بوالتىن
رهسهي وتارشىلدىعىنىڭ ساياسي، اسكهري قىسىمىن عانا همهس، رۋحاني وكتهمدىگىن سهزگهن، كورگهن االش 

حاندىق . زيالىالرى ءتىلدى ۇلتتى ساقتاپ قاالرلىق قۋاتتى قۇرال دهپ قارادى، باعاالدى، سوعان رياسىز قىزمهت هتتى
عاسىردا  XIXتىل بيلىك پهن شهشهندىكتىڭ، كوسهمدىكتىڭ، ونه بويى وتارشىلدىقتا وتكهن مهملهكهت تۇسىندا ء

بولسا، االش قوزعالىسى تۇسىندا تىلگه هڭ العاش رهت ۇلتتى تۇتاستىرۋشىلىق ءىرى قارسىلىق پهن سىننىڭ قۇرالى  
ده ساقتالۋى كهرهك، ساقتاال تۇرىپ، قازاق ءتىلى قالىڭ هل، وردالى جۇرتتىڭ ءتىلى رهتىن«ياعني، . قىزمهت جۇكتهلدى

ءوز تىلىمهن سويلهسكهن، ءوز تىلىمهن «ۇلى  بايتۇرسىن. ا. دهپ باعاالندى» ۇلتتىڭ ۇلتتىعىن دا ساقتاۋى ءتيىستى
ۇلتتىڭ ساقتالۋىنا دا، جوعالۋىنا دا سهبهپ بوالتىن . جازعان جۇرتتىڭ ۇلتتىعى هش ۋاقىتتا ادامى قۇرىماي جوعالمايدى

دهپ ۇلتتىق رۋحتىڭ، بولمىستىڭ نهگىزى ده، ارقاۋى دا ءتىل هكهندىگىن   –،  »ءتىل  –هڭ قۋاتتىسى  نارسهنىڭ 
ايتالىق، عۇمار . احاڭنىڭ وسى سوزىنه ورايالس پىكىرلهردى االش زيالىالرىنىڭ كوپشىلىگى ءبىلدىردى. العاش اڭعارتتى

ءبىز ءتىلىمىزدى قانشا ساقتاساق، ۇلتىمىزدى . ءتيىس ءتىل ساقتاۋعا مۇمكىن بولعاندا، ءتىل ساقتالۋعا«: قاراشتىڭ
كهشهگى رهسهي . ۇلتتىق ءتىل  –ۇلتتىق رۋحتىڭ نهگىزى  «: ، مۇستافا شوقايدىڭ»دا سونشا ساقتاعان بوالمىز

، حالهل »ول كهزده ءبىزدىڭ ۇلتتىق باسىلىمدار شىعارۋ قۇقىعىمىز جوق بوالتىن. ءتىلىمىزدىڭ دامۋىنا جول بهرمهدى
ءسۇيىنىش؛ انا ءتىلىن   –انا ءتىلىن جاقسى ءبىلىپ تۇرىپ، بوتهنشه جاقسى سويلهسهڭ، بۇل  «: ۇلىنىڭ مۇحامهددوس

  –ءوز ءتىلىن بىلمهي تۇرىپ، جات تىلگه هلىكتهي بهرۋ  . كۇيىنىش  –تهنشه سويلهسهڭ، بۇل   بىلمهي تۇرىپ، ءبو
ۇلتتىڭ ۇلت «: شىقپاۋى كهرهك، ماعجان جۇمابايهۆتىڭهن  وقىعانداردىڭ ءھام وقۋشىالردىڭ هسىن  –بۇل  . زور قاته

هگهر . ءبىزدىڭ زامانىمىزعا ۇندهس، وزهكتى پىكىرلهر  –دهگهندهرى  » ءتىلى بولۋ  –بولۋى ءۇشىن ءبىرىنشى شارت  
ىزدىڭ ءبىزدىڭ ءتىلىمىز هگهمهن هلدىڭ، دهربهس مهملهكهتتىڭ مهملهكهتتىك ءتىلى هكهندىگىن، وسى مارتهبهلى ءتىلىم

ءوزىنىڭ تۇعىرىنا تولىق قونباي جاتقانىن هسكهرسهك، االش زيالىالرى وسيهتىنىڭ باعاسى دا، ماڭىزى دا هسهلهپ 
بۇل باعىتتاعى ءورىستى ويالردىڭ سىلهمى قالىن وقىرمان قاۋىمعا ءالى ده ءمالىم بوال . ارتاتىندىعىنا دهن قويامىز

ماقاالالرىنان ايرىقشا » قازاق ءتىلىن ىسكه اسىرۋ«تۇرعىنبايهۆتىڭ . م ،»ۇلت ءھام تۋعان هل«قاراشتىڭ . قويماعان ع
 . اڭعارىالدى

. مادهني تاريحىمىزدا العاش بىلدىرگهندهر االشتىقتار بولدى-ۇلتتىق رۋحانياتتىڭ وزهگى انا ءتىل هكهندىگىن رۋحاني
والر انا ءتىلىن ۇلت بولمىسىنىڭ باستى بولشهگى رهتىنده قاراستىرىپ، اسىرهسه جاس ۇرپاقتىڭ تاربيهسىنده ونىڭ 

ۇلتتىق ىرگهلى ماسهله هكهندىگىن   –انا تىلىنده سويلهۋ، ءتىلىن ءبىلۋ  سوندىقتان . االتىن ورنىنا هرهكشه نازار اۋداردى
بۇل .   اق جاقسى ۇعىنعانى والردىڭ هڭبهكتهرىنهن بهدهرلهنه بايقالىپ ءجۇردى-االش زيالىالرى سول كهزهڭنىڭ وزىنده

قازاق ءتىلى تۋرالى ادهبي   –قازىرگى كهزده انا ءتىلىمىز  . ورايدا تاعى دا ءبىر ماسهلهنى ايتا كهتكهنىمىز ءجون
شىعارماالر ءورىستى تاقىرىپتاردىڭ بىرىنه اينالىپ وتىرسا، والردىڭ العاشقى ۇلگىلهرىن دۇنيهگه كهلتىرگهن ده االش 

تورىايعىروۆتىڭ . ، س»قازاق ءتىلى«جۇمابايهۆتىڭ . ، م»تۋعان ءتىلىم«بايتۇرسىن ۇلىنىڭ . ا. قاالمگهرلهرى بوالتىن
. جالپى قازاق ادهبيهتىندهگى ءتىل تاقىرىبىندا جازىلعان تۇنعىش كوركهم تۋىندىالر هدى  –ولهڭدهرى  » تۋعان تىلىمه«

االش قايراتكهرلهرىنىڭ ءتىل تۋراسىنداعى وسى كوكهيتهستى ويالرى، رۋحاني كۇرهسى ازاتتىق العان بۇگىنگى قازاققا دا 
 . جولباسشىلىق هتۋده

بۇل . دا شىن مانىندهگى ۇلتتىق مازمۇنداعى قازاق باسپا ءسوزى قالىپتاستىتورتىنشىدهن، االش قوزعالىسى تۇسىن
ءاليحان بوكهيحان، احمهت بايتۇرسىنۇلى، . قۇبىلىس تيىسىنشه ادهبي ءتىلىمىزدىڭ كوسهمسوز جانرىن دۇنيهگه اكهلدى

 XXقاالمگهرلهرىنىڭ  عۇمار قاراش، ءمىرجاقىپ دۋالتوۆ، سۇلتانماحمۇت تورى ايعىروۆ جانه تاعى دا باسقا االش
گازهتى سياقتى » قازاق«العاشقى جىلدارىنداعى پۋبليتسيستيكالىق هڭبهكتهرىن تىزبهلهمهگهننىڭ وزىنده، عاسىردىڭ  

ۇلتتىڭ ۇلى باسىلىمىنىڭ ءوزى پۋبليتسيستيكالىق ءستيلدىڭ، جالپى ادهبي ءتىلدىڭ قالىپتاسۋىنا ولشهۋسىز مول 
بهتىنده جارياالنعان الۋان ماتهريالدار سول كهزهڭنىڭ تىنىسىن، قوزعالىستىڭ گازهتىنىڭ » قازاق«. ۇلهس قوستى

بۇل . بارىسىن عانا كۋاالندىرىپ قويماي، سونىمهن بىرگه ادهبي ءتىلىمىزدىڭ ده ءوسۋ، تارماقتانۋ قارقىنىن اڭعارتتى
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ن ادهبيهتىمىزدىڭ ده، گازهت ۇلت كوسهمسوزىنىڭ عانا همهس، ءتىلىمىزدىڭ مارجان قورىنىڭ قويناۋىندا ونگه
جازبا ادهبيهتته «: اۋهزوۆ. سوندىقتان دا م. سونىسىمهن ءتىلىمىزدىڭ ده ايشىقتى كوركهمدىگىن، باي بهينهلىلىگىن اشتى

گازهتىنىڭ مهزگىلى ادهبيهتكه ۇلتشىلدىق تۋىن كوتهرگهن »  قازاق«. گازهتى» قازاق«  –ابايدان سوڭ اتى اتاالتىن  
جىلدىڭ وزگهرىسىن وتكىزىپ، هل دهرتىنىڭ سهبهبىن ۇعىپ، همىن  1905ول ۋاقىت قازاق جۇرتى . مهزگىلىمهن تۇستاس

ءبىلىپ، هندى قازاقتى وياتىپ، كۇشىن ءبىر جهرگه جيىپ، پاتشا ساياساتىنا قارسىلىق ويالپ، قۇرعاق ۋايىمنان دا، بوس 
 /. 350، 2/دهگهن هدى   –،  »ىنا كهلهدىسوزدهن ده ىسكه قاراي اياق باسامىز دهپ، تاالپ قىال باستاعان ۋاقىت

گازهتىنىڭ ءوزى ده، اڭعارار بولساق، ادهبي تىلدىك جاعىنان جىلدان جىلعا » قازاق«ۇلتتىڭ مۇددهسىن ۇندهگهن 
اسىرهسه گازهت بهتىندهگى ادهبي ءتىل تارماقتارىنىڭ ساراالنا كورىنۋى، قازاق ءتىلىنىڭ باي . وسكهنى بايقاالدى
دۋالتوۆتىڭ . م. جىلعى ساندارىنان ايرىقشا كورىنىس بهرهدى 1917نىڭ تاراۋالنا بايقالۋى گازهتتىڭ مۇمكىندىكتهرى

االش «، رهداكتسيانىڭ »االشتىڭ تاالپتى ازاماتىنا«، »قازاق سيهزى«بوكهيحاننىڭ . ماقاالسى، ا» تاريحي جىل«
اسپا ءسوزى دهڭگهيىنىڭ ارتقاندىعى، جانه تاعى دا باسقا پۋبليتسيستيكالىق تۋىندىالردا ۇلت ب» پارتياسى

االشتىڭ رۋحاني كوسهمى احاڭنىڭ هڭبهگىمهن، . پۋبليتسيستيكالىق ءستيلدىڭ شيراعاندىعى كهڭىنهن سهزىلهدى
» بىرلىك تۋى«كوسهمى مۇستافا شوقاي شىعارعان  تۇركىستان  هگازهتىمهن بىرگ» قازاق«جىگهرىمهن دۇنيهگه كهلگهن 

سارى «سهمهي قاالسىندا رايىمجان مارسهكيهۆ، حالهل عابباسوۆتار شىعارۋشىالرى بولعان   –جانه االشتىڭ استاناسى  
قازاقتىڭ «ءسويتىپ، . گازهتى پۋبليتسيستيكالىق ءتىلىمىزدىڭ ايرىقشا دامۋىنا ىرگهلى ۇلهستهرىن قوستى» ارقا

 . دهپ ايتا االمىز» سيستيكالىق ءتىلى مهن ءستيلى االش قوزعالىسى تۇسىندا اياقتاندىپۋبليت
تانىمدىق هڭبهكتهرى، ءار ساالالرعا ارنالعان وقۋلىقتارى -بهسىنشىدهن، االش وقىمىستىالرىنىڭ عىلىمي جانه عىلىمي

بوكهيحاننىڭ تاريح، . ايتالىق، ا. كوپشىلىك ستيلدهرىن قالىپتاستىردى-ارقىلى ءتىلىمىزدىڭ عىلىمي جانه عىلىمي
 1929-1928جىلدان باستاپ  1912بايتۇرسىن ۇلىنىڭ . فولكلورتانۋ، الهۋمهتتانۋ ساالسىنداعى عىلىمي شىعارماالرى، ا

دوسمۇحامهد ۇلىنىڭ . جىلدارعا دهيىن جازىلىپ جارياالنعان وقۋلىقتارى، وقۋ قۇرالدارى، عىلىمي ماقاالالرى، ح
دۋالتوۆتىڭ . تىنىشبايهۆتىڭ تاريحي زهرتتهۋلهرى، م. وگيا، ءتىلتانۋ ساالسىنداعى عىلىمي هڭبهكتهرى، ممهديتسينا، بيول

ايماۋىتوۆتىڭ پسيحولوگيا، ادهبيهتتانۋ . ءتىلتانۋ، ادهبيهتتانۋ، ماتهماتيكا ساالسىنداعى عىلىمي شىعارماشىلىعى، ج
شونان . پهداگوگيكا، ادهبيهتتانۋ ساالسىنداعى هڭبهكتهرى، تگ  جۇمابايهۆتىڭ پهدا. ساالسىنداعى عىلىمي ىزدهنىستهرى، م

. تۇرعانبايهۆتىڭ، ه. هرمهكوۆتىڭ، م. اق ا-ۇلىنىڭ ءتىلتانۋ، ادىستهمهگه ارنالعان وقۋ قۇرالدارى مهن زهرتتهۋلهرى، سونداي
يهۆتىڭ عىلىمي هڭبهكتهرى بۇرالقي. ۇلىنىڭ، م كهمهڭگهر. اسپاندياروۆتىڭ، ق. ءسادۋاقاسوۆتىڭ،  س. ۇلىنىڭ، س ومار

قازاق ءتىلىنىڭ .   عىلىم ءتىلىنىڭ، قازاقتىڭ عىلىمي تهرمينولوگياسىنىڭ قالىپتاسۋىندا ايرىقشا بهلهس بولدى
ءالىپبيىن، هملهسىن جاساۋمهن، ىشكى زاڭدىلىقتارىن عىلىمي دايهكتهۋمهن بىرگه االش زيالىالرى ءتىلىمىزدىڭ تازالىعى، 

دۋالتوۆتىڭ . ، م»قىرعىز تىلىندهگى سينگارمونيزم زاڭى-قازاق«دوسمۇحامهد ۇلىنىڭ . ح. ۇرهستىمادهنيهتى ءۇشىن ده ك
هڭبهكتهرده ءتىلىمىزدىڭ ورفوهپيالىق، . ب. ت» اۋروپا سوزدهرى«تورهقۇل ۇلىنىڭ . ، ن»قازاق ءتىلىنىڭ مۇڭى«

. س. س. عاتىنىڭ بۇزىلماۋى، ءسوزجاسام تورفوگرافيالىق نورماالرىنىڭ ساقتالۋى، باسقا تىلدهردىڭ اسهرى، ءتىل تابي
ماسهلهلهر ايتىلىپ، قازاق ءتىلىنىڭ تابيعي بولمىسىن ساقتاۋ، ءتىل تازالىعى، ءسوز مادهنيهتى تاقىرىبىندا بۇگىنده 

االش وقىمىستىالرى باستاعان وسى عىلىمي ءداستۇر سوۆهت تۇسىندا قانشا . وزهكتىلىگىن جويماعان ويالر ورىستهتىلدى
س باعاالنعانىمهن، قازاقتىڭ عىلىمي القابىنا سهبىلگهن ءدان بولىپ كوكتهپ شىقتى، ءوز جهمىسىن بهردى، بۇگىنگى تهرى

 . بىزگه ده قۋاتتى قۇنار بولۋدا
والردىڭ تهرمين . اسىرهسه االش اسىلدارى قالىپتاستىرعان عىلىمي تهرمينولوگيا الدهنهشه عىلىم ساالسىندا ورنىقتى

اتتارى، قازاق ءتىلىنىڭ باي مۇمكىندىكتهرىن قولدانۋ ادىستهرى مهن داعدىالرى قازىرگى قازاق جاساۋداعى قاعيد
االش ساناتكهرلهرى قالىپتاستىرعان وسى تهرمينولوگيالىق قور، ءبىزدىڭ . بى ىسپهتتى تهرمينولوگياسىنىڭ مهكته

رى مهن تۇجىرىمدارى وسى ساالداعى بارلىق ويىمىزشا، عىلىمي تۇرعىدان قورىتىلۋ قاجهت، سوعان وراي ونىڭ قاعيداتتا
سوندا ءبىز قازىرگى تهرمين ساالسىنداعى كوپتهگهن، ءجيى ايتىلىپ قالىپ جۇرگهن . مامانعا جهتكىزىلۋى ءتيىستى

االش عالىمدارىنىڭ سان سااللى عىلىمي تاجىريبهلهرىنه جالپى تازا عىلىمي دهڭگهيده . قۇاللىقتاردان ارىلماقپىز-اال
 1980ارينه، عىلىمي مۇرانى زهرتتهۋ، زهردهلهۋ جۇمىستارى سوناۋ . باعا بهرهتىن ده ۋاقىت كهلدى دهپ وياليمىز اليىقتى
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سانداعان ماقاالالر جازىلدى، عىلىمي دهڭگهيى ءارتۇرلى . جىلداردىڭ باسىنان بهرى قولعا الىنۋدا-90جىلداردىڭ سوڭىندا، 
ىتۋ، سونىڭ نهگىزىنده جاڭا عىلىمي باعىتتاردى ايقىنداۋ، ماڭىزدى مهن ديسسهرتاتسياالر قورعالدى، هندى والردى قور

عىلىم ساالسىندا ءداستۇرلى   –بۇل ماسهلهنىڭ وزهكتىلىگى  . ماردىمسىزدىڭ جىگىن اجىراتۋ ءساتى تۋعان سياقتى
 . رهتتهن باس تارتىپ، جاڭا جۇيهنى قالىپتاستىرۋدىڭ قازىرگى كهزهڭىمهن ساباقتاس

االش قاالمگهرلهرىنىڭ اۋدارما ساالسىنداعى الۋان هڭبهكتهرىنىڭ ناتيجهسىنده قازاق اۋدارماسىنىڭ التىنشىدان، 
ۇلى جانه تاعى باسقاالر  كهمهڭگهر. جۇمابايهۆ، ق. دۋالتوۆ، م. ۇلى،  م بايتۇرسىن. بوكهيحان، ا. بۇل ارادا ا. نهگىزى قاالندى

ۇلى جانه تاعى باسقا قاالمگهرلهر جاساعان  شونان. ايماۋىتوۆ، ت. ج ۇلى،  دوسمۇحامهد. جاساعان كوركهم اۋدارماالر، ح
ته، سانى  اق الهۋمهتتانۋ، ساياساتتانۋ، فيلوسوفيا ساالالرىندا ورىندالعان اۋدارماالر، البهت-عىلىمي اۋدارماالر، سونداي

  .ۋ بوالتىنجاعىنان دا، ءتۇرى جاعىنان دا وزىنه دهيىنگى كهزهڭدهرگه قاراعاندا اجهپتهۋىر ءوس
جهتىنشىدهن، االش قايراتكهرلهرى جالپىالي كهلگهنده، االش قوزعالىسىنىڭ بارىسىندا، نهگىزىنهن العاندا، وبلىستىق 

پارتياسىنىڭ قۇرىلۋى تۇسىندا، ءبىرىنشى، هكىنشى جالپىقازاق سيهزدهرى كهزىنده، » االش«قازاق كوميتهتتهرىنىڭ، 
االش . ىسكهري ءستيلدى قالىپتاستىرا باستادى-هزهڭىنده تىلىمىزدهگى رهسمياالشوردا ۇكىمهتىنىڭ قىزمهت هتۋى ك

اۆتونومياسى قۇرىلىپ، االشوردا ۇكىمهتى ونىڭ وبلىستارداعى، ۋهزدهردهگى كوميتهتتهرىنىڭ جۇمىس اتقارۋ شاعىندا 
ملهكهتتىڭ ءتىلى بولۋىنىڭ قازاق ءتىلىنىڭ مه  –بۇل  . اتالعان ءستيلدىڭ سانداعان ۇلگىلهرى پايدا بولعانى بهلگىلى

قازاق ءتىلىنىڭ مهملهكهتتىك دهڭگهيده بولۋىنا بولشيهۆيكتىك بيلىكتىڭ باستاپقى جىلدارىندا . العاشقى ۇلگىسى هدى
 . دا احاڭ باستاعان االش قايراتكهرلهرى زور ىقپال هتكهنى تاريحتان بهلگىلى

ىڭ االش قوزعالىسى تۇسىنداعى ورىستهۋ باعىتتارى ءوز مىنه، ءبىز نهگىزگى جهتى سهبهبىن جىكتهگهن قازاق ءتىلىن
كهزهڭىنىڭ عانا همهس، بۇدان سوڭعى جىلداردا دا ءداستۇر جايعان، ونهگهلى ءورىس بولعان قۇبىلىس، جاندى ۇدهرىس 

يحي  تارقاي جاعىنان الساڭىز دا،   –االش زيالىالرىنىڭ قازاق تىلىنه جاساعان زور، ءتىپتى ۇلى هڭبهكتهرى  . بوالتىن
. ونىڭ سهرپىنى بۇگىنگى كۇندهلىكتى هڭبهكتهرىمىزدىڭ هكپىنىنه ۇالسۋى قاجهت ءھام مىندهتتى دهپ وياليمىز. ميسسيا

ءبىزدىڭ   –عايىر مۇرامهن تانىسۋ، ءبىلۋ  -ول ۇالن. زيالىالرىنىڭ تىلدىك مۇراسى وسىنى ۇندهيدىبىزگه االش  
االشتىڭ اياۋلى ازاماتتارىنىڭ هڭبهگىنه اليىقتى باعا بهرىپ قانا قويماي، ونى جۇزهگه . ويىمىزشا، باستاپقى قادام عانا

كورنهكتى االشتانۋشى مامبهت قويگهلدييهۆتىڭ . اسىرۋدىڭ جولدارىن دا ويالستىرىپ، ارهكهت جاساعانىمىز ابزال
ومىرى جالپىقوعامدىق ءمانى بار تاجىريبه رهتىنده قورىتىلىپ، بهلگىلى ءبىر حالىقتىڭ وتكهن ء«: سوزىمهن ايتساق

هگهر ءبىز االش . قىسىر اڭگىمه عانا  –ونسىز وتكهن تاريح  . دارهجهده ۇلت يگىلىگىنه اسقاندا عانا قۇندىلىققا ايناالدى
شهكتهلسهك، وندا ءبىز ونى تۇسىنه  قوزعالىسىن ۇلت تاريحىندا هرهكشه ورنى بار قۇبىلىس رهتىنده عانا باعاالۋمهن

بىزگه بۇگىن جالپى ۇلتتىق دهڭگهيده قورىتىلىپ، جالپى ۇلتتىق دهڭگهيده . الماعان ۇرپاق بولىپ شىعار هدىك
ال االش . يگهرىلگهن، ياعني، ۇلتتىق دۇنيهتانىم مهن ۇستانىمنىڭ ىرگهتاسى مىندهتىن اتقارا االتىن تاريح قاجهت

حالقىمىزدى بهسىگىنده تهربهتىپ، هسهيىپ   –ويتكهنى االش  . نيهتانىمدىق تاريحتىڭ وزهگىسول دۇ  –قوزعالىسى  
ءزىن بولىنبهس  ۇلتتىڭ ءوزى  –االش  . قۋات جانه سهنىم بهرگهن ۇلتتىق يدهيا-ات جالىن تارتىپ مىنگهنده بويىنا كۇش

ان استى، جهر ۇستىنده ءوز ورنى بار هل رهتىنده ۇلتتىڭ اسپ  –االش  . تۇتاس جهر، ياعني، تهرريتوريا رهتىنده سهزىنۋى
. االش مۇراسى مهن مۇراتىن تانۋدىڭ تهرهڭ تولعامى  –بۇل  /. 29، 3/» ۇلهسىن انىقتاۋ قارهكهتىءوز هنشىسى مهن  

. االشتىڭ قۇندىلىعى حاقىنداعى وسى تولعام االش قايراتكهرلهرىنىڭ تىلدىك مۇراسىنا دا ابدهن قاتىستى دهۋگه بوالدى
ءبىز باباالرىمىزدىڭ كۇرهسىمهن وسهتىن بويىمىزعا سىڭىرۋده والردىڭ بۇگىنگى كۇنىمىزبهن تىكهلهي ساباقتاس 

وسى تامىرالستىق دهگدار سهزىم بۇگىنگى قازاقتىڭ ازاتتىعىنا، هل . قۇندىلىق هكهندىگىن ءارقاشان سهزىنۋىمىز قاجهت
ريبۋتتارمهن، ىستهرمهن بىرگه ۇلت ءتىلىنىڭ مهرهيىن اسىراتىن، بولۋىنا، هل بولۋ ءۇشىن باسقا دا مهملهكهتتىك ات

باعزى باباالردان دا، ابىز . وتارشىلدىق قالدىقتارمهن كۇرهسهتىن باياندى شارۋاالرعا جۇمىلدىرۋ شارت ءھام مىندهتتى
 .ابايدىڭ دا، االش زيالىالرىنىڭ دا اماناتى وسىندا

 كانديداتىهربول تىلهشوۆ، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ 
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1989 жылдың 22 қыр күйе гінде елімізде тұңғыш Тіл туралы 
Заң қабылданды. Бұл ел өміріндегі айтулы оқиға болатын. 
Аталған заңда еліміздегі мемлекеттік тіл – қазақ тілі екендігін 
тайға таңба басқандай жазылды. Ұлт үшін тілдің алар орны 
ерекше. Тіл болған соң ғана ұлт атын иемденіп отырмыз. Қазақ 
екеніміздің басты нышаны – тіл.  
Ұлтпен бірге тіліміз де талай дәуірді бастан өткерді. Ақырында 
бүгінге жетіп отыр. Қазақ бар кезде қазақ тілі де жасай 
беретініне еш күмән жоқ. 

Біздің тіліміздің елімізде өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкіл-
дерінің тілінен ерекшелігі – мемлекеттік мәртебесі барлығы. 
Демек, қазақ тілі –  Қазақ елінің басты, негізгі тілі. Ол елдегі 
үстем тіл, оған әрдайым жол ашық. 

Тіл – қарым-қатынас құралы. Тіл арқылы ойыңды, сөзіңді 
жеткізесің. Жақсылыққа да, жамандыққа да үндейтін осы тіл. 
Тілдің құдіреттілігі де осында. 

Тілдің ерекше қасиеті, ол – достық дәнекері. Тіл ұлт пен 
ұлтты, халық пен халықты жақындастырады. Тіл – бе ре ке-
нің, жақсылықтың бас тауы. Демек, Тіл мерекесі – елдіктің, 
ынтымақтың мерекесі.

Өмірзақ Айтбайұлы, академик, 
халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының президенті  

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ
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Тіл үшін күрес бұрынырақ басталған. Билік ба-
сына М.Горбачев келгеннен кейін «қайта құру» деген 
науқан басталған еді ғой. Соған орай қоғамда азды-
көпті ашық пікірлер бой көрсете бастады. Соны-
мен бірге 1986 жылғы Қонаевтың орнынан алынып, 
Кольбиннің ел басшылығына тағайындалуы да

жұртшылықтың наразылығын тудырды. Елдің 
ересек қауымы іштерінен тынды да, алаңға жа-
стар шықты. Қазақ жастарының дүмпуі бүкіл Кеңес 
Одағын шарпып, ақыр соңында алып империяның 
күйреуіне алып келді. Міне, сол қазақ жастарын 
алаңға алып шыққан ұлттық намыс, ел тәуелсіздігі, 
ана тілінің мәселесі болатын.

1988-89 жылдардағы майданға бергісіз 
оқиғалар әлі күнге естен кетпейді. Республиканың 
басшылығына Колбин келіп ұлттық мүдделер 
қыспаққа алына бастаған сайын қазақ зиялылары 
сана биігіне көтеріле түскен еді. Бұл

кезде Ұлттық Ғылым академиясы, Жазушылар 
одағы ана тіліміздің тағдырын сөз еткен келелі жи-
ындар мен басқосулардың мекеніне айналды. Қазақ 
баспасөзі мен ақпарат құралдары ұлт намысын 
қозғайтын ойлы материалдар бере бастады. 

Егемендікке жетелейтін бұл іс-әрекеттердің де 
басты мәселесі тіл болатын. Aлденеше жыл бойы то-
лассыз жүргізіліп келген орыстандыру саясатынан 

ҰЛТТЫҚ САНА ДҮР 
СІЛКІНГЕН КҮН

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЛАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МӘРТЕБЕСІН АЛҒАНЫ КҮНІ 
БҮГІНГІДЕЙ КӨЗ АЛДЫМЫЗДА. ОЛ ОҢАЙЛЫҚПЕН КЕЛГЕН ЖОҚ. ТАЛАЙ ТА-
ЛАС-ТАРТЫС БОЛДЫ. ӨЙТКЕНІ ТІЛДІҢ ТАҒДЫРЫ - ҚАЗАҚТЫҢ ТАҒДЫРЫ ЕДІ. 
ТЕГЕУРІНДІ ҚАРСЫЛЫҚТАРҒА ДА ҰШЫРАСТЫҚ. ӘЙТЕУІР, ТҮБІ ҚАЙЫР. ҚАЗАҚ 
ТІЛІ МЕМЛЕКЕТТІК МӘРТЕБЕ АЛДЫ. ЕНДІ АЛДЫМЫЗДА СОЛ ЖЕТІСТІКТІ БАЯН-
ДЫ ЕТУ, ІСКЕ АСЫРУ МІНДЕТІ ТҰРДЫ. БҰҒАН ҚОСА ЕЛДІҢ КӨҢІЛ КҮЙІ ДЕ, РУХЫ 
ДА ТҮЛЕП, ҮЛКЕН ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҚАЖЕТ ЕТТІ. СОЛ ЖЫЛЫ АКАДЕМИК ӘБДУӘЛИ 
ҚАЙДАРОВТЫҢ БАСТАМАСЫМЕН «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ҚОҒАМЫ ҚҰРЫЛҒАН ЕДІ.

СОДАН БЕРІ ТІЛ МАЙДАНЫНДА ТОЛАССЫЗ КҮРЕС ЖҮРГІЗІП КЕЛЕ ЖАТҚАН 
«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ҚОҒАМЫНА ДА 25 ЖЫЛДАН АСТЫ. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ҚАЗАҚ ТІЛІ» 
ҚОҒАМЫНЫҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ АСТАНА ҚАЛАСЫНДА 
2009 ЖЫЛДЫҢ 22 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ ӨТТІ. АЛ 25 ЖЫЛДЫҒЫМЫЗДЫ ӨТКІЗУГЕ АЛ-
ДАН ШЫҚҚАН ДАҒДАРЫС МҮМКІНДІК БЕРМЕДІ. ӘЙТСЕ ДЕ, ҚОҒАМ ЖҰМЫСЫН 
ТОҚТАТҚАН ЖОҚ, КҮРЕС ЖАЛҒАСУДА.

арылудың бір жолы қазақ тіліне еркіндік әперіп, оған 
мемлекеттік мәртебе беру екені жөнінде пікірталас 
өрбіді. Тілші қауым арасында да бұл мәселе қызу 
әңгімеге айналды. 

1988 жылдың қазан айының бір күнінде Тіл білімі 
институтының сол кездегі директоры, академик 
A.Қайдаровтың жұмыс кабинетінде басқосу болды. 
Күн тәртібінде бір-ақ мәселе. Ол қазақ тілінің бүгінгі 
халі және оны сақтап қалу мен дамытудың жолдары. 
Бұл жөнінде академик қысқаша түсініктеме берді 
де қазақ тілін қазіргі мүшкілдіктен шығару үшін 
оны бүкіл халық болып қамқорлыққа алу қажет, ол 
үшін елдің басын ұйыстыратын бұқаралық ұйым 
керек. Яғни Қоғам құрсақ деген ой тастады. Бұған 
әріптестеріміздің көбі тосырқай, үрке қарады. Ал жа-
стар жағы бірден қолдау көрсетті. Міне, осы сәттен 
бастап Қоғам құру қамына кірісіп кеттік. 

Бұл майданға қазақ зиялыларының көбі араласты. 
Тіпті ауыл-ауылдағы қарапайым еңбек адамдарына 
дейін үн қосты. Ал біз оқу орындарына, түрлі меке-
мелерге барып, қазақ тілін мемлекеттік тіл етудің 
маңызын түсіндірумен

болдық. Газет, журналдарға күн құрғатпай 
ұлттық сананы биіктетер материалдар жариялауды 
ұйымдастырдық. Сондай-ақ ел құлағына ерте жететін 
радио хабарларын тұрақты түрде жүргізіп отырдық. 
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Ол хабарларға жер-жерден қолдау хаттар келіп жатты. 
Онда Қазақстанда бір ғана тілдің, яғни қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл болуға хақысы бар екені жан-жақты 
дәлелденіп жатты. Және осы келелі іске бас-көз бола-
тын бұқаралық ұйымды тез арада құру қажеттігі сөз 
болды. 

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуы, еліміздің 
тәуелсіздігін жариялауы оп-оңай шешіле салған жоқ. 
Жоғарыда айтқанымдай, тәуелсіз елдің тәуелсіз тілі 
болу қажеттігі туралы күрес егемендіктен әлдеқайда 
бұрын басталған еді. Ә дегеннен мемлекеттік тілді 
мәртебелендіру мәселесін қозғаған «Қазақ тілі» 
қоғамы да дүниеге осылай келген. Сөйтіп, 1989 
жылдың 20-21 қазанында тұңғыш құрылтайда 
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамы құрылды. 
Қоғам құрылмастан бұрын Қазақстанда қай тілді 
мемлекеттік тіл етеміз деген мәселе төңірегінде көп 
талас-тартыстар түйіні Г.Колбин алдында болған 
арнайы комиссияның басқосуында шешілген еді. 
26 адамнан құрылған бұл комиссия бұған дейінгі 
пікірлерді сарапқа сала келе, академик Ә. Қайдардың 
қайсарлығының арқасында «Қазақ ССР-інде 
мемлекеттік тіл тек қазақ тілі болу керек» деген 
түйінге тоқтады. Қазақ ССР-інің сол кездегі Жоғарғы 
Кеңесіне сайланған халық қалаулылары өздерінің ел 
мен тіл алдындағы перзенттік парыздарын адал орын-
дап, 1989 жылы 22 қыркүйекте Тіл туралы тұңғыш 
заңымызды қабылдады. Онда қазақ тілі – мемлекеттік 
тіл болып таңбаланды. Бұл халқымыздың егемендік 
пен тәуелсіздік жолындағы күресінің алғашқы 
жеңістерінің бірі болатын. 

Қоғам бірден-ақ қанатын кең жайып, Қазақстанның 
барлық өңірінде өзінің жергілікті ұйымдарын құра 
бастады. Қалалық, облыстық, аудандық, ауылдық 
ұйымдармен бірге ірі мекемелерде біріккен коми-
теттер ұйымдастырды. Ел арасында тіліміздің өрісін 
кеңейту жолдарын тынымсыз насихаттады. Осындай 
нақты іс-әрекеттер нәтижесінде Қоғам ел алдында бе-
дел алып, халықтық қозғалысқа айналды. Әсіресе, Тіл 
заңы мен Мемлекеттік бағдарламаның іске қосылуына 
Қоғам қосқан үлес өлшеусіз. 

Елдің санасын оятуда, ұлттық рухты көтеруде 
баспасөздің ерекше маңызға ие екендігі белгілі. 
Осыған байланысты біздің де әуелгі қолға алғанымыз 
баспасөз болды. 1990 жылғы наурыздың 22-інде 
республикалық «Қазақ тілі» қоғамының үні ретінде 
өмірге келген «Ана тілі» атты үнқағазымыз содан 
бергі аралықта республикамыздағы таралу мөлшері 
көп беделді басылымдардың қатарына шықты. Тіл 
тағдырын ту етіп отырған бұл басылымды кешегі 
Ахмет Байтұрсынов шығарған «Қазақ» газетінің ру-
хани жалғасы деп айтуға әбден болады. Бұдан бөлек 
«Қазақ тілі» қоғамының жер-жердегі ұйымдары 
мен бөлімшелері шығарған мерзімдік ақпарат 
құралдарының саны 30-дан асып кетеді. Бұлардың 
бәрі де қоғамдық пікір қалыптастыруда, ұлттық жады-
мызды жаңғыртуда елеулі қызметтер атқарып келді. 

Жалпы қазақ тілінің 1989 жылы мемлекеттік тіл 
мәртебесін алуы, «Қазақ тілі» қоғамының құрылуы 
қоғамдық пікірге айрықша ықпал беріп, ұлт тық 
сананың дүр сілкінуі ел тәуелсіздігіне алып келді де-
сек, артық айтқандық болмайды деп білеміз.

Дүниежүзі қазақтарының Құрылтайын өткізу 
идеясын көтергендердің бірі – «Қазақ тілі» қоғамы 
болатын. Өзге қоғамдық ұйымдармен бірге мұны 
ұйымдастырудың басы-қасында «Қазақ тілі» қоғамы 
болды. 

Сол кезеңдерден бері толассыз жүргізіліп келе 
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жатқан тіл майданы әлі тоқтаған жоқ. Тілге байланы-
сты қабылданған әрбір құжаттың астарында осын-
дай күрестер ізі жатыр. Өйкені тәуелсіздіктің басты 
шарттарының бірі – тіл тәуелсіздігі деп білеміз.

Сондай-ақ Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын 
мемлекеттік деңгейдегі аса ауқымды істі қолға алған 
іргелі, көп тармақты қоғамдық ұйым деуге де болаты-
ны анық. Өйткені Қоғамның жарғысын алғаш Қазақ 
КСР Министрлер

Кеңесінің төрағасы бекітті. Бастапқы жылдары, 
атап айтқанда 1993 жылға дейін мемлекеттік бюджет-

тен қаржыландырылып келді. Қоғамға Тіл туралы заң 
мен мемлекеттік бағдарламаны іске асыру міндеті ар-
тылды. Алайда Қоғам арнайы ресми мемлекеттік меке-
ме болмағандықтан, бұл міндетті ойдағыдай атқаруы 
мүмкін емес еді. Бұл іс кейіннен Қоғамның ұсынысы 
бойынша құрылған Тіл комитетіне жүктелді. Мұның 
өзі Тіл туралы арнайы заң қабылдағанымен, тіл саяса-
тын тиянақты, жүйелі жүргізуге тәуелсіздіктің

алғашқы жылдары мемлекетіміздің өзі дай-
ын болмағандығын немесе мүмкіндігінің шектеулі 
екендігін көрсетеді. Соның салдарынан еліміздің 
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тіл саясаты белгілі бір уақытқа дейін ғылыми түрде 
негізделместен, сол тұста қоғамда орын алған 
ахуалға орай стихиялы түрде жүргізілді. Тіл комитеті 
ашылғаннан кейін барлық облыста тіл басқармалары 
құрылды. Бұл шаралар мемлекеттік тіл саясатының 
пәрменді жүргізілуіне айтарлықтай серпін беріп 
отырғанын ашып айтуға тиіспіз. 

Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту үшін еліміз 
не атқарып келе жатыр дегенге келсек, мемлекеттік 
тіл мәртебесіне ие болған қазақ тілінің мәселесі 
Елбасының назарынан ешқашан тыс қалып көрген 
жоқ. Мысалы, ана тілімізді ардақтау мақсатында 
25 жылдың ішінде Елбасы бірнеше жарлық, өкімге 
қол қойса, Үкімет мемлекеттік тілді өркендету 
тұрғысында 20-дан аса қаулы қабылдапты. Арнайы 
Заң, мемлекеттік бағдарлама бар. Тіл комитеті, 
облыстық тіл басқармалары қызмет етті. Тәуелсіздік 
алған жылдар ішінде елімізде 883 қазақ мектебі ашы-
лыпты. Аралас мектептерді санамағанда еліміздегі 
барлығы 7 721 мектептің ішіндегі 3 788 мектеп таза 
қазақ тілінде білім береді екен. Бұдан бөлек елімізде 
қазақ тілінің оқыту жүйесін жетілдіру мақсатында 
16 аймақтық, 15 қалалық, аудандық тіл орталықтары 
ашылған. Елбасы бұндай оқу орталықтарының санын 
150-ге жеткізуді тапсырды. 2005 жылы мемлекеттік 
тілді дамытуға бөлінген қаржы мен бүгінгі қаржыны 
салыстырып қарасақ, арасы жер мен көктей. 2005 
жылы 133 миллион теңге қаржы бөлінсе, 2008 жылы 
мемлекеттік тілді дамытуға 5 миллиард теңгеге жуық 
қаржы бөлінген екен. Міне, осының өзінен-ақ көп 
жағдайды аңғаруға болады. 

Мұның бәрін айтып отырғаным, қалай болғанда 
да ілгерілеушіліктердің бар екендігін көрсету. Деген-
мен, қазақта «жыламаған балаға емшек бермейді» 
деген сөз бар. Қол жеткен нәтижелеріміз тілім, елім 
деген асыл азаматтардың намысқа шауып, жан-
жақтан тіл мәселесін тұрақты көтеруінің, табандылық 
танытуының, мәселені Елбасының түсіністікпен 
қабылдауының арқасы. Қазір айтуға оңай. Aрбір 
қазақ мектебін ашу, қазақ тілін мемлекеттік тіл ету 
қаншалықты күшке түскені жұртшылықтың жадынан 
шыға қоймаған болар.

Бұл бағыттағы істерді тоқтатуға болмайды. 
Жалпы еліміз тіл мәселесіне қатысты асығыс, 

үстірт шешімдер қабылдамай, алысқа, болашаққа 
бағытталған салмақты саясат ұстанып келеді. 
Елбасының ұлт, ел тағдырына қатысты қабылдаған 
кейбір соны шешімдерін жұртшылық бастапқыда 
байыбына бара алмай, тосырқап қабылдағанымен, 
жылдар өткеннен кейін оның дұрыстығына көздері 
жетуде. Мұның бәрі де уақыт өте келе өз жемісін 
беріп жатыр.

Есіңізде болса, тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында елдің қазақ тіліне деген талпынысы қандай 
еді. Тіпті өзге ұлт өкілдерінің өзі балаларын жаппай 
қазақ мектептеріне бере бастап еді ғой. Сол кездегі 
үкіметтің әйгілі қаулысы, Конституциямызға орыс 

тіліне қатысты енгізілген бап жұртшылықтың көңілін 
су сепкендей басқан жоқ па?! Бұл жағдай көп адамның 
қазақ тілінен

теріс айналуына алып келді. Біз соның зардабын 
әлі тартып жатырмыз.

Сондықтан мәселені Конституцияның 7-бабын 
қайта қарау қажет деп төтесінен қоятын кез жетті. 
Мемлекеттің өзі мемлекеттік тілге қатысты заң та-
лабын орындамағаннан кейін, қарапайым халықтан 
не сұрайсыз?! Заңды ең алдымен заң шығаратын 
орынның өзі орындауы керек. 

Біздіңше, қазақ тілінің өркен жаяр өрісі – қазақ 
мектептерін көбейтудің ең дұрыс шешімі осы болмақ. 
Егер, жағдайды осы қалпында қалдыра беретін 
болсақ, істеп жатқан ісіміздің ешқандай нәтижесі 
болмайды. Бұл мәселе алдымыздан үнемі қайталанып 
шығады да отырады. Сондықтан елімізде мемлекеттік 
тіл – қазақ тілінің адымын аштырмайтын қолдан 
қалыптастырылған тұйық шеңберден шығудың осын-
дай жолын таңдап, тиісті шараларды жедел қолға 
алуға тиіспіз.

Ал орыс тілінде оқып жатқан қазақ балаларына 
келетін болсақ, балаларын орыс мектептеріне апарып 
жүрген халықты кінәлаудың реті жоқ. Ел ұлттың бас 
көтерер адамдарына, мемлекеттік билікке қарайды. 
Ойын да, бойын да соларға қарап түзейді. Биліктің 
тілі орысша болса, ұлт зиялылары немерелерін 
орыстілді мектептерге беріп жатса, қарапайым халық 
оларға еліктемей қалай тұрсын. Елге айтар сөзі бір 
басқа да, ісі бір басқа болып отырған зиялылардың 
өзі сенбеген нәрсеге халықты қалай сендірмек бо-
лып отырғандарына таңым бар. Сондықтан елдің бас 
көтерер адамдары өз дерттерінен өздері арылғандары 
жөн. Елбасының лингвистикалық комиссияның алды-
на келіп, емтихан тапсыруы – мемлекеттік тілге деген, 
Қазақ еліне деген құрметі. 

Ел басқарамын деген адамның сол елдің мем-
лекеттік тілін білмеуі қаншалықты қисынды? 
Мұндайды тек отаршыл елдер өз бодандары-
на ғана қолданатыны белгілі емес пе? Сондықтан 
президенттіктен үміткерлердің мемлекеттік тілден 
емтихан тапсыруы табиғи жағдай, солай болуы тиіс 
дүние деп қараймын. Ал Елбасының қазақ тілін 
қаншалықты меңгергені – көпшіліктің көз алдында. 
Оған алып-қосар жоқ. 

Мемлекеттік қызметшілердің өзге мемлекеттің 
тілінде қызмет жасауын қай қисынға жатқызарымды 
білмей отырмын. Бұл әлемнің ешбір елінде 
кездеспейтін жайт. Біздің сорымыз. Соған жол беріп, 
көніп отырған халықтың әлсіздігі. Елге тұтқа болар 
деген көзі ашық зиялылардың жалтақтығы.

Сөз жоқ, қазақ тілі Қазақ елінде барынша басымдыққа 
ие болады. Бұған сенімім кәміл. Ал тілде қалыптасу, бо-
лу-толу деген болмайды. Өйткені тіл – жанды құбылыс. 
Халықпен бірге жасап, бірге дамып, бірге түлеп оты-
рады. Сондықтан тілге қатысты атқарылар шаруа, 
бітірер іс ешқашан тәмамдалмайды деп білемін.

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ



№3(2016 ) 25

***
Ғабиден Мұстафин – қазақ әдебие-

тіндегі өзі ғана өсіп қоймай, әдебиетті де 
өсіре білген санаулы суреткердің бірі.

***
Тек өз шығармасына қатаң талап, 

үлкен жауапкершілікпен қарай алатын 
жазушы ғана күллі әдебиеттің жағдайына 
жаны ашып, болашағына қамқорлық 
жасай алады.

***
Адамды шын бақытты ететін – өзге-

лерге деген адал қызмет пен абзал мейірім.

***
Адамдар әділ болса, өмір әрқашан әділ.

***
Адам нәсілін жер бетіне баянды етіп 

тұрған бірден-бір күш – мейірім мен рахым.

***
Орынсыз ашқарақтық, орынсыз бақ-

құмарлық шынайы азаматтық бақыт үшін 
қандай қиянат болса, орынсыз жігер-
сіздік пен рухани қауқарсыздық, орынсыз 
көнтері көнбестік те – дәл осындай 
қиянат.

***
Әккілік жүрген жерде шын пәтуаның, 

әулекілік жүрген жерде шын парасаттың 
көсегесі көгере қоюы неғайбіл.

***
Қуанышы бар дүниенің өкініші бар.

Тіл туралы ойлану – бәрі туралы ойлау

***
Алдағы жыл арттағыдан көп болмайды, 

бірақ алдағы парыз арттағыдан ауыр.

***
Азаттыққа жету қандай қиын болса, 

азаттыққа үйрену де сондай қиын.

***
Құдайдай адамды дүниеге әкелу – тек 

Құдайдың ғана қолынан келетін іс.

***
Жақсылыққа деген ықылас азайған жерде 

«жақсы болсам» деген ыждағат та азаяды.

***
Еділдің суын шелектеп шашып, Жайық-

тың суын ожаулап төгіп, түгел сарқып шығу 
қандай мүмкін болмаса, «Құрманғазының 
асқар таудай абыройын қысыр қаңқумен 
аласартамын» деу – сондай мүмкін емес 
шаруа.

***
Құрманғазының күйісіз таңымыз атып, 

күніміз батқан емес.

***
Алақаны бар тіршіліктің шапалағы да бар.

***
Көзі барда өзі, көзі жоқта өнері қауымның 

басына сүйесін, қолтығына демесін 

Әбіш Кекілбайдың қанатты сөздерін 
жинап дайындаған Закария Сисенғали
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Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның жаңа адамы 
жасампаздық үлгілері мен үр дістері өрісінде өсіп-
жетілуі үшін та рихи-тағылымдық мұраларымыз бен 
одан бастау алған бүгінгі рухани-мәдени, көркемдік-
тәлімдік, зайырлы-зиятты мұраттарымызды орнық-
тыру – кешеден қазірге жалғасып, ертеңге ұласатын 
мәңгі міндет, мәнді тақырып. Ширек ғасырда ширақ 
ширығып, шымыр толысып, әлемдік қауымдастықтың 
әлпетіне шырай қосқан тәуелсіз Отанымыздың 
тізгінін ұстайтын ұрпақтың «бесігін түзетіп» 
(М.Әуезов), есігін күзетіп, ұшпаққа шығаратын ұлы 
ұлағат қағидатынан, бос тан болған алғашқы алма-
ғайып кезең дерден бастап, Ұлт Жоспарын ұшанға 
ұзат қан уақытқа дейін айныған емеспіз. Елбасы-
мыз Н.Назарбаевтың жыл сайынғы Жолдаулары-
нан туындаған еліміздің әлеуметтік-экономикалық, 
қоғамдық-саяси, өркениеттік түлеу бағыттары, «Та-
рих толқынындағы» (Н.Назарбаев) кепиетті құн ды-
лықтарымызды түгендеу арқылы Мәңгілік Елдің 
отын маздату идея сы, сондай-ақ адамзатты жаппай 
қырып-жойып қана қоймай, ұзақ мерзімдік зардап-
тары генетикалық-мутанттық қасіретке ұшырататын 
атомдық-ядролық милитаризмге қарсы үндеген 
«Әлем. ХХІ ғасыр» манифесі – зерделеп, зерттеп 
қарасақ, ұлттың қамын ойлаған, болашаққа бойлаған 
Тезистік Тұғырнамалар.

Мұны «байырғы қазақ жерінде бір тағдыр және 
тарихи жады арқылы бай ланысқан, Ұлы Дала елінің 
даңқты тарихы мен дәстүрлерін жалғастырған 
Қазақстан аза маттары» («Мәңгілік Ел» патриоттық 
актісі) және ұрпақтары жүзеге асырады, кәдеге жа-
ратады. Ендеше, жаңа Қазақ станның жаңа адамы 
қалай өніп, қалай өсіп келеді? Өркениетті отыз елмен 
қанаттаса ша ңырақ көтеретін ордамыздың керегесінің 
көгі мен уығының қаламы мықты ма?

Рух семсе – болашаққа бастайтын үмітің мен 
сенімің сөнеді. «Мың өліп, мың тірілген қазақ» 
мұны ешқашан ұмытпаған. Тарих сабақтары сана-
сын сәулелендірген еліміздің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің тәуекел жылда-
рынан бастап Қазақстан халқының тұтастығы мен 
тұрақтылығын, берекелі бірлігін қамтамасыз ететін 

шаралар шоғырын бірінші кезекке қойып, Үкі-
метке толайым тапсырмалар беріп, тарихи-рухани 
және мәдени тұғырымызды нығайтуға үлкен еңбек 
сіңірді. Осы бағытта мемлекеттік бағдарламалар 
қабылданып, қаржыландырылды, жүзеге асырыл-
ды. Нәтижесінде ширек ғасырдың беделінде әлемдік 
қауымдастық Қазақcтанды тү бегейлі танып-біліп қана 
қоймай, әлеуетті әріптес санады, санасты. Мәдениет 
және спорт министрлігінің деректерін дәйектесек, 
саладағы атқарылып жатқан жұмыстарды жинақтасақ, 
ақиқаттың ауылынан табылатынымыз рас.

Бүгінде еліміз бойынша мемлекеттік мәдениет 
және өнер мекемелерінің жиыны республикалық 
9 театр, 7 концерттік ұйым, 3 кітапхана, 6 музей, 9 
тарихи-мәдени музей-қорық, 1 кинокомпания ны қоса 
есептегенде, 7,6 мың нысанды құрайды. Сондай-ақ 
облыстық мәдениет ұйымдарында 4,1 мың кітапхана, 
3 мыңға жуық клуб үлгісіндегі мекеме, 228 му-
зей, 52 театр, 22 кино көрсететін зал, 34 концерттік 
ұйым, 64 мәдени-демалыс саябағы және 3 цирк бар. 
Сықырлаған цифрлар – статистикалық көрсеткіш 
емес, көпұлтты мемлекетіміздің мәдени-рухани 
өміріне қалтқысыз қызмет еткен, бейбітшілік пен 
ұлттық келісімді насихаттаған, әлемдік мәдениеттің 
озық өнегелерін танымдық тіршілігімізге кі ріктірген, 
жаңа Қазақстанның жаңа адамы ның бүтін болмысына 
тәрбиелік қуат берген тұтас генератор.

Соның нәтижесінде өткен жылы елімізде және ше-
телдерде тарихи-мәдени мұраны дәріптеуге, бүгінгі 
рухани тұрпатымыздың келісімін көрсетуге арналған 
383 іс-шара өткізілді. Оған Қазақстан халқының жыл-
намасында жүрекпен жазылған Қазақ хандығының 
550, Ұлы Жеңістің 70, Қазақстан Республикасы Кон-
ституциясы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдық мерейтойларының бү кілхалықтық 
деңгейде аталып өтілгенін қосыңыз. Республикалық 
музейлер мен қорық-музейлер 383, оның ішінде 20 
халықаралық көрме ұйымдастырды. Олардың 165-
і бейнелеу, зергерлік және қолданбалы өнер туын-
дыларына арналса, 218 көрмеге қорық-музейлер 
қорларындағы жәдігерлер қойылып, көрермендердің 
көзайымына айналды. Ежелгі түркі жұртының 

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ 
МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
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мұрагері – қазақтың шежіресін танып-білуге септігін 
тигізетін құндылықтар көрмесімен қатар, министрлік 
ұйымдастырған «Тәуелсіздік тарихы» кітап көрмесі 
мен «Оқырман қауым – Ұлы Дала елінің болашағы» 
Халықаралық оқу конгресінің жаңа адамның зердесін 
заманауи рухпен зерлегені кәміл. Заманауи демекші, 
ғаламдық технологиялардың үлгісімен 23000 
құжаттың электрондық көшірмесі сандық формат қа 
ауыстырылып, Қазақтың ұлттық электрондық кітап-
ханасына кірушілердің саны 65 мыңға жетті, сондай-
ақ аталған жүйені әлемнің 105 елінен 25000 оқырман 
виртуалды түрде пайдаланып отыр.

Туған әдебиетіміз бен өнерімізге өл шеусіз олжа 
салған, есімдері ер үстінен түспейтін қайраткерлерімізді 
ұлықтау – маңызды міндет қана емес, бүгінгі 
ұрпақтың арман-мұратын тұлғаға теңестіру ниетінен 
және олардың бойындағы шығармашылық талантын 
ашып, қанатқақты қарымына қолдау көрсету тілегінен 
туындаған шаралар тізбегі болса керек-ті. Әйгілі жа-
зушы Ілияс Есенберлиннің, саусағында көзі бар күйші 
Тәттімбет Қазанғапұлының, батыр, ғалым Мәлік 
Ғабдуллиннің, театр өнерінің шоғыр жұлдыздарын 
шал ғайына орап өсіріп шығарған ұстаз-режиссер 
Асқар Тоқпановтың мерейтойлары – сөзіміздің 
куәдүрі. Оның сыртында Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы, Түрксой, Тәуелсіз Мемлекеттер Дос тас-
тығы және Еуразия экономикалық қауымдастығы 
елдерінде тұрақты өтіп тұратын мәдени іс-шараларға 
қатысқан отандық шығармашылық ұжымдар мен 
жеке орындаушылардың есімдері әйгіленіп, өзіндік 
қолтаңбалары қалыптасты. АҚШ-тың Нью-Йорк 
қаласында Қазақстанның мәдени апталығының өтуін 
және Мем лекет басшысының шетелдік делегациялар-
мен ресми кездесулері ауқымында Қазақстанның өнер 
шеберлерінің, сондай-ақ музыка және хореография 
ұжымдарының қатысуымен 20-ға жуық концерттік іс-

шара ұйымдастырылуын «ұлт өнерінің халықаралық 
деңгейде трансформациялануы» деп түсінуіміз керек, 
сол арқылы әлем Қазақстан халқының рухани қуатын 
бұрынғыдан да айқын тани түсті.

Қазақ хандығының шежіресін шерткен, Тәуел-
сіздігіміздің жасампаздығын жырлаған, халық тар 
достығының дәстүрін дәріптеген жанрлық шығар-
малар мен авторларға моральдық және материалдық 
қолдау көрсетіліп, рухани айналымға енгізіліп 
келеді. Мысалы, Ә.Алпысбаевтың «Орбұлақ таңы», 
С.Әбдінұровтың «Керей-Жәнібек», Ж.Тұрсынбаевтың 
«Абылайдың ұлы ісі», Т.Рақымовтың «Әз-Жәнібек, 
Керей хан-кемеңгерлер», Ш.Қорғанбекованың «Ға-
сыр лар куәсі» туындылары «Ең үздік музыкалық 
шығарма номинациясы», А.Жайымның «Мерекелік 
күй», Б.Дәлденбайдың «Көк ойнақ», В.Стригоцкийдің 
«Экспресс на ЭКСПО-2017» төлтумалары «Халық 
аспаптары және эстрада-симфониялық оркестріне 
жазылған ең үздік салтанатты шығарма» номинаци-
ясы, көрнекті жазушы Т.Нұрмағамбетовтің «Мұстафа 
Шоқай», белгілі қаламгер Ж.Әлмаштың «Шамда 
сөнген шырақ» драмалық дүниелері «Тарихқа тағзым» 
номинациясы бойынша жүзден жүйрік шығып, 
еліміздің театрлары мен филармонияларының, 
кон церттік бірлестіктерінің репертуарларына қо-
сыл са, М.Мұқанов пен А.Жамханның «Алатау» 
(гобелен), Х.Құрбановтың «Жібек жолындағы 
жұлдыздар» (жону), Ж.Үмбетовтің «Күлтегін» (тері), 
М.Әмірхановтың «Сәулеттік кәдесый жиынтығы» 
(күміс, қола, кохалонг), А.Бапановтың «Тәңірге са-
пар» (гобелен), З.Штифманның «Қазақ халқының та-
рихы мен тұрмысы» (коллекция) қолданбалы сәндік 
өнер туындылары рухани игілігімізге айналды.

Республикалық «Елім менің» патриоттық әндер 
конкурсының жеңімпаздары Ә.Әбдінұровтың «Оқ-
жет пестің қиясында», С.Қа лымовтың «Біз – Ұлы Дала 
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елі», Р.Халықбектің «Көкбөрінің тегі едік», «Қазақ 
Елі», Д.Құрамысовтың «Жетісуым – киелі мекенім», 
Ж.Кеңесовтің «Жас ұландар – қыраным» әндері 
тақырыптың тамырында түбі түгел ұлттың қанын 
ойнатқан, тәуелсіз еліміздің болашағына бойлатқан 
бояулы саздар панорамасын құрады.

Театр және кино өнері де толысып-тұлғаланып 
келеді. Бір жылдың айналасында республикалық 
театрларда 40-қа жуық қойылым сахналанып, бір 
спектакль жаңа редакцияда ұсынылды. Астанада 
көрнекті жазушы-драматург, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты Дулат Исабековтің халықтар достығын 
паш еткен «Бақыт құсы», Қызылордада талант-
ты қаламгер Рақымжан Отарбаевтың саяси қуғын-
сүргін құрбандарының тағдырын тергеген «Нарком 
Жүргенов» спектакльдерінің премьералары сәтті өтті, 
Шымкент қаласында Қазақстан ұлттық-этникалық 
театр ларының республикалық фестивалі болды. 
Сондай-ақ республикалық және аймақтық прокатқа 
«Құнанбай», «Жол», «Теңіздің толуын күту», «А-ға 
оралу», «Елес аулау» және т.б. көркем фильмдері шық-
ты. Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» ак ционерлік 
қоғамы мемлекетіміздің шетелдердегі дипломатиялық 
өкілдіктерімен бірлесе отырып, Ресейде, Финлян-
дияда, Румынияда, Беларусь пен Түрікменстанда 
«Қазақ киносының күндерін» өткізді. 5 көркем және 
1 анимациялық фильм ха лықаралық 8 фестивальге 
қатысты. Режиссер Ерлан Нұрмұхамбетовтің «Жаң-
ғақ тал» фильмі Оңтүстік Кореяның Бусан қаласында 
«А» санатындағы ХХ халықаралық кинофестиваль-
да алғаш көрсетіліп, «Жаңа ағым» секциясында бас 
жүлдені иеленді, одан кейін Варшавадағы халық ара-
лық кинофестивальға ұсынылды.

Осы мерзімде 8 толықметражды және 7 қысқа-
метражды, 27 деректі, 2 ани мациялық фильм тү-
сіріл ді. Қол жеткен табыстарды баянды ету, өнімдер 
сапасын арттырып, жұмысты жүйелі жоспарлау үшін 
Қазақстан Республикасының Мә дениет және спорт 
министрлігі кино ісінің әлемдік тәлімді тәжірибелерін 
ескере отырып, «Қазақфильм» АҚ-тың қызметін жаң-
ғырту бойынша тұжырымдаманың жобасы әзірленуде.

Тарихи-мәдени мұраларымызды қас терлеу, сақтап, 
қалпына келтіру шаралары да министрлік тарапы-
нан қағажу қалған емес. Осы уақытқа дейін 100-ге 
жуық тарих және мәдениет ескерткішіне реставра-
циялау және консервациялау жұмыстары жүргізілді. 
«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пай-
далану туралы» Қазақстан Республикасының 1992 
жылғы 2 шілдедегі Заңына сәйкес өңірлердегі тарих 
және мәдениет ескерткіштерін қорғау аймағының 
шегараларын белгілеу ұсыныстары жер гілікті әкім-
діктер тарапынан қолдау тауып жатыр. Мысалы, 
Шиелі ауданының аумағындағы Қаратау жотасын-
да 472,3 гектар жерді алып жатқан «Сауысқандық 
шатқалындағы жартастағы бейнелер кешенінің» 
(б.з.д. ХVIII-ІІІ ғасырлар) кө лемі 85,7 гектар қорғау 
аймағының және көлемі 122,8 гектар қорғалатын 

табиғи ланд шафтының шегаралары Қызылорда 
облыс  тық мәслихатының шешімімен бекітілді.

Тәуелсіз еліміздің мәдениеті мен өне рін дамыту-
да көркемдік кеңестердің атқаратын міндеттері зор. 
Мәдениет және спорт министрлігі жанынан құрылған 
көркемдік кеңестер театр, музыка, цирк, хореография 
өнерінің, киноөндірістің, әдебиет және кітап шығару 
ісінің, археология, көркемсурет, дизайн, сәулет, 
кітапхана мен музей саласының іскерлік бағыттары 
мен зәру мәселелерін талқылап, құзыретті мекеме-
лерге ұсыныстар енгізді. Кеңестердің құрамында 
мәдениет және өнер қайраткерлері, қоғамдық бір-
лестіктердің, шығармашылық одақтардың өкілдері 
бар.

Музыка өнері жөніндегі көркемдік кеңесте Жам-
был атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының 
дәстүрлі ұлттық өнерді дамытудағы рөлі, қазіргі 
таңдағы айтыс сайысының өзекті мәселелері, 
«Қазақстан» және «Хабар» телеарналарының 
әуендік және ойын-сауықтық бағдарламалары жай-
лы сөз қозғалды. Мемлекет және қоғам қайраткері 
М.Жолдасбеков, дәстүрлі әнші Қ.Байбосынов, Пар-
ламент Мәжілісінің депутаты Б.Тілеухан, жырау 
А.Алматов, ақындар Ж.Ерман, Ә.Беркенова, А.Әлтаев 
«Шоу-айтысқа» айтыс ақын дарын немесе бұрын-
соңды айтысқа қатысқан, суырыпсалмалық қабілеті 
бар өнер иелерін қатыстыру, «бөтен сөзбен сөз ара-
сын бүлдіретін» (Абай) сайқымазақ, арзан күлкіге 
жол бермеу, «қолдан ақын жасау» синдромына тый-
ым салу мәселесін көтеріп, дәстүрлі ұлттық өнерді 
насихаттау мақсатында музыкалық, ойын-са уықтық 
бағдарламалардың көркемдік және эстетикалық са-
пасын арттыруға және ұлттық өнерді дәріптейтін 
тұрақты бағ дарламаларды ұйымдастыруға байланыс-
ты ойларын ортаға салды.

Міне, уақыт кеңістігінде мешін жылы өрмегінің жүзі 
ауып барады. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» Тұжырымдамасы мен «Мәңгілік 
Ел» патриоттық актісін жүзеге асыруға жұмылған 
Қазақстан жұрты дағдарысқа қарсы шараларды 
еңсеріп, «Мәңгілік Елдің мызғымас Жеті тұғырын 
нығайтуға, сақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманат етуге» 
(«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі) ниет байласып, 
құлшына қарекет жасау да. Кейбіреулер теологиялық 
тұрғыдан жіктеп, астральдық ұшқары ұғымға таңғысы 
келетін «Мәңгілік Ел» идеясы «Жер мәңгілік тұрса, 
Адамзат ұрпағы мәңгілік өмір сүрсе, қазақ халқы да 
мәңгіліктің көшіне ілеседі» деген ұғымды білдірсе 
керек-ті. Ендеше, тарихи мұраларымыз бен ру хани-
мәдени құндылықтарымыздың бірлігі, мемлекеттік 
тіліміздің өміршеңдігі мен ортақтығы таңдаған жолы-
мыздан айнымауға, өзімізді жалпақ жаһанға паш етуге 
мүмкіндік береді.

Мұхтар ӘБДІКӘРІМОВ, 
Мәдениет және спорт министрлігінің 

бас сарапшысы

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ



№3(2016 ) 29

Алаш қозғалысы ХХ ғасыр дың басы қазақ 
халқының орыс империясының құрамында 
бүтіндей басыбайлы түрде өмір сүрген 
шақтарында өріс алған еді. «Әлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Мұстафа Шоқай, Мағжан Жұмабайұлы 
тұсындағы қазақ философиясы мен саяси-
әлеуметтік ойы біршама еркін дікте дамыды», 
– деп айта аламыз. Өйткені олар дербес ұлттық 
мем лекеттілік жайлы мәселелерді үкіметтің 
қатаң бақылауы астында жүріп жүзеге 
асыруға талпынды. «Әлихан Бөкейханның 
шығармашылығы – ХІХ және ХХ ғасырлар 
тоғысындағы әлемдік деңгейде өтіп жатқан 
тарихи үдерістерге саяси-философиялық 
тұрғыдағы талдаулар», – десек, артық 
айтпаған болар едік. Осы еңбектері арқылы 
ол дүниетанымдық, философиялық, мәдени-
рухани негіздерді де қозғаған болатын. Қазақ 
зиялылары ұлттық тәуелсіздік, автономия, 
еркіндік туралы көзқарастарын демократиялық 
дүниетанымдарымен байланыста өрбітті. 
Замана тынысын зерделей келе, Алаш 
қайраткерлері ендігі жерде ұлттық дамуды 
жетілдірудің жолдарын Империя құрамында 
іздестірді. 

Ресей мемлекетінде болған іргелі оқиғалар 
сол мемлекетке тәуелді елдердің өміріне де 
өзінің әсерін тигізбей қалмады. Қалыптасып 
отырған жағдайларға байланысты Әлихан 
Бөкейханның саяси дискурсындағы қазақ 
мемлекеттілігі жайлы идеялары нақ осы 
жағдайлармен байланысты туындады. 
Санкт-Петербордың Императорлық орман 
шаруашылығы институты мен Санкт-Петербор 
университетінің заң факультетін бір мезгілде 
бітіріп шыққан жас маман сол кездің өзінде 

Ресей мемлекетінің астанасы жұртына марксизм 
теориясының білгірі ретінде танымал болған 
еді. Оның қазақ қоғамдық қатынастарындағы 
қайшылықтарға жасалған талдаулары, ғылыми 
сараптамалары – қазақстандық ғылым дамуына 
қосылған зор үлес. Энциклопедист-ғалымның 
ана тілімізде жарияланған еңбектерінің 
дені қазақ халқының тарихы, экономикасы, 
шаруашылық жүргізу тәсілдері, ру-
тайпаларының шежіресі, тұрмыс-салты, қазақ 
жерлерінің отарлану тарихы жайындағы ғылыми 
зерттеулер мен публицистикалық мақалалар 
болып табылады.

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ 
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ 

ЖАЙЛЫ ИДЕЯЛАРЫ
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Қазақ қоғамының осындай мүшкіл халге 
душар болған жағдайында ұлт зиялыларының 
басты мақсат-мүддесі – қайткен күнде де 
халықтың тұтастығын сақтап қалып, ілгері 
жұрттардың қатарына қосу еді. Бұл жерде ең 
бастысы – философиялық дүниетанымдар мен 
көзқарастардың ортақ мәселесі қазақ қоғамын 
жетілдіру мен ұлт тәуелсіздігі болды. Жалпыұлттық 
мақсатқа жету үшін ұлтты ұйыстырудың 
тетіктерін ұлтжандылықты, ауызбірлікті, 
ынтымақтастықты орнықтыруды алдыңғы 
орынға шығарды. Алаш көшбасшысы осы қағиданы 
өз іс-әрекеттерінің, мақсаттарының, жан-дүниесінің 
үнемі бағыттаушы күші ретінде ұстанды да. 

ХХ ғасырдың басында батыстандырылу 
жайылған әлемде қазақтардың дәстүрлі құн-
дылықтары ығыстырылып, халық рухани күйзелуде 
еді. Әлемге деген өзіндік өзгеше бір қатынас, өмірді, 
әлемді өзгеше түйсіну, онымен өз геше бір үйлесу 
ендігі жерде келмеске кетеді. Қазақтар өздері үшін 
адамдықпен барабар деп түсінетін, өз болмысын 
қалауынша өздері анықтайтын күйден мүлдем 
айырылды. Көш пелілердің дәстүрлі тұрмыс-тынысы 
тарылған әлемде өркениеттер қақтығысына жол 
ашылған болатын.

Алаштың Әлиханы ең алдымен ұлтты рухани 
жетіл дірудің жолдарын іздестірді. Мәселені 
философиялық тұр ғыдан талдап-тарқата келе: 
«Адам баласы өзге хайуаннан айырылғанда 
ақылды болып, қолы шебер болып айырылады. 
Байлық түбі – ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеуі 
қосылмай, адам баласы қазынаға жарымайды» 
, – деп жазды [1, 39-б.]. Еуропа мемлекеттерінің 
ұлылығын арттырып отырған – халықтың ақылы 
мен ұсталығы. Сахара жұртының мал бағып 
жүрген жеріне орыс мұжығы келе салып, қазына 
суырып алып, байып отыр. Негізгі тіршілік көзі 
малшаруашылығының төңірегінде болған қазақтың 
өрісі тарылған мына заманда қандай амалдар 
арқылы жаңғырту керектігін: «Өз жеріне өзі 
қызмет қылмай, іске жаратпай, «жер закон арқылы 
менікі» деген башқұрт пен қазақ атадан қалған 
көп қазынаны басқан жаман бала сапарында емес 
пе? Бұл тіршілік – үлкен талас, бір бәйге, жүйрік 
алады, шабан қалады. Жүйріктік ақыл, ұсталық, 
жаһитшілікте», – деп атап көрсетті [1, 40-б.]. 
Алдымен, қоныстас жаңа көршілерден шеберлікті, 
кәсібилікті, өнімді еңбек етуді үйренуге шақырды. 
Мейлі мал бақ, мейлі егін сал, бірақ сол істе шебер 
бол, мал тұқымын асылдандыр, жеріңді өңде, салған 
егініңді бапта. Қандай іспен шұғылдансаң да, кәсіби 
шеберлік, іскерлік, білімділік қажет екендігін әрбір 
мақаласында жан-жақты талдап, ғылыми тұрғыдан 
тұжырымдар жасап отырады. 

Осы кезге дейін мал бағып, малының артынан 
еріп көшкен қазақ сияқты халық «байлық, 

қазына мал кіндігінде» деп біледі. Мың қойды 
бір-екі қойшы бағатын жұрттың сиқы – «тамақ, 
ұйқы, жалқаулық», – дейді. Еріншек өзге жол, 
бәйге, сыбаға жоқ. «Адамды еріншектікке, 
жалқаулыққа, тоғышарлыққа душар етіп отырған 
нәрсе халықтың қараңғылығынан, ғылым-
білімнен кенжелеуінен» деп білді. Дегенмен 
тоқыраудың негізгі көзі шаруашылықтың бір ғана 
түрімен айналысуда болып отырған жоқ. «Бұл 
жерде адамның ақыл-ойы, шеберлігі қажет» деп 
түйіндейді. Қазақ болмысын жаңа арнаға бұруды 
көздеп, әлеуметтік өзгерістерден артта қалмау 
үшін, алдымен, «адам бойындағы бойкүйездіктен 
арылу қажет» деп білді. «Дүниеде қазақтан басқа 
да елдер де мал бағады. Мысалға, Швейцария 
мен Аустралия сияқты Еуропа елдерінде де 
қой бағып, мал шаруасымен айналысып отыр. 
Олардың жері аздығына байланысты мал басын 
азайтып, сүйегін асылдандырып, өздері қала 
болып отыр, [2, 144-б.]. Алаш көшбасшысы 
қазақтардың осы малшаруашылығын, көшіп-
қонуын бірден отырықшылыққа ауыстыруға 
болмайтынын да негіздейді. Ақыл да, ұсталық 
та оқумен, істеумен жүре ұлғаяды. Осы орайда 
«мемлекеттің күштілігі мен әлсіздігін адамдар 
мен олардың дарындылықтары анықтайды» деген 
Вольтердің пікірімен қазақ ойшылының ойлары 
тоғысатындығын байқаймыз. «Қазақ қоғамын 
сапалық деңгейге көтеру адамдар санасын 
жетілдіру арқылы, ұлттық намысты ояту арқылы 
болады» деп түсінді. Әлихан Бөкейхан өзінің 
сараптамалық талдауларында адам жасампаздығы 
мен шығармашылық әлеуеті елдің экономикалық 
жағынан ғана дамуына әсер етпейді, адамдардың 
интеллектуалды, рухани өсуінің алғышарттары деп 
түсінгенін байқаймыз. Қазақтардың ұлттық салт-
дәстүрлерін, мәдениетін сақтай отырып, Батыс 
өркениетінің үлгісі бойынша эволюциялық жолмен 
қоғамды түбегейлі өзгерткенін қалады.

Алаш көшбасшысы бұл ойларын қазақтың ұлан-
ғайыр даласын мекендеген халқының арасында 
баспасөз арқылы публицистикалық мақалалар, 
ашықхат түрінде таратты. Қазақтың көзі ашық 
оқыған азаматтарын осы мәселе төңірегінде 
талқылауға қатысуға шақырды. Мақсаты – халық-
тың ұлттық сана-сезімін ояту. Жалғыз ақпарат 
көзі болған газет жұмысын жандандыруға елдің 
түкпір-түкпіріндегі ахуалдар жөнінде материал 
жинау дан бастап үйретті . «Сахара жұрты арасында 
неше обласной мекеме, неше мировой судья, неше 
крестьянский, уездный начальник мекемелері 
бар, осының әрқайсысында тым болмаса бір қазақ 
переводчик бар, окружной сот переводчиктері 
ғұмыр бойы қазақты аралайды. Газетаға ғұмыр 
айнасына әсіресе керегі – сот отчеты. Сотта ғұмыр 
ісі бояусыз көрінеді. Толстойдың сот отчетын 
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зерттеп алып, роман жазатыны – осы», – деп жазды 
[1, 172-173-б.]. 

Жұртқа пайдалы істерді, түйткілді мәселелерді 
баспасөз арқылы ақылдасу көшпелі өркениетке 
енген жаңашылдық болатын. Сахара халқы үшін 
газеттің рөлі жайлы былай деп жазады: «Еуропа 
газеталарының тарихына көз салсақ, көрінеді: жұрт 
надан газета оқушы жоқ болса, бұған Шекспир, 
Толстой да түк амал қыла алмайды.... Еуропада 
газета – ғұмыр айнасы. Ғұмырда не болса, газетада 
көрініп тұрады. Газетаны оқып, жұрт өзін өзі 
көреді, өзін өзі біледі». Еуропа жұртынан газет 
шығаруды алдық, бірақ қазақ өмірінде болып 
жатқан жаңалықтарды жазуға сараң жұртын саясат 
ісіне араласуға шақырды. Жан айқайын тіптен өлең 
жолдарымен жолдайды:

Сипалап айналама қол сермедім,
Жастардан еріншекті мен көрмедім!
«Қазаққа» бар білгенін жазып тұрса,
«Еріншек – біздің жастар», – мен дер ме едім?
Осылар хабаршы – тілші болса, мен мұны 

жазамын ба? Газетаның қашса құтылмайтын бір ісі 
– саясат жолы. Мұнымыз – үкімет пен жұрт арасы. 
Жұрт үкіметпен қасыныспай, арбаспай ғұмыр 
сүрмес [2, 172-173-б.]. 

Жалпы ағартушылық идеясын тарату 
арқылы марғау қазақты саяси сауаттандыруға, 
белсенділіктерін арттыруға, оятуға, өз тізгінін өзі 
ұстайтындай халге жетуге үндейді. Кең-байтақ дала 
жұрты арасына таралған осы газеталар олардың 
саясат ісінен хабардар етті. 

«Енді осы жазылған сөз бен ойдың жүзеге 
асырылуы әуелі ақыл-ой болып басталады», 
– дейді. Ақылды сөз қылу сондай қиын. Орыс 
жұртының асқан ақыны Пушкин бір хатын отыз 
қайтара түзетіп басушы еді. Ал сөз сөйленді, сөз 
жазылды, бұл іс бола қоя ма? Адам баласы сөзін 
жазып, тасқа басып сақтағаннан бері түзулік, 
әділдік, жақсылық жол айтқан кітаптар жазылған, 
қані бұл кітаптардағы сөз іс бола қойғаны!? [2, 
118-119-б.]. Сөзден іске көшуді жөн көрген Алаш 
көшбасшысы мәселені философиялық түйінін 
шешуге талпынады. 

Адамдар өздерінің іс-әрекеті арқылы қоғамның 
алға жылжуына тікелей қатынасады. Адам өзін өзі 
жетілдіре отырып, қоғамды да жетілдіреді. Қазақ 
қоғамының сұңғыла зерттеушісі дәстүрлі қоғамдағы 
қоғамдық қатынастардың өзіндік ерек шеліктерінің 
ұтымды тұстарын елдің болашақ дамуында пай-
далану қажеттілігін атап көр сетті. Оның қырағы көзі 
мен ақыл-пайымы дүниежүзіндегі барлық дамыған 
елдің қоғамдық жүйелерін шолып шыққандығын 
оның сол жылдардағы ғылыми-публицистикалық 
мақалаларынан байқаймыз. Олардың бай 
тәжірибелерін әбден сарыла сараптаған білімпаз 
өз елінің болашақ дамуына жарайтындарын ала да 

білді. Сондықтан Әлиханның: «Әділ би Құдайдан 
басқа адамнан қорықпаса болды. Әділ билік 
рәсімге сүйенсе, орнына келеді. Англия биін жұрт 
сыйлайды, атақты билер оқу оқитын медресені 
бітірген, жасы толған, ғұмырында қылған ісінде 
кірі жоқ кісіні би сайлауын ешкім бекітпейді 
һәм бұл би ешкімнен мақтау, шен алмайды, сот 
тергемей, орнынан түспейді. Қызметіне алатын 
хақысы министрлер алатын хақыдан кем емес. Би 
алдында патшаның соқа басынан басқа бар адам 
құрдас. Англияда би болмақ – зор дәреже, жұрт 
көзіне зор құрмет. Міне, Англия билігіне қарасақ, 
бұлардың әділдігі – жазып шығарған закон емес, 
жұрт рәсімі арқылы болған. Қазақ орысқа қараған 
соң бәйге аттай, жақсы жорғадай туысынан болатын 
шешен озған би жоғалды. Кім орысқа жағымтал 
болса, сол жұртты бір қамшымен айдайтын болды. 
Бұрынғы жүйрік шешен билерден келе жатқан 
әз, әділ билік жорасы жаман қарапайым тұғыр би 
парасына аяқасты болды. Пара беріп ақты қара, 
қараны ақ қылатын күн туды» [1, 167-168-б.] – 
деген байыптауларынан халықтың ғасырлар бойы 
қордаланған әдет-ғұрыпқа негізделген басқару 
тетіктерін іске қосуды қалайтыны айқындалған. 
Англия мемлекетінің сот жүйесіндегі үздік, озық 
үлгілерді қазақ жұртының билер билік құрған 
кезеңдерімен салыстыра зерттеген Әлихан дәстүрлі 
билер институтының сақталуын дұрыс деп тапты.

Билік құру қазақ қоғамында жазалаушы ғана 
орган болған жоқ, ол тәрбиелеушілік қызметін 
де қоса атқарды. Қазақ билер институты 
атқарған ұлы істер адамды рухани жетілдіруге 
бағытталғандығымен де құнды. Билер билік 
құрған кезеңдерде қазақ ортасында «пара беру» 
деген ұғым болмаған. Қазақты орыс судьясына 
қаратуды да, шариғатқа қаратуды да жақтап қол 
қоймаймыз дегенде, қазақта өзінің әдет-құқығы мен 
билер институтының үлгісі қалыптасқандығына 
сүйенген еді. Қазақ елінің далалық демократиялық 
ұстындарын жетілдірудегі билер инстиутының 
рөлін Әлихан жоғары бағалады. Өйткені олардың 
басты ұстанымы әділеттілік болатын. Ресейдің 
қоластына қараған соң «биді, билікті жоғалтып, 
қазақты орыс судьясына қаратамыз» десек, олар 
жергілікті халықтың тілін білмегендіктен, даугер 
мен жауапкердің сөзін өз құлағымен естімесе, тәмам 
ортасынан не жақсы билік шығады? Тілмаш арқылы 
болған соң бұл дауда не қасиет қалады? Көшпелі 
жұрттың елдік, мемлекеттік тұтастығын қамтамасыз 
еткен ел билеу тетіктерін қолдану аясын бұзбай, 
қазақ биін орыс судьясына аударамын дегеннің 
еш қисыны жоқ. Ұлттың рухани бастауларының 
негізгі тіректерінің бірі дін екені белгілі. Ал 
молдалар болса: «Билікті шариғатқа қарату 
керек», – дейді. Алайда Әлихан бұған да қарсы 
болды. Қырдағы діни ахуалды әбден зерделеген 
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ойшыл шариғат заңдарын қазақтар өміріне жаппай 
енгізудің қисынға келмейтінін дәлелдеп көрсеткен 
болатын. Өйткені қазақ «мұсылманмын» дегені 
болмаса, шариғатты ұстанып отырғаны белгілі. 
Жұрт рәсімге құл. Алайда қоғамдағы ірі өзгерістер 
мен жаңашылдық халық жадынан өзінің тарихын, 
дәстүрлерін жоққа шығара отырып жүзеге асырылды. 
Түркі мәдениетінің тарихына теріс көзқарас 
қалыптастырды. Оның архаикалық түбірлерін 
«ескіліктің қалдығы» деп тұқыртып, ұмыттыруға, 
қолданыс аясын тарылтуға күштеп көндірді. 

Алаш көшбасшысы өзіндік төлтума рухани 
мәдениеттің озық үлгілерін сақтап қалуды басты 
назарда ұстаған болатын. Ұлт тарихын зерттеуді 
дұрыс жолға қою керектігі Әлихан Бөкейханның 
да назарынан тыс қалмады. Өзге жұрттардың 
қатарында қазақ халқының асылы тексеріліп, 
тарихы жазылмағанын, осы мәселені бүгіннен 
бастау қажеттігін дер кезінде жазған болатын. 
Алаш көшбасшысы тарих бұрынғы өткен заманның 
жайынан сөйлейтін, халықты түзу жолға сілтейтін 
бағдар екенін ескертеді: «...Біздің бұрынғы 
бабаларымыздың кім екендігі, олардың дүниеде 
не істеп, не бітіргендігі, қандай құты барлығы, ол 
құтты не орынға жұмсағандығы.... не себептен бағы 
тайғандығы және соған ұқсас істердің барлығын 
тарих сөйлеп түсіндіріп тұрады» [3, 375-376-б.]. 
Бабаларымыздың құты олардың салауатты өмір 
салттарында болған. Сахара жұрты орыспен 
көрші болмай тұрғанда «арақ-шарап» дегенді 
білмеген. Оның дәмін татқан соң сол көршілерінен 
асып түсті. Халқының осынша бейшара күйге 
түскеніне, бағының таюына не себеп деген сұрақтар 
мазалайды. Ойшылды толғандырған мәселенің 
философиялық астарлары еді. Халқының өткенін, 
өмір сүріп отырған кезеңін, болашағын болжай 
отырып, ұлтты ұйыстыратын, ынтымақтастыратын 
белгілеріне тоқтала келе, құтының неден қашқанын 
іздестіреді. Құт береке-бірлігі бар елге қонады. 
Сондықтан да халықты түзу жолға сілтеуші 
тарих болса, оған «дүниеде түзушіліктің кітабы, 
тіршіліктің жолбасшысы» деген анықтама жасайды. 
Болашақты болжауға тарих анық құрал болады. 
«Өткеннен сабақ алу мен ұрпақтар арасындағы 
сабақтастықтың жалғасуы үзілмес желі болуы 
керек» деп ой түйіндейді. Өз тарихын біліп, содан 
тағылым алу әсіресе қоғамның дұрыс жолмен 
дамуына зор әсерін тигізеді. Ел ішіндегі жүрген 
шала молда, надан қожалардың халықты түзу 
жолдан адастырып отырғандығын дәлелді әрі батыл 
түрде ашып жазды. «Құдай не жазса соны көреміз 
деу – соқырлықтың белгісі. Тағдырда жазғаны болар 
деу ақымақтықтың белгісі», – дейді. Адамдардың өз 
тағдырын өзгерту жолында осындай дәрменсіздік 
танытуына қарсы болды. Алаштың Әлиханы осы 
мәселені өз уақытында қозғап, «Қазақ» газетінің 

екінші нөмірінен бастап қазақтың нақты шежіресін 
жазуға кірісу керектігін жазған болатын. Өзіне 
дейінгі арабша, түрікше, орысша дереккөздердегі 
қазаққа қатысты жазылғандарды батыл сынға алып, 
барынша дәйекті де нақты ғылыми тұрғыдағы 
дереккөздерді қалыптастыруды қолға ала бастады. 
Орысша оқыған қазақ жастарын әуелі осы кезге 
дейінгі тарих жазушылардың қателігінен болған 
«қырғыз» деген жаңылыс атты қойып, «қазақ» деп 
жазуды бұйырған да Әлихан болатын. «Орыстың 
атты ғаскері «казак» атанғандықтан, біздің қазақ 
өзінің атынан айырылып, «қырғыз» атанып 
жүрмекші емес. Қияметке шейін қазақ қазақ болып 
жасамақ» – дейді [1, 19-б.]. Осылайша, ғылыми 
айналымға «қырғыз-қайсақ» деп жүрген тіркесті 
жойып, «қазақ» деп түзету енгізген болатын. 

Еліміздің ғасырлар қойнауынан сыр шертетін 
тарихи жәдігерлері жоңғар шапқыншылығынан 
қирап, өртелгенімен қоймай, одан кейінгі Ресейге 
қараған кезден бастап орталыққа жөнелтілгені 
белгілі. Әлихан «Ресей патшалығының 
қоластындағы мұсылмен халықтарының рухани 
мекемелерінде ресми қағаздар татарша жазылсын» 
деген мұсылман сиезі қараған закон жобасына 
қарсы пікірін білдірген болатын. Бұл жерде түрік 
затты халықта қазақтай бір жерде тізе қосып, қалың 
отырған іргелі ел жоқ екендігін және қазақтардың 
татар тіліне шорқақтығын айғақ етеді. «Патшалы 
Ресей құрамында болған кездерде рухани мекеме 
қағазы әр облыста өз тілімен жазылғаны дұрыс 
болады» деген пікірін таласқа салып, ақыры «татар-
түрік тілінде жазылсын» деген заңға дауыс береді. 
«Ғұмыр жүзінде біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар» 
деп болашақтан үміт етеді: «Абай, Ахмет, Мир 
Якуп, Шаһкерім, Тарғыннан бұл көрініп тұр ғой. 
Қазақтың тілін осылардай ақыны бар, бір жерде тізе 
қосып отырған 5 миллион қазақтың тілі қалай жоқ 
болады?» [2, 191-б.].

Кеңестік билік тұсында алашордашыл қазақ 
зиялыларына сенімсіздікпен қарап, оларды кеңестік 
қызметке қолданғанмен, үнемі бақылауда ұстады. 
Алайда Ә.Бөкейхан болсын, А.Байтұрсынұлы 
болсын өздерінің шығармашылық қызметін тоқ-
татпады. 1927-1932 жылдар аралығында Мәскеуде 
КСРО халықтарының орталық баспасында әдеби 
қызметкер болып жүріп көптеген кітап, аудармалар, 
мақалалар жазып, ұлтының рухани қазынасын 
толықтырды. «Қазақ эпостары туралы» еңбегі сол 
жылдары Оксфорд пен Сорбоннада жарияланды. 
«Қарақыпшақ Қобыланды», «Қазақ жыры 
«Қобыландыдағы» әйел бейнесі» атты ғылыми-
әдеби мақалалары мен сын, рецензиялар жазды

Әлемдік ой деңгейіне көтерілген ойшыл 
ұлттық мемлекетті жетілдірудің әрбір тетігін 
мұқият зерттеп-зерделейді. Оған оның сұңғыла 
зерттеушілігі мен парасаттылығына қоса 
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білімділігі қызмет етті. Әлихан Бөкейхан 1894-1926 
жылдар аралығында төрт түрлі ғылыми-зерттеу 
экспедициясының жұмысына қатысты: «Тобыл» 
экспедициясы; В.А.Щербинаның жетекшілігімен 
жасалған экспедициялар; С.П.Швецов басқарған 
статистика-экономикалық экспедиция; сондай-
ақ 1926 жылы КСРО Ғылым академиясының 
антропологиялық экспедициясына қатысады. 
Төңкеріске дейін төрт газетті ұйымдастырып, 
шығарып отырған. Оның үшеуі орысша, «Омич», 
«Иртыш», «Голос степей» газеттерінде өзі редактор 
болып, қазақ тілінде тұңғыш рет жалпыұлттық 
«Қазақ» газетін ұйымдастырды. Ал төңкерістен 
кейін «Темірқазық» журналын шығарды.

1896 жылғы Орыс үкіметінің Ф.А. Щербина 
бастаған экспедициясына мүше болып қатысқан 
Әлихан көшпелі шаруашылықтың жер пайдалану 
әдіс-тәсілдерінің заңдылықтарын тереңірек зерттеп-
үйренді. Экспедицияның мақсаты – қазақтарды 
қауымдық қоғамға бөліп, оларды шаруашылық 
жүйе бойынша жіктеу, сол жеке шаруашылықтарға 
қажет төрт түлік малдың көлемін есептеп 
шығару, әр түліктің керекті жайылым мөлшерін 
жер нормасын анықтау, сондай-ақ этникалық 
жағынан, жағрапиялық ерекшелігі мен тарихи 
даму тұрғысынан зерттеуді көздеген еді. 1896-
1903 жылдар аралығында бұл экспедиция осы 
облыстардың он екі уезінен жинаған материалдар 
бойынша 13 томнан тұратын ғылыми-зерттеу 
еңбегін басып шығарды. Осындай іргелі ғылыми-
зерттеу экспедицияларға қатыса жүріп, қазақ 
даласына байланысты Орыс үкіметінің нені 
көздейтініне, олардың мақсат-мүддесі қандай 
екендігіне қанығады. Осы жылдар Әлиханның 
терең философиялық әлеуметтік-саяси ой желісін 
басқа арнаға түсірген еді. Елін құлдықтан, 
қараңғылықтан, надандықтан құтқарудың жолына 
түсті. Еркіндік идеясынсыз ел тізгінін қолға алу 
мүмкін емес-тін. Ол өзінің артынан ерген қазақ 
зиялыларының арасында саяси күрескерлік 
үрдіс қалыптастырды. Өз үзеңгілестерін рухани-
адамгершіліктік және дүниетанымдық ұстанымдары 
тұрғысынан алға қойған мұрат-мақсаттары 
төңірегінде топтастыра алды да. Еуропаша білім 
алған қазақ жастары ұлттың әлеуетті құрылымын 
біршама арттырды, олардың тағы бір артықшылығы 
– танып білуге деген құштарлығы болатын. Сол 
кезеңдерде жеке адамдардың шығармашылық, 
жасампаздық әлеуеті артып, ұлттың жаңа сапалық 
деңгейін көтерді, олар ұлттық идея төңірегінде 
топтасты. «Алты алаштың арысы» атанған Әлихан 
ұлттық тәуелсіздік жолындағы күресте оларды 
баулып, жетекшілік жасап, артынан ерте білді. 

Алаш идеясының қайта жаңғыруы 
халқымыздың рухын көтеруде, жастарымыздың 
бойында патриотизмді оятудың тетіктерінің бірі 

болып табылады. Бұл – оның өміршеңдігінің 
айғағы. Заманауи қазақстандық қоғамның өзекті 
мәселелерін жаңаша түсінуді даярлауда Елбасымыз 
жалпыұлттық құндылықтардың орнығуына күш 
салушы ұлттық зиялылардың ерекше рөлін атап 
көрсеткен болатын. ХХ ғасырдың басындағы 
қазақ зиялыларының ұлттық идеялары, олардың 
арман-мұраттары бүгінгі таңда жүзеге асырылып 
жатыр. Алаш қайраткерлерінің армандаған Ұлттық 
Автономиясы Қазақ елінде орнады. Енді азат, 
тәуелсіз қазақ ұлты өз еркіндігін алған тұста оның 
алдағы тағдыры өз қолында. «Қазақстан жолы-
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Жолдауында Елбасымыз анық көрсетіп бергендей: 
«Ендігі міндет – осы идеялардың өзектілігін 
жоғалтпау. Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің 
Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік 
Ел – жалпықазақстандық ортақ шаңырағымыздың 
ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы [4]. 
Стратегияда: «Біз мемлекеттігіміз дамуының 
руханилық мәселесі экономикалық, материалдық 
тұрғыдағы мәселелерден кем болмайтындай 
кезеңіне аяқ бастық», – деп атап көрсетілген. 

Жаһандану үдерісі қоғам өмірінің барлық 
саласын қамтып, дәстүрлі мәдениеттердің 
құндылықтары ұмытылып кету қаупі туған шақта 
елімізде жасалып жатқан шаралар оған қарсы тұру, 
сонымен қатар басқа дамыған мемлекеттердің 
құрсауында кетпей, тәуелсіздігімізді сақтап 
қалуға бағытталуға тиіс. Ең алдымен, бұл 
жағдайда экономикалық тәуелсіздікпен қатар, 
рухани тәуелсіздікті жоғалтпау мәселесі тұр. 
Қазақ ұлтының ғасырлар бойы қордаланған 
руханиятының жетістіктерін бүгінгі күннің кәдесіне 
жарата отырып, еркіндік жағдайында дамуды дұрыс 
жолға қоя білу керек. Мәңгілік ел болу жолында 
әрбір адам өзінің еркіндігін сақтай отырып, ішкі 
еркіндікті жоғалтпағаны абзал. 

Пайдаланылған әдебиет: 
1. «Қазақ» газеті. Бас редактор – Ә. Нысанбаев. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. - 560 б.
2. Бөкейханов Ә. Шығармалар. - Алматы: Қазақ-

стан, 1996. - 384 б
3. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан (1866-1937). 

Шығармаларының 7 томдық толық жинағы. - 3-т. - 
Астана, 2009. – 530 б

Назарбаев Н. Қазақстан жолы- 2050: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ. - Астана, 2014.  
http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/
page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti- 
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Қоңырбаева К.М., 
тарих ғылымдарының кандидаты

Балтабаева К.Н.,
тарих ғылымдарының кандидаты
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Астанадағы 7 қыргүйек күні Ұлттық академиялық кітапханада 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, 
Халықаралық жоғары мектептер ғылыми академиясының құрметті 
академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсынбек 
Кәкішевтің жеке кітапханасы – «Ғалым» залы ашылды. Осы шара 
аясында «Мағжан-Сәкен» кітабының тұсауы кесілді. 

Ізгілікке толы іс -шараға Мәдениет және спорт министрі Арыс танбек 
Мұхамедиұлы, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары, 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары 
Талғат Мамашев және еліміздің зиялы қауым өкілдері қатысып, ғалым 
жайлы естеліктерімен бөлісті. 

Өткен жылы өмірден озған ғалымның жеке кітапханасында 
гуманитарлық ғылымдар бойын ша бес мыңға жуық кітап, сондай -
-ақ белгілі жазушылар Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқановтың өмірі мен 
қызметіне қатысты құнды мұрағаттық құжаттар бар. Ғалымның 
қолжазбалары мен басқа да матери алдарынан құралған 83 папка құжат 
кітапханаға тарту етілді. Тұрсынбек Кәкішевтің жеке кітапханасының 
табысталуы – Ұлттық академиялық кітапхананың тағылымға толы 
дәстүрінің жалғасы, кітапхана қорын байыта түсудегі маңызды қадам 
деуге болады. Тұрсынбек Кә кішевтің жеке кітапханасының ашы луына 
ғалымның жұбайы, филология ғылымдарының докторы, профессор Күләш 
Садыққызы Ахмет мұрындық болды. 

Ғұлама ғалым, бірегей сөзтанушы тұлғаның өмірден озғанына бір жылдан 
асты. Т.Кәкішевтің «Мағжан-Сәкен» кітабына байланысты мақаласын 
ұсынып отырмыз. 

МАҒЖАН МЕН СӘКЕН
Сәбит-Мағжан-Сәкен
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Қазақ мәдениетінде, оның ішінде 
әдебиет саласында дау-дамайы, 
айғай-шуы басылмай келе жатқан 

мәселе – Сәкен-Мағжан-Сәбит түйіні. 
Бұлардың қым-қуыт қарым-қатынасы – 
әшейінгі қазақи әңгіменің ауқымынан шығып, 
әдеби шығарма, эссе, ғылыми зерттеу, моно-
графия, мақала деңгейінде ел-жұртқа жария 
болып, дабыраға айналған өте қиын мәселе. 
Кім болса да, бұған құлақ түрмей өте ал-
майтын, реті келсе, өзінің бояуын қоспай 
тұра алмайтын құбылыс. Осы қиын да даулы 
мәселенің шындығына жетейін, өзім көрген-
білгенімді қалың жұртқа айтып берейін деп 
«Өнер бәсекесі немесе Мағжан мен Сәкен» 
деген бес жүз беттік тарихи-әдеби эссе жазып 
бітіріп, баспаға ұсындым.

Еңбекті жазу барысында ешқайсысына 
іш тартпай, тарихи шындық, құжат, мұрағат 
деңгейінде артығын артық, кемін кем, 
уақытша жеңіс пен жеңілісті түгелге жақын 
қамтыған сияқтымын. «Тарихты жалғыз өзім 
ғана білемін» деп өрекпу – әрине, ешкімге, 
оның ішінде ғалымдарға жараспайтын қылық. 
Осы салада соңғы кезде пайда болған жаман 
әдетті, білмей жатып, «білем» деушілерді, 
өсек-аяңды малданушыларды, атақ шығару 
үшін атыстыра-шабыстыра сөйлеушілер мен 
өркөкірек қуыскеуделерді де сынай кетуге 
тура келді. Осы шешімі қиын мәселелерді 
суыртпақтап отырғанда Сәбит тағдырына 
қатты алаңдадым. Сәбит Мұқановты «кінәсіз, 
мінсіз, кемшіліксіз» деп ешкім есептемейді. 
Өмір өткелінде өзінің демократтығынан, 
адамға жақындығынан Сәбеңе жететін 
жан жоқтығынан емес, осы ғадетін толық 
сақтамағаннан таяқты көп жеген адамды 
табу да қиын. Тұла бойы қайшылыққа толы 
қайраткерге араша түсу мақсатымен емес, 
бар сыр-сипатын тарихи шындық деңгейінде 
көрсетуді ойлап көпшілік түгіл, тіпті Сәбиттің 
өзі білмеген, жұрттың көзі түсе қоймаған бір 
құжатты бүгінгі оқушыға таныстыруды қажет 
тауып отырмын, өйткені өсек-аяңның ініне су 
құяды. 

Таяуда «Қазақстан» баспасы «Полити-
ческие репрессии в Казахстане в 1937-1938 
г.г.». деген құжаттар жинағын шығарды. 
Олар Қазақстан Республикасы Президентінің 
мұрағатынан алынған. Оны жай оқып 
қана қоймай, тағдырлар тоғысына назар 
аударсаңыз, шиырлана матасқан, шешуі 
табылмайтын жұмбаққа тап боласыз да 
қайран қаласыз. Өйткені күні бүгінге дейін 
С. Мұқановты советтік заманның қызыл көзі, 
әсіресе Мағжанның, қала берді Сәкеннің 
«жендеті» деген қауесет өзінің көзі тірісінде 

бүкіл Қазақстанға тарап, әлі күнге дейін 
басылмай келе жатқанын (кімдердің әдейі 
таратқанын қазбаламай-ақ қояйын) білесіздер. 
Жапқан жаладан ақталып шығу өте қиын. 
Дақ қалады. Шындықты дәлелдеу тек қана 
уақыттың құдіретінде ғана.

«Решение бюро Алма-Атинского горкома 
КП (б) К по аппеляции С. Муканова, 2 марта 
1938 г.

(Слушали: Аппеляция Муканова).
Муканов Сабит, член КП (б) К с июля  

1920 г. партбилет №159860, год рождения  
1900 г., казах. По соцположению – служащий. 
В момент возникновения дела работал в каче-
стве председателя СПК – писатель.

Муканов обвиняется в том, что в своих ли-
тературных произведениях, как-то «Сын бая», 
«Мырзабек», «Темертас», «Литература ХХ 
века» протаскивал контрреволюционные наци-
оналистические взгляды.

Муканов был тесно связан с Сейфуллин-
ным, Досмухамедовым, Асылбековым, Айса-
риным, Валиахметовым и Джумабаевым, ныне 
разоблаченными врагами народа. Когда Джу-
мабаев был в ссылке, Сейфуллин имел с ним 
переписку и оказал денежную помощь.

Муканов состоял в сейфуллинской кон-
трреволюционной националистической груп-
пировке во время совместной работы в Союзе 
писателей. Муканов ограждал Сейфуллина от 
критики, тем самым зажимал критику и само-
критику.

Решением бюро Фрунзенского ГРК КП(б)
К Муканов «как активный член контрреволю-
ционной националистической группировки, 
как пособник врагов народа и как неразору-
жившийся буржуазный националист» из рядов 
партии исключен.

Муканов в своих заявлениях не отрицает 
предъявленные ему обвинение в допущенных 
ошибках в своей литературной работе и в сво-
их связах с Сейфуллиным, Валиахметовым, 
Айсариным и другими, но заявляет, что он 
ничего не знал об их контрреволюционной на-
ционалистической деятельности. Обвинение, 
предъявленное Муканову о его переписке с 
Джумабаевым и оказании ему денежной помо-
щи, когда Джумабаев был в ссылке, ничем не 
подтверждается.

Докладывал Г. Холодов, Муканов присут-
ствует.

(Постановили:)
Ввиду неясности отдельных вопросов, дело 

о Муканове отложить и поручить Т. Холодову 
дорасследовать материал и доложить на бюро.

Секретарь ГК(б)К. Шураков».
Бір сөзі өзгертілген жоқ. Санасы бар демей-

Тұрсынбек КӘКІШЕВ

Көрнекті 
әдебиеттанушы 
ғалым, филология 
ғылымдарының 
докторы, профессор
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ақ қояйын, әшейінгі ғана түсінігі бар жандардың бәрі 
Сәкен-Мағжан-Сәбит түйінінің қалай шиырланып 
күрмелгенін байқаған шығар. Осы қаулының әр бабы 
әртүрлі ойларға жетектейді, бірақ бір ғана жайды 
түсіндірсем, біраз шындықтың сыры ашылмақ.

Қаулыда «Сәкен Сейфуллин Мағжан жер аудары-
лып жүргенде хат жазып, ақшадай көмек көрсетіпті, 
Сәбит Сәкеннің ұлтшылдық «группировкасында» 
болыпты» деп жалғастырып жібергеніне қарап, 
«аты-жөндері алмасып түскен шығар» деген ойды 
«Обвинение, предъявленное Муканову о его пере-
писке с Джумабаевым и оказании ему денежной 
помощи, когда Джумабаев был в ссылке, ничем не 
подтверждается» деген сөздер теріске шығаратын 
сияқты. Алайда тап осы түйінге айрықша тоқтау 
керек, өйткені адалдықты былай қойғанда, үлкен 
адамгершіліктің ізін суыртпақтап шығарып аламыз.

Мағжан сотталып, Беломор каналында арып-
ашып жүрген кезінде жазған хатын Сәбең 1959 
жылы 10 қарашада маған оқып берген еді. Оны 
өзімнің «Дала – жүрек» деген естелігімде тарата 
жаздым. 1990 жылы Абай атындағы опера және 
балет театрында Сәбеңнің 90 жылдығына арналған 
салтанатты жиналыста жасаған баяндамамда бүкіл 
республикаға естірте айттым. Ол хата: «Таяу-
да түрмеден шығасыз, сонда қай жақта боласыз, 
зорлық-зомбылықты кек тұтқан пиғылда шығасыз ба 
әлде «Тоқсанның тобығындағы» ойға ойысасыз ба?

Біз үшін, қазақтың қасиетті поэзиясының 
келешегі үшін Сіздің совет жағына шыққаныңыз 
олжа болар еді» деген ойларды жазыпты.

«Сізге тиісті орындар жазғызды ма?» – деп 
сұрағанында: «Жоқ, өзім жаздым… – арымның 
әмірімен жазғанмын», – деді (Т. Кәкішев, Санадағы 
жаралар. – Алматы: Қазақстан, 1992. 224-бет). Осы 
тұста Зылиха апайдың М.Горькийге, оның әйелі 
Е. Пешковаға барып, Мағжан жазасын 3 жылға 
қысқартқан шағы болатын. Мәскеудегі Қызыл 
профессорлар институтында оқып жатқан Сәбит 
Мұқановтың осы игілікті қадамға араласпауы мүмкін 
еместей көрінеді маған.

Сотталған Мағжанға Сәбиттің хат жазып, 
өтініш білдіргені тарихи шындық екені қазір әбден 
дәлелденіп отыр. Біріншіден, С.Мұқанов музей 
қорында хаттың түпнұсқасы сақталуда. Екіншіден, 
Сәбеңнің естелігін естіген құйма құлақтардың бірі – 
Жайық Бектұровтың естелігі: «Мен Мағжанға 1932-
33 жылдары Москвада оқуда жүргенімде ГПУ-ден 
рұқсат алып, оған лагерьге Мурманск жағына хат 
жазып жібердім», – деген дерек (Бес арыс. – Алматы, 
1992. - 325-бет) болса, үшіншіден, Ш.Елеукеновтің 
мемлекеттік сыйлық алған «Мағжан» монография-
сында ол хаттан цитат алып, бізге беймәлімдеу тың 
дерек келтіреді.

«1936 жылдың қыргүйек айында Қызылжарға 
Сәбит Мұқанов келе қалғанда Мағжанды әдейі іздеп 
тауып алып, шүйіркелесе сөйлеседі, жылы-жылы 

сөздер айтып, Алматыға қызметке шақырады. 1936 
жылы 27 қазанда Мағжанға жазған хатында: «Сізбен 
жолығып сөйлескенде де мен айттым ғой: «Егерде 
өзіңіз шын ниетпен совет әдебиетіне қызмет етем 
десеңіз жазуыңызға ешкім бөгет болмайды» деп. 
Сол сөзім – әлі де сөз. Егерде шын ниетпен со-
вет әдебиетіне атсалыссаңыз сізді бетке қағатын, 
«бұрын пәлен болып едің» дейтін кісі болмайды. 
Пролетариаттың рахымы мол. Ол қорғай да біледі, 
жарылқай да біледі. Бірақ пролетариат сөз емес, істі 
жақсы көреді» (Ш. Елеукенов Мағжан. – Алматы, 
1995. -127, 135-136-беттер) дегендерді түсіндіріп 
жатудың өзі артық.

20-жылдары таптық желекті мықтап жамылған, 
большевиктік үгіт-насихатқа әбден бой алды-
рып, Мағжандарға айтпағаны қалмаған Сәбиттің 
жеке адамға табыну әбден дәуірлеп тұрған кезде 
«тап жауы» ретінде сотталған Мағжанды өзінің 
пролетарлық қанатының астына алуы – қайран 
қалатын құбылыс. Алаш қозғалысына қатысқан 
қайраткерлер мен ақын-жазушылар Алматының 
көшесінде Мағжанмен амандасуға жарамай, теріс 
айналып кетіп жатқанда 1937 жылы 20 ақпанда 
«Құрметті жолдасым Сәбит! «Мен Қазақстанға жаңа 
жолға түскенімді өзімнің қалам күшімен көрсетсем» 
деген жалғыз тілекпен оралдым. Мен қалған 
өмірімді, берік ниетім мен үмітімді істе дәлелдеу 
үшін социалистік құрылысқа еңбек етуге бел бу-
дым. Мен үшін енді еңбекші таптың, коммунистік 
партияның қолынан басқа қол жоқ.

«Қалай болғанда орталыққа жетуім керек» деп 
шештім. Егер жолға қаражат тапсам, орталыққа бару-
ды ойлап отырмын. Әрине, өз халімнің мүшкілдігін 
айта отырып, сізді бірдемеге міндеттегім келмейді. 
Сізге осылай жазуға қазіргі халім мәжбүр етіп отыр. 
Кешіріңіз. Құрметпен Мағжан», – дегенді тебіренбей 
оқи алмайсың.

Демек, Мағжанға Сәбиттің хат жазғаны, қол 
созғаны ешбір күдік келтірер жай еместігін пенделік 
тұрғыдан тағы бір қарастырып өткеннің артықтығы 
жоқ.

Мағжан Алматыға 1937 жылы 25 наурызда көшіп 
келгенде алдынан шығып, қарсы алған жалғыз Сәбит, 
Жазушылар Одағының бастығы болып отырғанда 
Мағжанды қарсы алуға талай адамды жұмсауға 
мүмкіндігі болғанын ешкім жоққа шығара алмай-
ды. І Алматыға өзі барудың ең бір мықты сыры – 
күнәларын жуу ғана емес, азаматтық таныту екені 
сөзсіз. Стансы басында Мағжан: «Менің жолым 
теріс. Сәкендікі дұрыс болды. Алдымен соған сәлем 
берейін», – деп Сәбең ойламаған тілек білдіреді. 
Ыңғайын тауып, хабар жеткізген Сәбиттер қалаға 
жеткенше Сәкен үй-іші «аса қадірлі қонақ келе жа-
тыр» деп әлекке түседі. Келген сәтте Мағжан мен 
Сәкен көздеріне жас алып құшақтасады. Жолсоқты 
болып келгендер Сәкен үйіне қонып, келесі күні 
Сәбит үйіндегі түнемел қонақасыға барады.
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Онан кейінгі оқиғаның басы-қасында болған 
Мұхаметжан Қаратаевтың куәлігіне құлақ салайық: 
«Одақтың председателі Сәбит Мұқанов екеуіміз 
бір кабинетте отырамыз. Орта бойлы, жұпынылау 
киінген, өңі сынық кісі кірді. «Мен Мағжан 
Жұмабаев боламын, шырағым. Сәбитті іздеп келіп 
едім…», – дегенде орнымнан ұшып тұрдым. Сәбең 
кіріп, амандық-саулықтан соң телефонның құлағына 
жармасты. Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің екінші секретары Нұрпейісов: «Келе 
беріңдер, бірақ шеше алмаймын. Мирзоянның 
өзіне кіріңдер», – деді. Сәбең маған да: «Жүр!» – 
деп, үшеуміз Мирзоянның қабылдауына бардық. 
Сәбең Мағжанды қызметке орналастыруға, қаражат 
жағынан көмектесуге әрекеттенгені анық. Тіпті 
оны Жазушылар Одағына алуды да ойластырды» 
(Ш.Елеукенов Мағжан. – Алматы, 1995. - 138-бет) 
дегенін талайлар естігенмен, Сәбеңнің азаматтығын 
көрсетуге пайдаланбай жүргендер аз емес.

Бұлар көз көргеннің, естігендердің куәлігі болса, 
әлгі кітапта мынандай құжат бар: 21 апрель, 1937. 
Секретно. Тов. Джаманкулов. Как тебе известно, в 
Алма-Ата приехал алашординский поэт Магжан Жу-
мабаев, (который) написал на имя Союза писателей 
заявление о том, что признает антисоветские ошибки 
и просит помочь ему исправиться и дать работу. По 
этому поводу я на днях беседовал с тов. Мирзояном. 
Он мне говорил, что надо дать работу, то есть дать 
на перевод на казахский язык из произведений клас-
сиков русской литературы, чтобы этим ему оказать 
материальную помощь.

Прошу тебя, как члена партии и зав. КИХЛ-ом, 
учесть эту мою записку и слова тов. Мирзояна на 
перевод с выдачей аванса по договору.

С ком. приветом, пред. ССПК и член партии С. 
Муканов», – 

деп хат жазуы да Сәбиттің азаматтығының 
жарқын беті болса керек. Өстіп жүргенде 
«Социалистік Қазақстан» газетінде Сәбитті 
«әшкерелеген» мақала басылды. Оған қайтарған жа-
уабында Мағжанның: «Совет үкіметінен қылмысыма 
лайық әділ жаза тартып, түзелдім», – деген сөзіне 
алданып, оған либеральдық жасағаным, Қазақ 
көркемсөз баспасынан немістің фашизмге қарсы жа-
зушысы Файхтвагнердің «Оппегеим семьясы» деген 
романын аудару үшін беруге себепкер болғаным рас. 
Бұл қателікті мойынға алып, толық түзетем», – деп 
мойындаған кезде Мағжан ұсталмай, кім көрінгенге 
барып, жұмыс іздеп сандалып жүрген болатын.

Сәбеңнің ресми өтінішін орындау созыла 
берген соң КИХЛ-дың директоры Рахымжан 
Жаманқұловқа Сәкен мен Мағжан екеуі барып, 
кешегі шәкірті, бүгінгі ірі басшының қиқаңдығына 
қаратпай, өзінің сенімхатымен тарыққан Мағжанға 
ақша алып бергені әрі көзсіз батырлық, әрі 
адамгершілік екенін ұлылардың ізін баққандар 
ілтипатқа алмай, қаралағыш деректей жіпке тізіп, 

кейінгі мақалаларында зор қылмыс ретінде жазған 
болатын. Өзге емес, Жазушылар Одағы партия 
ұйымының хатшысы Қалмақан Әбдіқадыров 
«Әдебиеттегі троцкийшіл-бухариншіл, ұлтшыл-
фашист зиянкестерді жеріне жеткізе құрту керек», 
– деп 1937 жылы 18 тамызда «Қазақ әдебиеті»
газетінде большевиктік солақайлықпен «Сәбит 
өз шығармаларында, «Адасқандарда» байды 
мақтап, 1932 жылы басылған «ХХ ғасырдағы қазақ 
әдебиетінде» халық жаулары – «алашордашылардың 
объективті революциялық рөлі бар» деген қателері 
үстіне соңғы кезге шейін халық жауларына (Айсарин, 
Жұмабаев, Асылбековтерге) көріне ымырашылдық 
жасады. Өзінің шығармаларын халық жаулары 
Досмұхаметов, Молдыбаевтарға аударуға берді. 
Жұмабаевты қызметке орналастыруға ниеттенгені, 
тағы басқалары – Сәбиттің жай ғана қатесі емес, 
үлкен саяси қатесі», – деп жарқабаққа апарып қойған 
болатын.

«Халық жауларын» әшкерелеу науқаны басталған 
кезде біраз екпіндете сөйлеген С.Мұқанов іс насырға 
шауып бара жатқанын көрген соң маусымнан қазанға 
(июньнен октябрьге) дейін, яғни, табандатқан төрт 
ай бойы өнерпаздық сапарда жүрді. Алматыдан 
алыста жүру үшін мәскеулетіп кетті. Сол уақытта 
өткен жиындар мен партия жиналыстарында, әсіресе 
Хамза Жүсіпбеков баяндама жасағанда «Қаулымызда 
Сәбит туралы қатты айту керек. Оны тез шақырып, 
партиялық мәселесін қарау керек» дегендерді қадай 
айтқаны белгілі.

1937 жылы 7 қыргүйекте «ұлтшыл фашистердің 
әдебиеттегі зиянкестік істерімен күресу және жас 
кадрларды өсіру туралы» жазушылар пленумында 
С. Сейфуллин, С.Мұқанов «Халық жауларының 
қылықтарына мән бермеген, либералдық, 
ымырашылдық істеп өздері де көп саяси қателер 
жіберген» дегенді қаулыға кіргізді. Оны «Прав-
да» мен «Казахстанская правда», «Социалистік 
Қазақстан» газеттері даурықтыра түсті. Сәкен 24 
қыргүйекте тұтқындалды. 2-3 қазанда Сәбит Жа-
зушылар Одағы төрағасынан босатылып, екі күнге 
созылған жиналыста партиядан шығарылды.

Өмір өткелінде пенде талай абыройлы да абырой-
сыз іс-әрекетке кезігеді. Одан Сәбитті қорғаштаудың 
қажеті жоқ. Өйткені қазақ жазушыларының ішінде 
өзінің демократтығынан, кісіге үйірсектігінен, 
жалпақшешейлігінен сөзге қалған адамдардың 
ішінде, сөз жоқ, бірінші орын Сәбеңдікі болса керек. 
Онысы бағы да, соры да болды.

Бағы болатын себебі – бүкіл қазақ мәдениеті 
демей-ақ қояйын, ХХ ғасырдың 20-жылдарынан 
70-жылдары арасында Сәбиттен шығармашылық 
көмек, пенделік жәрдем алмаған ақын-жазушы жоқ. 

Қазақ поэзиясының жарық жұлдызы, ұлы ақын 
ӘбділдаТәжібаевтың куәлігін тыңдаңыздар: 

«Бізде Сәбеңнен бұрынырақ, әйтпесе қатар 
шыққан, әдебиеттің бар жанрында еңбектенген, 
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көркем шығармаларымен үлгі көрсеткен өзге 
ағаларымыз да болған. Мысалы, «Сәкен Сейфул-
лин – совет әдебиетінің алғашқы қарлығашы, іргесін 
қалаушы», – деп әуелі Сәбең бастап айтқан. Бірақ 
қалың елден талант іздеп табуда, ол тапқан жас 
таланттарға қолма-қол жәрдемдесіп, бапкер болуда 
ешкім де Сәбит Мұқановқа жеткен жоқ. Менің бұл 
пікірімді кешегі Қалмақан, Жақан, Асқар, Тайырлар 
айтып кеткен. Сәбең өзі жетектеп әкеп, қатарға қосқан 
жасқа сол күннен бастап жолдас деп қарайтын. 

– Сен менен үйрен, менің қолбалам бол, сен маған
қарыздарсың, соныңды өте алдымен», – деп Сәбең 
ешкімге міндет еткен емес, етпек тұрсын іштей де 
солай ойлаған емес» (Сәбит Мұқанов тағылымы. 
Әдеби-сын мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1990. - 41-
бет).

Осы ойды ресмилетіп айтатын болсақ, мен 
әдейі Мұхтар Әуезовке жүгінгелі отырмын, өйткені 
«Мұхтар-Сәбит қарым-қатынастары бұлтты болған» 
деген алыпқашпа сөздер аз емес. Алыптарымыз 
пенделікті салауат еткен тұста бір-бірінің қасиетін 
қалай танығанын көріп, бүгінгі ұрпақ үлгі алса игі.

«Кімде-кімге Октябрьдің жеңісі мен жемісі 
қымбат болса, соның бәріне Сәбит – өз еңбегімен 
көмектес болған жазушы. Ол – бүгінгі Қазақстанда 
қалыптасып, шынығып өскен қазақ жазушысының 
барлығына жазушы болу жолында көп жәрдем еткен 
қайраткер. Әдебиет өнерінің өсер жолы, беттер өрісі 
туралы үнемі жауапты ойлар, дамылсыз еңбек ететін 
Сәбит – біздегі совет әдебиетінің ұйымдастырушысы 
есебінде де зор еңбегі бар адам» (М. Әуезов. – 18-том. 
– Алматы, 1985. - 283-бет) деген ойды ел-жұрттың са-
насына сіңіру мақсат тұтсақ, пенделік күйкіліктен ада 
болып, адамгершілігімізге дақ түспес еді.

Сәбит Мұқановтың талабы бар адамға қамқоршы 
болатынын дастарқан басындағы ауызекі әңгімесінде 
ернінің ұшымен ғана айтып, 80 жылдығында жасаған 
баяндамасында Әбдіжәміл Нұрпейісов «даукес», («по-
лемист») дегенін жұрт ұмыта қойған жоқ. Солдаттың 
сұр шинелінің ішкі қалтасындағы мектеп дәптеріне 
жазылғанды оқып, үміт артуға болатындығын сезген 
Сәбеңнің вокзалда түнеп жүрген болашақ классикті 
алты балалы үйіне әкеліп, ақ төсектің үстіне (өз 
сөзімен айтқанда, тұңғыш көрген простынясы) 
жатқызып, төрт ай асырағаны, қолжазбаны дұрыстап 
жазуға үйреткені үшін Сәбеңе талай «сыйлы сыбаға» 
тартқаны белгілі.

«Сәбеңнің адами мінезі бағы ғана емес, соры да 
болғанын айтушылардың ішінде менің пікірлерім 
айрықша естілді» демегенмен, елеусіз қала қоймағаны 
анық. 1990 жылы Абай атындағы Опера және балет 
театрындағы салтанатты жиналыста жасаған баян-
дамамды Қазақ теледидары бір сөзін қысқартпай, 

бүкіл Қазақстанға таратса, 1992 жылғы «Санадағы 
жаралар», 1994 жылғы «Сәкен соты», «Есіркемейді 
естелік» деген кітаптарымда жазғандарым біраз 
адамның көзіне түскен сияқты. Сонда айтқан, 
жазғандарымды жинақтасам, Сәбең өзінің шыққан 
тегіне желік берген большевиктік (коммунистік емес) 
үгіт-насихаттың ықпалымен әсіресолшыл болды да 
идеологиялық ұрыншақтыққа салынды. Және оның 
бәрін шын сеніммен атқарды. Оны біреу ұнатты, 
кейбіреулер ұнатпады.

Ал пенделік жағына келсек, Сәбеңмен жанасу 
оңайдың оңайы болатын. Кісімсу, үлкенсу Сәбеңе 
жат. Сәлем берген адамды сөзге тартпай қалған кезін 
ешкім білмейді, кісіге үйірсектігі Сәбең жайында 
аңыз бен ақиқатты шамадан тыс тудырып жатты. 
Демек, оған жанасқан адам өзіне пайдалы ой-пікірді 
ел-жұртқа жайып, аяғын өсек-аяңға айналдырып 
жіберген. Сондықтан «Сәбең айтты» дегендерге 
сақ болған абзал. Осымен де Сәбең өз атына өзі дақ 
түсіріп алып жүрген сәті мол болды. Осындайды 
айлалы қарсыластары оңтайлы пайдаланып, шен-
шекпен киген кез де аз емес.

Майданға түскеннің жеңісі мен жеңілісі қатар 
жүретіндігін ескерер болсақ, ондайды Сәбең көп 
көрді, басынан мол кешірді. Оны өзі сезіп-біліп қана 
қоймай, кезінде ашық айтып та, жазып та жүрді. 
Сәбитті даттағысы, сөзге қалдырғысы келгендер оның 
ой-пікірі мен сөзіне құйрық жалғап, даурықтырып та 
жатты. Бақайесебі барлар өзіне саяси капитал, оңай 
олжа тапқандар аз емес. Мен бұл объективтік және 
субъективтік деректерді екі үлкен мақсат үшін айтып 
отырмын. Бірінші, «ел-жұрт осыншама шырматылған 
тұлғалы тағдырлардың шындығына көз жеткізсін, 
білсін, көңілдегі кірбің шайылсын» деген ой. Өйткені 
кер заманға кезіккен айрықша белсенді азаматтың 
сол кездегі, онан кейінгі, тіпті дүниеден өткеннен 
кейінгі тағдырын түсіне білудің өзі үлкен ғылым 
болса, екіншіден, келесі жылы Сәбиттің туғанына 
100 жыл толады. Оны бір Қазақстан емес, кешегі 
КСРО республикалары, ЮНЕСКО арқылы дүниежүзі 
елдері атап өтуі орынды болмақ. Ол Сәбит үшін де, 
Қазақ елі үшін де керек. Өзінің өскен мәдениеті, ұлы 
дарындары бар халықтың мерейін өсіре түсу үшін 
осындай игі шараларды қолға алу шарт. Әрбір ұлы да-
рын мен өнерпаз, қайраткерлер өз елін әлем алдында 
жарқырата көрсетуге себепкер болады да келешегіміз 
нұрлана түседі. Ұлыларымызды ұлтымыздың абы-
ройына айналдыра білсек қана әлем алдында абы-
ройлы боламыз. Ол үшін көңілімізді кеңге салып, 
мәдениетіміздің ұлы тұлғаларын ардақтай білейік.

 «Жезбұйда» ұлттық 
ақпараттық порталынан алынды
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 Astanadaği 7 qirgüyek künі Wlttiq akademiyaliq kіtaphanada Qazaqstan 
Respublikasiniñ eñbek sіñіrgen ğilim qayratkerі, Haliqaraliq joğari mektepter 
ğilimi akademiyasiniñ qwrmettі akademigі, filologiya ğilimdariniñ doktori, pro-
fessor Twrsinbek Käkіşevtіñ jeke kіtaphanasi – «Ğalim» zali aşildi. Osi şara 
ayasinda «Mağjan-Säken» kіtabiniñ twsaui kesіldі.

Іzgіlіkke toli іs -şarağa Mädeniet jäne sport ministrі Aris tanbek Mwhamedi-
wli, Parlament Senati men Mäjіlіsіnіñ deputattari, Düniejüzі qazaqtari qauim-
dastiği törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Talğat Mamaşev jäne elіmіzdіñ ziyali 
qauim ökіlderі qatisip, ğalim jayli estelіkterіmen bölіstі.

Ötken jili ömіrden ozğan ğalimniñ jeke kіtaphanasinda gumanitarliq ğili-
mdar boyin şa bes miñğa juiq kіtap, sonday -aq belgіlі jazuşilar Säken Seyfull-
in, Säbit Mwqanovtiñ ömіrі men qizmetіne qatisti qwndi mwrağattiq qwjattar 
bar.  Ğalimniñ qoljazbalari men basqa da materi aldarinan qwralğan 83 pap-
ka qwjat kіtaphanağa tartu etіldі. Twrsinbek Käkіşevtіñ jeke kіtaphanasiniñ 
tabistalui – Wlttiq akademiyaliq kіtaphananiñ tağilimğa toli dästürіnіñ jalğasi, 
kіtaphana qorin bayita tüsudegі mañizdi qadam deuge boladi. Twrsinbek Kä-
kіşevtіñ jeke kіtaphanasiniñ aşi luina ğalimniñ jwbayi, filologiya ğilimdariniñ 
doktori, professor Küläş Sadiqqizi Ahmet mwrindiq boldi.

Ğwlama ğalim, bіregey söztanuşi twlğaniñ ömіrden ozğanina bіr jildan asti. 
T.Käkіşevtіñ «Mağjan-Säken» kіtabina baylanisti maqalasin wsinip otirmiz.

MAĞJAN MEN SÄKEN
Säbit-Mağjan-Säken
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Qazaq mädenietіnde, oniñ іşіnde ädebiet salasinda 
dau-damayi, ayğay-şui basilmay kele jatqan mäsele 
– Säken-Mağjan-Säbit tüyіnі. Bwlardiñ qim-quit 
qarim-qatinasi – äşeyіngі qazaqi äñgіmenіñ auqiminan 
şiğip, ädebi şiğarma, esse, ğilimi zertteu, monografiya, 
maqala deñgeyіnde el-jwrtqa jariya bolip, dabirağa 
aynalğan öte qiin mäsele. Kіm bolsa da, bwğan qwlaq 
türmey öte almaytin, retі kelse, özіnіñ boyauin qospay 
twra almaytin qwbilis. Osi qiin da dauli mäselenіñ 
şindiğina jeteyіn, özіm körgen-bіlgenіmdі qaliñ jwrtqa 
aytip bereyіn dep «Öner bäsekesі nemese Mağjan men 
Säken» degen bes jüz bettіk tarihi-ädebi esse jazip 
bіtіrіp, baspağa wsindim.

Eñbektі jazu barisinda eşqaysisina іş tartpay, 
tarihi şindiq, qwjat, mwrağat deñgeyіnde artiğin 
artiq, kemіn kem, uaqitşa jeñіs pen jeñіlіstі tügelge 
jaqin qamtiğan siyaqtimin. «Tarihti jalğiz özіm ğana 
bіlemіn» dep örekpu – ärine, eşkіmge, oniñ іşіnde 
ğalimdarğa jaraspaytin qiliq. Osi salada soñği kezde 
payda bolğan jaman ädettі, bіlmey jatip, «bіlem» 
deuşіlerdі, ösek-ayañdi maldanuşilardi, ataq şiğaru 
üşіn atistira-şabistira söyleuşіler men örkökіrek 
quiskeudelerdі de sinay ketuge tura keldі. Osi şeşіmі 
qiin mäselelerdі suirtpaqtap otirğanda Säbit tağdirina 
qatti alañdadim. Säbit Mwqanovti «kіnäsіz, mіnsіz, 
kemşіlіksіz» dep eşkіm eseptemeydі. Ömіr ötkelіnde 
özіnіñ demokrattiğinan, adamğa jaqindiğinan Säbeñe 
jetetіn jan joqtiğinan emes, osi ğadetіn toliq saqta-
mağannan tayaqti köp jegen adamdi tabu da qiin. Twla 
boyi qayşiliqqa toli qayratkerge araşa tüsu maqsati-
men emes, bar sir-sipatin tarihi şindiq deñgeyіnde kör-
setudі oylap köpşіlіk tügіl, tіptі Säbittіñ özі bіlmegen, 
jwrttiñ közі tüse qoymağan bіr qwjatti bügіngі 
oquşiğa tanistirudi qajet tauip otirmin, öytkenі ösek-
ayañniñ іnіne su qwyadi.

Tayauda «Qazaqstan» baspasi «Politiçeskie 
repressii v Kazahstane v 1937-1938 g.g.». degen 
qwjattar jinağin şiğardi. Olar Qazaqstan Respublikasi 
Prezidentіnіñ mwrağatinan alinğan. Oni jay oqip qana 
qoymay, tağdirlar toğisina nazar audarsañiz,  şiirlana 
matasqan, şeşuі tabilmaytin jwmbaqqa tap bolasiz 
da qayran qalasiz. Öytkenі künі bügіnge deyіn S. 
Mwqanovti sovettіk zamanniñ qizil közі, äsіrese 
Mağjanniñ, qala berdі Säkennіñ «jendetі» degen 
qaueset özіnіñ közі tіrіsіnde bükіl Qazaqstanğa tarap, 
älі künge deyіn basilmay kele jatqanin (kіmderdіñ 
ädeyі taratqanin qazbalamay-aq qoyayin) bіlesіzder. 
Japqan jaladan aqtalip şiğu öte qiin. Daq qaladi. 
Şindiqti däleldeu tek qana uaqittiñ qwdіretіnde ğana.

«Reşenie byuro Alma-Atinskogo gorkoma KP (b) 
K po appelyacii S. Mukanova, 2 marta 1938 g.

(Sluşali: Appelyaciya Mukanova).
Mukanov Sabit, çlen KP (b) K s iyulya 1920 g. 

partbilet №159860, god rojdeniya 1900 g.,  kazah. Po 
socpolojeniyu – slujaşiy. V moment vozniknoveniya 
dela rabotal v kaçestve predsedatelya SPK – pisatel.

Mukanov obvinyaetsya v tom, çto v svoih literat-
urnih proizvedeniyah, kak-to «Sin baya», «Mirzabek», 
«Temertas», «Literatura HH veka» protaskival kontr-
revolyucionnie nacionalistiçeskie vzglyadi.

Mukanov bil tesno svyazan s Seyfullinnim, 
Dosmuhamedovim, Asilbekovim, Aysarinim, Valiah-
metovim i Djumabaevim, nine razoblaçennimi 
vragami naroda. Kogda Djumabaev bil v ssilke, Sey-
fullin imel s nim perepisku i okazal denejnuyu pomoş.

Mukanov sostoyal v seyfullinskoy kontrrevoly-
ucionnoy nacionalistiçeskoy gruppirovke vo vremya 
sovmestnoy raboti v Soyuze pisateley. Mukanov 
ograjdal Seyfullina ot kritiki, tem samim zajimal krit-
iku i samokritiku.

Reşeniem byuro Frunzenskogo GRK KP(b)K 
Mukanov «kak aktivniy çlen kontrrevolyucionnoy 
nacionalistiçeskoy gruppirovki, kak posobnik vragov 
naroda i kak nerazorujivşiysya burjuazniy nacionalist» 
iz ryadov partii isklyuçen.

Mukanov v svoih zayavleniyah ne otricaet pred-
yavlennie emu obvinenie v dopuşennih oşibkah v 
svoey literaturnoy rabote i v svoih svyazah s Sey-
fullinim, Valiahmetovim, Aysarinim i drugimi, no 
zayavlyaet, çto on niçego ne znal ob ih kontrrevoly-
ucionnoy nacionalistiçeskoy deyatelnosti. Obvinenie, 
predyavlennoe Mukanovu o ego perepiske s Djum-
abaevim i okazanii emu denejnoy pomoşi, kogda 
Djumabaev bil v ssilke, niçem ne podtverjdaetsya.

Dokladival G. Holodov, Mukanov prisutstvuet.
(Postanovili:)
Vvidu neyasnosti otdelnih voprosov, delo o Mu-

kanove otlojit i poruçit T. Holodovu dorassledovat 
material i dolojit na byuro.

Sekretar GK(b)K. Şurakov».
Bіr sözі özgertіlgen joq. Sanasi bar demey-aq 

qoyayin, äşeyіngі ğana tüsіnіgі bar jandardiñ bärі 
Säken-Mağjan-Säbit tüyіnіnіñ qalay şiirlanip kürmel-
genіn bayqağan şiğar. Osi qauliniñ är babi ärtürlі 
oylarğa jetekteydі, bіraq bіr ğana jaydi tüsіndіrsem, 
bіraz şindiqtiñ siri aşilmaq.

Qaulida «Säken Seyfullin Mağjan jer audarilip 
jürgende hat jazip, aqşaday kömek körsetіptі, Säbit 
Säkennіñ wltşildiq «gruppirovkasinda» bolipti» dep 
jalğastirip jіbergenіne qarap, «ati-jönderі almasip 
tüsken şiğar» degen oydi «Obvinenie, predyavlennoe 
Mukanovu o ego perepiske s Djumabaevim i okazanii 
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emu denejnoy pomoşi, kogda Djumabaev bil v ssil-
ke, niçem ne podtverjdaetsya» degen sözder terіske 
şiğaratin siyaqti. Alayda tap osi tüyіnge ayriqşa toqtau 
kerek, öytkenі adaldiqti bilay qoyğanda, ülken adam-
gerşіlіktіñ іzіn suirtpaqtap şiğarip alamiz.

Mağjan sottalip, Belomor kanalinda arip-aşip jür-
gen kezіnde jazğan hatin Säbeñ 1959 jili 10 qaraşada 
mağan oqip bergen edі. Oni özіmnіñ «Dala – jürek» 
degen estelіgіmde tarata jazdim. 1990 jili Abay at-
indaği opera jäne balet teatrinda Säbeñnіñ 90 jildiğina 
arnalğan saltanatti jinalista jasağan bayandamamda 
bükіl respublikağa estіrte ayttim. Ol hata: «Tayauda 
türmeden şiğasiz, sonda qay jaqta bolasiz, zorliq-zom-
biliqti kek twtqan piğilda şiğasiz ba älde «Toqsanniñ 
tobiğindaği» oyğa oyisasiz ba?

Bіz üşіn, qazaqtiñ qasiettі poeziyasiniñ keleşegі 
üşіn Sіzdіñ sovet jağina şiqqaniñiz olja bolar edі» de-
gen oylardi jazipti.

«Sіzge tiіstі orindar jazğizdi ma?» – dep swrağan-
inda: «Joq, özіm jazdim… – arimniñ ämіrіmen 
jazğanmin», – dedі (T. Käkіşev, Sanadaği jaralar. – 
Almati: Qazaqstan, 1992. 224-bet). Osi twsta Ziliha 
apaydiñ M.Gorkiyge, oniñ äyelі E. Peşkovağa barip, 
Mağjan jazasin 3 jilğa qisqartqan şaği bolatin. Mäske-
udegі Qizil professorlar institutinda oqip jatqan Säbit 
Mwqanovtiñ osi igіlіktі qadamğa aralaspaui mümkіn 
emestey körіnedі mağan.

Sottalğan Mağjanğa Säbittіñ hat jazip, ötіnіş 
bіldіrgenі tarihi şindiq ekenі qazіr äbden däleldenіp 
otir. Bіrіnşіden, S.Mwqanov muzey qorinda hattiñ 
tüpnwsqasi saqtaluda. Ekіnşіden, Säbeñnіñ estelіgіn 
estіgen qwyma qwlaqtardiñ bіrі – Jayiq Bektwrovtiñ 
estelіgі: «Men Mağjanğa 1932-33 jildari Moskvada 
oquda jürgenіmde GPU-den rwqsat alip, oğan lagerge 
Murmansk jağina hat jazip jіberdіm», –  degen derek 
(Bes aris. – Almati, 1992. - 325-bet) bolsa, üşіnşіden, 
Ş.Eleukenovtіñ memlekettіk siyliq alğan «Mağjan» 
monografiyasinda ol hattan citat alip, bіzge bey-
mälіmdeu tiñ derek keltіredі.

«1936 jildiñ qirgüyek ayinda Qiziljarğa Säbit 
Mwqanov kele qalğanda Mağjandi ädeyі іzdep tauip 
alip, şüyіrkelese söylesedі, jili-jili sözder aytip, 
Almatiğa qizmetke şaqiradi. 1936 jili 27 qazanda 
Mağjanğa jazğan hatinda: «Sіzben joliğip söyleskende 
de men ayttim ğoy: «Egerde özіñіz şin nietpen sov-
et ädebietіne qizmet etem deseñіz jazuiñizğa eşkіm 
böget bolmaydi» dep. Sol sözіm – älі de söz. Egerde 
şin nietpen sovet ädebietіne atsalissañiz sіzdі betke 
qağatin, «bwrin pälen bolip edіñ» deytіn kіsі bol-
maydi. Proletariattiñ rahimi mol. Ol qorğay da bіledі, 
jarilqay da bіledі. Bіraq proletariat söz emes, іstі jaqsi 

köredі» (Ş. Eleukenov Mağjan. – Almati, 1995. -127, 
135-136-better) degenderdі tüsіndіrіp jatudiñ özі artiq.

20-jildari taptiq jelektі miqtap jamilğan, bolşe-
viktіk ügіt-nasihatqa äbden boy aldirip, Mağjandarğa 
aytpağani qalmağan Säbittіñ jeke adamğa tabinu äb-
den däuіrlep twrğan kezde «tap jaui» retіnde sottalğan 
Mağjandi özіnіñ proletarliq qanatiniñ astina alui 
–  qayran qalatin qwbilis. Alaş qozğalisina qatisqan 
qayratkerler men aqin-jazuşilar Almatiniñ köşesіnde 
Mağjanmen amandasuğa jaramay, terіs aynalip ketіp 
jatqanda 1937 jili 20 aqpanda «Qwrmettі joldasim 
Säbit! «Men Qazaqstanğa jaña jolğa tüskenіmdі 
özіmnіñ qalam küşіmen körsetsem» degen jalğiz 
tіlekpen oraldim. Men qalğan ömіrіmdі, berіk nietіm 
men ümіtіmdі іste däleldeu üşіn socialistіk qwrilisqa 
eñbek etuge bel budim. Men üşіn endі eñbekşі taptiñ, 
kommunistіk partiyaniñ qolinan basqa qol joq.

«Qalay bolğanda ortaliqqa jetuіm kerek» dep 
şeştіm. Eger jolğa qarajat tapsam,  ortaliqqa barudi 
oylap otirmin. Ärine, öz halіmnіñ müşkіldіgіn ayta 
otirip, sіzdі bіrdemege mіndettegіm kelmeydі. Sіzge 
osilay jazuğa qazіrgі halіm mäjbür etіp otir. Keşіrіñіz. 
Qwrmetpen Mağjan», – degendі tebіrenbey oqi al-
maysiñ.

Demek, Mağjanğa Säbittіñ hat jazğani, qol sozğani 
eşbіr küdіk keltіrer jay emestіgіn pendelіk twrğidan 
taği bіr qarastirip ötkennіñ artiqtiği joq.

Mağjan Almatiğa 1937 jili 25 naurizda köşіp kel-
gende aldinan şiğip, qarsi alğan jalğiz Säbit, Jazuşilar 
Odağiniñ bastiği bolip otirğanda Mağjandi qarsi aluğa 
talay adamdi jwmsauğa mümkіndіgі bolğanin eşkіm 
joqqa şiğara almaydi. І Almatiğa özі barudiñ eñ bіr 
miqti siri – künälarin juu ğana emes, azamattiq tanitu 
ekenі sözsіz. Stansi basinda Mağjan: «Menіñ jolim 
terіs. Säkendіkі dwris boldi. Aldimen soğan sälem 
bereyіn», –  dep Säbeñ oylamağan tіlek bіldіredі. 
Iñğayin tauip, habar jetkіzgen Säbitter qalağa jetkenşe 
Säken üy-іşі «asa qadіrlі qonaq kele jatir» dep älekke 
tüsedі. Kelgen sätte Mağjan men Säken közderіne 
jas alip qwşaqtasadi. Jolsoqti bolip kelgender Säken 
üyіne qonip, kelesі künі Säbit üyіndegі tünemel qona-
qasiğa baradi.

Onan keyіngі oqiğaniñ basi-qasinda bolğan 
Mwhametjan Qarataevtiñ kuälіgіne qwlaq salayiq: 
«Odaqtiñ predsedatelі Säbit Mwqanov ekeuіmіz bіr 
kabinette otiramiz. Orta boyli, jwpinilau kiіngen, 
öñі siniq kіsі kіrdі. «Men Mağjan Jwmabaev bola-
min, şirağim. Säbittі іzdep kelіp edіm…», –  de-
gende ornimnan wşip twrdim. Säbeñ kіrіp, aman-
diq-sauliqtan soñ telefonniñ qwlağina jarmasti. 
Qazaqstan Kompartiyasi Ortaliq Komitetіnіñ ekіnşі 
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sekretari Nwrpeyіsov: «Kele berіñder, bіraq şeşe 
almaymin. Mirzoyanniñ özіne kіrіñder», – dedі. 
Säbeñ mağan da: «Jür!» – dep, üşeumіz Mirzoy-
anniñ qabildauina bardiq. Säbeñ Mağjandi qiz-
metke ornalastiruğa, qarajat jağinan kömektesuge 
ärekettengenі aniq. Tіptі oni Jazuşilar Odağina aludi 
da oylastirdi» (Ş.Eleukenov Mağjan. – Almati, 1995. 
- 138-bet) degenіn talaylar estіgenmen, Säbeñnіñ aza-
mattiğin körsetuge paydalanbay jürgender az emes.

Bwlar köz körgennіñ, estіgenderdіñ kuälіgі bol-
sa, älgі kіtapta minanday qwjat bar: 21 aprel, 1937. 
Sekretno. Tov. Djamankulov. Kak tebe izvestno, v Al-
ma-Ata priehal alaşordinskiy poet Magjan Jumabaev, 
(kotoriy) napisal na imya Soyuza pisateley zayavlenie 
o tom, çto priznaet antisovetskie oşibki i prosit pomoç
emu ispravitsya i dat rabotu. Po etomu povodu ya na 
dnyah besedoval s tov. Mirzoyanom. On mne govoril, 
çto nado dat rabotu, to est dat na perevod na kazahs-
kiy yazik iz proizvedeniy klassikov russkoy literaturi, 
çtobi etim emu okazat materialnuyu pomoş.

Proşu tebya, kak çlena partii i zav. KIHL-om, uçest 
etu moyu zapisku i slova tov. Mirzoyana na perevod s 
vidaçey avansa po dogovoru.

S kom. privetom, pred. SSPK i çlen partii S. Mu-
kanov», –

dep hat jazui da Säbittіñ azamattiğiniñ jarqin betі 
bolsa kerek. Östіp jürgende «Socialistіk Qazaqstan» 
gazetіnde Säbittі «äşkerelegen» maqala basildi. Oğan 
qaytarğan jauabinda Mağjanniñ: «Sovet ükіmetіnen 
qilmisima layiq ädіl jaza tartip, tüzeldіm», – degen 
sözіne aldanip, oğan liberaldiq jasağanim, Qazaq 
körkemsöz baspasinan nemіstіñ faşizmge qarsi 
jazuşisi Fayhtvagnerdіñ «Oppegeim semyasi» degen 
romanin audaru üşіn beruge sebepker bolğanim ras. 
Bwl qatelіktі moyinğa alip, toliq tüzetem», – dep 
moyindağan kezde Mağjan wstalmay, kіm körіngenge 
barip, jwmis іzdep sandalip jürgen bolatin.

Säbeñnіñ resmi ötіnіşіn orindau sozila bergen soñ 
KIHL-diñ direktori Rahimjan Jamanqwlovqa Säken 
men Mağjan ekeuі barip, keşegі şäkіrtі, bügіngі іrі 
basşiniñ qiqañdiğina qaratpay, özіnіñ senіmhatimen 
tariqqan Mağjanğa aqşa alip bergenі ärі közsіz batir-
liq, ärі adamgerşіlіk ekenіn wlilardiñ іzіn baqqandar 
іltipatqa almay, qaralağiş derektey jіpke tіzіp, keyіngі 
maqalalarinda zor qilmis retіnde jazğan bolatin. Özge 
emes, Jazuşilar Odaği partiya wyiminiñ hatşisi Qalma-
qan Äbdіqadirov «Ädebiettegі trockiyşіl-buharinşіl, 
wltşil-faşist ziyankesterdі jerіne jetkіze qwrtu 
kerek», – dep 1937 jili 18 tamizda «Qazaq ädebietі» 
gazetіnde bolşeviktіk solaqayliqpen «Säbit öz şiğar-
malarinda, «Adasqandarda» baydi maqtap, 1932 jili 

basilğan «HH ğasirdaği qazaq ädebietіnde» haliq 
jaulari – «alaşordaşilardiñ obektivtі revolyuciyaliq 
rölі bar» degen qatelerі üstіne soñği kezge şeyіn haliq 
jaularina (Aysarin, Jwmabaev, Asilbekovterge) körіne 
imiraşildiq jasadi. Özіnіñ şiğarmalarin haliq jaulari 
Dosmwhametov, Moldibaevtarğa audaruğa berdі. 
Jwmabaevti qizmetke ornalastiruğa niettengenі, taği 
basqalari – Säbittіñ jay ğana qatesі emes, ülken sayasi 
qatesі», –  dep jarqabaqqa aparip qoyğan bolatin.

«Haliq jaularin» äşkereleu nauqani bastalğan 
kezde bіraz ekpіndete söylegen S.Mwqanov іs nasirğa 
şauip bara jatqanin körgen soñ mausimnan qazanğa 
(iyunnen oktyabrge) deyіn, yağni, tabandatqan tört 
ay boyi önerpazdiq saparda jürdі. Almatidan alista 
jüru üşіn mäskeuletіp kettі. Sol uaqitta ötken jiindar 
men partiya jinalistarinda, äsіrese Hamza Jüsіpbekov 
bayandama jasağanda «Qaulimizda Säbit turali qatti 
aytu kerek. Oni tez şaqirip, partiyaliq mäselesіn qarau 
kerek» degenderdі qaday aytqani belgіlі.

1937 jili 7 qirgüyekte «wltşil faşisterdіñ ädebiette-
gі ziyankestіk іsterіmen küresu jäne jas kadrlardi ösіru 
turali» jazuşilar plenuminda S. Seyfullin, S.Mwqanov 
«Haliq jaulariniñ qiliqtarina män bermegen, liber-
aldiq, imiraşildiq іstep özderі de köp sayasi qateler 
jіbergen» degendі qauliğa kіrgіzdі. Oni «Pravda» men 
«Kazahstanskaya pravda», «Socialistіk Qazaqstan» 
gazetterі dauriqtira tüstі. Säken 24 qirgüyekte twtqin-
daldi. 2-3 qazanda Säbit Jazuşilar Odaği törağasinan 
bosatilip, ekі künge sozilğan jinalista partiyadan 
şiğarildi.

Ömіr ötkelіnde pende talay abiroyli da abiroy-
siz іs-äreketke kezіgedі. Odan Säbittі qorğaştaudiñ 
qajetі joq. Öytkenі qazaq jazuşilariniñ іşіnde özіnіñ 
demokrattiğinan, kіsіge üyіrsektіgіnen, jalpaqşeşey-
lіgіnen sözge qalğan adamdardiñ іşіnde, söz joq, 
bіrіnşі orin Säbeñdіkі bolsa kerek. Onisi baği da, sori 
da boldi.

Baği bolatin sebebі – bükіl qazaq mädenietі 
demey-aq qoyayin, HH ğasirdiñ 20-jildarinan 
70-jildari arasinda Säbitten şiğarmaşiliq kömek, pen-
delіk järdem almağan aqin-jazuşi joq.

Qazaq poeziyasiniñ jariq jwldizi, wli aqin Äb-
dіldaTäjіbaevtiñ kuälіgіn tiñdañizdar:

«Bіzde Säbeñnen bwriniraq, äytpese qatar şiqqan, 
ädebiettіñ bar janrinda eñbektengen, körkem şiğar-
malarimen ülgі körsetken özge ağalarimiz da bolğan. 
Misali, «Säken Seyfullin – sovet ädebietіnіñ alğaşqi 
qarliğaşi, іrgesіn qalauşi», –   dep äuelі Säbeñ bas-
tap aytqan. Bіraq qaliñ elden talant іzdep tabuda, ol 
tapqan jas talanttarğa qolma-qol järdemdesіp, bapker 
boluda eşkіm de Säbit Mwqanovqa jetken joq. Menіñ 
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bwl pіkіrіmdі keşegі Qalmaqan, Jaqan, Asqar, Tayirlar 
aytip ketken. Säbeñ özі jetektep äkep, qatarğa qosqan 
jasqa sol künnen bastap joldas dep qaraytin.

– Sen menen üyren, menіñ qolbalam bol, sen
mağan qarizdarsiñ, soniñdi öte aldimen», –  dep 
Säbeñ eşkіmge mіndet etken emes, etpek twrsin іştey 
de solay oylağan emes» (Säbit Mwqanov tağilimi. 
Ädebi-sin maqalalar. – Almati: Jazuşi, 1990. - 41-bet).

Osi oydi resmiletіp aytatin bolsaq, men ädeyі 
Mwhtar Äuezovke jügіngelі otirmin, öytkenі 
«Mwhtar-Säbit qarim-qatinastari bwltti bolğan» de-
gen alipqaşpa sözder az emes. Aliptarimiz pendelіktі 
salauat etken twsta bіr-bіrіnіñ qasietіn qalay taniğanin 
körіp, bügіngі wrpaq ülgі alsa igі.

«Kіmde-kіmge Oktyabrdіñ jeñіsі men jemіsі 
qimbat bolsa, soniñ bärіne Säbit – öz eñbegіmen 
kömektes bolğan jazuşi. Ol – bügіngі Qazaqstanda 
qaliptasip, şiniğip ösken qazaq jazuşisiniñ barliğina 
jazuşi bolu jolinda köp järdem etken qayratker. 
Ädebiet önerіnіñ öser joli, better örіsі turali ünemі 
jauapti oylar, damilsiz eñbek etetіn Säbit – bіzdegі 
sovet ädebietіnіñ wyimdastiruşisi esebіnde de zor 
eñbegі bar adam» (M. Äuezov. – 18-tom. – Almati, 
1985. - 283-bet) degen oydi el-jwrttiñ sanasina sіñіru 
maqsat twtsaq, pendelіk küykіlіkten ada bolip, adam-
gerşіlіgіmіzge daq tüspes edі.

Säbit Mwqanovtiñ talabi bar adamğa qamqorşi 
bolatinin dastarqan basindaği auizekі äñgіmesіnde 
ernіnіñ wşimen ğana aytip, 80 jildiğinda jasağan 
bayandamasinda Äbdіjämіl Nwrpeyіsov «daukes», 
(«polemist») degenіn jwrt wmita qoyğan joq. Soldat-
tiñ swr şinelіnіñ іşkі qaltasindaği mektep däpterіne 
jazilğandi oqip, ümіt artuğa bolatindiğin sezgen 
Säbeñnіñ vokzalda tünep jürgen bolaşaq klassiktі alti 
balali üyіne äkelіp, aq tösektіñ üstіne (öz sözіmen 
aytqanda, twñğiş körgen prostinyasi) jatqizip, tört ay 
asirağani, qoljazbani dwristap jazuğa üyretkenі üşіn 
Säbeñe talay «siyli sibağa» tartqani belgіlі.

«Säbeñnіñ adami mіnezі baği ğana emes, sori da 
bolğanin aytuşilardiñ іşіnde menіñ pіkіrlerіm ayriqşa 
estіldі» demegenmen, eleusіz qala qoymağani aniq. 
1990 jili Abay atindaği Opera jäne balet teatrindaği 
saltanatti jinalista jasağan bayandamamdi Qazaq tel-
edidari bіr sözіn qisqartpay, bükіl Qazaqstanğa taratsa, 
1992 jilği «Sanadaği jaralar», 1994 jilği «Säken soti», 
«Esіrkemeydі estelіk» degen kіtaptarimda jazğan-
darim bіraz adamniñ közіne tüsken siyaqti. Sonda 

aytqan, jazğandarimdi jinaqtasam, Säbeñ özіnіñ 
şiqqan tegіne jelіk bergen bolşeviktіk (kommunistіk 
emes) ügіt-nasihattiñ iqpalimen äsіresolşil boldi da 
ideologiyaliq wrinşaqtiqqa salindi. Jäne oniñ bärіn 
şin senіmmen atqardi. Oni bіreu wnatti, keybіreuler 
wnatpadi.

Al pendelіk jağina kelsek, Säbeñmen janasu 
oñaydiñ oñayi bolatin. Kіsіmsu, ülkensu Säbeñe jat. 
Sälem bergen adamdi sözge tartpay qalğan kezіn 
eşkіm bіlmeydі, kіsіge üyіrsektіgі Säbeñ jayinda 
añiz ben aqiqatti şamadan tis tudirip jatti. Demek, 
oğan janasqan adam özіne paydali oy-pіkіrdі el-
jwrtqa jayip, ayağin ösek-ayañğa aynaldirip jіbergen. 
Sondiqtan «Säbeñ aytti» degenderge saq bolğan abzal. 
Osimen de Säbeñ öz atina özі daq tüsіrіp alip jürgen 
sätі mol boldi. Osindaydi aylali qarsilastari oñtayli 
paydalanip, şen-şekpen kigen kez de az emes.

Maydanğa tüskennіñ jeñіsі men jeñіlіsі qatar 
jüretіndіgіn eskerer bolsaq, ondaydi Säbeñ köp kördі, 
basinan mol keşіrdі. Oni özі sezіp-bіlіp qana qoymay, 
kezіnde aşiq aytip ta, jazip ta jürdі. Säbittі dattağisi, 
sözge qaldirğisi kelgender oniñ oy-pіkіrі men sözіne 
qwyriq jalğap, dauriqtirip ta jatti. Baqayesebі barlar 
özіne sayasi kapital, oñay olja tapqandar az emes. 
Men bwl obektivtіk jäne subektivtіk derekterdі ekі 
ülken maqsat üşіn aytip otirmin. Bіrіnşі, «el-jwrt 
osinşama şirmatilğan twlğali tağdirlardiñ şindiğina 
köz jetkіzsіn, bіlsіn, köñіldegі kіrbіñ şayilsin» degen 
oy. Öytkenі ker zamanğa kezіkken ayriqşa belsendі 
azamattiñ sol kezdegі, onan keyіngі, tіptі dünieden 
ötkennen keyіngі tağdirin tüsіne bіludіñ özі ülken 
ğilim bolsa, ekіnşіden, kelesі jili Säbittіñ tuğanina 100 
jil toladi. Oni bіr Qazaqstan emes, keşegі KSRO  res-
publikalari, YUNESKO arqili düniejüzі elderі atap 
ötuі orindi bolmaq. Ol Säbit üşіn de, Qazaq elі üşіn 
de kerek. Özіnіñ ösken mädenietі, wli darindari bar 
haliqtiñ mereyіn ösіre tüsu üşіn osinday igі şaralardi 
qolğa alu şart. Ärbіr wli darin men önerpaz, qayratker-
ler öz elіn älem aldinda jarqirata körsetuge sebepker 
boladi da  keleşegіmіz nwrlana tüsedі. Wlilarimizdi 
wltimizdiñ abiroyina aynaldira bіlsek  qana älem 
aldinda abiroyli bolamiz. Ol üşіn köñіlіmіzdі keñge 
salip, mädenietіmіzdіñ wli twlğalarin ardaqtay 
bіleyіk.

 «Jezbwyda» wlttiq aqparattiq 
portalinan alindi
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Биыл – тәуелсіздігіміздің 
25 жылдық ұлы мерекесі. 
Азаттығымыздың рухы асқақтар 
жыл. Алайда осы азаттықты аспаннан 
түскендей көріп, тәуелсіз елдігіміздің 
құнына жетпей, бағалай алмай 
жататын кездеріміз аз емес. Соның 
үшінде өткенімізге тереңдей үңіліп, 
тарихымызды тани білген сайын 
біздің өзімізге, ел-жұртымызға, 
жерімізге деген құрметіміз артып, 
отаншылдық сезіміміз ұлғая түседі. 
Үш жүзге жуық жыл бодан болған 
халықтың шынайы тарихы әлі 
түгенделіп болған жоқ. Осы жылдарда 
отаршылардың қанқұйлы езгісіне, 
бодандыққа бойсұнып, мойынсал 
болып, қол қусырып қарап отырған 
да халық емеспіз. Әр таңы азаттық 
үшін күреспен атып, әр күні ертеңгі 
еркіндігін жақындатқан үмітпен 
батып жатқан «ежелден еркіндік 
аңсаған» күрескер ұлтпыз. Міне, 
осындай ұзақ жылдық күрестің 
нәтижесінде бүгінгі тәуелсіз 
күндерімізге қол жеткіздік. Солай 
болса да, бодандықтың бойға сіңіріп 
жіберген уын бір демде немесе бір 
ширек ғасырда жойып жіберу де 
оңай емес екеніне көзіміз жетіп отыр. 
Халқымыздың тарихын тереңдеп 
білген сайын тәуелсіздігіміздің 
құндылығы арта түспек. Бүгін 
сол жолда басын бәйге тіккен 

батыр жайлы баяндасақ дейміз. 
Өйткені ер тарихы – ел тарихы. 
Ондай батырымыз көп, сол батыр 
бабалардың арқасында еліміз ел 
болып, осындай ұлан-байтақ далаға 
иелік етіп отырмыз. Батырсыз ел – 
баянсыз ел. 

Мынау «Аспанасты елі» деп бей 
ресми айтылып жүрген Қытайдың 
батыс аумағын алып жатқан «Шығыс 
Түркістан» деп аталған үлкен ел бар. 
Осы өлкенің Алтай, Тарбағатай, Іле 
алқабында тұтастай қазақтар тұрады. 
Олардың бүгінгі саны екі миллионға 
жуықтайды. Қос империяның жер 

АЛАСАПЫРАН ЗАМАНА 
АРЫСТАНЫ– 

бөлісу саясатының сал дарынан 
атамекенімен бөгденің бодандығында 
қалған қандастарымыз – қазақ 
тарихының бір үлкен құрамдас бөлігі. 
Сол халықтың қамын ойлап, тәуел-
сіздік, азаттық, еркіндік жолында 
жаным пида деп бар ғұмырын 
күреске арнаған қаншама батыр 
бағлан, тұлғалар өтті? Соның бірі 
һәм бірегейі – түк бітірмей тірі 
жүргеннен ерлікпен бір күн өмір 
сүргенді мақсұт тұтқан, ел үшін 
жасаған ерлігі даңқын шығарған, аты 
тірісінде аңызға айналған әйгілі Зуқа 
батыр.  

Зуқа батыр Сәбитұлы – ХІХ 
ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 
басында Қазақ елінің аумағынан ел-
жерімен бөтен жұрттың бодандық 
езгісінде қалып қойған қазақтардың 
тағдырын аумалы-төкпелі заманның 
алуан түрлі апатынан қорғап, 
басшысыз, биліксіз, қорғансыз, 
қарусыз халқын жан-жағынан 
талап, тонап, басымшылық көрсетіп 
қанаған үстем өкіметтің өктемдігінен 
қызғыштай қорып, қажет кезін-
де қарсы тұрып, әлеуметтік 
теңсіздіктермен өмірінің соңына 
дейін бел шешпей, аттан түспей 
аяусыз күрескен қайраткер, қолбасшы 
тұлға, қайсар батыр. 

Зуқа батыр Сәбитұлының 
туғанына биыл 150 толады. Ол 1866 
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жылы қазіргі Шығыс Қазақстан 
облысы Зайсан ауданының Кендірлік 
деген жерінде дүниеге келген. 
Зуқаның әкесі шығыс өңіріне аса 
танымал болған – Сәбит молла. 
Арғы атасы – Нұрмұхаммед абыз. 
Сәбитті жеті жасында Үпі 
қаласындағы Уәлдан хазіретке 
қолыммен жетектеп апарып 
аманат етеді. Ол он тоғыз жыл 
оқып, Бұқара, Қазан, Самарқанды 
аралайды. Сәбит жиырма бес 
жасқа толғанда оның ақыл-ойына 
дән разы, пәтуа-пайымына тәнті 
болған хазырет Уәлдан немере қызы 
Бәтиманы жары етіп, ақ батасын 
беріп, ақ жолын тілейді, аса таяғын 
қолына ұстатып: «Мынау сырлы 
таяқ жеті пірдің қолынан өткен, 
шаршағанға дем болады, ауруға ем 
болады, жаныңнан тастама», – деп 
атамекеніне аттандырыпты. 

Сәбит Марқакөл, Маңыраққа 
мол біліммен оралды. Туған 
топырағы Қалба тауындай қормал, 
жүзген көлі Жайсаң көліндей 
жайсаң азамат болыпты. Ол атасы 
Нұрмұхаммед құсап, құданың 
құдіретімен қыранша қалықтап 
ұшып, аспан-көкті шарлап, Абылай 
ханның ақ туын жебеп, аңызға 
айналмаса да, халқына қалтқысыз 
қызмет қылады. Ел үмітін ақтар, 
ертеңгі жер иесі жас ұрпақтың 

жадына білім нұрын төгеді. Ел-
жұртына әспеттеліп, «Дамолда» 
атанды. Ласты, Тасты, Буыршын, 
Тарбағатайға төрт бірдей медресе 
ашып, бар ғұмырын бала оқытуға 
сарп етеді. Осы мешіт-медреселерде 
бес жүзден астам бала оқып, қара 
танып, діни білім алса керек. Жас 
Зуқа да қаршадайынан мол діни 
білімді әкеден, сондай-ақ осы 
өлкеге дін тарату үшін жіберілген 
Мұхаммет Мумин ишаннан сабақ 
алады. 

Жасынан зерек, қимыл-қарымы 
бөлек, қабілеті ерекше, діни білімі 
зор, шариғатқа жүйрік, хат біліп, 
қара таныған, есеп-шотқа жүйрік, 
алғыр бала Зуқа ел көзіне ерте 
түседі. Енді ғана жетіліп, ат жалын 
тартып мініп, ел ісіне араласа 
бастаған шағында Майқапшағайда 
әкесі қайтыс болып, тағдырдың 
тауқыметін тартады. Төрт баламен 
жесір қалған ана, бұғанасы қатпаған 
інілерінің ендігі өмір-тағдыры өзіне 
тікелей тәуелді екенін түсінеді. 
Қалбадағы болыс болмақ және 
әмеңгерлікке үміткер ағайыны 
оларды қасына көшіріп әкеледі. Зуқа 
байдың жылқысын баға жүріп, жетім 
мен жесірге, кедей мен кепшікке 
бай-төрелердің батқан тырнағын 
ерте сезінеді. Кеше өзі құдайдай 
көретін ел ағаларының атақ-даңқ, 

шен-шекпенге таласын көргенде 
олардың итжыртыс тірлігінен 
түңіліп кетеді. Әлсіздерге әлімжеттік 
көрсеткендерге қарсы келіп, ылғи да 
жоқ-жітіктердің жанынан табылады. 
Әлдекімнен зорлық, қорлық көріп 
тауаны шағылғандар жас та болса, 
қара бұқараның қамын жеп жүрген 
бозжігіт Зуқаға келіп арыз-арманын 
айтып, шағымданады. Зуқа болса, 
оларға шамасы келгенше қол 
ұшын беріп, көмектесуге тырысып 
бағады. Сонымен қатар Зуқаның тез 
арада ес жиып, ел ісіне араласуына 
іргесі тиіп тұрған, төбеге шықса, 
төбесі көрінетін Жидебай жерінен, 
Шыңғыстау баурайынан қалықтай 
ұшып, қағып алғаны ауыздан 
ауызға лезде тарап, құйма құлаққа 
құйыла кететін, зейіндінің жадында 
жатталып қалатын, ұйқыдағыны 
оятып, ояуды сергітіп, көзі 
ашықты серпілткен Абай өлеңдері 
еді. Кейінгі көзі көргендердің 
айтуында Зуқа әлдебір мәселеге 
шешім айтарда «Құран» аяттары, 
пайғамбар хадистерімен қатар Абай 
өлеңдерін қатарластыра атып өтеді 
екен. Осының барлығы Зуқаның 
халықшыл болып қалыптасуына 
әсер етсе керек. Ондай көкірегі 
ояу, көреген «бұзық» ақ патша 
ұлықтары мен өзара шен үшін 
итше ырылдасқан ел басшыларына 
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ұнамайды. Осындай заман зардабына 
төзбеген Зуқа өзіне қарасты және 
тілеулес ағайын-жұртты ертіп, 
Сайқыннан орыстың бодандығынан 
аулақ Сауырға барып қоныстанады. 
Бұнда да қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалап тұрмағаны белгілі. 
Сөйтсе де «ата-баба жолымен шәкірт 
тәрбиелеп, бала оқытып, айналасына 
ғылым-білім нәрін құя жүріп, 
әділдікке жетсем» деп ойлайды. 

Діни білімі мол, шешен тілді, 
шариғатқа жүйрік, атақты дамолла 
Сәбиттің мирасқоры Зуқаны сол 
аймақтың ең үлкен лауазым иесі – 
Әбілпейіс хан баласы Көгедайдың 
немересі – Жеңісхан гүң өзіне 
шақырып, медресе молдасы етіп 
тағайындап, кейін дау-шарға да 
араластырып отырады. Зуқа молла 
алдына келген «айыптыға» үкім 
шығарарда «Құран-Кәрімнің» 
құқайлы жерлерін қырып тастап, 
шарапатты шариғат сөзін сөйлеп, 
біреудің ақысын алып берсе, енді 
біреудің кеткен есесін қайтарып 
береді. Бай-шонжарлардың 
көтензорлық қылып алған 
алымдарын әшкере етеді. Оның бұл 
қылығы әлсізді жәбірлеушілерге 
жақпайды. Осындай қоғамдық 
теңсіздікке жаны қас Зуқаға мешіт 
бағып, медресе ұстап, тамағын 
асырап, бала оқытқан өмірі зая 
кетіп жатқандай көрінеді. Бес 
шәкірттің алдында сопы болып 
сопайып отырған жылдары ерік-
жігерін жасытып, қайрат- күшін 
қапаста қамалып қалғандай болды. 
Жасықтығы меңдеп, жалғызсырап, 
заманы азаматтық арына лайықсыз 
өтіп жатқандай сезінеді. Ол жалғыз 
күнде шешім қабылдап, молдалықты 
тастап, ел ішіне көшіп кетеді. Осы 
күннен бастап ұстаздық емес, жалпы 
ұлтқа қызмет ету жолына біржола 
түседі. Осы жолдан өле-өлгенше 
тайған жоқ. 

Зуқаның қайтып оралуын 
ағайын-туыс, жегжаттары «ат болар 

құлынымыз, азамат болар ұлымыз 
келді» деп қуанышпен қарсы алады. 
«Ерулік-қарулық» деп қорасына 
қой салып, белдеуін ат байлап, 
байытып тастайды. Зуқа: «Мен 
сендердің орталарыңа баю үшін, 
мал-дәулет жинау үшін келгенім 
жоқ. Ас-суыма жететін өзімнің 
де бес-алты ұсағым бар, мінерге 
атым сай. Бұдан былай мұндай 
қылық жасауды доғарыңдар», 
– деп оларды тыйып тастайды.
Маңайына елдің кедей-кепшіктері, 
басқадан зорлық-қорлық көргендер, 
жоқ-жітіктер топтана бастайды. 
Оның үстіне басы шағын, саны 
аз руластарының белді рулардың 
билеушілерінен тартып отырған 
сазайы да кем емес екеніне көзі 
жетеді. Зуқаның талай тар жерден 
жол тауып, тартыста жеңіп шыққан 
кездері ел ішіне жайылып, батыр 
аты шығады. Айналасындағы бай-
шонжарлардың қысымынан құтылу 
үшін «қонысымызды кеңейтіп, 
өрісімді молайтамыз» деген 
сылтаумен Сауырдан көшіп, Өр 
Алтайға – Бурылтоғай, Бітеу өңіріне 
қоныс аударады. Зуқаның бұл өңірге 
келуін билік басындағылар да 
құптаған сияқты. «Бөліп-жарылды, 
бүтін елдің шырқын бұзды, бұзылған 
елді әскер шығарып қайтарып бер», 
– деп шағым жасап барғандарға:
«Елден шығып кеткен жоқ қой, бір 
ауданның іші екен, қалаған жеріне 
мекендесін. Бүлдіріп бара жатса, 
көреміз», – деген жауап береді. 
Қазақ, ұйғыр, дүңген, моңғол, араб, 
парсы, орыс, қытай, түрік қатарлы 
тоғыз тілді меңгерген, толық діни 
білімді, арғы-бергі елдің аужайына 
жетік, ақылы мен батылдығын 
қатар ұстанған батырды билік үшін 
пайдалануды да көздегені осы 
мақұлдаудың астарынан аңғарылады. 
Біріншіден, бұл өлкеден сонау 1888 
жылдан бері Бөке батыр бастаған 
көштен бастап елдің шеті сөгіліп, 
жергілікті езгіден жан сауғалаған 

халық ішкі аймақтарға топ-тобымен 
дүркін-дүркін қоныс аударып 
жатқан олқылықты толтыру үшін 
елге дақпырты өсіп, атағы жер 
жарып бара жатқан батырды елдің 
шетіне тосқауыл ретінде ұстау; 
екіншіден, елден, жерден қоныс 
аударған жұрт ес-жиып, етек-жеңін 
қымтағанша жаңа мекенге бауыр 
басып, жергілікті белді рулармен 
тіл табысқанша біраз уақыт керек; 
үшіншіден, «өзара қырқысы сап 
тыйыла қоймаған моңғол мен 
қазақтың шегара аймағына ұрымтал 
жерге қазақтың өз ішінен шыққан 
«айбарлы арыстанын» ұстап 
отыру еларалық тыныштықты 
сақтау үшін де септігін тигізеді» 
деп есептесе керек. Биліктің 
бұл саясаты толығымен жүзеге 
асты деуге болады. Зуқа батыр 
жасақтары Алтай тауының ақырғы 
сілемі Бәйтік, Қаптық пен Бұлғын 
өзенінің батысқа бұрылар аңғарын 
жайлап-қыстап, іргелес, көршілес 
қоныстанған қазақтармен жиі 
тартысып қалатын моңғолдың бір 
қошуын (аудан – Б.Б.) елін осы 
өлкеден ығыстырып тастайды. Осы 
жерлер кейін Қытай мен Моңғолия 
шегара сызығын нақтылағанда 
Қытай қарамағында қалып қояды. 

Зуқа батыр Өр Алтайға келгеннен 
кейін де оның қарасы молая түседі. 
Оның төңірегіне тек жапа шеккен 
қазақтар ғана емес, қысым көріп, 
қиянат тартқан, азып-тозған ұйғыр, 
дүнген, сібе, қалмақ, моңғол, сарт, 
ноғай, татар қатарлы ру-ұлыс 
өкілдері топтаса бастайды. Осының 
бәрін бір атаның баласындай 
ұстап, айналасындағы азулылардан 
қорғау үшін қарулы күш керек. 
Зуқа батыр осы мақсатта жасақ 
құрып, әскери жаттығу жасатып, 
айбат көрсеткендерге қарсы қойып 
отырады. Және де жергілікті 
биліктің «сары ноқта» салығы, «мал 
бажысынан» басқа үстемелеген 
«қазан алманы», «қара шығын», 
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шен-шекпенділердің аңбек ақысы 
дегендей қара халықтан зорлықпен 
тартып алынатын алымдарынан 
үзілді-кесілді бас тартады. Осы 
қатарлы әрекеттерін ұлғайтып, 
өсіріп, «қарақшы», «тонаушы», 
«ұры» деп неше түрлі ат-айдар 
таққан шағым-арыздардың кесірінен 
сол кездегі Алтай аймағының 
орталығы – Сарсүмбеде түрмеге 
қамалады. Түрмеде бір жыл отырып, 
«елдің ақылдың атасы» атанған 
Мәми бейсі қатарлы ел ағаларының 
атсалысуымен түрмеден босап 
шығады. 

Зуқа батыр түрменің түбін 
көріп, азабын тартып шықса да, 
өзінің ұстанған бағытынан бас 
тартпайды. Өзінен пана іздеп 
келгендерді ұлтына, дініне, нәсіліне 
қарамастан, қарамағына алып, 
қанатының астына қорғалата береді. 
Соның үшін де ел ішінде «зәбір 
көрсең Зуқаны ізде» деген тәмсіл 
сөз қалыптасады. Сөйтіп, Зуқаның 
күші күннен күнге арта түседі. Оның 
атақ-даңқының аспандап, Алтайдан 
асып бара жатқаны кімге ұнасын?! 
Ел басшылары Зуқа батырды қалай 
да тұсап, тырп еткізбей ұстап отыру 
үшін талай арғы-шарғыны істеп 
бағады. 

Тұтқиылда тап берген жазалаушы 
топпен айқасқан бір соғыста оң 
жақ саусағының басы мен оң 
қабағын қылыш шауып түседі. 
Зуқаның жасақтары жазалаушы 
әскери отряд шеріктерін түгел қолға 
түсіріп, қарусыздандырып, оқтарын 
алып, құр құралдарын қолдарына 
ұстатып: «Дауиыңа айтып бар, енді 
қайтып менің маңыма баспайтын 
болсын!» – деп қайтарып жібереді. 
Зуқа батырға шамасы жетпейтінін 
білген жергілікті билік енді басқадай 
әрекетке көшеді. Соның бірі – 
«Зуқа батырды үгіттеп қажылыққа 
жіберсек, Байтойланы көріп қайтса, 
жуасып, имандылық жолына түсіп, 
ел ісіне аралапайды», – деп ойлайды 

да «Сәбит дамолланың аманаты, әке 
парызын» орындау үшін қажылыққа 
баруды көлденең тартады. Өзінің 
де ниеті болған Зуқа батыр бұл 
ұсынысты қабыл алады. Бірақ елден 
жинап берген 500 ұсақ, қаншама ірі 
қараны кедейлерге, ауқат-тұрмысы 
нашарларға таратып жібереді. 
Қажылықтан да мол сауапқа 
кенеледі. Сөзінде тұрып, бір жыл 
қажылық сапарына дайындық жасап, 
1905 жылы Меккеге атанады. 

Зуқа батырдың қажылық сапары 
жөнінде оның немересі, Ыстамбұл 
қаласының тұрғыны – Құдұс 
Шолпан Түркияның «Башак» 
газетінде жуырда жарияланған 
мақаласында: «1900 жылында 
«Боксшы көтерілісі» деп аталған 
оқиға кезінде Османды патшасы – 
2-Абдұлхамит ханның бастамасымен 
Қытайдағы мұсылмандар Ыстамбұл 
арқылы қажыға бара бастаған еді. 
Зуқа Батыр да 1902-03 жылдарында 
ұстазы әрі нағашысы болатын 
Мумин ишанмен бірге қажыға 
аттанды. Екеуін делегация басшысы 
ретінде 2-Абдұлхамит, «Йылдыз 
сарайы» атты ордасында құзырына 
қабылдады. Осыны Ыстамбұлда 
қайтыс болған Ақыт қажының 
немере туыстарынан Абдұсселам 
Айқанат қажыдан тыңдаған едім», 
– деген мәлімет келтіреді. Бұл – аса
маңызды әрі анықтауды қажет ететін 
өте құнды ақпар. Зуқа батырдың 
қазіргі баспасөзде жарияланып 
жүрген фотосы – осы қажылық 
сапарында1906 жылы Ыстамбұлда 
аялдаған кезіндегі бірден-бір 
суреті. Және де осы мақалада 
1943-1951 жылдардағы Қытайдағы 
қазақ ұлт-азаттық көтерілісінің 
бас қолбасшысы Оспан батырдың 
әкесі – Сләмбай Зуқа батырдың 
досы болғандығы, жас Оспанды 
батыр өз баласындай өсіргендігі 
айтылады. Сондай-ақ Зуқа батыр 
Оспанға: «Қазақтың кері жақ батыры 
атанарсың!» – деп бата бергені – ел 

ішіне кең тараған сөз. Ал Оспан 
өз кезегінде Зуқа Батырды «пірім» 
дейді екен.

1920 жылдардың басы болса 
керек, Қытайдағы қазақтарға 
«Алашорда» үкіметі атынан 
Райымжан Мәрсеков бастаған 
өкіл келеді. Сонда Алтай өлкесін 
басқарып отырған атақты, ақыл иесі 
атанған Мәми бейсі «басқа таудың 
ығындағы елміз. Қарап тұрған 
ханымыз, бағып отырған байымыз 
бар. Бір байдан шығып, екінші 
байға тиген қатын жақсы болушы 
ма еді? Шаңырақ көтергендеріңе 
қарсылығымыз жоқ. Бірақ дәл 
мынадай заманда көтермекші 
шаңырақтарыңның баянды 
болатынына көзіміз жетпейді», – деп 
қайтарған екен (Мағаз Разданұлы 
Алтайдың ақиықтары). Кешікпей 
қызылдардан жанын қоярға жер 
таппай қашқан ақ орыстар Шыңжаң 
өлкесін басып-жаншып кіріп келеді. 
Ақ орыстың атаманы – Бәкішке 
төтеп бере алмаған Қытайдың осы 
өлкедегі Жу деген губернаторы 
өзін өзі атып өлтіреді. Ашынған, 
азып-тозып жеткен Бәкіш иесіз 
елге лаңды салып береді. Елдің 
қолындағы ат-көлік, азық-түлікті 
тартып алады. Көрнекті тарихшы 
Асқар Татанайұлы бұл жайында: 
«1921 жылы қызылдардан жеңіліп 
қашқан ақ орыс армиясы шегарадан 
басып кірген кезде Алтайдың 
билеушісі Жоу-дау иың (Жоу-у шуө) 
қорыққанынан өзін өзі өлтірді де 
әскерлері Үрімжіге қашып кетті. 
Тек атамекенін қимайтын жергілікті 
халық, қазақтар мен моңғолдар ғана 
табандылық көрсетті. Жергілікті 
халықтан шыққан Зуқа секілді 
рубасылары ақ армияға берілмей, 
айтқанын орындамай, оларға ат-
көлікпен көмек көрсетпей, олар 
Моңғолияға өткен кезде оқ атып, 
аттандырып салды», – деп жазады. 
Бұл кезде Зуқа батырдың маңына 
жергілікті халықтың жәбір көріп, 
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күйзелгендерімен қоса сарт, ноғай, 
татар, орыс, ақ пен қызылдан 
қашқандар, ел-жерінен босқандар 
топталады. Зуқа батыр бір рудың 
ғана күнін жоқтаған жеке батыр 
емес, жәбір көрген, жапа шеккен 
жалпы жұртқа пана, қорған болған 
ұлттық ірі тұлғаға айналған-ды.

1921 жылы Кеңестің қызыл 
армиясынан қашып, Қазақстан 
жеріне тұрақтай алмай аласұрған 
ақтың атаманы – Бәкіш (Бакиш) 
армиясы да жолындағы елді жайпай 
отырып, Сарсүмбені (қазіргі Алтай 
қаласы – Б.Б.) басып алып, осында 
біраз тұрып, ат-көлік, әл-қуатын 
тыңайтып, күш жинау мақсаты 
болғанымен, қазақтың Амангелді, 
Кейкі батырларындай дала көк 
жалына кезіккенін сезеді. Ол Зуқа 
батырды бірнеше рет келісімге 
келуге шақырып, әскерін ат-көлік, 
азық-түлікпен қамтамасыз етуді 
талап етеді. Олай болмаған күнде 
зеңбірекпен атқылап, майдан 
ашып, күлін көкке ұшыратынын 
мәлімдеп, өзінің елшісін жібереді. 
Ақтардың ауанынан Зуқа батыр 
әуелден хабардар еді. Оның елінде 
жиырмасыншы жылдары ақ пен 
қызылдың соғысынан қашқандар 
да қолтығына келіп, паналаған 
болатын. Бәкіш Зуқа батырдан: 
«Өр Алтайға аттап бассаң, әкеңді 
танытам, ажал құшасың. Қара 
Ертістен өтсең, қаныңды ішемін! 
Менің елім – айғырдың боғындай 
үйіліп жатқан қаланың халқы емес, 
шашудың құртындай шашылып 
жатқан даланың халқы! Менің 
батырларым мен мергендерім әр 
тастың тасасында, әр бұтаның 
түбінде жатыр! Келсең – кел, Ертіс 
бойында тосып аламын!» – деп 
жауап береді. Зуқа батыр онымен 
қоймай, Бәкіштің елден зорлықпен 
тартып алған екі табын жылқысын 
жалғыз түнде айдатып әкетеді. 
Жан сауғалап Сарсүмбе қаласынан 
қашып шыққан қытай, дүңген, 

ұйғыр, сібенің жүзден астам жаяу-
жалпы түтінінің алдынан қарулы 
жасақ аттандырып, аман-есен қара 
Ертістен өткізіп, бір жыл бағып, 
Шонжы өңіріне жеткізіп салады. 
Зуқа батырдың бұл әрекеттеріне 
зығыр даны қайнап, тұлыбына 
сый май тұлан тұтқан Бәкіш елба-
сыларын жинап алып: «Зуқаны 
қалай құртуға болады?» – деп сұра-
ған екен. Сонда Нақыш шешен тай-
салмастан: «Ол көптің қамын жеді, 
мыналар боқтың қамын жеді. Оның 
ісінің бәрі дұрыс еді, мыналар бұрыс 
деді. Ол – көк ит, ал мыналар – көп 
ит. Ол – аю, ашынса қонжығын да 
жеп қояды, қорғасынмен ғана ала-
сың», – деген екен. Сарсүмбеде ұзақ 
тұрса, артынан жетер қызыл әскері 
мен алдынан тосқан аюдан құтыл-
майтынын көзі жеткен Бәкіш жедел 
қамданып, Моңғолияға өтіп кетеді.

ХХ ғасырдың аяқ шенінде 
Алтай өңіріндегі қоғамдық 
жағдай күрт күрделеніп, саяси 
ахуал асқына түседі. Алтай елінің 
губернаторлығына және қорғаныс 
басшысы болып Ви Жыңго деген 
келеді. Ол келе сала халыққа қанды 
шеңгелін салады. Алман-салықты 
үсті-үстіне артырып, халықты 
тұралатып, күйзелтіп жібереді. 
«Алтайды мекендеген ел, – деп 
жазады осы жайында жазушы 
Жақсылық Сәмитұлы «Қытайдағы 
қазақтар» атты кітабында,– Ви 
Жыңгоның бұл зұлымдығына 
шыдамай, қарсы келе бастады. 
Солардың бірі – ителі руынан 
шыққан Зуқа Сәбитұлы болды. Зуқа 
бұдан бұрын да қазақ ішіндегі би-
төрелердің алман-салығына қарсы 
шығып, маңайына кедей-кепшік, 
батырлардан жасақ жинап, өзінің 
бір топ елімен жеке көшіп, дара 
қонып жүрген адам еді. Байлардан, 
билерден қорлық, зомбылық 
көргендердің көбі соның қанатының 
астына барып паналап жүрген... 
Бұрын елбасыларының қысымына 

қарсы жүзіп, тайсалмай төтеп келген 
батыр Зуқа енді Ви Жыңгодан да 
қорқып ығыса қойған жоқ, оның 
алман-салығынан ашық түрде бас 
тартты. Зуқа батыр Ви Жыңгоның 
атарман-шабармандарын Өр Алтай 
маңына аттап бастырмады... Ви 
Жыңго «мақсатқа жету үшін, 
ең алдымен, Зуқаны жоғалтпай 
болмайды» деп есептеді. Бірақ 
Зуқаны әскери күшпен басып алуға 
шамасы келмейтінін түсінді». 

Ви Жыңгоның зұлымдығы 
ақыры Зуқа батырдың түбіне жетеді. 
Зуқа батыр жас шамасы алпыстан 
асып, пайғамбар жасына келіп, 
араны қанға тоймаған алпауыттың 
жұтпай тынбайтынына көзі жетсе 
де, басын иіп, тізесін бүкпестен, тік 
тұрып ажалды қарсы алады. «Осы 
ажалдың келер күнін, келетін шағын 
да сезген», – дейді. Айқай салып, 
аттандап төбеге шықса, сақ отырған 
сарбаздары сарт етіп жиылып, 
бір мезетте ту түбінен табылар 
да еді. Алайда Зуқа батыр өзінің 
мына зарлы заманға келгендегі 
миссиясының біткендігін толық 
түсінді. Бұ дүниелік ғұмыры бітіп, 
о дүниелік өмірі басталатынына 
бой ұсынды. Жазмыштан жалт 
бұрылып, жазылған сызықтан 
жалтара алмасын білді. Тағдырына 
иілді. Сондықтан да ол аздаған жыл 
болса да, заманның рахатын көріп, 
өрісі кеңіп, өресі толып, өңіне кіре 
бастаған елінің тәтті күндерінің 
шырқын бұзғысы келмеді. Айрандай 
ұйыған елінің жалғыз түнде қан-
жоса болып қотарылып жайрап 
қалуын қаламады. Бір жан болса да, 
жалғанның жарығымен қоштаспауын 
тіледі. Өз үйін аулақтап, жеке дара 
оқшау қондырды.

1928 жылдың күзі. Ел жайлаудан 
күзеуге жаңа ғана түскен шақ. Зуқа 
батырдың қосындары бытырау-
тарау, негізгі күштерінің ауылда 
жоқ екендігінен жансызы арқылы 
хабар алған Ви Жыңго жазалаушы 
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отрядын дереу Зуқа батыр ауылына 
аттандырады. Түн жамылып келген 
жазалаушылар ауылға тұтқиылдан 
шабуыл жасайды. Зуқа батыр 
үйіне басып кірген жендеттердің 
жетеуін жайратып салып, артынан 
тиген оқтан ортадағы ошақты құша 
құлайды. Жазалаушы жендеттер 
қатын-бала, үлкен-кішіге қарамай, 
ауыл адамдарын қоршап алып, 
бір-ақ қырып салады, елуден астам 
адам шейіт болады. Батырдың 
басын кесіп, алып кетеді. «Өліні 
қорлау, жансыз денені көрсетіп, 
жұртшылықты жасқандыру – қытай 
әкімшілігінің баяғыдан келе жатқан 
жауыздық саясаты... 1928 жылы Зуқа 
қажының басын алып, Сарысүмбенің 
қаракөпірінің түстік жақ оң 
босағасына ілу... – сол жауыздықтың 
бір мысалы. Бұл – қытайдың кәзіргі 
әкімшілігі де мойындап: «Ол – 
бұрынғы заман озбырлығы», – деп 
сипаттап жүргені – тарихи шындық», 
– деп жазды Хасан Оралтай
«Елімайлап өткен өмір» кітабында. 

Зуқа батырдың ел қорғап, жерін 
сырт басқыншыларынан азат еткен 
ерлігі үшін қазіргі Қытай билігі де 
елдің шегарасын кеңейткен белді 
тұлға ретінде Зуқа батырға іш тарта 
қарайды. Оның жатқан қорығын 
жөндеп, басын қарайтуға, басына 
ескерткіш-белгілер қойып, ас беріп, 
атақ-даңқын әспеттеуге шек қоймай 
отыр. 

Соның басты бір куәсі – Зуқа 
батыр жайлы Қытайда соңғы 
жылдарда екі тарихи роман дүниеге 
келді. Оның бірі – Батырхан 
Құсбегиннің «Зуқа батыр» романы 

болса, екіншісі қырық бес жыл 
түрмеде отырған Қажықұмар 
Шабданұлының «Пана» романы. 
Сондай-ақ Зуқа батырдың кейінгі 
ұрпақтары туралы жазылған Бай-
ахмет Жұмабайұлының «Сағыныш» 
романын да осы қатарға жатқызуға 
болады. Оның сыртында Зуқа батыр 
туралы жырланған жыр-толғаулар, 
айтылған арнау-жоқтау, аңыз-
әңгімелер, жазылған хикаяттар да 
бірнеше кітапқа жүк боларлық. 

Зуқа батыр туралы Моңғолия, 
Түркия, АҚШ, сондай-ақ Еуропаның 
бірқанша елдерінде тарихи 
зертеулер мен әдеби шығармалар 
жарық көрген. Ал биылғы жылы 
Зуқа батырдың 150 жылдығына 
орай Еуропаның 11 елінде, Астана 
мен Алматыда қалаларында 
халықаралық ғылыми конференция, 
футбол турнирі өтті. Елімізде 
осы жолдардың авторының «Зуқа 
батыр» (1999 ж.) поэмасынан 
басқа көлемді, жекелеген, арнайы 
көркем шығармалар жарық көрмесе 
де, зерттеу еңбектер, шетелдерде 
тұратын қазақтардың арасынан 
шыққан қазақтың ұлт-азаттық 
жолында күрескен көрнекті тұлғалар 
жайлы бұған дейін айтылмай келген 
құнды деректердің көзі тәуелсіз 
ел болуымыздың арқасында енді-
енді ашылып, көзайым болып 
жатырмыз. Әрине, бұл елім деген 
ер жайлы айтылар сөздің алды ғана, 
көшелі кесек сөздің кезегі келешек 
еншісінде болса керек. 

Зуқа батыр туралы әдеби-
көркем шығармалардың өзі арнайы 
зерттеуді талап етеді. Осы тұрғыдан 

келгенде, академик С.Қирабаев 
айтқандай: «Қазақ халқының рухани 
мұрасы тек бүгінгі Қазақстан 
жеріндегі ұлт өкілдері еңбектерімен 
шектелмейді. Тағдырдың тәлкегімен 
шетелдерге және бұрынғы КСРО 
көлеміндегі мемлекеттерге ыдырап 
кеткен қазақтардың әдебиеті 
мен мәдениеті де – біздің ұлттық 
байлығымыздың бөлінбес бөлігі». 
Ақселеу Сейдімбек: «Қазақ халқы 
оқшау этнос болып тарих сахнасына 
шыққаннан бергі кезеңде белгілі 
тұлғалардың жоқтаусыз қалғаны жоқ 
деуге болады», – дегеніндей, Зуқа 
батырдың соңынан айтылған жоқтау-
өлеңдер мол. 

Осылай болса да, қоғам қайрат-
кері, жазушы-зертеуші Уақап 
Қыдырханұлының айтуынша, әлі 
ешкім Зуқа батыр туралы жеріне 
жеткізіп жаза алмаған көрінеді. Бұл 
– тарихымыздың әлі де түгенделмей
жатқан, түсіп қалған бір беті, оның 
ашылмай, анықталмай жатқан 
сырлары мен қырлары ұшан-теңіз. 
Елі үшін, жері үшін өле-өлгенінше 
басын бәйгеге тіге жүріп, сол жолда 
алтын жаны шаһит болған ер, батыр 
бабаларымыздың өмір сүрлеулерін, 
саяси күрескерліктерін, қоғамдық 
қызметтерін жырақта қалған уақыт-
тың қатпар-қатпар қойнауынан 
қажымай, талмай аршып, алып 
шығып, толықтай шынайы зерттеп, 
жас ұрпақтың санасына құю – тәуел -
сіз еліміздің талабы, соны орын-
дағанда ғана біз бүгінгі азат күн-
деріміздің бағасына жетіп, мәңгілікті 
мұрат еткен арманымызды орындай 
алмақпыз.
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ALASAPIRAN  ZAMANA 
ARISTANI –

 Biil – täuelsіzdіgіmіzdіñ 25 
jildiq wli merekesі. Azattiğimizdiñ 
ruhi asqaqtar jil. Alayda osi aza-
ttiqti  aspannan tüskendey körіp, 
täuelsіz eldіgіmіzdіñ qwnina 
jetpey, bağalay almay jatatin 
kezderіmіz az emes. Soniñ üşіnde 
ötkenіmіzge tereñdey üñіlіp, tar-
ihimizdi tani bіlgen sayin bіzdіñ 
özіmіzge, el-jwrtimizğa, jerіmіzge 
degen qwrmetіmіz artip, otanşildiq 
sezіmіmіz wlğaya tüsedі. Üş jüzge 
juiq jil bodan bolğan haliqtiñ 
şinayi tarihi älі tügendelіp bolğan 
joq. Osi jildarda otarşilardiñ qan-
qwyli ezgіsіne, bodandiqqa boy-
swnip, moyinsal bolip, qol qusirip 
qarap otirğan da haliq emespіz. Är 
tañi azattiq üşіn kürespen atip, är 
künі erteñgі erkіndіgіn jaqindatqan 
ümіtpen batip jatqan «ejelden 
erkіndіk añsağan» küresker wltpiz. 
Mіne, osinday wzaq jildiq kürestіñ 
nätijesіnde bügіngі täuelsіz 
künderіmіzge qol jetkіzdіk. Solay 
bolsa da, bodandiqtiñ boyğa sіñіrіp 
jіbergen uin bіr demde nemese 
bіr şirek ğasirda joyip jіberu de 
oñay emes ekenіne közіmіz jetіp 
otir. Halqimizdiñ tarihin tereñdep 
bіlgen sayin täuelsіzdіgіmіzdіñ 
qwndiliği arta tüspek. Bügіn sol 
jolda basin bäyge tіkken batir jayli 
bayandasaq deymіz. Öytkenі er 

tarihi – el tarihi. Onday batirimiz 
köp, sol batir babalardiñ arqasinda 
elіmіz el bolip, osinday wlan-bay-
taq dalağa ielіk etіp otirmiz. Batir-
siz el – bayansiz el.

Minau «Aspanasti elі» dep 
bey resmi aytilip jürgen Qitaydiñ 
batis aumağin alip jatqan «Şiğis 
Türkіstan» dep atalğan ülken el 
bar. Osi ölkenіñ Altay, Tarbağatay, 
Іle alqabinda twtastay qazaqtar 
twradi.  Olardiñ bügіngі sani ekі 
millionğa juiqtaydi. Qos imperi-
yaniñ jer bölіsu sayasatiniñ sal-
darinan atamekenіmen bögdenіñ 
bodandiğinda qalğan qandasta-
rimiz – qazaq tarihiniñ bіr ülken 
qwramdas bölіgі. Sol haliqtiñ 
qamin oylap, täuelsіzdіk, azattiq, 
erkіndіk  jolinda janim pida dep 
bar ğwmirin küreske arnağan 
qanşama batir bağlan,  twlğalar 
öttі? Soniñ bіrі häm bіregeyі – tük 
bіtіrmey tіrі jürgennen erlіkpen 
bіr kün ömіr sürgendі maqswt 
twtqan, el üşіn jasağan erlіgі dañ-
qin şiğarğan, ati tіrіsіnde añizğa 
aynalğan äygіlі Zuqa batir.   

Zuqa batir Säbitwli – HІH 
ğasirdiñ soñi men HH ğasirdiñ 
basinda Qazaq elіnіñ aumağinan 
el-jerіmen böten jwrttiñ bodandiq 
ezgіsіnde qalip qoyğan qazaq-
tardiñ tağdirin aumali-tökpelі zam-

anniñ aluan türlі apatinan qorğap, 
basşisiz, bilіksіz, qorğansiz, 
qarusiz halqin jan-jağinan talap, 
tonap, basimşiliq körsetіp qanağan 
üstem ökіmettіñ öktemdіgіnen 
qizğiştay qorip, qajet kezіnde qarsi 
twrip, äleumettіk teñsіzdіktermen 
ömіrіnіñ soñina deyіn bel şeşpey, 
attan tüspey ayausiz küresken qay-
ratker, qolbasşi twlğa, qaysar batir.

Zuqa batir Säbitwliniñ tuğanina 
biil 150 toladi. Ol 1866 jili qazіrgі 
Şiğis Qazaqstan oblisi Zaysan 
audaniniñ Kendіrlіk degen jerіnde 
düniege kelgen. Zuqaniñ äkesі 
şiğis öñіrіne asa tanimal bolğan 
– Säbit molla. Arği atasi – Nwrm-
whammed abiz. Säbittі jetі jasinda 
Üpі qalasindaği Uäldan hazіretke 
qolimmen jetektep aparip amanat 
etedі. Ol on toğiz jil oqip, Bwqara, 
Qazan, Samarqandi aralaydi. Säbit 
jiirma bes jasqa tolğanda oniñ 
aqil-oyina dän razi, pätua-pay-
imina täntі bolğan haziret Uäldan 
nemere qizi Bätimani jari etіp, aq 
batasin berіp, aq jolin tіleydі, asa 
tayağin qolina wstatip: «Minau sir-
li tayaq jetі pіrdіñ qolinan ötken, 
şarşağanğa dem boladi, auruğa em 
boladi, janiñnan tastama», – dep 
atamekenіne attandiripti.

Säbit Marqaköl, Mañiraqqa 
mol bіlіmmen oraldi. Tuğan 
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topiraği Qalba tauinday qormal, 
jüzgen kölі Jaysañ kölіndey 
jaysañ azamat bolipti. Ol atasi 
Nwrmwhammed qwsap, qwdaniñ 
qwdіretіmen qiranşa qaliqtap 
wşip, aspan-köktі şarlap, Abilay 
hanniñ aq tuin jebep, añizğa aynal-
masa da, halqina qaltqisiz qizmet 
qiladi. El ümіtіn aqtar, erteñgі 
jer iesі jas wrpaqtiñ jadina bіlіm 
nwrin tögedі. El-jwrtina äspet-
telіp, «Damolda» atandi. Lasti, 
Tasti, Buirşin, Tarbağatayğa tört 
bіrdey medrese aşip, bar ğwmi-
rin bala oqituğa sarp etedі. Osi 
meşіt-medreselerde bes jüzden 
astam bala oqip, qara tanip, dіni 
bіlіm alsa kerek. Jas Zuqa da qarş-
adayinan mol dіni bіlіmdі äkeden, 
sonday-aq osi ölkege dіn taratu 
üşіn jіberіlgen Mwhammet Mumin 
işannan sabaq aladi.

Jasinan zerek, qimil-qarimi 
bölek, qabіletі erekşe, dіni bіlіmі 
zor, şariğatqa jüyrіk, hat bіlіp, qara 
taniğan, esep-şotqa jüyrіk, alğir 
bala Zuqa el közіne erte tüsedі. 
Endі ğana jetіlіp, at jalin tartip 

mіnіp, el іsіne aralasa bastağan 
şağinda Mayqapşağayda äkesі 
qaytis bolip, tağdirdiñ tauqimetіn 
tartadi. Tört balamen jesіr qalğan 
ana, bwğanasi qatpağan іnіlerіnіñ 
endіgі ömіr-tağdiri özіne tіkeley 
täueldі ekenіn tüsіnedі. Qalbadaği 
bolis bolmaq jäne ämeñgerlіkke 
ümіtker ağayini olardi qasina 
köşіrіp äkeledі. Zuqa baydiñ jilqi-
sin bağa jürіp, jetіm men jesіrge, 
kedey men kepşіkke bay-törelerdіñ 
batqan tirnağin erte sezіnedі. Keşe 
özі qwdayday köretіn el ağalariniñ 
ataq-dañq, şen-şekpenge talasin 
körgende olardiñ itjirtis tіrlіgіnen 
tüñіlіp ketedі. Älsіzderge älіmjet-
tіk körsetkenderge qarsi kelіp, ilği 
da joq-jіtіkterdіñ janinan tabiladi. 
Äldekіmnen zorliq, qorliq körіp 
tauani şağilğandar jas ta bolsa, 
qara bwqaraniñ qamin jep jürgen 
bozjіgіt Zuqağa kelіp ariz-armanin 
aytip, şağimdanadi. Zuqa bolsa, 
olarğa şamasi kelgenşe qol wşin 
berіp, kömektesuge tirisip bağa-
di. Sonimen qatar Zuqaniñ tez 
arada es jiip, el іsіne aralasuina 

іrgesі tiіp twrğan, töbege şiqsa, 
töbesі körіnetіn Jidebay jerіnen, 
Şiñğistau baurayinan qaliqtay 
wşip, qağip alğani auizdan au-
izğa lezde tarap, qwyma qwlaqqa 
qwyila ketetіn, zeyіndіnіñ jadinda 
jattalip qalatin, wyqidağini oyatip, 
oyaudi sergіtіp, közі aşiqti serpіlt-
ken Abay öleñderі edі. Keyіngі 
közі körgenderdіñ aytuinda Zuqa 
äldebіr mäselege şeşіm aytarda 
«Qwran» ayattari, payğambar ha-
disterіmen qatar Abay öleñderіn 
qatarlastira atip ötedі eken. Osiniñ 
barliği Zuqaniñ haliqşil bolip qa-
liptasuina äser etse kerek. Onday 
kökіregі oyau, köregen «bwziq» 
aq patşa wliqtari men özara şen 
üşіn itşe irildasqan el basşilarina 
wnamaydi. Osinday zaman zarda-
bina tözbegen Zuqa özіne qarasti 
jäne tіleules ağayin-jwrtti ertіp, 
Sayqinnan oristiñ bodandiğinan 
aulaq Sauirğa barip qonistanadi. 
Bwnda da qoy üstіne boztorğay 
jwmirtqalap twrmağani belgіlі. 
Söytse de «ata-baba jolimen şäkіrt 
tärbielep, bala oqitip, aynalasina 
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ğilim-bіlіm närіn qwya jürіp, 
ädіldіkke jetsem» dep oylaydi.

Dіni bіlіmі mol, şeşen tіldі, 
şariğatqa jüyrіk, ataqti damolla 
Säbittіñ mirasqori Zuqani sol 
aymaqtiñ eñ ülken lauazim iesі – 
Äbіlpeyіs han balasi Kögedaydiñ 
nemeresі – Jeñіshan güñ özіne şa-
qirip, medrese moldasi etіp tağay-
indap, keyіn dau-şarğa da aral-
astirip otiradi. Zuqa molla aldina 
kelgen «ayiptiğa» ükіm şiğararda 
«Qwran-Kärіmnіñ» qwqayli jerl-
erіn qirip tastap, şarapatti şariğat 
sözіn söylep, bіreudіñ aqisin alip 
berse, endі bіreudіñ ketken esesіn 
qaytarip beredі. Bay-şonjarlardiñ 
kötenzorliq qilip alğan alimda-
rin äşkere etedі. Oniñ bwl qiliği 
älsіzdі jäbіrleuşіlerge jaqpaydi. 
Osinday qoğamdiq teñsіzdіkke 
jani qas Zuqağa meşіt bağip, 
medrese wstap, tamağin asirap, 
bala oqitqan ömіrі zaya ketіp 
jatqanday körіnedі. Bes şäkіrttіñ 
aldinda sopi bolip sopayip otirğan 
jildari erіk-jіgerіn jasitip, qayrat- 
küşіn qapasta  qamalip qalğanday 
boldi. Jasiqtiği meñdep, jalğizsir-
ap, zamani azamattiq arina lay-
iqsiz ötіp jatqanday sezіnedі. Ol 
jalğiz künde şeşіm qabildap, mold-
aliqti tastap, el іşіne köşіp ketedі. 
Osi künnen bastap wstazdiq emes, 
jalpi wltqa qizmet etu jolina bіr-
jola tüsedі. Osi joldan öle-ölgenşe 
tayğan joq.

Zuqaniñ qaytip oraluin 
ağayin-tuis, jegjattari «at bolar 
qwlinimiz, azamat bolar wlimiz 
keldі» dep quanişpen qarsi aladi. 
«Erulіk-qaruliq» dep qorasina qoy 
salip, beldeuіn at baylap, bayitip 
tastaydi. Zuqa: «Men senderdіñ 
ortalariña bayu üşіn, mal-däulet 
jinau üşіn kelgenіm joq. As-suima 
jetetіn özіmnіñ de bes-alti wsağim 

bar, mіnerge atim say. Bwdan bi-
lay mwnday qiliq jasaudi doğariñ-
dar», – dep olardi tiyip tastaydi. 
Mañayina eldіñ kedey-kepşіkterі, 
basqadan zorliq-qorliq körgender, 
joq-jіtіkter toptana bastaydi.  Oniñ 
üstіne basi şağin, sani az rulas-
tariniñ beldі rulardiñ bileuşіlerіnen 
tartip otirğan sazayi da kem emes 
ekenіne közі jetedі. Zuqaniñ talay 
tar jerden jol tauip, tartista jeñіp 
şiqqan kezderі el іşіne jayilip, 
batir ati şiğadi. Aynalasindaği 
bay-şonjarlardiñ qisiminan qwti-
lu üşіn «qonisimizdi keñeytіp, 
örіsіmdі molaytamiz» degen 
siltaumen Sauirdan köşіp, Ör Al-
tayğa – Buriltoğay, Bіteu öñіrіne 
qonis audaradi. Zuqaniñ bwl 
öñіrge keluіn bilіk basindağilar da 
qwptağan siyaqti. «Bölіp-jarildi, 
bütіn eldіñ şirqin bwzdi, bwzilğan 
eldі äsker şiğarip qaytarip ber», 
– dep şağim jasap barğandarğa: 
«Elden şiğip ketken joq qoy, 
bіr audanniñ іşі eken, qalağan 
jerіne mekendesіn. Büldіrіp bara 
jatsa,  köremіz», – degen jauap 
beredі. Qazaq, wyğir, düñgen, 
moñğol, arab, parsi, oris, qitay, 
türіk qatarli toğiz tіldі meñger-
gen, toliq dіni bіlіmdі, arği-bergі 
eldіñ aujayina jetіk, aqili men 
batildiğin qatar wstanğan batirdi 
bilіk üşіn paydalanudi da közde-
genі osi maqwldaudiñ astarinan 
añğariladi. Bіrіnşіden, bwl ölk-
eden sonau 1888 jildan berі Böke 
batir bastağan köşten bastap eldіñ 
şetі sögіlіp, jergіlіktі ezgіden jan 
sauğalağan haliq іşkі aymaqtarğa 
top-tobimen dürkіn-dürkіn qonis 
audarip jatqan olqiliqti toltiru üşіn 
elge daqpirti ösіp, ataği jer jarip 
bara jatqan batirdi eldіñ şetіne 
tosqauil retіnde wstau; ekіnşіden, 
elden, jerden qonis audarğan jwrt 

es-jiip, etek-jeñіn qimtağanşa jaña 
mekenge bauir basip, jergіlіktі 
beldі rularmen tіl tabisqanşa bіraz 
uaqit kerek; üşіnşіden, «özara qir-
qisi sap tiyila qoymağan moñğol 
men qazaqtiñ şegara aymağina 
wrimtal jerge qazaqtiñ öz іşіnen 
şiqqan «aybarli aristanin» wstap 
otiru elaraliq tiniştiqti saqtau üşіn 
de septіgіn tigіzedі» dep esept-
ese kerek. Bilіktіñ bwl sayasati 
toliğimen jüzege asti deuge boladi. 
Zuqa batir jasaqtari Altay tauiniñ 
aqirği sіlemі Bäytіk, Qaptiq pen 
Bwlğin özenіnіñ batisqa bwrilar 
añğarin jaylap-qistap, іrgeles, 
körşіles qonistanğan qazaqtarmen 
jiі tartisip qalatin moñğoldiñ bіr 
qoşuin (audan – B.B.) elіn osi 
ölkeden iğistirip tastaydi. Osi jer-
ler keyіn Qitay men Moñğoliya 
şegara siziğin naqtilağanda Qitay 
qaramağinda qalip qoyadi.

Zuqa batir Ör Altayğa kelgen-
nen keyіn de oniñ qarasi molaya 
tüsedі. Oniñ töñіregіne tek japa 
şekken qazaqtar ğana emes, qisim 
körіp, qiyanat tartqan, azip-to-
zğan wyğir, düngen, sіbe, qalmaq, 
moñğol, sart, noğay, tatar qatarli 
ru-wlis ökіlderі toptasa bastaydi. 
Osiniñ bärіn bіr ataniñ balasinday 
wstap, aynalasindaği azulilardan 
qorğau üşіn qaruli küş kerek. Zuqa 
batir osi maqsatta jasaq qwrip, 
äskeri jattiğu jasatip, aybat körset-
kenderge qarsi qoyip otiradi. Jäne 
de jergіlіktі bilіktіñ «sari noqta» 
saliği, «mal bajisinan» basqa üste-
melegen «qazan almani», «qara 
şiğin», şen-şekpendіlerdіñ añbek 
aqisi degendey qara haliqtan 
zorliqpen tartip alinatin alim-
darinan üzіldі-kesіldі bas tartadi. 
Osi qatarli äreketterіn wlğaytip, 
ösіrіp, «qaraqşi», «tonauşi», «wri» 
dep neşe türlі at-aydar taqqan 
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şağim-arizdardiñ  kesіrіnen sol 
kezdegі Altay aymağiniñ ortaliği 
– Sarsümbede türmege qamala-
di. Türmede bіr jil otirip, «eldіñ 
aqildiñ atasi» atanğan Mämi beysі 
qatarli el ağalariniñ atsalisuimen 
türmeden bosap şiğadi.  

Zuqa batir türmenіñ tübіn 
körіp, azabin tartip şiqsa da, özіnіñ 
wstanğan bağitinan bas tartpaydi. 
Özіnen pana іzdep kelgenderdі wl-
tina, dіnіne, näsіlіne qaramastan, 
qaramağina alip, qanatiniñ astina 
qorğalata beredі. Soniñ üşіn de 
el іşіnde «zäbіr körseñ Zuqani 
іzde» degen tämsіl söz qaliptasa-
di. Söytіp, Zuqaniñ küşі künnen 
künge arta tüsedі. Oniñ ataq-dañ-
qiniñ aspandap, Altaydan asip bara 
jatqani kіmge wnasin?! El basşilari 
Zuqa batirdi qalay da twsap, tirp 
etkіzbey wstap otiru üşіn talay 
arği-şarğini іstep bağadi.

Twtqiilda tap bergen jazalauşi 
toppen ayqasqan bіr soğista oñ 
jaq sausağiniñ basi men oñ qa-
bağin qiliş şauip tüsedі. Zuqaniñ 
jasaqtari jazalauşi äskeri otryad 
şerіkterіn tügel qolğa tüsіrіp, qa-
rusizdandirip, oqtarin alip, qwr 
qwraldarin qoldarina wstatip: 
«Dauiiña aytip bar, endі qaytip 
menіñ mañima baspaytin bolsin!» 
– dep qaytarip jіberedі. Zuqa
batirğa şamasi jetpeytіnіn bіlgen 
jergіlіktі bilіk endі basqaday ärek-
etke köşedі. Soniñ bіrі – «Zuqa 
batirdi ügіttep qajiliqqa jіbersek, 
Baytoylani körіp qaytsa, juasip, 
imandiliq jolina tüsіp, el іsіne aral-
apaydi», – dep oylaydi da «Säbit 
damollaniñ amanati, äke pariz-
in»  orindau üşіn qajiliqqa barudi 
köldeneñ tartadi. Özіnіñ de nietі 
bolğan Zuqa batir bwl wsinisti qa-
bil aladi. Bіraq elden jinap bergen 
500 wsaq, qanşama іrі qarani ked-

eylerge, auqat-twrmisi naşarlarğa 
taratip jіberedі. Qajiliqtan da mol 
sauapqa keneledі. Sözіnde twrip, 
bіr jil qajiliq saparina dayindiq 
jasap, 1905 jili Mekkege atanadi.

 Zuqa batirdiñ qajiliq sapari 
jönіnde oniñ nemeresі, Istambwl 
qalasiniñ twrğini – Qwdws Şolpan 
Türkiyaniñ «Başak» gazetіnde 
juirda jariyalanğan maqalasinda: 
«1900 jilinda «Boksşi köterіlіsі» 
dep atalğan oqiğa kezіnde Os-
mandi patşasi – 2-Abdwlhamit 
hanniñ bastamasimen Qitaydaği 
mwsilmandar Istambwl arqili qa-
jiğa bara bastağan edі. Zuqa Batir 
da 1902-03 jildarinda wstazi ärі 
nağaşisi bolatin Mumin işanmen 
bіrge qajiğa attandi. Ekeuіn deleg-
aciya basşisi retіnde 2-Abdwlham-
it, «Yildiz sarayi» atti ordasinda 
qwzirina qabildadi. Osini Istamb-
wlda qaytis bolğan Aqit qajiniñ 
nemere tuistarinan Abdwsselam 
Ayqanat qajidan tiñdağan edіm», – 
degen mälіmet keltіredі. Bwl – asa 
mañizdi ärі aniqtaudi qajet etetіn 
öte qwndi aqpar. Zuqa batirdiñ 
qazіrgі baspasözde jariyalanip 
jürgen fotosi – osi qajiliq saparin-
da1906 jili Istambwlda ayaldağan 
kezіndegі bіrden-bіr suretі. Jäne 
de osi maqalada 1943-1951 jil-
dardaği Qitaydaği qazaq wlt-az-
attiq köterіlіsіnіñ bas qolbasşisi 
Ospan batirdiñ äkesі – Slämbay 
Zuqa batirdiñ dosi bolğandiği, jas 
Ospandi batir öz balasinday ösіr-
gendіgі aytiladi. Sonday-aq Zuqa 
batir Ospanğa: «Qazaqtiñ kerі jaq 
batiri atanarsiñ!» – dep bata ber-
genі – el іşіne keñ tarağan söz. Al 
Ospan öz kezegіnde Zuqa Batirdi 
«pіrіm» deydі eken.

1920 jildardiñ basi bolsa kerek, 
Qitaydaği qazaqtarğa «Alaşorda» 
ükіmetі atinan Rayimjan Märse-

kov bastağan ökіl keledі. Sonda 
Altay ölkesіn basqarip otirğan 
ataqti, aqil iesі atanğan Mämi 
beysі «basqa taudiñ iğindaği 
elmіz. Qarap twrğan hanimiz, 
bağip otirğan bayimiz bar. Bіr bay-
dan şiğip, ekіnşі bayğa tigen qatin 
jaqsi boluşi ma edі? Şañiraq köter-
genderіñe qarsiliğimiz joq. Bіraq 
däl minaday zamanda kötermekşі 
şañiraqtariñniñ bayandi bolatinina 
közіmіz jetpeydі», – dep qaytarğan 
eken (Mağaz Razdanwli Altaydiñ 
aqiiqtari). Keşіkpey qizildardan 
janin qoyarğa jer tappay qaşqan aq 
oristar Şiñjañ ölkesіn basip-janşip 
kіrіp keledі. Aq oristiñ atama-
ni – Bäkіşke tötep bere almağan 
Qitaydiñ osi ölkedegі Ju degen 
gubernatori özіn özі atip öltіredі. 
Aşinğan, azip-tozip jetken Bäkіş 
iesіz elge lañdi salip beredі. Eldіñ 
qolindaği at-kölіk, aziq-tülіktі 
tartip aladi. Körnektі tarihşi Asqar 
Tatanaywli bwl jayinda: «1921 jili 
qizildardan jeñіlіp qaşqan aq oris 
armiyasi şegaradan basip kіrgen 
kezde Altaydiñ bileuşіsі Jou-dau 
iiñ (Jou-u şuö) qoriqqaninan özіn 
özі öltіrdі de äskerlerі Ürіmjіge 
qaşip kettі. Tek atamekenіn qi-
maytin jergіlіktі haliq, qazaqtar 
men moñğoldar ğana tabandiliq 
körsettі. Jergіlіktі haliqtan şiqqan 
Zuqa sekіldі rubasilari aq armi-
yağa berіlmey, aytqanin orinda-
may, olarğa at-kölіkpen kömek 
körsetpey, olar Moñğoliyağa ötken 
kezde oq atip, attandirip saldi», – 
dep jazadi. Bwl kezde Zuqa batird-
iñ mañina jergіlіktі haliqtiñ jäbіr 
körіp, küyzelgenderіmen qosa sart, 
noğay, tatar, oris, aq pen qizildan 
qaşqandar, el-jerіnen bosqandar 
toptaladi. Zuqa batir bіr rudiñ ğana 
künіn joqtağan jeke batir emes, 
jäbіr körgen, japa şekken jalpi 
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jwrtqa pana, qorğan bolğan wlttiq 
іrі twlğağa aynalğan-di.

1921 jili Keñestіñ qizil arm-
iyasinan qaşip, Qazaqstan jerіne 
twraqtay almay alaswrğan aqtiñ 
atamani – Bäkіş (Bakiş) arm-
iyasi da jolindaği eldі jaypay 
otirip,  Sarsümbenі (qazіrgі Altay 
qalasi – B.B.) basip alip, osinda 
bіraz twrip, at-kölіk, äl-qua-
tin tiñaytip, küş jinau maqsati 
bolğanimen, qazaqtiñ Amangeldі, 
Keykі batirlarinday dala kök jalina 
kezіkkenіn sezedі. Ol Zuqa batirdi 
bіrneşe ret kelіsіmge keluge şa-
qirip, äskerіn at-kölіk, aziq-tülіk-
pen qamtamasiz etudі talap etedі. 
Olay bolmağan künde zeñbіrekpen 
atqilap, maydan aşip, külіn kök-
ke wşiratinin mälіmdep,  özіnіñ 
elşіsіn jіberedі. Aqtardiñ auaninan 
Zuqa batir äuelden habardar edі. 
Oniñ elіnde jiirmasinşi jildari aq 
pen qizildiñ soğisinan qaşqan-
dar da qoltiğina kelіp, panalağan 
bolatin. Bäkіş Zuqa batirdan: «Ör 
Altayğa attap bassañ, äkeñdі tani-
tam, ajal qwşasiñ. Qara Ertіsten 
ötseñ, qaniñdi іşemіn! Menіñ 
elіm – ayğirdiñ boğinday üyіlіp 
jatqan qalaniñ halqi emes, şaşudiñ 
qwrtinday şaşilip jatqan dalaniñ 
halqi! Menіñ batirlarim men 
mergenderіm är tastiñ tasasinda, 
är bwtaniñ tübіnde jatir! Kelseñ – 
kel, Ertіs boyinda tosip alamin!» 
– dep jauap beredі. Zuqa batir
onimen qoymay, Bäkіştіñ elden 
zorliqpen tartip alğan ekі tabin jil-
qisin jalğiz tünde aydatip äketedі. 
Jan sauğalap Sarsümbe qalasinan 
qaşip şiqqan qitay, düñgen, wyğir, 
sіbenіñ jüzden astam jayau-jal-
pi tütіnіnіñ aldinan qaruli jasaq 
attandirip, aman-esen qara Ertіsten 
ötkіzіp, bіr jil bağip, Şonji öñіrіne 
jetkіzіp saladi. Zuqa batirdiñ bwl 
äreketterіne ziğirdani qaynap, twli-
bina siymay twlan twtqan Bäkіş 
elbasilarin jinap alip: «Zuqani 
qalay qwrtuğa boladi?» – dep 
swrağan eken. Sonda Naqiş şeşen 

taysalmastan: «Ol köptіñ qamin 
jedі, minalar boqtiñ qamin jedі. 
Oniñ іsіnіñ bärі dwris edі, minalar 
bwris dedі. Ol –  kök it, al minalar 
– köp it.  Ol – ayu, aşinsa qonjiğin
da jep qoyadi, qorğasinmen ğana 
alasiñ», – degen eken. Sarsümbe-
de wzaq twrsa, artinan jeter qizil 
äskerі men aldinan tosqan ayudan 
qwtilmaytinin közі jetken Bäkіş 
jedel qamdanip, Moñğoliyağa ötіp 
ketedі.

XX ğasirdiñ ayaq şenіnde 
Altay öñіrіndegі qoğamdiq jağ-
day kürt kürdelenіp, sayasi ahual 
asqina tüsedі. Altay elіnіñ guber-
natorliğina jäne qorğanis basşisi 
bolip Vi Jiñgo degen keledі. Ol 
kele sala haliqqa qandi şeñgelіn 
saladi. Alman-saliqti üstі-üstіne 
artirip, haliqti twralatip, küyzeltіp 
jіberedі. «Altaydi mekendegen 
el, – dep jazadi osi jayinda jazuşi 
Jaqsiliq Sämitwli «Qitaydaği qa-
zaqtar» atti kіtabinda,– Vi Jiñgoniñ 
bwl zwlimdiğina şidamay, qarsi 
kele bastadi. Solardiñ bіrі – itelі 
ruinan şiqqan Zuqa Säbitwli bol-
di. Zuqa bwdan bwrin da qazaq 
іşіndegі bi-törelerdіñ alman-sal-
iğina qarsi şiğip, mañayina ked-
ey-kepşіk, batirlardan jasaq jinap, 
özіnіñ bіr top elіmen jeke köşіp, 
dara qonip jürgen adam edі. Bay-
lardan, bilerden qorliq, zombiliq 
körgenderdіñ köbі soniñ qanati-
niñ astina barip panalap jürgen... 
Bwrin elbasilariniñ qisimina qarsi 
jüzіp, taysalmay tötep  kelgen batir 
Zuqa endі Vi Jiñgodan da qorqip 
iğisa qoyğan joq, oniñ alman-sal-
iğinan aşiq türde bas tartti. Zuqa 
batir Vi Jiñgoniñ atarman-şabar-
mandarin Ör Altay mañina attap 
bastirmadi... Vi Jiñgo «maqsatqa 
jetu üşіn, eñ aldimen, Zuqani 
joğaltpay bolmaydi» dep eseptedі. 
Bіraq Zuqani äskeri küşpen basip 
aluğa şamasi kelmeytіnіn tüsіndі».

Vi Jiñgoniñ zwlimdiği aqiri 
Zuqa batirdiñ tübіne jetedі. Zuqa 
batir jas şamasi alpistan asip, 

payğambar jasina kelіp, arani qa-
nğa toymağan alpauittiñ jwtpay 
tinbaytinina közі jetse de, basin 
iіp, tіzesіn bükpesten, tіk twrip 
ajaldi qarsi aladi. «Osi ajaldiñ kel-
er künіn, keletіn şağin da sezgen», 
– deydі. Ayqay salip, attandap
töbege şiqsa, saq otirğan sarba-
zdari sart etіp jiilip, bіr mezette 
tu tübіnen tabilar da edі. Alayda 
Zuqa batir özіnіñ mina zarli zam-
anğa kelgendegі missiyasiniñ 
bіtkendіgіn toliq tüsіndі. Bw 
dünielіk ğwmiri bіtіp, o dünielіk 
ömіrі bastalatinina boy wsindi. 
Jazmiştan jalt bwrilip, jazilğan 
siziqtan jaltara almasin bіldі. 
Tağdirina iіldі. Sondiqtan da ol 
azdağan jil bolsa da, zamanniñ ra-
hatin körіp, örіsі keñіp, öresі tolip, 
öñіne kіre bastağan elіnіñ tättі 
künderіnіñ şirqin bwzğisi kelmedі. 
Ayranday wyiğan elіnіñ jalğiz 
tünde qan-josa bolip qotarilip jay-
rap qaluin qalamadi. Bіr jan bolsa 
da, jalğanniñ jariğimen qoştaspau-
in tіledі. Öz üyіn aulaqtap, jeke 
dara oqşau qondirdi.

1928 jildiñ küzі. El jaylaudan 
küzeuge jaña ğana tüsken şaq. 
Zuqa batirdiñ qosindari biti-
rau-tarau, negіzgі küşterіnіñ auil-
da joq ekendіgіnen jansizi arqili 
habar alğan Vi Jiñgo jazalauşi 
otryadin dereu Zuqa batir auilina 
attandiradi. Tün jamilip kelgen 
jazalauşilar auilğa twtqiildan 
şabuil jasaydi. Zuqa batir üyіne 
basip kіrgen jendetterdіñ jeteuіn 
jayratip salip, artinan tigen oqtan 
ortadaği oşaqti qwşa qwlaydi. 
Jazalauşi jendetter qatin-bala, ülk-
en-kіşіge qaramay, auil adamdarin 
qorşap alip, bіr-aq qirip saladi, 
eluden astam adam şeyіt boladi. 
Batirdiñ basin kesіp, alip ketedі. 
«Ölіnі qorlau, jansiz denenі kör-
setіp, jwrtşiliqti jasqandiru – qitay 
äkіmşіlіgіnіñ bayağidan kele 
jatqan jauizdiq sayasati... 1928 jili 
Zuqa qajiniñ basin alip, Sarisüm-
benіñ qaraköpіrіnіñ tüstіk jaq oñ 
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bosağasina іlu... – sol jauizdiqtiñ 
bіr misali. Bwl – qitaydiñ käzіrgі 
äkіmşіlіgі de moyindap:  «Ol – 
bwrinği zaman ozbirliği», – dep 
sipattap jürgenі – tarihi şindiq», – 
dep jazdi Hasan Oraltay «Elіmay-
lap ötken ömіr» kіtabinda.

Zuqa batirdiñ el qorğap, jerіn 
sirt basqinşilarinan azat etken 
erlіgі üşіn qazіrgі Qitay bilіgі de 
eldіñ şegarasin keñeytken beldі 
twlğa retіnde Zuqa batirğa іş tar-
ta qaraydi. Oniñ jatqan qoriğin 
jöndep, basin qaraytuğa, basina 
eskertkіş-belgіler qoyip, as berіp, 
ataq-dañqin äspetteuge şek qoy-
may otir.

Soniñ basti bіr kuäsі – Zuqa 
batir jayli Qitayda soñği jildarda 
ekі tarihi roman düniege keldі. 
Oniñ bіrі – Batirhan Qwsbegin-
nіñ «Zuqa batir» romani bolsa, 
ekіnşіsі qiriq bes jil türmede 
otirğan Qajiqwmar Şabdanwliniñ 
«Pana» romani. Sonday-aq Zuqa 
batirdiñ keyіngі wrpaqtari turali 
jazilğan Bay-ahmet Jwmabay-
wliniñ «Sağiniş» romanin da osi 
qatarğa jatqizuğa boladi. Oniñ 
sirtinda Zuqa batir turali jirlanğan 
jir-tolğaular, aytilğan arnau-joqtau, 
añiz-äñgіmeler, jazilğan hikayattar 
da bіrneşe kіtapqa jük bolarliq.

Zuqa batir turali Moñğoliya, 

Türkiya, AQŞ, sonday-aq Euro-
paniñ bіrqanşa elderіnde tarihi 
zerteuler men ädebi şiğarmalar 
jariq körgen. Al biilği jili Zuqa 
batirdiñ 150 jildiğina oray Eu-
ropaniñ 11 elіnde, Astana men 
Almatida qalalarinda haliqaral-
iq ğilimi konferenciya, futbol 
turnirі öttі. Elіmіzde osi joldardiñ 
avtoriniñ «Zuqa batir» (1999 j.) 
poemasinan basqa kölemdі, jekel-
egen, arnayi körkem şiğarmalar 
jariq körmese de, zertteu eñbekter, 
şetelderde twratin qazaqtardiñ ar-
asinan şiqqan qazaqtiñ wlt-azattiq 
jolinda küresken körnektі twlğalar 
jayli bwğan deyіn aytilmay kelgen 
qwndi derekterdіñ közі täuelsіz el 
boluimizdiñ arqasinda endі-endі 
aşilip, közayim bolip jatirmiz. 
Ärine, bwl elіm degen er jayli ay-
tilar sözdіñ aldi ğana, köşelі kesek 
sözdіñ kezegі keleşek enşіsіnde 
bolsa kerek.

Zuqa batir turali ädebi-körkem 
şiğarmalardiñ özі arnayi zertteudі 
talap etedі. Osi twrğidan kelgende, 
akademik S.Qirabaev aytqanday: 
«Qazaq halqiniñ ruhani mwrasi 
tek bügіngі Qazaqstan jerіndegі 
wlt ökіlderі eñbekterіmen şek-
telmeydі. Tağdirdiñ tälkegіmen 
şetelderge jäne bwrinği KSRO 
kölemіndegі memleketterge idirap 

ketken qazaqtardiñ ädebietі men 
mädenietі de – bіzdіñ wlttiq 
bayliğimizdiñ bölіnbes bölіgі». 
Aqseleu Seydіmbek: «Qazaq halqi 
oqşau etnos bolip tarih sahnasina 
şiqqannan bergі kezeñde belgіlі 
twlğalardiñ joqtausiz qalğani joq 
deuge boladi», – degenіndey, 
Zuqa batirdiñ soñinan aytilğan jo-
qtau-öleñder mol.

Osilay bolsa da, qoğam qa-
yratkerі, jazuşi-zerteuşі Uaqap 
Qidirhanwliniñ aytuinşa, älі eşkіm 
Zuqa batir turali jerіne jetkіzіp 
jaza almağan körіnedі. Bwl – 
tarihimizdiñ älі de tügendelmey 
jatqan, tüsіp qalğan bіr betі, oniñ 
aşilmay, aniqtalmay jatqan sir-
lari men qirlari wşan-teñіz. Elі 
üşіn, jerі üşіn öle-ölgenіnşe ba-
sin bäygege tіge jürіp, sol jolda 
altin jani şahit bolğan er, batir 
babalarimizdiñ ömіr sürleulerіn, 
sayasi küreskerlіkterіn, qoğamdiq 
qizmetterіn jiraqta qalğan uaqittiñ 
qatpar-qatpar qoynauinan qajimay, 
talmay arşip, alip şiğip, toliqtay 
şinayi zerttep, jas wrpaqtiñ san-
asina qwyu – täuelsіz elіmіzdіñ 
talabi, soni orindağanda ğana 
bіz bügіngі azat künderіmіzdіñ 
bağasina jetіp, mäñgіlіktі mwrat 
etken armanimizdi orinday al-
maqpiz.
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ҰЛЫ КӨШКЕ 
ҰЙЫТҚЫ 
БОЛҒАН 

ҒАЗИЗ ЖАН 
Уақыт өзінің ең таңдаулы перзенттеріне ғана айрықша 

міндеттер жүктейді. Тұңғыш Президентіміз, Ұлт көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік жариялағаннан 

кейін екі жұма өтпей жатып, «Алыстағы ағайынға ақ тілек» 
жолдауы сол екен, – қысылтаң қиын сәттерде төрткүл дүниенің 
төрт бұрышына тарыдай шашырап кеткен қандастарымыздың 

Атажұртқа бет бұрған Ұлы көші басталды. Сол тарихи 
кезеңде елден ерек міндеттер жүктеліп, оны үлкен іскерлік, аса 
ыждаһаттылық, туысқанға деген шын сүйіспеншілік, шынайы 

махаббатпен атқарған азаматтардың бірегейі – 
Ғазиз ЕСМҰҚАНОВ! 

– Өнегелі өмір сүріп, көптеген күрмеуі қиын
мәселелерді көпшілікке үлгі болардай қиюын 
келтіріп шеше білген абзал азамат аласапыран 
жылдарда бір-бірінен ажырап қалған ағайынды 
табыстырып, олардың туып-өскен жері мен әлемдегі 
жалғыз да ортақ Отаны – Тәуелсіз Қазақстанға 
оралуының басы-қасында жүрді. Сөйтіп, оның 
жетекшілігінде көптеген түйткілді мәселелер оң 
шешімін тапты. ТМД елдеріне, Еуропаға үдере 
көшкен кейбір ағайындар енді біздің ел бола 
алмайтындығымызды бетімізге басып, қолына 
түскенді алып, Қазақстаннан тезірек кетуге 
асығып жатқанда Ғазиз Есмұқанұлы Қазақстан 
Республикасы Еңбек министрінің орынбасары, 
Көші-қон департаментінің төрағасы ретінде бұл 
пікірдің жаңсақтығын дәлелдеуге өлшеусіз үлес 
қосты. Өйткені Тәуелсіздік таңы атудан Елбасының 

шақыртуын қабыл алған шетелдегі ағайынның 
атамекенге қайтуы ол осы қызметке тағайындалған 
1993 жылдан бастап қауырт сипат алды. Тәуелсіздік 
жылдары елімізге 1 миллиондай қазақ көшіп 
келіп, олардың табиғи өсімі қазір 1,5 миллионға 
жетті десек, бұл істің ыстық-суығына Ғазекеңнен 
артық күйіп, артық тоңған, тұрғындардың саны 
жөнінен ойсыраған олқылығымыздың орнын 
толтыруға одан артық үлес қосқан адам кемде-
кем. Сондықтан «ол өз ұлты мен елі алдындағы 
азаматтық борышын барынша адал атқарды», 
– деп анық айта аламыз. Ел егемендігінің елең-
алаңындағы алғашқы жауапты кезеңде қазақ көшінің 
тізгінұстары Ғазиз Есмұқанұлындай қажырлы 
да қарымды азаматтың болғандығын Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығындағылар әлі күнге үлкен 
ризашылық әрі қанағаттанушылық сезіммен еске 
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алады: «Сол жылдары Көші-қон департаменті мен 
Қауымдастық арасындағы жемісті байланыс зор 
нәтижелерге бастағандығына ел тарихы, болашақ 
ұрпақ әлі-ақ лайықты баға беретіні анық, – дейді 
Ғазиз Есмұқанұлы туралы лебіздерін тебірене 
жеткізген Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
төрағасының бірінші орынбасары Талғат Асылұлы 
Мамашев.

Ғазиз Есмұқанұлы 1993 жылы мамыр айында 
Қазақстан Республикасының Еңбек министрі 
Бейсенов Саят Дүйсенбайұлы бастаған Үкімет 
делегациясының құрамында Ұлан-Баторға 
барып, Моңғол үкіметімен сонда тұратын 
және «Қазақстанға, туған елге оралам» деген 
қандастарымызды көшіру туралы мемлекетаралық 
келісімшарттың жобасын дайындауға қатысты. 
Осы іссапар оның келешек өміріне күрт өзгеріс 
әкелді. Еңбек министрі Бейсенов мырзаның қалауы 
бойынша, Үкімет қаулысымен 1993 жылы маусым 
айында Ғазиз Есмұқанов Еңбек министрінің 
орынбасары, Көші-қон департаментінің төрағасы 
болып тағайындалды. Департамент 1992 жылы 

құрылса да, төрағасы жоқ болатын. Енді ел үшін 
өте маңызды осы жауапты да ауыр міндет Ғазиз 
Есмұқанұлына жүктелді. Жаңа жұмысқа келген ол 
сол 1993 жылдың өзінде қандастарымызды туған 
елге көшіріп әкелуді ұйымдастыру мақсатында 
жұмыс тобын басқарып, бірнеше рет Моңғолияға, 
Иранға, Түркияға барды. 

Кеңестер Одағының ыдырауына байланысты 
ондаған тәуелсіз елдің пайда болуы, босқындар, жал-
пы миграция мәселелері сол жылдары халықаралық 
деңгейде үлкен қиындықтар туғызған-ды. Осыған 
бай ланысты 1994 жылы 30-31 мамырда ТМД ел-
дері мен көршілес мемлекеттердің босқындар, репа-
триант тар, қонысы ауыстырылған адамдар және 
бас қа да көші-қон процестерінің проблемалары 
жөнінде Женевада аймақтық конференция өтетін 
болып белгіленді. Осы конференцияның құжаттарын 
дайындап, Қазақстанның бұл проблемаларға 
байланысты көзқарасын, іс-әрекетін басқа елдермен 
үйлестіру үшін бірнеше кездесу өтті. Сол қаралатын 
мәселелердің маманы ретінде біздің елдің жұмыс 
тобын Ғазиз Есмұқанұлы басқарып барды. Сондай 
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кездесулер 1995-1996 жылдары екі реттен 
Бішкекте, Женевада және Ашхабадта да өтті.

– Жалпы Ұлы көш басталған 1991 жылдан 1996
жылдың соңына дейін 146 мыңнан астам шетте 
жүрген қандасымыз туған жерге келіп қоныстанды. 
Мен Көші-қон департаментін басқарған үш жарым 
жыл ішінде елге оралған қандастарымыздың ауыр 
жағдайы туралы Президенттің атына, Үкіметке 
бірнеше рет хат жазылды. Көші-қон департаментін 
дербес мекеме жасау туралы, Көші-қон жөніндегі 
жаңа заңның жобасы, жеке Қор құру туралы 
Президент Жарлығының, Үкімет қаулысының 
жобалары дайындалып ұсынылды. Бұлардың бар-
лығы да жеке лауазымды адамдардан қолдау тапса 
да, кейбір жаны ашымастардың кесірінен шешімін 
таппағандықтан, көшіп келген қандастарымыз 
көп қиыншылықты бастарынан өткізді. Тұрақты 
тіркеуге отыру, азаматтық алу турасында сол кезде 
көтерілген көптеген мәселелер әлі күнге дейін 
шешілмей келе жатқаны қынжылтады, – дейді 
Ғазиз аға сол бір қиындығы мен қызығы мол 
жылдарды ризашылықпен еске алып. 

– Шынында да, Ғазиз Есмұқанұлының
тұсында Көші-қон департаменті атқарған істер 
ауыз толтырып айтарлықтай. Өйткені бұл 
ағамыз елге оралып жатқан қандастарына үлкен 
жауапкершілік, зор жанашырлықпен адал қызмет 
етті. Әр кез қолдан келген көмегін түсінушілікпен 
жасап, аянбай еңбектенді. Меніңше, сол 
бауырларының алдында ол кісінің ары таза. Қазір 
де кездесе қалса, жүзі жарқын. Департаментті 
басқарып тұрғанда Ғазекең көші-қон мәселелерінің 
заңды негіздерін жасауға, халықтың, жергілікті 
биліктің, жалпы жұртшылықтың, қоғамның көшіп 
келген ағайындарға жанашырлық, азаматтық 
көзқарастарын қалыптастыруға тырысып, 
газеттерде, телеарналарда, радиода сұхбат беру 
арқылы өзекті проблемаларды талқылағанының 
талай рет куәсі болдық, – дейді Талғат Асылұлы. 

Иә, мақаламыздың әлқиссасында 
айтқанымыздай, Ұлы мәртебелі Уақыт Ұлы 
көшке ұйытқы болатын азаматты іздегенде 
Ғазиз Есмұқанұлына тоқтауы кездейсоқтық дей 
алмаймыз. Өйткені 1936 жылы 10 қыргүйекте 
Солтүстік Қазақстан облысының Бостандық 
ауылында дүниеге келген ол 1960 жылы Омбы 
ауылшаруашылық институтын тәмамдап, алғашқы 
еңбек жолын тыңдағы кеңшарда агроном болып 
бастады. Араға тоғыз жыл салып, кеңшар партия 
комитетінің хатшысы болып сайланды. Бұл – 
еңбек жолының аяғына дейін жалғасқан партия-
кеңес ұйымдарында істеген қызметінің басы 

еді. Көп ұзамай облыстық партия комитетінің 
ауылшаруашылық бөліміне нұсқаушы, 1972 жылы 
сәуір айында Соколов аудандық партия комитетінің 
екінші хатшысы болып сайланады. Тағы екі 
жылдан соң осы ауданның атқару комитетінің 
төрағасы лауазымына келеді. Бұл қызметті 
абыройлы атқарғаны сонша, 1977 жылы Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің төралқа отырысында 
Соколов аудандық атқару комитетінің іс-тәжірибесі 
туралы есебі тыңдалып, оң баға беріледі де ол бүкіл 
республикаға таралады. 

– Себебі аудан шаруашылықтары жылдық,
бесжылдық жоспарларды асыра орындап, Қызылжар 
қаласының тұрғындарын ет, сүт, жұмыртқа, картоп 
және әртүрлі көгөніспен қамтамасыз етуде үлкен 
жетістіктерге жеткен болатын. Аудандық атқару 
комитеті Петропавл қалалық басқару ұйымдарымен 
тығыз іскерлік байланыс орнатты. Олармен біріге 
отырып, аудан шаруашылықтарына қаланың ірі 
зауыт-фабрикаларының, құрылысшылар мен 
студенттерінің қамқорлығын орнату арқылы картоп, 
әртүрлі көгөніс өнімдерін дер кезінде жинап алып, 
қала тұрғындарына жеткізіп отырды, – дейді 
Ғазиз аға. 

Бұл еңбектер жемісін берді: Соколов ауданы 
бір неше мәрте облыстың, республиканың, тіпті 
одақтың ауыспалы Қызыл туын жеңіп алды. 
Білікті маман, тәжірибелі ұйымдастырушы, елдік 
мүдделерге адал азамат ретінде Ғазиз Есмұқанұлы 
да республика басшылығының назарына ілікті. 
Сөйтіп, ол 1983 жылы шілде айында ҚазКП 
Орталық комитеті ауылшаруашылық бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары, 1985 жылы Жезқазған 
облыстық партия комитетінің екінші хатшысы және 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, ал 1988 
жылы ҚазКП ОК Аграрлық бөлімінің меңгерушісі, 
Орталық Комитеттің мүшесі болып сайланды. 
Одан соң Мемлекеттік агроөнеркәсіп комитеті 
төрағасының, Ауылшаруашылық министрі нің 
орынбасары қызметтерін атқарып, салаға ғы лы ми 
жетістіктерді, озық тәжірибелерді енгізді Ғылыми-
зерттеу институттарына, ауылшаруашылық жоғары 
оқу орындарына, техникумдар мен кәсіптік-
техникалық училищелерге басшылық етіп, маман 
дайындау, олардың білімін жетілдіру және ұтымды 
пайдалану да Ғазиз Есмұқанұлының құзырында 
болды. Осы міндеттерге байланысты Қазақстанның 
агроөнеркәсіп саласының делегацияларын, жұмыс 
топтарын басқарып ҚХР, Франция, Германия, 
Израиль, Англия мен Түркияға барды. 

Ғазиз Есмұханұлы ұлтжанды азамат ретінде 
«Қазақ тілі» қоғамы құрылып, нығаюына да қолдан 
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келген көмегін жасады. Осы қоғамның төралқа-
мүшесі болып сайланды. 

– Қоғамның бірінші құрылтайын өткізуге,
тұрақ ты мекенжай алуға атсалыстым. Бірінші 
рет киіз үй тігіп, мал сойып, қоғамның атынан 
Наурыз мерекесі ұйымдастырылды. Сол жылдары 
министрлікте арнайы бөлме ашып, қазақ тілін оқып-
үйрену қолға алынды. Тіл туралы қабылданған жаңа 
Заңды іске асыруда академиктер Әбдіуәли Қайдар, 
Өмірзақ Айтбаев, Рәбиға Сыздықова, Асылы 
Осман, Тұрсынбек Кәкішев, Рахманқұл Бердібаев 
сынды ел ағалары үлкен еңбек сіңірді. Сол зиялы 
азаматтармен осы ұлы істе үзеңгілес болғанымды 
қазір де үлкен қанағаттанушылықпен еске алып, 
шүкіршілік етем, – дейді Ғазиз аға. 

Қалай десек те, «Елге ел қосылса – құт» деп 
түсініп, елдік, ұлттық мүдделерді әрқашан жоғары 
қоятын, өмірлік тәжірибесі мен ұйымдастырушылық 
қабілеті мол азаматтың Көші-қон департаментінің 
төрағалығына келуі – заңдылық еді. 1993 жылдан 
бастап шетелдердегі қандастарымызды көшіріп 
әкелу бойынша Елбасы Жарлығымен жыл сайын 
квота белгіленіп, оның мөлшері 15 мың отбасыға 
дейін жеткенін білеміз. Қанша қиын болса да, 
сол алғашқы жылдары қандастарымыздың 
Атажұртқа көшіп-қоныстануы соңғы жылдармен 
салыстырғанда анағұрлым нәтижелі жүрді. Өйткені, 
жоғарыда айтылғандай, бірнеше елге Ғазиз 
Есмұқанұлының өзі жұмыс тобын бастап барып, 
келісімшарттар жасалып, сырттағы ағайындармен 
арнайы кездесулер өткізіліп, қандастарымыздың 
көші тікелей олар тұрып жатқан елдерде 
ұйымдастырылды, арнайы ұшақ, пойыз, жүк 
көліктері жіберіліп, ұйымдасқан түрде жүргізілді. 
Үлкен өкінішке қарай, соңғы жылдары бұл іспен 
тікелей айналысатын ұйым болмағандықтан, қазір 
өз күшімен келіп жатқан ағайынның өзін дұрыстап 
қабылдай алмай отырмыз. Бұл тұрғыда да Ғазиз 
Есмұқанұлының тәжірибесі әр кез сұранысқа ие. 

1995 жылы ақпан айында мен Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев тың қабылдауына шақырған жеделхат 
алдым. Оның алдында Қарақалпақстанда тұратын 
255 отба сының атынан Елбасыға хат жолданған 
болатын. Жағдайдың қиындығына қарамастан, 
ағайындардың көмегі, азын-аулақ қарызданып 
дегендей Ташкент, Шымкент, Жамбыл арқылы 
жеделдетіп Алматыға жеттім. Мені сол кездегі 
Үкімет аппараты басты ғының орынбасары, қазіргі 
Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Елеуұлы 
Көшербаев ағамыз қабыл дап, көші-қон жөнінде 
өзінің жақсы кеңестерін берді. Соңынан Ғазиз 

Есмұханұлының қабылдауында бол дым. Ол кісі 
ағайынның жағдайы, өтініш-тілектері, көшіп келу 
ниеттері жайында егжей-тегжейлі сұрап, ол кезде 
әлі отыздың дәл ортасындағы мені жас тығыма 
қарамай, барлық ынта-ықыласымен тыңдады. 
Өзінің ағалық ақыл-кеңестерін айтты, көш қайтсе 
көлікті болатындығы турасында бағыт-бағдар көр-
сет ті. Соңында қаржылық жағдайымды сұрап, 
бухгал терияға тапсырма беріп, жол шығындарымның 
бәрін департамент есебінен өтеп берді. «Аштықта 
жеген құйқаның тоқтықта дәмі кетпейді» демекші, 
жұмыссыздық, жалақының өте төмендігі себебінен 
күнкөріс қиын жылдардағы Ғазиз ағаның сол 
көмегін өмір бойы ұмытпаймын. Одан соң да 
екі-үш рет келіп, ағаның нұсқауымен Қарағанды, 
Ақмола, Торғай және басқа облыстарда болып, 
көшіп келетін ағайындарға қоныс қарастырдым. 
Еңбектеріміз еш кеткен жоқ. 25 жылда көшіп 
келген қандастарымыздың 25 пайызға жуығын 
Қарақалпақстан қазақтары құрайтындығы – мұның 
айқын дәлелі. Мұнда менің де азды-көпті үлесім 
барлығын мақтанышпен айта аламын.

Әрине, Ғазиз Есмұқанұлы жайында қанша 
жақсы сөз айтсақ та, аз. Ол қай салада, қай 
қызметте істесе де, аянбай еңбек етті. Оның еңбегі 
мен тындырған істерін Үкімет те жоғары бағалап, әр 
жылдары түрлі жауапты да лауазымды қызметтерге 
тағайындады. Төрт мәрте «Құрмет белгісі» ордені, 
жеті медаль, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
Құрмет грамотасымен марапатталып, «Солтүстік 
Қазақстан облысының құрметті азаматы» атануы 
да ол кісінің аса еңбекқор, қандай құрметке де 
лайық ғазиз жан екенін аңғартады. Әлеуметтік 
еңбек саласының үздігі, тыл ардагері. Зейнетке 
шыққан соң да Ғазиз ақсақал бір күн қол қусырып 
отырған емес. 2007 жылдан бері Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі Ардагерлер 
алқасының төрағасы қызметінде зейнеткерлер 
арасында үлкен жұмыстар атқаруда. Бала кезден 
бірге өсіп, сүйіп қосылған жары Гүлбараммен 60 
жыл тату-тәтті ғұмыр кешіп, немере-шөберелердің 
қызығына бөленіп отырған мәуелі бәйтеректей 
бақытты ақсақал, қазыналы қария, үлкен әулеттің 
отағасы. 80 жасты тойлағалы отырған абыз ақсақал 
әлі де тың. Қәнеки, әр қазақтың шаңырағы 
осындай шаттыққа бөленіп, ұрпақ бірлігінің, ұлт 
бірлігінің ұйытқысы, ақыл мен парасаттың кеніндей 
абыздарымыз арамызда мейлінше ұзақ жүрсе!

Құтмағамбет ҚОНЫСБАЙ, 
мәдениет қайраткері
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Қырымның қазіргі заманғы жер-су атаулары 
мейман қазақтың жүрегін жібіте алмайды. Бірақ 
ғасырдың төрттен үш бөлшегіндей уақыт бұрын – 
Абдал, Алчин, Аппак, Аргин, Бадрак, Барак, Бай-
оглу, Бештерек, Бойнак, Бурчи, Джалаир, Джанай, 
Джаракчи, Чегир, Дулат, Керлеут, Кирей, Мер-
кит, Канглы, Кырк, Конрат, Саков, Табин сияқты 
ауылдардың жолының жанынан өтіп бара жатып, 
таңғалуы әбден мүмкін еді. Мұның бәрі – Қырымда 
бірге пайда болған ежелгі түрік тайпаларының ат-
тары. Ұсынылған тізімдегілерден қазіргі уақытта тек 
екеуі ғана сақталған. Олар – Абдал және Бештерек. 
Біріншісі – Симферепольдегі аттас кішкене ауылдағы 
қалалық мазар, екіншісі  шағын Бештерек өзені. 

Солай бола тұрса да, қазір Белогорск ауданын-
дағы Балки ауылына тарихи «Арғын» атауын қай-
тару туралы қозғалыс қарқын ала бастады. 

Владимир ПОЛЯКОВ,  тарих ғылымдарының кандидаты
Қырым инженерлік-педагогикалық университеті. 

Қырым, Украина Республикасы

Енді  ежелгі ортағасырлардан ХХ ғасырдың басы-
на ауысайық. Сол кезде әйгілі Бестужев курсының 
бітірушісі Раиль Туршу Қырымда ғана емес, 
Орталық Азияда да бірінші дәрігер түрік әйел бол-
ды. Неге екенін айту қиын, оның алғашқы қызмет 
орны Торғайда басталды. Мұнда ол жас қазақ Әліби 
Жангелдинмен танысады. Олар бір-біріне дос бола-
ды. Бунин, Леонид Андреев, Куприн сияқты әйгілі 
жазушылармен араласқан Раиль Петербургтен 
жаңа келген болатын. Куприн туралы: «Фу, қашан 
да мас болып жүреді», – деп жақтырмайтын. 

Әліби оны қиялымен қайран қалдырды: ол жер 
шарын аралап, саяхаттан жаңа келген көрінеді. 
Мәскеуден шығып, Польша, Аустрия-Венгрия, Сер-
бия, Болгария, Түркия, Сирия, Палестина, Мысыр, 
Аббисиния, Араб түбегі, Мессопотамия, Персия, 
Үндістан, Цейлон, Үндіқытай, Тайвань, Жапониядан 
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өтіп, ақырында Владивосток арқылы Ресейге келген. 
48 ай бойы үш құрлықты аралаған Жангелдин 

Торғай даласына 1912 жылы оралады.
Түркияда фотоаппарат, бірнеше кино-

фильм сатып алыпты. Шынын айту керек, мен 
бұл адамның жігеріне қайран қалам. Ол сонда 
кинематографияның маңызын түсініп қоймай, бұл 
байлықты әлемнің жартысында түйемен, атпен, 
пілмен, кейде өзімен бірге алып жүрген.

Туған даласында Жангелдин жылжымалы кино 
үлгісін жасайды. Ауылдар мен қоныстарға барып, 
Түркияның және өзге де Еуропа елдерінің өмірі ту-
ралы кинофильмдер көрсетеді. Оның киноларының 
көпшілігі осындай болатын.

Жаңа іс жаңа көмекшілерді де қызықтырады. 
Солардың бірі әрі ең сенімдісі – Амангелді Иманов 
болады. Бұл кезде ол кәнігі аңшы, тамаша мерген, 
білімге ұмтылған ерекше дарын иесі болатын. 

Жангелдиннің жүрегі қырымдық, ата-бабасынан 
жалғасып келе жатқан Евпаторияның Құрметті аза-
маты Веньямин Туршудың қызы – Раильді қалайды. 
Жас дәрігердің түрік ұлттық интеллигенциясының 
өкілі болуы да айтарлықтай рөл атқарды. Оның 
үстіне ол – қарайымдар сияқты аз санды әрі 
экзотикалық халық өкілі. Қазақ, қарайым тілдері 
біршама жақын, бірақ ғашықтар бір-бірімен Пушкин 
мен Лермонтов тілінде сөйлеседі.

1915 жылдың басында олардың үйлену тойы-
на Симферепольден Торғайға Раилдің туыстары 
– ағасы Ананий мен 4 жасар ұлымен кіші әпкесі
Эстер келеді. 

Менің жеке мұрағатымда бірегей суреттер 
сақталған. Суреттің ортасында қолына бала ұстаған 
Жангелдин отыр, артында – оның аппақ қалыңдығы 
Раиль, жанында – сымбатты сұлу Ананий Вениами-
нович Туршу, бір жағында Анна (Эстер) Вениами-
новна Полякова, ал бүлдіршін – мақала авторының 
әкесі – Женя Поляков. 

Суреттің арт жағында мәтін бар. Әжем күйеуінен 
Торғайға 45 рубль жіберуін сұраған.  Ол уақытта 
бұл атам – Симфереполь телеграфының механигі 
Матвей Поляковтың бір айлық жалақысымен 
бірдей болатын. 

Барлық қазақ зерттеушілері жазғандай, осы 
кезде Жангелдин мен полициямен бірақ кикілжің 
туындайды. Қамаудан құтылу үшін ол Торғайдан 
қашуға мәжбүр болады. Симферепольге жас 
әйелімен бірге қашады. 

ХХ ғасырдың аяғында мен А.В.Туршумен Жан-
гелдин туралы әңгімелестім. Ол Раилдың күйеуін 
өте жақсы білетін. Жангелдин туралы жақын ту-
ысындай айтып берді. Оның саяхаттары туралы 
естідім, бірақ көзімнің анық жеткені: Жангелдиннің 
негізгі кәсібі – миссионерлік болған. 

Қырымда Жангелдин Пулков обсерватория-
сының  бөлімшесіне метеоролог болып жұмыс-
қа орналасады. Сол кезеңде ол  Қырым рево-

люционерлерімен жақындасады. Симфере поль дік 
губерниялық басқармада қызмет ететін Иванов-
пен бірге Петроградқа барады. Онда большевик-
тер партиясына қабылданған соң Қырымға қайта 
оралады. Жангелдин партияның алғашқы қазақ 
мүшесі атанды.

Ол кезде елде түрлі оқиғалар болып жатты. 
Әлемдік Дүниежүзілік соғысқа белшесіне дейін 
батқан Ресей жаңа соғыс құрбандарын қажет етті. 
Қазақ, қырғыз, өзбектердің қолына қару беру-
ге билік тәуекел етпеді, сондықтан оларды тыл 
жұмысына пайдаланбақ болды.  

Әскер жасақтау туралы хабар Памир және 
Тянь-Шань тауларында,  Қазақстанның кең даласы  
мен Түрікмен шөлдерінде, Өзбекстан алқабында  
ешкімді бей-жай қалдырмай, бүкіл Орталық Ази-
яны аяғынан тік тұрғызды.

Симферепольге Амангелді Имановтан Жангел-
динге досын үйге шақырған хат келеді. 

1916 жылғы көтерілістер туралы еске алуды 
кеңес тарихшылары ұнатпайды. Ол қалыптасқан  
көзқарастар мен шеңберіне симайтын еді. Оған 
әлдебір үкіметке, самодержавиеге қарсы сипатты 
таңуға тырысты. Шынтуайтында, бұл – ұлт-азаттық 
қозғалыс болды:  бай да, кедей де біріккен сияқты.

Жангелдин басы бірікпеген шашыраңқы 
әскердің үлкен бөлігіне басшылық етті. Торғай 
даласында бас кезінде 20 мың адам болды. Қару-
жарақ жетіспеді. Өздері қылыш, найза соқты. 
Бердеңкеге дәрі жасап, оқ құйды. Тең емес айқас 
бір жылға созылды. Қоршаудан қашып, өздері 
тосқауылдар құрды, күтпеген жерден тап берді. 
Бұл әдіс-тәсілдерді кейін басмашы бандылар да 
қолданды.  

Күштің теңсіздігі соншалықты, өлім немесе 
азап қозғалыстың барлық қатысушылары үшін да-
усыз нәрсе болды. Әйтсе де осы кезде ақпан рево-
люциясы басталды. Көтеріліс штабы Жангелдинді 
Петроградқа жіберді. Ол Смольныйға келіп, 
Орталық Азиядағы жағдайды баяндайды. Оған 
Мемлекеттік Дума мен Петрокеңесте  сөйлеуіне 
жағдай жасалады. Ол сөйлеген сөздерінде шеткері 
аймақтардың тыныс-тіршілігітуралы ашып ай тып, 
жазалаушы экспедицияларды тоқтатуға шақы-
рады.

Жангелдин елге Петрокеңестің «Кеңес  билігін 
орнату» мандатымен оралады. Мұнда оны түр-
меге жабады, бірақ жазадан қашып құтылады. 
Әңгі мелері қарауылдарды қайран қалдырғаны 
соншалықты, олар ерекше тұтқынды босатып 
жібереді. 

Жангелдин Петроградқа қайта оралып, Свер-
дловтың қолынан Симферепольдағы пар тия лық 
жұмысқа жолдама алады. Қырым татарларының 
ортасында Жангелдин митингілер тұңғиығына 
енеді. Ол Бақшасарай, Феодосийск, Ялта, Евпа-
торийск уездеріне барады.  
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Большевиктердің қос астана мен Қырымда 
толықтай билікті басып алғаны туралы хабар, 
соңғысында позициясының әлсіздігінен хабар-
дар болған ол Мәскеуге қайтуға мәжбүр бол-
ды. В.И.Лениннің қабылдауында болады. Бұл – 
алғашқы кездесу емес еді. Еуропада В.И.Ленин  са-
яхатшылармен кездесіп, оны есінде сақтап қалған 
екен. Жангелдин бұл турасында тіс жарып, ешкімге 
айта алмаған тәрізді.  

«Торғай облысының комиссары» мандатымен 
Жангелдин елге оралады. Бұл кезде азамат соғысы 
өршіп тұрған еді. Ол Қызыл Армияның бірінші 
қазақ бөлімшесін құрып, Дутов казактарымен, чех-
тармен, Колчак әскерімен соғысады. 

Азамат соғысы біткен соң Қазақстан Кеңестерінің 
бірінші съезі ұйымдастырылады. Ол кезде респу-
блика «Қырғызия» деп аталатын. ОАК (ЦИК) пре-
зидумы төрағасының орынбасары болады. Ол 1925 
жылдан 1953 жылы қайтыс болғанға дейін осы лау-
азымда болады [2].

Жангелдин Қырымға қайта айналып соқпады. 
1921 жылы сүзекпен ауырғандарды емдеген әйелі 
ауруды өзіне жұқтырып алады. Онымен бірге оған 
көмектескен әпкесі – менің әжем де ауырады. Атам 
– Матвей Петрович, әпкем Райль да қайтыс болды.
Жангелдин әйелінің өлімінен қаншалықты хабар-
дар екенін білмеймін, бірақ оның мемуарында бұл 
туралы сөз болмайды.  

Астанада өткен Бүкіләлемдік зиялылар 
форумы нан кейін, Л.Гумилев атындағы Еуразия 
университетінің оқытушыларымен араласқан соң 
қазақтар туралы қайта жаза бастадым. Қырымдағы 
партизандық қозғалыстың тарихымен айналыстым, 
Қырым партизандарының ішінде 4 қазақ аталады 
[3, 9-б.]. 

12,5 мың партизанның арасынан олардың аты-
жөндерін анықтау өте қиын. Қазақтарды іздей 
бастағанда, кездейсоқ қазақстандықты таптым. 
Бұл шиеленіскен өте қызықты тарих әлі өзінің 
аяқталуын күтуде. 1942 жылдың жазында бес пар-
тизан  Симферополь маңындағы Мазанка ауы-
лына жақын жерге келген. Оларды жергілікті по-
лицейлер қоршап алыпты. Екі партизанды ауыр 
жарақатпен  Симферопольға алып кетіп, екеуін 
ауылдың жанына жерлейді.   Сақталған жауынгерлік 
медальон арқылы 1965 жылы Ярославль қаласының  
тұрғыны А.Я. Румянцев анықталды. Соғыс алдында 
95 Молдаван атқыштар дивизиясының 90 а.п. боры-
шын өтеген. Белгілісі –  ол Одессаны қорғап, кейін 
Қырымға ауысқан. Бақшасарай партизан отря-
дында  бұл дивизиядан бірнеше жауынгер болған. 
Тірі қалған партизан Владимир Бурында полкта-
сы Саша Железновтың Қазақстанның Жетіқара 
қаласынан майданға алынғанын еске алады. Ол 
әскери комиссариатқа сұрау салып,  таңғаларлық 
жауап алған. Хабарламада А.Н.Железновтың  мек-

теп директоры болып жұмыс істейтіні, мекенжайы 
жазылған. Қырымнан хат алған Александр Желез-
нов та қайран қалыпты. Өзі мен қайтыс болған төрт 
жолдасының қашқындар қатарында көрсетілгеніне 
таңырқапты. Ол өздерінің тобының соңғы ұрысы 
мен өзінің кездейсоқ тірі қалғаны туралы тәптіштеп 
жазады. Орманға барар жолда шөмеледе ұйықтап 
жатқан жерінен ұсталған. Партизан емес, әскери 
тұтқындар колоннасында жазасын өтеуші 
болғанының арқасында аман қалған. Еуропаның 
лагерьлерін шарлап, 1945 жылы Қызыл Армия 
қатарына қайта қосылады, кейін туған қаласына 
оралады.  

Тарих әлі де өз жалғасын күтеді, біз Алек-
сандр Николаевич Железновтың туыстары немесе 
ғалымдар үн қосады деп үміттенеміз. 

Өзге қазақ партизандарының  есімдері:
Жұмабеков Бекетас Бошеевич, 1915 жылы 

туған, қазақ, Кировск отрядының командирі. 1941 
жылдың 1 қарашасынан 1942 жылдың  25 қазанына 
дейін партизан қатарында болған. «Үлкен жерге» 
эвакуацияланған. Тірі қалуы мүмкін, 1985 жылы 
«Отан соғысы» орденімен марапатталған. 

Ибрагим Константин Наумович, 1914 жылы 
туған, қазақ. Жұмысшы-шаруа қызыл армиясынан 
алынған. ВКП(б) мүшелігіне үміткер. 1943 жылдың 
11 қазанынан 1944 жылдың 20 сәуіріне дейін пар-
тизан қатарында болған. Коменданттық взвод 
тобының командирі. 

Ибрагимов Киса Наумович, қазақ. Мәскеуден 
келген. 1943 жылдың 15 тамызынан 1944 жылдың 20 
сәуіріне дейін партизан қатарында болған.

Кусайнов Киса. 1914 жылы туған, қазақ. Пав-
лодар облысы Куйбышев ауданындағы Елтай 
кеңесінен. 1942 жылдан Солтүстік Кавказ майда-
ны армиясында. НКГБ наркоматының арнайы 
тапсырмасымен келген. Солтүстіктегі қосылу 
коменданттық взводының  бөлімше командирі. 1943 
жылдың қарашасынан 1944 жылдың 20 сәуіріне 
дейін партизан қатарында болған. 

Бұл бағыттағы ізденістерді әлі де жалғастыру 
қажет. Тізімнің соңындағы үш фамилия бір адамға 
қатысты сияқты.   

Қазіргі кезде Қырымда «Бірлік» Қырым 
қазақтарының қоғамы бар. Тұрақты төрағасы 
– Мэлс Тайжанов. Қоғамның ұжымдық
мүшесі – Қырым инженерлік-педагогикалық 
университеті. Оның көптеген оқытушылары 
әсіресе қырым татарлары Қазақстанда мек-
теп, жоғары оқу орнын бітірген. Сондықтан 
алыстағы Қазақстан олар үшін «екінші отан» 
саналады.
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Современная топонимика Крыма вряд ли затро-
нет душу казахского гостя, но еще три четверти века 
назад он, вероятно, был бы поражен, проезжая села 
с такими дорогими его сердцу названиями: Абдал, 
Алчин, Аппак, Аргин, Бадрак, Барак, Байоглу, Беш-
терек, Бойнак, Бурчи, Джалаир, Джанай, Джарак-
чи, Чегир, Дулат, Керлеут, Кирей, Меркит, Канглы, 
Кырк, Конрат, Сакав, Табин.

Все это – родоплеменные  названия, которые по-
явились в Крыму вместе с тюркскими племенами. 
Из предложенного списка в настоящее время со-
хранились только два – Абдал, так в Симферополе 
по одноименной деревушке называют городское 
кладбище и речушка Бештерек.

Впрочем, набирает силу движение за возвраще-
ние селу Балки Белогорского района его историче-
ского названия «Аргин».

А теперь перенесемся из далекого средневеко-
вья в самое начало XX века. В ту пору выпускница 
знаменитых Бестужевских курсов Раиль Туршу ста-
ла первой в Крыму, да и в Средней Азии тюркской 

Владимир ПОЛЯКОВ, 
кандидат исторических наук

Крымского инженерно-педагогического университета. 
Крым, Республика Украина

женщиной-врачом. Трудно сказать почему, но ее 
первым местом работы стал Тургай. Там она знако-
мится с молодым казахом Алиби Джангильдином. 
Они стоили друг друга. Она только что приехала с 
Петербурга, где общалась с известными писателя-
ми: Буниным, Леонидом Андреевым, Куприным. О 
последнем отзывалась довольно пренебрежитель-
но: «Фу, всегда пьяный».

Но и Алиби поразил ее воображение: оказалось, 
что он только что совершил кругосветное путеше-
ствие. Выйдя из Москвы прошел Польшу, Австро-
Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Сирию, 
Палестину, Египет, Аббисинию, Аравийский полу-
остров, Мессопотамию, Персию, Индию, Цейлон, 
Индокитай, Тайвань, Японию и, наконец, Россия – 
он прибыл во Владивосток.

В 1912 г., потратив на это 48 месяцев, пройдя 
пешком по трем континентам, Джангильдин воз-
вратился в Тургайские степи.

Еще в Турции он купил киноаппарат, несколько 
кинофильмов. Честно говоря, я поражаюсь пред-
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приимчивости этого человека, сумевшего не только 
уже тогда понять значение киномотографа, но по-
везти через пол-мира на верблюдах, лошадях, сло-
нах, а порой, и на себе все это богатство.

В родных степях Джангильдин устраивает что-
то типа кинопередвижки. Ездит по аулам и стой-
бищам, показывает кинофильмы о жизни Турции, 
таких у него было большинство, о других странах 
Европы.

Новое дело привлекает новых помощников. И 
одним из них, самым верным, становится Аман-
гельды Иманов, в то время ловкий охотник, пре-
красный стрелок, такой же тянущийся к знаниям 
самородок.

В жизнь Джангильдина входит любовь. Избран-
ницей его сердца становится крымчанка, дочь По-
томственного Почетного гражданина Евпатории 
Веньямина Туршу – Раиль. Немаловажную роль 
сыграло и то, что молодой врач тоже была предста-
вительницей тюркской национальной интеллиген-
ции. И к тому же такого малочисленного и экзотич-
ного народа, как караимы. Казахский и караимские 
языки достаточно близки, но говорили влюбленные 
между собой на языке Пушкина и Лермонтова.

В начале 1915 года из Симферополя в Тургай на 
свадьбу, выезжают родные Раиль – брат Ананий и 
младшая сестра Эстер с четырехлетним сыном.

В моем домашнем архиве сохранилась уникаль-
ная фотография. В центре снимка с малышом на 
руках сидит Джангильдин, сзади – вся в белом его 
невеста Раиль, рядом сидит статный красавец Ана-
ний Вениаминович Туршу, сбоку Анна (Эстер) Ве-
ниаминовна Полякова, а малыш – это отец автора 
статьи – Женя Поляков.

На обратной стороне фотографии текст. Моя 
бабушка обращается к мужу с просьбой выслать в 
Тургай 45 рублей. Сумма эта в те времена равнялась 
месячному за роботку моего деда – механика сим-
феропольского телеграфа Матвея Полякова.

Как писали все казахские исследователи, в этот 
период у Джангильдина возникают сложности с 
полицией, и, спасаясь от ареста, он вынужден был 
бежать из Тургая. Возможно все так и было, но дело 
в том, что бежал он вместе с молодой женой в Сим-
ферополь.

Уже в конце XX века я беседовал с А.В. Туршу о 
Джангильдине. Он прекрасно помнил мужа Раиль. 
Говорил о нем как о близком родственнике. Слы-
шал о его путешествиях, но был убежден, что основ-
ная профессия Джангильдина – миссионерство.

В Крыму Джангильдин устраивается на работу 
метеорологом в отделение Пулковской обсервато-
рии. В этот период происходит его сближение с 
крымскими революционерами. Вместе со служа-
щим Симферопольской губернской управы Ива-
новым он выезжает в Петроград, где его принима-
ют в партию большевиков, и вновь возвращается 

в Крым. Оформив, таким образом, свое членство, 
Джангильдин становясь первым казахом-членом 
этой партии.

На его родине в это время развертываются боль-
шие события. Мировая война, в которую Россия 
влезла по уши, требовала все нового пушечного 
мяса. Дать в руки казахам, узбекам, киргизам ору-
жие власти не рискнули, но решили использовать 
их хотя бы на тыловых работах.

Известие о мобилизации всколыхнуло всю 
Среднию Азию, не оставив никого равнодушным: 
в предгорьях Памира и Тянь-Шаня, в бескрайних 
степях Казахстана, пустынях Туркмении, долинах 
Узбекистана.

В Симферополь приходит письмо Джангильди-
ну от Амангельды Иманова, он зовет друга домой.

О восстании 1916 года советские историки вспо-
минать не любили. Не вписывалось оно в общую 
схему. Ему пытались придать некий антиправи-
тельственный, антисамодержавный характер. В 
действительности, это было национально-освобо-
дительное движение, в котором на какой-то момент 
объединились как баи, так и бедняки.

Джангильдин оказался во главе значительной 
части этого разрозненного воинства. В Тургайской 
степи под его началом было 20 тысяч человек. Не 
хватало оружия. Сами ковали ножи, пики. Гото-
вили порох для берданок, лили пули. Почти год 
продолжалась неравная борьба. Уходили от облав, 
сами устраивали засады, неожиданно врывались в 
селения. Все это потом будет так знакомо в действи-
ях, так называемых, басмаческих банд.

Силы были неравны настолько, что гибель или 
каторга для всех участников восстания были неми-
нуемы. Но в дело вмешалась февральская револю-
ция. Штаб восстания направляет Джангильдина в 
Петроград. Он приходит в Смольный и рассказы-
вает об обстановке в Средней Азии. Ему организо-
вывают выступление в Государственной Думе и Пе-
тросовете. Звучат его слова правды о жизни наци-
ональных окраин, призыв прекратить карательные 
экспедиции.

С мандатом Петросовета: «Устанавливать Совет-
скую Власть» Джангильдин возвращается на роди-
ну. Там его бросают в тюрьму, но расправы удается 
избежать, так как его рассказы настолько поразили 
карауливших его солдат, что они отпустили удиви-
тельного заключенного.

Джангильдин вновь возращается в Петроград, 
где из рук Свердлова получает направление на пар-
тийную работу в Симферополь. Как указывалось, 
среди крымских татар. Джангильдин бросается в 
пучину митингов. Его можно было видеть в Бахчи-
сарайском, Феодосийском, Ялтинском, Евпаторий-
ском уездах.

Известие о захвате власти большевиками в обе-
их столицах и полный штиль в Крыму, где пози-
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ции последних были крайне слабы, побуждают его 
вновь уехать в Москву. Там его принял В.И. Ленин. 
Оказалось, что эта встреча была не первая. В Евро-
пе В.И. Ленин был на встрече с путешественником 
и хорошо его запомнил, чего Джангильдин не мог 
сказать в свою очередь.

С мандатом «комиссара Тургайской области» 
Джангильдин едет на родину, где уже полыхала 
Гражданская война. Он формирует первые казах-
ские части Красной Армии, сражается с казаками 
Дутова, чехами, колчаковцами.

С окончанием Гражданской войны готовит пер-
вый съезд Советов Казахстана – тогда, впрочем, 
республика почему-то называлась «Киргизией». 
Становится Заместителем Председателя Президи-
ума ЦИК. С 1925 года с небольшим перерывом он 
занимает этот пост до 1953 г., то есть до самой своей 
кончины [2].

В Крым Джангильдин больше никогда не при-
езжал. В 1921 году в тифозном бараке, выполняя 
свой врачебный долг, заразилась его жена. Вместе с 
ней заболела и помогавшая ей сестра – моя бабуш-
ка. Смертоносный тиф пришел в наш дом. Умер 
мой дед – Матвей Петрович, умерла тетя Раиль. Не 
знаю, известно ли было Джангильдину о смерти его 
жены или нет, но в его мемуарах о ней не было ни 
слова.

Вновь казахская тема вошла в мою жизнь после 
того как на всемирном форуме интеллигенции в 
Астане подружился с преподавателями Евразий-
ского университета имени Л.Н. Гумилева. Посколь-
ку я занимался историей партизанского движения 
в Крыму то знал, что среди крымских партизан, как 
указывалось в официальном отчете было 4 казаха 
[3, с. 9].

Установить их имена среди 12,5 тыс. партизан 
было равносильно поиску иголки в стоге сена. На-
чав искать казахов, неожиданно нашел казахстанца. 
Эта оказалась запутанная очень интересная исто-
рия, которая еще ждет своего завершения. Летом 
1942 г. пять партизан цришли в расположенное не-
подалеку от Симферорполя село Мазанка. Их окру-
жили местные полицейские. Двух партизан тяжело 
ранеными увезли в Симферополь, двух похорони-
ли возле села. Сохранился солдатский медальон, по 
которому в 1965 году удалось установить, что это 
был житель города Ярославля А.Я.Румянцев, кото-
рый перед войной служил в 90 с.п. 95 Молдавской 
стрелковой дивизии. Известно, что она защищала 
Одессу, а потом пришла в Крым. В Бахчисарайском 
партизанском отряде было несколько бойцов из 
этой дивизии. Оставшийся в живых партизан Вла-
димир Бурында, вспомнил, что его однополчанин 
Саша Железнов призывался из Казахстана, города 
Джетырга. Он написал запрос в военкомат и к свое-
му изумлению получил в ответ сообщения, что А.Н. 
Железнов жив, работает директором школы, при-

лагался адрес. Получив письмо из Крыма, не менее 
был удивлен и Александр Железнов. Больше всего 
его поразило то, что он сам и четверо его погибших 
товарищей, оказывается, числятся дезертирами. Он 
подробно написал о последнем бое их группы, о 
том, как он сам чудом остался жив. Схвачен он был 
спящим в копне уже на пути в лес. Его спасло то, 
что его приняли не за партизана, а отбившегося от 
колонны военнопленного. Потом были лагеря, поч-
ти пол Европы. В 1945 г. он вновь оказался в Крас-
ной армии, а затем вернулся в родной город.

История эта еще ждет своего продолжения, и 
мы надеемся, что откликнутся родные или ученики 
Александра Николаевича Железнова.

Удалось установить имена и других партизан-
казахов.

Джумабеков Бекетас Бошеевич, 1915 г.р., казах, 
командир группы Кировского отряда. В партиза-
нах с 1.11.41. по 25.10.42. Эвакуирован на «Большую 
землю». Вероятно, он остался жив, так как в 1985 г. 
упоминается о его награждении орденом «Отече-
ственной войны».

Ибрагим Константин Наумович, 1914 г.р., казах. 
Прибыл из РККА. Кандидат в члены ВКП(б). В пар-
тизанах с 11.10.43 по 20.04.44. Командир группы ко-
мендантского взвода.

Ибрагимов Киса Наумович, казах. Прибыл из 
Москвы. В партизанах с 15.08.43.по 20.04.44.

Кусайнов Киса. 1914 г.р., казах, родом ив Павло-
дарской области Куйбышевского района Елтайско-
го совета. С 1942 года в действующей армии Севе-
ро-Кавказского фронта. Прибыл по спецзаданию 
наркомата НКГБ. Командир отделения комендант-
ского взвода Северного соединения. В партизанах с 
ноября 1943 по 20 апреля 1944.

Вероятно, и эта тема требует продолжения, так 
как не покидает ощущение, что в трех последних 
фамилиях речь идет об одном и том же человеке.

В настоящее время в Крыму активно действует 
общество казахов Крыма «Бирлик». Бессменный пред-
седатель  – Мэлс Тайжанов. Коллективный член  обще-
ства – Крымский инженерно-педагогический универси-
тет. Дело в том, что его многие преподаватели, особен-
но из числа крымских татар, в свое время закончили в 
Казахстане школу, высшие учебные заведения. Вот  по-
чему, казалось бы, далекий Казахстан навсегда остался 
для них второй малой родиной
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- Сұлтанәлі аға, сіз ұзақ жыл-
дардан бері Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығында қызмет істеп 
келесіз. Сонымен қатар Сізді 
халқымыз қаламгер ретінде 
де жақсы біледі. Сіздің жазған 
прозалық, публицистикалық 
шығармаларыңызды оқырман 
жұртшылық әрқашан да жылы 
қабылдайды. Сіздің қала-
мыңыздан туған пьесаларыңыз 
өз еліміз бен көршілес республи-
каларда сан рет сахналанған. 
Ал енді биыл 70 жасқа толып 
отырсыз.  Осыған орай,  өткен 
өмір жолыңызды, көтерілген 
белестеріңізді оймен бір шо-
лып шықсаңыз, қандай қоры-
тынды жасар едіңіз. Бүгінгі 
сұхбатымызды осыдан бастасақ...

-  Бұл ретте, ең алдымен айта-
рым, өзімнің осы жасқа келгеніме 
шүкіршілік етемін. Өйткені, мен 
бұл жасқа жетпей кетуім де әбден 
мүмкін еді. Үш-төрт жасымнан 
бастап бірнеше рет суға кете жаз-
дадым. Кәдімгідей батып, есімнен 
танып бара жатқанда, бір құдіретті 
күш жағаға сүйреп алып шыққандай 
болды. Бір рет пойыз қағып кете 
жаздады; тепловоздың жанұшырған 
айқайын соңғы сәтте ғана естіп, 
жолдан секіріп үлгердім. Қой бағып 
жүріп, айдалада аттан талай рет 
оңбай құлағанымды, тіптен, айтпа-
сам да болады.

- Демек, өміріме ризамын 
дейсіз ғой?.. 

- Әрине, ризамын!.. Бірақ 
жаңа өзің айтқандай, өмірде 
белгілі бір табыстарға жеткенім 
рас болса, бұл ең алдымен менің 
маңдайыма жазылған тағдырдың 
бергені. Екіншіден,  өмірімде, 
шығармашылық жолымда 
маған үнемі дерлік ылғи жақсы 
адамдардың кездескені.

- Сіз сонда тағдырға шынымен 
сенесіз бе?

- Иә, кәміл сенемін!.. Оған өз 
өмірімде сан рет көз жеткіздім. 
Мысалы, маған бір шаруамды 
тезірек бітірейін деп, пысықсынып 
асығу жақпайды. Ондай жағдайда 
ештеңе де бітіре алмаймын. Ал 
керісінше асықпасам, көздеген 
шаруамды іштей ойлап қойып, 

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы   

Төрағасының орынбасары, 
жазушы-драматург, профессор,

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

ӨМІР БЕЛЕСТЕРІ: 
ҚАЛАМГЕРЛІК ЖӘНЕ 

ҚАУЫМДАСТЫҚ
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ақырындап соған бейімделе 
берсем, бәрі  өзі реттеледі. 
Сондай-ақ, маған көлденең, 
оңай пайда табуға да болмайды. 
Егер ондай пайда тапсам, ар-
тынша бірнеше есе артық зиянға 
ұшыраймын. Ал бар күшімді 
салып, ештеңеге алаңдамай 
жұмыс істесем, еңбегім ешқашан 
жерде қалмайды. Сондықтан  
мен өмірімде ешкімнен ештеңе 
сұраған емеспін. Тіпті,  еш 
уа  қытта жұмыс іздеп те көр-
меппін.  Осы уақытқа дейін 
біраз жерде қызмет атқардым, 
солардың бәріне өзім мүлдем 
күтпеген жағдайда, арнайы 
шақыртулармен барыппын.

- Әдебиетке, жазушылыққа 
да осылай келдіңіз бе?  

- Солай десем де болады!.. 
Әлі есімде төрт-бес жасар 
кезім, шешем  Қызылорда мен 
Жезқазғанның ортасындағы 
Сарысу өзенінің жағасында 
жалғыз өзі киіз үй тігіп жатқан. 

Мен шаңырақ көтерген бақанды 
сүйемелдеп, көмектесіп тұрып: 
«Апа, мен өскенде ақын бола-
мын»,- дедім. Бұл сөзді неге 
айттым, қалай айттым – оны әлі 
күнге өзім де түсінбеймін. Әрине, 
баланы титтейінен оқытып, 
үйрете бастайтын қазіргі за-
ман болса бір сәрі, ең болмаса 
ауылда тұрсақ екен; ал менің 
әкем Базарбай мен шешем Бал-
шай қысы-жазы Сыр бойы мен 
Сарысудың арасында көшіп-
қонып жүретін қойшы еді; біздің 
үйде мені ақындыққа бейімдейтін 
ештеңе де жоқ, кітап, газет-жур-
нал деген атымен болмайтын. 
Қағаз атаулыдан әкемнің бағып 
жүрген қойының есеп-қисабын 
жазатын бір жапырақ дәптері 
мен ұшы мүжілген қаламы ғана 
бар.  «Ақын боламын» деген 
әлгі сөзді айтып алғаннан кейін 
көп ұзамай мен сол дәптерді 
оңды-солды шималай беретінді 
шығардым. Өзімше кәдімгідей  

сөз құрастырып, жазу жазып 
жатқан сияқтымын. Әкемнің аз-
дап қара танитын сауаты бар еді, 
әлгіндей талабымды байқаған соң 
маған әріп үйрете бастады; көп 
ұзамай қазақ әріптерінің бәрін 
ажыратып оқи алатын болдым. 
Осылай жүргенде шешем кол-
хоз орталығында бір барғанда 
«Әліппе» және бір барғанда 
мұқабасының жұлым-жұлымы 
шыққан «Батырлар жырын» 
әкеліп берді. Сөйтіп кітапқа 
байыдым да қалдым. Бірер айда 
«Әліппені»  толық игеріп болып, 
«Батырлар жырын» оқуға көштім. 

-Демек, сіз бірінші сыныпқа 
кітап оқи алатын, сауатты бо-
лып барған екенсіз ғой? 

- Иә, мен мектепке кітап оқи 
алатын сауатты ғана емес, «Ба-
тырлар жырының» біраз жерін 
жатқа айта алатындай болып бар-
дым. Бірінші сыныптағы алғашқы 
сабақтардың бірінде орнымнан 
тұрып, сол жырлардан ұзақ сонар 
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үзінді оқи жөнелгенімде, мұғалім 
ағайымыздың көзі алақандай 
болып, құлап қала жаздағаны әлі 
күнге есімде.

Жалпы, менің ол кездегі  мек-
тепке  баруым да жеке айтуға 
тұратын өзінше әңгіме. Со-
нау өткен ғасырдың елуінші 
жылдарының басы, үйіміз колхоз 
орталығынан жүз шақырымдай 
қашықтықтағы Сарысу өзенінің 
бойында отырған. Бір күні 
әке-шешем  жеті жастағы мені 
«Оқуға барасың, Мүсілім деген 
кісінің үйінде жатып оқисың» 
деп колхоз орталығынан келген 
жүк машинасының үстіне салды 
да жіберді.  Колхоз орталығы 
деген не, мектеп қайда, Мүсілім 
деген кісі кім – мен оның бірін де 
білмеймін; бірақ сөйте тұра кіп-
кішкентай екендігіме қарамастан 
мен қорыққан да, жылаған да 
жоқпын. Машинаның тақтай 
қорабына екі қолыммен жабы-
сып, қалың шаңның арасымен 
белгісіз бір жаққа алып-ұшып 
кетіп бара жаттым. Кейін ойлап 
отырсам,  менің жазушылыққа, 
әдебиет әлеміне қарай бет алған 
ұзақ жолым сол кезден басталған 
екен. 

- Сөз реті келгенде, осы 
сапарыңыздың нәтижесі тура-
лы  қысқаша  айтып өтсеңіз. 
Қаламгерлік жолда қандай ша-
руалар тындырдыңыз?

- Мен әдебиет әлемінің 
есігін өлеңмен аштым. Он 
тоғыздан енді асқан шағымда 
жас ақындардың республикалық 
фестивалінің лауреаты атандым. 
Кейін өлеңдерім жас ақындардың 
«Көктем тынысы» атты жинағына 
кірді. Жеке өлеңдер кітабым 
«Тұңғыш» деген атпен жарық 
көрді. Бұл жинағымдағы соңғы 
өлең:

«Бір ауыз өлең жазар 
жұрттың бәрі,

Санаулы суырылып 
шыққандары.

Ақынды таныта алсам 
арманым не,

Дейтұғын 
Балғабаев Сұлтанәлі»,

- деген жолдармен аяқталатын. 

Бірақ осы шағын жинақтан кей-
ін қайтып өлең кітабын шы-
ғар  ған емеспін. Бірақ  өзімді 
ақын ретінде таныта алмасам да  
прозалық, драматургиялық шы-
ғар маларыммен оның орынын тол-
тырған шығармын деп ойлаймын.

- Өлеңді қойып кетуіңіздің 
себебін қалай түсіндірер едіңіз?

- Әлгінде адамның маңдайына 
жазылған тағдыры болады 
дедім ғой. Менің де тағдырыма 
атақты ақын болу жазылмаған 
шығар. Сосын журналистикаға 
кеттім. Спортшылар туралы 
«Жұлдызың жансын!» атты 
деректі  шығармалар жинағын 
шығардым. Бұдан кейін біраз 
жыл таза проза жанрында қалам 
тарттым. Соның нәтижесінде 
«Алтын сағым», «Құм мен 
қызғалдақ», «Шөл», «Дала мен 
дария» атты кітаптарым, орыс 
тілінде «Красная гармонь» 
атты жинағым шықты.  2009 
жы лы «Фолиант» баспасы-
нан «Сырдария кітапханасы» 
сериясы бойынша «Сыр мен 
Сарысу», «Ғажайып көктем» 
атпен екі томдық таңдамалы 
шығармалар жинағым жарық 
көрді. Бұл жинақтың бірінші 
томына  туып-өскен жерім Сыр 
бойы мен Сарысу бойында 
өткен уақиғаларды көрсететін 
шығармалар, ал  екінші томына 
әртүрлі тақырыптағы ең таңдаулы  
повестері мен әңгімелерім 
топтастырылған.

- Жазушылыққа қалай 
келдіңіз, енді сол жөнінде рет-
ретімен айтып өтсеңіз.

- Ол  кезде жазушы болғысы 
келген адам міндетті түрде 
университеттің журналистика 
факультетін бітіру керек деген 
түсінік бар еді. Ал бұл факуль-
тетке түсу үшін міндетті түрде 
екі жыл еңбек өтілі қажет бо-
латын. Соған орай, мен мектеп 
бітірген соң ешқайда бармай, 
әкем Базарбайдың таяғын ұстап, 
ауылда екі жыл қойшы болдым. 
Қой бағып жүріп, өлең жазу-
ымды жалғастыра бердім. Бұл 
кезеңдегі шығармашылық ең 
үлкен табысым жас ақындардың 

республикалық фестиваліне 
қатысып, үшінші   орын алу-
ым болды.  Сөйтіп екі жыл қой 
бағып еңбек өтілін жинап, әрі 
ақын ретінде танылып,  1966 
жылы КазГУ-дың журналистика 
факультетіне түстім.

- Университетті бітірген 
соң не істедіңіз? Алматыда 
қалып, бірден қаламгерлік, 
жазушылыққа жолға қадам 
бастыңыз ба?

- Солай десем де бола-
ды. Бірақ  мұның да біраз 
қызықты жағдайлары болды. 
Ол кезде жоғарғы оқу орында-
рын бітіргендерді жан-жаққа, 
негізінен облыстарға жібереді. 
Және ол үшін көтермелеу ақша 
төлейді. Барған жеріңде  екі жыл  
міндетті түрде жұмыс істеуің 
керек. Ол кезде тәртіп қатал. 
Әсіресе біздің журналистика-
ны бітірген жас мамандарды 
Орталық партия комитетінің 
үгіт-насихат бөлімі тікелей 
бақылап отырады. Осылай мені 
де оқу бітіретін жылы алдын ала 
Көкшетау облысына бөліп қойды. 
Ол облысты өмірі көрмегенмін, 
бірақ сырттай жақсы жер екенін 
білемін, барсам барайын дедім. 
Сөйтіп жүргенде бірге оқитын 
Баққожа Мұқаи досым «Білім 
және еңбек» дейтін журналға 
орналасты. Сосын көп ұзамай 
мені де журналдың бас редакторы 
Қалдарбек Найманбаевқа апарып 
қызметке тұрғызды. Сөйтіп оқу 
бітірмей жатып жұмысқа орнала-
стым. Ал сол жолы Баққожа мені 
Қалдарбек Найманбаевқа ертіп 
апарып жұмысқа орналастырма-
са, мен басқа жаққа кетсем, онда 
бүгінгідей жазушы болып отырар 
ма едім, жоқ па, кім білсін?

- Сөйтіп оқу бітірдіңіз,  
журналист болып қызметке 
орналастыңыз. Бұл сіздің 
шығармашылық жолыңызға 
қандай пайда әкелді?

- Пайдасы үлкен болды деп 
ай та аламын. Мен «Білім және 
еңбек» журналында бес жыл қыз-
мет істедім. Бұл кезеңде шығар-
машылық мүмкіндіктерім мен 
бағыт-бағдарымды айқындап,  



№3(2016 ) 69

СҰЛТАНӘЛІ БАЛҒАБАЕВ – 70 ЖАС

жазушылыққа нақты бет бұрдым. 
Қарасөзде, яғни деректі прозада 
жарық көрген «Жұлдызың жан-
сын» атты алғашқы кітабым осы 
«Білім және еңбек» журналында 
жарияланған  шығармаларымның 
негізінде дайындалған еді.

- Ал сонда шынайы про-
зашы ретінде қашан, қалай 
қалыптастым деп есептейсіз?

- Жетпісінші жылдардың 
ортасында Алматыда жаңадан 
жастарға арналған «Жалын» 
атты баспа ашылды.  Ол  кезде 
қазіргідей кез келген адамның 
баспа ашып, кітап шығара 
беруі ешкімнің өңі түгілі 
түсіне де кірмейтін, сондықтан 
«Жалынның» ашылуы бүкіл ре-
спубликамыз үшін үлкен оқиға 
болды. Жаңа баспаның дирек-
торы болып қазақтың белгілі 
ақыны Қабдікәрім Ыдырысов, 
бас редакторы болып Қалдарбек 
Найманбаев бекітілді. Сөйтіп екі 
асыл азамат бірлесіп, жаңа ба-
спада қызмет істеуге жан-жақтан 
әдебиеттің танымал тұлғалары 
мен қабілетті жастарды жинай 
бастады. Бір күні кезек маған да 
келді, Қалекең шақырып алып, 
маған баспаға ауысу туралы 
ұсыныс жасады. 

Міне, осы баспада істеген 
жылдарым мені проза жанрының 
қаламгері ретінде біржолата 
қалыптастырды. 

- Қазіргі кезде сіз қазақ-
тың алдыңғы қатарлы драма-
тургтерінің бірісіз. Оның үстіне 
ұзақ жыл театрда қызмет 
істедіңіз. Ендігі әңгімені осыған 
қарай бұрсақ. Пьеса жазуға 
қашан, қалай келдіңіз? 

- Жоғарыда айттым ғой, мен 
кішкене күнімнен ақын боламын 
деп ойлағанмын, бірақ кейін про-
за жанрына алдын ала дайында-
лып, заңды түрде ауыстым. Ал 
пьеса жазып, драматург атануды 
отыздың ортасынан асқанша 
мүлдем ойлаған емес едім. 
Сексенінші жылдардың басында 
қазіргі Ғ. Мүсірепов атындағы 
балалар мен жасөспірімдер театр-
ында белгілі қаламгер Төлен 
Әбдіковтың «Біз үшеу едік» де-
ген жаңа пьесасы қойылды. Бұл 
спектакль маған керемет ұнады. 
Сөйтіп сол күннен бастап өзім 
де пьеса жазуға бекіндім. Бұл 
жанрдағы алғашқы шығармам 
«Қыз жиырмаға толғанда» 
деп аталды.  Бұл пьесамды 
жоғарыда айтылған балалар мен 
жасөспірімдер театрының сол 

кездегі басшысы Райымбек Сейт-
метов  қабылдап, репертуарға 
қосты. Пьесаны ол уақыттағы жас 
режиссер, қазір Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері болған 
Нұрқанат Жақыпбаев сахнаға 
шығарды. Және бір қызығы, осы 
пьеса сахнаға дайындала бастаған 
кезде Райымбек Сейтметов, мені 
күтпеген жерден сол театрға 
әдебиет бөлімінің меңгерушісі 
қызметіне шақырды. Сөйтіп бұл 
театрда да біраз жыл жұмыс 
істедім. Бұл қызмет маған дра-
матургия жанрының қыр-сырын 
меңгеруге үлкен мүмкіндік берді. 
Сөйтіп бұдан кейін «Қазақша 
күрес», «Ең әдемі келіншек», «Біз 
де ғашық болғанбыз», «Әйелдер 
әлемі»,  «Тойдан қайтқан 
қазақтар», «Ғашықсыз ғасыр», 
«Сағыныш пен елес»,  «Өтірік 
айтпайтын адам», «Бостандық 
алар күн туса», «Мәңгілік махаб-
бат әні», «Жұлдызың жансын, 
жаным!», «Мико, Жымбала 
және қасқыр», «Менің әжем - 
сиқыршы», «Айпадтан шыққан 
алтын сақа», атты пьесалар жаз-
дым. Бұл шығармаларымның 
басым көпшілігі өз еліміз бен 
көршілес республикалардың те-
атрларында сахналанды. Және 
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осы пьесаларым кейін «Ең 
әдемі келіншек», «Біз де ғашық 
болғанбыз» деген  атпен  екі рет 
жеке кітап болып жарық көрді.

- Сіз Т. Жүргенов атындағы 
Қазақ Ұлттық Өнер академи-
ясында ұстаздық етесіз, про-
фессорсыз. Енді осы ұстаздық 
қызметіңіз туралы айта 
отырсаңыз.

- Иә, мен бұл Академияда 
біраз жылдан бері кинотеледра-
матургия мамандығы бойынша 
курс жетекшісі болып қызмет 
істеймін. Жалпы, ұстаз болып, 
шәкірт тәрбиелеймін деу де менің 
ешқашан қаперіме кірмеген. 
Тіпті, бұл жөнінде мүлдем ойлап 
көрмеппін. Ұстаз болып, бала 
оқыту менің қолымнан мүлдем 
келмейтін сияқтанатын. Бірақ 
мені бұл жұмысқа алып келген  
өнер зерттеуші Құдайберген Бо-
латбаев деген асыл азамат еді. 
Өкінішке қарай, ол дүниеден 
тым ерте кетті. Ал мен әлі күнге 
ұстаз болып жүрмін. Шынымды 
айтсам, бұл жұмысым өзіме өте 
ұнайды. Мен күнделікті өмір 
мен шығармашылық жолымдағы 
көрген білгендерім мен көңілге 

түйген ой-тәжірибелерімді өз 
шәкірттерімнің жүректеріне 
жеткізіп, ақыл-саналарына 
сіңіріп, айтып, түсіндіріп кет-
сем деймін. Менің жете алмаған 
арман-мақсаттарымды солар 
жүзеге асырса екен деймін.

- Сіз 25 жылға жуық 
Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығында қызмет 
істейсіз. Бұл жұмысқа қалай 
келдіңіз - ендігі әңгімемізді осы-
лай қарай бұрсақ.

- Жоғарыда айттым ғой, 
мен осы өмірімде ешуақытта  
жұмыс іздеп көрген емеспін. 
Барлық қызмет маған күтпеген 
жерден, аяқастынан кездесе 
кетеді. Қауымдастыққа келуім 
де осылай болды. Әйтпесе,  ше-
тел қазақтарымен байланыс 
жасайтын жұмыста істеймін 
дегенді мен ешқашан ойлаған 
емес едім. Өткен ғасырдың  
сексенінші жылдарында те-
атрда жүріп, Қазақстанның 
облыстары мен көршілес 
республикаларға гастрольдік 
сапармен жиі шығатын едік. 
Сондай сапарлардың бірінде  
1989 жылы Қарақалпақстанға 

бардық. Бұл автономиялы ре-
спубликада қазақтардың көп 
тұратыны баршаға мәлім. Мен 
осы ағайындарды біраз аралап, 
Алматыға келген соң «Қазақ 
әдебиеті» газетіне «Еншіміз 
бөлінбеген ел едік» атты көлемді 
мақала жаздым. Мақалада 
Қарақалпақстанда тұратын 
қазақтардың мәдени-рухани, оқу-
білім жөніндегі мәселелерін ша-
мам жеткенше жан-жақты айтқан 
едім. Бұл - Кеңес үкіметінің 
аман, партияның күшті кезі. 
Соған орай, Өзбекстан жағы 
бұл мақала ұлтаралық араздық 
тудырады  деген әңгіме көтеріп, 
соған орай, Қазақстан Орталық 
партия комитетінің  идеология 
бөлімі осы жөнінде арнайы 
талқылау өткізді. Бір жақсы 
жері, талқылауға қатысқандар 
менің жазғандарымның орын-
ды екендігіне көз жеткізіп, 
соған орай Қазақстан мен 
Қарақалпақстан арасындағы 
мәдени-рухани байланысты 
күшейту керек деген тоқтам 
жасады. Сөйтіп көп ұзамай 
Қарақалпақстанның сол кездегі 
басшыларының бірі Шараф Ус-
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наддинов бастаған  делегация 
Алматығы келіп, арнайы кездесу 
өткізді. Бұл жағдай мені  сырт 
жерлердегі қазақтар мәселесін 
жазатын қаламгер ретінде  
кәдімгідей танымал етті. Со-
дан арада бір-екі жыл өткенде, 
1991 жылдың  соңына таман 
бір күні жолым түсіп, жақында 
ғана Қазақстан Жазушылар 
Одағының бірінші хатшысы 
болып сайланған Қалдарбек 
Найманбаевтың кеңсесіне бара 
қалдым. Қалекең менің сәлемімді 
алды да, бір күтпеген әңгіменің 
шетін шығарды. «Сен шетел 
қазақтарының мәселесін зерттеп, 
жазып жүрсің ғой, соған орай 
саған бір жұмыс тапсырсам» 
деп мән-жайды түсіндіре ба-
стады. Сөйтсем Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті Н. Назар-
баев жақында ғана Түркияға 
барған іссапарында Стамбулдағы 
ағайындармен кездесіп отырып, 
дүниежүзі қазақтарының тұңғыш 
құрылтайын өткізу туралы 
шешім қабылдаған екен. Және 
бұл басқосуды ұйымдастыруды 
Жазушылар одағына тапсырған. 
Қалекең енді менің осы жұмысқа 
атсалысуымды өтінді. Бір сөзбен 
айтқанда, менің Қауымдастыққа 
келуім қалам герлігіммен тікелей 
байланысты болды.

- Сонымен бұл жаңа 
жұмысқа бірден кірістіңіз бе?

- Шынымды айтсам, алғашқы 
кезде бұл іске араласқым келмеді. 
Өйткені, театрдағы жұмысым 
тыныш, шығармашылықпен 
айналысуға өте қолайлы. Бірақ 
талай жылдан бері қолдауы мен 
қамқорлығын көріп келе жатқан 
Қалекеңнің  көңілін қимадым. 
Содан амал жоқ, келісімімді 
беріп, Қазақстан Жазушылар 
одағына қызметке келдім.. 
Негізгі міндетім – 1992 жылдың 
күзінде өтуге белгіленген 
Дүниежүзі қазақтарының 
тұңғыш құрылтайын (алғашқы 
кезде ол конгрес деп аталды) 
дайындау. Бұл үшін ең алдымен 
Жазушылар одағы жанынан 
Құрылтайды өткізу жөнінде 
Ұйымдастыру комитеті құрылды. 

Оның төрағасы болып Қалдарбек 
Найманбаев, орынбасарлығына   
Одақтың екінші хатшысы 
Төлен Әбдіков бекітілді. Маған 
Ұйымдастыру комитетінің жа-
уапты хатшысы деген міндет 
жүктелді. Жауапты хатшылықтың 
қандай жұмыс екені, немен ай-
наласатыны айтпаса да түсінікті 
– әлем қазақтарының алғашқы
Құрылтайын   дайындаудың  
бүкіл   құжаттары   мен   
қағаздарын   жазу менің  мойны-
ма түсті. 

- Құрылтайға дайындық ба-
рысында қандай қиындықтар 
кездесті?

-Әрине, ол кезде соншама 
үлкен қиындықтарға кездестік 
деп мүлдем ойламаппыз. Әйтеуір, 
іске белсеніп, қызу кірісіп 
кеткеніміз анық. Ал бүгінгі таңда 
ойланып отырсам, қиындықтар 
аз болмаған екен. Ол  кезде  
қазіргідей барлық мемлекеттер-
мен  қарым-қатынасымыз жоқ. 
Қай шетелде қанша қазақ бар 
екенін де білмейміз. Шетелдер-
де  қазақ мәдени орталықтары 
мүлдем құрылмаған. Сондықтан 
тұңғыш Құрылтайға кімдерді 
шақырамыз, оларды қалай күтіп 
аламыз деген сияқты сұрақтар 
өте көп болды.

Құрылтайды өткізу жүмысы 
күн өткен сайын қыза түсті. 
Құрылтайға бүкіл еліміз ерекше 
ынта-ықыласпен ат салысты. 
Республикамыздың барлық 
өңірінен ұсыныстар, көмектесуге 
құлшыныс білдірген хаттар тола-
сыз түсіп жатты. Құрылтайдың 
хабары шетелдерге де жетіп, 
алыста  жүрген ағайындардан 
бұл жиынға қатыссақ деген 
өтініш-тілектер қардай жауды. 
Құрылтайды ойдағыдай өткізуге 
Елбасы да үнемі назар аударып 
отырды.

Алматы  қаласы мен Ал-
маты  облысы, Оңтүстік 
Қазақстан мен Қарағанды 
облыстарының әкімшіліктері де 
Құрылтайды ел өміріндегі ең 
елеулі уақиғалардың бірі ретінде 
бағалап, аса жауап кершілікпен  
қызу дайындалды.

Сондай-ақ,  Құрылтайға сол  
кездегі Жазушылар одағының 
бүкіл ұжымы бір кісідей күні-
түні қызмет етті, шетелдегі от-
андастармен байланыс жасайтын 
«Қазақстан» қоғамының да көп 
көмегі болды. 

Міне, осындай дайындық 
жұмыстарымыз бір жылға жуық 
уақытқа созылды.

- Сонымен Құрылтайды 
өткізетін күнге де жеттік дейсіз 
ғой?

- Иә, солай десек те болады. 
Бірақ, осы жерде бір мәселені 
ерекше атап айта кеткеніміз жөн. 
Құрылтайға дайындық бары-
сында бұл мәселеге үкіметтің 
міндетті түрде араласуы өте 
қажет екендігі күн өткен сайын 
анық байқала бастады. Яғни, ар-
найы қаржы бөлініп, мемлекеттік 
комиссия құрылып, қолға алынба-
са әлемнің ір түкпірінен келетін 
төрт жүзден астам құрылтай де-
легаттары мен ресми қонақтарды 
күтіп алып, бір аптадай уақытқа 
созылатын іс-шараларды 
толық атқарып шығу қоғамдық 
ұйымның қолынан келмейтіні 
анық болды.  Соған орай 1992 
жылдың көктемінен бастап бұл 
жөнінде үкіметке бірнеше рет 
арнайы мәселе қойылды. Мыса-
лы 11 маусым күні Жазушылар 
одағында өткен баспасөз конфе-
ренциясында осы мәселе ашық 
айтылды. Бірақ алғашқы кезде 
бұған ешкім де назар аудармады. 
Тек Қалдарбек Найманбаевтың 
жоғары  орындарға қайта-қайта 
барып, жағдайды түсіндіруінің 
нәтижесінде, 1992 жылың 27 
тамызында, яғни құрылтайға 
бар болғаны бір айдай ғана 
уақыт қалғанда Құрылтайды 
өткізу жөнінде үкіметтің 
қаулысы шығып, ҚР Премьер-
министрінің орынбасары Мыр-
затай Жолдасбеков басқарған 
ұйымдастыру комитеті құрылды. 
Біз енді осы штабтың құрамында 
жұмысымызды одан әрі 
жалғастырдық.

- Бір ай деген тым аз уақыт 
емес пе? Құрылтай өткізетін  
мемлекеттік ұйымдастыру 
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комитетін   неге бұдан ертерек 
құруға болмады?

-Құрылтай өткізуді алғаш 
қолға алған уақыт тәуелсіздікке 
әлі толық қол жеткізбеген, түрлі 
қиыншылыққа толы өтпелі 
кезең еді ғой. Комиссияның 
дер кезінде құрылмауына осы 
жағдай да өз әсерін тигізген 
шығар. Әйтсе де, ең басты-
сы бұл жөніндегі тәжірибенің 
жеткіліксіз болғаны анық. Соған 
орай, бұдан кейінгі Түркістан 
мен Астана қалаларында 
өткізілген үш құрылтайда да 
мұндай кемшілікке жол берілген 
жоқ. Яғни, бұл құрылтайлардың 
бәрінде де бес-алты ай бұрын 
үкімет тарапынан арнайы комитет 
құрылып, қажетті қаржы бөлініп, 
алдын ала бекітілген нақты 
іс-шаралар жоспары бойынша 
жұмыс істедік.

-  Бірінші құрылтай қалай 
өтті - енді осы туралы кеңірек 
айтсаңыз.

- Құрылтай қазақ халқы-
ның тарихындағы айтулы 
оқиғалардың бірі ретінде 
үлкен табыспен өтті. Шетелдік 
ағайындар Ұлытау, Түркістан 
сияқты тарихи жерлерді аралады. 
Алматы қаласында үлкен мереке, 
Дегерес жайлауында той, бәйге 
өтті. Құрылтайдың ұйымдастыру 
жиналысы Абай атындағы опе-
ра және балет театрында, сал-
танатты мәжілісі Республика 
сарайында болды. Салтанатты 
мәжілісте Елбасы халқымыздың 
бүгіні мен болашағы туралы 
тебіреніп тамаша баяндама жа-
сады. Ұйымдастыру жиналы-
сында Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығын құру туралы 
мәселе көтеріліп, Төралқа 
Төрағасы болып Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев бір ауыздан 
сайланды. Төрағаның бірінші 
орынбасарлығына Қалдарбек 
Найманбаев бекітілді.

Сөтіп құрылтай ілезде өте 
шықты. Қонақтар шат көңілмен, 
риза болып елдеріне қайтты. Мен 
де театрдағы жаным тыныш, 
жақсы көретін жұмысыма қайта 
кірістім.

- Құрылтайда құрылған 
Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының одан арғы 
жағдайы қалай болды?

- Өзім де соны айтайын 
деп келе жатырмын. Құрылтай 
өткен соң көп ұзамай бір күні 
мені Қалекең қайта шақырды. 
«Құрылтайды жақсы өткіздік, 
енді сен Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығын құруың керек», 
– деді.

«Қауымдастық құрылған жоқ 
па?» деймін мен.

«Құрылуын құрылды ғой... 
бірақ әлі толық емес. Сондықтан 
да, оның бұдан арғы жұмысын 
саған тапсырамын. Ар жағын 
Әділет министрлігіне барсаң, 
түсінесің»,– деді Қалекең. 

Сонымен аяңдап Әділет 
министрлігіне келдім. Ондағылар 
қолыма Қауымдастықты құрып, 
тіркеуден өткізу үшін керек 
құжаттардың тізімін ұстатты. 
Толып жатқан қағаз. Ең басында 
Құрылтайдың Қауымдастықты 
құру жөніндегі хаттамасы мен 
шешімі керек деген талап тұр. 
Оған қоса кемінде 15 адамнан 
тұратын құрылтайшы, ынталы 
топ қажет.  Сұрастырып көрсем, 
қағазға түскен хаттама да, шешім 
де жоқ. Жиналыстың өткені 
анық (өзім де қатысқанмын), 
«Қауымдастық құрылсын» деп 
сөз сөйленіп, қол көтерілгені де 
анық. (Өзім де қол көтергенмін). 
Бірақ оның бәрі ешқандай 
қағазға түспеген. Себебін 
ешкім білмейді. Ал ынталы 
топ дегенді қайдан табаты-
ным, тіптен, түсініксіз. Енді не 
істеу керек? Сөйтіп тұйыққа 
тіреліп жүргенде Қазақ радиосы 
Құрылтайдың барлық мәжілісін  
үнтаспаға жазып алғанын естідім. 
Қаламгер болғанымның бір пай-
дасы сол жолы тиді. Радиодағы 
әріптестерім Құрылтайдың жина-
лысы жазылған үнтаспаны тауып 
берді. Үнтаспадан жиналысты 
жүргізген Мырзатай Жолдасбеков 
ағамыздың сөзін қайта тыңдап, 
қағазға түсіріп, өзімше хаттама 
жасадым. Соңына хатшы ретінде 
тәуекел деп өзім қол қойдым.

 Ынталы топтың да мәселесі 
де осылай сарсылып жүріп 
шешілді. Сөйтіп екі-үш айда 
Қауымдастықты тіркеуден 
өткізуге қажетті құжаттарды 
жинап болдым. Сол жылдың 
қараша айының аяғында Әділет 
министрлігінен Қауымдастықтың 
Тіркеу туралы куәлігін алдық. 
Мөрін жасаттық. Банктен есеп-
шотын аштық. Бірақ бұған қарап 
Қауымдастықты толық құрылды 
деп айтуға да болмайтын. Есеп-
шотында бір тиын қаржысы жоқ, 
басында баспанасы жоқ, тіпті, бір 
үстел, орындығы да жоқ ұйымды 
құрылды деп айтудың өзі қиын 
шығар... Бірақ бірте-бірте бәрі де 
шешілді ғой. 

- Қазіргі кезде Қауымдас-
тықтың жекеменшік төрт 
қабатты ғимараты бар. Бұл 
ғимарат қалай салынды – осы 
туралы да айта аласыз ба?

- Әрине!  Құрылтайға 
дайындық кезінде қолға 
алынған негізгі шаруалардың 
бірі – болашақта құрылатын 
Қауымдастыққа Алматы 
қаласының орталығынан 
ғимарат тұрғызу үшін жер 
алу мәселесі еді. Ол кезде 
Алматыда бос жатқан жер 
баршылық. Қауымдастықтың 
болашақ ғимаратын салуға 
Абай көшесінің бойындағы 
цирк үйінің сырт жағындағы 
бос жатқан жер берілсе деген 
ұсыныс жасадық.  Бірақ қалалық 
әкімшілік «Алмагүл» мөлтек 
ауданындағы жерді дұрыс деп 
есептеді. Соған, орай тез арада 
бұл мәселе де шешілді.  Көлемі 
2 гектардай, қазіргі жағдаймен 
есептегенде өте көп, жақсы жер 
бөлінді.    Құрылтай кезінде ол 
жерге «Дүниежүзі қазақтарының 
орталығы салынады» деген 
жазуы бар белгітас қойылды. 
Белгітасты қоюға Құрылтай 
қонақтарының біразы салтанатты 
түрде қатысты. Бірақ ол жер кейін 
Қауымдастыққа бұйырмады. 
Оның себептері әр түрлі. Ең 
алдымен бұл жерде қазақтың 
бүкіл салт-дәстүрін көрсететін 
этно-ауыл салу керек деген орын-
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далуы қиын, қияли ертегі сияқты  
ұсыныс шығып, кәдімгідей 
жоғары деңгейде айтыла  ба-
стады. Тіпті, оның жобасы да 
жасалынды. Бірақ бұл жобаға өте 
көп мөлшерде   қаржы керек еді; 
90- жылдардың басында елімізде  
ондай қаржының болмағаны 
айтпасақ та түсінікті. Өкінішке 
қарай, кезінде осыны түсіндіру 
қиынға соқты; тіпті, «этноауыл 
салуға қарсылық білдіресіңдер, 
қазаққа жандарың ашымайды», 
деп ренжігендер де табылды. 

Сөйтіп әрі-сәрі жүргенде 
«уақытында игермедіңдер» деп 
ол жерді қалалық әкімшілік 
кері қайтарып алды. (Бірақ, 
«Дүниежүзі қазақтарының 
орталығы салынады»  деген жа-
зуы бар белгітас  ол жерде әлі 
аман тұр). 

Енді не істеу керек?! Қауым-
дастық бұл кезде Зенков 
көшесінде, бұрынғы «Қазақстан» 
қоғамының орнында отырған. 4-5 
бөлмесі ғана бар бұл кеңсенің 
Қауымдастыққа тарлық ететіні 
анық еді. Қалдарбек Найманбаев 
Қауымдастыққа жеке баспана 
сұрап жоғарғы жаққа әлденеше 
хат жазды. 

Соның нәтижесінде, 
көп ұзамай Ш. Уәлиханов 
көшесіндегі бұрынғы газет-
журнал таратумен айналысатын 
«Союзпечать» деген мекеменің 
үйін ұсынды. Келіп көрдік. Екі 
қабатты каркастан салынған 
ғимарат екен. «Союзпечать» 
мекемесі тарап, енді ол үйді 
Украинаның Қазақстандағы 
елшілігі алмақ болған. Соған 
орай, жөндеу жұмыстарын 
бастап, айналасын темір 
шарбақпен жартылай қоршап 
та қойыпты. Бірақ бұл кезде 
ел астанасы Ақмолаға көшеді 
деген мәселе көтерілген соң 
Украина елшілігі үйге иелік ету-
ден бас тартқан. Сөйтіп, бұл үй 
Қауымдастыққа берілетін болды. 
Бірақ сұрықсыз екі қабат ескі үй 
Қауымдастыққа тарлық ететіні 
анық еді. Қалдарбек Найманбаев 
Қауымдастықтың атынан Елбасы-
на арнайы хат жазып, үйді қайта 

салуға қаржы бөлу жөнінде көмек 
сұрады. Елбасы бұл мәселеге 
шынайы жанашырлық танытып, 
көп ұзамай Қауымдастыққа жаңа 
ғимарат тұрғызатын қаржы да 
бөлінді. Сөйтіп бірер жылда 
Қауымдастықтың төрт қабатты 
жаңа үйі де бой көтерді.

 Қазір Қауымдастықтың 
төрт қабатты әдемі үйі ше-
телден келетін ағайындарға 
есігі әрқашан да ашық, құтты 
шаңыраққа айналған...  

- Сіз біраз жылдан бері ше-
тел қазақтарына арналған «Ал-
тын бесік» журналын шығарып 
келесіз. Сөз реті келгенде 
осы басылым туралы да айта 
кетсеңіз.

-  Иә, бұл басылымның да 
біраз әңгімесі бар. «Алтын 
бесік» 2002 жылы өткен Әлем 
қазақтарының II құрылтайына 
арналып жарық көрген болатын. 
Қауымдастықтың сол кездегі 
басшысы Қалдарбек Найманбев-
пен о бастағы келісім бойынша, 
мен бұл журналдың бір  санын 
ғана  шығарумен шектелуге тиіс 
едім. Бірақ Құрылтай өткен соң 
көп ұзамай сол кезде Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім 
министрі болып тұрған Мұхтар 
Құл-Мұхаммедтен «Алтын бесік» 
журналының шығуын одан әрі  
жалғастырып, қажетті қаржы 
алу үшін тендерге қатысу керек 
деген ұсыныс-тапсырма түсті. 
Мен, шынымды айтсам, ол кез-
де тендер дегеннің не екенін де 
білмейтін едім. Бірақ  жоғары 
жақ қолдап тұрған соң, бұл 
іске тәуекел деп кірісіп кеттім. 
Соның нәтижесінде он жылдан 
астам журналды үзбей шығарып, 
ҚР Сыртқы істер министрлігі 
мен қазақ мәдени орталықтары 
арқылы шетелдегі ағайындарға 
тегін тараттық. (Тегін бола-
тын  себебі – алыс-жақындағы 
ағайындар Қазақстанның газет-
журналын жаздырып ала алмай-
ды). Соған орай, «Алтын бесік» 
сырт жерлердегі ағайындарға 
жақсы таныс болып, атажұрттың 
сәлемі ретінде ризашылыққа 
бөленген еді. Бірақ соңғы кезде 

Ақпарат министрлінің сан түрлі 
өзгерістерге душар болуына 
байланысты,  шетел қазақтарына 
арналған лот  жасап, тендер 
жариялау назардан тыс қалды.  
Соған орай, бұл басылымның 
болашағы күмәнді болып тұр. 

- Қауымдастықтың алдағы 
уақыттағы жұмысының бары-
сы, бағыт-бағдары, болашағы 
туралы не айтар едіңіз?

-Қауымдастық қазіргі кез-
де Қазақстанның өз ішінде де, 
алыс-жақындағы ағайындар ара-
сында кеңінен танымал. Қазір ол  
мәртебесі – республикалық, ал 
дәрежесі жағынан халықаралық 
деңгейдегі қоғамдық ұйым. 
Жұмысы да жемісті, абырой-
беделі де жоғары.  Қауымдастық 
аз қызметкерлермен үлкен 
жұмыстар тындырып келеді. 
Әрине, бұған Қауымдастықтың 
Төралқа Төрағасы Елбасы 
екендігі үлкен ықпал етіп отыр. 
Сондай-ақ, Қауымдастықтың 
мұндай дәрежеге жетуіне марқұм 
Қалдарбек Найманбаевтың да 
өте зор еңбек сіңіргенін ерек-
ше ілтипатпен атап өтуге тиіс-
тіміз. Ол кісі дүниеден өткен 
соң орынына Елбасының таң-
дауымен Талғат Мамашев 
келді. Талғат Асылұлы ше-
тел дегі ағайындарымыз бен 
жалпы жұртшылыққа Мәжіліс 
депутаты, Мәдениет министрі 
болған кезінен жақсы таныс. 
Алматы облысының бас шы-
ларының бірі болып тұр ған-
да Әлем қазақтарының тұң-
ғыш құрылтайын өткізуіге де 
айтарлықтай үлес қосқан. Мі не, 
осы іс-тәжірибелері Т. Мама шев-
тың Қауымдастық жұмы сын жаңа 
деңгейге көтеруге өз ықпалын 
тигізді. Осының нәтижесінде 
Қауымдастықтың мемлекеттік 
мекемелермен де байланысы 
барынша жақсарды. Соған орай, 
Қауымдастықтың алдағы уақытта 
да жаңа табыстарға жете береріне 
сенімдімін.

- Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан 
Жанар МҰҚАШЕВА 
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 ҚР Ұлттық академиялық 
кітапханасында  5 қыргүйекте  «Қазақ 
тілінің ғаламтордағы жаңа кеңістігі» 
атты тұсаукесер рәсімі өтті. Онда 
«Tilalemi.kz» порталы және «Atau.
kz» ономастикалық, «Termincom.
kz» терминологиялық, «Emle.kz» 
орфографиялық электрондық ба-
залары көпшілікке таныстырыл-
ды. Жиында алғашқы болып сөз 
сөйлеген ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 
төрағасы Қуаныш Асылов: «ҚР 
Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында» 
мемлекеттік тілді үйрету процесіне 

жаңа ақпаратттық технологияларды 
енгізу мақсат етіп қойылған. Осы 
мақсатқа жету үшін ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті кешенді шара-
ларды жүзеге асырып жатыр. «Тіл 
әлемі» интернет-порталы, «Atau.
kz» ономастикалық, «Termincom.
kz» терминологиялық, «Emle.kz» 
орфографиялық электрондық ба-
заларын назарларыңызға ұсынып 
отырмыз. Бұл жобалар мемлекеттік 
тілді меңгеруге, жаңа терминдерді 
үйренуге, онлайн және оффлайн 
режімдерінде сабақтарға қатысуға 
мүмкіндік береді. Жобалар тек қазақ 
тілін ғана емес, орыс, ағылшын 

тілдерін де үйренуге бағытталған. 
Сондықтан олар интернет 
қолданушылары арасындағы тілдік 
біліктілікті арттыруға септігін тигізеді 
деп ойлаймын» деді.

Ал Шаяхметов атындағы Тілдерді 
дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығының дирек-
торы Ербол Тілешов ендігі мақсат 
сайттардағы сөздер қорын көбейту 
екендігін айтты.

– Бұған дейін терминологияға
қатысты, орфографияға байла-
нысты кітаптар аз таралыммен 
жарық көрген кезде оқырмандар 
тарапынан «таралымы аз» дегендей 
наразы пікірлер айтылатын. Со-
нымен қатар ономастикалық және 
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терминологиялық атаулардың халыққа 
қолжетімділігі туралы әңгіме қазірге 
дейін жиі айтылып келді. Енді біз осы 
олқылықтардың орнын жаңа сайттар-
мен толтырғалы отырмыз.

«Тіл әлемі» порталында мыңға 
жуық кітап, 200-ден астам аудио және 
видеосабақ  жинақталды. Ал «Atau.
kz» сайтына Қазақстанның 14 облы-
сы мен 2 қаласында орналасқан елді 
мекендер мен көшелердің атаулары 
енгізілді. «Termincom.kz» сайтын-
да 1971 жылдан күні бүгінге дейін 
бекітілген 13 мыңнан астам термин 
салалық және хронологиялық ретпен 
жарияланды. Сонымен бірге аталған 
комитеттің тарапынан шығарылған 30 
томдық сөздік те кіргізілді.

Тағы бір айта кетерлігі – бұл 
сайттардың қай-қайсысына да  
«Фейсбук», «Твиттер», «В контакте» 
әлеуметтік желілері арқылы кіруге 

болады. Сайттың мобильді нұсқасын 
ұялы телефондарыңызға жүктеп 
алып, өз парақшаларыңызды ашып 
қоюға болады. Сонда сіздерге жаңа 
хабарламалар тұрақты түрде келіп 
тұрады. Оффлайн аймақта да жүктеп 
алған 30 томдық сөздік қорын оқи 
беруге мүмкіндігіңіз бар, – деді Ербол 
Ердембекұлы.

«Тіл әлемі» порталын оның редак-
торы Мөлдір Бақытқызы таныстыр-
ды. Порталға тіркелген оқырмандар 
ғалымдар мен әдіскерлерге көкей-
лерінде жүрген сұрақтарын қойып, 
аудио, бейнесабақтар арқылы жаңа 
сөздер үйрене алады. Порталдың 
«Тіл райы» атты бөліміне кез келген 
оқырманның көшеден, қоғамдық 
орындардан ұшырастырған жарнама 
және көрнекі ақпараттардағы өрескел 
қателерді жолдауына болады. Соны-
мен қатар интернет қолданушылары 

сайтқа тіркеліп, «Толғаныс» айдарын-
да жазба жаза алады. «Тіл әлемінің» 
«Тарту» айдарында түрлі сөздіктер 
мен кітаптар, журналдар жарияланған. 
Уақыт өткен сайын олардың қатары 
толықтырылып отырады.

Порталдың қолданылу аясын 
кеңейту мақсатында мұндағы жаңа-
лық тар алдағы уақытта үш графикада 
берілмекші (кирилл, латын, араб). 
Бұл әдіс оқырмандардың санын арт-
тырып, Қытайда, Түрікменстанда, 
Өзбекстанда, Түркия мен Еуропада 
тұратын қазақтардың порталдағы ма-
териалдармен танысуына мүмкіндік 
береді.

Мемлекеттік тілді насихаттау 
мақсатында ұйымдастырылған 
тұсаукесерге зиялы қауым өкілдері, 
тілші ғалымдар, тіл жанашыр-
лары және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.
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Баласын орыс мектебінде оқытқан ата-
ананың, орыс мектебінде оқып, тәрбие-
ленген баланың көпшілігінің (бәрі емес) 
ана тілі туралы ұғымы толық емес. Бұл 

тәжірибеде дәлелденген жағдай: оның айғағы 
– бүгінде жоғарғы деңгейдегі жиналыстардың
орыс тілінде өтуі. Мысалы, Жер комиссиясының 
екінші отырысында 75 адамның 67-сі қазақтар 
отырғанда 78 жастағы «ақсақал»: «Орысша 
сөйлеу керек!» – деп жар салды. Бұл сөзін «ұят» 
деп отырған «ақсақалымыз» жоқ. Өз пікірін 
дұрысқа санаған. Міне, біздің тіл мәселесіне 
жеткен жеріміз. Ол «ақсақалдың» уәжі мәселе 
тілде емес, мәселе жиналыстың мазмұнында. Иә, 
бәлкім бұ да дұрыс па екен?! Ойланып көрейік.

* * *
Осындай түсінік бар және оны өзгерту мүмкін 

болмай тұр. «Мәселенің мәнін ұқсақ болды, тілде 
тұрған не бар, тәйірі?!» – дейді өзге тілде оқып, 
тәрбиеленгендер. Бұл мәселеге бүгінде орыс 

жұртының қатысы шамалы. Үрей бойларын, 
сана-сезімдерін билеп алған ата, аға ұрпақ орыс-
шадан кетсе, суға кетердей безектейді. Сөйтіп, 
безектеп балаларын орысша оқытып-тәрбиеледі, 
келесі сатыда оның балалары өз балаларын 
(атаның немерелерін) сол дәстүрмен оқытып 
тәрбиелеуде. Және олар айтады: «Міне, көріп 
отырсыңдар ғой, қазақ тілін білмей-ақ министр 
болдым, әкім болдым, академик болдым, бизнес-
мен болдым». Иә, болды, толды. Олар: «Қазақ 
тілінің айтарлықтай қажеттілігін аңғармадық», 
– деседі. Шындық. «Қазақ тілінсіз-ақ үйленіп, үй
болып, болып-толып отырмыз. Қазақстан шега-
расынан аттасақ болды, қазақ тілі ешкімге керегі 
жоқ», – дейді тағы да олар. Бұларды қостап, 
тіптен шетке шықпай-ақ: «Қазақстанда қазақ 
тілінің қажетін сезініп жүргеніміз жоқ», – деп 
те келте қайыратындар жеткілікті. Рас. Барлық 
жерде орысша. Жағдай солай! Қазақ тілінсіз-ақ 
той-тойлап жүрген жайымыз бар.

* * *
Тәуелсіздікке жиырма бес жыл толды, ұлық 

мейрамды тойлауға кірісіп кеттік. Тәуелсіздік 
деген – ұлттық идея. Бірақ тіл тәуелсіздігі ту-
ралы сөз айту қиын. Қазақ тілінің халі осыдан 
жиыр ма жыл бұрынғы қалпынан өзгерген жоқ, 
қайта біршама төмендеп кеткенге ұқсайды. 
Бүгінде ресми кеңселерде, бас қосуларда тілге 
қатысты бір дерт пайда болды. Ол – қазақ тілін 
«аяушылық», «мүсіркеушілік» дерті. Оның 
мәнісін айтып берейін. Шенеунік сөзінің бес-алты 
жолын қазақша бастайды да әрі қарай орысшаға 
түсіп, «рақаттанып» сала береді-ау дейсің. 
Соңында қазақ тіліне тағы «аяушылық» дерті 
ұстап, тағы да бір-екі сөз қазақша айтқан бола-
ды. Сөйтіп, тіліміз ана тілі емес, «мазақ тіліне» 
айналуда. «Мұнымыз ұят емес па екен?» деп ой-
ланып жатқан ешкім жоқ. Себебі «сөзімді бәрі 
түсініп алсын» дейді. Бұл да рас. Жиналғандар 
оның қазақша екі-үш ауыз сөзін емес, 
«жорғалап» кететін орысшасын тосып отырады. 
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Бұдан қандай қорытынды шығаруға болмақ. 
Ағайындардың бір парасы қазақ тілінсіз қазақ 
болу ниетінде.

* * *
Иә, байқаймын, жұрттың бір парасы ана 

тілінсіз-ақ қазақ болғысы келеді. Ол қалай 
болмақ? Солай болар да еді, егер француздар 
француз тілінен бас тартса, немістер неміс тілінен 
бас тартса, жапондар: «Жапон тілінсіз-ақ өмір 
сүреміз», – десе, түріктер: «Түрік тілінсіз ел бола-
мыз», – десе немесе үнемі үлгі тұтатын көршіміз 
орыс халқы орыс тілінен бас тартып, «ғылым 
тілі» деп ағылшынға өтсе. Жоғарыда айтылған 
халықтардың ондай ойлары мүлдем жоқ. 
Ана тілінсіз орыс болуға орыс халқы көне 
ме? Жоқ. Қазіргі Ресейде тіл саясаты жанып 
тұр. «Орыс тілінің Ресейде ғана емес, Укра-
инада, Қазақстанда т.б. елдердегі халі қалай, 
оны біз қадағалауымыз қажет!» деп ашықтан-
ашық жар салуда. Ал біз қазақ тілінсіз қазақ 
болғымыз келеді, мұны қалай түсінуге болады? 
Мемлекеттік тіл мәселесін шешіп алмай, енді 
ағылшын тілін үйрену керек екен. Ағылшын 
тілін меңгеруге ешкімнің қарсылығы жоқ. Қажет 
болса, кім болсын меңгеріп алады, даяшыға, 

шоферге қажеттісі – 200 сөз. Үш мыңдай сөз 
білген жан сайрап-ақ кетеді. Оның не қиындығы 
бар? Тілдегі демократия – сол: кім қандай тілді 
білгісі келсе, қазіргі жағдайда оны білудің еш 
қиындығы жоқ. Мәселе – мемлекеттік тілді 
Қазақстан азаматтарының бәрі тегіс білуінде. 
Қазақстан Республикасы азаматы сың ба, 
мемлекеттік тілді білу – азаматтық борышың! 
Мәселе неге талқыға түсуі керек? Орыс тілін 
білудің бұрынғы замандағыдай қажеті шамалы. 
Бүгінде орыс тілі ағылшын тілімен бәсекеге түсті. 
Мұндай жағдайлар әр заманда болған. Бір кезде 
Рим империясы аса қуатты болғанда латын енді, 
одан Еуразия өңірінде қыпшақ тілі, Араб хали-
фаты қуатына енгенде әлем араб тілінде сөйлей 
бастады. Еуропа ғалымдары Р.Бэкон (1214-1294) 
сияқтылар араб тілін әбден меңгерді, Черны-
шевский, Жуковский сияқты орыс зиялылары 
араб тілін жетік білген. Кеңес империясы кезінде 
орыс тілі негізгі тіл болды, енді ол бұрынғы 
қызметін әлсіретті, бұл – табиғи жағдай. Ресейдің 
әсіреұлтшылдарының: «Қай елде (посткеңестік) 
орыс тілінің саяси, қоғамдық қызметтері 
әлсіреді?» – деп, шу шығарып, сол елдерге көз 
аларта бастауы – ескі империялық түсінік. 
Әр заманның өз санасы бар, онымен санасу ке-
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рек. «Қазақстандықтар үш тіл білуі керек» деген-
де саны миллиардтан асқан Қытай елінің тілін, 
еуропалық деңгейге көтерілген ағайын түрік 
тілін, әлемдік экономикалық дағдарыстың бір 
құлағында ойнап отырған араб елдерінің тілін 
қайда қоясың? Және бұған қоса айтарым ис-
лам діні, тілі, теологиясы қазақ даласына әбден 
сіңген, олай болса, «Құран» түскен тілді неге 
оқып үйренбеске? Мұның бәрін былай қойғанда, 
кейінгі кезде қарқынды түрде өріс алып келе 
жатқан Латын Америкасының тілі – испан тілі де 
қажет. Еуропа елдеріне, әсіресе Францияға барсақ, 
ағылшын тілін құптамайтын психологияның 
күннен-күнге күшейіп бара жатқанын аңғарасың. 
Тіл туралы Германияда сондай үрдіс жүруде. 
Бүгінде тілдер бәсекесі қауырт жағдайда. 
Сондықтан тіл мәселесінде бәрін ағылшын 
тіліне тіреп қою дұрыс болар ма екен?! 
Ақпараттық технология жетілген сайын тілден 
тілге ақпарат аудару кәдімгі іске айналуда. 
Бізге ақпараттық технологияны жетілдіріп, 
бір ағылшын емес, көп тілден ақпарат алуды 
дәстүрге айналдыруымыз – заман талабы.

* * *
Жарар, ірі халықтар – неміс, ағылшын, орыс 

сияқты халықтар мұндай дертке түспеген, 
керісін ше, өз тілдерін «мемлекеттің басты 
құндылығы» деп бағалап, азаматтық берудегі ба-
сты талап етіп, тілдерін меңгеруді қойған. Ал өз 
ағайынымызға келсек: өзбектер өзбек тілінен, та-
тарлар татар тілінен, әзірбайжандар әзірбайжан 
тілдерінен, біз сияқты бас тартып: «Ана тілінсіз 
өзбек, татар, әзірбайжан боламыз!» – деп отыр ма? 
Сан жағынан үшеуін қосқанда, қазақ халқына 
жетпейтін Балтық жағалауында елдер: 
эстондықтар, литвалықтар, латвиялықтар 
өздерінің ана тілдерінен бас тартып отыр ма? 
– Жоқ. Тіл мәселе сінде олардың тұғыры берік.
Сонда бізге не болған? Бұл болғанның себебі 
бар. Қазақ халқы үш жүз жылға жақын Ресей 
бодандығында болып келеді. Патша саясаты 
қазақтың тұтастығын жоюды көздеп, осы мақсатта 
қазақ елін губернияларға, уездерге бөлшектеді, 
«орыстандыру» саясатын жүргізді. Ильмин-
ский Николай Иванович  (1822-1891): «Қырғыз-
қайсақтарды орыстандыру үшін діні мен тілін 
өзгерту қажет», – деп, өзінше отаршылдық 
идеологияға негізделген «педагогикалық жүйе» 
қолданған. Осы мақсатқа лайық сая сат ғасырлар 
бойы жүргізіліп, нәтижелерін берді. Кеңес за-
манында осы саясат жаңа қарқынға өтті. Ислам 
діні жойылды (ол ел есінде дәстүр ретінде ғана 
сақталды), қазақ тілі қосымша тілге, анығын 
айтқанда, «ауылдық деңгейдегі тіл» мәртебесіне 
ие болды. Бұл сая сат та нәтиже берді. Қазақ тілін 
біл мейтін, тіптен білгісі келмейтін, ниеттері 

өзгерген қазақтар өсіп шықты. Бұлардың саны 
біршама, оларды ендігі жерде немерелері 
түзетпесе, басқа қайран жоқ. Олар қазақ тілінсіз 
өмір сүре береді, оларға Абай, Махамбеттердің, 
қазақ тарихының қажеті шамалы.

Ең бастысы – бұлар қазақ тілін: «Ауыл-
шаруашылығының (малшаруа шылығы) тілі, де-
мек,  ғылымға қатысы жоқ», –  десуде. Мұндай 
мәнсіз түсінікке тоқталудың қажеті шамалы, 
бірақ соны айтып жүрген, өзге этнос өкілдерінің 
аузына сөз салып жүргендер – өздерін «қазақпыз» 
деп санайтындар, оқыған қаратаяқтар, профес-
сорлар, академиктер, қаламгерлер (орыстілді 
бәрі емес, ішінара), сондықтан жұрт бұл сөзге 
құлақ түріп қалған. Астана қаласында орыс 
тілді мектептерде қазақ балаларының білім 
алып, тәрбиеленуі – осы психологиялық халдің 
көрінісі.

* * *
Ойланайық: тілсіз халық бола ма? Мен 

халықтың ана тіліне қатысты айтып отыр-
мын. Жұрттың бір парасы ана тіліне жат-
бауыр психологияға ұшыраған. Ана тілді 
қажетсінбейді, өзге елдің тілдерін меңгеріп ала-
ды. Ондайларға не уәж айтуға болады? Айтсаң 
да тыңдамайды, тыңдағысы да келмейді. Мұндай 
жағдайға қайғырудың реті бар ма? – Жоқ. Де-
мократия, адам құқығы жағынан әркімнің өз 
шаруасы, бірақ қоғамдық қатынастарда бұл 
мәселеден коллизиялар туындайтыны анық. Тіл 
деген – ұлтшылдықтың өзегі, сондықтан қазақ 
қауымында тіл мәселесі саяси дертке айналуда. 
Сақтық қажет.  «Тәуелсіздік құрдастары» деп ата-
латын жас ұрпақ – жасы 20 мен 30 аралығындағы 
жастар. Олар қоғамға «дін толқынын» әкелді, 
енді «тіл толқынын» әкелсе, не болмақ. Бұл – ел 
бірлігіне сын. Сондықтан өркениеттік, құқықтық 
шешімдер іздеу қажет.

* * *
Ұлттық экономика министрлігі статистика 

комитетінің хабарлауынша, Қазақстан халқының 
саны мамыр айының басында (2016 ж.) 17 мил-
лион 733,1 мыңға жеткен. «Енді жылма-жыл 
250 мыңға көбейтіп отырса, 2025 жылы-ақ 20 
миллионға жетіп қалармыз» деген сәулелі үміт 
бар. Егер Құдай қалап, осы өсім сақталса, қазақ 
халқының үлесі артып, саны 15 миллионға жетпек. 
Бұл – қазақтардың бұрын болып көрмеген 
жағдайы. Шетелдік бауырларды қоссақ, 20 
миллионға жақындауымыз ықтимал. Мұндай 
жағдайда тіл ғана емес, көп жағдайымыз са-
палы өзгерістерге түседі. Халықтың дарынды, 
талаптыларының үлесі өсіп, ел еңсесі көтеріліп, 
тың брендттер орын алмақ.
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* * *
Тіл сол тілде сөйлейтін елдегі үлес сал мағына 

тікелей қатысты. Амангелді Айталы осы мәселеге 
мынандай деректер келтірген: 1887 жылы Ресей 
им перия сы санақ жүргізгенде (Түркістан өлке-
сін есепке алмағанда) қазақтар 71,9 пайыз, оры-
стар 10,5 пайыз болған. Ал 1913 жылы Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Елімізде 6 миллион қазақ бар»,  
– деп еді. 1959 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлы
атап көрсеткен қазақтардың саны кеми берді: 
1920ж. – 58,5 %, 1939 ж. – 37,8, 1950ж. – 30% 1950 
жылдары қазақ саны 3 миллионға жетер-жетпес 
халде болды. Отыз жеті жылда (өсімді былай 
қойғанда) қазақ халқы 3 миллионға кеміді. Не бол-
ды? Айтып тауыспас сұмдықтың бәрі болды. Бұл 
– қызыл империяның (коммунистердің) геноциді.
1970 жылдан бастап аз-аздап елімізде 
қазақтардың үлесі (өсімі) біліне бастады. 1970 
ж. – 32,6%, 1979ж. – 36,8%, 1989ж. – 40%, 1999ж. – 
53,4%, 2009 – 63,7%, 2013ж. – 65%.

Қазақстан Республикасында 11 миллионнан 
астам қазақ бар, бірақ тіл мәселесіне келсек, 
мәселе басқаша. 2009 жылғы санаққа сүйенсек, 
«95,4% қазақ еркін оқиды, 63,2% еркін жазады» 
деген статистика шындықтан алыс. Анығын білу 
– қиын іс. Білетінім: қазақ тілінсіз қазақ болып
жүргендер пайызы айтарлықтай. Тілсіз қазақтар 
легі азаяр емес. Қазақтарға бөгде тіл ана тілінің 
орнын басып бара жатқаны қауіпті.

* * *
Иә делік, қазақ тілінсіз қазақ бола қоялық. 

Сонда бізді кім құшағына алмақ? Кім болмақпыз? 
Жеке адамдар маргинал болып жатыр, ол – 
бар үдеріс, ал халықтың маргинал болғанын 
кім көрген? Ассимиляцияға сан жағынан 
қазақтардан әлдеқайда аз Эстония (1,325 мил-
лион), Латвия (2,013 миллион), Литва (2,956 
миллион) елдері түспегенде, бізге не болды? 
Жұрттың алдына түсіп, не көрінді? Ана тілінен 
ада болуды қазақ: «Өз қағынан жеріген», – дейді. 
Оны ғылымда «ұлттық нигилизм» деп те атауда. 
Мәселе, тіптен атауда ғана емес. Сөз ана тілінен 
безінген қазақтар туралы.

* * *
Қазақстан жағдайында қазақ басылымда-

рын, кітаптарын т.б. оқымаған қазақтар және 
қазақстандықтарды «сауатты жандар» деп айту 
қиын. Қазақтық туралы ғылыми еңбекті мазмұнда 
негізінен қазақ басылымдары айтып, жазуда. 
Өзге тілдегілерде: алгоритм басқа, үндестік өзге, 
түсіну таяз, халықты жете білуге ынта саяз. Бұл – 
орыс тілінде ғана сөйлеп- жазатындарға қатысты 
айтылған уәждер.

* * *
Мен орыс, қазақ тілдерін қатар меңгерген 

қазақпын. Көптеген әріптестерім, замандаста-
рым неге бір-ақ тілде, орыс тілінде ғана сөйлейді, 
тыңдайды, оқиды, білім алады, білім және тәрбие 
береді? Неге? Олар екі тілді қатар меңгермеген 
осындай жағдайда, қайдағы үштілділік?! 

* * *
Орыс тіліне келсек, ол тілде өктемдік бар. 

Түсінікті. Кезінде Ресей империясының тілі 
болды. Оқыдық, үйрендік. Ауылдағы Абайдың 
өзі Александр Пушкин мен Михаил Лермонтов 
шығармаларын аударды. Ол рухани қажеттілік 
және қазақ поэзиясының өрлеуі болды. Абай 
қара сөзінде: «Орыс тілін үйренсек дүние арзанға 
түседі», – деді. Бірақ оның «орысша оқыған 
адамдардан кісілікті адамдар шықпай жүр» 
дегені бар емес пе? Орыс тілі Кеңес империя-
сының, оның идеологиясы ның тілі, саясат тілі 
болды. Оқыдық, үйрендік, білім алдық, пай-
дасын көрдік. Қазір жағдай басқа. Егемендік 
бар. Ендігі жерде тіл мәселесінде өктемдіктің 
қажеті жоқ. Өзге тілді меңгеру үшін, алдымен, 
қазақ болып алайық, өз ана тілімізді аялап, 
құрметтеп, төрге шығарып, мәртебесін өсіріп, 
құндылықтар жүйесіндегі орнын анықтап, 
өткен ата-бабаларымызбен сұхбат жасай ала-
тындай етіп (олар ағылшын, орыс тілін білмей 
өтті емес пе?), ұрпақтарға қазына, мұра бола-
тындай дәрежеге көтеру мәселесі күн тәртібінде. 
Мұндай жағдайдан жалғыз біз ғана емес, өзге 
халықтар да өтіп келеді, әуелі ана тілінде білім 
алып барып, көптілділікке өткен жөн. Ол үшін 
(біз көптен бері айтып жүрген ұсыныс) бір ел, 
бір мектеп бағдарламасына өту қажет. Орта мек-
теп стандарты бір болса, бүгінгідей орыс, ұйғыр, 
татар мектептеріне бөлінбей, 1-4-сыныпқа дейін-
гі барша этностың балалары мемлекеттік тіл де 
ғана білім алып, тәрбиеленсе, еліміздегі «орыс-
тілділер» және «қазақтілділер» деген мә селе түп-
кілікті шешілер еді. Осы мәселені менің көтер-
геніме он жылдан аса уақыт өтті. Бастауыш сы-
ныптарынан кейін көптілділікті мамандармен  
ақылдасып жүргізсе, құба-құп. «Мен білемге» 
са лыну жақсылыққа бастамайды, жұртпен ке-
ңес кен жөн. Тіл болашағын талқылауға түс-
кен азаматтар дұрыс айтып жатыр: «Физи ка, 
химия, биология т.б. жаратылыстану пән де-
рін ағылшын тілінде оқыту қазақ тілінің қол-
даныс аясын тарылту» деген сөз – шындық. 
Тіл – терең тамырлы құбылыс, ол – халықтың 
тари хи рухани қазынасы, дүниетанымдық субстан-
циясы.
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انانىڭ، ورىس مهكتهبىنده وقىپ، تاربيهلهنگهن باالنىڭ كوپشىلىگىنىڭ -باالسىن ورىس مهكتهبىنده وقىتقان اتا
بۇگىنده   –ونىڭ ايعاعى  : دالهلدهنگهن جاعدايبۇل تاجىريبهده . انا ءتىلى تۋرالى ۇعىمى تولىق همهس) ءبارى همهس(

 75مىسالى، جهر كوميسسياسىنىڭ هكىنشى وتىرىسىندا . ورىس تىلىنده ءوتۋى جوعارعى دهڭگهيدهگى جينالىستاردىڭ
بۇل . دهپ جار سالدى  –»  !ورىسشا سويلهۋ كهرهك«: »اقساقال«جاستاعى  78ءسى قازاقتار وتىرعاندا -67ادامنىڭ 
ڭ ءتىل ماسهلهسىنه مىنه، ءبىزدى. ءوز پىكىرىن دۇرىسقا ساناعان. جوق» اقساقالىمىز«دهپ وتىرعان » ۇيات«ءسوزىن 

ءيا، بالكىم بۇ دا . ءۋاجى ماسهله تىلده همهس، ماسهله جينالىستىڭ مازمۇنىندا» اقساقالدىڭ«ول . جهتكهن جهرىمىز
. ويالنىپ كورهيىك! دۇرىس پا هكهن؟

*** 
رعان ماسهلهنىڭ ءمانىن ۇقساق بولدى، تىلده تۇ«. وسىنداي تۇسىنىك بار جانه ونى وزگهرتۋ مۇمكىن بولماي تۇر

 . دهيدى وزگه تىلده وقىپ، تاربيهلهنگهندهر  –»  !نه بار، ءتايىرى؟
سهزىمدهرىن بيلهپ العان اتا، اعا -ۇرهي بويالرىن، سانا. بۇل ماسهلهگه بۇگىنده ورىس جۇرتىنىڭ قاتىسى شامالى

تاربيهلهدى، كهلهسى -ءسويتىپ، بهزهكتهپ باالالرىن ورىسشا وقىتىپ. ۇرپاق ورىسشادان كهتسه، سۋعا كهتهردهي بهزهكتهيدى
مىنه، «: جانه والر ايتادى. سول داستۇرمهن وقىتىپ تاربيهلهۋده) نهمهرهلهرىناتانىڭ (ساتىدا ونىڭ باالالرى ءوز باالالرىن  

اق مينيستر بولدىم، اكىم بولدىم، اكادهميك بولدىم، بيزنهسمهن -كورىپ وتىرسىڭدار عوي، قازاق ءتىلىن بىلمهي
. شىندىق. دهسهدى  –،  »ىققازاق ءتىلىنىڭ ايتارلىقتاي قاجهتتىلىگىن اڭعارماد«: والر. ءيا، بولدى، تولدى. »بولدىم

قازاقستان شهگاراسىنان اتتاساق بولدى، قازاق . تولىپ وتىرمىز-اق ۇيلهنىپ، ءۇي بولىپ، بولىپ-قازاق ءتىلىنسىز«
قازاقستاندا قازاق «: اق-بۇالردى قوستاپ، تىپتهن شهتكه شىقپاي. دهيدى تاعى دا والر  –،  »ءتىلى هشكىمگه كهرهگى جوق

بارلىق جهرده . راس. دهپ ته كهلته قايىراتىندار جهتكىلىكتى  –،  »سهزىنىپ جۇرگهنىمىز جوقءتىلىنىڭ قاجهتىن 
 .تويالپ جۇرگهن جايىمىز بار-اق توي-قازاق ءتىلىنسىز! جاعداي سوالي. ورىسشا

*** 
  –تاۋهلسىزدىك دهگهن  . تاۋهلسىزدىككه جيىرما بهس جىل تولدى، ۇلىق مهيرامدى تويالۋعا كىرىسىپ كهتتىك

قازاق ءتىلىنىڭ ءحالى وسىدان جيىرما جىل بۇرىنعى . ءبىراق ءتىل تاۋهلسىزدىگى تۋرالى ءسوز ايتۋ قيىن. ۇلتتىق يدهيا
. قالپىنان وزگهرگهن جوق، قايتا ءبىرشاما تومهندهپ كهتكهنگه ۇقسايدى

قازاق ءتىلىن   – ول . بۇگىنده رهسمي كهڭسهلهرده، باسقوسۋالردا تىلگه قاتىستى ءبىر دهرت پايدا بولدى
التى جولىن -بهسشهنهۋنىك ءسوزىنىڭ  . ونىڭ ءمانىسىن ايتىپ بهرهيىن. دهرتى» مۇسىركهۋشىلىك«، »اياۋشىلىق«

سوڭىندا قازاق تىلىنه تاعى . اۋ دهيسىڭ-ساال بهرهدى» راقاتتانىپ«قازاقشا باستايدى دا ءارى قاراي ورىسشاعا ءتۇسىپ، 
مازاق «ءسويتىپ، ءتىلىمىز انا ءتىلى همهس، . هكى ءسوز قازاقشا ايتقان بوالدى-دا بىردهرتى ۇستاپ، تاعى » اياۋشىلىق«

ءسوزىمدى ءبارى «سهبهبى . دهپ ويالنىپ جاتقان هشكىم جوق» مۇنىمىز ۇيات همهس پا هكهن؟«. اينالۋدا» تىلىنه
كهتهتىن » جورعاالپ«ىن همهس، ۇش اۋىز ءسوز-جينالعاندار ونىڭ قازاقشا هكى. بۇل دا راس. دهيدى» ءتۇسىنىپ السىن

 . ورىسشاسىن توسىپ وتىرادى
اعايىنداردىڭ ءبىر پاراسى قازاق . بۇدان قانداي قورىتىندى شىعارۋعا بولماق

 .ءتىلىنسىز قازاق بولۋ نيهتىنده
*** 

ول قاالي بولماق؟ سوالي بوالر دا . اق قازاق بولعىسى كهلهدى-ءيا، بايقايمىن، جۇرتتىڭ ءبىر پاراسى انا ءتىلىنسىز
جاپون «: هدى، هگهر فرانتسۋزدار فرانتسۋز تىلىنهن باس تارتسا، نهمىستهر نهمىس تىلىنهن باس تارتسا، جاپوندار

دهسه نهمهسه ۇنهمى ۇلگى   –،  »تۇرىك ءتىلىنسىز هل بوالمىز«: ردهسه، تۇرىكته  –،  »اق ءومىر سۇرهمىز-ءتىلىنسىز
جوعارىدا ايتىلعان . دهپ اعىلشىنعا وتسه» عىلىم ءتىلى«تۇتاتىن كورشىمىز ورىس حالقى ورىس تىلىنهن باس تارتىپ، 

. حالىقتاردىڭ ونداي ويالرى مۇلدهم جوق
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ورىس «. زىرگى رهسهيده ءتىل ساياساتى جانىپ تۇرقا. انا ءتىلىنسىز ورىس بولۋعا ورىس حالقى كونه مه؟ جوق
دهپ » !هلدهردهگى ءحالى قاالي، ونى ءبىز قاداعاالۋىمىز قاجهت. ب. ءتىلىنىڭ رهسهيده عانا همهس، ۋكراينادا، قازاقستاندا ت

دى؟ ال ءبىز قازاق ءتىلىنسىز قازاق بولعىمىز كهلهدى، مۇنى قاالي تۇسىنۋگه بوال. اشىق جار سالۋدا-اشىقتان
اعىلشىن ءتىلىن . هندى اعىلشىن ءتىلىن ۇيرهنۋ كهرهك هكهنمهملهكهتتىك ءتىل ماسهلهسىن شهشىپ الماي،   

قاجهت بولسا، كىم بولسىن مهڭگهرىپ االدى، داياشىعا، شوفهرگه قاجهتتىسى  . مهڭگهرۋگه هشكىمنىڭ قارسىلىعى جوق
  –ونىڭ نه قيىندىعى بار؟ تىلدهگى دهموكراتيا  . هدىاق كهت-ءۇش مىڭداي ءسوز بىلگهن جان سايراپ. ءسوز 200  –

  –ماسهله  . كىم قانداي ءتىلدى بىلگىسى كهلسه، قازىرگى جاعدايدا ونى ءبىلۋدىڭ هش قيىندىعى جوق: سول
 . مهملهكهتتىك ءتىلدى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ءبارى تهگىس بىلۋىنده

ماسهله نهگه ! ازاماتتىق بورىشىڭ  –هتتىك ءتىلدى ءبىلۋ  قازاقستان رهسپۋبليكاسى ازاماتىسىڭ با، مهملهك
بۇگىنده ورىس ءتىلى اعىلشىن . تالقىعا ءتۇسۋى كهرهك؟ ورىس ءتىلىن ءبىلۋدىڭ بۇرىنعى زامانداعىداي قاجهتى شامالى

ءبىر كهزده ريم يمپهرياسى اسا قۋاتتى بولعاندا التىن . مۇنداي جاعدايالر ءار زاماندا بولعان. تىلىمهن باسهكهگه ءتۇستى
هۋروپا . ، ودان هۋرازيا وڭىرىنده قىپشاق ءتىلى، اراب حاليفاتى قۋاتىنا هنگهنده الهم اراب تىلىنده سويلهي باستادىهندى

سياقتىالر اراب ءتىلىن ابدهن مهڭگهردى، چهرنىشيهۆسكي، جۋكوۆسكي سياقتى ورىس ) 1294-1214(بهكون . عالىمدارى ر
زگى ءتىل بولدى، هندى ول بۇرىنعى  مپهرياسى كهزىنده ورىس ءتىلى نهگىكهڭهس ي. زيالىالرى اراب ءتىلىن جهتىك بىلگهن

ورىس ) پوستكهڭهستىك(قاي هلده «: رهسهيدىڭ اسىرهۇلتشىلدارىنىڭ.   تابيعي جاعداي  –قىزمهتىن السىرهتتى، بۇل  
  –رتا باستاۋى  دهپ، شۋ شىعارىپ، سول هلدهرگه كوز اال  –»  ءتىلىنىڭ ساياسي، قوعامدىق قىزمهتتهرى السىرهدى؟

 . هسكى يمپهريالىق تۇسىنىك
دهگهنده سانى » قازاقستاندىقتار ءۇش ءتىل ءبىلۋى كهرهك«. ءار زاماننىڭ ءوز ساناسى بار، ونىمهن ساناسۋ كهرهك

ميللياردتان اسقان قىتاي هلىنىڭ ءتىلىن، هۋروپالىق دهڭگهيگه كوتهرىلگهن اعايىن تۇرىك ءتىلىن، الهمدىك 
داعدارىستىڭ ءبىر قۇالعىندا ويناپ وتىرعان اراب هلدهرىنىڭ ءتىلىن قايدا قوياسىڭ؟ جانه بۇعان قوسا  هكونوميكالىق

تۇسكهن ءتىلدى نهگه » قۇران«ايتارىم يسالم ءدىنى، ءتىلى، تهولوگياسى قازاق داالسىنا ابدهن سىڭگهن، والي بولسا، 
كهزده قارقىندى تۇرده ءورىس الىپ كهله جاتقان التىن وقىپ ۇيرهنبهسكه؟ مۇنىڭ ءبارىن بىالي قويعاندا، كهيىنگى 

هۋروپا هلدهرىنه، اسىرهسه فرانتسياعا بارساق، اعىلشىن ءتىلىن . يسپان ءتىلى ده قاجهت  –امهريكاسىنىڭ ءتىلى  
ءتىل تۋرالى گهرمانيادا سونداي . كۇنگه كۇشهيىپ بارا جاتقانىن اڭعاراسىڭ-قۇپتامايتىن پسيحولوگيانىڭ كۇننهن

 . ءۇردىس جۇرۋده
سوندىقتان ءتىل ماسهلهسىنده ءبارىن اعىلشىن تىلىنه تىرهپ قويۋ . بۇگىنده تىلدهر باسهكهسى قاۋىرت جاعدايدا

. اقپاراتتىق تهحنولوگيا جهتىلگهن سايىن تىلدهن تىلگه اقپارات اۋدارۋ كادىمگى ىسكه اينالۋدا!  ىس بوالر ما هكهن؟ دۇر
نى جهتىلدىرىپ، ءبىر اعىلشىن همهس، كوپ تىلدهن اقپارات الۋدى داستۇرگه اينالدىرۋىمىز بىزگه اقپاراتتىق تهحنولوگيا

. زامان تاالبى  –
*** 

نهمىس، اعىلشىن، ورىس سياقتى حالىقتار مۇنداي دهرتكه تۇسپهگهن، كهرىسىنشه، ءوز   –جارار، ءىرى حالىقتار  
دهپ باعاالپ، ازاماتتىق بهرۋدهگى باستى تاالپ هتىپ، تىلدهرىن مهڭگهرۋدى » مهملهكهتتىڭ باستى قۇندىلىعى«تىلدهرىن 

اتار تىلىنهن، ءازىربايجاندار ءازىربايجان وزبهكتهر وزبهك تىلىنهن، تاتارالر ت: ال ءوز اعايىنىمىزعا كهلسهك. قويعان
 دهپ وتىر ما؟  –»  !انا ءتىلىنسىز وزبهك، تاتار، ءازىربايجان بوالمىز«: تىلدهرىنهن، ءبىز سياقتى باس تارتىپ

هستوندىقتار، ليتۆالىقتار، : سان جاعىنان ۇشهۋىن قوسقاندا، قازاق حالقىنا جهتپهيتىن بالتىق جاعاالۋىندا هلدهر
. ءتىل ماسهلهسىنده والردىڭ تۇعىرى بهرىك. جوق  –لىقتار وزدهرىنىڭ انا تىلدهرىنهن باس تارتىپ وتىر ما؟  التۆيا

قازاق حالقى ءۇش ءجۇز جىلعا جاقىن رهسهي بوداندىعىندا بولىپ . بارسوندا بىزگه نه بولعان؟ بۇل بولعاننىڭ سهبهبى  
ى كوزدهپ، وسى ماقساتتا قازاق هلىن گۋبهرنياالرعا، ۋهزدهرگه پاتشا ساياساتى قازاقتىڭ تۇتاستىعىن جويۋد. كهلهدى

): 1891-1822(يلمينسكي نيكوالي يۆانوۆيچ . ساياساتىن جۇرگىزدى» ورىستاندىرۋ«بولشهكتهدى، 
دهپ، وزىنشه وتارشىلدىق   –،  »قايساقتاردى ورىستاندىرۋ ءۇشىن ءدىنى مهن ءتىلىن وزگهرتۋ قاجهت-قىرعىز«

وسى ماقساتقا اليىق ساياسات عاسىرالر بويى . قولدانعان» پهداگوگيكالىق جۇيه«ىزدهلگهن يدهولوگياعا نهگ
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ول هل (يسالم ءدىنى جويىلدى . كهڭهس زامانىندا وسى ساياسات جاڭا قارقىنعا ءوتتى. جۇرگىزىلىپ، ناتيجهلهرىن بهردى
» اۋىلدىق دهڭگهيدهگى ءتىل«نىعىن ايتقاندا، ، قازاق ءتىلى قوسىمشا تىلگه، ا)هسىنده ءداستۇر رهتىنده عانا ساقتالدى

قازاق ءتىلىن بىلمهيتىن، تىپتهن بىلگىسى كهلمهيتىن، نيهتتهرى . بۇل ساياساتتا ناتيجه بهردى. مارتهبهسىنه يه بولدى
يران بۇالردىڭ سانى ءبىرشاما، والردى هندىگى جهرده نهمهرهلهرى تۇزهتپهسه، باسقا قا. وزگهرگهن قازاقتار ءوسىپ شىقتى

هڭ .   والر قازاق ءتىلىنسىز ءومىر سۇره بهرهدى، والرعا اباي، ماحامبهتتهردىڭ، قازاق تاريحىنىڭ قاجهتى شامالى. جوق
، »ءتىلى، دهمهك،  عىلىمعا قاتىسى جوق) مالشارۋاشىلىعى(اۋىلشارۋاشىلىعىنىڭ «: بۇالر قازاق ءتىلىن  –باستىسى  

توقتالۋدىڭ قاجهتى شامالى، ءبىراق سونى ايتىپ جۇرگهن، وزگه هتنوس  مۇنداي ءمانسىز تۇسىنىككه. دهسۋده  –
دهپ سانايتىندار، وقىعان قاراتاياقتار، » قازاقپىز«وزدهرىن   –وكىلدهرىنىڭ اۋزىنا ءسوز سالىپ جۇرگهندهر  

ل سوزگه قۇالق ، سوندىقتان جۇرت بۇ)ءورىستىلدى ءبارى همهس، ءىشىنارا(پروفهسسورالر، اكادهميكتهر، قاالمگهرلهر 
وسى   –استانا قاالسىندا ورىس ءتىلدى مهكتهپتهرده قازاق باالالرىنىڭ ءبىلىم الىپ، تاربيهلهنۋى  . ءتۇرىپ قالعان

. پسيحولوگيالىق ءحالدىڭ كورىنىسى
*** 

جۇرتتىڭ ءبىر پاراسى انا . ءتىلسىز حالىق بوال ما؟ مهن حالىقتىڭ انا تىلىنه قاتىستى ايتىپ وتىرمىن: ويالنايىق
. انا ءتىلدى قاجهتسىنبهيدى، وزگه هلدىڭ تىلدهرىن مهڭگهرىپ االدى. تىلىنه جاتباۋىر پسيحولوگياعا ۇشىراعان

مۇنداي جاعدايعا قايعىرۋدىڭ رهتى . مايدى، تىڭداعىسى دا كهلمهيدىتىڭداوندايالرعا نه ءۋاج ايتۋعا بوالدى؟ ايتساڭ دا  
دهموكراتيا، ادام قۇقىعى جاعىنان اركىمنىڭ ءوز شارۋاسى، ءبىراق قوعامدىق قاتىناستاردا بۇل . جوق  –بار ما؟  

قاۋىمىندا ءتىل  ۇلتشىلدىقتىڭ وزهگى، سوندىقتان قازاق  –ءتىل دهگهن  . ماسهلهدهن كولليزياالر تۋىندايتىنى انىق
 20جاسى   –دهپ اتاالتىن جاس ۇرپاق  » تاۋهلسىزدىك قۇرداستارى«.  ساقتىق قاجهت. ماسهلهسى ساياسي دهرتكه اينالۋدا

بۇل . اكهلسه، نه بولماق» ءتىل تولقىنىن«اكهلدى، هندى » ءدىن تولقىنىن«والر قوعامعا . ارالىعىنداعى جاستار 30مهن 
. وندىقتان وركهنيهتتىك، قۇقىقتىق شهشىمدهر ىزدهۋ قاجهتس. هل بىرلىگىنه سىن  –

*** 
ۇلتتىق هكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتهتىنىڭ حابارالۋىنشا، قازاقستان حالقىنىڭ سانى مامىر 

مىڭعا كوبهيتىپ وتىرسا،  250جىل -هندى جىلما«. مىڭعا جهتكهن 1، 733ميلليون  17. ) ج 2016(ايىنىڭ باسىندا 
هگهر قۇداي قاالپ، وسى ءوسىم ساقتالسا، . دهگهن ساۋلهلى ءۇمىت بار» ميلليونعا جهتىپ قاالرمىز 20اق -جىلى 2025

. قازاقتاردىڭ بۇرىن بولىپ كورمهگهن جاعدايى  –بۇل  .   ميلليونعا جهتپهك 15قازاق حالقىنىڭ ۇلهسى ارتىپ، سانى 
مۇنداي جاعدايدا ءتىل عانا همهس، كوپ . داۋىمىز ىقتيمالميلليونعا جاقىن 20شهتهلدىك باۋىرالردى قوسساق، 

حالىقتىڭ دارىندى، تاالپتىالرىنىڭ ۇلهسى ءوسىپ، هل هڭسهسى كوتهرىلىپ، . جاعدايىمىز ساپالى وزگهرىستهرگه تۇسهدى
. تىڭ برهندتتهر ورىن الماق

*** 
امانگهلدى ايتالى وسى ماسهلهگه مىنانداي . ءتىل سول تىلده سويلهيتىن هلدهگى ۇلهس سالماعىنا تىكهلهي قاتىستى

) تۇركىستان ولكهسىن هسهپكه الماعاندا(جىلى رهسهي يمپهرياسى ساناق جۇرگىزگهنده  1887: دهرهكتهر كهلتىرگهن
ميلليون قازاق  6هلىمىزده «: ۇلى جىلى احمهت بايتۇرسىن 1913 ال. پايىز بولعان 10، 5پايىز، ورىستار  71، 9قازاقتار 

.  ج1920 :ۇلى اتاپ كورسهتكهن قازاقتاردىڭ سانى كهمي بهردى جىلعا دهيىن احمهت بايتۇرسىن -1959. دهپ هدى  –،   »بار
 3جىلدارى قازاق سانى  1950- پايىز، 30 – 1950 ،  پايىز 30 –.  ج1950، 8،37  –.  ج 1939، پايىز  58، 5  –

. ميلليونعا كهمىدى 3قازاق حالقى ) ءوسىمدى بىالي قويعاندا(وتىز جهتى جىلدا . جهتپهس حالده بولدى-ميلليونعا جهتهر
 .گهنوتسيدى) كوممۋنيستهردىڭ(قىزىل يمپهريانىڭ   –بۇل  . نه بولدى؟ ايتىپ تاۋىسپاس سۇمدىقتىڭ ءبارى بولدى

،  32,6% –.  ج 1970. بىلىنه باستادى) ءوسىمى(داپ هلىمىزده قازاقتاردىڭ ۇلهسى از-جىلدان باستاپ از 1970 
. 65%–.  ج2013، 63,7%  –  2009، 54,3 %–.  ج1999، 40 %–.  ج1989 ,36, 8%–.  ج1979

. باسقاشا ميلليوننان استام قازاق بار، ءبىراق ءتىل ماسهلهسىنه كهلسهك، ماسهله 11قازاقستان رهسپۋبليكاسىندا 
دهگهن ستاتيستيكا شىندىقتان » هركىن جازادى 63,2%قازاق هركىن وقيدى،   95,4%«جىلعى ساناققا سۇيهنسهك،  2009
ءتىلسىز . قازاق ءتىلىنسىز قازاق بولىپ جۇرگهندهر پايىزى ايتارلىقتاي: بىلهتىنىم. قيىن ءىس  –انىعىن ءبىلۋ  . الىس

. قازاقتارعا بوگده ءتىل انا ءتىلىنىڭ ورنىن باسىپ بارا جاتقانى ءحاۋىپتى. قازاقتار لهگى ازايار همهس
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*** 
ۇشاعىنا الماق؟ كىم بولماقپىز؟ جهكه ادامدار سوندا ءبىزدى كىم ق. ءيا دهلىك، قازاق ءتىلىنسىز قازاق بوال قويالىق

بار ۇدهرىس، ال حالىقتىڭ مارگينال بولعانىن كىم كورگهن؟ اسسيميلياتسياعا سان   –مارگينال بولىپ جاتىر، ول  
هلدهرى ) ميلليون2,956(، ليتۆا )ميلليون2,013 (، التۆيا )ميلليون1,325(جاعىنان قازاقتاردان الدهقايدا از هستونيا 

ءوز قاعىنان «: جۇرتتىڭ الدىنا ءتۇسىپ، نه كورىندى؟ انا تىلىنهن ادا بولۋدى قازاقۇسپهگهنده، بىزگه نه بولدى؟  ت
ءسوز انا . ماسهله، تىپتهن اتاۋدا عانا همهس. دهپ ته اتاۋدا» ۇلتتىق نيگيليزم«ونى عىلىمدا . دهيدى  –،  »جهرىگهن

. تىلىنهن بهزىنگهن قازاقتار تۋرالى
*** 

ساۋاتتى «وقىماعان قازاقتار جانه قازاقستاندىقتاردى . ب. اقستان جاعدايىندا قازاق باسىلىمدارىن، كىتاپتارىن تقاز
وزگه . قازاقتىق تۋرالى عىلىمي هڭبهكتى مازمۇندا نهگىزىنهن قازاق باسىلىمدارى ايتىپ، جازۋدا. دهپ ايتۋ قيىن» جاندار

ورىس   –بۇل  . زگه، ءتۇسىنۋ تاياز، حالىقتى جهته بىلۋگه ىنتا سايازالگوريتم باسقا، ۇندهستىك و: تىلدهگىلهرده
. جازاتىندارعا قاتىستى ايتىلعان ۋاجدهر-تىلىنده عانا سويلهپ

*** 
اق -كوپتهگهن ارىپتهستهرىم، زامانداستارىم نهگه ءبىر. مهن ورىس، قازاق تىلدهرىن قاتار مهڭگهرگهن قازاقپىن

سويلهيدى، تىڭدايدى، وقيدى، ءبىلىم االدى، ءبىلىم جانه تاربيه بهرهدى؟ نهگه؟ والر هكى تىلده، ورىس تىلىنده عانا 
 !ءتىلدى قاتار مهڭگهرمهگهن وسىنداي جاعدايدا، قايداعى ۇشتىلدىلىك؟

*** 
. كهزىنده رهسهي يمپهرياسىنىڭ ءتىلى بولدى. تۇسىنىكتى. ورىس تىلىنه كهلسهك، ول تىلده وكتهمدىك بار  

ول رۋحاني . اۋىلداعى ابايدىڭ ءوزى الهكساندر پۋشكين مهن ميحايل لهرمونتوۆ شىعارماالرىن اۋداردى. وقىدىق، ۇيرهندىك
ورىس ءتىلىن ۇيرهنسهك دۇنيه ارزانعا «: قارا سوزىنده اباي. قاجهتتىلىك جانه قازاق پوهزياسىنىڭ ورلهۋى بولدى

 دهگهنى بار همهس په؟» ورىسشا وقىعان ادامداردان كىسىلىكتى ادامدار شىقپاي ءجۇر«ءبىراق ونىڭ . دهدى  –،  »تۇسهدى
وقىدىق، ۇيرهندىك، . ورىس ءتىلى كهڭهس يمپهرياسىنىڭ، ونىڭ يدهولوگياسىنىڭ ءتىلى، ساياسات ءتىلى بولدى

هندىگى جهرده ءتىل ماسهلهسىنده وكتهمدىكتىڭ . هگهمهندىك بار. قازىر جاعداي باسقا. ءبىلىم الدىق، پايداسىن كوردىك
 . قاجهتى جوق

وزگه ءتىلدى مهڭگهرۋ ءۇشىن، الدىمهن، قازاق بولىپ االيىق، ءوز انا ءتىلىمىزدى اياالپ، قۇرمهتتهپ، تورگه 
باباالرىمىزبهن سۇحبات جاساي -ىقتار جۇيهسىندهگى ورنىن انىقتاپ، وتكهن اتاشىعارىپ، مارتهبهسىن ءوسىرىپ، قۇندىل

، ۇرپاقتارعا قازىنا، مۇرا بوالتىنداي دارهجهگه )والر اعىلشىن، ورىس ءتىلىن بىلمهي ءوتتى همهس په؟(االتىنداي هتىپ 
 . كوتهرۋ ماسهلهسى كۇن تارتىبىنده

زگه حالىقتار دا ءوتىپ كهلهدى، اۋهلى انا تىلىنده ءبىلىم الىپ بارىپ، ومۇنداي جاعدايدان جالعىز ءبىز عانا همهس،  
ءبىر هل، ءبىر مهكتهپ ) ءبىز كوپتهن بهرى ايتىپ جۇرگهن ۇسىنىس(ول ءۇشىن . كوپتىلدىلىككه وتكهن ءجون

تهپتهرىنه ورتا مهكتهپ ستاندارتى ءبىر بولسا، بۇگىنگىدهي ورىس، ۇيعىر، تاتار مهك. باعدارالماسىنا ءوتۋ قاجهت
باالالرى مهملهكهتتىك تىلده عانا ءبىلىم الىپ، تاربيهلهنسه،  سىنىپقا دهيىنگى بارشا هتنوستىڭ-4-1بولىنبهي، 
وسى ماسهلهنى مهنىڭ . دهگهن ماسهله تۇپكىلىكتى شهشىلهر هدى» قازاقتىلدىلهر«جانه » ورىستىلدىلهر«هلىمىزدهگى 

استاۋىش سىنىپتارىنان كهيىن كوپتىلدىلىكتى ماماندارمهن اقىلداسىپ ب. كوتهرگهنىمه ون جىلدان اسا ۋاقىت ءوتتى
ءتىل بوالشاعىن . سالىنۋ جاقسىلىققا باستامايدى، جۇرتپهن كهڭهسكهن ءجون» مهن بىلهمگه«. قۇپ-جۇرگىزسه، قۇبا
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. سۋبستانتسياسى

 اكادهميك، جازۋشىعاريفولال هسىم، 
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Лопатина және Иванова деген ғалымдар 
құраған «Орыс орфографиялық сөздігінде»  орыс 
тілінде 200 мыңдай сөз бар екені айтылған. Кірме 
сөздердің толық санын ешкім білмейді, бірақ грек, 
түркі, парсыдан алынған сөздер «он мыңдап сана-
лады» екен. Кірмелер арасында тілдік қорға енген 
түркілік сөздердің үлесі орасан. Мысалы, ғалым 
Е.Н.Шипованың жазуынша, колчан, шалаш, сун-
дук, казна, караул, ералаш т.б. сөздердің төркіні 
түркілерде жатыр: колчан – қылшан, баклажан – 
патлыджан, арбуз – қарбыз, сундук – сандық, каз-
на – қазына, караул – қарауыл, очаг – ошақ, ярлык 
– жарлық, daraban – барабан, беркут – бүркіт,
изюм – жүзім т.с.с. 

Көшпенділер образы тіпті славяндардың ертегі
лерінен де елеулі орын алады. Үш басты айдаһар 
да, Өлмес Кощей де – көшпенділер прототипі. 
Мәселен, «Кощей» деген түркінің «көшші, көшуші» 
деген сөзінен шыққанын О.Сүлейменов жақсы 
дәлелдеді. «Басурмане» – мұсылмандар, «день-
ги» – теңге! Бала біткеннің бәрі «Ералаш» кино-
журналын жақсы көреді. Журналға атау болған 
сөз – «сапырылысқан, араласқан» деген мағына 
береді, яғни, түбі – түркінің аралаш сөзі! Осы 
күннің сұлулары өз өмірін биік өкшелі аяқкиімсіз 

елестете алмайды,  бірақ «каблук» сөзінің де араб
түркі сөздерінің қоспасы екеніне назар аудармай-
ды. «Каб» арабша – «өкше» деген сөз екен. Атқа 
мінген бабаларымыз үзеңгіден аяқ сырғанамауы 
үшін аяқкиімнің өкшелігіне қағылған қатты 
былғарыны «қабылық» деп атаған. «Чемодан» сөзі 
де – арабтың jama – «киім», dan – «сақтау орны» 
деген сөздерінің қоспасы. Орыс халқының сөздік 
қолданысына түркі халқы арқылы енген. 

Фата – қалыңдықтың сәніне айналған зат 
атауының түптөркіні – түріктердің «алжапқыш, 
жолақ мата» дегенді білдіретін «futa», «foto» 
сөздері. 

«Сарафан» «sarара» сөзінен шыққан. Түрік 
ағайындар бұл сөзді әлі қолданады. Түбі – араб
парсылардың «sеraрa» – «құрметті киім» дегенінен 
шыққан кірме сөз.  Славяндарда «сарафан» деген 
– жеңсіз, жеңіл көйлек.

«Шалаш». В.И.Лениннің күрескерлік образын 
ашу үшін шалаштағы сүреңсіз өмірі үлкен полотноға 
айналып, кезінде оқулықтарға енгені белгілі. 
В.Дальге сенсек, сол «шалаш» та бағзы түркілерден 
алынған. Әзірбайжан бауырларымыз шатырды әлі 
күнге šаlаš дейді екен.                 

Енді «бисер» сөзі туралы айта кетсек, ғалым

ОРЫС ТІЛІНЕ 
ТҮРКІЛЕРДЕН 

ЕНГЕН СӨЗДЕР
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дардың біразы ұсақ маржанның бұл атауын да 
түркіге теліп жүр. Жоғарыда біз атаған Е.Н.Шипова 
да сөйтіп жаңылысқан. Бисер – арабтың «бусра» 
сөзінің көшірмесі. Ал «карандаштың» төркіні бізде 
екеніне еш шүбә жоқ. Ортасындағы қара графитіне 
бола түркілер жазу құралын «қаратас» деп атаған 
екен. Содан түрленіп, «қарындашқа» айналған. 

Ал үйіңіздегі диванның тарихы тіптен қызық. 
Еуропалық ғалымдар: «Бұрынырақта жазу жазыл
ған қағаз солай аталған екен», – дейді. Бірақ түркі, 
араб, парсыларда сарай ішіндегі патша тағы тұрған, 
төңірегінде уәзірлері мамыққа малтығып отыра-
тын орны бар биік жер – «диуан» деп аталғаны 
көпшілікке белгілі. Отырғанға қолайлы,  жұмсақ  
диванымыз сол «диуаннан» алынған. 

Сондайақ біз қолөнерге қатысты материалдар-
да авторлардың «фарфор» сөзінен қашқақтайтынын 
байқаймыз, «шыны», «қыш», «кәрлен» деген 
аудармалар қолданылады. Бірақ мұның ешбірі 
фарфордың мағынасын толық бермейді. Негізінен 
керамикалық, безендірілген, VII ғасырда Қытайда 
пайда болған ыдыстарды осылай атаған түркілер 
екен. «Фарфур» деген сөз түрік ағайындарда әлі 
де бар. Демек, бізге де жаттығы жоқ. Ал  бәрімізге 
белгілі қызғалдық гүлінің Отанын көпшілік Голлан-
дия деп біледі. Шындығына келгенде, қызғалдақ 
Голландияға Даладан әкелінген. Гүлдің қауызы  
сәлдеге ұқсайтындықтан, түркі халқы қызғалдақты 
«тюрбан» деп атаған екен. Тюрбан-тюльпан?! Ал 
«хозяинді» естігенде «қожайын» ойға орала кетері 
анық. Қожасы, егесі, иесі сөздері синоним санала-
ды. Бұл сөз түркілер қазіргі Ресей территориясын 3 
ғасыр билеген кезде славян тіліне енсе керек. 

Біз «колбасаны» «шұжық» деп аударып жүрміз. 
Сөреде «халал шұжыққа» дейін көз жаулап тұр.  
Десе де  көксөк қосып, мал қанынан жасалған 
немесе жылқы етін ұсақтап турап, ішекке салып 
сүрлеген  өз шұжығымызға обал емес пе?! Рад-
лов, Корш секілді ғалымдарға сенсек, «колбаса» 
түркінің «күлбасты» сөзінен шыққан екен. Атаба-
баларымыз шоққа қақталған сүр етті осылай атап-
ты. Колбасаның да ең әуелде қақталған түрлері 
ғана болған. Технология дамығаннан кейін басқа 
түрлері шықты.  Осыдан барып «шашлык» – кімнің 
сөзі?» деген сұрақ туындайды. Түрік ағайындарда 
«sislik» деген тағам әлі бар. «Шишлик» сөзінің 
түбірі «шиш» – «істік». Демек, «істікке түйреліп 
пісірілген ет» деген ұғым шығады. Әйтсе де өзімізде 
қолданылып жүрген «кәуап» та – тілге өте жатық, 
үйренген сөзіміз.

Осы күні жастар «лафа» сөзін көп қолданады. 
Бірі орыстан, енді бірі ағылшын немесе француз-

дардан келген шығар?! – деп долбарлайды. Бұл 
сөздің қазіргі қолданыстағы мағынасы – «бақытты, 
сәтті өмір». Осы «лафа» сөзі қалай пайда болған? 
Түркілерге арабпарсыдан енген «alafa» деген сөз 
бар. Сұлтандардың елшілерге жақсы жағдай жаса-
уы осылай аталады. «Көйлегі көк, қарыны тоқ» күй 
кешу! 

«Балбес» – қазақта «білмес», қырғызда «білбес», 
татарда «билбес». Мұны сөз шығындап, түсіндіру 
керек емес шығар?! Халықаралық дәрежеде 
қолданылатын «таможня» сөзін біз «кеден» деп 
аударып жүрміз. Тіл ғалымдары бұның төркіні 
түркілердің «тамғасы» дейді. Сыртқа шығарылатын 
мүліктен алынатын салық бізде «баж салығы» бол-
са,  түріктерде – «тамға» деп аталады.  Бір ғалымдар  
«таможнияны» осы «тамға» салығынан  туындата-
ды. Ал енді біреулері: «Билеуші тамғасын көрсетіп, 
алым жинайтындарды славяндар  «таможенник» 
деп атаған», – дейді...    

«Орыс энциклопедиясындағы» мына қызыққа 
қараңыз: «маяк» – май жақ! Бұрынғы заманда 
түркілер кемелерге алыстан көрінуі үшін мұнара 
басына лапылдатып май жағып қоятын болған 
екен.

«Карга» – түркінің «қарға» сөзі. «Старая кар-
га» деп славяндар өздері аса жақтырмаған кәрі 
кем пірді атайды. Осындайда қазекемнің қария
ларының «Өлмейтін құзғын ғана» деген сөзі еске 
түседі...   

Нашар, ескі көлікті «колымага» деп әжуалай
тыны мыз бар. Даль сөздігінде: «Қалмақтардың 
ауыр, үсті жабық арбасы», – делінген. Яғни, «қал
мақ арба»! Соған қарағанда, «бұл қазақтың,  біз
дің тілімізден енген сөз!» – деп айтуға толық 
хақымыз бар. Сондайақ архар – арқар, қавардак 
– қуырдақ, малахай  – малақай, казы – қазы, арык
– арық, сайга  – сайғақ, архалук – арқалық т.б. –
түркі тілінен, оның ішінде қыпшақ тобына жататын 
қазақ тілінен енген сөздер. Көбіне әлеуеті жоғары 
елдер ғана тілге ықпал ете алатынын ескерсек, 
атабабаларымыздың өркениеті озық болғанын 
байқауға болады. Шалвар, колчан,  калам, бога-
тырь, карандаш т.б. сөздер түркі өркениеті адам-
зат дамуының  көшбасында тұрған кезінде енген. 
Қазіргі кезде орыс тілі ағылшын тілінің ықпалына 
ұшырауда. Демек, озық елдер сол тілде сөйлейді... 
Біз кенжелеп қалғанбыз!  

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ,
«Парасат» мәдени-танымдық 

журналының бас редакторы
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Әдеттегідей жұмыс күні болатын. Қасымдағы 
әріптес оқытушы табиғат жайында, көктемнің бір 
әдемі шағы жайында әңгіме тиегін  ағытты. Әңгіме  
әсем табиғатты жасандырып, түрлендіріп, жаныңа 
шуақ құятын әндер тақырыбына ауысқаны сол еді, –
қалта телефонымдағы бір бейнежазба есіме түсті. Ар 
жағынан «Қыз Қорлан қор қызындай тамсандырған», 
– деп басталған ән бәрімізді жадыратып, жасантып
Маралды көлінің табиғатына бастап алып келгендей 
күйге орады. Әннің әуенді сазы мен Мұзафар ағаның 
табиғатпен үндескен нәзік иірімді лирикасы, басқаны 
білмеймін, өзімді бір сағынышқа бөлеген. 

 «Маралды» әні. Есіме осыдан 40 жыл бұрын 
өткен  жастық шағым түсті. Ән құдіретінің арнасында 
өмірімнің бір бөлшегі жатқаны анық. Ән әуені 
аяқтала бере, қалта телефон  безілдей жөнелген. 
Телефон құлағынан Жұматтың амандық сұрасқан 
дауысы естілді. Үнінде қуаныштың лебі бар. Жұмат 
сабырлы қалпымен біраз жаңалыққа қарық қылды. 
Осыдан тура бір ай бұрын Жұмат: «Туған жерді 
сағындым. Мына әнді саған жіберіп отырмын», – деп, 
«Маралды» әнін қалта телефоннан жіберген болатын. 
«Ән құдіретінің адам айтып жеткізе алмайтын рухы 
ма әлде туған жеріне деген шын ниеті ме?» деген ой 

 «ӨССЕК ТЕ 
  ҚҰШАҒЫҢНАН  

 АЖЫРАМАЙ...»

Құрметті «Туған тіл» альманахының

редакциясына!

Мемлекеттік тіліміздің еларалық қатынастарда

өзіндік орнын айшықтап отырған «Туған тіл»  альманахы

– тарыдай шашылған қазақ жұртшылығының рухани 

мазмұнын түлететін басылым. Еліміздің Ертіс өңірі де –

сыртта жүрген қазақ жұртшылығымен, оның ішінде 

Ресей Федерациясында өмір сүріп жатқан 

бауырларымызбен етене жақын аралас-құраласы бар

өңір. «Туған тіл»  альманахы алыстағыны жақындатып,

сыртта жүрген ағайынның ұлттық танымын кеңейтуге

үлес қосып келеді. Қазақ мәдениетін өркендету 

мақсатындағы міндеттеріңіздің бірі ретінде осы 

жолдарды Шарбақты ауданындағы 

Жылыбұлақ орта мектебінің 85 жылдық

мерейтойына орай тарту етсеңіздер.

Құрлық әскерлері әскери 

институтының профессоры, 

Мемлекеттік тіл кафедрасының меңгерушісі 

Биғат Ғайсақызы Тамаева,  Алматы қаласы

АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫННАН ХАТ
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мені де таңғалдырған.  Мен дереу телефон құлағынан: 
– Жұмат, «Маралды» әнін тыңдап тұрғанымды

қалай естіп қойдың?
– Не, дейсің? Менің мына жайыма ол да таң-

тамаша болғандай.
Иә, Маралды жері алыста жүрген перзенттерің  

осылайша сағына еске алғаны – шындық еді. 
Бейнежазбадағы ән әуені Маралды өңірінің жасыл 
алқапты табиғатымен  жымдасып кеткендей. Есіме 
алыста қалған балауса кезім оралды.

Ұмытпасам, 1975 жылдың қыргүйек айының 
бастапқы күндерінің бірінде Алтай өлкесінің Керей 
ауылында  сегізжылдық мектептегі сыныптастарым: 
Нұрбай, Айсұлу – үшеуміз түс шамасында 
Маралды жеріндегі «Қызыл таң» ауылына  келіп 
түстік. Мақсатымыз – Ресейдің Алтай өлкесіндегі 
сегізжылдық қазақ мектебінен алған білімімізді әрі 
қарай қазақ орта мектебінде жалғастырып, толықтай 
жалпы орта білім алу. Жолбастаушымыз – ауыл ағасы 
жасына жеткен Құрманбай аға. Сыныптасымыз, бала 
кезден құлын-тайдай бірге өскен Айсұлудың әкесі. 

Жол бойы үшеуміз де үнсіз келдік. Бұрынғыдай 
бала болып, бір-бірімізге айтар сөзімізден де 
жаңылғандаймыз. Іштей толқу үшеумізді де ойға 
батырған. Туған үй, ата-ана, тума-туыс, ауыл-аймақтан 
мұншама алыстап қайда барамыз? Қалай ойласақ 

та, мақсат-мүддеміз – қазақ ұлттық мектебінен орта 
білім алу. Біздің қобалжыған райымызды таныған 
Құрманбай аға ғана көңілімізді әлсін-әлсін  жылы 
сөздерімен демеп қояды. «Қызыл таң» ауылы 
Маралдыдағы ұйысқан қазақ ауылы екенін үлкендер 
жағынан құлағымыз шалып жүретін. Бірақ үш 
ұйықтасақ та, түсімізге енбеген осы жерге дәм тартып 
келерімізді бала жүрек қайдан білсін? 

Ауылдың ортасындағы кең көшенің орталық 
тұсына батыр Балтабай Баратбаевтың мүсіні қойылған. 
Мәшинеміз дәл осы жерге тоқтап, Құрманбай аға 
келгенімізді айтты. Көк қақпалы үйдің алдына 
келгенде аула есігін ашып, өзіміз шамалы талдырмаш  
қыз қарсы алды. Тосырқап тұрғанымызды сезді ме, 
үлкен ағамызбен ізет көрсетіп амандасқан соң бізге 
жылы шырайланып, бірден: 

– Е-е, ұлдар-қыздар, мен сендердің сынып тас-
тарыңмын. Атым – Шынар. Мына тұрған үй – енді 
сендердің штаб-үйлерің. Жоғарылатыңдар! – деп, күле 
амандасқанда  ғана жолбойғы қобалжу сейілгендей 
болды.  

Аула ішінде алдымыздан Сәуле шыға келгенде, 
үшеуміз де құтты Алтайдағы ауылға келгендей мәз 
болдық. Сәуле – бірінші сыныптан бірге оқыған 
досымыз. Ол бізден бір апта бұрын оқуды бастап 
кеткенін Алтайда жүргенде естігенбіз. Бірақ тап қазір 
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алдымыздан шығатынын білмеген едік. Сәуле мен 
Шынар бізге тұтас бір елдей көрініп, жат жерге емес , 
нағыз қазақ ортасына келгенімізді сезіндірді. 

Түскен үйіміз Қабидөш аға мен Шолпан тәтеміздің 
шаңырағы болып шықты. Шолпан тәте – біздің Керей 
ауылының қызы, осы Маралды жеріне ұзатылған 
апамыз, Шынардың анасы. Қабидөш аға өте биязы 
қалыппен бәрімізбен қол алысып, атымызды сұрап, 
жылы шыраймен амандасты. Осындай ерекше жылы 
амандасуы жай емес екенін ішім сезсе де, ағаның аса 
барлай қарағанынан ұстаз ағай екенін бірден түсіндім. 

Шай үстінде де бірлі-жарым сұрақ қойып, «осылар 
не біледі екен?»  дегендей  ақырын тамырымызды да 
басып: «Сендер енді мектепте жақсы оқыңдар!» – деп 
батасын берді. 

Арада қанша жыл өтсе де, осы бейнелер жүректе 
сол қалпында қала берді.    

Түс ауа Қабидөш аға мен Құрманбай аға біздерді 
«Қызыл таң» орта мектебіне бастап алып келді. Мектеп 
директорының бөлмесінде ұзын бойлы,  келбетті кісі 
қарсы алды. Мектеп директоры Сәдуақасов Фазыл 
ағай құжаттарымызбен танысып, мектеп жанындағы 

интернаттан орын бөлетінін әрі осы мектептің 
тоғызыншы сыныбына қабылданатынымызды 
айтқанда, біз де тарихи Отанымыздың табалдырығын 
аттағанымызға мәз болған едік.  

Ормандай орыстың ортасындағы ат төбеліндей 
ғана ауылдан келген біздерге, Алтай балаларына, 
«Қызыл таң» ауылы қазақ қауымының шаһарындай 
болғаны әлі есімде. Қазақы қарым-қатынасты 
кішігірім ауылда отырсақ та, аса бір қастер тұтқан 
біздерге нағыз еркіндік пен елдіктің ортасы болған 
«Қызыл таң», Маралды өңірінде өткен сол екі 
жыл ұлттық мазмұнды бойымызға сіңіруге негіз 
болғаны айдан анық еді.  Әсіресе таңертеңгілік ауыл 
радиосынан берілетін «Маралды» әні бәріміздің 
жүрегімізге «туған жерде тұғырыңды берік ет, еңбек 
ет, оқып білім ал» деп меңзегендей бойыңа шабыт 
беріп, алға жетелейтін. 

Алғаш естіген «Маралды» әнінің тарихы мен 
шежіресі  біздер үшін осылай танылған болатын. 
Ән мазмұны ел тарихынан бастау алғаны әрі өзің 
топырағын басып тұрған жер болмысынан жаралғаны 
маралдылық әр азаматтың жүрегіне туған жерге деген 
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ерекше сезім ұялататын.  Дегенмен де  ел мен жердің 
атын тарихқа шежіре етіп қалдыратын да – туған жер 
топырағынан жаралып, ел бесігінде тербеліп өскен 
ұл-қыздары. 

Бала кезімде өз анам (Зәйни) «Құсни, Қорлан» әнін 
баяу (әннің бірнеше варианты бар) айтатыны әлі күнге 
дейін есімде. Бірде маған Маралды нағашы ауылы 
екенін, Әлтай деген нағашы ағасының сал-сері болып, 
қысы-жазы мал-жанды ойламай, қайда той-домалақ 
болса, сонда ән салып, сауық құрып жүретінін айтты. 
Қыс түсе Әлтай нағашымыз ауылға оралады екен. Сол 
кездегі жасөспірім менің анам Әлтай нағашысынан 
осы «Құсни-Қорлан» әнін үйренгенін әңгіме етіп 
айтатын. Анам шебер әңгімеші еді, айтқанды бірден 
ұғып алатын құймақұлақтылығы бар. 

Нақышына келтіріп айтатын әні – «Қорлан» еді. 
Сол себепті болар, менің танымымда Маралды өңірі 
– ән өлкесі, жыр мекені. Осындай өнер  өлкесіне
келіп, екі жыл білім алуым мен үшін болашағымның 
бастауы болғандай.

Әрине, «Қызыл таң» орта мектебі Алтайдан келген 
төртеуміздің саналы тәрбие, ұлттық тіл мен діліміздің  
жанымызға нәр боп егілуіне себепші болған бірден-
бір  білім ордасы болды. Сыныптастарым алыстан 
келген біздерді бауырға тартып, жылы шырай 
танытып,  жастық ортаға бейімделуімізге ықылас-
ниеттерін таныта білді. 

Ауылдың «Қызыл таң» аталуы – кеңестік кезеңнің 
берген аталымы. Ал,  шын мәнінде, қазақ аталарымыз 
жер атауын сол жердің  адамға берер қасиет қырына 
қатысты қоя білгенін білеміз.  Әлімсақтан  түз өмірінің 
танымынан туындаған ауылдың атауы – Жылыбұлақ. 
Ауыл іргесінде бұлақтың бастауы бар. Сол оқушы 
кезімізде бұлақ басына шелегімізді иінағашқа іліп 
алып  баратынбыз. Бұлақ суы өз атына сай жылы, 
мөлдір жұмсақ болатын. Ол кезде шашымызды осы 

бұлақ суына жуатынбыз. Осындай Жылыбұлақтың 
суын ішкен ауыл тұрғындарында қазақы дархандық 
пен жылылық анадайдан көрініс беріп тұратын. 

Оқуға келген біздердің бар уақытымыз орта 
мектеп қабырғасында өтті. Балтабай Баратбаев 
атындағы бас көшеде орналасқан ауыл клубы мен 
мектеп үйі қатар бой түзеген. Мектеп еңселі, ақ 
кірпіштен қаланған, сырт тұрпаты «п» әрпі пішіндес. 
Мектептің сол қапталында малшы балаларына 
арналған интернат үйі болатын. Ұстаздарымыз Кәдау 
ағай, Мэлс ағай, Қайыртас ағайлар өте талапшыл 
болды. Ұстаздарымыз не айтса да, қалт жібермей  
орындауға тырысатынбыз. Математика пәнінен 
сабақ берген апайымыз – Зейнелқарап Нұрқанқызы 
әрдайым жастардың болашағы оқуда, ғылым мен 
білімде екенін баса айтатын. Өрелі ұстаздың осы 
пікірі ғылымға бой ұруымызға негіз болғандай. 
Сабырлы, сарабдал Ермырза ағай әдебиеттен сабақ 
бергенде,  әдеби шығармаларды майын тамызып, 
байыппен әңгімелеп, көкейге құйып, қиялымызды 
қияға қанат бітіретін. Көркем әдебиетті сынып болып, 
жарыса оқитынбыз. Әлем әдебиетіне қызығуымыз да 
осы кезде басталды. Ауыл поштасын асыға күтетін 
едік. Алдымен оқитынымыз –  «Білім және еңбек», 
«Мәдениет және тұрмыс» журналдары мен «Қазақ 
әдебиеті», «Лениншіл жас» газеттері болатын. «Бүгін 
осы газет-журналдарды оқыдыңдар ма?» – деп сұрап 
отыратын ұстаздарымыз біздерді білімді, саналы, 
сабырлы азамат болуға баулуға тырысты. 

Сол 70-80-жылдары жастардың қолында бүгінгідей 
қалталы телефон емес, бір-бір газет жүретін. Ал 
радио біздің әсем әуенді жан жолдасымыздай еді. 
Бір ғажабы – қазақ радиосы бүкіл қазақтың жанды 
даусы мен сөз бейнесі толқынды  жүрек соғысындай  
болып бойға жайылатын. Әлі есімде кешкілік радио 
торабында ауыл жаңалықтары берілетін. Оның ішінде 
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мектептегі білім мен тәрбие хабары да болатын. Дәл 
осы осы жергілікті мектеп хабарына келгенде, біздер, 
оқушылар іштен тынып қалатын едік.  Өйткені осы 
хабардың ар жағында «үздік», одан соң «төмен» баға 
алғандардың аттары аталатын. 

Отыз жыл мұғалім болсам да, бүгінгі уақытқа дейін 
мұндай әдісті өз басым әлі күнге дейін кездестірмедім. 
Ал енді осыдан кейін біздің сынып оқушылары 
төмен баға алмауға тырысатын.  Сыныптас достарым 
алғыр әрі елгезек болды. Бір қызығы – ұстазымыз 
айтқан тапсырмалар біз үшін заң еді. Біздің сынып  
қабілеті жағынан екі-үш топқа бөлінетін. Бірінші 
топ алғыр, жинақы, екінші топ тым пысық, үшінші 
топ алды-артына қарап, асықпай, екі топтың дәл 
ортасынан шығатын топ еді. Бір ғажабы – «білсем» 
деген құштарлықтары жоғары болды. Мен осы үш 
топтағы сыныптастарымнан білмегенімді үйрендім. 
Ең бастысы – адамгершілігі мол, көпшіл болып, бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақты 
болулары бауырмалдыққа бастады. 

Қырық жыл өтсе де, құрақ ұшып, әлі де 
іздеу лері – осындай кісілік қасиеттерінің ерте 
қалыптасқандықтарының белгісіндей.     

Әрине, көргені мен көңілге түйгені көп ұстаздар 
қауымының ерен еңбегі бізді үлкенді құрметтеуге, 
кішіге ізетті болуға тәрбиелегені – шындық. Ұстазы 
мықтының ұстамы да мығым болады. Мектеп 
директоры – Фазыл ағай, әдебиетші – Ермырза ағай, 
Дәуенов Бекен ағай, Әлжанов Қабидөш ағай, тарихшы 
Жанекеев Кәдау ағай, математик – Рақымжанов 
Мэлс ағай, интернат меңгерушісі – Шуганов 
Баймырза ағайлар шәкірттерін ермінезділікке,  бір 
сөзді болуға  баулыды. Ел ағаларының азаматтық 
позицияларындағы жүректілік, батылдық қасиеттері 
бүгінде шәкірттерінің бойына дән болып егіліп, елдік 
қызметтеріндегі еңбектерінен көрініс табуда. 

Өйткені соңғы 15-20 жыл шамасында 
мектептеріміздегі педагогикалық ұжым көбіне әйел 
педагогтардың еншісінде қалып келе жатқаны аян. 

Мектепте оқыған жылдарымызда педагог 
апайларымыздың қызметі ерекше болды. Біз, 
қыздар, сол кісілердей киініп, сәндеп шаш қойып, 
ең бастысы – «білімді болып, апайлардай сөз 
сөйлеп, жазу жазсақ» деп армандайтынбыз. Мектеп 
педагогикалық ұжымында Зейнелқарап Нұрқанқызы, 
Өскен Әменқызы – ұстаздық өтілі жағынан көп 
тәжірибесі бар жасы үлкен апайлар. Ол кісілердің бір 

барлай қарағанының өзі бізге сынақ болып көрінетін. 
Сонымен қатар жоғары оқу орнын енді бітіріп келген 
орыс тілі пәнінің мұғалімі Әлия Қалиқызынан 
үйренеріміз көп болды. Алматы Қыздар педагогика 
институтын қызыл дипломмен бітіріп келген апаймыз  
асықпай-аптықпай орыс әдебиетінен сабақ жүргізді.  
Әдепті, жұмсақ қарым-қатынас  Әлия Қалиқызының 
бойынан иіріліп тұратыны бәрімізді тәнті ететін. 

Біздер, жоғары сынып оқушылары, сол кездегі 
комсомол ұйымы мен пионерлер ұжымын басқаратын 
жас апайлар Сұлушаш, Баян мұғалималарымыздан 
білмегенімізді сұрап, үйреніп жүрдік. 

Сыныбымыз ұйымшыл болды. Күнделікті оқумен 
қатар мектептегі іс-шараларға  белсене қатысушы едік. 
Дәулет пен Меңдібай бәріміздің басымызды қосып, 
сапқа тұрған сарбаздай ортаға жиып, атқаратын 
жұмыстарды бөліп-бөліп беретін. Дәметкен екеуміз 
мектептің қабырға газетін шығаратынбыз. Шынар, 
Дана, Шолпан, Гүлшахар, Рәзия, Сәуле, Айсұлу, 
Нұржамал, Қарлығаш, Жанат – бәрі де шетінен 
өнерлі қыздар болды. Бүгінде сыныптастарым 
бірі дәрігер, бірі мұғалім, бірі экономист, енді бірі 
бизнес саласында еліміздің түрлі экономика мен 
шаруашылықтарында қызмет атқарып келеді. Дәулет 
пен Меңдібай – Жылыбұлақтың жылылығын сақтап 
отырған ел азаматтары.

Міне, бұл күндері аталған мектебіміздің 85 
жылдық мерейтойын атап өтіп отырмыз. Жоғарыда 
телефон шалған Жұмат – мектебіміздің 1976 жылғы 
түлегі. Ауған соғысының ардагері, мектептің патриот-
түлегі. 

Құрметті «Қызыл таң» орта мектебінің ұстаздары! 
Құрметті мектеп түлектері! Сіздерді Жылыбұлақ орта 
мектебінің 85 жылдық мерейтойымен құттықтаймын! 
«Өрелі ұрпақтың өрісті білім ордасы» атанған 
мектептің  мерейі биік болып, бауырынан түлеп 
ұшқан шәкірттері «даңқың мен дәулетіңді» асыра 
берсін! Қара шаңырақ –  білім ордасы атанып отырған 
мектептің мәртебесі алты алаштың ұлттық рухы 
болып биікке самғасын!

Жылыбұлақ орта мектебінің 1977 жылғы түлегі,
Құрлық әскерлері әскери институтының 

профессоры,
Мемлекеттік тіл кафедрасының меңгерушісі

Биғат Ғайсақызы Тамаева

АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫННАН ХАТ
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***
Шын азаматтық бақыт пен шын 

азаматтық қасірет, ең алдымен, 
өмірлік проблеманың қалай 
шешілгеніне байланысты.

***
Арман қашан да ұзақ, ғұмыр қашан 

да қысқа.

***
Адам үшін өмірдің мән-маңызы – 

азаматтық жауапкершілік.

***
Әрбір азаматтық үлкен мүдденің 

ең бірінші жауы – тоғышарлық.

***
Қатыгез қапас тоғышарлықтың ең 

алдымен жүгірер қаруы – қудалау, 
қорқыту, зорлық-зомбылық.

***
Күлкінің де күлкісі бар. Күлкі – 

шабуын білмесең, өз тірсегіңді өзің 
қиып түсіретін нар кескен қылыш 
сияқты қатерлі қару.

***
Серке Қожамқұлов – өз заманының, 

өз халқының реалистік келбетінің 
сахналық кескінін жасауда орасан 
зор еңбек сіңірген сахна шебері.

***
Олжас поэзиясының басты қаһар-

маны – жасампаздық.

Тіл туралы ойлану – бәрі туралы ойлау

***
Жалпақ әлемге жан дүниесін жайып 

салу – ақын адамның өзге жұмыр басты 
пенделерден жалғыз-ақ айырмасы.

***
Ақындық – саф алтындай ілуде бір 

кездесетін сирек талант.

***
Үлкен ақын – ел-ананың сан жылдап сарғая 

күтіп жүріп табатын сағынышты перзенті.

***
Хан тәңіріндей көкпен таласқан қайсар, 

қай жағынан қарасаң да, қапысын тапқызбас 
тәкаппар биіктердің бірі – Қасым.

***
Тапшы таланттан, таңқы дарыннан кемел 

суреткер шықпайды.
***

Өнерді өмірлі ететін – шындық.

***
Шындыққа адал шығарма ғана ұзақ өмір 

сүрмек.
***

Суреткерлік – дарынмен қоса азаматтық 
ерлікті де қажет етеді.

***
Биік бәйтеректің саясы да мол болады.

***
Ақиқат алдында адал емес суреткердің 

өнер алдында адал болуы еш мүмкін емес.

Әбіш Кекілбайдың қанатты сөздерін 
жинап дайындаған Закария Сисенғали
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Ықылас Оразбайұлы 1983 жылы ҚХР Шынжаң өлкесі Көктоғай ауданы 
Дүре ауылында дүниеге келген. 2007 жылы Іле педагогика институтын 
тамәмдаған. Шынжаң халық радиосынан «Сен мені алдамадың», «Ай 
мүсіні»  атты радио театрлары және басқа да мерзімдік басылымдардан 
сексеннен астам өлең, әңгіме, мақаласы жарық көрген танымал ақын.   

Кетем мен, кетем!   
Бағзы бір бабамнан қалған көш қой – бұл,   
Арқаның желі азынап түсімнен, сірә, кетпей жүр.  
Екі қолдың жұмысын егемен елімнен таба алам.  
Қамсыз болса да тұрмысым – болашағыма садағам.  
Аттай желген өмірде қақпай көргенше бөтеннен,   
Балақтан алған күдіктен аттаймын дағы кетем мен.  
Қалтаңдаған қарт болсам, қаламша қадауға жарармын,   
Қырпулы қыран Ер болсам, шаңыраққа уық қадармын.  
Өндірдей өрен жас болсам, кеудемді керіп өсермін,   
Көктемгі нұр мен нөсерге, көктегі күнге төсермін.  
Қабырына барып атамның қабырғаларымды бекіттім,   
Анамнан барып бата алдым, ана тіліме жетікпін.  
Асығым қалған белдер-ау, жасығың емес мен сенің,   
Ғашығым қалған туған жер – сағынышымсың еңселім.  
Алтын тұнған арнадан лайланған өзендер,   
Асығасың батысқа, ашынасың сезем мен.  
О, туған жер!   
Тұнығыңа пісірдің, тұғырыңнан ұшырдың,   
Қамыс құлақ тұлпардың қайыс ноқтасын сыпырдым.  
Жиғаным мен иманым, кісілігім де киеңнен,   
Сүйектен өтсе ызғарың, сүйегімменен сүйем мен.  
Бір түйір топырағыңа біртуар ерлер жазым боп,  
Атанын атам қомдаған атақты тауда жазық жоқ.  
Атын бір атағаныма қомданатұғын иығым,  
Қайырлы болсын өзгеге қадірі биік ұйығым.  
Елімнің ескі дәстүрі жойылмай тұрып аттанам,   
Қазан құлағы төртеуін мойындай тұрып, аттанам.  
Жанарым жанып жортамын, бөрімін, бірақ аш емес,   
Жатырқағандар – жау емес, мүсіркегендер – дос емес!   
Қақпанды басып кеткенде тірсегін шайнап қалдырған,   
Бөрідей ұлың барғанда құрметпен қара алдымнан.  
Өзге елдің озық үрдісін апару үшін кетем мен,   
«Оқтан қалған оралман» атану үшін кетем мен.  
Отанға жетсем ордалы, оттай жүрегім бұлқынар,   
Бетімнен қаққан бұл өмір бетімнен сүйер күн туар.  
«О,  байтақ Қазақстан!» – деп алшаңдай басып кеткенде,  
«Жауда қалған жерім» – деп жаутаңдай жасып кеткенде.  
Аппар көшіп жеткенде аппақ бір жаға, аппақ ар  
«Осыған да Алла шүкір!» деп отыратұғын шақ болар.  

Á¼ði æûðû

Шек бар ма екен құдіреттің ісінде,   
Мен далама айналыппын түсімде.  
Маңайларым мәрт, асқақ  
Айналыпты жалама құз-жартасқа.  
Жанарымда жайын тулап,  ай түнеп,   
Қабағымда қайың, талдар бой түзеп.  
Кеңсірігімді жұпарлы жұмбақ ән кеулеп,   
Миығымда миллион гүлдер сәнге өрлеп.  
Ерінімде ақша бұлттар дамылдап,   
Иегімде аққу,  қаздар мамырлап.  
Тауға айналған танауымды күн өбіп,   
Мұрттарымның арасынан бұғы өріп.  
Сол құлағым бөрілерге апан боп,   
Оң құлағыма дұға оқыпты апам кеп.  
Оң қолымда қойшы жігіт ысқырып,   
Сол қолымда сұлу қыздар іс тігіп.  
Көбелерімнің көк кіреуке мұзы еріп,   
Алақанымда ару атандар күзеліп.  
Аяғымда көш керуені бақытты   
Жыл құстарын ертіп келе жатыпты.  
Екпінімен теңселтіп жер бесікті,   
Дәл кеудемнен миллион жылқы өтіпті.  
Жалы жалын,  от орнындай тұяқты   
Тұлпарлардан дауыл тұрған сияқты.  
Дауыл ғажап бір аунатып өлкені,   
Шырын түстің жыртылыпты желкені.  
Түс түңлігі жыртылғанда орасан,   
Ояна сап жан-жағыма қарасам,  
Төсқалтамнан телефоным тепкілеп,   
Безектейді: «Бір сигнал кепті», – деп.  
Телефонымды дір-дір еткен, дір еткен   
Қолыма алдым тұлпар боп 

шапқан жүрекпен.  
Әлім жетпестен дауысымды да түзеуге,   
Дірілдеп кетті саусағым, 
Дірілдеп кетті тізем де.  
Батылданар да езбелеп,   
«Мақұлдан»  арыға сөз де жоқ.  
Тұтыға бердім әшейін,   
Тұқыра бердім әшейін,   
Аяғымменен жер қасып,   

Ê¼êòåì

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫ
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Шықшытты шылқа тер басып.  
О,  дариға-ай...  
Түсімде тау боп кетсем де,   
Өмірде дәу боп өтсем де,   
Бекер екен ғой,  бекер ғой,   
Уыздай жап-жас бір қыздың  
Уысында ғана екем ғой.  

Áiç æèûðìà¹à 
êåëãåíäå

Жер-әлемді адамзат уыстаған шағында,   
Көк темірге жан салып, құл ұстаған шағында.  
Көңілдерде көп есеп,   
Әкесі бір ағайын жуыспаған шағында.  

Жаны жұтаң жігіттен ұждан кеткен бұл күнде,   
Үлбіреген ұяңдық қыздан кеткен бұл күнде.  
Тоңып жүріп есейдік,  
Жүректегі салқындық мұздан да өткен бұл күнде.  

Тораптасқан тамаша,  тұрмыс тәтті көзге гүл,   
Табиғатқа жасаған қылмыс қатты кезде бұл.  
Жерден жеріп адамзат,  
Іздегенде ғарыштан гүл-қыстақты өзге өңір.  

Бота көздің мөлдірі лайланған заманда,   
Дала – аңның өлігі... құмай қанған заманда.  
Жиырмаға біз жетіппіз,   
Олай емес дүние,  былай маңған заманда.  

        ²ûçûë ã¾ë
– Апа,  тамақ істессем, бола ма?
– Сабағыңды қара,  жүгір,  жолама!
Есейгенде аспаз болайын деп пе едің?   
Тапсырмаңды жазып бітір, бол ана...   

– Апа,  үйді сыпырыссам, қайтеді?
– Қойшы болды,  қара жұмыс қай теңің?
Тапжылмастан кітабыңды оқышы,   
Миыңа түк кірмейді ғой,  әй,  сенің!   

– Айтышы әке, мен демдеген шай қандай?
– Тұзды уыстап салғансың-ау ойланбай.
Сабағыңды қарасаңшы,  бар, жүгір!   
Бұл сияқты мәнсіз іске айланбай.  

– Әке,  менің ән айтқым кеп тұрады.
– Әнші болып, не жарисың, шырағым?

Бұл әулеттен  «әу»  дейтін жан шыққан жоқ,   
«Өспес бала өнбес істі қуады».   

Одан да ана кітабыңды жақсы үйрен,   
Сабағыңды қара,  шықпа әсте үйден.  
«Білімдінің шамы жарық», – деген ел   
«Білімісіздің күні ғарып», – деп түйген.  

Сүйте-сүйте ол үйренуді жек көрді.  
Тіпті әке-шешесіне кектенді.  
Өйткені олар балаусаны созғылап:    
«Тек қызыл боп гүл ашасың!» – деп төнді.  

Әр балаға әке арманы – мұрат па?!   
Жұмақ болып көрінбес-ау жұмақ та!   
Кемпірқосақ жеті реңде болмаса,   
Шөптің бәрі тек қызыл боп гүл ашса.  

Ал адамның гүлден асқан сыры көп.    
Әлгі бала еш жұмысқа қыры жоқ.  
Еш нәрсеге қызықпайтын жандардың  
Жүрер еді бірі боп.  

Он бір жылғы оқудан соң нән сынақ    
Келген кезде басы-көзден қамшылап.  
Әке-шеше айдауымен сабақты  
Жақсы қарап еді жанын жаншылап.  

Бірақ,  бірақ нәтижесі мәз болмай,   
Одан шыққан ұрыс-керіс аз болмай.  
Оңашада күретамырын кесті қыз,   
Сартап сабақ үстелінен қозғалмай.  

Қызы өлді,  әке-шеше морт сынды,   
Өкініші ормандағы өрт сынды.  
Мың зарланып жылағанмен не қайыр,   
Қатал уақыт тыңдаған ба дерт-мұңды?   

«Қар-мұздаққа құстың нағыз сетері   
Жұмыртқасын басады екен», – деседі.  
Бірақ біздің кей отбасы ұя емес,   
Парниктерге ұқсап кетеді.  

Содан біздің өспірімдер былайғы  
Үп еткен бір қиндыққа құлайды.  
Он жасында дүниеден түңіліп,   
Шақай бауын байлай алмай, жылайды...  

Өмірдегі әр солған гүл – әр сұрау,   
Бұған, бәлкім, бастайсыз ба қарсы дау?   
Бір-ақ уыс бостандықтың қадірі   
Бір-ақ тұтам ғұмырыңнан артық-ау!   

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНДАРЫ
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Ала шабырандап қар кет-
кені мен, көктем шыққалы 
күн көзінен ызғарлы бұлт 
арылғанды қойды. Алдымен, 
бөктерді бүркеген дым қыл 
тұман анда-санда құлай жортып, 
қалың қара отты ұсақ бүрген, 
үшқат, сарыағаш, итмұрын 
аралас бадамша жазықшаны 
сілекейлеп, жиі-жиі ылғалдап 
тынады, артынан алыс бозалаң 
көкжиек іргесін түрді, болды, 

– күн райы тағы да суқылдай
бастайды. Сонан соң тағы да 
мажаураған мамырдың жып-
жылы шуағы, қара сірігі аткөпір 
қоңыр жабағы текшені бір сәтке 
маужырата жөнеледі. Бетін 
ұсақ ақ сөңке көпірткен көлбеу 
жазық бусанып терлеп сала 
береді де алдымен, бұта басы 
бөрте қалады. Тобылғы ұсақ гүл 
аша бастайды, жауқазын жары-
лып алақан жазады, әр жерден 

жұп-жұмыр ырғай істіктің ұшы 
секілді тебеншелеген сары 
қурайдың ұштары күреңіткен 
телшесі қылтияды. Буазыған 
қараған түбінен көгершін 
бөрікшесін дөңгелетіп жайып 
жіберіп атқұлақ көрінеді, шәйір 
шашады, қатты жұқа қабыршақ 
қошқар мүйіз ішінен іріңшелеп 
торсия қалған ұлу жандана-
ды, жерге тиген, дымқыл беті 
қара шіріктенген етік басы 
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көмілердей ұсақ шабыра арасы-
нан қанатын таралғылап торғай 
ұшып шығады. Осылайша, 
ұзақ күндер бойы бетін ақ қар 
бүркеп, астын тоң қарыған жер 
қыртысы көпсіген тұста анау 
бір ескі ақшылтым сыбағызған, 
бүршелері бүріскен бір түп 
ұзынша, ақ шөп түбінен бармақ 
басы сиярлық үңірейген көлбеу 
қуысқа іншелеген бір шоғыр 
ұсақ қара құмырсқа үйірінен 
бөлініп шықты. 

Қиыршық қатқыл топырақ 
аралас азық-түлігі мол өзгеше 
үлкен қарасын ыңғайланып 
бөлініп шыққан сарбаз-
дар тобының хабарын күтіп 
үнсіз қалды, ал алдыңғы 
шыққандар аралығын қарсы 
тастам қалдырып құйындата 
жөнеліпті. Соның ішінде 
алдыңғы мұрттарын айқыш-
ұйқыш қайшылап жіберіп 
қарауыл тастаған жалғыз дара 
төре құмырсқа топсалы кетпен-
ше мойындарын оң мен солға 
кезек тастап, маңайды, әуелі 

алысты шолады, кейі көлбеу, 
кейі сорайған өсімдік арасынан, 
қалың жықпыл жым ішінен 
жүрер жол таңдайды, дыбыр 
атаулыға зейін жұмсайды, бола 
қояр қауіпке назар тастайды, 
сонан соң ығы-жығы артқы 
топ шұбырып жете бергенде, 
тұмсығы тірелген ескі қара 
құмақ жылқы тезегін, қабыршақ 
қатты тасты, яки көлденең 
кезіккен қысқа сырықшаны 
әрі иінтек қол-аяғы соншалық 
тез қимыл байқатқан бүкіл 
шеміршек дене ме, иә болмаса 
сезімталдыққа жаралған анау бір 
тістеуік пішінді доға тұмсығы 
ма, басқаша құдіретті мырыш 
талша ма, осындағы әйтеуір ұлы 
мүше үйір шақырады, қайнаған 
қалың дүбірді аңсайды. Өткен 
жазда осы топты жұмыртқалап 
тастап кеткен, содан соң бұлар 
– топырақ шіркіннің шырынын
сорып жанданған, жәндік болған 
жан иелері. Жыл бұрын ғайыпқа 
кеткен ана құмырсқаның арты-
нан, ізі болмаса да, жаздайғы 

сарнаған жел, қыстайғы ұлыған 
боран, сабалаған жаңбыр, 
қапалақтаған қар, тіпті жер 
үстін жуып өткен тасқын суда 
сол өзіне таныс есіл иісті шай-
ып кетіре алмаған таныс со-
раппен сонылап кетіп барады. 
Бет алысы – сонау бір ескі қу 
мошқасы сылдыраған қалың 
бітік бүрген арасы, қураған 
қымыздығы мен саудыраған қу 
сөңке саумалдығы ұсақ сайғақ 
саранасы сұлаған ескі айыр 
өлең, жұмсақ қойбүлдіргенінің 
қысқа қуараң сабағы жапқан 
тоқымдай ғана ашық алаң.

Жаралмышында жан азығын 
жанталасып жүріп іздеп таба-
тын, әлі толық есейе қоймаған 
осы ұсақ құмшаның жуан 
ортасындағы құнаншаға құба 
топырақ арасында арбаңдап 
жүрген, құйрығы торсиған 
қара қоңыз кезіге кетті. Өзіне 
қарағанда, әлдеқайда үлкен, 
денесі де салмақты мақұлыққа 
құнанша құйылып келіп сап 
ете түсті. Сонан соң арттағы 
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қалың қарамықшалар да атойлап 
қаптап кетті. Алқын-жұлқын бір 
сәттік қана арпалыс соңынан 
торсиған салыңқы жер соғардан, 
көлденең қанат астынан, тіпті 
анау бір жүрек жұтқан біреуі 
жанталау үстіндегі қоңыздың 
алдыңғы аяқтарымен қағып 
жібергеніне қарамастан, тұп-
тура шошқа тұмсықтың өзіне 
тістеуікше қадалды. Жан-
ды жері сол екен бәлемнің, 
құнжыңдаған қоңыздың мысы 
мүлдемге құрыды. Сол-ақ екен,  
өңкей дүлейлер өлі денені ау-
натып алды. Тұс-тұстан ащы 
сілекейді төгіп жіберіп серейт-
кен қалпынша баяғы бағдарына 
қарай сүйрелей жөнелісті.

Ей, жәндік атаулының 
әулиесі, алал асыңа сүйіндім.

  ***
Бір жағын ала ирек ұсақ 

тау, енді бір тұсын соңы 
балыққұйрық тартқан жіңішке 
жон, ал тағы бір тұсындағы 
көлденең біткен долана-
лы жыныс орманның өкпе 
тұсын өкірген өзен тосқан 
беті безеу көлбеу жазықтың 
бір бұрышынан дәл со-
лайша қатар түзеген, кейде 
ұйлығып топтанғанымен, кейде 
бытыраған ерекше үлкен шоғыр 
көрінді.

Ойдағы өзенге құлама қолқат 
түбінде, жан-жағын дымқыл 
топырақ көмкерген белдеуше 
жер деңгейімен қарайлас аласа 
ғана көкшұбар жарықша тас 
жатқан. Құдіреттің әмірімен дәл 
ортасы ырсиып қаққа тілінген 
сол жер безінің үстін басып 
жақында сел жүрген. Айналасы 
қаспақталып қынаға толы сол 
өзекшедегі ұяға тоғайрақ қара 
батпақ тұнды, құмырсқалардың 
мекені бітелді, үлкен шығынға 
жолықты: алды тас жарығының 
түбінде тұншықты, кейбірі 
сербегін созған қалпы сұр көбік 

су бетінде қалқыды. 
Сеңнің жүруі былай болды: 

жон үстіне өткен қыс қардың 
қалың түскені соншалық, ұлы 
күнгейдің елігі мен арқары 
желсіз, үрлеусіз үсті-үстіне ақ 
мамығын көпіртіп тастай бер-
ген ұлы таудан азық таппай, 
лағып ойға құлаған, қуынды із 
аңду көріп, ит пен құстың, екі 
аяқты жемірдің азығы болған, 
ал жаз шыға бере қыс бойы 
сартап тартып, сіресіп жатқан 
сүрі қарды соңғы жауған 
сілбі жаңбыр жаппай езгілеп, 
жан-жаққа жалшаланған сең 
жүргізді. Әуелі әлгі ағардағы 
тағанша да жоны көрініп қана 
сұлап жатқан заманғы көкшұбар 
тастың айналасындағы бір түп 
шаңкішпен, қабығы қарадай 
сойылған қиқы-шойқы екі 
шоғыр қызыл талды да долы 
тасқын қопара жөнелген.

 Міне, сол апат арты-
нан ін ауыстырған, мекен-
тұрақ іздеуге, ұзақ күнкөріс 
тыныштық көруге ниетін берген, 
бастапқы ұсақ қара құмықтан 
түрі басқаша, өңкей шұйқұйрық 
жирен құмырсқалар да анау бір 
тоқымдай ғана ашық алаңға 
аяқ тастаған болатын. Бұратана 
босқыны көрген осынау өңкей 
ірі жиреннің сәулеті мен сесі 
алдыңғыдан өзгеше болатын: 
құмдақтың қызыл топырағының 
нілі бүкіл денесіне сіңген, өздері 
ылғи денелі «түйе секілді» ұзын 
сирақ бұл қатардың ең алдында, 
ол дағы талай шабынды көрген, 
тіпті бөтен бір әлуетті, дененің 
қасақана мыжып-жаншуына 
жолықса да, жұмсақ топырақ 
арасында талықсырап аман 
қалған. Сонан соң жаны кете 
жаздаған, қол-аяғын ұзақ уақыт 
оңды-солды ескектеп жанып 
шақырып барып, әлгі үйелеген 
шұңқыршадан сүйретіліп 
шыққан соң қасындағы жалғыз 
тал биік кекіренің басына 

өрмелеп барып, есін жиған, 
қарауыл тастап, қараң-құраң 
үйіріне қосылған анау бір аду-
ын ата құмырсқа жайымен ғана 
жебей жортады, аяқ алысы 
орнықты, өйткені бұл өзгеше 
үйірдің көбінің аузында, өзі 
яки індес ілік-шатысының 
күні былтыр ғана ін түбіне 
тоғанақтап тастаған, алды 
қомақты бейне бөрткен бидай 
секілді, бір-ақ сырты ақшылтым 
жұмыртқаларын көлденең 
тістеген, босқын көрген бұл 
үйірде барған жеріне тұқым 
тастауға, бір аумақты тұрақты 
иелік етуге, ұлы дүниенің 
қызығын жалғасты көруге осы-
лай қамыққан қалың қосын 
артынып-тартынып біржола 
көшкен болатын.

 Күн маңдайшаға тік шығып, 
қызу шашқан тұста алды-
мен арты арқан тастам ұзақ 
шұбырған сондай ретті ұзақ 
керуен талай төбе сүрейді, 
дөңес қағырды шола келіп, 
өз иісінің ендігі ұзақ тұрағы 
болуға лайық манағы жан-жағы 
бұта, ортасы саудыраған ұсақ 
шөмшекті тоқымдай жазыққа 
бәрінен бұрын жетті. Сөйтті 
де ауыздарындағы сопақша 
жұмыртқаларды, өзге жол 
азығын топырағы босаң сол 
дөңеске, құрғақ борпылдаққа 
көме салып, сол іргенің өзінен 
ылғи шар ұнтақ сама секілді 
жеңіл, шіріген, ішкі өзекшесін 
кеміруге де, ашыққанда азық 
көруге де ыңғайлы ұсақ 
шөмшектерді тұс-тұстап тере 
бастады. Әліне қарағанда, 
өз бойынан мелжемді, тіпті 
кейбір бөрене тектес ұзын 
сырықшаларды, әлгі ұрық 
тастаған үйінді борбастың 
үстіне маялап айқастырған беті 
арсалап жатты. Әйтсе де олар 
бір Жаратушының өзі ғана, 
бөгдеге емес, құмырсқаға нәсіп 
еткен аса шеберлік істетті. 
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Астыңғы бор топырақ, үстіңгі 
сағдар сама, денеден шыққан 
болымсыз дымқыл леп пен ауыз-
дан жұққан сілекейге араласып 
қомағын көтере бастаған шағын 
үйіндінің бүкіл өн бойы бір-
бірімен сіресіп желімдесе түсті 
де ара-тұра өздері ғана кіріп 
шығатын санап тауысқысыз 
өңкей ұсақ жолды тесіктер-
саңылаулар жасалды.

 Дәл осы тұста ол дағы 
ұзақ жүріс көріп, сол игілікті 
күткен. Түрі басқа болғанымен,  
тегі бір өзгеше, порым, жер 
үстін жортып қана емес, кезі 
келгенде, асатынан ұшыраған 
айбарға кезіксе, ұша жөнелетін, 
шылауыштанған ылғи айқаспа 
қанаттылар, тағы бір түрлі 
құмырсқалар әлдеқайдан ұшып 
келіп, әлгі қалың шоғырдың 
үстіне боран шығарып қонып 
жатты. Олар әуелде бойында 
жаны бар үлкенді-кішілі бөтен 
иістілерге ұқсас арбасып аз 
тұрды, шалғыларымен саба-
ласып тіресіп те көрді. Тіпті 
мінезі тентек анау бір кіршең 
қанаты жонын бүркеген біреуі 
алдыңғы қанатсыз қызыл 
құмырсқаның қайдағы бір 
қыңғысымен қырқыса жөнелді, 
ит жығыс түсті, ерсілі-қарсылы 
тістеуіктерін сойдитып шай-
насты. Осылай кезек түскен 
жұлқыныс үстінде біреуінің 
ұсақ түк қаптаған кедір-бұдыр 
бауырына әлдебір саларман 
тентектің қос мүйізді пышағы 
қадала түсті, сол-ақ екен, – 
әлгі әлжуаз серең етіп сұлай 
кетті. У үстіне у құйылса, 
қайдан оңдырсын? Өзге оспа-
дар сілекейді бойына дарытып 
көрмеген шетен сорлы өліп тын-
ды, қалың қимылды бүкіл иле-
ушеде жалғыз серейіп жатқан 
жемтікті тағы да өз иесі келіп, 
сүйрелей жөнелді де  отаушасы 
енді қалқия бастаған қарасыны 
молаң түпкі қуысқа, өңкей ұсақ 

жұмыртқаның арасына апарып 
көміп тастады.

 Жер кіндігінен өзіммен бірге 
жаралған мақұлығым, өлігіңді 
өзгеге бермейтін дініңнің 
қаттылығын сұрадым, қияр ма 
едің азынды көрген пендеге?

  ***
 Алыс пен жуықтан дәм 

үйірген, өздерінше керемет ұлы 
қимыл үстіне ойдан шұбырып 
шыққан әуелгі бір түп ақ 
шөп түбінен өрген ұсақ қара 
құмықтың шолғыншылары да 
жетті-ау, әйтеуір. Азығын жол-
дан тапқан бұл аз ғана шоғыр 
алдыңғы екеуінен де олжалы 
көрінеді: барлығы да құр ауыз 
емес, соларды бастап шыққан 
қара жылтыр төре құмырсқаның 
аузында торсылдағын өзі сорып 
солдырған өрмекші қалқияды, 
өзгесінің шыбын арқалағаны, 
енді шыға бастаған шөбе көк 
шегіртке тістегені, тіпті шамасы 
келмеген анау асау қара домалақ 
басын сап-сары түк қаптаған 
сом кеуде жынды көбелекті ар-
тымен шегініп, жалғыз сүйреп 
келеді.

 Құмшегір – дойыр қызыл 
болсын, қанатты қарабайыр 
болсын, әйтеуір алдымен ірге 
көмген екі жіктің бойында 
жаны бары табыспен кел-
ген керімге тұра жүгірісті. 
Олардың аузындағыны бірге 
жұлқылады, қабысқан бүйірін 
шығарып, шөлін басты. Со-
нан соң үш бұтардан құралған 
өңкей бұратана шашылған 
шанжау серектер анау бір 
үшқат түбінен, бөрікше мойыл 
астынан, қабығы сыдырылған 
қайың маңынан, кәрі теректің 
өзекше ұлпа қуысынан – қойшы, 
әйтеуір, шабырасы шашылған 
әлгі тоқымша жазықтың жан-
жағынан өздерінің көңіл соққан 
керегін ылғи қуранды өсімдік 
қиқымын күндіз-түні толассыз 

тасумен болды, илеуді отаулап 
ұлғайта берді.

 Азғана күн өтті. Әуелгі 
ұсақ құмық төре құмырсқа 
қасына өзімен үйірлес өңшең 
құнаншаны ертіп, ерінбей-
жалықпай қайта ұзақ сапар жол 
басты. Өзінше талай бұралаң 
асудан (әйтеуір таныс сорап-
тан жазған жоқ) әрең асты. 
Онысы: өскен ұяда қалған 
өзге үйірлесін, арттағы ана 
құмырсқаны сандалып жүріп, 
әрең тапты. Дегенмен күн 
асқан соң олар да жатсынып 
қалған көрінеді. Әуелде аздап 
сес көрсетісті. Сонан соң түп 
қотарыла жол алды. Көш соңын 
тағы сол төре құмырсқаның өзі 
бастады. Қызық-ақ, олардың аса 
елеусіз ұсақ тамақ тұяғының 
тарпындысы жер үстін жұмсақ 
сүргілеп майдалағанының үстіне 
денеден байқаусыз бу шығарған 
тұщы иіс бауыры тиген шөп 
атаулыны сарғайтып қуратты, 
тамырынан қырқылды. Сонан 
соң анау илеу мен мынау сағағы 
қураған ақ шөп астындағы ін 
арасына кеңдігі басбармақтың 
үлкендігіндей жол түсірді. Жол 
болғанда тіпті даңғыл, тақыр 
бұралаң.

Айдан айға ұласқан аса бір 
машақат, ерінуді білмейтін 
есепсіз үртіс қимыл соңы 
ақырласып тынды. Алыстан 
қарасаң, төңкерген қазан по-
рымды дөп-дөңгелек илеу 
ұясы, өзіндік үлкен орда – 
сесті қорған аядай жазықта 
меңдей болып қарайып тұрды. 
Жақын барсаң, айқыш-ұйқыш 
соншалық еппен тасталған ұсақ 
сөңке арасындағы тарау-тарау 
қуыстан бірі кіріп, бірі шығып 
жақтан құбылмалы қимылды 
көресің. Ішінде ақтылы-көгі, 
торысы мен құндыз қарасы ара-
лас тебінде жатқан мың жылқы 
секілді жан иесі осылай рахат 
тапты, өсіп-өнді, молайды, 
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желегі жалбыраған ұшпа қоңыр, 
қатқан жерден қан алмай тын-
байтын қарагер, түйе бұршақ 
секілді дөңкиген жылдым жирен 
өздерінің құт ұясына тұс-тұстап 
жем тасыды, тырбаңдап бой 
жазды, бүкіл айнала төңіректі 
үлкен әлемді тосқауылсыз еркін 
кезіп ырыздық іздеді, өздерінше 
ырғынға батты, табиғат 
тәңірінің сызығынан асқан жоқ. 
Бір мезеттік бақытын тапты, 
тып-тыныш бейбіт күннің, іргесі 
бүтін ұмытылмас ұлы өмірдің 
ләззатын көрді.

 Осылай жайымен жатқан 
күндердің бірінде аядай сол 
түкті жазықтың асқынған пәлесі 
сол әлемнің әулиесі бола қалған. 
Көзіне шалынған өзге жәндікті 
алдымен ысқырық дем шығарып 
шошытқан соң ісініп-кебініп 
арбайтын, көмейіне сыйғанды 
жұтып, ал  сыймағанды 
шағып алатын, сұққылайтын 
қырдың қызыл жыланы елеусіз 
қалыппен, менсінбес бір арыны-
мен сол илеуге келіп соқтықты. 
Сол-ақ екен, – ұзындығы кездей, 
үшбұрыш тұмарша басының 
шүйдеге көлденең біткен елеусіз 
айдарша мүйізгегі бар. Осынау 
асқан көңіл иесі ойламаған, 
ата тегінде де естіп көрмеген 
қорлауға жолықты.

 Әдетте түнгі салқында, 
аңыраған қатты желде илеу 
астындағы қалың қорыққа – 
қатпарлы қуыстарға сіңіп, нәрем 
алып, тыным табатын қалың 
бейнетқор бүгінгі шаңқиған 
ыстықта өзінің үйреншікті 
сірдемше саршобыр ұясының 
үстінде асыр салып жосып 
жүрген.

 Ысылдаған дауыс бөтен 
дүбір шығарып, кеудесімен сол 
құт ұяның іргесін шайқаған 
селебеге қалың дүлейлер тұс-
тұстап қаптай жөнелді. Тым 
шапшаң жәу-жәләм қимыл 
басталды. Жылдым жүрісті 

жылан аяқ астынан жұмсақ 
қатпар бауырына қадала түскен 
қара құмықты қайырылып келіп 
шағып шайнап үлгіргенше 
болған жоқ, құйрықтың ұшынан, 
арқа мен жонынан, қалың 
қабықты қабырғадан, тіпті ұсақ 
сақина порымды бауыр тұсынан 
қалың ине қадала түсті.

 Әдетте есірік көрінетін 
елеусіз жәндіктің жаны қандай 
аяусыз еді?! Қып-қысқа ойықша 
қара мүйізгегі бар ауыздан 
шыққан болымсыз сілекей не 
деген ащы, улы еді?!

 Қас қағымда сол өңірді өзі 
сұраған суыт жүріс иесінің өн 
бойын мыңдаған, он  мыңдаған 
сұмдық біздемшелер шұрықтап 
тесіп үлгірді. Тіпті арандай 
ашылған ауыздан, құйрық 
астындағы көлденең сызықтың 
өзінен қабырға сүйектің жық-
пылынан, жыпырлап-үңгілеп, 
өлсе де өкінбейтін қимыл иесі 
үңгірулеп кіріп жатты.

 Ғажабы сол: басы кесіліп 
бөлек қалса да, ұзаққа дейін өзге 
мүрдесі тулап жататын жансебіл 
денесі әуелде күтірлетіп жи-
ырылды, қамшы секілді шорт 
бүктетіліп тулады, сөйтті де 
әудем ғана жанталау көрсетіп 
барды да сылқ етті, тым тез 
өлді. 

 Міне, осылайша қара 
барқыт қапталдың хан төресі 
бола қалған, ол дағы талай 
мезгіл дәурен сүрген, бір-ақ 
оған да табиғат тәңірісі айнала 
төңірекке үкім жүргізуді өмір-
бақи жазбаған қырдың қызыл 
жыланы аз күн болса да, сол 
төңіректің апшысын қуырған 
әулиені санап тауысқысыз 
қалың қол азық қылды.

 Уа, анау арқалы таудың 
алақанат әулиесі, ойпаңның 
ойсыл қарасы, косылып жатқан 
көкшұбар тастың жирен қызыл, 
үш түтіннің сал жүрісті сарбаз-
дары, қайратыңнан айналдым! 

  ***
 Арада алшақ жыл өтті. 

Үзбей ұрық тастап, өсіп-өнген, 
оң мен солды, алыс-жуықты 
жорықпен, ұзақ жортақпен 
шолған, бір бөлектің бұратана 
бұла тұрғыны болған, кемеліне 
келген үлкен бір қара орданың 
иелері әуелі бөгде жан иесі таяу 
баруға бой тартып сескенетін 
жер-әлемнің патшасы секілді 
өңкей сайыпқыран атанған сол 
үлкен үйірге ғалам атаулының 
сирек кезігетін жауызы 
жолықты.

 Әншейінде ақырған 
өзені бар қоршау тау ішінен 
оңайлыққа шықпайтын, бадам 
арасында жүрсе де, байқап баса-
тын сұрғылт таудың сары аюы 
дәл бір салқын күздің кешінде 
аяқ астынан өзегі өртеніп ащы-
тұщыға зар болды. Әлдеқайда 
қаңғылестегісі келді де орман 
ішін тінтіп, ұзақ жүрді. Шы-
нын айтқанда, бұл өзі ұрғашы 
аю болатын. Күз болған соң 
еті көбдігіп үйіккен болар, тегі 
әлденеге жерік секілді болған 
соң салқын күздің кешінде 
аяңдап, қымыздың, яки шай 
иісіне ұқсайтын әлдененің 
буырқаны дәмі келді. Со-
лай тімтінді, аяғын жиілетіп 
қорбаңдаған беті әлгі алып 
илеудің алдына келіп тұрды. 
Қуанғаны соншалық, аздап 
аңырды да артынан алдыңғы 
епсіз сыңар аяғымен өңшең 
асылдың қиығынан құралған 
жұпар қоспаны тарпып-тарпып 
жіберді. Бұжырап жарылған, 
қоңыз иісі аңқыған алақанымен 
шошынып, өріп шыққан 
құмырсқаларды рахаттанып 
тұрып жалады. Түшіркенген 
соң сілекейі шұбырды. Дәмдене 
қалған ауыз қуысына өңкей ұсақ 
бөріткен секілді жер үстінде жоқ 
тамаша бір тарыдай ұсақ дәм 
түсті.

 Сары аю рахат тапты, 
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тұмсығынан өрлеп шыққан 
әлдебір шошынды топтың 
алды жортуылдап барып қызыл 
шеміршекке ілінді, тіпті артаман 
өрлеп желбезекке барды. Сол 
сәтте байғұстың бойы байсал-
дап, түшкіріп қойды. Балақтан, 
бастан өрмелеген тағы бір 
шоғырлар анау қайызғақтанып, 
қарадай қышыған қалың 
терілерді, қалың күшті жуан 
қылшық жүн арасын тінтіп 
шаққылағанда сабалақ жүнді 
сары аю келісіп сүйсінді, 
сүйсініп тұрып, қара қоңыр шаң 
боратып, илеуді тағы тарпы-
ды. Өңкей шар дәрілерді ұзақ 
жылғы қан-тердің құймасын 
емін-еркін шашты. Соңында 
ұйлығысып, шұрқырасқан құны-
перені шыққан үш бірдей ұлы 
нәсілдің ұясы солай зауалға 
жолықты.

 Әр заманның тұсында бір 
сұрқылтай: мәңгілік дәурен 
жоқ. Ұзақ жылғы ұлы тірлік 
ұясы ұлы жон тарлан даланың, 
сондай ағынан асқандардың 
жазасын беретін бір мергені  
бір мезеттік сарығын басқан 
сандалманың сазайын берді. 

Сол күннің ертеңінде тапа-
тал түсте дәндеген жеріне тағы 
келген сары аюды жалғыз тал 
оқпен серең еткізді. Анасы 
туған апан аузындағы жын-
ойнақтан, табиғат әлемінің өзіне 
меншіктеген ну жыныстан ұзап 
шығып, ұзын сары жонның 
жотасын сыдырып, аң біткенді 
үркіткен, дүниенің шырқын 
бұзған, аузына түскенді бітеу 
сорып, борсытып, сасытып жеп 
жатқан кеуделінің керіскедей 
терісін сол мерген өзен бойына 
керіп тастады, өті мен табан 

майын үлпершегінің қабын сы-
лып алды.

 Уа, илеудің ұсақ перілері! 
 Аюдың аузына түссең де, 

алдына түскен жоқсың ғой, 
шашылған тарпынды ішінде 
ін түбінде, яки пәле тиген соң 
бас сауғалап аман қалғаның аз 
ба еді? Мың жылғы орданың 
бір күнде шаңырағы шарт 
сынса да, кезі келгенде бір 
жолғы қимылыңның өзі сон-
дай құт ұяңды, ұлы ордаңды, 
отырарыңды оңдамасына кім 
кепіл? 

Ей, үш атаның ұсқынды 
рухы, ұлыстың ұлы күні енді 
туды. Берекеңнің, қажырыңның 
ғана құлы болайын!

 Жұмабай БІЛӘЛҰЛЫ, 
ҚХР 1985 жыл.
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