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Талғат
МАМАШЕВ 
«Туған тіл» альманахының 
бас редакторы

Алғы сөз
Құрметті оқырман! 
Міне, «Туған тіл» альманахының 2016 жылғы 

алғашқы нөмірі де қолыңызға тиіп отыр. Жылашар 
санда жаңа кезең міндеттерін өткен жылы қол 
жеткізген биіктерімізбен салыстырып межелеп 
алу ежелгі дәстүріміз саналады. Ал, өткен жыл 
Қазақстан үшін маңызды да айтулы жыл болғанын 
барша жұртымыз біледі. Ең байырғы өркениет 
бастауы болған Сақ пен Ғұннан тамыр алатын қазақ 
ұлтының жеке хандығы құрылып, мемлекеттігіміздің 
жарияланғандығына 550 жыл толуына орай былтыр 
елімізде айтулы мерекелік  іс-шаралар дүркіреп өтті. 

Ал биыл Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 
тура 25 жыл толып отыр. Осыған орай «Туған 
тіл» альманахы биыл шығатын төрт нөмірін де 
еліміздің тәуелсіздігін насихаттауға арнаумен қатар 
қазақ тілі, тарих, шетелдегі қазақ тілінің жағдайы 
мәселелерімен де өз оқырманын таныстыруды басты 
бағыт етіп ұстайды. 

Қолдарыңыздағы альманахтың алғашқы беттері 
ҚР Президентінің Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауының мәтінін жариялаумен ашылып отыр. 
Жолдаудағы көтерілген негізгі мәселелердің бірі 
ретінде мемлекеттік тілді дамыту, өркендету 
болғандығын біз қуана құптадық. Альманах 
оқырмандарының да бұл реттегі ой-пікір, лебіздері 

көп жағдайда осы арнада тоғысты.  Тіл – ұлттың 
жан жүрегі десек,  ана тіліміздің өсіп-өркендеуі 
мен қазақ ұлтының дамуы егіз құбылыс екендігін, 
Жолдаудың тіл болашағын айқындаудағы маңызды 
құжат екендігін оқырмандарымыздың бәрі де бір 
ауыздан қолдайтындығы байқалады. Осы жайтқа 
байланысты қазақ тілінің дамуына үлес қосып 
жүрген шетелдік  қазақ ғалымдарының альманахтың 
жаңа санында жарияланған ғылыми мақалалары 
мен ақын-жазушылардың көркем шығармалары да 
оқырманның ойына – ой, біліміне – білім қосады 
деген сенімдеміз.

Биыл қазақ елінде мерейтойлар аз емес, соның 
бірі М. Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театры құрылуының 90 
жылдығы болып отыр, қазақ мәдениетінің айтулы 
мерейтойына байланысты альманахта арнаулы 
мақала берілді. Ал, «Қазақ тілінің қайраткері» 
айдары «Қазақ тілі» қоғамының президенті, 
академик Өмірзақ Айтбайұлының  80 жасқа толған 
мерейтойына арналды. Екі мақаланың да танымдық, 
эстетикалық, тәрбиелік сипаты айрықша. 

Ел жаңалығына елеңдеп отыратын өздеріңізден 
«Алыстағы ағайыннан хат» айдарына жер 
реформасына байланысты ойларыңыз бен 
пікірлеріңізді күтеміз. 

Алыстағы ағайынға амандық-саулық тілей 
отырып, Қазақ елінің әр атаулы күндерінде 
амандықпен жолығайық дегіміз келеді.            

РЕДАКТОР БАҒАНЫ
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Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутаттары 
мен Үкімет мүшелері! 

Ханымдар мен мырзалар!
Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын 

желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 
25 жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – тәуелсіздікті 
нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің 
ширекғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған қол 
жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын 
мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай 
өткелі күрделі, өкпегі көп бұралаң жолдан өтуге 
тура келеді.

Заманның беталысын өздеріңіз көріп отырсыз-
дар. Аса күрделі, қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа 
қатерлері мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген 
жаһандық ахуал біздің көз алдымызда өзгеруде. 
Алпауыт елдердің текетіресі мен өзара санкциялар 
алмасу дүниені тұйыққа қарай бастауда. Біздің 
басты экспорттық өнімдеріміздің дүниежүзілік 
нарықтағы бағасы еселеп құлдырады. Бүгінгі 
ахуал – біздің жетістіктерімізді сынға салып, 
елдігімізді шыңдай түсетін уақыт тезі. Жауапты 
сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ – Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ  
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА 
ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ АХУАЛДА:

ӨСІМ, РЕФОРМАЛАР, 
ДАМУ
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аянбай тер төгуіміз керек. «Біріміз – бәріміз үшін, 
бәріміз – біріміз үшін» деген қағиданы ұстанып, 
еңбек етуге тиіспіз. 

Сәт сайын құбылған аласапыран заманға сай 
амал болуы керек. Ең жақсы жоспар – уақыт тала-
бына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның 
беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспар-
ларымызды жөндеп отырамыз. Біздің мақсатымыз 
– елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отаны-
мыз – Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі 
ең дамыған 30 мемлекеттің  қатарына қосылып, 
бай да қуатты елдермен иық түйістіру. Біз бұл 
мақсатымызға міндетті  түрде жетеміз. Мен бүгін 
жаңа қатерлері мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген 
жаңа жаһандық нақты ахуалда дамудың басты 
бағыттарын айқындайтын  Қазақстан халқына Жол-
дауымды жария етпекпін.

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті Парламент депутаттары, Үкімет 

мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
Бірнеше күннен кейін тарих ел Тәуел сіз дігінің 

25 жылдығының есебін бастайды. Небәрі ши-
рек ғасырда Қазақстан жаһан дық шаруашылық 
байланыстарға қосыл ған егемен ұлттық эко-
номика және ұлт тардың әлемдік отбасының 
толыққанды қатысушысына айналған мемлекет 
ретінде қалыптасты. Біз бәріміз бірге көптеген 
сынаққа төтеп бердік, шынығып,  нығайдық. Біз 

өзіміздің бүкіл тарихымызда көз көрмеген табысты 
экономикалық даму қарқынына қол жеткіздік. Біздің 
халқымыз бұған дейін ешқашан бүгінгідей жақсы 
өмір сүрген емес. Біз көп нәрсеге қол жеткіздік.

Қазір әлем шапшаң қарқынмен өзгеруде. Басқаша 
дәуір туып келеді. Біздің көз алдымызда өзгеше 
мүмкіндіктері мен тәуекелдері бар жаңа жаһандық 
нақты ахуал пайда болуда. Бүгінде Қазақстан 
экономикасына әлем дік рыноктардағы құлдырау 
туындатқан бірқатар сыртқы факторлар теріс әсерін 
тигізуде. Жаһандық дағдарыстардың шығу төркіні 
біздерге байланысты емес. Жаһандық дағдарыстар 
ықпалынан ешкім де сақтанып қала алмайды.

І. Жаңа жаһандық нақты ахуалдың сын-
қатерлері

Бүгінде бізге де әлем дамуының бүкіл сын-
қатерлерін көре білудің маңызы зор.

Біріншіден, қазіргі жаһандық дағдарыс жап-
пай қамту сипатына ие. Іс жүзінде барлық әлемдік 
рынок – қаржы, көмірсутегі, метал дар, азық-түлік 
және басқа да рыноктар тұрақ сыз. Біздің экспорттық 
өнімдерімізге сұра ныс тың төмендеуінің негізгі 
себебі де  – осында.

Екіншіден, әлемнің барлық экономикаларын-
да да экономикалық өсімнің баяулауы байқалуда. 
Бүгінде жаһандық ІЖӨ өсімінің үнемі төмендеуі 
жөніндегі болжамдар ешкімді де таңғалдырмайды. 
2011 жылдың күзінен бастап Халықаралық валюта 
қоры оларды 5-тен 3 пайызға дейін төмендете оты-
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рып, болжамдық көрсеткіштерді 6 рет қайта қарады. 
Және, шамасы, бұл да – шек емес сияқты.

Үшіншіден, бүгінде мұнайдан түсетін супер-
табыс тар жоқ.

Төртіншіден, жаһандық экономика саяси 
факторлардың қысымын сезінуде. Әлем тұрақсыз 
бола түсті. Жетекші державалар бір-біріне қарсы 
санкциялар енгізді. Олардың арасындағы сенім күрт 
төмендеп кетті. Таяу және Орта Шығыс, Солтүстік 
және Орталық Африка өңіріндегі тұрақсыздық пен 
дау-жанжалдар кең ауқымды босқындар ағынына 
апарып соқтырды. Әрбір күн террорлық актілер 
мен ондаған адамның қаза тапқаны туралы ха-
бар жеткізуде. Бүгінде халықаралық терроризм 
әлемге елеулі қатер төндіріп тұр. Бұл – тәуелсіз 
мемлекеттердің ішкі істеріне сыртқы күштердің ара-
ласуы жолымен мемлекеттілік күйреуінің нәтижесі.

Әлемнің дамуы күштердің әлемдік және өңірлік 
орталықтарының арасындағы қатаң бәсекелестік 
аясында жүретін болады. Жаңа жаһандық өмір 
шындығының сын-қатерлеріне біз өзіміздің нақты 
мүмкіндіктеріміз негізіндегі біртұтас іс-қимыл стра-
тегиясын қарсы қоюымыз керек.

ІІ. Қазақстанның дағдарысқа қарсы 
мүмкіндіктері

Жаһандық дағдарыс – тек қауіп қана емес, 
сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер. Әлемдік 
ауқымдағы көптеген компаниялар дамудың 
дағдарыстық кезеңінде сәтті компанияларға айнал-
ды. Іс жүзінде соңғы жарты жүзжылдықта табысқа 
қол жеткізген елдердің бәрі тура мағынасында 
нөлден бастаған болатын. Біздің Қазақстанның 
өзі де дағдарыс дәуірінде өмірге келді. Алғашқы 
онжылдықта – Тәуелсіздіктің қалыптасуының ең 
қиын кезеңінде – біз негізінен «мұнайсыз» өмір 
сүрдік. Тәуелсіз Қазақстан әр кезде де сыртқы 
экономикалық стихияларға кереғар дамып отырды. 
Біз Тәуелсіздігімізді жариялаған өткен ғасырдың 
90-жылдарының бірінші жартысы біз үшін қолайлы 
бола алды ма? Ол уақыттары өндіріс тоқтап, адамдар 
жұмыссыз әрі өмір сүруге қажетті қаржысыз қалды. 
Біз лайықты түрде, қадам сайын ол дағдарысты 
еңсере білдік. Біздің еліміз өзгерістердің алғашқы 
нәтижелерін енді ғана сезіне бастаған сәтте 1997-
1998 жылдардағы Оңтүстік-Шығыс Азиядағы қаржы 
дағдарысы келіп жетті.

Сол уақыттары қабылданған стратегиялық 
шешімдер мен іс-қимылдар маңызды оң сипатты 
мәнге ие болды. Ол – кең ауқымды жекешелендіру 
мен біздің экономикамызға көптеген трансұлттық 
компаниялардың келуі. Сол кезеңде біз жаңа елор-
дамыз – Астананың құрылысын қолға алдық, Ка-

спий құбырлы өткізгіш консорциумы жұмыс істей 
бастады, «Қазақстан-2030» Стратегиясы бастау 
алды. 2007-2009 жылдардағы дүниежүзілік қаржы 
дағдарысы туындаған кезде Ұлттық қор құру тура-
лы шешімнің маңыздылығы мейлінше айқын бола 
түсті. 20 миллиард доллардай – Қазақстан ІЖӨ-
сінің 14 па5йызы – жұмыспен қамтуды қолдауға, 
жолдарды жөндеп, салуға, қалалар мен ауылдар-
ды көріктендіруге бөлінді. Банк секторы, шаруа 
қожалықтары, шағын және орта бизнес көмекке 
қол жеткізді. Арам ниетті құрылыс салушыларға 
алданған мыңдаған үлестік құрылысқа қатысушылар 
мемлекеттің ізгілікті ерік-жігерінің арқасында жаңа 
тұрғын үйлер алып шықты.

Біз дағдарысқа қарсы екі жоспарды әзірлеп, 
дәйектілікпен жүзеге асырдық. Бұл – біздің 
экономикалық қиындықтарды еңсерудегі зор да 
табысты тәжірибеміз. Қазіргі жаһандық дағдарыс 
біздің басымызға күтпеген жерден келіп түскен жоқ. 
Мен жаңа толқынның қайткенде де келіп соғатынын 
талай рет айтқанмын. Бұл жолы Қазақстан 
дағдарысқа қарсы алдын алу стратегиясын алғаш рет 
қолданып отыр.

Біріншіден, біз қазірдің өзінде индустриялық-
инновациялық дамудың екінші бесжылдығын 
бастадық, яғни, шикізат ресурстарына ғана қарап 
қалмайтын экономика құрудамыз.

Екіншіден, біз «Нұрлы Жол» Мемлекеттік 
инфрақұрылымдық даму  бағдарламасын 
қабылдадық. Дағдарысқа қарсы шаралардың 
маңызды аспектісі ұлттық валютамыз – теңгенің 
еркін бағамға көшуіне байланысты болды.

Үшіншіден, біз «5 институттық реформаны 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рын жүзеге асырудамыз. Парламент Ұлт жоспарын 
заңнамалық қамтамасыз ету үшін жұмыс істеуде. 
Ол – 80-нен астам заң. Олар біз жоспарлағандай, 
2016 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істей бас тайды. 
Шағын және орта кәсіпкерлік үшін әкімшілік 
кедергілер жойылуда, мемлекеттік басқару, білім 
беру мен денсаулықсақтау жетілдірілуде. Осы 
шаралардың бәрі де мемлекетке, қоғамға біздің 
экономикамызға қосымша төзімділік береді.

Төртіншіден, біз қажетті мемлекеттік қор мен ал-
тын-валюта резервін жинақтадық.

Бесіншіден, менің тапсырмам бойынша, бұған 
дейін мен айтқандай, мұнай бағасы барреліне 
30-ға дейін және 20 долларға дейін төмендеген 
жағдайларға ойластырылған іс-қимыл нұсқасы 
әзірленді.

Алтыншыдан, Қазақстанда инновациялық инду-
стрияландыру шеңберінде  құрылған экономиканың 
жаңа секторлары экономикалық өсімнің 
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драйверлеріне айналуда. Көптеген өңдеуші салалар 
өсім көрсетіп отыр. Бес жылда өңдеу өнеркәсібі 1,3 
есе, химия өнеркәсібі мен құрылыс материалда-
ры өндірісі 1,7 есе өсті. Мәшине жасау өнімдерін 
шығару 2,2 есе, экспорт 3 есе артты. 800-ден астам 
индустриялық жоба жүзеге асырылды. Биылғы 
жылы металлургия өнеркәсібі бірден 15 пайызға, 
химия өнеркәсібі 3,2 пайызға ұлғайды. Минералды 
өнімдер өндірісі 3,2 пайызға, киім-кешек 4 пайызға 
өсті. Дүниежүзілік банк пен Азия даму банкі 
Қазақстан үшін 2016 жылға жоғары экономикалық 
өсу қарқынын болжап отыр.

Жетіншіден, қазақстандықтардың экономикалық 
мінез-құлықтары өзгеруде. Еңбек өнімділігінің 60 
пайыздан астамға артқаны байқалып отыр.

* * *
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей 

бақуатты тұрмыс кешіп көрген емес. Тәуелсіздік 
алғаннан бері 1300-ден астам денсаулықсақтау 
нысаны мен 1700-ден астам білім беру ошағын 
салдық. Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі 
құралдармен жабдықтадық. Аса күрделі опера-
цияларды өз елімізде, өз дәрігерлеріміз жасайтын 
жағдайға жеттік. Жалпы халықтың тұрмысының, 
денсаулығының түзелуі, санының өсуінің 
нәтижесінде қазақстандықтардың орташа өмір 
ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  

Мемлекет қандай жағдайда да әлеуметтік 
міндеттемелерін шашау шығармай орындап 
келеді. Тарихымызды түгендеп, мәдениетімізді 
өркендетуге қол жеткіздік. Жаңа жылдан бюд-
жет қызметкерлерінің жалақысы, әлеуметтік 
жәрдемақылар мен шәкіртақы орташа алғанда,  
30 пайызға дейін көбейеді. Осының барлығы 
халықтың болашаққа сеніммен қарап, алаңсыз  
өмір сүруіне толық негіз болады.

Құрметті қазақстандықтар!
Осыдан екі жыл бұрын мен «Қазақстан-2050» 

Стратегиясын жарияладым. Осы уақыттың 
өзінде-ақ біз оны жүзеге асыруда, тіпті, жаһандық 
дағдарыстың теріс ықпалына қарамастан, орасан зор 
нәтижеге қол жеткіздік.

Біріншіден, «Давос» экономикалық форумының 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі көрсеткіші 
бойынша, Қазақстан әлемде 42-орынға ие болды.

Екіншіден, бизнес үшін барынша қолайлы 
жағдайлар жасайтын елдердің әлемдік рейтингінде 
Қазақстан 41-позицияны иеленді.

Үшіншіден, бүгін, 30 қарашада, Қазақстан 
Дүниежүзілік сауда ұйымының заңды түрдегі 
толыққанды мүшесі болды. Ол туралы ДСҰ Бас 

кеңесінің отырысында ресми түрде хабарланатын 
болады. Бұл оқиға тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 
маңызды кезең болып табылады. Ол біздің еліміздің 
толыққанды сауда-экономикалық әріптес ретінде 
мойындалуын айғақтайды. Қазақстанның ДСҰ-
ға өтуі біздің экспорттаушыларымыз үшін де, 
экономикамыздың шешуші секторларына келетін 
шетелдік инвесторлар үшін де жаңа мүмкіндіктер ашады.

ІІІ. Біздің дағдарысқа қарсы басты стратагемамыз
Бүгінде көптеген жайт Ұлы Қазақстан жолы мен 

Мәңгілік Ел идеясын бастап отырған өзімізге байла-
нысты. Біздің ұзақ мерзімді, орта мерзімді және таяу 
болашаққа арналған іс-қимыл стратегияларымыз бар.

Қазір және кез келген басқа уақытта біздің 
дағдарысқа қарсы басты стратагемамыз үш 
қарапайым, бірақ маңызды: «өсім», «реформалар», 
«даму» ұғымдарымен үндес.

Біріншісі – өсім. Әңгіме, ең алдымен, 
экономикалық өсім туралы болып отыр. Ағымдағы 
міндеттерге қатысты алғанда, бізге Қазақстанның 
әлемнің неғұрлым дамыған отыздығына енуін 
қамтамасыз ететін экономикалық өсім қарқынын 
қалпына келтіру қажет. Біз жеке бастамаларды дамы-
та отырып, өсімнің жаңа ішкі көздерін ашуға тиіспіз.

Екінші – реформалар. Олар экономиканың, 
қоғам мен мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз 
етеді. Қазір біз «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
жүзеге асырып жатырмыз. Олар өз ауқымы жағынан 
біз 90-жылдары жүргізген реформалар ауқымына 
сәйкес. Бізге мемлекеттік және корпоративтік 
менеджментті, қаржы және фискалдық секторларды 
неғұрлым тереңірек реформалау мейлінше қажет.

Үшінші – даму. ХХІ ғасырда қоғамның барлық 
саласын үздіксіз жаңғырту дамудың басты фак-
торына айналып отыр. Біз Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамы, жоғары әлеуметтік жауапкершілік, 
халықтың неғұрлым әлсіз буындарына атаулы көмек 
қағидаттарында бүкіл мемлекеттік, қоғамдық және 
жеке институттарды кең ауқымды жаңғырту бойын-
ша жұмыстар жүргізудеміз.

IV. Дағдарысқа қарсы және құрылымдық 
жаңарулардың бес бағыты

Таяу уақыттарда бізге келесі бес бағыт бойын-
ша дағдарысқа қарсы және құрылымдық кешенді 
жаңаруларды жүзеге асыру қажет.

БІРІНШІ. Қаржы секторын тұрақтандыру
Біздің маңызды міндетіміз – қаржы жүйесін 

жылдам тұрақтандыру, оны жаңа жаһандық нақты 
ахуалға сәйкестендіру.

Біріншіден, қаржы секторының теңгенің 
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еркін бағамы жағдайында тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету. Мұндағы қағидатты сәт сол: ұлттық 
валютаның бағамына Ұлттық қор қаржылары 
есебінен шексіз қолдау көрсету тәжірибесіне қайта 
оралу болмайды. Ұлттық банк банк секторының 
барлық субъектісіне жұмыс істемейтін несиелер 
бойынша стресс-тестілеу жүргізуі қажет. Оның 
нәтижелері бойынша оларды мойындап, есептен 
шығару жөнінде шаралар қабылдау керек. Капитал-
дандыру проблемаларын шеше алмаған банкілер 
қаржы жүйесінен «кетуі» тиіс. Қазақстандық 
банкілер барлық халықаралық стандарттқа, соның 
ішінде, Базель комитеті мен Халықаралық валю-
та қорының стандарттарына сәйкес келуі қажет. 
«Долларсыздандыру» құралдарын кеңейту арқылы 
ұлттық валютаға деген сенімді нығайтуға қол 
жеткізудің маңызы зор.

Екіншіден, инфляциялық таргеттеу шеңберінде 
Ұлттық банк орта мерзімді болашақта инфляция 

деңгейін 4 пайызға дейін төмендетуі керек. Ол үшін 
пайыздық мөлшерлемелерді икемді өзгерту тетігі 
толыққанды пайдаланылуы тиіс.

Үшіншіден, Ұлттық банкідегі институттық 
кемшіліктерді жою қажет. Біртұтас Зейнетақы 
қорын, Проблемалы несиелер қорын және басқа да 
қаржы институттарын оның бақылауынан шығару 
керек.

Төртіншіден, 2016 жылы зейнетақы 
активтері жеке қазақстандық немесе шетелдік 
компаниялардың басқаруына берілуі тиіс. Зейнетақы 
жиналымдарының табыстылығын арттыру 
мақсатында зейнетақы қаржыларын инвестициялауға 
көзқарастарды қайта қараған жөн. Зейнетақы қорына 
көзқарас пен басқару да Ұлттық қорға көзқарас пен 
басқару сияқты болуы керек.

Ұлттық банк қоғам мен қаржы мекемелеріне 
өз қызметінің мәселелері бойынша үнемі 
тиянақты ақпарат беріп тұруы тиіс. Қаржы сек-
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торына қатысушылардың бәрімен қалыпты 
жұмыс бабындағы үнқатысуды жолға қоюдың 
маңызы зор. Осы аталған барлық кезек күттірмес 
шараны қабылдағаннан кейін ғана экономика-
ны ынталандыруға, соның ішінде монетарлық 
тәсілдермен ынталандыруға кірісуге болады. 
Мен жаңа басшылықтың Ұлттық банкіні сауат-
ты басқаратынына сенемін. Біздің бәріміздің де 
ұлттық валютамыз – теңгеге сенуіміз қажет. Теңге 
салымдары – бүгінде азаматтардың жиналымдарын 
сақтаудың ең үздік құралы.

ЕКІНШІ. Бюджет саясатын оңтайландыру
«Көрпеге қарап көсілу» – бұл, әсіресе, жаһандық 

дағдарыстың ықпалы жағдайында біз үшін тексерілген 
қағидат әрі бюджет саясатының дұрыс моделі.

Бүгінде біз бюджетке салықтық түсімдердің 
20 пайызға дерлік төмендегенін айтып отырмыз. 
Қосылған құн салығын төлеу көлемі төрттен бірге, 

ал табысқа корпоративтік салық бойынша 13 пайызға 
төмендеді. Бұл – бар болғаны бизнеске қосымша 
қысымды білдіретін болады. Бюджет шығындарын 
Ұлттық қор есебінен жабу – көрегендік емес. Біз 
алдағы жылдардың қандай боларын білмейміз. 
Сондықтан менің ұстанымым қағидатты – Ұлттық 
қор қаржыларын ағымдағы шығындарға пайдалану 
тоқтатылуы тиіс. Ұлттық қордан республикалық 
бюджетке жыл сайынғы кепілдендірілген, 
шектеулі трансферт бірден-бір тетік болуы керек. 
Үкіметке Ұлттық қор қаржыларын жаңа жаһандық 
өмір шындығы жағдайында қалыптастырып, 
пайдаланудың жаңа тұжырымдамасын әзірлеуді тап-
сырамын.

Бізге мемлекеттік кірістер мен шығыстардың 
бүкіл жүйесін қайта қарау қажет. Ең алдымен, 
бюджеттің кіріс базасын ұлғайту керек. 2017 жылы 
қазіргі ҚҚС орнына сатудан түсетін салықты енгізу 
қажет. Барлық тиімсіз салықтық жеңілдіктерді 
жойған жөн. Салықтық режімдерді оңтайландыру 
қажет: тек үш деңгей ғана қалуы керек. Олар – жал-
пы, жеке кәсіпкерлер үшін патент, шағын және орта 
бизнес, сондай-ақ аграрлық сектор үшін арнайы 
салық режімі. Мұндай механизм «көлеңкелі эконо-
миканы» жарыққа алып шығатын болады.

Салық саласының мөлдірлігін арттыру Үкіметтің 
басты міндеті болуы тиіс. Тек осылай еткенде ғана 
экономиканың әрбір субъектісі салықтарды толық 
көлемде төлеуге мүдделі болмақ.

Үкімет салықтық әкімшілендірудің тиімділігін 
қамтамасыз етуі керек. Бүгінде мүлікті жария 
ету мерзімдері 2016 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін ұзартылды. Мүлік пен ақшаны заңды 
айналымға қайтару үшін қосымша ынталандыру-
лар қабылданды. Құпиялылық пен сот қудалауынан 
қорғауға кепілдік беріледі. Үкіметке жария ету 
жағдайларына тағы бір рет талдау жасауды және 
қажет болған жағдайда, оған қатысушыларға 
кепілдікті күшейтуді тапсырамын. Мен мүлікті 
жария етуге қатысу жөнінде әлі де ойланып 
жүргендердің барлығын осы мүмкіндікті пайдала-
нып қалуға шақырамын.

2017 жылдың 1 қаңтарынан кірістер мен 
шығыстарды жаппай декларациялау күшіне енеді. 
Одан кейін, олар қайда болса да, олардың шығу 
төркіні мен салық салынуын анықтау үшін соның 
ішінде Экономикалық ынтымақтастық пен даму 
ұйымының көмегімен, есепшоттар мен активтерді 
анықтау бойынша шаралар қабылданатын болады.

Енді бюджет шығындарын оңтайландыру 
жөніндегі шаралар туралы. Үкіметке барлық 
бюджеттік бағдарламаға толық ревизия жүргізуді 
тапсырамын. Дағдарыс жағдайында әр теңге де 
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маңызды. Тиімсіз шығындар немесе жеке сектор 
есебінен жабылуы мүмкін шығындар бюджеттен 
шығарылуы тиіс. Өңірлік және индустриялық даму 
бағдарламаларының шығындарын қайта қарау қажет.

Мемлекеттік шығындар мен субсидиялар 
жүйесін де қайта қараған жөн. Бүгінде бүтіндей бір 
салалар мемлекет есебінен өмір сүруде. Сонымен 
бірге, мәселен, «ҚазАгро» корпорациясы арқылы 
көрсетілетін мемлекеттік қолдау құралдары бүкіл 
ауылшаруашылық тауар өндірушілердің тең жар-
тысы үшін қолжетімді емес. Бюджет шығындарын 
жеңілдету үшін мемлекет-жекеменшік әріптестігі 
тетігін белсендірек қолдану қажет. Экономиканың 
басым салаларына жеке инвестицияларды ынталан-
дыру бойынша қосымша шаралар қарастыру керек. 
Жеке инвесторларды жол, газ құбыры, ауруханалар, 
мектептер және басқа да нысандар құрылысына ғана 
емес, сонымен бірге оларды қайта жаңғыртуға және 
техникалық қызмет көрсетуге тартудың да маңызы 
зор. Бюджет шығындарын оңтайландырудан босаған 
барлық қаржыны бірінші кезекте халық үшін нақты 
нәтижелер әкелетін жобаларға бағыттау қажет.

ҮШІНШІ. Жекешелендіру және 
экономикалық бәсекелестікті ынталандыру

Бүгінде тұрақты экономикалық өсімді 
қамтамасыз ету үшін ішкі ресурстарды барын-
ша босатудың маңызы зор. Ол үшін біз екі тиімді 
құралды – кең ауқымды жекешелендіру мен 
бәсекелестікті ұлғайтуды пайдалануға тиіспіз. 
Бүгінде өсім мен бәсекелестікті не ұстап тұр?

Ең алдымен, үлкен мемлекеттік сектор – 7 
мыңнан астам кәсіпорын. «Самұрық-Қазына» 
және «ҚазАгро» холдингілері өнеркәсіп пен 
ауылшаруашылығының орасан зор активтеріне 
тиімді бақылау жасай алмайды. «Самұрық-Қазына» 
қорының активтері ІЖӨ-нің 40 пайыздан астамын 
құрайды, 500-ден астам «немере» мен «шөбереден» 
тұрады. «ҚазАгро» және «Бәйтерек» холдингілері 
бюджет пен банкілер арасындағы тиімсіз 
делдалдарға айналды. Осылардың бәрі далиған 
штаттармен және орасан бюджеттік ресурстармен 
қоса жүреді, сонымен бірге жеке инвестициялар 
мен бастамаларды ығыстырып шығаруға апарып 
соқтырады.    

Қазір мемлекеттік сектор нысандарын 
жекешелендіруге шектеулерді алып тастау 
маңызды. «Мемлекеттік мүлік туралы Заң» мен 
Азаматтық кодекстің бірқатар ережелерін қайта 
қарап, жекешелендіруге жатпайтын стратегиялық 
нысандардың санын қысқарту қажет. Үкіметке 
мемлекеттік меншіктегі ұйымдардың бәрін қоса 
отырып, Жекешелендірудің жаңа бағдарламасын 

жасауды тапсырамын. Олардың ішінде «Самұрық-
Қазына», «Бәйтерек» және «ҚазАгроға» кіретіндері 
де бар. Жекешелендіруден кейін осы үш басқарушы 
холдингінің бәрі ықшам ұйымдарға қайта 
құрылымдалуы тиіс.

Жекешелендіру әділетті нарықтық баға бойын-
ша, ашық және бәсекелі жүзеге асырылуы керек. 
Мұнда акцияларды қор нарықтарына орналастыру 
мен ашық аукциондар шешуші тетіктерге айналуы 
тиіс. Оған қазақстандық және шетелдік инвестор-
ларды барынша мол қатыстыру үшін жағдай жасау 
керек. Үкіметке барлық акционерлердің мүлкінен 
айырылғандардың активтерін сатып алуға деген ба-
сым құқықтарын алып тастауды тапсырамын.

Әрі қарай Үкімет еркін әрі саламатты бәсеке үшін 
жағдайлар жасауы тиіс.

Біріншіден, Үкіметке антимонополиялық 
қызметті күшейту бойынша нақты ұсыныстар жасау-
ды тапсырамын. Бізге антимонополиялық ведомство 
туралы   мәртебесі мен жұмыс тәртібі нақты регла-
менттелген жеке заң керек.

Екіншіден, бағаны жасанды реттеу 
түрінде нарықтық ынталандыруларға қатысты 
бұрмалауларды жою қажет. Үкіметке экономиканың 
барлық секторында нарықтық баға қалыптастыруға 
әрі қарай көшуді жалғастыруды тапсырамын.

Үшіншіден, бәсекелестік саласындағы саясат 
банкроттық және тиімсіз компанияларды оңалтуды 
тиімді реттеу үдерістерімен қоян-қолтық жүруі 
тиіс. Нарықтық экономика – күштілердің бәсекесі. 
Жеңілгендер нарықтан кетуге немесе қайтадан 
бастауға мүмкіндік алулары керек. Бізде мұндай 
жоқ. Тиімсіз компаниялар  мемлекеттен түрлі түрдегі 
субсидиялар мен жеңілдіктер алу үшін кезекке 
тұрады. Бірде-бір дамыған елде компаниялардың 
банкроттығы саланың ыдырауына немесе 
жұмысшыларын босата отырып, кәсіпорынның 
тоқтауына алып келмейді. Тиімсіз менеджерлердің 
орнына өзімен бірге инвестициялар әкелетін жаңа 
меншік иелері келеді. Біз бәсекеге қабілетсіз ком-
панияларды мемлекет есебінен «сүйремеуге» 
тиіспіз. Үкіметке  жеке және заңды тұлғалар үшін 
банкроттықтың нақты әрі түсінікті ресімдерін жаса-
уды тапсырамын. Ол барынша жеңілдетілген болуы 
тиіс.

Кәсіпкерлер, іскер азаматтар!
Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді дамытып, 

аяққа нық тұруларыңызға барлық жағдай жа-
сады. Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге үлкен 
жауапкершілік артылады. Жекешелендірудің 
жаңа легіне белсенді қатысыңыздар, қаржыны 
заңдастырып, ашық жұмыс істеңіздер. Қуатты 
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ел болу – «бәсекеге қабілетті болу» деген сөз. 
Қазақстанда жасалған әрбір бұйымда төрт қасиет – 
сапалы, ыңғайлы, әдемі әрі арзан болуы керек. Сонда 
ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді болады. Өзімізді 
өзіміз қамшылауымыз керек, бізді сырттан келіп 
ешкім жарылқамайды.

* * *
Мен кәсіпкерлер табына, барлық ауқатты 

қазақстандыққа, барлық бизнесмен мен іскер 
адамдарға сөз арнағым келеді. Мемлекет 
жекешелендіру мен экономикалық ырықтандыру 
бойынша біздің тарихымызда бұрын-соңды 
болмаған қадамдарға барып отыр. Еліміз қазірдің 
өзінде көпшіліктеріңізге ақша табуға  және іскерлік 
журналдардың бірінші беттерінен көрінуге 
мүмкіндік берді. Мен сіздерді капиталдарды 
заңдастыруға, жекешелендіру тендерлеріне белсенді 
қатысуға шақырамын. Осылайша сіздер өздеріңізге 
және Қазақстанға, барша халқымызға жәрдемдесетін 
боласыздар.

 
ТӨРТІНШІ. Жаңа инвестициялық саясаттың 

негіздері
Таяудағы онжылдықта Қазақстанның алдында 

тұрған міндеттер:
- экономиканың жыл сайынғы өсімін 5 пайыз 

деңгейінде қамтамасыз ету;
- өңделген тауарлардың экспортын, 2015 жылмен 

салыстырғанда, кем дегенде екі есе ұлғайтып, оны 
жылына 30 миллиард долларға дейін жеткізу;

- экономикаға жыл сайынғы инвестициялардың 
көлемін 10 миллиард доллардан астам  ұлғайтып, 
тұтастай алғанда, 10 жыл ішінде – кем дегенде 100 
миллиард долларға жеткізу;

- 660 мыңнан астам жаңа жұмыс орынын құру, 
еңбек өнімділігін 2 еседен астам арттыру.

Экономикалық өсімнің мұндай қарқыны тек 
экспорттық табыстар ағынын мүмкін ететін жаңа 
драйверлер қалыптастыру есебінен ғана қамтамасыз 
етіле алады.

Жаңа жаһандық нақты ахуалдың мәні тек 
әртараптандырылған экономиканың ғана  жаһандық 
дағдарыс салдарына тиімді қарсы тұра алатынында 
болып табылады. Сондықтан да біз индустриялан-
дыру бағдарламасын жүзеге асыру үстіндеміз. Бізге 
жаңа инвестициялық саясат керек.

Біріншіден, трансұлттық корпорацияларға екпін 
түсіре отырып, жеке инвестициялар тарту маңызды. 
Біз «күрделі инвестициялар» тарту үшін оңтайлы 
орта қалыптастыруымыз керек. Осы жылы «Аста-
на» Халықаралық қаржы орталығын құру туралы 
шешім қабылданды. Ол исламдық қаржыландыру, 

приват-банкинг және қайта сақтандыру салала-
рында өңірлік хаб болады. Қазақстан күшті ин-
ституттары, білікті, тиімді және болжамды үкіметі 
бар өңірдегі көшбасшы елге айналуы тиіс. Бізде  
озық техникалық кадрлар, әлемдік деңгейдегі 
инфрақұрылымдар болуы тиіс, қоғамдық тәртіп пен 
адамдардың жеке қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі керек.

Инвестициялық ахуалды жетілдіруге бағытталған 
реформаларды әрі қарай жалғастыру ЭЫДҰ  және 
басқа да халықаралық қаржы институттарымен 
бірлесе жүргізілуі тиіс. Үкіметке үш ай мерзім 
ішінде инвестициялық ахуалды жақсартудың егжей-
тегжейлі жоспарын жасап ұсынуды тапсырамын. 
Бұдан бөлек инвесторлармен жұмысты белсенді ете 
түсу үшін инвесторлар тарту мен инвестициялық 
ахуалды жақсартуға бағдарланған Үкімет кеңесін 
құруды тапсырамын. Өңірлерде жергілікті 
маңыздағы жобаларды жүзеге асыру үшін инвести-
циялар тартуға қажетті осындай кеңестер құру керек.

Екіншіден, экономикалық өсімнің өңірлік 
драйверлерін қалыптастыру маңызды. Барлық 
инвестициялық жоба тікелей өңірлерде жүзеге 
асырылады. Сондықтан 6 макроөңір – Оңтүстік, 
Солтүстік, Орталық-Шығыс, Батыс, Алматы мен 
Астана үшін жеке бағдарламалар жасау қажет. Ірі 
өңірлік жобалар айналасында шағын және орта 
бизнесті дамыту керек. Сондықтан кәсіпкерлікті 
қолдаудың «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы макроөңірлердің инвестициялық 
бағдарламаларының бір бөлігі болуы тиіс. Еңбек 
ресурстарының жұмылғыштығын жоғарылату бой-
ынша, бірінші кезекте, еңбек күші артық өңірлердің 
еңбек күші жетіспейтін өңірлерге миграцияларды 
ынталандыруға бағытталған шараларды алдын ала 
қарастыру қажет.

Макроөңірлер «Нұрлы Жол» бағдарламасы 
шеңберінде құрылатын біртұтас көліктік, 
логистикалық және коммуникациялық құрылым 
аясында бірігулері тиіс. Қазіргі кезде «Орталық-
Оңтүстік», «Орталық-Шығыс», «Орталық-Батыс» 
шешуші бағыттары бойынша 11 жоба жүзеге асыры-
луда. «Боржақты-Ерсай», «Алматы-Шу» теміржол 
желілері мен Құрық портындағы паромдық өткел 
құрылыстары жүргізілуде. Бұл жобалар қазірдің 
өзінде 72 мың адамды жұмыспен қамтып отыр. 
Үкіметке аталған бағдарламаларды жүзеге асыру ісін 
белсенді ете түсуді тапсырамын.

Сонымен қатар экономикалық конъюнктура-
ны есепке ала отырып, қаржыландыру көздерін 
әртараптандыру қажет. ҚХР-ға сапарым барысында 
ЭксимБанкпен 2,6 миллиард доллар сомасында заем 
тарту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазір 
мемлекеттік бюджет есебінен көптеген жолдар са-
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лынып жатыр. Бірақ бұл жобаларға шетелдік және 
жергілікті инвесторларды да тарту керек. Жақын 
болашақта «Нұрлы Жол» бағдарламасы жобалары-
на жеке капиталды тарта отырып, қаржыландыру 
моделіне келтіру керек.

Үшіншіден, қазір әлемдік және өңірлік рынок-
тарда экспорттық тауашаларды белсендірек игерген 
жөн. Біз жақын жатқан елдердің экономикалық 
әлеуеттерін тиімді пайдалануға тиіспіз. Бірінші 
кезекте, бұлар – Қытай, Ресей, Иран, Моңғолия, 
Үндістан, Пәкістан, Орталық Азия және Кавказ 
елдері. Аталған елдер жыл сайын 3,5 триллионнан 
астам доллардың тауарлары мен қызметін импорт-
тайды. Еуразиялық экономикалық одаққа шешуші 
өңірлік рыноктармен еркін сауда туралы келісім 
жасасу қажет. Үкімет аталған мәселелерді біздің 
әріптестерімізбен бірлесіп жасап, бәріміз үшін пай-
далы етіп шешуі тиіс. СІМ-ге осы міндеттерді орын-
дау үшін Қазақстанның шетелдердегі мекемелерінің 
барлық ресурсын іске қосу қажет.

Төртіншіден, бізге техникалық кадрлар дайындау 
жүйесін барынша дамыту қажет. Техникалық және 
кәсіби білім беру инвестициялық саясаттың негізгі 
бағыттарының бірі болуы тиіс. Бұл үшін Германия, 
Канада, Аустралия мен Сингапурмен кадрлар дайын-
дау орталығын бірлесіп құру керек. Олар бүкіл еліміз 
үшін техникалық және кәсіби білім беру жүйесінің 
моделі болады.

Бесіншіден, Қазақстан экономикасының 
инновациялық әлеуетін арттырған жөн. Болашақтың 
экономикасын құру үшін негіз қалау маңызды. 
Смарт-технологиялар, жасанды интеллект, 
киберфизикалық жүйелер интеграциялары, 
болашақтың энергетикасы, жобалау және инжини-
ринг салаларында біліктілікті дамыту қажет. Мұны 
тек тиімді ғылыми-инновациялық жүйе құру арқылы 
ғана жасауға болады. Назарбаев Университеттің  
«Астана бизнес кампусы» хайтек-паркінің ба-
засы мен Алматыдағы «Алатау» технопаркінде 
қалыптастырылатын қуатты зерттеу университеттері 
мен инновациялық кластерлері оның негізіне ай-
налады. Астанада ЭКСПО-2017 Халықаралық 
мамандандырылған көрмесін өткізу бізге «жасыл 
технологияларға» негізделген жаңа энергетиканы 
белсенді дамытуға жақсы мүмкіндік береді.

БЕСІНШІ. Жаңа әлеуметтік саясат
Серпінді экономикалық өсім көптеген жылдар 

бойы бізге белсенді әлеуметтік саясат жүргізіп, 
адамдардың өмір сапасын бірнеше есе арттыруға 
мүмкіндік берді. Барлық жаһандық дағдарыстың 
теріс ықпалына байланысты экономикамыз тап 
болған бүкіл қиындықтарға қарамастан, біз әркез 

қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып келдік. 
Он жылда әлеуметтік салаға мемлекеттік шығындар 
нақты көрсеткіш бойынша 3 есеге жуық өсті. 
Әлеуметтік сала мен мемлекеттік басқаруда жұмыс 
істейтіндердің саны 1,2 миллион адамнан аса-
ды. Мемлекет жәрдемақы мен төлемдердің үлкен 
көлемін қамтамасыз етуде. Оларды 1,5 миллионнан 
астам азамат алады.

Экономикалық тәуекелдерге, жалпы, ештеңеге 
де қарамастан, біз халықты әлеуметтік қолдау ша-
раларын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Мен 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап денсаулықсақтау 
саласы қызметкерлерінің еңбекақысы орташа 
алғанда, 28 пайызға дейін, білім беру саласы 
қызметкерлерінікі 29 пайызға дейін, әлеуметтік 
қорғаудағы қызметкерлердікі 40 пайызға дейін 
артатынын жариялаймын. Мұнда бюджет 
қызметкерлерінің түрлі категорияларына қатысты 
сараланған тәсіл қолданған ұтымды. Алдағы жылы 
мүгедектігі мен асыраушысынан айырылуға байла-
нысты әлеуметтік жәрдемақылардың 25 пайыздық 
өсімі, сондай-ақ стипендиялар қамтамасыз етілетін 
болады. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап біз ин-
фляция  деңгейінің алдын ала отырып, ынтымақты 
зейнетақыны 2 пайызға индекстейміз. 2016 жылы 
«Б» корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің 
еңбекақысы 30 пайызға арттырылатын болады. Бұл 
мақсаттарға қаржыны біз бюджеттік шығындарды 
оңтайландырғаннан кейін үнемдейміз. Осылайша, 
біз еңбекақыны өсіру үшін қаржы тауып, өзіміздің 
халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерімізді 
орындаймыз!

Мен барлық әлеуметтік жағынан әлсіз қорғалған 
жіктерге сөзімді арнамақпын. Біз мұқтаждарға 
қашанда көмек қолын созып келдік. Сонымен қатар 
әлеуметтік әділеттілік бұрмаланбауы тиіс. Өйткені 
әрбір әлеуметтік төлем – жай бюджетке ғана емес, 
әрбір жұмыс істейтін қазақстандыққа қосымша 
салмақ. Әлеуметтік әділеттілік идеясы жұмыс 
істейтін қазақстандықтарға қатысты әлеуметтік 
әділетсіздікке айналмауы тиістігін нақты түсіну ке-
рек. Бұл – солардың ақшасы!

Бүгін де тек Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы  
ғана  сыртқы сілкіністерге орнықты, тиімді 
экономиканың нақты негізі болуға қабілетті. 
Азаматтарға әлеуметтік қолдауды кеңейту 
мақсатында Үкіметке 2016 жылдың бірінші 
тоқсанының соңына дейін еңбекпен қамтудың 
жаңа Жол картасын жасауды тапсырамын. 
Бағдарламаларды қаржыландыру көлемі 2009-2010 
жылдары жүзеге асырылған осыған ұқсас Жол кар-
тасымен салыстырғанда,  ұлғайтылатын болуы тиіс. 
Бұл жергілікті инфрақұрылымдарды дамыту мен елді 
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мекендерді абаттандыру жобалары есебінен еңбек 
рыногінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін болады. 
Кадрларды кең ауқымды қысқа мерзімді қайта да-
ярлау мен біліктілігін арттыру ұйымдастырылады. 
Кәсіпкерлікті дамыту үшін микронесиелеу кеңеюде.

Бүгін мен жаңа әлеуметтік саясат жасау міндетін 
қоямын. Мемлекеттің әлеуметтік саладағы рөлі 
әлсіз қорғалған азаматтарды қолдаумен және адам 
капиталына инвестицияларды қамтамасыз етумен 
шектелетін болуы тиіс. Атаулы әлеуметтік қолдау тек 
мұқтаж адамдарға, олардың нақты табыстары мен 
өмір сүру жағдайын бағамдау негізінде көрсетілетін 
болады. Басқалар ақшаны өздері, өздерінің 
еңбектерімен табулары тиіс. Азаматтарымыздың 
жекелеген топтарының ерекше сұраныстарын 
ескере отырып, өмір сүрудің ең төменгі деңгейінің 
құрылымдарын қайта қарау және оның түрлі 
деңгейлерін белгілеу қажет. Үкіметке үш ай ішінде 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін оңтайландыру 
бойынша ұсыныс енгізуді тапсырамын.

Еңбек ете алатындарға мемлекеттік қолдау 
тек олардың қайта оқуға немесе еңбекпен 
қамту бағдарламаларына қатысулары негізінде 
ұсынылатын болуы тиіс. Үкіметке әлеуметтік 
көмектің мұндай түрлерін 2017 жылдан бастап 
енгізуді тапсырамын. Әлеуметтік саясаттағы 
мемлекеттің басымдығы адам капиталын дамытуға 
кең ауқымды инвестициялар болуы тиіс. Біз бұған 
дейін қабылданған бағдарламаларға сәйкес, білім 
беру және денсаулықсақтау салаларын жаңғыртуды 
жалғастыруымыз керек. Мен 2017 жылдан бастап жаңа 
жоба – «Баршаға арналған тегін кәсіби-техникалық 
білім» бағдарламасы басталатынын жариялаймын. 
Үкіметке оны жасауға кірісуді тапсырамын.

Қазақстанның жас азаматтары!
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға 

қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 
сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің 
шыңына жете білсеңдер,  мамандықтың бәрі жақсы. 
Қазір – техникалық мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек 
еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника 
меңгерген адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы 
асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі 
реформалар мен атқарып жатқан қыруар істің бәрі 
сендер үшін, болашақ үшін жасалуда.

* * *
Мен жастарымызды жұмысшы мамандығын 

белсенді меңгеруге шақырамын. Жұмысшы 
мамандықтарын меңгеру керек. Кезінде мен де 
жұмысшы киімін киюден бастадым, домна пеші от-
жалынының жанында тұрдым. Үлгі алыңдар! Жыл-

дар өтеді, бірақ осы өмірлік тәжірибелерің, сендер 
қандай өмір жолын таңдап алсаңдар да, міндетті 
түрде кәделеріңе жарайды.

Тұтастай алғанда, Жолдауда ілгерілетіп 
отырған шаралардың барлығы нақты сипатқа ие 
және, әдеттегісінше, сенімді қаржыландырумен 
қамтамасыз етілген. 2014-2015 жылдары шағын және 
орта бизнесті дамытуға 1 триллион теңге бөлініп 
үлгерілген болатын. «Нұрлы Жол» бағдарламалары 
жобаларына – 2,7 триллион теңге. 2,7 триллион теңге 
Қазақстанға халықаралық қаржы ұйымдары тарапы-
нан бөлінді. Қытай Халық Республикасы 2,7 милли-
ард доллар көлемінде несие берді. Тұтастай алғанда, 
осы Жолдау жобаларын жүзеге асыруға 7,5 триллион 
теңге тартылмақ. Осы қаржыларды тиімді пайдалану 
– Үкіметтің басты міндеті және жауапкершілігі.

 Қиындықтарды еңсеруде біз жалғыз емеспіз. 
Өзіміздің салмақты сыртқы саяси қызметімізбен 
біз бүкіл әлем бойынша көптеген дос таптық. Олар 
бізді қолдап келеді. Сіздер менің сапарларыммен 
әлемнің жетекші елдерінің көшбасшыларымен 
келіссөздерімнің куәгерлері болдыңыздар. ҚХР-
мен 23 миллиард долларға шикізаттық емес 
сектордағы ынтымақтастық туралы уағдаластыққа 
қол жеткізілді. Бұл – «40-тан астам жаңа кәсіпорын 
салынады» деген сөз. Лондон мен Парижге са-
парларым да, экономикалық ынтымақтастық 
тұрғысынан алғанда, табысты болды. Жасалған 
келісімшарттардың жалпы сомасы 11,5 миллиард 
долларды құрайды. Елімізге Ресей Президентінің 
сапары біздің дәстүрлі ізгі көршілестік қарым-
қатынастарымыздың тұрақтылығы мен беріктігін  
және экономикалық интеграцияның дамып келе 
жатқанын көрсетті. Жапония премьер-министрінің 
сапары инвестициялық және технологиялық 
ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтетін бола-
ды. Бізге тұңғыш рет «Тойота» концерні келіп, 
Қазақстанда автомобильдер шығарады.

Басты нәтижелердің бірі – бізге халықаралық 
қаржы институттарының жоғары сенімі болып та-
былады. Осындай күрделі кезеңде біздің реформа-
ларымызды қолдай отырып, олар 9 миллиард доллар 
көлеміндегі қаржы ресурстарына қол жеткізуімізге 
жол ашты. Біз Еуропалық Одақпен тереңдетілген 
әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойдық. Біз әлемдік қоғамдастықпен ядросыз әлем 
үшін терроризм мен экстремизмге қарсы күресте 
біргеміз. Біз кез келген жанжалдардың бейбіт жол-
мен шешілгенін қалаймыз әрі осы үшін қолымыздан 
келгеннің бәрін жасаймыз.

Дүниежүзінде біз бастаған реформалар тура-
лы, Жүз қадам туралы жақсы біледі әрі оларды 
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қолдайды. Біз достарымыздың көңілін қалдырмауға 
тиіспіз. Бұл реформалар, мен аталған Жолдауда 
алға қойған олармен өзара байланысты міндеттерді 
орындау оңай болмайды, мүмкін, тіпті, ауыр 
соғуы ықтимал. Бірақ оларға балама жоқ. Егер біз 
осының бәрін жасамайтын болсақ, әлемдік дамудан 
үмітсіз кейіндеп қаламыз. Бірақ біз, әдеттегідей, 
белгілегендеріміздің бәрін жасаймыз.

Құрметті отандастар!
Жаңа 2016 жылдан Ұлт жоспары шеңберінде 

қабылданған жаңа заңдар жұмыс істей бастай-
ды. Бүгін мен экономикамызды, мемлекетіміз бен 
қоғамымызды нығайтуды көздейтін жаңа шаралар 
туралы хабарладым. Барлығымыздың мойнымызда 

еліміздің болашағы үшін орасан зор жауапкершілік 
жатыр. Алдымызда қиын жұмыстар күтіп тұр. 
Қазақстан халқына Жолдауымдағы барлық міндетті 
жүзеге асыруда мен «Нұр Отан» партиясына ерекше 
орын беремін. Жолдау барлық партия мүшесі үшін 
іс-қимыл негізі және таяудағы жылдарға арналған 
бағдарлама болуы тиіс. Кең көлемді түсіндіру 
жұмыстарын жүргізіп, адамдарды жұмылдыру, 
қойылған барлық міндетті орындауда біріктіру керек. 
Партиядан сайланған депутаттар дағдарысқа қарсы 
және құрылымдық қайта жаңғыруларды заңнамалық 
тұрғыдан қамтамасыз етулері тиіс. Мен барлық 
саяси партияны, қоғамдық бірлестіктерді, барлық 
азаматтарды Отанымыздың игілігі жолындағы ортақ 
іске бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып 
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жұмылып, аталған Жолдауды жүзеге асыруға белсе-
не қатысуға шақырамын.

Келе жатқан күрделі кезең біз үшін еңсеру 
кезеңі болады. Біз жаңа жаһандық дағдарысты 
міндетті түрде жеңеміз. Бұл үшін бізде біртұтас 
ерік-жігер, халық бірлігінің берік дәстүрлері бар. 
Біз Қазақстанымызды дамудың жаңа шептеріне 
шығаратын боламыз!  

Қымбатты қазақстандықтар!
Дағдарыстың бәрі өткінші: өтеді де кетеді. 

Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 
сияқты ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен айтып 
өткеннің барлығы – жеңуге болатын, біз жеңе ала-
тын бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге 

кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
мақсатына қадам басамыз.    

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік 
Ел болу үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих алдын-
да жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, 
тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз – бірлік!

Мен халқыма сенемін. Көк байрағымыздағы 
алтын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып, асқар 
биіктерден көрінсін!  Барды бағалап, жоқты жасай 
білген жасампаз жұртымыздың көк байрағы әрдайым 
биікте желбіресін!

Алға, Қазақстан!
30 қараша, 2015 жыл 
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Елбасы және 
ел мұраты

(Ұлы тойдан кейінгі толғаныс) 
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Заманында Ұлы Даланы 
дүбір леткен Ер Түріктің 
бүгінгі ұрпағы сол 
байырғы байтақ дала-
да Қазақ хандығының 

550 жылдығына арнап ғибратты, 
тағылымды той өткізді.

Ата тарихын танып-білетіндей, 
ел санасына сіңіретіндей ұлан -
-ғайыр шаралар өтті. Дүйім жұрт 
байтақ тарихының, ел билеген хан-
дарының, сөз ұстаған биле  рінің, қол 
бастаған көсем дері нің болға нына 
тағы да көздері жетіп, мәз болысты. 
Әдеттегідей абыр-сабыр үй тігіп, 
көшіп-қо нып ешкім әбігерге түскен 
жоқ. Тойдан жар қын із қалды. Құ-
лаш-құлаш мақа ла, том-том кітап 
жазылды. Хандық ор наған өлке – 
құт мекен – Жамбыл облысы, көне 
Тараз екі мың жылдықтан кейін 
қайта түледі. Сөйтіп, еліміз, От-
анымыз үшін, ұлан-ғайыр байтақ 
тарихымыз үшін, Ұлы Даланы 
дүбірлеткен бабаларымыздың 
теңдесі жоқ ерлігі үшін бәрімізді 
мақтаныш сезімі биледі. «Қазақ та-
рихы – ешкімнен ұялмайтын тарих, 
үнемі бірігу, тұтастану тарихы. Біз 
– Ұлы Даланың перзентіміз»,– дейтін 
Елбасының сөзіне қайта қанықтық, 
қайта жігерлендік.

Қыркүйектің он бірі күні Аста-
нада, Тәуелсіздік сарайында Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
арналған салтанатты жиын өтті. 
Сол тарихи жиында Елбасы: «Біз 
– Ұлы Даланың мұрагерлеріміз»,– 
деп тебіреніп сөз сөйледі. «Мәңгі 
елдігіңді сақтау», «Ел ұстап төрелік 
ету», «Барлық сөзімді ай тар, мәңгі 
тасқа бастым», «Ел тұта тын жер 
осы Өтүкен қойнауы еді», «Көкте 
Түрк Тәңірісі, Түрктің қасиетті 
жері, суы», «Түрк халқы жойылма-
сын, Ел болсын» дейтін Күлтегін 
жазуындағы кемеңгерлік толғамдар 

Елбасының сөзінде ақ алмастай 
қайта жарқырады. Замана толғатқан, 
ғасыр тудырған, халықтың арман-
тілегінен жар ал  ған асыл тұлға: «Ба-
тыр бабала рымыздың биік рухына 
тағзым ету және тағдырдың сан 
алуан қиындықтарынан сүрінбей 
өткен ата тарихынан тағылым алу 
үшін елдігіміздің іргетасын одан 
сайын бекітіп, ұлт, тіл, дәстүр, діл, 
дін тұтастығын көздің ағы мен 
қарасындай сақтап, бойтұмардай 
ұстап, Қазақ елінің айбынын асырған 
ұлы хандарымыз бен даңқты 
батырларымыздың керемет, кесек 
қимыл-әрекеттерін, отаншылдық ру-
хын шалқар шабытпен, ғұламалық, 
білімпаздық зердемен, мейірлене 
толғап, байыр ғы бабаларымыз бөрілі 
бай рақ ұстап, Байкалдан Балқанға 
дейін гі алқапты еркін жайлағанын, 
Қа зақ хандығы «Еуразияның Ұлы 
Дала сында орнаған арғы дәуірдегі 
Сақ, Ғұн, Үйсін мемлекеттерінің 
бергі замандағы Ұлы Түрік хандығы, 
Дешті Қыпшақ пен Алтын Орда 
мемлекеттерінің заңды мұрагері» 
екенін айрықша қадап айтты.

Елбасының ерекше лебізі 
көпшіліктің көңілін, жүрегін теңіздей 
толқытып, қиялына қанат байлап, на-
мысын қайрап, жігер отын тұтатты.

Кешкісін «Барыс» көпфунк-
циялы жаңа мұз айдынында өт кен 
Елбасының «Тарих толқы нында» 
кітабының алтын арқа уына құрылған 
ғажайып театр лан дырылған 
қойылымда тарихи сана-зерде айна-
сында мыңжыл дықтардың мәдени 
жады тізбек-тізбегімен қопарыла 
қайта тірілді. Баба тарих, Ұлы Дала 
елі, Алтын Орда мен Қазақ хандығы, 
Тәуелсіз Қазақстан заманы дүние 
төрінен, дәуір биігінен сөйлеп 
тұрғандай болды. Мыңжылдықтар 
тарихы, бүгінгі «Ұлы Түркі елінің 
қара шаңырағы», «тарихымыздың 

Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ,
Серік НЕГИМОВ

Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың 
жылдан бергі асыл арманы.
Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық.
Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
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суреті; бір өзінде сегіз мыңдай 
алтын сурет бар қамқа тон; нәзік 
әрі келісті нақышталған алқалар, 
тұмарлар, сәндік түйреуіштер 
мен қапсырмалар, сақиналар; 
ою-өрнегі көз сүйсіндірер шыны 
ыдыстар, көркемдікке қызмет 
ететін алтын жапырақтар, 
сырғалар, ат әбзелдері; бояу-
дан, тас тан, эмальдан жасалған 
және әр алуан көркемдік және 
техникалық тәсілдермен шебер 
орындалған түрлі түсті бұйымдар, 
сауыт-сайман құралдары – 
арғы-бергі заманда адамзат 
жасаған өнердің, сұлулықтың 
қайталанбайтын тамаша үлгісі 
еді.

Ғұндардың дүниетанымына 
жараты лыстың ғарыштық қуаты, 
символикалық-фантастикалық, 
табынушылық-мағы налық мән, 
геометриялық өрнек-әше кейлер, 
гармониялық үйлесім, табиғат пен 
адамның біртұтастығы тән еді.

Ғұн дәуірінде халықтардың 
ұлы көші Сақтар мен Сарматтар 
мекендеген Шығыс Еуропаға 
қоныстана бастады. Рум тарих-
шысы Аммиан Марцеллиан мен 
ақын Клавдий Клавдиан ғұндар 
Азау теңізі мен Мұзды мұхит 
жағалауында мекендейтінін 
әрі атқа үйір екендігін жазып 
қалдырған.

Батыс Ғұн мемлекеті 
билеушілері Руй, Бледа, әсіресе, 
Еділ батыр тұсында алтынның 
мол қорына ие болған.

Ғұн заманының әшекейлі 
бұйымдары – Польша, Румыния, 
Югославия, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Германия жерінде 
сақталған.

Бағзыда Византия елшісі Зе-
марх Ұлы Даланың мәдениеті 
жайында, асқан зергерлері, тасты 
бауырша тілетін бәдізшілері (ою-
шылары), темірге жан салатын 
ұсталары, қолашылары хақында 
жазба деректер қалдырған.

Бабаларымыз осылай темір 
балқытқан, шаһар тұрғызған, 
егін салған. Көшпелі тайпалар 

жаңа шамшырағы», «Ұлы Дала 
елі» – Қазақстанның аршынды 
қадамдары, тыныс-тіршілігі 
тұтастай айшықты суреттелді. 
Тарих толқындарындағы Қазақ 
елінің этномәдени тұтастығы, 
тарихи-тәжірибелік таным терең-
дігі, ұлттық сана, яғни, ұлттың 
жан- жүрегі, дәстүрлі мәдениеті 
бол ғаны, ел басқару жүйесі – 
бәрі-бәрі барын ша кемел, толық 
сипатталды.

«Мәңгілік Ел» қойылымының 
«Сақтар. Сарматтар. Ғұндар» 
дейтін бірінші бөлімінде көрер-
мендердің көз алдына тарих 
тұң ғиығындағы мыңдаған жыл 
бұрынғы мемлекет келешегін 
діт теген өжет, өнерлі аталардың 
жолы Құс жолындай сайрап, қиял 
құс тарын қалықтатты. Ел ұйыды, 
сіл ті дей тынып қызықтады.

Арғы ата-бабамыз – 
ғұндардың кемелденген, өркен 
жайған, құдіретті державаға 
айналған заманы – б.з.д. IV-III 
ға сырлар. Ғұндар мен қытайлар 
ондаған ғасыр бойы арпалысты. 
Небір ерлер тарих сахнасына 
шықты. Сайыпқыран Тұман, 
оның мың шақырымға шабатын 
тұлпар мінген баласы, ұлы мем-
лекет ұйымдастырған Көкбөрінің 
қасиеті дарыған Тәңірқұт-
Мөденің (Ботахан) кезеңі – Ғұн 
тарихындағы жарқын дәуір бол-
ды. Сол заманда Мөде әскерінің 
саны 300 000 сарбазға жеткен 
екен, Ғұн жерінде темір қорыту, 
қару-жарақ өндіру, алтын, күміс, 
қола сияқты асыл тастарды 
балқыту ісі кең өріс алған; сом 
алтыннан жасалынған білезіктер, 
сәукеленің маңдайына тағылатын 
тәтілер, әдемі алтын белбеулер; 
алтын, күміс, қоладан жасалған 
ілгектер, кестеленген қамқа ша-
пандар, мамық ішіктер, қымбат 
көркем тондар асқан шеберлікпен 
жасалынған. Тасқа түсірілген 
бейнелер, жаңа туған лақтың ба-
сына ұқсайтын сұлу күміс сырға, 
салт атқа мінген жауынгерлер, 
алтыннан қиып жасаған бөрінің 

мекендеген аймақты Геродот 
алтын және мысқа толы өлке, 
сақ тайпаларының ойлап тапқан 
бір ғажабы темір рудаларын 
балқытудың құпиясын табу деп 
таныған.

Аспан шырақтарын, құстар 
дүниесін, гүл дің түрлерін, аңның 
кескінін, ізін, құрт-құмырсқа-
лар дың, қару-жарақтардың 
суреттерін тасқа түсі ру мен 
айналысқан қазақтың ертегі жыры 
қандай сұлу, қы зық ты болса, оның 
ағашқа, матаға, киіз ге, темірге, 
сүйекке, шыныға, тағы басқаларға 
түсір ген ою- үлгілері сондай 
қызықты болған. Және де олар 
жұлдыз ғылымымен айналысқан. 
Аспан шырақ тарының құпиясына 
құмартып, шаншыла көз тіккен.

Елбасы ұлы тарихшы 
Мұхаммед Хайдар Дулатидің 
«Тарих-и Рашиди» еңбегіндегі 
елдігіміздің тамыры тереңде 
жатқанын танытатын тарихи 
айғаққа жүгіне отырып, Қазақ 
хандығының туын көтерген ел 
перзенттері, ұлт патриоттары 
– Керей мен Жәнібек, Қасым 
хан, Хақназар хан, Тәуекел хан, 
Еңсегей бойлы Ер Есім, Салқам 
Жәңгір, Әз Тәуке, Абылай хан 
турасында тебіре ніп, қазақтың 
алғашқы 14 ханының жетеуі 
жорық жо лын да қаза тапқанын 
еске түсіреді.

Қазақ хандығы тұсында та-
рих сахнасына бі лік ті, парасатты 
хандар, ақылгөй абыздар, әді летті 
дана билер, айбатынан ай бұққан 
қайрат ты баһадүрлер дүркіреп 
шыққан еді. Төле, Қаз дауысты 
Қазыбек, Әйтеке сынды көсем 
ойлы, тапқыр тілді, билік-кесім 
шығарған ділмәр ше шен дердің, 
«Сары азбан атқа ер салып, сара-
ман дәуір сүрсін» деп Ұлы Дала-
ны қорғаған Қабанбай, Бөгенбай, 
Қарасай, Малайсарыдай кемеңгер 
қолбасшылардың сол бір сын-
дарлы заманда өмір сүруі – 
қазақ халқының асқан бағы еді. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Қазақ 
хандығы кезеңі – ат жалында 
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Сырым Датұлы, Исатай-Махам-
бет, Кенесарының қан кешудегі, 
нар кешудегі жорықтары – Ұлы 
Даланы қорғаудағы теңдесі жоқ 
ерліктің жарқын мысалдары 
еді. «Сар дала – сары атандай 
жауыр еді», – деп Жұмекен 
ақын зар илегендей, еліміз 
теперіштің, небір зұлымдық, 
небір жыртқыштықтың бәрін 
көрді. Дала данагөйі Бұқар жырау 
күнбатыстан бір қорғасындай 
қара бұлт шығып, қазақ да-
ласын ойран-топыр ететінін 
көрегендікпен сезінді; зар за-
ман ақындары – Дулат, Мұрат, 
Шортанбайлар отарлық езгінің 
елге, жерге, дінге, тілге тигізер 
зиянын зар еңіреп тұрып жырға 
қосты. Олар дәстүріміздің, 
эпостарымыздың түбіне бал-
та шабылатынын күні бұрын 
сезіп, күйінді. Нарманбет 
Орманбетұлының:

Қалмады, ей, Сарыарқа, 
  сенде қызық,
Сандал тау, сары өлкені 
  алды мұжық.

күн кешкен Алаш жұртының 
қаһармандық дәуірі» – деп айта-
тыны да содан.

Тәуелсіздік – қасиетті ұғым, 
сәулелі құбы лыс. Сандаған 
ғасырлар мен замандар бойы 
бабаларымыздың асыл ар-
маны болған Тәуелсіздік ақ 
қанатты періште сипатында 
халқымыздың басына бақ болып 
қонды. Отанымыз Тәуелсіздік 
құшағында асқақтап, замана 
тарихтың ұбақ-шұбақ көшінің 
неше алуан қисапсыз суреттері, 
тағдыр тәлкегіне душар болған 
халқымыздың хал-ахуалы, 
зобалаң-дүрбелеңдері әлгі 
қойылымда көз алдыңда қайта 
тізілгендей; «Елім-айдың» зарлы-
мұңлы әуені естілгендей; Ұлы 
Дала – ұлт рухының шар айнасы, 
бақ-дәулеті, Ай мен Күндей баға 
жетпес, теңдесі жоқ қазына болып 
қайта жаңғырды. Орманбеттің: 
«Еділ – үйдің есігі, Жайық 
– үйдің жапсары, Түркістан 
– үйдің төрі»,– деп жырлайты-
ны; Қошке Кемеңгерұлының: 
«Түріктің алтын бесігі – Алтай, 
ер жетіп, өсіп-өнген ордасы – 
Түркістан»,– деп толғанатыны; 
Мағжан Жұмабаевтың: 
«Түркістан – екі дүние есігі 
ғой, Түркістан – Ер Түріктің 
бесігі ғой»,– деп жүрегіне бөлеп 
жырға қосатыны – көпшіліктің 
туған жерге деген махаббатын 
күшейте түсті. Бағзы заманғы 
алтынжалды арғымақ мінген 
атақты қолбасшы Еділ батырдың, 
Түркі қағанаты дәуіріндегі Бу-
мын, Естеми қағандар, Елтеріс, 
Тоныкөк, Күлтегін тәрізді қағанат 
қаһармандарының ерлігі қайта 
жарқырап көрінді.

Жоңғар шапқыншылығына 
қарсы күрескен Абылай хан, 
Қанжығалы Бөген бай, Қаракерей 
Қабанбай, Шапырашты На-
урызбай сынды баһа дүрлердің, 
сонымен бірге ұлт-азаттық 
көтері лістің ту ұстаушылары 

Қолыңнан келер де жоқ, 
  өнер де жоқ,
Баласы байғұс қазақ 
      қалдың мыжып, –
деп күңіренетіні содан. 

Отарлау шылардың қазақтарды 
қынадай қырға нын, бидай-
дай қуыр ғанын, өзен-көл дің, 
тоғай-орманның ішінен қу дала 
қыр ға қуғанын, бейбіт елдің 
әбігерге түсіп, меке нінен безіп, 
шұбырындыға айнал ғанын 
қобыздай күңірентті.

Қазақта ақыл-ойымен, шешен 
тілімен халқына риясыз қызмет 
еткен дана аз емес. Әйтеке бидің 
дауылпаз үнінде, сегіз қырлы 
семсердей тілінде: «Біз қазақ 
деген бір ұяның балапаны едік: 
сұңқар болып жетіліп, самғап 
ұшайық! Біз қазақ деген бір 
тоғайдың ағашы едік: орман бо-
лып жайқалып, жасылданайық! 
Біз қазақ деген бір биенің құлыны 
едік: тұлпар болып жетіліп, 
бәйгеден озайық! Біз қазақ деген 
бір дастарқан едік: атамекенді 
түгел қамтиық»,– дегені бүгін 
ерекше естіледі. Дананың осы 
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нақыштар, сан алуан бояу лармен 
құбылған бейнелі суреттер сал-
дырды.

«Астанасына қарап елін 
таниды. Астанасының қайда 
орналасып, қалай өркендеп 
жатқанынан әр елдің өзінің өткені 
мен ертеңіне деген көзқарасын 
аңғарып, өзгелерге деген пейілін 
сезінеді. Сон дықтан да Астана 
келбеті – ұлт келбеті, мемлекет 
ди дары, халық мерейі. Күллі 
әлем атын енді жат тай бастаған 
жаңа Астана біздің жас мемле-
кетімізге деген назарды екі есе 
арттыра түсуде. Оның біз жетпек 
биіктердей өрелі, біз орнатпақ 
қоғамдай тартымды болып, 
көркейіп, өсуі жолында бүгіндері 
небір қарышты қадамдар жа-
салуда. Біздің жаңа астананы, 
жаңа астананың бізді ұятқа 
қалдырмайтынына нық сенеміз», 
– деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
жүрегінің миуа-жемісіндей, 
жаны ның бөлшегіндей ардақты 
Астанасы туралы көкейкесті, 
жүрекжарды ойын ылғи осы-
лайша өрнек теп, тебіреніп 
жеткізумен келеді.

Ел Президенті Астананың әрбір 
ғимаратын, әрбір мекемесін, әрбір 
ауласын көзбен көріп, зердемен 
бақылап, тыным таппайды. Көзінің 
ағы мен қарасындай Астанасын 
аралап, қаланың тағдыры мен та-
рихына, сәулеті мен құрылысына, 
рухани-мәдени өрлеуіне қатысты 
ой өрбітіп, кеңес береді.

«Еуразия жүрегіне, қазақ 
жерінің кіндігіне Ақордасын 
тіккен Астана – Қазақ елінің 
өз қа лауы мен жасаған дербес 
таңдауы. Біз оны бай тақ да-
ла ның шын иесі кім екендігін 
алыстың да, жақын ның да есіне 
салу үшін жасадық. Бұл ар қылы 
біз қазақтың осы бір құйқалы 
өңіріндегі ұлттық дәс түрді, тілді, 
өнерді, әдетті, әдепті шайы лудан, 
жойылу дан сақтап қалу үшін 
жаса дық. Біз оны болашақ ұрпақ 
үшін, еркін еліміз үшін жасадық», 
– дейді Елбасымыз.

бір сөзінде рух, сезім, сенім, 
тазалық, ар-ождан шебер, әдемі 
қиюласады. Қазақтың арғы-
бергі заманындағы ұлыларының 
бәрі де ұлтын әлпештеп, сүттей 
ұйыған бірлігін жүректеріне 
бөлейді. Сүйінбай ақын да қырғыз 
Қатағанмен айтысында бүкіл 
қазақтың атынан сөйлеп, ұлтының 
рухын аспанға көтерген еді.

Нұрсұлтан Назарбаев 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рынан бастап-ақ елдігін баянды 
етудің, Ұлы Далада Мәңгілік Ел 
орнатудың амалдарын жүзеге 
асырып келеді. Соның бірі – Аста-
наны Арқа ға көшіру. Ызы-қиқы 
заманда, аса бір қиын кезеңде Бас 
қаланы көшіру – ол кез де ақылға 
да сыя бермейтін, қиял ға да 
келмейтін, теңдесі жоқ ерлік еді. 
Аста на бүгінде – Отанымыздың 
орталы  ғы на ор наласқан 
ғарыштың тап кін ді гін дегі Темір-
қазық жұлдызына, жаңар ған 
Қазақ елінің інжу-маржанына, 
қасиет ті бойтұмарына, ұлан-бай-
тақ дала мызға қан жүгіртетін, 
жан бітіретін күре  та мырына, әлем 
қызығатын, ел сүйсінетін игілік 
ме кеніне, халқымыздың қара 
шаңырағына, жаһан ға танылған 
жұртымыздың жарқыраған 
жақұтына, азаттығымыздың ал-
тын қыранына айналды.

Астана – ұлт рухының 
құдіретті ша райнасы. Ол 
мемлекетіміздің биік мәртебесі, 
жоғары дәрежесі, бақ-бере кесі, 
елдік пен тұтастық-бірлік тің тұт-
қасы, дербестігіміздің дара тумасы.

Астана тарихы Елбасының 
ерен тұлғасын, қай рат кер лік, 
саясаткерлік іс-қимылдарын 
айқын сипат  тай ды. Аста наның 
бас сәулеткері – өзі, қала ның 
архи  тек  тура лық, философиялық-
эстетикалық тұжы рымдамасын 
да өзі жасады. Жаһан дық сәу лет 
өнерінің жаңа құбы лыстарына, 
үздік үлгі  ле ріне жүгінді; саяси-
әлеуметтік, мәде ни-эконо микалық 
мәні өзгеше жаңа елор даға лайық 
қайта ланбас ою-өрнектер, ұлттық 

Елбасы Сарыарқа төсіне, 
қазақ жері нің қаси етті төріне 
Астананы көшіргені тегін емес. 
Бұл өңірде небір өркениет 
дамыған. Астананың ірге сіндегі 
Бозоқ қаласы, Ерейментаудағы 
байырғы хан ордалары осы Ұлы 
Жібек жолының бойын да қоныс 
тепкен, тоғыз жолдың торабы-
на орна ласқан. Түгін тартса, 
майы шығатын осынау топы-
рақта мыңдаған баһадүріміздің 
қаны төгілген. Қазақ тың соңғы 
ханы – Кенесарының да айтулы 
шайқасы осында өткен. Олар 
қазақ халқының келе шегі үшін 
күрескен.

Қазақ жері – қасиетті, тарихы 
мен тағ дыры тақсыретті жер. 
Ұлы Даланы бабаларымыз ақ 
найзаның ұшымен, ақ білектің 
күшімен, құдіретті рухымен 
қорғады. Әзіз бабалар елдік пен 
ерліктің ұлы үлгісін көрсетті. 
Темір ноқта мен арқан ноқтаның 
ортасында оттай лаулап, Отанын 
сақтады, Тәуелсіздікті аңсады.

Бабалар аңсаған сол ар-
ман – мемлекет тәуел сіздігі сан 
ғасырлар сағындырып, ақ қанатты 
періш те кейпінде елімізге оралды. 
Халқымыз Нұх пайғам бардың 
кемесіне мінгендей хал кешкен-
де, қайшы лықтар шырмауына 
шырмалғанда, замана теңізінен 
аман алып шыққан кемел ойлы 
саясаткер, кемеңгер, дуалы 
ауыз, ел бастау тәсіліне жетік 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
еді. «Әлем тарихында жарқын 
құбылыс, жаңашыл реформатор» 
деп танылған ұлы саясаткер жай-
ында дүниежүзі қайраткерлерінің 
жарыса жазатыны – содан.

Ол пікірлердің қай-қайсысы да 
– ел Пре зи денті нің пайым-параса-
тына, ер лік іс-қимыл дарына, тө-
тен ше шешім паздығына берілген 
мейлін ше әділ сипат тамалар. 
Еліміздің тереңінен толғап, алыс -
тан бол жар көсемі, сұңқар пейіл 
бас шысы, алтын же белі сардары 
Нұрсұлтан Назар баев тың көреген-
дігі мен іскерлігі арқасында 
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қатысуды Алла кез келген кісі-
нің пешенесіне жаза бермеген. 
Біздер – руханият саласында 
осы бақытқа ие бол ғандармыз. 
Бізді баулыған да, елге қызмет 
еткізген де – Нұрсұлтан Назар-
баев, сол кісімен бірге келген 
Тәуелсіздік, Азаттықтың ақ таңы, 
ата-бабамыздың сан мың жылғы 
аңсаулы арманы.

Қазақ тарихы бұрын-соңды ба-
сынан кешпеген, өзіміз де, өзге де 
таңғалғандай осы құдіретті істің 
басында Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев тұрды.

Алпауыт күштер сырттан 
андыздап тұрғанда, ел ішінде 
адам баласы түсініп болмай-
тын шытырман оқиғалар ар-
палысып жатқанда, Назарбаев 
көрегендікпен, көсемдікпен 
есеңгіреген елдің есін жиып, 
Ұлы Далада өте қысқа мерзімде 
бұрын-соңды болмаған бүтіндей 
жаңа мем лекет орнатты. Орнатып, 
қалып тастырып, дамытып, әлемге 
танытып, әлемдік қоғамдастыққа 
мойындатып қана қойған жоқ, 
мемлекеттіліктің, ел басқарудың 
өзіндік жаңа қазақстандық 
мектебін қалыптастырды. Өзі де 
әлем қауымдастығы мойындаған 
кемеңгерге айналды. Ел 
алдындағы, өркениет ал дындағы 
осындай аса жауапты міндетті 
Елбасы, сөйтіп, абыроймен 
орындады. «Сүйер ұлың болса, 
сен сүй», – деп Абай айтқандай, 
Нұрсұлтан Назар баев – қолдауға 
да, қошеметтеуге де тұратын; 
қалай мақтаса да сыятын, соған 
лайықты кісі, ортасынан ойы 
озған, қатарынан қалпы озған 
азамат.

Жас та, жасамыс та анық 
білетін ақиқат – осы. Тарих үшін, 
әділет үшін бұл шындықты да ай-
татын мезгіл жетті.

Президент Назарбаев – 
мемле кет ті лігімізді орнатып, 
қалыптастырып, экономикасын 
реформалау арқылы өзін де, 
елін де әлемге мойындатқан 
заман ның аса дарынды тұлғасы. 

Астана жел кілдеп, жаңарып, 
жаңғырып, ертегідегі алып тар дай 
ар шын  дап алға басып, қарыштап 
дамып келеді.

Елбасының қым-қуыт заман-
да Тәуел сіз мемлекет орнатуы 
да, тез арада Аста наны көшіруі 
де – құбылыс еді. Осының бәрін 
Мәңгілік Ел орнату үшін жасап 
жатқанына бүгінде көзіміз жетіп 
отыр.

Өзімізді өзіміз бақпасақ – 
сырттан ке ліп ешкім, ешқашан 
бізді жарылқа майды. Сақ 
заманындағы би атамыздың: 

«Арманның жолы қиқалаң, 
Адалдың жолы төте еді. 
Жақсы-жаман әркімнің 
Арасынан өтеді. 
Араздаспай, таласпай, 
Тату жүрсең не етеді? 
Ынтымағы бар бол са, 
Бұл дүниенің қызығы 
Бәріне түгел жетеді», – деген 

аталы сөзі бүгін де қажет.
Елбасының арман-мұраты 

да – тату лық, ын ты мақ, бірлік, 
тыныштық. Біз аздаған жылда 
талай жолдан, талай дағдарыстан 
өттік. Қиындық та аз болған жоқ. 
Соның бәрін де ел бір лігінің 
арқасында жеңдік.

Президентіміз есепсіз көп 
нәрсе істеді. Тәуел сіздігімізді ба-
янды етті. Абы ройлы асулар дан 
астық. Әлемдегі озық елдердің 
қатарына қосыл дық. Халық өз 
Президентін жүрегінің төріне 
шығарды.

Нұрсұлтан Әбішұлы – Елбасы. 
Ұлт намысының қамшыгері.

Қазір әлемдік саясатты иге-
руде, эко номиканы еңсеруде, 
өз халқының тари хын, тілін, 
мәдениетін білуде Прези дент-
ке тең келетін адам жоқ. Еура-
зия кінді  гінде ұлт пен ұлысты 
сүттей ұйы  тып, күнбе-күн келісім 
мен жарасым шам шырағын 
жағып отырған – қарқарадай 
Президентіміздің еңбегі.

Мемлекет орнату, оны 
қалыптастыру, баянды ету, әлемге 
таныту дейтін күрделі үдеріске 

Елбасының азғана жыл да адам 
айтса нанғысыз атқарған қыруар 
істері болашақ ұрпаққа аңыз 
болып жете тіні сөзсіз. Аумалы-
төкпелі, алмағайып заманда мың 
өліп, мың тірілген қазақтың, үш 
ғасыр бодан бол ған елдің тізгінін 
Нұрекеңдей азаматтың ұстауы – 
Алла ның халыққа берген сыйы 
еді. Қазақ халқы сан мың жылдар 
іздеген мұратына да, арманы-
на да Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тұсында жетті. Осы жыл дарда біз 
Президентіміздің жарқылдаған 
кел бетін, биік болмысын, кемел 
дарынын, ел бас шысы ретіндегі 
көсем қасиеттерін айқын 
таныдық.

Н.Назарбаев – ұлттық 
дәстүрде тәр биеленген, 
халқының бар қадір-қаси етін 
бойына жиған, тілін, тарихын, 
мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-
дәстүрін жетік білетін, ұлтын 
жан-тәнімен сүйетін, оның 
мәртебесін өсіріп келе жатқан, 
халқының үмітін, сенімін ақтап 
келе жатқан ұлтжанды азаматы; 
қалың елдің жанашыры; мұңдасы, 
тағдырласы; қорыққанға – қорған, 
тарыққанға – пана, зарыққанға 
сана бола білген өз елінің шын 
перзенті; алдағыны болжай 
білетін, ертеңгісін де оза ойлай 
білетін көсемі; елінің жүгін 
көтеріп келе жатқан қара нары; 
халықаралық қауымдастыққа 
кеңі нен танылған, өркениетті 
елдердің басшыларымен терезесі 
тең, сөйлескенде сөзі асатын, еге-
скенде еңсесін басатын, елдескен-
де мейірімін шашатын аузы уәлі, 
сөзі дуалы саясаткері.

Шынтуайтына келгенде, 
Нұрсұлтан Назарбаев – тарих 
толғатып туған ғасырдың тұлғасы, 
елінің жанын ұғатын, халқын 
замана көпірінен аман өткізіп 
келе жатқан қамқоршы; еліміздің 
дарынды ұйымдастырушысы, 
көреген басшысы, нарықтық 
экономиканың терең білгірі, 
аңқылдаған ақ көңіл; кекшіл емес 
– текшіл; жікшіл емес – көпшіл; 
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елді адастырмайтын түсбағдар 
керек болып отыр, елдің 
ілгергі үміті керек болып отыр, 
арманға жетелейтін жарқын 
идея, мемлекеттік идеология 
керек болып отыр. Бұл идеяны 
Н.Назарбаев елінің тәуелсіздігін 
қорғау үшін, Тәуелсіз 
Қазақстанды дамыту үшін 
ұсынып отыр, «бабалар жеткізе 
алмаған арманға елін жеткізсем», 
– деп отыр.

– Егер сен Өтүкен қойнауында 
отырсаң, Мәңгі ел орнатар едің – 
деген сөзді «Күлтегін» жырынан 
оқимыз. Яғни, Мәңгі ел орнатуды 
бабаларымыз Бумын, Естеми 
қағандар жетінші ғасырда-ақ 
аңсаған. Өкініші – басараздық, 
алауыздықтың кесірінен қа-
ғанат құлап, олар арманына жете 
алмаған.

Демек, Мәңгі ел орнату үшін 
алдымен жердің тұтастығы, елдің 
ынтымағы керек, ата тарихын 
ұрпақ санасына сіңіру керек, 
Ұлы Даланың тарихын сол Ұлы 
Даланың ұлы тұлғаларынан алып 
жазу керек.

Мәңгілік Ел бір күнде ор-
най қал майды. «Мәң гілік Ел» 
– өміршең, мәңгілік идея. Ол 
науқаншылықпен, жарлықпен, 
бұйрықпен орнамайды, ғасырлар 
бойы қалыптасады. Сол себепті 
«Мәңгілік Ел» идеясын өткінші 
науқанға, еріккеннің ермегіне, 
жаяу жарысқа айналдырмау 
керек. Бұл идеяны ұлттың 
дүниетанымына, санасына 
сіңіру керек. Өйткені ол – терең 
толғанатын, біліп, иінін қандырып 
жазатын, жылдар бойы тылсымы 
ашыла беретін ұлы құбылыс.

Қазақ – осы Ұлы Далада туып, 
өсіп-өркендеп, талай ұлыс, талай 
қағанат орнатқан, көнеден келе 
жатқан байырғы халық.

Ұлы Далада керегесін кең 
жайған, бүкіл әлемге әйгілі Сақ, 
Ғұн, Түрк қаға наты секілді іргелі 
ұлыстардың да аталуы әртүрлі 
болғанымен, солардың бәрінің 
тегі бір, заты қазақ еді.

жұртты сендіре де, иландыра да 
алатын, «өз елім менің – өзегім» 
дейтін Азамат.

Біз бүгін ұлтымыздың 
абыройына, киесіне айналған 
Президентіміз үшін мақ тана ала-
тын халық пыз. Президентіміз 
үшін мақтанғанымыз – елді гіміз 
үшін мақтан ғанымыз. Н.Назарбаев 
– Қазақ стан ның паспортына, сим-
волына айналған адам.

Елбасының ендігі арманы – 
Ұлы Далада Мәңгілік Ел орнату.

Ұлы Далада Мәңгілік Ел 
орнату идеясы бүгін ғана туа 
қалған жоқ, ықылым замандар-
дан бері, ел орнап, билік пайда 
болғалы бері жалғасын үзбей 
келе жатқан әлемдік құбылыс. 
Адам баласы өмір бойы жұмақ 
жерді, жұмақ елді, бақытты, 
еркіндікті іздеумен, аңсаумен 
келеді. Ол – арман – татулығы 
жарасқан, береке-бірліктің елін 
орнатудың, Мәңгі Ел орнатудың 
идеясы. Назарбаев бұл идея-
ны халқының байырғыдан бері 
жалғасып келе жатқан байтақ 
тарихынан алып отыр. Ол – қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман, Түрк дүниетанымындағы 
Өтүкен, халқымыз армандаған 
Жиделі Байсын; Асанқайғы 
желмаяға мініп шарқ ұрып іздеген 
Жерұйық, бақытты өмір, баянды 
тіршілік. Қытайлар өзін «Аспана-
сты еліміз дейді, яғни, аспанасты, 
жерүсті еліміз» деп отыр, Жапон-
дар өздерін: «Күншығыс еліміз», 
– дейді, біз – Ұлы Дала еліміз.

Кез келген мемлекетті да-
мытатын, халықты арманына 
жетелейтін күш – идея, идеоло-
гия. Идеология дегеніміз – сол 
елдің бағдаршамы, адастырмай-
тын түсбағдары. Егер ол болмаса, 
кеме – мұхитта, ұшақ – көкте, 
адам жерде адасады.

Арғы-бергі тарихта «елім 
мәңгі болмасын» деген бірде-
бір мемлекет жоқ. Бәрі де соны 
армандаған. Бірақ жете алмаған. 
Мұны Елбасы білмей отырған 
жоқ, біліп айтып отыр. Бізге 

Біз данагөй, шежіре 
қариялардың соңын көре қалған 
ұрпақпыз. Олар: «Сақ Ата за-
манында», – деп байтақ әңгіме 
бастайтын, «Сақтарды өзінің 
атасы санайтын, Сақтардың 
ұрпағымыз», – дейтін.

Ұлы Дала мектебін, Ұлы Дала 
универ ситетін, Ұлы Дала акаде-
миясын, Ұлы Даланың бұлжы-
майтын салт-дәстүрін, тозбайтын 
тағылымын, ғылымын, білімін, 
тәлімін қазақ мыңдаған жылдар 
бойы өзі қалыптастырған. Сөйтіп, 
ұрпақ санасына құйып отырған.

Елбасы өзінің Мәңгілік Ел 
идеясын мыңдаған жылдар бойы 
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қалыптасқан даналықты да, ше-
шендікті де, көсемдікті де қайта 
жаңғырту үшін ұсынып отыр. 
Халқымыздың шешендігі мен 
даналығын қайта жаңғырту үшін 
Астанадан алдымен Төле бидің 
шешендік мектебін, Абайдың 
даналық мектебін ашып, дарынды 
балаларды жинап, сонда оқыту 
керек. Келешек үшін игілікті істің 
басы – осы болады.

Ұлы Дала елі – талай 
өркениеттердің қауыш қан-
тоғысқан алтын құндағы. 
Мәңгілік Ел – Ұлы Далада 
керегесін кең жаятын ұлы 
құбылыс.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Ұлы Дала елі» –  Мәңгі лік Ел» 
идеясы күр  делілігімен, сан 
қырлы лы ғымен ерек шеленеді. 
Бұл идеяны жүзеге асыру үшін 
терең, байыпты концепция ке-
рек. Оның ең басты шарттары: 
1) мемлекет территориясының 
тұтастығы; 2) мемлекеттің қорға-
ныс қабілеті, ұлт қауіпсіздігі; 3) 
мемлекеттің тілі; 4) діні; 5) ізгілік, 
даналық ілімі, ұлы эпостары; 6) 
ата дәстүр, атакәсіп; 7) халқының 
ынтымақ-бірлігі.

Жуырда Парламент Мәжілісі 
«Мәң гілік Ел» идеясының 
заңнамалық негізін қабылдады. 

Ендігі міндет – осынау идея-
ның біртұтас жүйесін жасау. Ол 
жүйе де, біздіңше, халқымыздың 
өткеніне, бүгінгісіне қатысты 
тарихи-әлеуметтік, әдеби-мәдени, 
философиялық және экологиялық 
құнды лықтардың қамтыл ғаны жөн.

«Ұлы Дала елі – Мәңгілік 
Ел» идея сының ке шен ді 
тұжырымдамасын жасауды «Нұр 
Отан» пар тия сы қолға алуда. Бұл 
– бәріміз жұмылып қол дай тын 
игілікті іс.

Иә, сөйтіп, елімізде Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
арналған айтулы той өтті. 
«Мәңгілік Ел» театрландырылған 
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Қазақстан Кеңестерінің 1925 
жыл дың сәуір айында өткен 5-құрыл-
тайының шешімінде «Қазақтың 
Ұлттық театрын ұйымдастыруды 
жедел дету» мәселесі қойылды. Сол 
ал ғашқы кезінен-ақ Қазақ Ұлт  тық 
театры аталған кәсіби өнер ор-
да сының ашылып, еңсе тік теуі не 
Ж.Аймауытов, М.Әуезов, Ж.Ша -
нин, Қ.Сәтбаев, О.Беков т.б. көп-
те ген қайраткерлер атсалысты. 
1925 жылдың күзінде театрды 

АЛТЫН БАУЛЫ 
ШАҢЫРАҚ

ҚАЗАҚ ӨНЕРІНІҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ М.ӘУЕЗОВ 
АТЫНДАҒЫ  АКАДЕМИЯЛЫҚ ДРАМА ТЕАТРЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛҒАНЫНА 90 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР. БҰЛ – ТЕАТР ҮШІН 
ҒАНА ЕМЕС, ЖАЛПЫ ҚАЗАҚ ЕЛІ МЕН ҚОҒАМЫ ҮШІН, 

ӨНЕРІ МЕН МӘДЕНИЕТІ ҮШІН ҮЛКЕН РУХАНИ МЕРЕКЕ. 
ӨЙТКЕНІ МҰНДАЙ ТЕАТР АШУ – ӨТКЕН ҒАСЫРДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ, АЛАШ АРДАҚТЫЛАРЫ МЕН 
ЕЛ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ АРМАНЫ ЕДІ. М.ӘУЕЗОВ ТЕАТРЫНЫҢ 

БҮГІНІ – СОЛ ҮЛКЕН  АРМАНДАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ. 
СОНЫМЕН ҚАТАР ӘЛЕМДІК ИНТЕГРАЦИЯҒА БЕТ АЛҒАН 

БҮГІНГІ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ӨНЕРІНІҢ ЖАРҚЫН 
МАЗМҰНЫ. 

ұйым дастыру жұмыстарын сол 
кез дегі Қазақстан Халық ағар-
ту комис   сариатының бастығы 
С.Сәдуа     қасов өзі қадағалап отыр ды, 
театр    дағы алғашқы шығар ма шы-
лық-шаруашылық ұйым дастыру 
жұмыс тарын алғашқы директоры – 
Д.Әділов жүзеге асырды.

Тарихи құжаттар театр ашу үшін 
үкіметтен арнайы қаржы бөлі    ніп, 
сол жылдары халық ара сын   да аты 
шыққан, ел-ел, жер-жер    дегі дарын-

ды өнерпаздар, ән ші, күйшілерге, 
бас-аяғы 23 адам ға шақырту жол-
дан ғанын көр  сетеді. Сол кездегі 
астана Қы зыл   ордаға алғашқы бо-
лып Қос та най  дан С.Қожамқұлов 
келіп ті. Театр шаңырағын көтеріп, 
ке ре  гесін тіктеуіне алғашқы бас 
ре жис сері Серке атамызбен бірге 
Қ.Қуанышбаев, Е.Өмірзақов,            
Қ. Ба дыров, Қ.Жандарбеков, төкпе 
ақын И.Байзақов, атақты әнші 
Ә.Қашау баев, балуан Қ.Мұ ңайт-
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М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма 
театрының директоры,
Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері

Ерлан БІЛӘЛ

пасов, тағы да басқа көптеген өнер-
паз атсалысты. 1926 жылдың 10 
қаңтарында Қ.Кемеңгеровтің «Ал тын 
сақинасын», 13-і күні М.Әуезовтің 
«Еңлік-Кебек» трагедиясын көрсетіп, 
соңынан концерт берумен ресми 
ашылған Ұлт театрының атағы бү-
кіл елге кеңінен тарап, республика 
өмі ріндегі бұл аса елеулі оқиға бүкіл 
елдің қуанышына айналған. Қы-
зылордаға сол жылы күзде жеткен 
Ж.Шанин театрдың директоры әрі 
көркемдік жетекшілігіне таға йын-
далып, ұжымның шығарма шы лық 
қалыптасуына аса көп ең бек сіңірді. 
Міне, содан бері 90 жыл өтіпті.

1928 жылы республиканың оң-
түс  тік аймағында, Бішкекте гас-

трол ь де болған театр Алматыға 
ке л іп, жаңа астанада орнығады. 
30-жыл  дар белесінде театр Қ.Бай  -
сейітов, К.Байсейітова, Қ.Бе-
йісов, Ш.Жиенқұлова, М.Шамова, 
М.Ержанов, Ж.Еле беков, Х.Еле-
бекова, К.Қар мысов, С.Тел ғараев, 
Ә.Ха  сенов, Қ.Әділ шінов, Ж.Өгізбаев, 
А.Абдул лина, А.Жо лымбетов, 
Ж.Жал  мұха медова, Р.Сәлменов, 
Р.Қой шы баева, Ш.Айманов, С.Май-
қанова, Г.Сыз дықова т.б. жаңа шы-
ғар  ма шы лық күшпен толықты.

1933 жылы музыкалық студия 
ашылып, ұжымдағы әншілік талан-
ты басым актерлер сонда ауысты. 
Бүгінгі таңда республикамыздағы 
іргелі өнер ордалары: Абай атын дағы 
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опера және балет театры мен Жам-
был атын дағы республикалық фи-
лармония, «Қазақконцерт» сол кезде 
М.Әуезов театры құрамынан бөлініп 
шыққан музыкалық театр негізінде 
құрылған.

Театр тарихында М.Әуезов тің 
есімі алтын әріптермен жазыла-
ды. Алғашқы күндерден бастап-ақ 
бағыт-бағдар беріп, актерлерге 
ұстаз болған, өзінің көркем пьеса-
ларын осы театрға арнап жазған 
ұлы суреткердің көркем мұрасы 
біз дерге рухани азық. М.Әуезовтің 
қалам дастары, қатарластары: Қ.Ке-
меңгеров, І.Жансүгіров, С.Сей-
фуллин, Б.Майлин, Ғ.Мүсірепов, 
С.Мұ қанов, өкшесін басқан Ш.Хұ-
са йынов, Ә.Әбішев, Ә.Тәжі баев, 
Қ.Мұхамеджанов, Т.Ах танов, 
кейін гі буын Қ.Ысқақ, С.Жү нісов, 
О.Бодықов, Е.Домбаев, А.Сүлей-
менов, О.Бөкей, Б.Мұқай, Т.Ах мет-

жан; сонымен қатар жазушы, ақын 
драматургтер – Ә.Тарази, Д.Иса-
беков, Т.Нұрмағамбетов, Т.Әб дік, 
Н.Оразалин, С.Балғабаев, И.Ораз бай, 
И.Сапарбай, И.Вовнянко, Шахимар-
ден, С.Асылбековтің пьесалары театр 
репертуарын байыта түсті. Кейінгі 
буын драматургтер Е.Аманша, 
Р.Мұқанова, Р.Отарбаев, Е.Жуасбек, 
Д.Амантайлар қатары да толыға 
түседі деген ойдамыз. Әлем драма-
тургиясынан Софокл, Еврипид, Шек-
спир, Мольерлерден бастап бүгінгі 
замандасымыз Т.Жу женоғлыға 
дейінгі қаншама пьеса сахналанды! 
Осының бәрі – театрдың ғана емес, 
қазақ руханиятының байлығы.

90 жыл дегеніміз 10 жылы кем бір 
ғасыр! Бір мақалада бүкіл тарихты 
түгесіп айту мүмкін емес. Деген-
мен де мерейтой тұсында театрдың 
бүгінгі биігіне жетуінде еңбегі зор 
сахнагерлердің есім дерін атамасқа 
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болмайды. Театр да буын-буынмен 
актерлік мектеп – Ж.Жалмұхамедова, 
Х.Бө кеева, Ш.Жандарбекова, Б.Ри-
мова, Ш.Айманов, М.Сүр тібаев, 
Н.Жантөрин, Ы.Ноғайбаев, Т.Жай-
лыбаев, З.Шәріпова, Ф.Шә ріпова, 
Ә.Молдабеков, Е.Жай саңбаев, 
Р.Әуезбаева, М.Аб дуллина, Р.Те-
леубаев, Ғ.Сүлейменов, Ж.Ме-
дет  баев; бұлардан кейінгі буын да 
Ә.Бо ранбаев, Ә.Кенжеев, Қ.Сұл-
тан баев, У.Сұлтанғазин; сондай-ақ 
Б.Нау рызов және бүгінде Астана 
театрында еңбек етіп жүр ген Г.Әс-
петова, Т.Мейрамов, Ж.Мей рамова, 
Н.Тәшімова, Қ.Тілеуова, Л.Әб -
зелбаевалар; режиссурада – А.Тоқ-
панов, Б.Омаров, Ә.Мәмбетов, 
Р.Сейт метов, Е.Обаев, Ж.Омаров, 
Қ.Жет пісбаев, А.Пашков, В.Пұсыр-
манов, М.Байсеркенов, Б.Атабаев, 
Қ.Сүгірбековтер; сценогра фия да – 
Қ.Қожықов, М.Ержанов, Д.Сү леев, 
С.Үмекенов, М.Жолтаев, Ф.Мұ қанов, 
Қ.Ақбаевтар өнерімен қалып тасып, 
шыңдалды, кәсіби биік ке көтерілді.

Қара шаңырақ театр тарихының 
үштен бір бөлігі тәуелсіздік жыл-
дары на келеді. Болашаққа көз тігіп, 
мына жаһандану заманында өзге 
елдермен иықтас, тұрғылас өмір 
кешемін дейтін қай ел, қай мем-
лекеттің де рухани тұғыры биік 
болмағы шарт. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев халыққа Жол дауында атап 
көрсеткендей: «Тәуелсіздік арқылы 
мәдениетіміз құлашын кеңге жай-
ып, қарқынды дамуға зор мүмкіндік 
алды».

Бүгінде қара шаңырақ алып-
тар салған дәстүр-жарастықты 
жал  ғастыра, құлашын кеңге жая 
өр кен деп отыр. Ұлттық сахна өне-
рінде сапалық өзгеріс жасап, одақ-
қа, бірталай шетелдерге таныт қан 
Ә.Мәмбетовтің шәкірт-үзең гілес тері, 
көрнекті сахнагерлер – театрдың 
көркемдік жетекшісі А.Әшімов, 
театр кеңесшісі Е.Обаев, үлкен 
буын көрнекті актер лер С.Оразбаев, 
Х.Елебекова, З.Шә ріпова, 
Н.Мышбаевалар – қара шаңы рақ-

тың ғана емес, қазақ сахнасының 
қазынасы. Олардың ізін ала аға 
буын Т.Тасыбекова, С.Қожақова, 
Б.Имашева, Ғ.Байқошқарова, 
Қ.Тас танбеков, Р.Машурова, Т.Жа -
манқұлов, Б.Жанғалиева, Т.Арал-
баев, С.Мерекеұлы, сондай-ақ О.Ке-
небай, Ш.Ахметова, М.Өтекешова, 
Ш.Меңдиярова, М.Нұрәсіл, Ғ.Әбді-
нәбиева, Р.Хаджиева, Г.Жақып, 
А.Бектемірлер; бұ лар ға үзеңгілес 
буын Б.Қожа, А.Сейтметов, Д.Темір-
сұлтанова, Б.Қаптағай, Б.Әбділ манов, 
Б.Тұрыс, Ғ.Құлжанов, Ж.Ма ханов, 
О.Қыйқымов, Ж.Әміров, М.Омар-
бекова, Ү.Сей тім беттер же міс ті еңбек 
етіп келеді.

Тағы да тізімге жүгінуге тура 
келеді. Қазіргі таңда сахнаның ауыр 
жүгін көтеріп отырған кәсібилігі 
жоғары орта буын десек, бұл – мо-
йын далған шындық. Д.Ақмолда, 
А.Боранбай, Ж.Толғанбай, Д.Жүсіп, 
Ш.Асқарова, Ш.Жанысбекова, 
Г.Тұтова, К.Шаяхметова, Н.Бек сұл-
т анова, Б.Айтжанов, А.Сұрапбай, 
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Н.Қарабалина, Ж.Садырбаев, 
З.Көпжасарова, Б.Қажнәбиева, 
А.Саты балдиева, Н.Жекенова, 
А.Бө кен бай; бұлардан кейінгі 
буын Е.Дайыров, Л.Қалдыбекова, 
Г.Шың ғысова, Р.Сенкебаев, Д.Мұ-
саев, Т.Сағынтаев, А.Шаях метов, 
Ж.Байсалбеков, Б.Жа қып бекова, 
А.Өмірова, Н.Әбілов, С.Құ лым-
бетова, Е.Тұрыс, Е.Бектасов, 
С.Ба қаева, З.Карменова, А.Бақыт-
жанова, Ғ.Оспанов, М.Мұхтарұлы, 
Қ.Набиолла, А.Жұмабаевтардың 
өнерін көрермендер сүйсіне тамаша-
лайды. Актерлік құрам жас буынмен 
толығуда.

Режиссураның ауыр жүгін қол таң-
балары әртүрлі танымал сахнагерлер: 
Е.Обаев, А.Әшімов, Т. әл-Тарази, 
Ә.Рахимов, А.Кәкішева, жас буын 
Е.Нұрсұлтан, Е.Нұртазиндер көтерсе, 
сценографияда Е.Тұяқов, Е.Әдісбек, 
М.Сапаровтар бар.

Театр қоғаммен байланыстың за-
манауи әдістерімен жұмыс жасау ға 
көшті. Ішкі және сыртқы мақ сатты 
ортамен байланыс, әлеу меттің әр 
тобымен әріптестік жолдары жүзеге 
асырыла бастады. Әрине, ең басты 
мақсатымыз – зама   ны мыздың тыны-
сын, жаңа тұр пат ты еліміздің өмірін, 
замандастарымызды бейнелейтін, 
көркемдік-эстетикалық ізденіс аясы 
кең жаңа қойылымдар шығару.

Әр кезеңнің өзіндік идеалдары, 
басымдықтары, идея-мақсаттары 
болады. Бүгінде еліміз мүлдем жа-
ңа саяси-экономикалық, мәдени-
әлеуметтік кеңістікте күн кешуде. 
Рухани тұғырдың маңызды бөлі гі 
өнерге, оның ішінде халықты ұлт-
қа айналдыра алатын театр өнеріне 
елімізде үнемі ерекше көңіл бөлі ніп 
отырады. Алға қойылған мақсат-
міндеттер де ауқымды.  
Бұл міндеттер ел Президенті  
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты Қазақстан хал қы-
на Жолдауын іске асыру мақсатында 
әзірленген  Қазақстан Респуб ли-
касының мәдени сая саты ның ұзақ 
мерзімді тұжырым да ма сында сарала-
нып, айқын көрсетілген.

Театр репертуарындағы ұлттық 
және әлем дік классиканың жауһар-
лары, бүгінгі драматургияның озық 
туындыларының азамат тардың 
рухани-адамгершілік бағдар ларын, 
қазақстандық жаңа отансүйгіштік 
пен орнықты құндылықтар жүйесін 
қалыптастырудағы рөлі үлкен. Және 
бүгінгі идеологияның қазығына 
айналып отырған «Мәңгілік Ел» 
идеясына қызмет етеді. Бұл ретте 
театрдағы тарихи спектакльдердің 
орны бөлек десек, ерекше атауға бо-
латын үлкен жобамыз – өткен жылы 
қыркүйекте Қазақ хандығының 550 
жылдығы салтанатында Тараз дағы 
мереке күндері ашық ас пан астын-
да 700 адамның қа ты суы мен көр-
сеткен «Қилы жол» (Ж.Ерғалиев) 
қо йылымы. «Тарихи-патриоттық 
тақырыптағы бұл алаңдық қойылым 
еліміздің сахна өнері тарихындағы 
ғана емес, рухани тәжірибесі 
орайынан да аса сәтті мегажоба», 
– деуге әбден болады. Ұжымның 
жаңа жұмысы, көрнекті жазушы 
І.Есенберлиннің «Алмас қылыш» ро-
маны бойынша премьерасы енді ғана 
болған қойылым да (сахналық нұсқа 
– Ә.Бағ дат, режиссер – А.Кәкішева) 
осы идеядан бастау алады. Ел 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап 
тарихи спектакльдер апталығын 
ұйымдастырып, көрермендерімізге 
«Томирис», «Қорқыттың көрі», 
«Қазақтар», «Бей барыс сұлтан», «Ал-
мас қылыш», «Абай», «Қилы заман» 
спек такль дерін ұсынамыз.

Көркем әдебиеттің озық үлгі-
лерін сахналау – театрдың қалып-
тасқан дәстүрі. Көрнекті жазушы 
Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» 
романы бойынша сахналық нұсқасын 
Е.Жуасбек жасап, Т.әл-Тарази 
режиссерлігімен сахнаға шыққан 
спектакль – сол игі дәстүрдің 
жалғасы.

Мәдени саясаттың аса маңызды 
міндеті – ізгі адам тәрбиелеу. Театр 
репертуарында бұл бағыттағы спек-
такльдер ежелден баршылық. Ал 
соңғы көркем қойылымымыз – қазақ 
режиссурасы жаңа буы ны ның өкілі 
А.Маемиров сахна ла ған көрнекті 

орыс драматургі А.Володиннің 
«Қоштасқым кел мейді!..» драмасы. 
Отбасы құнды лықтарын қастерлеуге 
бастайтын қойылым, әсіресе, жа-
стар арасында қызу талқыланып, 
әлеуметтік әсері жоғары болып отыр.

Тұжырымдамада көрсетілген 
ұлттық саналуандылықты сақтау 
және Қазақстан халқы мәдениетін 
үйлесімді дамыту негізінде бүкіл-
қазақ стандық мәдени кеңістікті да-
мыту бағытындағы жұмыстарымыз 
да жеміссіз емес. Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығына арнап басқа ұлт 
театр ларымен біріге отырып ар-
найы жоба дайындамақпыз. Репер-
туарымызға өткен, 89-маусымымызда 
қосылған «Қаза мен жаза» спектаклін 
белгілі қазақстандық сценарийші 
И.Вовнянконың пьесасы бойын-
ша театрдың көркемдік жетекшісі 
А.Әшімов сахналады. Қазақстандық 
өзге де жазушы-дра матургтермен, 
Ұлттық орта  лық т армен тығыз байла-
ныстамыз. Спектакльдерімізге өз ге 
ұлт өкіл дері, Алматыдағы орыс мек-
теп тері нің оқушылары жиі келеді.

«Қазақстан-2050» Стратегия-
сын да басым бағыттардың бірі 
ретінде – жалпықазақстандық 
мәдениетті дамытуға жаңаша сер-
пін беру, қазақстандықтардың 
бәсе  кеге қабілетті мәдени менталь-
ді гін қалыптастыру мәселесі атап 
көрсетілді. Қара шаңырақ театр бұл 
орайда ұлттық сахна өнерін әлемдік 
кеңістікке шығару бағы тында 
еңбектеніп келеді. Мұның көрінісі – 
халықаралық жобаларды жүзеге асы-
ру және халықаралық фес тивальдарға 
қатысу. Атап айт қан да, «Отелло» 
спектаклі Ресей және Беларусь 
сахнагерлерімен, ал «Қорқыттың 
көрі» литвалық сахнагерлермен 
бірігіп қойылды. Екі қойылым да ма-
мандар мен көрермендер тарапынан 
жоғары баға алды.

Мерекелік 90-маусымына театр 
жақсы жетістіктермен келді деуге 
болады. Солардың бірі – ұжым-
ның бірнеше халықаралық театр 
фестивалінде еліміздің өнерін өзге 
елдерге паш етуі. Соңғы жылдары 
Мәдениет министрлігінің, жалпы 

ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНА – 90 ЖЫЛ
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Лебіздер легі

Асанәлі ӘШІМОВ,
М.Әуезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық 
драма театрының көркемдік 
жетекшісі, КСРО халық әртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:

– Мен театрға келгелі 60 жылға 
жуықтады. Алғаш ак  тер болып кел-
геннен бері қара  шаңырақтың 30, 
40 жылдық мерейлі мере ке лерін 
атап өткен асыл дардың арасын-
да болған едім, міне, содан бергі 
мерейтойларының бәрінің куәгеріміз. 
Тарихы жүзжылдықтармен есеп-
телетін әлемдік театрлар бар, 
солар мен салыс тырғанда, біздің 
театр дың 90 жасы деген – жігіт 
жасы. 90 жыл дыққа аман-есен 
жеткеніміз, тойына қатысқанымыз, 
кейінгі буынмен бірге қуанғанымыз 
– біз үшін үлкен дәреже. Қалибек 
Қуанышбаев пен Қапан Бады-
ров, Елубай Өмірзақов пен Серке 
Қожамқұловтың мектебінен өтіп, 
солармен бірге спектакльде ой нап, 
асқар таудай ағаларымның ар қам нан 
қағып қанаттандырғаны,  ойыныма 
баға беріп, одан сайын қам шы лағаны 
кез келген сын шының пікірінен әл-
де қайда жоғары. Елу бай ағаның 
жасының үл кен ді гіне қарамастан, 
қал жы  ңымыз жарасатын еді. Менің 
режиссер ретіндегі ең алғашқы 
жұмысым – «Ревизор» болса, осы 
спек  такль дегі Земляниканың рөлі 
Серағаңның соңғы рөлі болды. 
Бұл кезде Сер ағаң ның жасы 80-ге 
таяп қалған еді, бас репетицияның 
ең соңғы күні төтен нен келіп 
қосылғанына қарамастан, сахнада 40 
жыл бұрын ойнап кеткен кейіпкерінің 
бүкіл сөзін жатқа білетін болып 

Үкіметіміздің қолдауымен театры-
мыз халықаралық фестивальдарға 
жиі қатысып, еліміздің сахна өнері 
жетістіктерін өзге елдерге паш 
ете бастады. Ұлттық рухты, отан-
сүйгіштікті дәріптеген «Бей барыс 
сұлтан» (Р.Отарбаев, режиссер 
– Ю.Ханинга-Бекназар) қойы-
лымы өткен жылдың сәуір айында 
Түркияның Конья қаласында өткен 
«Мың үн – бір дауыс» атты VIII театр 
фестиваліне қатысып, «Ең үздік спек-
такль» атанып қайтса, ежелгі түркілік 
танымды қазақы болмыспен шебер 
шен дес тіре білген «Қорқыттың көрі» 
(Иран-Ғайып, режиссер – Й.Вайткус) 
қойылымы Татарстан астанасы – 
Қазан қаласында өткен «Наурыз» 
халықаралық фести валінде көр-
сетілді. Бұл қойы лым режиссурасы 
өз алдына актерлік ойын шебер-
ліктері тұрғысынан Халық аралық 
қазылар алқасы мүше лері тарапынан 
өте жоғары баға алды.

Бәсекеге қабілетті ментальдыққа 
ұмтылудың бір жарқын көрінісі – 
театр актерлерінің үштұғырлы тіл 
талабынан шығып, орыс тілімен 
қатар ағылшын тілінде сөйлей бас-
тауы. Театр Беларусь елінің Брест 
қаласында өткен «Белая Вежа» 
халықаралық фестивалінде «Бей-
барыс сұлтанды» ағылшын тілінде 
ойнап, актерлердің қарымы мен 
мүмкіндігін басқа жұрттың ал-
дында танытып қайтты. Театрдың 
кіші залында Өнер академиясының 
түлектерінің жұмылдыруымен тағы 
да екі спектакль ағылшын тілінде 
сахнаға шықты.

Театр «Бейбарыс сұлтан» спек-
таклі мен Атырау қаласында өткен 
Р.Отарбаев атындағы Халық аралық 
театр фестивалінде Бас жүлдені 
жеңіп алды. Ал талантты жас режис-
сер Е.Нұрсұлтан сахналаған «Қас 
қағым» қойылымы Қырғызстанның 
«Арт-Ордо» халықаралық фести-
валінде бас жүлдені иеленді. 
Театры мыз Қазақстан мен Орталық 
Азия театрларының екі жыл сайын 
өтетін халықаралық фестивальге 
табысты қатысып келеді. Республи-
ка имиджіне жұмыс істейтін бұл 

фес тиваль Мәдениет және спорт 
министр лігінің ұйымдастыруымен 
биыл күзде 6-рет өткелі отыр.

Фестиваль демекші, М.Әуезов 
театрының өзінің «Театр көктемі» 
атты төл фестивалі бар. Биыл 21-
рет, 24-27 наурыз аралығында өтіп 
жатқан өнер мерекесі қазақ өнері нің 
көзі тірі аңызы Хабиба апа Еле -
бекованың 100 жасқа толуына арна-
лады.

Қазір қоғамда буын алмасу 
үдерісі жүріп жатыр. Бұл үдеріс 
М.Әуезов театрында да бар. Қазіргі 
таңда театрда салиқалы аға буын, 
мықты орта буын және талантты 
жас буын жарасыммен өнер жасау-
да. Театрдың маман кадрлары, атап 
айтқанда, режиссура, актерлік құрам, 
композитор, менеджерлік блок, 
ақпараттық технологиялар маман-
дары талантты жастармен толығуда. 
Қазіргі таңда жас буын сахнагерлерді 
киноэкраннан, небір ірі жобалардан 
жиі көреміз. Мысалы, Елбасының 
тапсырмасымен, Мәдениет және 
спорт министрлігінің қолдауымен 
түсіріліп жатқан «Қазақ елі» көркем 
фильмінде, өзге де кинокартина-
ларда, көптеген телесериалдарда 
М.Әуезов театрының актер лері 
лайықты өнер көрсетіп жүр.

«Театрға жас буын актерлер, 
режиссура, драматургия, суретші, 
ком позиторлар келді», – дедік. Де-
мек, бәсекеге қабілетті мә дени орта 
қалып та стыру сапа лана түсіп, сах-
наға жаңа та ным, жаңа тіл келеді. 
Мәдениет және спорт ми нистрлігі, 
министр Арыстанбек  Мұха медиұлы 
қандай да креативті идея ларға үнемі 
қолдау көрсетіп оты ра тынын атап 
айту керек. Бұл – жас буын үшін өте 
жақсы. Театр жас буын ға арнап был-
тыр өткізген «Жа ңа көз қарас» және 
«Ашық сахна» идея  лары жалғасын 
табатын болады. Мәдениет тұжы-
рым  дамасында көр сетілгендей, қазір -
гі заманның үздік бейнелерін, атау лы 
тарихи оқиғалар, мәдени мұра мен 
дәстүрді біл ді ретін жар қын көркем 
бейнелер ж а сау – театрымыздың да 
басым бағыты.
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шықты. Өкінішке қарай, бір-ақ рет 
ойнап үлгерді. Бірақ Серағамның 
менің спектаклімде ойнап кеткені 
үшін ғана бақыттымын. Сәбира апам, 
Хадиша апам, Бикен апам, Фарида 
құрдасым, Ыдырыс, Әнуар заман-
дастарым сахнаға шыға келгенде, 
олармен бірге Өмір ілесіп шығатын 
еді. Олар Өмірден өнер жасайтын не-
месе, керісінше, Өнерден өмір жасап 
шығаратын.

Дулат Исабеков, 
жазушы-драматург, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:

– М.Әуезов атын дағы ака де-
миялық театр – біздің ғана мақ таны-
шымыз емес, атақ-абыройы дүр кіреп, 
бүкіл Кеңес Одағы халқының ау-
зында сөз болған театр. Әзір байжан 
Мәмбетов бас қарып тұрған кезең 
– театрдың ең жұлдызды сәті болды. 
Сол мектеп әлі күнге жалғасын тауып 
келе жатқанына шүкіршілік айта-
мын. Зама нында Мұхтар Әуезовтің 
барлық драмалық шығармалары 
жұртқа жол тартып жатса, одан 
кейін Ғабит Мүсіреповтің, содан 
беріде Тахауи Ахтановтың, Сәкен 
Жү нісовтің, Асқар Сүлейменовтің, 
Қалихан Ысқақовтың, Әкім 
Таразидің, Оралхан Бөкейдің, 
Баққожа Мұқайдың іргелі, озық ойға 
құрылған, ізгілік дәнін себетін жақсы 
дүниелері сахнаға шықты. Біздің 
замандастардың ара сында бірінші 
болып Оралханның «Құлыным 
менің» пьесасы қойылғанда, бұл 
– өнердегі үлкен рухани оқиға 
ретін де қабылданды. Театр Шек-
с  пирдің, Гольдонидің, Гоц   ци дің 
шығармаларын сах  на лау арқылы 
қазақ ак тер лері  нің кәсіби өсуіне, 
шың далуы на үлкен үлес қосып отыр -

ды. Шыңғыс Айтматов, Әбді жәміл 
Нұр пейісовтің шығармалары арқылы 
әлемге аты жайылды.

Менің ең алғашқы «Әпке» ат -
ты тырна қалды драмалық туын дым 
осы қара шаңы рақта 1978 жылы, 
Бәйтен Ома ров бас режиссер болып 
тұрған кезде, сах  на  ланды. Содан 
бері бұл театрмен ме нің бай  ланысым 
бір сәтке үзілген емес. Пре мье ра сы 
өткен жылдың қарашасында бол  ған 
«Жүзжылдық махаббат» атты дра-
мам – театр сахнасында қойылған 
жетінші пьесам.

М.Әуезов атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық театры – 
бүкіл республика театрларының 
шамшырағы. Бәрі де осы әкемтеатрға 
қарап бойын түзейді, осы театр дан 
үлгі алады.

Сәбит Оразбаев,
Қазақстанның халық әртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты:

– Айтуға оңай бол ғаны   мен, 90 
жыл деген – бір ғасыр. М.Әуезов 
театры ның бір ғасыры осылай ұлы 
дәстүрменен аман-есен келе жатқаны 
көңілді қуан тады. Театрымыздың 
негізі күш ті болды. Мен өзімнің 

кіта бымда театрға зор еңбек сіңіріп, 
өзінің сыбағасын ала алмай, атақ-
абыройға жете алмай қалған кісілер 
туралы жаздым. Олар – Әділшінов, 
Сәлменов... Айта берсең, өте көп.

Театрдың негізін қалаған Әміре 
Қашаубаев қандай әнші еді?! 
Париждегі дүниежүзі көр месіне 
барып айт қан   дағы әні қандай?! Сол 
сияқ  ты Қ.Жандарбеков, С.Қо жам-
құлов, Е.Өмірзақов, Қ.Қуанышбаев, 
оның бер жағында келе жатқан 
Ш.Ай манов, Ж.Өгізбаев қан дай ке-
ремет актерлер еді?! Жап-жас кезінен 
бас героиня лар ды ойнап жүрген 
апа лары мыз Ш.Жандар бекова, 
Х.Бөкеева, Ә.Өмірзақова,   
Р.Қойшыбаева Ленинград тан бітіріп 
келді. Қандай образдар жасады бұл 
кісі леер! Одан кейін Мәс кеу ден 
Ы.Ноғайбаев, М.Бай  зақова келді. Сол 
театр дың дәстүрі, жеткен биік тіктері 
– бірінен соң бірі таланттардың 
ш оғыр  ланып келуінде. 40-жыл-
дары ең алғаш кәсіби ре  жиссер – 
А.Тоқпанов кел  ді. Ол кісі келгенде 
Ғ.Мүсі реповтің жазған мақаласы 
бар: «Бізге нағыз маман келді», – 
деп. «Абай» спектаклін қойғанда 
М.Әуезов те қатты қуанған.

Театрдың өміріндегі ең үлкен 
ал тын ғасыры Ә.Мәмбетовтің 
есімімен байланысты. Оның кезінде 
қандай жаңа спектакль қойылса, 
Мәскеудің мықты театр сыншылары 
талдап, жақсы пікірлерін білдіріп 
отырды. «Ваня ағай» спектаклімен 
Ә.Молдабеков жарқырап 
шықты. М.Әуезов театры Кеңес 
Одағы кезінде алдыңғы шептегі 
театрлардың бірі болды.
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Qazaqstan Keñesteriniñ 1925 jıldıñ 
säwir ayında ötken 5-qurıltayınıñ 
şeşiminde «Qazaqtıñ Ulttıq teatrın 
uyımdastırwdı jedeldetw» mäselesi 
qoyıldı. Sol alğaşqı kezinen-aq 
Qazaq Ulttıq teatrı atalğan käsibï 
öner ordasınıñ aşılıp, eñse tiktewine 
J.Aymawıtov, M.Äwezov, J.Şanïn, 
Q.Sätbaev, O.Bekovt.b. köptegen 
qayratkerler atsalıstı. 1925 jıldıñ 
küzinde teatrdı uyımdastırw jumıstarın 
sol kezdegi Qazaqstan Xalıq ağartw 
komïssarïatınıñ bastığı S.Sädwaqasov 

özi qadağalap otırdı, teatrdağı alğaşqı 
şığarmaşılıq-şarwaşılıq uyımdastırw 
jumıstarın alğaşqı dïrektorı – D.Ädilov 
jüzege asırdı.

Tarïxï qujattar teatr aşw üşin 
ükimetten arnayı qarjı bölinip, sol 
jıldarı xalıq arasında atı şıqqan, el-el, 
jer-jerdegi darındı önerpazdar, änşi, 
küyşilerge, bas-ayağı 23 adamğa 
şaqırtw joldanğanın körsetedi. Sol 
kezdegi astana Qızılordağa alğaşqı 
bolıp Qostanaydan S.Qojamqulov 
kelipti. Teatr şañırağın köterip, 

keregesin tiktewine alğaşqı bas 
rejïsseri Serke atamızben birge 
Q.Qwanışbaev, E.Ömirzaqov, 
Q.Badırov, Q.Jandarbekov, tökpe aqın 
Ï.Bayzaqov, ataqtı änşi Ä.Qaşawbaev,  
balwan Q.Muñaytpasov, tağı da basqa 
köptegen önerpaz atsalıstı. 1926 jıldıñ 
10 qañtarında Q.Kemeñgerovtiñ «Altın 
saqïnasın», 13-i küni M.Äwezovtiñ 
«Eñlik-Kebek» tragedïyasın körsetip, 
soñınan koncert berwmen resmï 
aşılğan Ult teatrınıñ atağı bükil elge 
keñinen tarap, respwblïka ömirindegi 

ALTINBAWLI 
ŞAÑIRAQ

QAZAQ ÖNERINIÑ QARAŞAÑIRAĞI M.ÄWEZOV ATINDAĞI 
AKADEMÏYALIQ DRAMA TEATRINIÑ QURILĞANINA 90 
JIL TOLIP OTIR. BUL – TEATR ÜŞIN ĞANA EMES, JALPI 
QAZAQ ELI MEN QOĞAMI ÜŞIN, ÖNERI MEN MÄDENÏETI 
ÜŞIN ÜLKEN RWXANÏ MEREKE. ÖYTKENI MUNDAY TEATR 
AŞW – ÖTKEN ĞASIRDAĞI MEMLEKET QAYRATKERLERI, 
ALAŞ ARDAQTILARI MEN EL ZÏYALILARINIÑ ARMANI EDI. 
M.ÄWEZOV TEATRINIÑ BÜGINI – SOL ÜLKEN ARMANDARDIÑ 
ORINDALWI. SONIMEN QATAR ÄLEMDIK ÏNTEGRACÏYAĞA 
BET ALĞAN BÜGINGI TÄWELSIZ QAZAQSTAN ÖNERINIÑ 
JARQIN MAZMUNI. 
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bul asa elewli oqïğa bükil eldiñ 
qwanışına aynalğan.  Qızılordağa 
sol jılı küzde jetken J.Şanïn teatrdıñ 
dïrektorı äri körkemdik jetekşiligine 
tağayındalıp, ujımnıñ şığarmaşılıq 
qalıptaswına asa köp eñbek siñirdi. 
Mine, sodan beri 90 jı lötipti.

1928 jılı respwblïkanıñ oñtüstik 
aymağında, Bişkekte gastrolde 
bolğan teatr Almatığa kelip, jaña 
astanada ornığadı. 30-jılda rbelesinde 
teatr Q.Bayseyitov, K.Bayseyitova, 
Q.Beyisov, Ş.Jïenqulova, M.Şamova, 
M.Erjanov, J.Elebekov, X.Elebekova, 
K.Qarmısov, S.Telğaraev, Ä.Xasenov, 
Q.Ädilşinov, J.Ögizbaev, A.Abdwllïna, 
A.Jolımbetov, J.Jalmuxamedova, 
R.Sälmenov, R.Qoyşıbaeva, 
Ş.Aymanov, S.Mayqanova, 
G.Sızdıqova t.b. jaña şığarmaşılıq 
küşpen tolıqtı.

1933 jılı mwzıkalıq stwdïya 
aşılıp, ujımdağı änşilik talantı 
basım akterler sonda awıstı. 
Bügingi tañda respwblïkamızdağı 
irgeli öner ordaları: Abay atındağı 
opera jäne balet teatrımen Jambıl 
atındağı respwblïkalıq fïlarmonïya, 
«Qazaqkoncert» sol kezde M.Äwezov 
teatrı quramınan bölinip şıqqan 
mwzıkalıq teatr negizinde qurılğan.

Teatr tarïxında M.Äwezovtiñ esimi 
altın äriptermen jazıladı. Alğaşqı 
künderden bastap-aq bağıt-bağdar 
berip, akterlerge ustaz bolğan, öziniñ 
körkem pesaların osı teatrğa arnap 
jazğan ulı swretkerdiñ körkem murası 
bizderge rwxanï azıq. M.Äwezovtiñ 
qalamdastarı, qatarlastarı: 
Q.Kemeñgerov, I.Jansügirov, 
S.Seyfwllïn, B.Maylïn, Ğ.Müsirepov, 
S.Muqanov, ökşesin basqan 
Ş.Xusayınov, Ä.Äbişev, Ä.Täjibaev, 
Q.Muxamedjanov, T.Axtanov, keyingi 
bwın Q.Isqaq, S.Jünisov, O.Bodıqov, 
E.Dombaev, A.Süleymenov, O.Bökey, 
B.Muqay, T.Axmetjan; sonımen qatar 
jazwşı, aqın dramatwrgter – Ä.Tarazï, 
D.Ïsabekov, T.Nurmağambetov, 
T.Äbdik, N.Orazalïn, S.Balğabaev, 
Ï.Orazbay, Ï.Saparbay, Ï.Vovnyanko, 
Şaxïmarden, S.Asılbekovtiñ 
pesaları teatr repertwarın bayıta 
tüsti. Keyingi bwın dramatwrgter 

E.Amanşa, R.Muqanova, R.Otarbaev, 
E.Jwasbek, D.Amantaylar qatarı da 
tolığa tüsedi degen oydamız. Älem 
dramatwrgïyasınan Sofokl, Evrïpïd, 
Şekspïr, Mol’erlerden bastap bügingi 
zamandasımız T.Jwjenoğlığa deyingi 
qanşama p’esa saxnalandı! Osınıñ 
bäri –  teatrdıñ ğana emes, qazaq 
rwxanïyatınıñ baylığı.

90 jıl degenimiz 10 jılı kem bir 
ğasır! Bir maqalada bükil tarïxtı tü-
gesip aytw mümkin emes. Degenmen 
de mereytoy tusında teatrdıñ 
bügingi bïigine jetwinde eñbegi zor 
saxnagerlerdiñ esimderin atamasqa 
bolmaydı. Teatrda bwın-bwınmen 
akterlik mektep – J.Jalmuxamedova, 
X.Bökeeva, Ş.Jandarbekova, 
B.Rïmova, Ş.Aymanov, M.Sürtibaev, 
N.Jantörïn, I.Noğaybaev, 
T.Jaylıbaev, Z.Şäripova, F.Şäripova, 
Ä.Moldabekov, E.Jaysañbaev, 
R.Äwezbaeva, M.Abdwllïna, 
R.Telewbaev, Ğ.Süleymenov, 
J.Medetbaev; bulardan keyingi 
bwında Ä.Boranbaev, Ä.Kenjeev, 
Q.Sultanbaev, W.Sultanğazïn; 
sonday-aq B.Nawrızov jäne 
büginde Astana teatrında eñbek etip 
jürgen G.Äspetova, T.Meyramov, 
J.Meyramova, N.Täşimova, 
Q.Tilewova, L.Äbzelbaevalar; 
rejïsswrada – A.Toqpanov, B.Omarov, 
Ä.Mämbetov, R.Seytmetov, E.Obaev, 
J.Omarov, Q.Jetpisbaev, A.Paşkov, 
V.Pusırmanov, M.Bayserkenov, 
B.Atabaev, Q.Sügirbekovter; 
scenografïyada – Q.Qojıqov, 
M.Erjanov, D.Süleev, S.Ümekenov, 
M.Joltaev, F.Muqanov, Q.Aqbaevtar 
önerimen qalıptasıp, şıñdaldı, käsibï 
bïikke köterildi.

Qara şañıraq teatr tarïxınıñ üşten 
bir böligi täwelsizdik jıldarına keledi. 
Bolaşaqqa köz tigip, mına jahandanw 
zamanında özge eldermen ïıqtas, 
turğılas ömir keşemin deytin qay el, 
qay memlekettiñ de rwxanï tuğırı bïik 
bolmağı şart. Elbasımız Nursultan 
Nazarbaev xalıqqa Joldawında atap 
körsetkendey: «Täwelsizdik arqılı 
mädenïetimiz qulaşın keñge jayıp, 
qarqındı damwğa zor mümkindik 
aldı».

Büginde qara şañıraq alıptar 
salğan dästür-jarastıqtı jalğastıra, 
qulaşın keñge jaya örkendep otır. 
Ulttıq saxna önerinde sapalıq 
özgeris jasap, odaqqa, birtalay 
şetelderge tanıtqan Ä.Mämbetovtiñ 
şäkirt-üzeñgilesteri, körnekti 
saxnagerler – teatrdıñ körkemdik 
jetekşisi A.Äşimov, teatr keñesşisi 
E.Obaev, ülken bwın körnekti 
akterler S.Orazbaev, X.Elebekova, 
Z.Şäripova, N.Mışbaevalar – qara 
şañıraqtıñ ğana emes, qazaq saxnasınıñ 
qazınası. Olardıñ izin ala ağa bwın 
T.Tasıbekova, S.Qojaqova, B.Ïmaşeva, 
Ğ.Bayqoşqarova, Q.Tastanbekov, 
R.Maşwrova, T.Jamanqulov, 
B.Janğalïeva, T.Aralbaev, S.Merekeulı, 
sonday-aq O.Kenebay, Ş.Axmetova, 
M.Ötekeşova, Ş.Meñdïyarova, 
M.Nuräsil, Ğ.Äbdinäbïeva, 
R.Xadjïeva, G.Jaqıp, A.Bektemirler; 
bularğa üzeñgiles bwın B.Qoja, 
A.Seytmetov, D.Temirsultanova, 
B.Qaptağay, B.Äbdilmanov, B.Turıs, 
Ğ.Quljanov, J.Maxanov, O.Qıyqımov, 
J.Ämirov, M.Omarbekova, 
Ü.Seytimbetter jemisti eñbek etip 
keledi.

Tağı da tizimge jüginwge twra 
keledi. Qazirgi tañda saxnanıñ awır 
jügin köterip otırğan käsibïligi 
joğarı orta bwın desek, bul – 
moyındalğan şındıq. D.Aqmolda, 
A.Boranbay, J.Tolğanbay, D.Jüsip, 
Ş.Asqarova, Ş.Janısbekova, G.Tutova, 
K.Şayaxmetova, N.Beksultanova, 
B.Aytjanov, A.Surapbay, 
N.Qarabalïna, J.Sadırbaev, 
Z.Köpjasarova, B.Qajnäbïeva, 
A.Satıbaldïeva, N.Jekenova, 
A.Bökenbay; bulardan keyingi 
bwın E.Dayırov, L.Qaldıbekova, 
G.Şıñğısova, R.Senkebaev, D.Musaev, 
T.Sağıntaev, A.Şayax-metov, 
J.Baysalbekov, B.Jaqıpbekova, 
A.Ömirova, N.Äbilov, S.Qulımbetova, 
E.Turıs, E.Bektasov, S.Baqaeva, 
Z.Karmenova, A.Baqıtjanova, 
Ğ.Ospanov, M.Muxtarulı, Q.Nabïolla, 
A.Jumabaevtardıñ önerin körermender 
süysine tamaşalaydı. Akterlik quram 
jas bwınmen tolığwda.

Rejïsswranıñ awır jügin qoltañ-
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baları ärtürli tanımal saxnagerler: 
E.Obaev, A.Äşimov, T.äl-Tarazï, 
Ä.Raxïmov, A.Käkişeva, jas bwın 
E.Nursultan, E.Nurtazïnder köterse, 
scenografïyada E.Tuyaqov, E.Ädisbek, 
M.Saparovtar bar.

Teatr qoğammen baylanıstıñ 
zamanawï ädisterimen jumıs jasawğa 
köşti.Işki jäne sırtqı maqsattı or-
tamen baylanıs, älewmettiñ är to-
bımen äriptestik joldarı jüzege asırıla 
bastadı. Ärïne, eñ bastı maqsatımız 
– zamanımızdıñ tınısın, jaña turpat-tı 
elimizdiñ ömirin, zamandastarımızdı 
beyneleytin, körkemdik-éstetïkalıq 
izdenis ayası keñ jaña qoyılımdar 
şığarw.

Är kezeñniñ özindik ïdealdarı, 
basımdıqtarı, ïdeya-maqsattarı boladı. 
Büginde elimiz müldem jaña sayasï-
ékonomïkalıq, mädenï-älewmettik 
keñistikte kün keşwde. Rwxanï 
tuğırdıñ mañızdı böligi önerge, onıñ 
işinde xalıqtı ultqa aynaldıra alatın 
teatr önerine elimizde ünemi erekşe 
köñil bölinip otıradı. Alğa qoyılğan 
maqsat-mindetter de awqımdı. 
Bul mindetter el Prezïdenti N.Ä. 
Nazarbaevtıñ «Qazaqstan jolı-2050: 
bir maqsat, bir müdde, bir bolaşaq» attı 
Qazaqstan xalqına Joldawın iske asırw 
maqsatında äzirlengen  Qazaqstan 
Respwblïkasınıñ mädenï sayasatınıñ 
uzaq merzimdi tujırımdamasında 
saralanıp, ayqın körsetilgen.

Teatr repertwarındağı ulttıq jäne 
älemdik klassïkanıñ jawharları, 
bügingi dramatwrgïyanıñ ozıq 
twındılarınıñ azamattardıñ rwxanï-
adamgerşilik bağdarların, qazaqstandıq 
jaña otansüygiştik pen ornıqtı 
qundılıqtar jüyesin qalıptastırwdağı 
röli ülken. Jäne bügingi ïdeologïyanıñ 
qazığına aynalıp otırğan «Mäñgilik 
El» ïdeyasına qızmet etedi. Bul rette 
teatrdağı tarïxï spektakl’derdiñ ornı 
bölek desek, erekşe atawğa bolatın 
ülken jobamız – ötken jılı qırküyekte 
Qazaq xandığınıñ 550 jıldığı 
saltanatında Tarazdağı mereke künderi 
aşıq aspan astında 700 adamnıñ 
qatıswımen körsetken «Qïlı jol» 
(J.Erğalïev) qoyılımı. «Tarïxï-patrïottıq 
taqırıptağı bul alañdıq qoyılım elim-

izdiñ saxna öneri tarïxındağı ğana 
emes, rwxanï täjirïbesi orayınan da 
asa sätti megajoba», – dewge äbden 
boladı. Ujımnıñ jaña jumısı, körnekti 
jazwşı I.Esenberlïnniñ «Almas qılış» 
romanı boyınşa prem’erası endi ğana 
bolğan qoyılım da (saxnalıq nusqa 
– Ä.Bağdat, rejïsser –  A.Käkişeva) 
osı ïdeyadan bastaw aladı. El täwel-
sizdiginiñ 25 jıldığına arnap tarïxï 
spektakl’der aptalığın uyımdastırıp, 
körermenderimizge «Tomïrïs», 
«Qorqıttıñ köri», «Qazaqtar», 
«Beybarıs sultan», «Almas qılış», 
«Abay», «Qïlı zaman» spek-takl’derin 
usınamız.

Körkem ädebïettiñ ozıq ülgilerin 
saxnalaw – teatrdıñ qalıptasqan 
dästüri. Körnekti jazwşı Ş.Murtazanıñ 
«Ay men Ayşa» romanı boyınşa 
saxnalıq nusqasın E.Jwasbek jasap, 
T.äl-Tarazï rejïsserligimen saxnağa 
şıqqan spektakl’ – sol ïgi dästürdiñ 
jalğası.

Mädenï sayasattıñ asa mañızdı 
mindeti – izgi adam tärbïelew. Teatr 
repertwarında bul bağıttağı spek-
takl’der ejelden barşılıq. Al soñğı 
körkem qoyılımımız – qazaq rejïss-
wrası jaña bwınınıñ ökili A.Maemïrov 
saxnalağan körnekti orıs dramatwrgi 
A.Volodïnniñ «Qoştasqım kelmey-
di!..» draması. Otbası qundılıqtarın 
qasterlewge bastaytın qoyılım, 
äsirese, jastar arasında qızw talqılanıp, 
älewmettik äseri joğarı bolıp otır.

Tujırımdamada körsetilgen ulttıq 
sanalwandılıqtı saqtaw jäne Qa-
zaqstan xalqı mädenïetin üylesimdi 
damıtw negizinde bükilqazaq-
standıq mädenï keñistikti damıtw 
bağıtındağı jumıstarımız da jemis-
siz emes. Täwelsizdigimizdiñ 
25 jıldığına arnap basqa ult 
teatrlarımen birige otırıp arnayı joba 
dayındamaqpız. Repertwarımızğa 
ötken, 89-mawsımımızda qosılğan 
«Qaza men jaza» spektaklin 
belgili qazaqstandıq scenarïyşi 
Ï.Vovnyankonıñ p’esası boyınşa 
teatrdıñ körkemdik jetekşisi A.Äşimov 
saxnaladı. Qazaqstandıq özge de 
jazwşı-dramatwrgtermen, Ulttıq 
ortalıqtarmen tığız baylanıstamız. 

Spektakl’derimizge özge ult ökilderi, 
Almatıdağı orıs mektep-teriniñ 
oqwşıları jïi keledi.

«Qazaqstan-2050» Strategïyasında 
basım bağıttardıñ biri retinde – 
jalpıqazaqstandıq mädenïetti damıtwğa 
jañaşa serpin berw, qazaqstandıqtardıñ 
bäsekege qabiletti mädenï 
mental’digin qalıptastırw mäselesi 
atap körsetildi. Qara şañıraq teatr bul 
orayda ulttıq saxna önerin älemdik 
keñistikke şığarw bağıtında eñbektenip 
keledi. Munıñ körinisi – xalıqaralıq 
jobalardı jüzege asırw jäne xalıqaralıq 
festïval’darğa qatısw.Atap aytqanda, 
«Otello» spektakli Resey jäne Belarws’ 
saxnagerlerimen, al «Qorqıttıñ köri» 
lïtvalıq saxnagerlermen birigip qoyıldı. 
Eki qoyılım da mamandar  men 
körermender tarapınan joğarı bağa 
aldı.

Merekelik 90-mawsımına teatr 
jaqsı jetistiktermen keldi dewge 
boladı.Solardıñ biri – ujımnıñ birneşe 
xalıqaralıq teatr festïvalinde elimizdiñ 
önerin özge elderge paş etwi. Soñğı 
jıldarı Mädenïet mïnïstrliginiñ, jalpı 
Ükimetimizdiñ qoldawımen teatrımız 
xalıqaralıq festïval’darğa jïi qatısıp, 
elimizdiñ saxna öneri jetistikterin 
özge elderge paş ete bastadı. Ulttıq 
rwxtı, otansüygiştikti däriptegen 
«Beybarıs sultan» (R.Otarbaev, rejïsser 
– Yu.Xanïnga-Beknazar) qoyılımı 
ötken jıldıñ säwir ayında Türkïyanıñ 
Kon’ya qalasında ötken «Mıñ ün – 
bir dawıs» attı VIII teatr festïvaline 
qatısıp, «Eñ üzdik spektakl’» atanıp 
qaytsa, ejelgi türkilik tanımdı qazaqı 
bolmıspen şeber şendestire bilgen 
«Qorqıttıñ köri» (Ïran-Ğayıp, rejïsser – 
Y.Vaytkws) qoyılımı Tatarstan astanası 
– Qazan qalasında ötken «Nawrız» 
xalıqaralıq festïvalinde körsetildi. Bul 
qoyılım rejïsswrası öz aldına akterlik 
oyın şeberlikteri turğısınan Xalıqaralıq 
qazılar alqası müşeleri tarapınan öte 
joğarı bağa aldı.

Bäsekege qabiletti mental’dıqqa 
umtılwdıñ bir jarqın körinisi – teatr 
akterleriniñ üştuğırlı til talabınan 
şığıp, orıs tilimen qatar ağılşın tilinde 
söyley bastawı. Teatr Belarws’ eliniñ 
Brest qalasında ötken «Belaya Veja» 
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xalıqaralıq festïvalinde «Beybarıs 
sultandı» ağılşın tilinde oynap, 
akterlerdiñ qarımı men mümkindigin 
basqa jurttıñ aldında tanıtıp 
qayttı. Teatrdıñ kişi zalında Öner 
akademïyasınıñ tülekteriniñ jumıldır-
wımen tağı da eki spektakl’ ağılşın 
tilinde saxnağa şıqtı.

Teatr «Beybarıs sultan» spek-
taklimen Atıraw qalasında ötken 
R.Otarbaev atındağı Xalıqaralıq teatr 
festïvalinde Bas jüldeni jeñip aldı. 
Al talanttı jas rejïsser E.Nursultan 
saxnalağan «Qas qağım» qoyılımı 
Qırğızstannıñ «Art-Ordo» xalıqaralıq 
festïvalinde bas jüldeni ïelendi. 
Teatrımız Qazaqstan men Ortalıq 
Azïya teatrlarınıñ eki jıl sayın ötetin 
xalıqaralıq festïval’ge tabıstı qatısıp 
keledi. Respwblïka ïmïdjine jumıs 
isteytin bul festïval’ Mädenïet jäne 
sport mïnïstr-liginiñ uyımdastırwımen 
bïıl küzde 6-ret ötkeli otır.

Festïval’ demekşi, M.Äwezov te-
atrınıñ öziniñ «Teatr köktemi» attı töl 
festïvali bar. Bïıl 21-ret, 24-27 nawrız 
aralığında ötip jatqan öner merekesi 
qazaq öneriniñ közi tiri añızı Xabïba 
apa Elebekovanıñ 100 jasqa tolwına 
arnaladı.

Qazir qoğamda bwın almasw üde-
risi jürip jatır. Bul üderis M.Äwezov 
teatrında da bar. Qazirgi tañda teatrda 
salïqalı ağa bwın, mıqtı orta bwın jäne 
talanttı jas bwın jarasımmen öner ja-
sawda. Teatrdıñ maman kadrları, atap 
aytqanda, rejïsswra, akterlik quram, 
kompozïtor, menedjerlik blok, aqparat-
tıq texnologïyalar mamandarı talanttı 
jastarmen tolığwda. Qazirgi tañda jas 
bwın saxnagerlerdi kïnoékrannan, 
nebir iri jobalardan jïi köremiz. Mısalı, 
Elbasınıñ tapsırmasımen, Mädenïet 
jäne sport mïnïstrliginiñ qoldawımen 
tüsirilip jatqan «Qazaq eli» körkem 
fïl’minde, özge de kïnokartïnalarda, 
köptegen teleserïaldarda M.Äwezov 
teatrınıñ akterleri layıqtı öner körsetip 
jür.

«Teatrğa jas bwın akterler, 
rejïsswra, dramatwrgïya, swretşi, 
kompozïtorlar keldi», –  dedik. 
Demek, bäsekege qabiletti mädenï 
orta qalıptastırw sapalana tüsip, 

saxnağa jaña tanım, jaña til keledi. 
Mädenïet jäne sport mïnïstrligi, mïnïstr 
Arıstanbek  Muxa-medïulı qanday 
da kreatïvti ïdeyalarğa ünemi qoldaw 
körsetip otıratının atap aytw kerek. 
Bul – jas bwın üşin öte jaqsı.Teatr jas 
bwınğa arnap bıltır ötkizgen «Jaña 
közqaras» jäne «Aşıq saxna» ïdeyaları 
jalğasın tabatın boladı. Mädenïet 
tujırım-damasında körsetilgendey, 
qazirgi zamannıñ üzdik beynelerin, 
atawlı tarïxï oqïğalar, mädenï mura 
men dästürdi bildiretin jarqın körkem 
beyneler jasaw – teatrımızdıñ da basım 
bağıtı.

Lebizder legi

Asanäli ÄŞIMOV,
M.Äwezov atındağı Qazaq memleket-
tik akademïyalıq drama teatrınıñ 
körkemdik jetekşisi, KSRO xalıq ärtisi, 
Memlekettik sıylıqtıñ lawreatı:

– Men teatrğa kelgeli 60 jılğa 
jwıqtadı. Alğaş akter bolıp kelgen-
nen beri qara şañıraqtıñ 30, 40 jıldıq 
mereyli merekelerin atap ötken 
asıldardıñ arasında bolğan edim, mine, 
sodan bergi mereytoylarınıñ bäriniñ 
kwägerimiz. Tarïxı jüzjıldıqtarmen 
esepteletin älemdik teatrlar bar, 
solarmen salıstırğanda, bizdiñ 
teatrdıñ 90 jası degen – jigit jası. 90 
jıldıqqa aman-esen jetkenimiz, toyına 
qatısqanımız, keyingi bwınmen birge 
qwanğanımız – biz üşin ülken däreje. 
Qalïbek Qwanışbaev pen Qapan 
Badırov, Elwbay Ömirzaqov pen 
Serke Qojamqulovtıñ mektebinen ötip, 
solarmen birge spektakl’de oynap, 
asqar tawday ağalarımnıñ arqamnan 
qağıp qanattandırğanı,  oyınıma bağa 
berip, odan sayın qamşılağanı kez 
kelgen sınşınıñ pikirinen äldeqayda 

joğarı. Elwbay ağanıñ jasınıñ 
ülkendigine qaramastan, qaljıñımız 
jarasatın edi. Meniñ rejïsser retindegi 
eñ alğaşqı jumısım –  «Revïzor» bolsa, 
osı spektakl’degi Zemlyanïkanıñ 
röli Serağañnıñ soñğı röli boldı. Bul 
kezde Serağañnıñ jası 80-ge tayap 
qalğan edi, bas repetïcïyanıñ eñ 
soñğı küni tötennen kelip qosılğanına 
qaramastan, saxnada 40 jıl burın 
oynap ketken keyipkeriniñ bükil sözin 
jatqa biletin bolıp şıqtı. Ökinişke 
qaray, bir-aq ret oynap ülgerdi. Biraq 
Serağamnıñ meniñ spektaklimde 
oynap ketkeni üşin ğana baqıttımın.
Säbïra apam, Xadïşa apam, Bïken 
apam, Farïda qurdasım, Idırıs, Änwar 
zamandastarım saxnağa şığa kelgende, 
olarmen birge Ömir ilesip şığatın edi.
Olar Ömirden öner jasaytın nemese, 
kerisinşe, Önerden ömir jasap 
şığaratın.

Dwlat Ïsabekov, 
jazwşı-dramatwrg, 
Memlekettik sıylıqtıñ lawreatı:

– M.Äwezov atındağı akade-
mïyalıq teatr – bizdiñ ğana ma-
qtanışımız emes, ataq-abıroyı dürkirep, 
bükil Keñes Odağı xalqınıñ awzında 
söz bolğan teatr. Äzirbayjan Mämbe-
tov basqarıp turğan kezeñ – teatrdıñ 
eñ juldızdı säti boldı. Sol mektep äli 
künge jalğasın tawıp kele jatqanına 
şükirşilik aytamın. Zamanında Muxtar 
Äwezovtiñ barlıq dramalıq şığarmaları 
jurtqa jol tartıp jatsa, odan keyin Ğabït 
Müsirepovtiñ, sodan beride Taxawï 
Axtanovtıñ, Säken Jünisovtiñ, Asqar 
Süleymenovtiñ, Qalïxan Isqaqovtıñ, 
Äkim Tarazïdiñ, Oralxan Bökeydiñ, 
Baqqoja Muqaydıñ irgeli, ozıq 
oyğa qurılğan, izgilik dänin sebetin 
jaqsı dünïeleri saxnağa şıqtı. Bizdiñ 
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zor eñbek siñirip, öziniñ sıbağasın ala 
almay, ataq-abıroyğa jete almay qalğan 
kisiler twralı jazdım. Olar – Ädilşinov, 
Sälmenov... Ayta berseñ, öte köp.

Teatrdıñ negizin qalağan Ämire 
Qaşawbaev qanday änşi edi?! 
Parïjdegi dünïejüzi körmesine barıp 
aytqandağı äni qanday?! Sol sïyaqtı 
Q.Jandarbekov, S.Qojamqulov, 
E.Ömirzaqov, Q.Qwanışbaev, onıñ 
ber jağında kele jatqan Ş.Aymanov, 
J.Ögizbaev qanday keremet 
akterler edi?! Jap-jas kezinen bas 
geroïnyalardı oynap jürgen apalarımız 
Ş.Jandarbekova, X.Bökeeva, 
Ä.Ömirzaqova,  R.Qoyşıbaeva 
Lenïngradtan bitirip keldi. Qanday 
obrazdar jasadı bul kisileer! Odan 
keyin Mäskewden I.Noğaybaev, 
M.Bayzaqova keldi.Sol teatrdıñ 
dästüri, jetken bïiktikteri – birinen soñ 
biri talanttardıñ şoğırlanıp kelwinde. 

zamandastardıñ arasında birinşi bolıp 
Oralxannıñ «Qulınım meniñ» p’esası 
qoyılğanda, bul – önerdegi ülken 
rwxanï oqïğa retinde qabıldandı. Teatr 
Şekspïrdiñ, Gol’donïdiñ, Goccïdiñ 
şığarmaların saxnalaw arqılı qazaq 
akterleriniñ käsibï öswine, şıñdalwına 
ülken üles qosıp otırdı. Şıñğıs 
Aytmatov, Äbdijämil Nurpeyisovtiñ 
şığarmaları arqılı älemge atı jayıldı.

Meniñ eñ alğaşqı «Äpke» attı 
tırnaqaldı dramalıq twındım osı qara 
şañıraqta 1978 jılı, Bäyten Omarov bas 
rejïsser bolıp turğan kezde, saxnalandı.
Sodan beri bul teatrmen meniñ 
baylanısım bir sätke üzilgen emes. 
Prem’erası ötken jıldıñ qaraşasında 
bolğan «Jüzjıldıq maxabbat» attı 
dramam – teatr saxnasında qoyılğan 
jetinşi p’esam.

M.Äwezov atındağı Qazaq 
memlekettik akademïyalıq teatrı – 
bükil respwblïka teatrlarınıñ şamşırağı.
Bäri de osı äkemteatrğa qarap boyın 
tüzeydi, osı teatrdan ülgi aladı.

Säbït Orazbaev,
Qazaqstannıñ xalıq ärtisi, 
Memlekettik sıylıqtıñ lawreatı:
– Aytwğa oñay bolğanımen, 90 

jıl degen – bir ğasır. M.Äwezov 
teatrınıñ bir ğasırı osılay ulı dästür-
menen aman-esen kele jatqanı köñildi 
qwantadı. Teatrımızdıñ negizi küşti 
boldı. Men özimniñ kitabımda teatrğa 

40-jıldarı eñ alğaş käsibï rejïsser – 
A.Toqpanov keldi. Ol kisi kelgende 
Ğ.Müsirepovtiñ jazğan maqalası 
bar: «Bizge nağız maman keldi», – 
dep. «Abay» spektaklin qoyğanda 
M.Äwezovte qattı qwanğan.

Teatrdıñ ömirindegi eñ ülken 
altınğasırı Ä.Mämbetovtiñ esimimen 
baylanıstı. Onıñ kezinde qanday 
jaña spektakl’ qoyılsa, Mäskewdiñ 
mıqtı teatr sınşıları taldap, jaqsı 
pikirlerin bildirip otırdı. «Vanya ağay» 
spektaklimen Ä.Moldabekov jarqırap 
şıqtı. M.Äwezov teatrı Keñes Odağı 
kezinde aldıñğı şeptegi teatrlardıñ biri 
boldı.

Erlan BILÄL,
M.Äwezov atındağı Qazaq 

memlekettik akademïyalıq drama 
teatrınıñ dïrektorı,

Qazaqstannıñ eñbek siñirgen 
qayratkeri

ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНА – 90 ЖЫЛ
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Адам, жан-жануарларға қатысты сөздер
Қазір Қазақстанда көп қолданылатын сөз 

көшбасшы, Елбасы. Бұны шипагер «бас болғы» деп 
қолданған екен. Ал ханға дат айту деген бәрімізге 
түсінікті, бірақ «дат» пен «дәт» бір сөз екенін 
осы кітаптан білдік. Дәтім бармады мен дат айта 
алмау бір мағына болып шығады... Тәуекелге дәті 
жоқтың билеушіге айтар даты да жоқ. Ұяттан 
жұрдай, қарабет адамды Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы 
«көнбет», арсыз адамды «жербет» деп атайды. 
Қазақ әлі күнге қол-аяғы серейіп өскен бозбала-
ны: «Зіңгіттей жігіт болыпты», – деп мақтап, 
арқадан қағады. Осы зіңгіт орта ғасырлардағы 
тілімізде «ағаштың діңі» деген сөз екен. Бізде 
«кесірі тимесін» деген сөз бар, шипагер «кесірді» 
топтасқан деген мағынада қолданған. Яғни, «кесірі 
тимесін» «топтасқан жау жабылып кетпесін» 
болып шыға келеді. Қисынды. Жау да, бәле-жала да 
көпше түрде ғой! «Үй, сатқақ! Сатқақ келгір!» –деп 
жеңешелердің қайнысын еркелете қарғап жатқанын 
естіген шығарсыздар, сондағы сатқақ – дизенте-
рия! «Ішің тоқтамағыр» деген сөз шыға келеді. Екі 
адам алысып, қатты шаршаса: «Сілікпесі шықты» 
дейміз. Сілікпе – уылжып піскен ет. Сонда «қимыл-
әрекеттері сылбыр тартып, піскен еттей езілді» деген 
ұғым пайда болады. «Иісі мүңк ете қалды!» дегендегі 
мүңк – мұрын екен. «Иісін бірден сездім» дегенді 
осылай жеткіземіз. 

«ШИПАГЕРЛІК 
БАЯНДАҒЫ» 
КЕЙ СӨЗДЕР

«Шипагерлік баянның» авторы (жазмыш иегері) – жетісулық 
қараүзген шипагер, ғалым, албан руынан шыққан  Өтейбойдақ 
Тілеуқабылұлы. Ол 1397 жылы туып, адам денсаулығына қатысты 
жиған-тергенін 70 жасында қағазға түсірген. Кітаптың медициналық 
құндылығына, ондағы ауру атауларына  осы сала мамандары баға берер. 
Бізді осы кітаптағы кейбір сөздер қызықтырды...

Мән – сый-құрмет, мәнсерік-дос-жаран?! 
Жансерік – ерлі-зайыптылар.  Қасап – бір топ 
аңшының атып алған ірі аңды бөлісуі екен. Етті тең 
бөлетін адам – қасапшы.    Кейіннен мал соятын 
адамға қатысты да қолданыла бастаған. Қалқиған 
қос құлағымызды Өтейбойдақ «қосқұл» деп жазған. 
Ал Совет заманында кеңшар, ұжымшарлардың 
малын баққан «шопан» сөзінің түп-төркіні «қой» 
екен.  Шопан атамыз – Қой ата?!  Шипагер кітабында 
қойшы, малшы «қоршы» – «қор жинаушы» деп 
аталады. Жылқышыны Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы 
«қамбаршы» дейді.  Көр-жерді сөз етіп, мезі қылатын 
қырт-сөйлемемен тозу! Үш саусақты біріктіргендегі 
ұшын бұрынғы қазақтар «талдырма» деген екен. 
Сонда талдырмаш қыз – саусақ ұшымен ұстардай 
үлбіреген, нәзік ару боп шықпай ма? 

Асқан жылдамдықпен кетіп бара жатқан 
көлікке: «зулатып, ызғытып барады!», – деп 
таңдай қағатынымыз бар. Осы жердегі «ызғытып» 
«ызғыма» дегеннен шыққан. Ызғыма – ызғарлы, 
өкпек жел. «Ызғытып барадыңыз» «көлік қасымнан 
өткенде салқын жел сезілді» дегенге мәндес. 
«Лып, зыпзып» – оқ жылан, адамға қатысты «лып 
ете қалды, лып еткізді» дегенді қолданғанда, 
«оқжыландай жылдам» деген ұғым туындайды. 
«Лыпылдақ» – мәлін; мысықтай епті. Зыпылдақ – 
қабылан. «Тілі сумаңқы», «сумақай адам» дегенге де 
осы кітаптан жауап табылғандай: оның шыққан тегі 
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журналының 
бас редакторы 

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ

көп қолданады. Шемен деген  қазіргі асқазан 
обыры, бауыр циррозы. Іштің суланып кеуіп кетуін 
немесе ағзаның семіп, тас боп қатуын халқымыз 
солай атаған. 

Рингтегі боксшылардың жекпе-жегін 
тамаша лаған жігіттердің «Ой, бір ұрып, серең 
еткізді!» – деп өзі жанкүйер болған спортшының 
қарсыласты нокаутқа түсіргенін лепіре айтқанын 
естіп жүрміз. «Шипагерлік баянда» серең сөзі 
қояншық, талма (эпилепсия)  ауруына қатысты 
қолданылады. Кенеттен ұстамасы қозып, езуінен 
көбік кетіп, қол-аяғы тырыса талған адамның 
күйін қазақтар осылай сипаттаған екен. Сонда 
жаңағы жігіттердің серең еткіздісі «Аузынан 
жынын ағызып,  талдырып тастады!» болып 
шыға келеді. Осы тұста мысқыл дегенді де айта 
кеткен жөн шығар. Сүйек атаулары жағынан 
қазіргі дәрігерлерді қайран қалдырып отырған 
ортағасырлық ғалым шақшыт тұстағы үстіңгі 
жақ сүйекті мысқыл деген екен. Жағыңды ашпай 
мырс еткен «мысқыл күлкінің» түбірі осыдан 
түсінікті болса керек-ті.    

Енді бүгінге белгілі біраз дерттердің көне 
атауларын  айта кетсек: құздама, сорбуын –
ревматизм, қарақұрт – уытты жалғыз жара, 
қорасан-шешек, қатпа қадақ – өкпе туберкулезі, 
қасқау – рожа,  көрсоқыр – тума соқыр, 
сарымалық – балалар аузына шығатын сары 
жара, ұмытқы – склерроз, дуылдақ – есекжем, 
дүлше – теміреткі, ызғарлама – ОРВИ (суық 
өту) т.б. 

Сөз соңында Қазыбек бек Тауасарұлының 
«Түп-тұқияннан өзіме шейін» кітабы секілді 
«Шипагерлік баянға» да күмәнмен қарайтындар 
баршылық екенін айта кету керек. Ең алғаш 
1994 жылы Үрімжіде араб харпімен басылып 
шыққан «Шипагерлік баян» кітабында  «снайпер 
мерген», «макро» деген сөздердің ұшырасатыны 
дауға тамызық бола түсуде. Бірақ: «Бұл сөздерді 
ортағасырлық кітапқа тілі жетпеген аудармашы-
ғалымдар қосып жіберген», – деген де пікір бар. 
Өтейбойдақтың емшілік қасиеті, оның дерттерді 
сипаттауы медицинадан хабары бар ғалымдарды 
сан ойға жетелеуде. Мәселен, шипагер жазбасын-
да әлі күнге заманауи медицина тізімге алмаған 
адам сүйектерінің атаулары  кездеседі екен...

Бізге қызықтысы – ғалым жазбасы қазақ тілін 
байыта түсуге, осы уақытқа дейін қолдансақ та 
өзіміз мәнін ұқпаған сөздердің құпиясын ашуға, 
сөйтіп, XV ғасырдағы бабаларымызбен үндесуге 
себепкер бола ма? Жоғарыдағы мысалдарды 
қайта сүзіп шықсақ, «Әбден мүмкін!» деген 
тұжырымға келеміз. Бірақ біздікі – долбар, бұл 
еңбекті лингвист-ғалымдар қолға алып, зерт-
теп, сүбелі еңбектер жазулары керек. Сонда 
өзіміз айтып жүрген талай мақал-мәтел, тұрақты 
тіркестердің төркінін ұғармыз?!

«сумаңқыдай» болса керек? Сумаңқы – жылан.
Батыр, қаһарман адамды шипагер  «албау-

ыр» десе, қайтпас ерді «ермауыт» деп атайды. 
Шешен адамды: «сөзі мірдің оғындай», – деп 
мақтаймыз. Кітапты аударушылар «мір – 
садақтың таңдаулы түрі» деп анықтама беріпті. 
Шонтай – қой ұмасынан иленіп жасалған дорба. 

«Шипагерлік баяндағы» күн атаулары: 
дүйсенбі – сақтал, сейсенбі – жақтал, сәрсенбі 
– аттал,  бейсенбі – ғаттал,  жұма – мереке, 
сенбі – бақтал,  жексенбі – баттал.

Ай атаулары: ергеу – наурыз, көктеу – көкек,  
мезгеу – мамыр, көзгеу – маусым, шілдеу – шілде, 
тамызық – тамыз, дәндеу – мизам, күйек – 
қараша, ығыс – желтоқсан, қаңтар – қаңтар.

Жоғарыда сумаңқы туралы айтып өттік, 
енді өзге аң-құс атауларына тоқтала кетсек. 
Өтейбойдақтың жазбасында тарпаң – жылқы, 
шамшат – сусар, кәмшат – құндыз, маңғаз 
– сиыр, қандағай – бұғының бұқасы, айтақ – 
ит, борбаң – суыр, андағай – бөкен бұқасы, 
шақырауық – қораз, тауық, иіртек – ұлу т.б 
сөздер жетерлік. Балбаң – піл!  Осындай-
да Ақтамберді жыраудың «Балпаң-балпаң 
басарсың, басуға табан шыдаса...», – дегені еске 
түседі. Пілдей жілікті, табанды болсаң басып 
көр деп тұрғандай... Оның үстіне қазіргі  атау 
«фил» деген парсы сөзінен шыққан. XIV ғасыр 
соңында атқа қонып,  І ғасыр өте Үндістанда 
Ұлы Моғолстан империясын құрған түркілер бұл 
жануарды білуі, жүрісіне қарап «балпаң» атап 
кетуі әбден мүмкін-ау? Жылмаң қаққан адам, 
жылмақай адамның төркіні жылмаң болса, ол – 
түлкі екен. Айбар – барыс. «Айбарлы ер» дегенді 
«барыстай айбатты ер» десек, еш сөкеттігі жоқ 
болып шығады. 

Дертке қатысты сөздер
Елден оғаш, іске араласпай тұрған балаға 

апа-әжелеріміз: «Кекжиіп неге тұрсың? Кел, 
көмектес!» – деп жекігенін талай естідік. Осы 
«кекжиіп» қайдан шыққан? Өтейбойдақ ши-
пагерге сенсек кекжиме деген – кесел атауы. 
Бұрын қазақтар минингидті солай айтқан екен. 
Бұл жаман дертке шалдыққан науқастың желкесі 
тартып, мойынын исе, басы сырқырап қоя 
беретіні бар. Дәрігерлердің «басым ауырды» 
деген баланың мойнын иіп тексеріп жатқанын 
талай көрдік. «Кекжиіп тұр» содан шыққан деуге 
болар, «илікпей, мойны жар бермей тұр».  

Жуырда Жанұзақ Оразбай деген жас ақынның 
жырларынан: 

Шемен жыр, шегелендің шер боп тұнық,
Өзгеге ризық болып татымадың.
Білмедім білімімді жерлеп тұрып,
Ақынның пайғамбардай хақы барын, – 

дегенді оқып қалдым. Шер-шемен, шемен үміт 
т.б осы тақылеттес теңеулерді ақын-жазушылар 
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АРҒЫ БЕТКЕ АСҚАН 
АЛАШ АРЫСТАРЫ

Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлының 1918 жылдың көктемінде Шәуешекке аттанарда 
достарымен бірге Семей қаласында түскен суреті. 
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Бекен Қайратұлы,
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«Алаш автономиясының аумағына жоғарыдағы 
9 облыс, 1 губернияда тұратын қазақтар және 
Әмудария, Закаспий уездерінің қазақтары 
қатысты» делінген. Ары қарай әскер-милиция құру, 
қаржы табу жолдары қарастырылған. Кешікпей 
большевиктер билігі күшейіп кетуіне байланысты 
Алаш автономиясының өрісі тарылды. 1918 жылдың 
наурыз айында Батыс Алашорда көсемдері – Халел 
және Жанша Досмұхамедовтар Мәскеуге барып, 
Халық комиссарлары кеңесінің төрағасы Ленин және 
Ұлт істері бойынша халық комиссары Сталинге 
жолығады. Қысқасын айтқанда, келіссөз нәтижесіз 
аяқталады. Қазақ даласын басқаруда большевик 
Әліби Жангелдиннің ықпалы арта бастайды. 

Осы кезден бастап қазақ ұлтшылдары Сібір 
уақытша үкіметі (Омбы) мен Бүкілресейлік құрылтай 
жиналысының (Самара) қуатына сүйенбек болады. 
1918 жылы шілде айында Самарадағы уақытша 
үкімет Алашордағы 2 млн сом ақша, 3000 әскерге 
қару-жарақ беріп көмектеседі. Тек Батыс Алашордаға 
2000 мылтық, 37 пулемет, 2 зеңбірек берген екен. 
Оның өзі – қазақтарды қызылдарға айдап салудың 
бір бағыты еді. Ал Бүкілресейлік құрылтай 
жиналысы Алаш автономиясын мойындаудан бас 
тартқан. 

Осындай қиын-қыстау жағдайдан кейін Алаш 
қайраткерлері әртүрлі жолдар іздеген. Соның 
бірі – шетелдегі қазақтармен байланыс жасап, 
оларды Алаш шаңырағына біріктіру ісі болатын. 
1917 жылдың бейресми дерегі бойынша, Ресейге 
бағынышты өлкелерде 5 млн 400 мың қазақ тұрған. 
Ал шетелде қазақтар Қытай мен Моңғолия елдерінде 
ғана бар еді. Осы тұста Қытай елінде 150 мыңға 
тарта қазақ болса, Моңғолия елінде 20 мыңның 
шамасында екен. 

Содан 1918 жылдың көктемінде Алаш көсемдері 
Семейге жиналып ақылдасады. Мұндағы мақсат – 
шетелдегі қазақтарға барып, онда Алаш идеясын 
насихаттау еді. Бұл бас қосуға Абайдың ақын шәкірті 
– Көкбай Жанатайұлы, Абайдың баласы – Тұрағұл, 
атақты балуан – Қажымұқан Мұңайтпасұлы бастаған 
алаш ардақтылары қатысады. 

Осы жылдың жазында Қытай елін бетке алып 
Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
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Дулатов, Салық Аманжолов, Райымжан Мәрсековтар 
жолға шығады. Олар Ақсуат өлкесін басып өтіп, 
Шәуешек қаласына барады. Ертеректе Семей 
қаласында тұрып, осында қоныс аударған көпес 
Рамазан Шәнішевтің үйіне түседі. Елді жинап, келген 
мақсаттарын айтады. Осы кездесуде әйгілі әнші, 
ақын Әсет Найманбайұлы да бірге болып, өзінің 
«Алаш» атты толғауын шығарған. Әсет ақынның екі 
жылдың алдында, яғни,  1916 жылы Қытайға біржола 
қоныс аударған кезі-тін. 

Алаш көсемдерінің бұл сапарынан бізге мұра 
болып жеткен екі дүние бар. Олар: Шәуешекте 
Ахаңдарды суретке түсірген Ахметжанның 
фотосуреті мен Әсеттің «Алаш» толғауы. 

Міржақып, өлең айт! – деп қолқаладың, 
Мен бе, ақын сен тұрғандай ой табатын. 
«Алаш!» – деп ағайынға сауға салып, 
Ахаң ер отырмай ма жол табатын,– 
деп сөз бастаған Әсет ақын Ахаңа біршама  наз 

айтады. Шын мәнінде, Алаш ардақтыларының бұл 
сапарын жергілікті жұрт тым құптай қоймаған. Ол 
жайында Әсеттің айтқан жырынан да байқалып тұр. 
Мысалы: 

О, Аха, не дегенің – бүй дегенің, 
Алашқа бар қазақты жи дегенің, 
Сыртта жүрген ағайын суық бауыр, 
Оған мысы жүрмейді түздегі елдің. 

Жарыссаң – төбеге озып шықсаң нетті, 
Белдессең белін үзіп жықсаң нетті, 
Тозған елден тойынар күй іздемей, 
Өз халіңді анықтап ұқсаң нетті! – 
дейтін біртүрлі көзқарас бар. 

***
   Шәуешекке келген Алаш өкілдерін қазақтың 

ауқатты байы – Құсайын өзі ертіп, Үрімжіге апарады. 
Оларды Шыңжан өлкесінің билеушісі Ян Зын Шин  
қабылдайды. Кездесуден еш нәтиже шықпаған. Бұл 
арада ескере кететін жайт – Шәуешек қаласында 
баяғыдан келе жатқан орыс консулы болған. Осы 
консул Кеңес үкіметінің мүддесіне ойысқан болуы 
керек. Сондықтан да Алаш арыстарының сапарына 
шектеу қойылған. Тіпті Ахаңдардың қандай 
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шаруамен келгенін де біліп отырған. Тез қайтуға 
мәжбүрлеген. 

Ахаң мен Жахаңа еріп барған Садық Аманжолов 
пен Райымжан Мәрсековтер жайында айтар болсақ, 
С.Аманжолов екінші Жалпықазақ съезінде Жетісу 
облысы атынан Алашорда үкіметінің мүшелігіне 
сайланғаны туралы дерек бар. Қуғын-сүргін 
жылдарына  аман өтіп, 1941 жылы қайтыс болған.  

Ал, Райымжан Мәрсеков – Алашорданың 
шығыс бөлімшесінің белді өкілдеренің бірі. Алаш 
полкін жасақтаған. Алаштың ұраны –  «Сарыарқа» 
газетін Семейде шығарып тұрған. Азамат соғысы 
жылдары жергілікті халықты азық-түлік, киім-
кешекпен қамтамасыз ету үшін шығыстағы 
Владивосток қаласына барып, америкалық «Мейер» 
фирмасымен шарт жасасып, Семейге 15 миллион 

Ортада орындықта отырған: тақиялы – Міржақып Дулатұлы, сол жақ жанындағы – Ахмет Байтұрсынұлы,
одан бергі – Райымжан Мәрсеков. Оң жақта жерде жеке отырған – әнші Әсет Найманбаев.  

Шәуешек қаласы, 1918 жыл    

сомның затын әкеліп, халықты қамтамасыз еткен 
қайраткер. Жоғары білімді заңгер. 1922 жылы Семей 
губерниясының атқару комитетінде үлкен қызмет 
атқарып жүріп, жалғыз түнде Қытай еліне асып 
кеткен. 

Қытай елінде жүріп 1939-40 жылдары атылған. 
Осы Алаш арыстары қайтар жолында жайлауда 

отырған Таңғыт үкірдайдың ауылына келіп, ат 
суытқан. Артынан Таңғыт Еңсеұлына «Алашордаға 
бүйрегі бұрған» деген жала жабылып, 73 жасында 
бұл адам да жазаға бұйырылған. Алаш арыстарының 
осы сапары кезінде бірге жүрген, дидарласқан 
адамдардың көбі артынан атылған, асылған. 

Бұдан біз 1937-38 жылдардағы жаппай жазалау 
науқаны Қытайдағы қазақтарды да айналып 
өтпегенін аңғарамыз. 
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Қытай Халық 
Республикасы 
Шыңжаң-Ұйғыр 
автономиялық 

ауданының қазақтары сан 
жағынан ұйғыр мен қытайдан 
соң үшінші орынды алып отыр. 
2010 жылғы халық санағының 
мәліметтері бойынша, мұнда 
1 418 278 қазақ өмір сүрген. 
Провинция құқы бар осы 
автономиялық ауданға Іле-

ҚЫТАЙ 
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ 

айтыс дәстүрі
Қазақ облысы да жатады, об-
лыс орталығы 1975 жылғы 10 
қыркүйектен бастап 1979 жылдың 
қазанына дейін Күйтін қаласы 
болған.

Күйтін облыс орталығы болған 
кезеңде қалада қазақ тілінде 
кітап шығару үшін арнайы Іле 
Халық баспасы құрылды. Ол 
бүгінгі күнге дейін қызмет етіп 
келеді. Осында қазақ бөлімі бар 
педагогикалық институт ашылды. 

Менің байқағаным: қазіргі Іле-
Қазақ автономиялық облысының 
орталығы – Құлжа қаласынан гөрі 
мұнда маңдайшалар қазақ тілінде 
көптеп жазылған екен. 

Күйтін қаласы – су бұрқақ-
тары мен кең даңғылдары 
бар әдемі, жасыл, жинақы әрі 
қонақжай қала. Ол Үрімші мен 
Хоргос қалалары арасындағы 
өзіндік логистикалық орталық 
әрі ШҰАР IT-технологиясының 

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
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негізгі ошағы болып табылады. 
Бар болғаны 5,5 мың қазақ өмір 
сүретін тап осы қалада Қазақстан 
Республикасынан тыс жердегі 
қазақ айтысын зерттеу жөніндегі 
жалғыз орталық. Менің осы 
қалаға келу мақсатым да – осы 
орталықпен танысу. 

Қазақ айтысын зерттеу 
орталығы Кәсіби-техникалық 
институт жанынан 2006 жылы 
құрылған екен. Оның ректо-
ры Жәлел Нұрпейісұлымен 
телефон арқылы хабарласқан 
соң Алтай аймағы Буыршын 
ауданының Қанас әуежайынан 
Үрімжі қаласына ұшып келіп, 
Күйтінге бару үшін 250 
шақырымнан аса жолды такси-
мен жүрдім. Ал менімен кездесу 
үшін кезекті еңбек демалысын 
үзіп, Жәлел Нұрпейісұлы ар-
найы Алтай қаласынан ұшып 
келіпті. Келесі күні түске таман 

Күйтін қаласының бұрынғы 
әкімі, қазақстандық-қытайлық 
«Көрші» журналының бас ре-
дакторы, Шыңжаң қазақ айтысы 
қоғамының Құрметті төрағасы  
Лұқтарқан Әділқанұлы және осы 
қоғам төрағасының орынбасары  
Жекен Тауытұлының қатысуымен 
кездесу жылы әрі әсерлі өтті. 

Олардың ақпараты бойынша, 
Күйтін қаласының әкімдігі Қазақ 
айтысы орталығының құрылысына 
35 млн юань (5,7 млн АҚШ дол-
лары) бөлген. Бастапқыда  
180 мың юаньмен қаржылан-
дырылған орталық өзінің та-
рихын сурет көрмесі арқылы 
таныстырады. Орталықта Қытай 
қазақтары айтысының сирек 
кездесетін толық бейне-дыбыс 
жазбасы бар. Оның қорында 
қытай тіліне аударылған «Қазақ 
айтысының тарихы» атты екі 
томдық ұжымдық еңбек бар.  
«Қазақ айтысының жинағы» жеті 
том болып жарық көрді. Сондай-
ақ орталық Бейжіңдегі баспа  
арқылы  Үздік халық ақыны, 
Бүкілқытайлық фольклористер 
қоғамының мүшесі Құрманбек 
Зейтінғазыұлының (1941–2011) 
төрт томдық жинағын және 
оның шығармашылығының 
төрт томдық зерттеу жинағын 
шығарды. 

Құрманбектің шетелдердегі 
айтыстарының арқасында 
Моңғолия, Түркия, Герма-
ния, Франция және Голлан-
дия қоғамдастығы да қазақ 
айтысының дәстүрлерімен жақсы 
танысты. Оның Мейрамханмен 
айтысы мектептің сегізінші 
сыныбына, Жамалханмен ай-
тысы тоғызыншы сыныбына 
арналған «Қазақ әдебиеті» 
оқулығына енді. Қытайда оның 
Күлән, Ізет, Бәтима, Қален, 
Мәдихан, Ләззат, Ақлима, Ханша 
және Еркінмен айтыстары кітап 
болып жарық көрді. Ол түрлі 
деңгейдегі айтыстардың он екі 
рет жеңімпазы және 1999 жыл-
дан 2005 жылға дейін ШҰАР-да 
өткен айтыстардың қорытындысы 
бойынша, «Еңбек сіңірген халық 
ақыны», «Жүлдегер ақын» 
атақтарына ие болған. Оның 
өлеңдерін, көптеген мақалаларын, 
толғау өлендерін, қытай тілінде 
жарық көрген «Жылжып өткен 
жылдар-ай» кітабын оқырман 
жылы қабылдады. Сондай-ақ 
Күйтінде жарық көрген «Ақындар 
айтысы» айдарымен шыққан 
кітаптың бірінші томы оның 
санқырлы шығармашылығына 
арналған.

Қазақ айтысын зерттеу 
орталығы ақындар айтысының 

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
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мазмұнын қытай және ағылшын 
тілдеріне аударумен айналыса-
ды. Ол ҚХР Мәдениет министрі 
және қазақстандық ғалымдардың 
қатысуымен өткен «Қазақ халқы-
ның айтыс өнерін зерттеу және 
дамыту» атты ғылыми конферен-
циясын ұйымдастырды. 

2014 жылдың желтоқсанында 
ШҰАР Тарбағатай аймағы 
Дөрбіл жін ауданында тұрғындар 
арасында орталықтан шыққан 

кітаптар және ақсақалдардың 
ауызша айтылған тарихы желі-
сімен қалпына келтірген қазақ 
айтысының түрлерімен таныстыру 
мақсатында шеберлік дәрістерін 
өткізді. Олардың арасында, ертедегі 
бақсылық көріністері бар бәдік 
айтыс; діни тақырыптарға шариғат 
айтыс; жан-жануарлар атауына 
қатысты 12 тізбектен тұратын 
жыл қайыру жөніндегі қазақтың 
дәстүрлі күнтізбесінің тарихы мен 
табиғаты туралы білім жарысы – 
наурыз айтыс; қыз бен жігіттің ай-
тысы, тойда айтылатын жар-жар 
айтыс; бір-бір жолдан қайыратын 

төрт айтыскерді біріктіретін 
қайым айтыс; жұмбақ айтыс бар. 
Тәмсілдік айтыс поэзия жанрын-
да адам мен жануардың, өлі мен 
тірінің, қыс пен жаздың айтысын 
көрсетеді.

2008 жылдан бастап орталық 
Шынжаңдағы қазақ айтысы 
қоғамымен тығыз байланыста 
жұмыс жасайды. Олар бірлесіп за-
манауи ақындар – айтыскерлердің 
мұрағатын құруда, 1949 жылдан 

бастап қазіргі кезге дейінгі қазақ 
айтысының тарихы бойынша 
кітап шығаруды жоспарлау-
да. Қазақстан, Германия және 
Жапонияның делегациялары осы-
нау бірегей орталық жұмысымен, 
мамандарымен танысты, қонақ 
ретінде айтысқа қатысты және 
шығармашылық серіктестік ниеті 
туралы хаттамаға қол қойды.

Қазақ айтысы – суырыпсалма 
орындаушылардың алдын ала 
дайындығынсыз өлең жарысы 
ақындардың білімпаздығын, 
даналығын, өткір тілділігін, 
сөз тапқыштығын анықтайтын 

жеке өнер. ШҰАР-да айтыс 
өзінің көпшілік өнер түріндегі 
қажеттілігін сақтап, дамып келеді. 
2010 жылы ШҰАР Үкіметі 
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет министрлігіне Қытай 
және Қазақстан қазақтарының 
айтысын адамзаттың бекзаттық 
мәдени мұрасы ретінде 
ЮНЕСКО-ның Репрезентативтік 
тізіміне енгізуге бірігіп өтініш 
беруді ұсынуы кездейсоқтық 

емес. Алайда бұл кезеңде 
Қазақстан 2003 жылғы бекзаттық 
мәдени мұраны қорғау туралы 
ЮНЕСКО Конвенциясын әлі де 
ратификацияламаған болатын. 
Елімізде мұндай жұмыстың 
барлық халықаралық рәсімі тек 
2012 жылдың 28 наурызында 
аяқталған. «Айтыс – суырып-
салма өнері» қазақстандық-
қырғызстандық номинациясы 
ЮНЕСКО  бекзаттық мәдени 
мұрасының Репрезентативтік 
тізіміне 2015 жылдың 2 желтоқ-
санында ғана енгізілді.

Қытайда қазақтар айтыс-
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ты міндетті түрде өткізеді. 
Олардың мерзімділігі орнатылған: 
жылына бір рет – аудандық 
деңгейде; екі жылда бір рет – 
аймақтық деңгейде; үш жылда 
бір рет – облыстық деңгейде; 
бес жылда бір рет – автономия 
деңгейінде өткізіледі. Біздер 
Қытайдағы қазақ айтысын на-
сихаттап, дамытудың жаңа түрін 
анықтадық: студенттер айтысы үш 
жылда бір рет өткізіледі. Айтыскер-

лер, әдетте, салт-дәстүрді, түп-
тамыры мен  тарихын жақсы біледі.

Қытайда айтыс жеңімпаз-
дарына бір реттік сыйақы беріп 
қана қоймайды, сондай-ақ 
тұрақты шәкіртақы тағайын-
далады. Сөйтіп, қазақ халқының 
өлең жанрындағы сөзжарысының 
көп ғасырлық дәстүрінің тінін 
үзбей, білімі және машықтарын 
жас ұрпаққа ауызша жеткізу 
тәсілін ынталандырады. Қытайда 
да айтыс тек еркек пен әйел 
арасында өтеді. Қытайда ерлер 
арасындағы айтыс түрі сирек 
кездеседі.

Айтыскерлер – ШҰАР-
дағы қазақтар арасындағы 
мамандықтың жаңа түрі. Ол 
ұлттық зиялылардың бастама-
сымен өмірге келді. Күйтіндегі 
алғашқы 40 студент сонау 2004 
жылы арнайыландырылған 
сыныпқа үлкен бәйгеге түсіп 
жиналған болатын. Алты жыл-
дан соң Іле педагогикалық 
институтының (Құлжа қ.) фило-
логия факультетінде сондай-ақ 

дарынды жастардың қатарынан 
маман-ақындарды дайындау 
басталды. Төрт жыл оқытылатын 
«Айтыс бакалаврын» жеке 
мамандық ретінде мемлекет 
2011 жылы мойындады. Осы 
мамандық бойынша Қытайдың 
Білім министрлігі  лицензия 
береді. Жоғары оқу орындарының 
түлектері мәдениет саласын-
да жұмысқа орналасады. 2015 
жылдың маусымында ШҰАР Ал-
тай аймағындағы жеті ауданының 
айтысы Алтай аймағы Буыр-
шын ауданының «Ақ күнгейті» 
этносаябағында өткізілді.

Қытайда бекзаттық мәдени 
мұра (БММ) тізімі автономия 
деңгейінде (мысалы, ШҰАР-
да) және мемлекеттік деңгейде 
жүргізіледі. Соңғы жағдайда 
БММ элементтерінің қайсыбір 
номинациясы бойынша шешімді 
Бейжіңдегі Мемлекеттік 
кеңес қабылдайды. БММ-ға 
қолдау көрсетудің кезектілігі 
де анықталады. 2008 жылы 
Шыңжаңның бекзаттық мәдени 

мұрасының тізіміне қазақ 
айтысының өнері бірінші кезекте 
мемлекеттік деңгейде енгізілді. 
Яғни,  бекзаттық мәдени мұра 
білгірлері мен насихаттаушы-
ларын мемлекет қорғайды, 
қолдайды, өскелең ұрпаққа 
білімін, шеберлігімен және 
машықтарын жеткізуде оларға 
барынша жәрдем көрсетеді. 
«Қытайда қазақ  айтысы қазақ 
қауымының жеке институ-
ты ретінде қалыптасқан» деп 
сеніммен  айтуға болады. 
Мемлекеттің өзінің міндеті өте 
ауқымды әрі  жауапкершілігі мол. 
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Мысалы, лайықты қаржыландыру, 
кәсіби мамандарды  дайындау, ай-
тысты ұйымдастыру, оны қоғамда 
және БАҚ арқылы насихаттау, 
айтыскерлерді марапаттау, арнайы  
ғылыми және оқу-әдістемелік 
әдебиеттерді шығару  және т. б. 
мәселелері.

Оның үстіне Қытайда 
сабақтастықты сақтау мақсатында 
бекзаттық мәдени мұраға 
қауымдастықтар мен жекелеген 
адамдарды тарту технологиясы 
әрқалай. Сондықтан да ауыл-
дар мен қалалар қамтылған, ол 
жерлерде бекзаттық мәдени мұра 
түгендеу жүргізілген, төменгі 
тараптан көтерілетін бастама-
лар құпталады, қаржы бөлінеді 
және БАҚ арқылы насихатталып 
отырылады. Қытай қазақтары 
өз халқының көпғасырлық 
құндылықтары мен мәдени 
мұрасын қалпына келтіру, сақтау 
мен паш ету мүмкіндіктерін 
мақтаныш етеді.

Қытай қазақтарының 
бекзаттық мәдени мұрасы ұлттық 
сана-сезімнің негізі болып 
табылады. Мемлекетаралық 
актілермен бекітілмегеніне 
қарамастан,  ұрпақтар мен 
дәуірлердің рухани байланы-
сын нығайтады. Оның үстіне 
қазақтардың өзара бірлігінің 
маңызды өлшемі тіл болып табы-

лады, әрі солай болып қала береді. 
Сондай-ақ ол бекзаттық мәдени 
мұра тасымалдаушысы болып та-
былады. Қазақтар бір-бірімен тек 
қазақ тілінде тілдеседі, қоғамдық 
ортада өздерінің қытай тіліне 
жетік екендігін көрсете бермейді. 
Олар қазақ халқының, сондай-ақ 
қазақ диаспорасының тарихы, 
мәдениеті және дәстүрлеріне 
қатысты тақырыптарды жіті 
талқылап отырады. Сонымен 
қатар тіл бекзаттық мәдени 
мұра тасымалдаушысы ретінде 
алдыңғы қатарда тұрады. Жалпы 
алғанда, қоғамда дәстүрді және 
халық білімін  сақтауға деген ізгі 
ниет қалыптасқан.

Дәстүрлі мәдениетті 
тұрғындардың тек белгілі 
бір тобы ғана қажетсінетін 
Қазақстаннан Қытайдың 
айырмашылығы, мұнда дәстүрлі 
мәдениет қазақтар үшін 
біріктіргіш құндылықты білдіреді. 
Мұнда халықтық мәдениетті 
таңдап іріктеу үрдісі кездеспейді. 
Бұл мәдениет олардың өздерін 
қазақ, біртұтас қазақ ұлтының 
өкілі екендігін сезіндіреді, 
өздерінің этномәдени сәйкестігін 
түйсіндіреді. 

Алдарында ханзулар секілді 
мықты ұлттық сәйкестіктің үлгісі 
бар Қытай қазақтары өздерінің 
этникалық қатыстылығының 

шынайы көрсеткішін, адамның 
өз халқымен эмоционалдық және 
рационалдық біртұтастығының 
мығым іргетасын сақтауға 
ұмтылады. Меншікті этномәдени 
құндылықтарын талмай на-
сихаттау – қазақтар арасында 
қалыптасқан өнегелі жағдай. 
Олар ең алдымен, өздерінің жеке 
мәдениетінен бағдар алады.

Сондықтан да Қытайдағы 
халық мәдениетінің мықты 
генетикалық көзі қалалық, 
сондай-ақ елді мекендер мен 
ауылдық жерлерде шоғырланған. 
Қытай қазақтары халқымыздың 
баға жетпес мәдени мұрасын 
сақтау, өрлету,  жаңа ұрпаққа 
тапсыруға деген нақты міндетті  
алдарына қойған. Олардың руха-
ни өмірі өз халқына, бабаларынан 
қалған ана тілі мен мәдениетке 
деген шексіз сүйіспеншілікке 
толы. Біздер солардан үлгі алуы-
мыз керек.

Күлғазира Балтабаева,
Тарих ғылымдарының кандидаты,

Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы

талдау орталығының директоры

Алматы-Үрімжі-Канас-Үрімжі 
-Күйтін-Үрімжі-Алматы

Суретті түсірген 
Түсіпбек Сламқұлұлы
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Казахи в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китайской 
Народной Республики по числен-
ности занимают третье место 
после уйгуров и ханьцев. По 
данным переписи населения 2010 
года здесь проживало 1 418 278 
казахов. К этому автономному 
району с правами провинции от-
носится Или-Казахская автоном-
ная область, областным центром 
которой с  10 сентября 1975 года 
по октябрь 1979 года был город 
Куйтунь. 

Пока Куйтунь был област-
ным центром, в городе создается 
и сохранено сегодня Илийское 
Народное издательство, специ-
ализирующее на выпуске книг на 
казахском языке. Здесь был от-
крыт педагогический институт  с 
казахским отделением. Мне сразу 
бросились в глаза многочислен-
ные вывески на казахском языке, 
которые отсутствуют в Кульдже 
– нынешнем административном  
центре Или-Казахской автоном-
ной области. 

КАЗАХИ В КИТАЕ: 
традиции айтыса

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Город Куйтун – красивый, 
зеленый, ухоженный и госте-
приимный город, с фонтанами и 
широкими проспектами. Своего 
рода логистический центр между 
Урумчи и Хоргосом, инкубатор 
IT-технологий СУАР. Именно в 
этом городе, где проживает всего-
то  5,5 тысяч казахов, находится 
единственный за пределами 
Казахстана Центр исследования 
казахского айтыса. Именно это 
обстоятельство и привело меня в 
этот город.
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Центр исследования казах-
ского айтыса был создан в 2006 
году при Профессионально-тех-
ническом институте.  Созвонив-
шись по телефону с его ректором 
Жәлел Нұрпейісұлы, я вылетела 
из аэропорта Канас, что в Бу-
ыршинском районе Алтайского 
округа, в Урумчи, где пересела 
на такси и проехала более 250 
километров до Куйтуня. Оказа-
лось, что Жәлел Нұрпейісұлы  
специально для встречи вылетел 
из города Алтай, прервав свой 
отпуск. Поэтому ближе к обе-
ду следующего дня состоялась 
наша удивительно, близкая по 
духу теплая  встреча, и в беседе 
приняли также участие  экс-аким 

города Куйтун, главный редактор 
казахстанско-китайского журнала 
«Көрші», Почетный председа-
тель  Синьцзянского общества 
казахского айтыса Лүқтарқан 
Әділқанұлы и заместитель пред-
седателя этого общества Жекен 
Тауытұлы. 

По их информации, акимат 
города Куйтун выделил 35 млн 
юаней (более 5,7 млн долларов 
США) на строительство здания 
Центра исследования казахского 
айтыса. Фотовыставка знакомит 
посетителей с историей Центра, 
который первоначально имел 

финансирование в 180 тысяч 
юаней.  Центр обладает уни-
кальными видео-аудиозаписями 
айтысов казахов Китая, которые 
он намерен издать. В его копил-
ке – двухтомный коллективный 
труд «Қазақ айтысының тарихы» 
(«История казахского айтыса»), 
который переведен на китайский 
язык. В семи томах издано со-
брание казахского айтыса «Қазақ 
айтысының жинағы». Центр 
также подготовил к изданию в 
Пекине в четырех томах собрание 
народного акына, Үздік халық 
ақыны, члена Всекитайского 
общества  фольклористов Курман-
бек Зейтингазыулы (1941 – 2011) 
и в четырех томах исследование 

его творчества. 
Благодаря выступлениям за 

границей Курманбека,  с тради-
цией казахского айтыса была 
ознакомлена общественность 
Монголии, Турции, Германии, 
Франции и Голландии. В Китае 
его айтысы с Мейрамхан вошли в 
учебник по казахской литературе 
для восьмого класса школы, ай-
тысы с Жамалхан – для девятого 
класса. Изданы айтысы Курманбе-
ка с Кулян, Изет, Батимой, Кален, 
Мадихан, Ляззат, Аклимой, 
Ханшой и Еркином. Он 12 раз вы-
ходил победителем айтысов раз-

ного уровня и имел также звания 
«Еңбек сіңірген халық ақыны», 
«Жүлдегер ақын» по результатам 
участия в айтысах СУАР с 1999 
по 2005 годы. Его перу принад-
лежат песни, многочисленные 
статьи, песни-посвящения (толғау 
өлендер),  книга  «Жылжып өткен 
жылдар-ай», изданная на китай-
ском языке. Его многогранному 
творчеству также посвящен пер-
вый том серии «Ақындар айты-
сы», вышедшем в Куйтуне. 

Центр исследования казах-
ского айтыса занимается также 
переводом содержания высту-
пления акынов на китайский и 
английский языки. Он выступил 
одним из организаторов научной 

конференции на  тему «Қазақ 
халқының айтыс өнерін зерттеп, 
дамыту» («Исследование искус-
ства айтыса казахского народа 
и его развитие») с участием 
Министерства культуры КНР и 
ученых Казахстана. В декабре 
2014 года в Дурбульджинском 
районе Тарбагатайского округа 
СУАР Центр провел своего рода  
мастер-классы по ознакомлению 
населения с различными  видами 
казахского айтыса, восстанавли-
ваемого по изданным книгам и 
устной истории аксакалов. Среди 
них, например, древний  бәдік 
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айтыс с элементами шаманизма; 
шариғат айтыс на религиозные 
темы; наурыз айтыс –  состязания 
в знаниях о природе и истории 
12-ти летнего животного цикла, 
традиционного календаря каза-
хов; қыз бен жігіт айтыс; жар-жар 
айтыс исполняется на свадьбах; 
қайым айтыс объединяет четырех 
участников, которые поочередно 
исполняют одну строку куплета; 
жұмбақ айтыс – айтыс загадка; 
тәмсілдік айтыс олицетворяет в 
поэтическом жанре айтыс чело-
века с  животным,  исполнителя и 
умершего человека, зимы и лета,  
мал мен адамның айтысы, өлі мен 
тірінің айтысы, жаз бен қыстың  
айтысы.

С 2008 года Центр работа-
ет в контакте с Синьцзянским 
обществом казахского айтыса. 
Совместно они создают архивы 
акынов – участников айтысов, 
планируют издать книги по 
истории казахского айтыса с 1949 
года по настоящее время. Деле-
гации из Казахстана, Германии 
и Японии посещали этот уни-
кальный  Центр, ознакомились со 
специалистами, приняли участие 
в айтысе в качестве гостей и под-
писали Протоколы о намерении 
творческого сотрудничества. 

Казахский айтыс – импрови-

зированное, без предварительной 
подготовки исполнителей песен-
ное состязание, выявляет знания, 
мудрость, остроумие, находчи-
вость акынов.  Айтыс в своей 
публичной форме сохраняет высо-
кую востребованность и развитие 
в СУАР. Неслучайно, в 2010 году 
Правительство СУАР предложило 
Министерству культуры Респу-
блики Казахстан подготовить в 
ЮНЕСКО  совместную заявку на 
включение айтыса казахов Китая 
и Казахстана  в Репрезентативный 
список нематериального культур-
ного наследия  человечества. Но 
к этому времени Казахстан еще 
не ратифицировал Конвенцию 
ЮНЕСКО 2003 года об охране 

нематериального культурного 
наследия  и такая работа  в нашей 
стране была завершена по всем 
международным процедурам 
только 28 марта 2012 года. Лишь 
2 декабря 2015 года казахстанско-
кыргызстанскую номинацию «Ай-
тыс – искусство импровизации» 
включили в Репрезентативный 
список нематериального куль-
турного наследия человечества 
ЮНЕСКО.

В Китае казахи айтысы прово-
дят в обязательном порядке. Уста-
новлена их периодичность: один 
раз в год – на районном уровне; 

один раз в два года – на аймачном 
уровне; один раз в три года – на 
областном уровне; один раз в пять 
лет – на уровне автономии. Нами 
зафиксирована новая форма про-
паганды и развития  казахского 
айтыса в Китае  – студенческий 
айтыс,  периодичностью один 
раз в три года. Айтыскеры, как 
правило, хорошо знают обычаи и 
традиции, генеалогию и историю.

Победителям айтыса  в Китае 
выдается не только одноразовая 
премия, но и устанавливается  
стипендия, тем самым поощряя 
устную  передачу знаний и навы-
ков молодому поколению, не пре-
рывая многовековую традицию 
казахского народа в словесном 

поэтическом состязании. Тради-
ционно,  казахские айтысы, как 
и в Казахстане, проходят между 
мужчинами и женщинами. 

Участник айтыса (айтыскер) 
– эта новая профессия в СУАР 
среди казахов. Она родилась 
благодаря инициативе нацио-
нальной интеллигенции. Первые 
40 студентов в Куйтуне были 
набраны в специализированный 
класс при большом творческом  
конкурсе  еще в 2004 году. Через 
шесть лет на филологическом 
факультете Илийского педагоги-
ческого института (г. Кульджа) 
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также началась подготовка специ-
алистов-акынов из числа талант-
ливой молодежи. Как отдельная 
специальность «бакалавр айтыса» 
со сроком обучения четыре года  
была признана государством в 
2011 году. По этой специальности 
выдается лицензия Министерста 
образования Китая. Выпускники 
вуза трудоустраиваются в сфере 
культуры. В июне 2015 года семь 
районов Алтайского округа СУАР 
провели традиционный айтыс 
в этнокультурном парке «Ақ 
күнгейті», что в Буыршинском 
районе.

В Китае список нематериаль-
ного культурного наследия (НКН) 
ведется на уровне автономии, в 
данном случае СУАР,  и на госу-
дарственном уровне. В последнем 
случае решение по той или иной 
номинации элемента   НКН при-
нимает Государственный совет в 
Пекине. Определяется и очеред-
ность поддержки НКН. В 2008 
году искусство казахского айтыса  
в первую очередь был включен в   
список нематериального куль-
турного наследия   Синьцзяна 
на государственном уровне. Это 
значит, что государство охраняет, 
поддерживает знатоков и носите-
лей нематериального  культурно-
го наследия, всемерно содейству-
ет им в  передаче знания, умения 
и навыков подрастающему по-
колению. Можно с уверенностью 
констатировать, что в Китае 
казахский  айтыс функционирует 
как  самостоятельный институт 
казахской общины. Круг обязан-
ностей самого государства очень 
широкий и ответственный. Это 
вопросы  достойного финансиро-
вания, подготовки кадров профес-
сионалов, организация айтыса, 
его пропаганда  в обществе и в 

СМИ, поощрение айтыскеров, 
издание  специализированной 
учебно-методической и научной 
литературы и т.п.

Причем в Китае технология 
вовлечения сообщества и от-
дельных людей в нематериальное  
культурное наследие с целью 
сохранения преемственности – 
самая разнообразная.  При этом 
обеспечен охват аулов и  городов, 
где проведена сплошная инвен-
таризация культурного наследия, 
всячески поощряется  инициати-
ва снизу, выделяется финансиро-
вание и пропагандируется через 
радио, телевидение, газеты и 
журналы. Казахи Китая гордятся 
возможностью воссоздания, со-
хранения и демонстрации  много-
вековых ценностей и культурного 
наследия своего народа. 

Нематериальное культурное 
наследие казахов Китая является 
основой национального самосо-
знания, укрепляет духовную связь 
поколений и эпох, несмотря на 
незакрепленность какими-либо 
межгосударственными актами. 
При этом важнейшим крите-
рием казахской идентичности 
был и остается язык, он также 
выступает в качестве носителя 
нематериального культурного на-
следия.  Казахи общаются  друг с 
другом исключительно на казах-
ском языке и не демонстрируют 
в обществе знание китайского 
языка. Они заинтересованно 
обсуждают темы, связанные с 
историей, культурой и традиция-
ми казахского народа, в том числе 
мировой казахской диаспоры. В 
целом, в  обществе формируется 
установка на сохранение тради-
ции, народных знаний. 

В отличие от Казахстана, где 
традиционная культура востребо-

вана только у определенных слоев 
населения, в Китае именно тра-
диционная культура представляет 
объединительную для  казахов 
ценность. Здесь отсутствует изби-
рательный (селективный) подход 
к народной культуре. Эта культура 
дает им возможность чувство-
вать себя Казахом, представите-
лем единого казахского народа, 
ощущать свою этнокультурную 
идентичность. 

Имея перед собой пример мощ-
ной национальной идентичности 
ханьцев, казахи Китая стремятся 
сохранить объективные индикато-
ры своей этнической принадлежно-
сти, прочный фундамент эмоцио-
нальной и рациональной общности 
человека со своим народом. Не-
устанная пропаганда собственных 
этнокультурных ценностей – норма 
поведения среди  казахов. Они 
ориентируются в первую очередь 
на собственную культуру. 

При этом, мощный генети-
ческий ресурс народной куль-
туры в Китае сосредоточен как 
в городской, так и в сельской 
местности, в аулах. Казахи Китая 
имеют четкие намерения сохра-
нить, возродить и передать новым 
поколениям бесценное культурное 
наследие нашего народа.  Их ду-
ховная жизнь насыщена любовью 
к своему народу, родному языку  
и культуре предков. И нам надо 
брать пример с них.

Кулгазира Балтабаева,
кандидат исторических наук,

директор аналитического центра
Всемирной ассоциации казахов

Алматы-Урумчи-Канас-Урумчи-
Куйтун-Урумчи-Алматы

Фото Тусилбека Сламкулулы
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Ана тілі – халық болып жасалғаннан бергі 
оның жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі.       

Жүсіпбек Аймауытов

Таза, терең, өткір, кең тілім.
Мағжан Жұмабаев

Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап 
келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін 
де, болашағын да танытатын мәңгілігінің 
мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары 
ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа 
басады.    

Ғабит Мүсірепов
Қай заманда да асыл ой, поэзия өлген емес. 
Сөз арқылы тараған ойға өлім жоқ. 

Тілден биік асқар жоқ, тілден асқан байлық 
жоқ, тілден терең теңіз жоқ.

Әркімге туған тілі – туған шеше, оған бала 
міндетті сан мың есе. 

 Сәбит Мұқанов

Тіл күшіне өлшеу жоқ, тіл көркемдігіне теңеу 
жоқ. Тіл өлгенді де тірілтеді. 

Жалғанда не терең? Сөз терең. Не сұлу? Сөз 
сұлу. Не өткір? Сөз өткір.

Ойы жоғары, тілі алғыр шығарма қашанда 
естен кетпейді.

Сұлу сөзге сүйсінбейтін жан жоқ. 

Түрлі-түрлі байлық бар. Тіл байлығы – бәрінен 
де сенімді байлық.

  Ғабиден Мұстафин

Ұлт тұтасса ғана тіл көгереді. 

Орнын тауып қолданған әр сөздің өзі сыр 
шертеді. Сөзді қолдана білмеген қор етеді.                                                 

Әбдуәли Қайдаров

ТІЛІНЕН АЙРЫЛҒАН ЖҰРТ – 
ЖОЙЫЛҒАН  ЖҰРТ

Білімдіден шыққан сөз талаптыға
     болсын кез.
Көп іздедім дәмді сөз, ойы өссін деп баланың.
 
 ***
Тіл өнері дертпен тең.
 
 ***
Шешеннің тілі – шебердің бізі.

 ***
Сөзіне қарай кісіні ал,
Кісіге қарап сөз алма.

 ***
Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел.

 ***
Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 
  қиыннан қиыстырар ер данасы.

 ***
Толғауы тоқсан қызыл тіл.

 ***
Өткірдің жүзі, кестенің бізі,

 ***
Өрнегін сендей сала алмас.   

 ***
Қазақтың өзгелерден сөзі ұзын.

Абай

Біліп сөйле, сөзіңде сөл, өң болсын. Сөзің түпсіз 
қараңғыда көз болсын. 

Жүсіп Баласағұн

Жыр деген біреуге – оқ, біреуге – бал.  
Жамбыл

Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады. 

 ***
Тіл – жұрттың жаны. Тілінен айрылған жұрт – 
жойылған  жұрт. 

 Халел Досмұхамедұлы                                                                                    



№1(2016 )62

Тіл − қоғамдық құбылыс. Қоғам тілдің 
дамуына әсер етеді, алайда тілдің 
дамуы қоғамның даму заңдары 
бойынша емес, өз дамуының ішкі 

заңдары бойынша іске асады [1]. Мақала арқауы 
– атау-терминдер дамуының қазіргі көрінісі. Ол 
қазақ тілінің өз қағидасы бойынша жасалып, сөздік 
қорды молайтады. Әдетте қазақ тілінің сөзжасамы 
аналитикалық, морфологиялық, синтаксистік 
тәсілдер арқылы іске асатыны көпке мәлім. 

Сөзжасам жұрнағы − морфологиялық 
сөзжасамның бірлігі, яғни, туынды сөз = түбір 
+ сөзжасам жұрнағы. Бұл тәсіл ертеден, яғни, 
түркі халықтарының ең көне заманынан бастау 
алып, қазіргіге жалғасқан үлгі болғандықтан, 
сөзжасамдағы орны бөлек. Қазіргі күнде оның 
жеке қолданымы сирек болғанымен, аналитикалық, 
синтаксистік сөзжасам тәсілдеріндегі дәнекерлік 
қызметін ескеру қажет. Сондықтан  жұрнақтарға мән 
беру көп мәселені шешеді, яғни, ғалым М.Балақаев 
айтқандай: «Әрбір жеке қосымшаны бақайшағына 
шейін шағып тексерсек, олардың өзіне тән толып 
жатқан өзгешеліктері анықталып, заңдылық мөлшері 
айқындалар еді де оларға қатысы бар басқа тіл 
фактілерінің де беті ашылар еді» [3]. 

Демек, Қытай, Қазақстан қазақтарының 
тіл мәселесінің толғақты түйіні болған талас-
тартыстарының қайнары − атау-термин де осы 
сөзжасам жұрнақтарына соқпай кетпейді. «Біткен 

АТАУ-ТЕРМИН 
және 

СӨЗЖАСАМ 
ЖҰРНАҚТАРЫ

іске сыншы көп», − дейді. Алайда «сын түзелмей, 
мін түзелмейді», – деген. Өзім маман емес, оқырман 
тұрғысынан Қытайда Шынжиаң тіл-жазу комитеті 
шығарған «Ханзуша-қазақша арнаға түсірілген  
атаулар жинағы» (1999) мен «Ханзуша-қазақша 
арнаға түсірілген атау-телімдер сөздігін» (2008) 
ақтара отырып, ондағы сөзжасам жұрнағының 
қолданыс жағдайын қысқаша қорытындылап, елеусіз 
болғанмен, тіл дағдысына қайшы кейбір мәселелерді 
көп назарына ұсынбақпын.

Сөзжасамдық жұрнақтардың қолданысы
Сөзжасамдық жұрнақтардың тілдегі қызметі − әр 

кезеңде түрліше дәрежеде болуы заңды: бір кезеңде 
актив қызмет қызмет атқарған жұрнақтар келесі 
бір кезеңде пассивтенуі мүмкін. Кейде өлі, өнімсіз 
жұрнақтардың қызметі күшейіп, өнімділігі артуы 
мүмкін [2]. Алайда екі сөздікті парақтағанда, атау-
терминде бірқатар жұрнақ қайталанып қолданыла 
бергендіктен, тым жұтаң, жадағай сезіледі. 
Асылында, сөзжасамдық жұрнақтардың синонимдік 
қасиетіне орай оларды түрлендіріп қолдану керек еді.  

Көп қолданысқа түскендері:
1. -ландыру/-лендіру, -тандыру/-тендіру, 

-дандыру/-дендіру және -лану/-лену, -тану/-тену, 
-дану/-дену: бұл – қытай тілінің сөз құрамында 
кездесетін ××× [huà] әрпінің (мағынасы: сипат 
немесе күй, формасының өзгеруі) және аздаған: 
түсу, айырылу мағынасындағы  [tuō]× етістігінің 
баламасына алынған. Мысалы: 
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Қытай Халық 
Республикасы, Бейжің  
Орталық ұлттар 
университеті, 
қазақ тіл-әдебиет 
факультетінің 
докторанты

Анаргүл МАҚАТҚЫЗЫ

қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
机化   жандандыру    219-1, 256-2 
人格化   кейіптендіру, адамилану 362-1, 403-2 
沼泽化   саздану    531-1, 585-2 
外化   бөгделендіру   448-1 
脱脂   майсыздану    446-1, 493-2  
脱酸   қышқылсыздандыру  493-2 
抽象化   абстракциялау    57-1, 58-2 
人口年轻化  жан санының жастануы  404-2 
冰川化   мұздықтану   27-2 
 
1. -қыш/-кіш, -ғыш/-гіш: зат есімде көбінде қытай тіліндегі ×××器 [qì], 
×××机 [jī] сын есімде: 剂[jì]，药 [yào]-ларға тең. Мысалы: 
 

қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
报数器   сан мәлімдегіш   5-1, 14-2 

安眠药    ұйықтатқыш дәрі   4-1 , 3-2 
抽水机   су тартқыш    57-1, 58-2 
储存器   сақтағыш     60-1, 61-2 
磁水器   су магниттегіш    65-1, 68-2 
催吐剂   құстырғыш дәрілер   68-1, 71-2 
毒害性   улатқыш     104-1, 136-2 
发汗剂   терлеткіш дәрілер  121-1, 151-2 

泡沫剂   көпірткіш     333-1, 371-2 
 
2. -шылық/-шілік: бұл қытай тіліндегі   说，×××教 [jiāo]，××主义 [zhǔ 

yì]，×××论， қатарлыларға балама. 
 

қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
拜火教   отқа табынушылық  10-1, 8-2  
拜星教   жұлдызға табынушылық  10-1, 8-2 
本质论   мәншілдік     19-1, 19-2 

表义主义  бейнешілдік    27-1, 27-2 

不可知论  білмеушілік    32-1, 33-2 

电影业   киношылық    97-1, 128-2 
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历史主义  тарихшылдық   285-1, 323-2 

两点论   екі тұрғышылдық  285-1, 327-2 

外因论   сыртқы себепшілдік   449-1, 496-2 

唯我论   меншілдік    453-1, 500-2 

因素说   факторшылдық    510-1, 561-2 
 
3. -ушы/-ушы: қытай тіліндегі 人，工（人），员，者，家 

қатарлылардың баламасына алынған. Бір бөлімі қазақ тіліндегі -гер/-кер 
жұрнағымен жасалған сөздермен берілгенімен, көбі – бұрыннан бар сөздер. 
Мысалы: 

 
қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
报务人   телефоншы, телеграфшы  15-1, 14-2 
被教唆人  азғырылушы   18-1, 18-2 
被搜查人  тінтілуші     18-1, 18-2 
被指控人  айыпталушы   18-1, 18-2 
辩护人   ақтаушы     25-1, 24-2 

电焊工   дәнекерлеуші    94-1, 125-2 

翻译员   аударушы    123-1, 155-2 
 
4. -ым/-ым: қазақ тілінде етістікке жалғанып, зат есім не мөлшерлік 

тудыратын бұл жұрнақ сөздікте соңына тәуелдік жалғауының 3-жақ жекеше 
түрінің жалғауын қосып, -мы/-мі түрінде қытай тіліндегі 率 [lǜ]、量 
[liàng]、力 [lì]-лердің мағынасын білдірген.  

 
қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
播出带   қойылым таспасы  32-1, 31-2 

产奶量   сүт шығымы    45-1, 45-2 

产肉量   ет берімі     45-1, 45-2 
城市引力  қала баурамы    53-1, 54-2 
重复性   қайталанымы    56-1, 
市场占有率  базар еленімі    403-1, 444-2 
 
5. -ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пе: бұлар көбінде қытай тіліндегі түрлі 

құжат атауының баламасына алынған:  
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қытайшасы:   қазақшасы:    келу қайнары:   
公报   мазмұндама    165-1, 196-2 

供词   мойындама    169-1, 200-2 
瘤子   өспе     294-1, 335-2 
起诉书   айыптама     344-1, 383-2 
声明   мәлімдеме     396-1, 436-2 
拖车   тіркеме    445-1, 493-2 

委托书   міндеттеме     454-1, 502-2 
 
Мағыналық қабаттастық немесе басы артық жұрнақтың жалғануы 
Сөздіктегі науқастанушы (211-1) сөзінің түбірі – науқас ауырған, 

науқастанған адамды меңзейтіндіктен, -танушы  қосымшасын жалғаудың 
қажеті жоқ. Кепілдік сома (100-1) дегенді кепіл сома десек те, мағынасы 
ауысып кетпейді. Сол сияқты болжалды пікір (233-1) = болжал пікір, екі 
негіздік құрылым (116-1) = екі негізді құрылым, тетелес тең ұғым (291-1) = 
тетелес ұғым, қайраңдық саз (427-1) = қайраң (қайраңды) саз, жарналық 
қор (172-1) = жарна қоры, долбарлы есеп (150-1) = долбар есеп т.с.с.  

-шылдық/-шілдік жұрнағы -шылық/-шілік құранды жұрнағының 
варианты есебінде жұмсалған. Бұл – екеуінің мағына парқына мән 
бермегендіктің салдары. Мысалы: адамшылдық (392-1, 408-2) = адамшылық, 
жікшілдік (626-2) = жікшілік, бейбітшілдік (195-1, 235-2) = бейбітшілік. 
Өйткені -шылық/-шілік жұрнағы -шы (-ші) мен -лық (-лік)-тардың 
қосындысы болғаны сияқты, -шылдық (-шілдік) та – -шыл (-шіл) мен -дық 
(-дік)-тардың бірікпесі. Әрқайсысының қолданым аясын, қызметін 
парықтандыру керек.  

Сонымен,  атау-термин жасауға көбінесе жоғарыда көрсетілген бірқатар 
жұрнақтар ғана қатысқан. Олардың өзі – негізінен бұрыннан бар сөздер, тек 
мағынасы кеңейген. Екіншіден, көбі шет тілден енген атау бойынша алынған. 
Асылы 150-ден астам сөзжасамдық жұрнағы бар қазақ тілі  жұтаңдық 
танытпаса керек. Демек, міндет – қазақ тіліндегі сөзжасам жұрнағының 
мағыналық астарына үңіліп, қызмет, қолданым аясын анықтау,  яғни, 
сөздердің түсіндірме сөздігі сияқты, жұрнақтардың да мағынасы, қызметі 
түсіндірілген сөздікшесін жасап шығу қажет. Сонда қазақ тілін үйренушілер 
үшін қолайлы болумен қатар бірқатар мәселенің басы ашылар еді.  

 
Пайдаланылған әдебиет:   
1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. - Алматы: Санат, 1993. - 449-б. 
2. Балақаев М. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері. - Алматы, 

1941. - 9-б.  
3. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. - Алматы, 1991. - 19-б. 
4. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002.  

Мағыналық қабаттастық немесе басы артық 
жұрнақтың жалғануы

Сөздіктегі науқастанушы (211-1) сөзінің 
түбірі – науқас ауырған, науқастанған адамды 
меңзейтіндіктен, -танушы  қосымшасын жалғаудың 
қажеті жоқ. Кепілдік сома (100-1) дегенді кепіл сома 
десек те, мағынасы ауысып кетпейді. Сол сияқты 
болжалды пікір (233-1) = болжал пікір, екі негіздік 
құрылым (116-1) = екі негізді құрылым, тетелес тең 
ұғым (291-1) = тетелес ұғым, қайраңдық саз (427-1) 
= қайраң (қайраңды) саз, жарналық қор (172-1) = 
жарна қоры, долбарлы есеп (150-1) = долбар есеп т.с.с. 

-шылдық/-шілдік жұрнағы -шылық/-шілік 
құранды жұрнағының варианты есебінде жұмсалған. 
Бұл – екеуінің мағына парқына мән бермегендіктің 
салдары. Мысалы: адамшылдық (392-1, 408-2) 
= адамшылық, жікшілдік (626-2) = жікшілік, 
бейбітшілдік (195-1, 235-2) = бейбітшілік. Өйткені 

-шылық/-шілік жұрнағы -шы (-ші) мен -лық (-лік)-
тардың қосындысы болғаны сияқты, -шылдық 
(-шілдік) та – -шыл (-шіл) мен -дық (-дік)-тардың 
бірікпесі. Әрқайсысының қолданым аясын, қызметін 
парықтандыру керек. 

Сонымен,  атау-термин жасауға көбінесе жоғарыда 
көрсетілген бірқатар жұрнақтар ғана қатысқан. 
Олардың өзі – негізінен бұрыннан бар сөздер, тек 
мағынасы кеңейген. Екіншіден, көбі шет тілден 
енген атау бойынша алынған. Асылы 150-ден астам 
сөзжасамдық жұрнағы бар қазақ тілі  жұтаңдық таныт-
паса керек. Демек, міндет – қазақ тіліндегі сөзжасам 
жұрнағының мағыналық астарына үңіліп, қызмет, 
қолданым аясын анықтау,  яғни, сөздердің түсіндірме 
сөздігі сияқты, жұрнақтардың да мағынасы, қызметі 
түсіндірілген сөздікшесін жасап шығу қажет. Сонда 
қазақ тілін үйренушілер үшін қолайлы болумен қатар 
бірқатар мәселенің басы ашылар еді. 

Пайдаланылған әдебиет:  
1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. - Алматы: Санат, 1993. - 449-б.
2. Балақаев М. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері. - Алматы, 1941. - 9-б. 
3. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. - Алматы, 1991. - 19-б.
4. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002. 
5. Гың Шымин, Мәкен, Жұматай Қазіргі қазақ тілі. - Бейжің: Ұлттар баспасы, 1999. 
6. ШҰАР тіл-жазу комитеті Ханзуша-қазақша арнаға түсірілген атаулар  жинағы. - Үрімжі: Шинжиаң халық ба-

спасы, 1999; ШҰАР тіл-жазу комитеті. Ханзуша-қазақша арнаға түсірілген атау-телімдер сөздігі. - Үрімжі: Шинжиаң 
ғылым-техника баспасы, 2008. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ОТЖҮРЕКТІ АҚЫНЫ ӘБДІРАШТЫҢ ЖАРАСҚАНЫ БІР 
ЖЫРЫНЫҢ ТҮЙІНІН: «ҚҰЛПЫТАС ҚОЯР-ҚОЙМАС БАСЫМЫЗҒА, ОЛ 
ЖАҒЫН УАҚЫТТЫҢ ӨЗІ БІЛЕР!..» – ДЕП БІР ҚАЙЫРАТЫНЫ БАР. ОСЫ 
АРҚЫЛЫ АҚЫН ӨЗІНІҢ ҒАНА ЕМЕС, БҰРЫНҒЫ БАБАЛАРДЫҢ АМАНАТЫН 
ДА ЖЕТКІЗІП ТҰРҒАНДАЙ. ЗАДЫНДА, ХАЛЫҚ АТЫНАН ДА ҚҰЛПЫТАС ӨЗІ 
АЙРЫҚША ҚҰРМЕТТЕГЕН, ЕЛГЕ ЕҢБЕГІ СІҢГЕН ТҰЛҒАСЫНА ҚОЯДЫ 
ЕМЕС ПЕ?! ЖАРАСҚАН АҚЫН АЙТҚАН «УАҚЫТТЫҢ» АСТАРЫНДА ҰРПАҚ 
ПАРЫЗЫ ҚОСА ӨРІЛІП ЖАТЫР. ӨЙТКЕНІ УАҚЫТ ӨТКЕН САЙЫН НАҒЫЗ 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЕЛ АЛДЫНДАҒЫ МӘРТЕБЕСІ ДЕ БИІКТЕЙ ТҮСПЕКШІ. 
СОЛ АРҚЫЛЫ ИГІ ЖАҚСЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІ ҰРПАҚ САНАСЫНДА ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРАДЫ, УАҚЫТ ӨЛШЕМІ ОСЫЛАЙША КІМНІҢ КІМ ЕКЕНДІГІН 
ТАРАЗЫЛАП БЕРЕДІ. ӨТКЕНІНЕ ҚҰРМЕТПЕН ҚАРАЙТЫН ҰРПАҚ ҚАНА 
ӨМІРДЕН ӨТКЕН ИГІ ЖАҚСЫЛАРЫ МЕН ЖАЙСАҢДАРЫНА ЛАЙЫҚТЫ 
ҚОШЕМЕТ КӨРСЕТЕ АЛАДЫ. ӘРИНЕ, ОЛ ҮШІН ӘУЕЛІ ТЕКТІЛЕРІМІЗДІ 
ТҮГЕНДЕП АЛУ, ОЛАРДЫҢ ЕЛГЕ СІҢІРГЕН ЕҢБЕГІН САРАЛАУ МӘСЕЛЕСІ 
АЛДАН ШЫҒАТЫНЫ БЕЛГІЛІ.

…Есте жоқ ескі заманда бабалары мыздың бірі 
білім іздеп, ілім қуып Шам шаһарына жол тартса, 
енді бірі тағдырдың тауқыметімен құлдыққа саты-
лып, Мысыр елінен бір-ақ шыққан. Олардың туған 
жерден, өздері өмір бойы аңсап өткен жусанды да-
ласынан жырақта мәңгілік қоныс тебуіне осындай 
жағдайлар себеп болған. Не десек те, ғұлама ғалым, 
«Шы ғыс тың Аристотелі» атанған Әл-Фара би мен 

атақты қолбасшы, Мысырға билік жүргізген сұлтан 
Бейбарыстың қазіргі «Қазақ елі» деп аталатын 
іргелі жұрт  тың перзенті екені – тарихта түбе гейлі 
таңбаланған ақиқат. Басқа жұрт олардың ұлан-ғайыр 
ұлы даланың ұланы екендігінен, сол даланы «қазақ» 
деген халық мекендейтінінен бейхабар болып жатса, 
ол – бүгінгілердің кемшілігі. Қазіргі кезде әлемде 
«тоғызыншы территория» саналатын Қазақ даласы-
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нан Әл-Фараби, Бейбарыс сұлтан, Мұхаммед Хайдар 
Дулати сынды даналар шыққандығын ғаламға та-
ныта алмай жатсақ, ол да – әлі орны толмай жатқан 
осал тұсымыз.

Жат жұртта жерленген аталарымыздың тағы бірі 
эмиграцияда жүріп дүниеден өтті. Туған халқының, 
Қазақ елінің ғана емес, иісі түркі жұртының 
азаттығы үшін арпалысқан, тоталитарлық жүйенің 
қысы мына шыдамай, эмиграцияға кетуге мәжбүр 
болған алаш арысы – Мұстафа Шоқай сыртта жүріп 
те, елінің тәуелсіздігі үшін күресін жалғастыра берді.

Бүгінде жат жұрт саналатын елдерде 
жерленгендердің келесі бір тобы – ата мекенінің 
топырағы бұйырғандар. Ташкентті билеген Төле 
би, Самарқанға билік айтқан Жалаңтөс баһадүр 
– осының айғағы. Арда қазақ кең жүріп, ен 
жайлаған Нұратада (Өзбекстанның Науаи облы-
сы) Әйтеке бидің жерленуі де осыны дәлел дейді. 
Құрманғазының сүйегі де ата-бабалары ат ойнатқан 
Ресейдің Астрахань облысының аумағында жатыр. 
Еділ мен Жайық өзендерінің арасындағы қазақтың 
атақонысын Ресей патшасы ІІ Павелдің жарлығымен 
заңдастырып берген Бөкей хан да аталған облыстың 
шеңберінде мәңгілікке дамылдаған.

Заманалар дауылынан, төңкерістер топа лаңынан 
бағзы бабаларымыз кең жайлаған қонысымыздың 
өрісі тарыл ды. Ұстағанның қолында, тістеген нің ау-
зында кетті демесек те, сұрқай саясат тың кесірінен 
басқаның қанжы ғасы на бөктерілгені – ашық 
мәселе. Ресей, Қытай, Өзбекстан аумағында жатқан 

бабалардың сүйегі – осыған куә. Әрине, аумақтық 
талап қойғалы отырған біз жоқ. Мүмкіндігі болса, 
сүйегі жат жұртта қалған ұлыларымыздың басы-
на ескерткіш-белгі орнатып, жақсыларымыз бен 
жайсаңдарымызды ұлықтау – басты парызымыз. Ең 
болмаса, олардың қай жерде жерленгенінен хабар-
дар болу, соны келер ұрпаққа аманаттау да тарихи 
танымның бастауы болмақшы. Біз көтеріп отырған 
мәселенің маңызы да осыған саяды. «Өлі разы бол-
май, тірі байымайды» дегенді бабаларымыз осыған 
қатысты айтқан шығар-ау.

Тәуелсіздік тұсында арғы-бергі тари хымызға 
жаңаша көзқарастың қалыптасуы кесек тұлғалардың 
трагедиялы һәм тағы лымды тағдырын таразылап, 
еңбектерін саралауға мүмкіндік берді. Әл-Фараби, 
Бейбарыс сұлтан, Төле бидің кесенесі қалпына 
келтіріліп, Құрманғазының, Әйтеке бидің, Бөкей 
ханның кесенелері бой көтерді. Біз ел тәуелсіздігінің 
25 жылдығы қарсаңында атажұрттан жырақта жер-
ленген тұлғаларды еске алғанды жөн көрген едік.

 
Сирия
Әбу Насыр әл-Фараби – Отырарда туып, әлемге 

даңқы жайылған шығыстың ұлы ойшылы. Фило-
соф, математик, астроном, физик, ботаник, лингвист, 
логика, музыка зерттеушісі. Әл-Фараби бабамыз 970 
жылы Шам шаһарында, қазіргі Сирияның Дамаск 
қаласындағы Баб әс-Сағир зиратына жерленген. 
Кесенесі 2010 жылы Қазақстан Үкіметінің атсалы-
суымен қайта қалпына келтірілді.
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Мысыр
Бейбарыс сұлтан 1223-1277 жылдары Мысыр-

да билік құрған. Қыпшақ даласында туған даңқты 
әмірші Каирде жерленген. 2010 жылы қайта қалпына 
келтірілген 6 тарихи нысанның тізімінде Бейбарыс 
бабамыздың да кесенесі бар.

Қайтпай (толық ныспысы – әл-Әшраф Сейіт 
ад-Дин Қайтпай) 1416 (18) жылы Дешті Қыпшақ 
топырағында кіндігі кесілген. Қайтпай Мысыр мен 
Шамның (Сирия) мәмлүктерден шыққан он сегізін-
ші сұлтаны (1468-1496) болған. Ол Мекке, Мәдина, 
Каир, Құдыс (Иерусалим), Дама шық (Дамаск), Ха-
леб (Алеппо), Алек  сандрия секілді шаһарлардың 
құры лы сында өз қолтаңбасын қалдырды. Сұлтан 
1496 жылы дүниеден өтті. Сүйегі өзі салдырған 
Қайтпай кешеніне жерленген.

Қауам ад-дин әл-Итқани (Иқани) әл-Фараби ат-
Түркістани (1286-1357) Түркі  стан қаласының 
шығысында 20, Оты  рардан солтүстікке қарай 40-50 
шақы рым дай жердегі, орта ғасырларда «Итқан» 
(«Атқан»), қазіргі уақытта «Иқан» деп ата латын 
кентте дүниеге келген. Ол отыздан асқан шағына 
дейін Отырарда имам болған. Сонан соң білім 
іздеп, әуелі Самарқан мен Бұхараға, кейін Дамаскіге 
сапар шеккен. Бағдадта 25 жыл қазилық еткен Әл-
Итқани сонда үйленіп, бала-шағалы болған. Өмірінің 
соңында Каирге қоныс аударып, сонда бақилыққа 
аттанған.

 
Үндістан
Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551) – әйгілі 

тарихшы, әдебиетші, Моғол стан мен оған іргелес 
елдердің тарихы жөнінде аса құнды деректер 
беретін «Тарихи Рашиди» кітабы мен «Жаһаннама» 
дастанының авторы. Үндістанның Кашмир 
штатындағы «Мазари-и Салатин» қорымында жер-
ленген.

 
Түркия
Хасен Оралтай (1933-2010) – шетел дегі 

қазақтардың азаттық үшін күрес сим волына 
айналған тұлға. Еуропадағы «Азаттық» радиосының 
қазақ бөлімін 40 жылға жуық басқарған, азаттық 
идея сын жер жүзіндегі қазақ баласына ұзақ жылдар 
бойы насихаттаған. Бейіті – Тү р кия ның Салихлы 
қаласындағы мұсылман зиратында.

Мұстафа Өзтүрік (1954-1995) – таэк вон-до 
спортынан әлемнің алты дүркін чемпионы, 6-дан 
иегері. Мұсыл ман әлеміндегі осындай биіктікті 
бағындырған жалғыз адам. Атамекеніне оралған 
арда азамат 1995 жылы Алматыда белгісіз жағ дай да 
көз жұмды. Сүйегі Ыстамбұлдағы зиратта.

 
Германия
Мұстафа Шоқай (1890-1941) – көр нек ті қоғам 

және мемлекет қайраткері, түркі дүниесінің даңқты 

күрескері. Қызыл империяның қысымынан елден 
безіп, алдымен Грузия, сонан соң Түркия ар қылы 
Германияға, одан Францияға барып орнығады. 
Алаш жұртының қайсар перзенті 1941 жылы 27 
жел тоқ санда Берлинде жұмбақ жағдайда қайтыс 
болды. Сүйегі Берлиндегі «Түрік шаһитлігі мешіті» 
аумағындағы шағын зиратқа жерленген.

Мәжит Айтбаев (1914, Қызылорда облысы-1945, 
Дрезден) – ақын, публицист. Екінші дүниежүзілік 
соғыста ауыр жараланып, немістердің тұтқынында 
болған. Топырақ Дрезден қаласынан бұйырды.

Махмет Құлмағамбетов (1930-2008) – Орта Азия-
дан шыққан тұңғыш диссидент. Саяси көзқарасы 
үшін жазықсыз бас бостандығынан айырылып, жеті 
жыл түрменің дәмін татқан. Қазақстан тәуел сіз дік 
алғаннан кейін Жоғарғы соттың үкімімен ақталды. 
Мюнхенде көз жұмды.

Қытай
Ақыт Үлімжіұлы (1868-1940) – Қытай, Моңғолия 

қазақтары арасынан шық қан көрнекті ақын, 
ағартушы, қоғам қайраткері. «Құранды» тұңғыш 
рет қазақ тіліне аударған. Халық көтерілісіне бел-
сене қатысқаны үшін тұтқынға алынып, кітаптары 
өртеліп, түрмеде азапталып өлтірілген.

Зуқа Сәбитұлы (1867-1928) – қоғам қайрат кері, 
батыр. Жергілікті қазақтарды қытай ұлықтарының 
қыспағынан қор ғау ға күш салған. 1928 жылы Қытай 
әскер лерінің қолынан Зұқа батыр мен оның серіктері 
қапыда қаза табады. «Өкіметке қарсы шыққандардың 
көретіні – осы» деп жергілікті қазақтарды 
үрейлендіру мақ сатымен Сарсүмбе қаласындағы 
көпір ге Зуқа батырдың басын іліп қояды. Ерлігін 
құрметтейтін халық кейін оны Белқұдыққа жерлеп, 
басына үлкен қорған тұрғызған.

Оспан батыр (1899-1951) – Шығыс Түркістанның 
ұлт азаттығы жолындағы көсемі, ел басқарған әйгілі 
батыр. 1943 жылдың күзінде «Қызылқия» деген 
жерде жұртшылық оны ақ киізге отырғызып хан 
көтерген. Батырды қытай коммунистері қапыда қолға 
түсірген. 1951 жылы 28 сәуірде Үрімжіде атылған.

Әсет Найманбайұлы (1867-1923) – әй гілі ақын, 
әнші, сазгер. «Әсеттің Кем пір бай  мен қоштасуы», 
«Мақпал», «Қара көз», «Май да қоңыр», «Қоңыр 
қаз», «Қысымет», «Ар дақ» секілді әндері халық 
ара сына кеңі нен танымал. Аңдаусызда алмаспен 
уланған дарын иесі қапыда көз жұмды. Қабірі ҚХР, 
Құлжа уәлаятының Көкқамыр жайлауында.

Таңжарық Жолдыұлы (1903-1947) – ақын. 1940 
жылдан бастап Қытай үкіметі қазақтың беткеұстар 
тұлғаларын аяусыз басып-жаншыған тұста түрмеге 
қамалып, жан төзгісіз азапқа ұшырайды. 1947 
жылы ауыр науқастан көз жұмды. Зираты ҚХР Іле 
аймағының Күнес ауданындағы Шапқы жайлауында.

Дәлелхан Сүгірбайұлы (1906-1949) – саяси 
қайраткер. Қытайдағы Алтай айма ғының уәлиі 
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(губернатор), Алтай атты әскерлер полкының 
командирі. 1949 жы лы Бейжіңге мемлекеттік 
дәрежедегі ар найы жиынға ұшып бара жатып, ұшақ 
құлап, қаза тапты.

Жақыпберді Солтанбекұлы (1884, Алматы облы-
сы, Райымбек ауданы-1932, ҚХР, Жанбұлақ қорымы) 
– батыр, мерген. Кеңес және Қытай өкіметі тара-
пынан қу  ғын ға ұшыраған тарихи тұлға. 1916 жы лы 
Қарқара көтерілісінде тұтқынға алын ған ел ағаларын 
босатып алу үшін атқа қонған халық жасағына 
басшылық жасаған. 1933 жылы Күре қамалында Қы-
тай әскері қасында 24 адамы бар Жақып берді мер-
генді оққа байлайды. Сүйегі Шың жаңдағы Жанбұлақ 
қорымына жерленген.

Нығмет Мыңжани (1922-1993) – Қытай 
қазақтарынан шыққан ғұлама, тарих ғалымы, 
тіл маманы, әдебиеттанушы, ақын, аудармашы, 
қоғам қайраткері, Қытай қазақ әдебиетінің негізін 
салушылардың бірі. Зираты Үрімжі қаласында. 

Қажығұмар Шабданұлы (1925-2011) – жазушы. 
Саяси жаламен өмірінің қырық жылға жуығын 
жазалау лагерінде, түрмеде өткізген. «Қылмыс» 
трилогиясының ав торы. 2011-жылдың ақпан айында 
өмір ден озған қаламгердің сүйегі ҚХР-дың Шәуешек 
қаласындағы мұсылман қоры мында жатыр.

Мүтәліп Әміреұлы (1928-1988) – әйгілі театр 
және кино актері. «Тянь-Шань қызыл гүлі», «Қыз 
бейіті», «Жетім қыздың махаббаты» сынды атақты 
кино фильмдерде басты рөлдерді сомдаған.

Араб әмірлігі 
Абдолла қажы Сарыұлы Әл-Бұқари – қазақтың 

екінші Бейбарыс сұлтаны. Сауд елі патшасының оң 
қол уәзірлігіне және Мекке қаласының әкімі лауазы-
мына дейін көтерілген. Сауд-Арабия еліне «Еңбегі 
сіңген генарал», министр дәрежелі әскери басшы. 
Абдолланың есімі – Шәкен Сарыұлы. 1927 жылы 
Қытайдағы өр Алтайдың Шіңгіл ауданында туған. 13 
жасында туған елінен айырылып, саудагер ұйғырға 
сатылып кеткен. 1941 жылы сол ұйғырмен бірге 
Сауд-Арабияға барып, сонда қалған. Өткен ғасырдың 
70-жылдары Мекке қаласының әкімі міндетін 
10 жылға таяу атқарған, кейін Сауд патшасының 
көмекшісі, уәзірі  қызметіне дейін көтерілген. Шәкен 
қажы Сарыұлы 2000 жылы Сауд-Арабияның Жидда 
қаласында 73 жасында дүниеден өткен. 

  
Тибет
Бөке батыр Жырғалаңұлы (1846-1904) – ұлт 

қайраткері. Халқының қамын ойлаған ер, артына 
жұртын ертіп, Тибет асып, Үндістанның шегарасы-
на ат тұм сы ғын тіреп тоқтайды. Бөке батырды 1904 
жылдың жазында Тибет төрелері ел астанасы Лхаса 
қаласына шақырады. Осы сапардан еліне оралған 
тұста Бөке ауырып, қайтыс болды. Сүйегі Тибет 
авто но миялы районы Алтынтоқ ауданына жерленген.

  Ресей
Доспамбет жырау (1490 жылы қазіргі Ресей 

Федерациясының Ростов об лы сында дүниеге келіп, 
1523 жылы Астра хань маңындағы Азау қаласында 
дүниеден өткен) – жырау, қолбасшы. Доспам-
бет жырау қазақ халқының қалыптасу кезеңін-
де өмір сүрген. Дешті Қыпшақты көп аралаған. 
Бақшасарайда, Ыстамбұлда бол ған. Қырым ханының 
жағында көптеген әскери жорыққа қатысқан. Тайпа 
аралық ұрыстардың бірінде қаза тапты.

Қадырғали Жалайри (1530-1605) – атақты ғалым, 
шежіреші. Тәуекел ханның сарайында қызмет 
етіп, ақылшы міндетін атқарған. Оразмұхаммед 
сұлтанмен бірге Ресей патшасы Борис Годуновтың 
қолас тында аманатта болған. 1602 жылы жа рық 
көрген «Жылнамалар жинағының» ав  торы. Ресейдің 
Рязань облысы, Касымов қа ла сындағы мұсылман 
қорымына жер ленген.

Бөкей хан Нұралыұлы (туған жылы белгісіз-1815) 
– Бөкей ордасының ханы. Еділ мен Жайық 
өзендерінің арасындағы қазақтың атақонысын 1580 
жылдан Ресей патшалығы иеленіп келген еді. Бөкей 
хан Ресей патшасы ІІ Павелден қазақтардың осы 
жерге қоныстануына рұқсат алып, Бөкей ордасының 
іргесі қаланып, еліміздің батысындағы Ресеймен 
арадағы шегара шеген делді. Бөкей хан 1815 жылдың 
21 ма мы рында көз жұмды. Зираты қазіргі Ре сей  дің 
Астрахань облысы, Красный Яр ауданы, «Малый 
арал» ауылына жақын жерде.

Арынғазы хан Әбілғазизұлы (1758-1833) – 
көрнекті мемлекет қайраткері, дәу лескер күйші. 
Халқына жағымды болғаны үшін ел аузында «Ты-
ным хан» атанған. 1823 жылы патшалық Ресей 
үкіметі оны қапыда алдап қолға түсіріп, Калугаға 
жер аударды. Арынғазы хан айдауда жүріп, белгісіз 
жағдайда қайтыс болған.

Құрманғазы Сағырбайұлы (1823-1896) – қазақтың 
ұлы күйшісі. «Адай», «Сарыарқа», «Ақсақ киік», 
«Төремұрат», «Бал  бырауын», «Қуаныш», «Көбік 
шаш қан», «Кішкентай» сынды көптеген күй дің авто-
ры. Күйшінің сүйегі Астрахань об лы  сының Володар 
ауданына қарасты «Құр  манғазы төбе» деп аталатын 
жерде жатыр.

Сәлімгерей Жантөрин (1864-1926) – ұлт-азаттық 
қозғалыс жетекшілерінің бірі, меценат. Атақты 
«Ғалия» медресесін салу ға қаржылай ықпал ет-
кен, «Әл-Ғала ми әл-Ислами» (мұсылман әлемі) 
діни-саяси га зетінің құрылтайшысы һәм идеялық 
ба ғыттаушысы болған. «Алаш» партиясының көсем-
дерімен ара ласып, оларға қолдау көр сеткен. 1926 
жылы жұмбақ жағдайда өмірден озған Сәлім герей 
Жантөрин Уфада жерленді.

Әлихан Бөкейханов (1876-1937) – ұлт тарихында 
өшпес із қалдырған Алашорда көсе мі, қазақ жерінің 
астындағы, үстіндегі, көгін дегі бар байлығы қазаққа 
қызмет етуін армандап өткен аса көрнекті тұлға. 
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1937 жылдың тамызында нақақ жаланың құр баны 
болып, Мәскеуде ату жазасына кесілді.

Жүсіпбек Аймауытов (1889-1931) – қазақ 
халқының азаттығы үшін күрес кен ұлт қайраткері, 
классик жазушы, ағартушы ғалым. 1929 жылы 
«ұлтшыл ұйыммен байланысы бар» деген жаламен 
тұтқындалып, 1931 жылы ату жазасына кесу туралы 
сырттай үкім шығарылды. Мәскеуде жерленген.

Нығмет Нұрмақов (1895-1937) – көр некті қоғам 
және мемлекет қайраткері, қалам гер публицист. 
Алаш арысы Әлихан Бөкейхановпен бір күнде, бір 
статьямен Мәскеуде атылған.

Сұлтанбек Қожанов (1894-1938) – мемлекет 
және қоғам қайраткері, ғалым, пуб  лицист. Астананы 
Орынбордан Қызыл   ордаға көшіруде, бұрмаланып 
кел  ген «киргиз» деген атты «қазақ» деп түзе ту де 
ерен қайрат көрсеткен.

Нәзір Төреқұлов (1892-1937) – мем лекет және 
қоғам қайраткері. Қазақтан шыққан алғашқы 
кәсіби дипломат. КСРО-ның Сауд Арабиясындағы 
өкілетті өкілі болған, дуайен лауазымына (сол елдегі 
елшілерге басшылық жүргізетін дәреже) жеткен 
тұңғыш қазақ. Ұлт мүддесін өз өмірінен биік қойған 
ардақты азамат 1937 жылы ату жазасына кесілді.

Тұрар Рысқұлов (1894-1938) – мемле кет және 
қоғам қайраткері. «Халық комис сарлары Кеңесі 
төрағасының орын басары» дәрежесіне дейін 
көтерілді. 1937 жылы 21 мамырда Кисловодскіде 
демалыста жүрген жерінде «пантүрікшіл», «халық 
жауы» деген айыппен тұтқынға алынды, Мәскеуде 
атылды.

Ахмет Бірімжанов (1871-1927) – Алаш жұртының 
азаттығы үшін күрескен тұлға. Ресейдің І және ІІ 
Мемлекеттік Думаларына депутат болып сайланып, 
Мұсылман фракциясы төрағасының орынбасары 
қызметін атқарған. Сүйегі Ленинградтағы «Волков» 
зиратында.

Қамбар Медетов (1901-1938) – атақ ты күйші, 
өнер қайраткері. Күйшілік талантымен Сталинді 
таңғалдырған. 1937 жылы репрессияға ұшырап, 
Солтүстік Қиыр Шығыста қайтыс болды.

Ғани Мұратбаев (1902-1925) – Орта-
лық Азия мен Қазақстан жастар қоз ға лысын 
ұйымдастырушылардың бірі, коммунистік жастар 
интернационалының қайраткері. Өкпе ауруынан 
қайтыс болып, Мәскеудегі «Ваганьков» қорымына 
жерленді.

Елизавета Әлиханқызы Сәдуақасова (1903-
1971) – «Алаш» қозғалысының көсемі Әлихан 
Бөкейхановтың қызы, ұлт қайраткері Смағұл 
Сәдуақасовтың жары. Дәрігер-терапевт, медицина 
ғылымының докторы. Екінші дүниежүзілік соғысқа өзі 
сұранып аттанған. Мәскеу қаласында қайтыс болған.

Ерік Құрманғалиев (1959-2007) – әйгілі опе-
ра әншісі, актер. 1992 жылы «Мадам Бат терфляй» 
спектакліндегі басты рөлі үшін Ресей де «Жылдың 

үздік актері» атанған. Аса си рек кездесетін дауыс 
иесі 2007 жылы көз жұ мып, Мәскеудегі «Ваганьков» 
зиратына жерленді.

    Иран
Жарылғап Қырықмылтық (1908-1990) – Иран 

қазақтарынан шыққан әйгілі ақын. Туған елге де-
ген жүрекжарды сезім нен туған жырлары отандық 
мерзімді басылымдарда жиі жарияланған. Гүмбез-
Қауыс қаласының іргесіндегі қазақ ауылында 
өмірден озды.

  
Моңғолия
Күлтегін (684-731) – Түркі жұртының даңқты 

қолбасшысы. Ежелгі тарихи-поэзиялық жазба дерек-
тер бойынша, 7 жасында жетім қалған, 16 жасында 
бес қаруын асынып ел қорғаған. Ағасы Тоныкөк да-
наны таққа отырғызып, өзі өмірінің соңына дейін ат 
арқасында ғұмыр кешкен. 47 жасында соғыста қаза 
болған.

Хамза Ерзінұлы Зайсанов (1912-1966) – 
шетелдегі қазақтардың арасынан шы қан алғашқы 
қазақ генералдарының бірі, аты аңызға айналған 
әскери ұшқыш. 1939 жылы Жапониямен Халхин-
Голда бол ған ұрыста теңдессіз ерлік көрсеткен. 1942 
жылы Моңғолия Үкіметінің қаулы сы  мен Әуе қарулы 
күштерінің Бас қолбас шы  сы болып тағайындалады. 
1944 жылы Ұлы Құрылтай басшысының Жарлы-
ғымен оған «авиа ция генерал-майоры» шені беріледі. 
1966 жы лы қайтыс болған даңқты батыр Ұлан-Ба тор-
дағы «Алтын бесік» зиратына жерленген.

  
Өзбекстан
Ер Қосай (1507-1594) – Қазақ хандығы ның 

алғашқы кезеңінде өмір сүрген, қазақ мемлекеттігін 
нығайтуға үлес қосқан тарихи тұлға. Ер Қосай 
түрікменнің Ер Сары көсемі нің қызы Оғылмеңліге 
үйленген. Одан жорық жыршылары, ақындар, жы-
раулар, өнер шеберлері – Қал нияз, Абыл, Нұрым, 
Қашаған сынды дүлдүлдер тараған. Ер Қосай мен 
Оғыл меңлі ана Нүкіс қаласының Бес төбе жерінде 
мәңгілікке дамыл тапқан.

Тәуекел хан – 1583-1598 жылдары билік құрған 
қазақ ханы. Бұхар хандығымен күресте Мәскеумен 
одақтасуды жөн санап, 1594 жылы елші аттандырған. 
Бұхара қаласын алу үшін болған ұрыста ауыр жа-
раланып, Ташкентке келіп қайтыс болды. Самарқан 
қаласында жерленген.

Шығай хан – 1580-1582 жылдары би лік жүргізген 
қазақ ханы. Шайбани мұра герлерінің арасындағы тақ 
тартысын қазақ мемлекеттілігін нығайтуға сәтті пай-
да ланған. Самарқан қаласында жерленген.

Жалаңтөс баһадүр Сейітқұлұлы (1576-1656) – 
батыр қолбасшы, би. Батырдың денесі Самарқан 
өңіріндегі Дағбид қыстағында жерленген.

Төле би (1663-1756) – қазақ халқының бірлігін 
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нығайтуға зор үлес қосқан атақты би. Тәукені хан 
етіп сайлап, үш жүздің ұлыстарын бір орталыққа 
бағындыруға ұйытқы болған. Төле би Ташкенттегі 
Шайқантәуір зиратына жерленген.

Әйтеке би (1644-1700) – қазақ халқы ның 
атақты үш биінің бірі. Тәукені хан етіп сайлауға 
қатысқан. Әйтеке бидің қабірі Өзбекстандағы Науаи 
облысының Нұрата деген жерінде.

Сырым Датұлы (1723-1802) – қол бас шы батыр, 
би, шешен. 1783-1797 жыл дардағы орыс отаршыла-
рына қарсы ұлт-азаттық көтерілістің жетекшісі. Пат-
ша әскерінен бас сауғалаған Сырым Хиуа хандығының 
жеріне өтіп кетеді. Ел арасына атағы кеңінен тараған 
батырдан қауіптенген Хиуа ханы оны қапыда улап 
өлтірген. Сүйегі Қарақалпақстанда жерленген.

Базар Оңдасұлы (1842-1911) – жырау. Қазіргі 
Қызылорда облысының Қар мақшы ауданында 
дүниеге келген. Базар 15-16 жасынан бастап Ор 
төңірегін, Ырғыз, Сыр бойы, Қызылқұмды, Үргеніш, 
Хиуа жа ғын жырау ретінде аралай ды. Жыраудың өз 
айтуы мен хатқа түс кен 15 мың жолға жуық өлең-
жырлары, 5 дас таны сақталған. Базар жыраудың 
өлең дері 1925 жылы Таш кент те шыққан «Терме» 
жинағына, 1931 жылы жа рық көрген «Қазақтың әде-
биет нұс  қалары» атты кітапқа енді. Базар жыраудың 
зира ты Өзбекстанның Тамды ауданының Жалпақтау 
деген жерінде.

Шәді Жәңгіров (1855-1933) – ақын. Ол 30-ға 
жуық дастан және көптеген өлең жазған. Көлемді 
шығармаларынан қазірше табылғаны – 18 дастан. 
Өзбекстанның Сырдария облысы Қаратөбе елді 
мекенінде дүние салған.

Серәлі Лапин (1868-1919) Қызылорда об-
лысы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылында 
туған. Араб, парсы т.б. шығыс тілдерін жетік біліп, 
«Шаһнама», «Туһрат ал-Хани» дастандарының пар-
сы тіліндегі қолжазбаларын зерттеген, Фирдаусидың 
«Шаһнамасын» қазақша тәржімалаған. 1919 жылы 
Самарқан қаласында белгісіз жағдайда қайтыс болды.

Сабыр Рахымов (1902-1945) – Кеңес Одағының 
Батыры, гвардия генерал-майоры, даңқты қолбасшы. 
1945 жылдың наурыз айында Кенигсбергте қаза 
тапты. Кейін сүйегі майдан даласынан әкелініп, 
Ташкенттегі Кафанов саябағына жерленді.

Орал Таңсықбаев (1904-1974) – кескін демеші, 
КСРО халық суретшісі, КСРО Көркемсурет 
академиясының толық мүшесі. Өзбек КСР 
Мемлекеттік сый лығының лауреаты (1973). «Ленин» 
және басқа 4 орденмен марапатталған. Таш кенттегі 
«Шағатай» қорымына жерленген.

Әбибулла Садықов (1930-1991) – балуан. 1952 
жылы Ашхабадта Орта Азия және Қазақстан арасын-
да өткен спартакиадада күрестен абсолютті чем пион 
болған. Өзбекстанның бірнеше дүркін (1949,1954, 
1955) чемпионы. Сүйегі Нөкіс қаласындағы зиратқа 
қойылған.

Өмірзақ Қожамұратов (1936-1983) – ақын. 
Бұхара облысы, Тамды ауданында туған. Жазушы», 
«Жалын» баспаларынан «Жиделі Байсын» (1966), 
«Таңғы дауыс» (1971), «Жол аяқталмайды» (1981), 
«Ой кешу» (1989), «Күн астында – құдірет» (1998), 
«Суреттегі жұмбақтар» (1998) жыр жинақтары 
жарық көрген. Өзбекстанның Науаи облысында жер-
ленген.

  
Украина
Ғұбайдолла Бөкеев (1840-1909) – әскери 

қайраткер, Ресей армиясының инфантерия генера-
лы. Орыс-түрік соғысында айрықша қолбасшылық 
қабілет көрсеткені үшін генерал-майор атағын, 
«Ерлігі үшін» ал тын қылышын иеленген, І дәрежелі 
Анна орденімен марапатталған. Отставкаға шық қан 
соң, 1902 жылы император сыйға тартқан Ялтадағы 
иелігіне көшіп барып, сүйегі сол қалада жерленген.

Тәжікстан
Елеусіз Бұйрин (1874-1933) – ақын, қоғам 

қайраткері. 1911-13 жылдары «Қазақ стан» газетінің 
редакторы болып, «Қазақ стан» сөзін тұңғыш рет 
ресми тілге енгізді. 1932 жылы елде саяси қу ғын-
сүргіннің алғашқы толқыны бас тал  ғанда Елеусіз 
Бұйрин Тәжікстанға қоныс аударады. Сонда Орталық 
архив басқармасына инспектор болып қызметке ор-
наласады. 1933 жылы 16 сәуірде қыз метінен қуылып, 
көп ұзамай аштықтан Душанбеде дүние салады.

  
Түрікменстан
Құныскерей Қожахметов (1895-1964) – қызыл 

чекистерге қарулы қарсылық көрсеткені үшін 
қуғындалған, «Банды Құныскерей» атанған халық 
батыры. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, 
Тайсойған құмында туған. Кеңес өкіметі тұсында 
«қандықол қарақшы» деген жала жабылса да, 
әділдігімен, ерлігімен есімі аңызға айналған. 1933-
жылы Түрік менстанға бас сауғалауға мәжбүр бола-
ды. Сол жақта «Әбілқайыр Жаманов» деген ат пен 
өмір сүріп, 1964 жылы өмірден озған.

P.S. Жат жұртта жерленген тұлғалардың жоғары-
дағы тізіміне қосылатын әлі қан шама арысымыз бар 
екені сөзсіз. Біз бүгін тарихты зерттеушілер ге, ғалым -
дарға ұсы ныс ретіндегі ойымызды ортаға салып отыр-
мыз. Ескерте кететін бір жайт – 1941-1945 жыл  дардағы 
Ұлы Отан соғысында Ресей, Украина, Беларусия, Мол-
давия мен Венгрия, Юго  славия, Польша, Чехословакияда 
опат болып, сонда жерленгендер дерегі көп кітаптарда 
бар болған дықтан, мақалаға кір гізілмеді. Тұлғаларымызды 
толық қанды тү ген деу алдағы күннің еншісінде 
болмақшы. Оқырман тарапынан айтар ұсыныс-тілек бол-
са, құлақ қоюға әзірміз.

Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ
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…Este joq eski zamanda babalarımızdıñ biri bilim 
izdep, ilim qwıp Şam şaharına jol tartsa, endi biri 
tağdırdıñ tawqımetimen quldıqqa satılıp, Mısır elinen 
bir-aq şıqqan. Olardıñ twğan jerden, özderi ömir boyı 
añsap ötken jwsandı dalasınan jıraqta mäñgilik qonıs 
tebwine osınday jağdaylar sebep bolğan. Ne desek te, 
ğulama ğalım, «Şığıstıñ Arïstoteli» atanğan Äl-Farabï 
men ataqtı qolbasşı, Mısırğa bïlik jürgizgen sultan 
Beybarıstıñ qazirgi «Qazaq eli» dep atalatın irgeli 
jurttıñ perzenti ekeni – tarïxta tübegeyli tañbalanğan 
aqïqat. Basqa jurt olardıñ ulan-ğayır ulı dalanıñ 
ulanı ekendiginen, sol dalanı «qazaq» degen xalıq 
mekendeytininen beyxabar bolıp jatsa, ol – bügingilerdiñ 

kemşiligi. Qazirgi kezde älemde «toğızınşı terrïtorïya» 
sanalatın Qazaq dalasınan Äl-Farabï, Beybarıs sultan, 
Muxammed Xaydar Dwlatï sındı danalar şıqqandığın 
ğalamğa tanıta almay jatsaq, ol da – äli ornı tolmay 
jatqan osal tusımız.

Jat jurtta jerlengen atalarımızdıñ tağı biri 
émïgracïyada jürip dünïeden ötti. Twğan xalqınıñ, 
Qazaq eliniñ ğana emes, ïisi türki jurtınıñ azattığı 
üşin arpalısqan, totalïtarlıq jüyeniñ qısımına şıdamay, 
émïgracïyağa ketwge mäjbür bolğan alaş arısı – Mustafa 
Şoqay sırtta jürip te, eliniñ täwelsizdigi üşin küresin 
jalğastıra berdi.

JAT JURTTA JERLENGEN 
JAMPOZDAR

QAZAQTIÑ OTJÜREKTI AQINI ÄBDIRAŞTIÑ JARASQANI BIR JIRINIÑ 
TÜYININ: «QULPITAS QOYAR-QOYMAS BASIMIZĞA, OL JAĞIN WAQITTIÑ 
ÖZI BILER!..» – DEP BIR QAYIRATINI BAR. OSI ARQILI AQIN ÖZINIÑ ĞANA 
EMES, BURINĞI BABALARDIÑ AMANATIN DA JETKIZIP TURĞANDAY. 
ZADINDA, XALIQ ATINAN DA QULPITAS ÖZI AYRIQŞA QURMETTEGEN, 
ELGE EÑBEGI SIÑGEN TULĞASINA QOYADI EMES PE?! JARASQAN AQIN 
AYTQAN «WAQITTIÑ» ASTARINDA URPAQ PARIZI QOSA ÖRILIP JATIR. 
ÖYTKENI WAQIT ÖTKEN SAYIN NAĞIZ TULĞALARDIÑ EL ALDINDAĞI 
MÄRTEBESI DE BÏIKTEY TÜSPEKŞI. SOL ARQILI ÏGI JAQSILARDIÑ EÑBEGI 
URPAQ SANASINDA QAYTA JAÑĞIRADI, WAQIT ÖLŞEMI OSILAYŞA KIMNIÑ 
KIM EKENDIGIN TARAZILAP BEREDI. ÖTKENINE QURMETPEN QARAYTIN 
URPAQ QANA ÖMIRDEN ÖTKEN ÏGI JAQSILARI MEN JAYSAÑDARINA 
LAYIQTI QOŞEMET KÖRSETE ALADI. ÄRÏNE, OL ÜŞIN ÄWELI 
TEKTILERIMIZDI TÜGENDEP ALW, OLARDIÑ ELGE SIÑIRGEN EÑBEGIN 
SARALAW MÄSELESI ALDAN ŞIĞATINI BELGILI.
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Büginde jat jurt sanalatın elderde jerlengenderdiñ kelesi bir tobı – 
atamekeniniñ topırağı buyırğandar. Taşkentti bïlegen Töle bï, Samarqanğa 
bïlik aytqan Jalañtös bahadür – osınıñ ayğağı. Arda qazaq keñ jürip, en 
jaylağan Nuratada (Özbekstannıñ Nawaï oblısı) Äyteke bïdiñ jerlenwi 
de osını däleldeydi. Qurmanğazınıñ süyegi de ata-babaları at oynatqan 
Reseydiñ Astraxan’ oblısınıñ awmağında jatır. Edil men Jayıq özenderiniñ 
arasındağı qazaqtıñ ataqonısın Resey patşası II Paveldiñ jarlığımen 
zañdastırıp bergen Bökey xan da atalğan oblıstıñ şeñberinde mäñgilikke 
damıldağan.

Zamanalar dawılınan, töñkerister topalañınan bağzı babalarımız 
keñ jaylağan qonısımızdıñ örisi tarıldı. Ustağannıñ qolında, tistegenniñ 
awzında ketti demesek te, surqay sayasattıñ kesirinen basqanıñ qanjığasına 
bökterilgeni – aşıq mäsele. Resey, Qıtay, Özbekstan awmağında jatqan 
babalardıñ süyegi – osığan kwä. Ärïne, awmaqtıq talap qoyğalı otırğan 
biz joq. Mümkindigi bolsa, süyegi jat jurtta qalğan ulılarımızdıñ basına 
eskertkiş-belgi ornatıp, jaqsılarımız ben jaysañdarımızdı ulıqtaw – bastı 
parızımız. Eñ bolmasa, olardıñ qay jerde jerlengeninen xabardar bolw, 
sonı keler urpaqqa amanattaw da tarïxï tanımnıñ bastawı bolmaqşı. Biz 
köterip otırğan mäseleniñ mañızı da osığan sayadı. «Öli razı bolmay, tiri 
bayımaydı» degendi babalarımız osığan qatıstı aytqan şığar-aw.

Täwelsizdik tusında arğı-bergi tarïxımızğa jañaşa közqarastıñ qalıptaswı 
kesek tulğalardıñ tragedïyalı häm tağılımdı tağdırın tarazılap, eñbekterin 
saralawğa mümkindik berdi. Äl-Farabï, Beybarıs sultan, Töle bïdiñ kesenesi 
qalpına keltirilip, Qurmanğazınıñ, Äyteke bïdiñ, Bökey xannıñ keseneleri 
boy köterdi. Biz el täwelsizdiginiñ 25 jıldığı qarsañında atajurttan jıraqta 
jerlengen tulğalardı eske alğandı jön körgen edik.

Sïrïya
Äbw Nasır äl-Farabï – Otırarda twıp, älemge dañqı jayılğan şığıstıñ ulı 

oyşılı. Fïlosof, matematïk, astronom, fïzïk, botanïk, lïngvïst, logïka, mwzıka 
zerttewşisi. Äl-Farabï babamız 970 jılı Şam şaharında, qazirgi Sïrïyanıñ 
Damask qalasındağı Bab äs-Sağïr zïratına jerlengen. Kesenesi 2010 jılı 
Qazaqstan Ükimetiniñ atsalıswımen qayta qalpına keltirildi.

Mısır
Beybarıs sultan 1223-1277 jıldarı Mısırda bïlik qurğan. Qıpşaq 

dalasında twğan dañqtı ämirşi Kaïrde jerlengen. 2010 jılı qayta qalpına 
keltirilgen 6 tarïxï nısannıñ tiziminde Beybarıs babamızdıñ da kesenesi bar.

Qaytpay (tolıq nıspısı – äl-Äşraf Seyit ad-Dïn Qaytpay) 1416 (18) jılı 
Deşti Qıpşaq topırağında kindigi kesilgen. Qaytpay Mısır men Şamnıñ 
(Sïrïya) mämlükterden şıqqan on segizinşi sultanı (1468-1496) bolğan. 
Ol Mekke, Mädïna, Kaïr, Qudıs (Ïerwsalïm), Damaşıq (Damask), Xaleb 
(Aleppo), Aleksandrïya sekildi şaharlardıñ qurılısında öz qoltañbasın 
qaldırdı. Sultan 1496 jılı dünïeden ötti. Süyegi özi saldırğan Qaytpay 
keşenine jerlengen.

Qawam ad-dïn äl-Ïtqanï (Ïqanï) äl-Farabï at-Türkistanï (1286-1357) 
Türkistan qalasınıñ şığısında 20, Otırardan soltüstikke qaray 40-50 
şaqırımday jerdegi, orta ğasırlarda «Ïtqan» («Atqan»), qazirgi waqıtta 
«Ïqan» dep atalatın kentte dünïege kelgen. Ol otızdan asqan şağına deyin 
Otırarda ïmam bolğan. Sonan soñ bilim izdep, äweli Samarqan men 
Buxarağa, keyin Damaskige sapar şekken. Bağdadta 25 jıl qazïlıq etken 
Äl-Ïtqanï sonda üylenip, bala-şağalı bolğan. Ömiriniñ soñında Kaïrge qonıs 
awdarıp, sonda baqïlıqqa attanğan.
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Ündistan
Muxammed Xaydar Dwlatï (1499-1551) – äygili 

tarïxşı, ädebïetşi, Moğolstan men oğan irgeles elderdiñ 
tarïxı jöninde asa qundı derekter beretin «Tarïxï Raşïdï» 
kitabı men «Jahannama» dastanınıñ avtorı. Ündistannıñ 
Kaşmïr ştatındağı «Mazarï-ï Salatïn» qorımında 
jerlengen.

Türkïya
Xasen Oraltay (1933-2010) – şeteldegi qazaqtardıñ 

azattıq üşin küres sïmvolına aynalğan tulğa. Ewropadağı 
«Azattıq» radïosınıñ qazaq bölimin 40 jılğa jwıq 
basqarğan, azattıq ïdeyasın jer jüzindegi qazaq balasına 
uzaq jıldar boyı nasïxattağan. Beyiti – Türkïyanıñ Salïxlı 
qalasındağı musılman zïratında.

Mustafa Öztürik (1954-1995) – taékvon-do sportınan 
älemniñ altı dürkin çempïonı, 6-dan ïegeri. Musılman 
älemindegi osınday bïiktikti bağındırğan jalğız adam. 
Atamekenine oralğan arda azamat 1995 jılı Almatıda 
belgisiz jağdayda köz jumdı. Süyegi Istambuldağı zïratta.

Germanïya
Mustafa Şoqay (1890-1941) – körnekti qoğam jäne 

memleket qayratkeri, türki dünïesiniñ dañqtı küreskeri. 
Qızıl ïmperïyanıñ qısımınan elden bezip, aldımen 
Grwzïya, sonan soñ Türkïya arqılı Germanïyağa, odan 
Francïyağa barıp ornığadı. Alaş jurtınıñ qaysar perzenti 
1941 jılı 27 jeltoqsanda Berlïnde jumbaq jağdayda 
qaytıs boldı. Süyegi Berlïndegi «Türik şahïtligi meşiti» 
awmağındağı şağın zïratqa jerlengen.

Mäjït Aytbaev (1914, Qızılorda oblısı-1945, 
Drezden) – aqın, pwblïcïst. Ekinşi dünïejüzilik soğısta 
awır jaralanıp, nemisterdiñ tutqınında bolğan. Topıraq 
Drezden qalasınan buyırdı.

Maxmet Qulmağambetov (1930-2008) – Orta 
Azïyadan şıqqan tuñğış dïssïdent. Sayasï közqarası 
üşin jazıqsız bas bostandığınan ayırılıp, jeti jıl türmeniñ 
dämin tatqan. Qazaqstan täwelsizdik alğannan keyin 
Joğarğı sottıñ ükimimen aqtaldı. Myunxende köz jumdı.

Qıtay
Aqıt Ülimjiulı (1868-1940) – Qıtay, Moñğolïya 

qazaqtarı arasınan şıqqan körnekti aqın, ağartwşı, qoğam 
qayratkeri. «Qurandı» tuñğış ret qazaq tiline awdarğan. 
Xalıq köterilisine belsene qatısqanı üşin tutqınğa alınıp, 
kitaptarı örtelip, türmede azaptalıp öltirilgen.

Zwqa Säbïtulı (1867-1928) – qoğam qayratkeri, 
batır. Jergilikti qazaqtardı qıtay ulıqtarınıñ qıspağınan 
qorğawğa küş salğan. 1928 jılı Qıtay äskerleriniñ 
qolınan Zuqa batır men onıñ serikteri qapıda qaza 
tabadı. «Ökimetke qarsı şıqqandardıñ köretini – osı» dep 
jergilikti qazaqtardı üreylendirw maqsatımen Sarsümbe 
qalasındağı köpirge Zwqa batırdıñ basın ilip qoyadı. 
Erligin qurmetteytin xalıq keyin onı Belqudıqqa jerlep, 

basına ülken qorğan turğızğan.
Ospan batır (1899-1951) – Şığıs Türkistannıñ ult 

azattığı jolındağı kösemi, el basqarğan äygili batır. 
1943 jıldıñ küzinde «Qızılqïya» degen jerde jurtşılıq 
onı aq kïizge otırğızıp xan kötergen. Batırdı qıtay 
kommwnïsteri qapıda qolğa tüsirgen. 1951 jılı 28 
säwirde Ürimjide atılğan.

Äset Naymanbayulı (1867-1923) – äygili aqın, änşi, 
sazger. «Äsettiñ Kempirbaymen qoştaswı», «Maqpal», 
«Qara köz», «Mayda qoñır», «Qoñır qaz», «Qısımet», 
«Ardaq» sekildi änderi xalıq arasına keñinen tanımal. 
Añdawsızda almaspen wlanğan darın ïesi qapıda köz 
jumdı. Qabiri QXR, Qulja wälayatınıñ Kökqamır 
jaylawında.

Tañjarıq Joldıulı (1903-1947) – aqın. 1940 jıldan 
bastap Qıtay ükimeti qazaqtıñ betkeustar tulğaların 
ayawsız basıp-janşığan tusta türmege qamalıp, jan 
tözgisiz azapqa uşıraydı. 1947 jılı awır nawqastan köz 
jumdı. Zïratı QXR Ile aymağınıñ Künes awdanındağı 
Şapqı jaylawında.

Dälelxan Sügirbayulı (1906-1949) – sayasï 
qayratker. Qıtaydağı Altay aymağınıñ wälïi 
(gwbernator), Altay attı äskerler polkınıñ komandïri. 
1949 jılı Beyjiñge memlekettik därejedegi arnayı jïınğa 
uşıp bara jatıp, uşaq qulap, qaza taptı.

Jaqıpberdi Soltanbekulı (1884, Almatı oblısı, 
Rayımbek awdanı-1932, QXR, Janbulaq qorımı) – batır, 
mergen. Keñes jäne Qıtay ökimeti tarapınan qwğınğa 
uşırağan tarïxï tulğa. 1916 jılı Qarqara köterilisinde 
tutqınğa alınğan el ağaların bosatıp alw üşin atqa qonğan 
xalıq jasağına basşılıq jasağan. 1933 jılı Küre qamalında 
Qıtay äskeri qasında 24 adamı bar Jaqıpberdi mergendi 
oqqa baylaydı. Süyegi Şıñjañdağı Janbulaq qorımına 
jerlengen.

Nığmet Mıñjanï (1922-1993) – Qıtay qazaqtarınan 
şıqqan ğulama, tarïx ğalımı, til mamanı, ädebïettanwşı, 
aqın, awdarmaşı, qoğam qayratkeri, Qıtay qazaq 
ädebïetiniñ negizin salwşılardıñ biri. Zïratı Ürimji 
qalasında. 

Qajığumar Şabdanulı (1925-2011) – jazwşı. Sayasï 
jalamen ömiriniñ qırıq jılğa jwığın jazalaw lagerinde, 
türmede ötkizgen. «Qılmıs» trïlogïyasınıñ avtorı. 
2011-jıldıñ aqpan ayında ömirden ozğan qalamgerdiñ 
süyegi QXR-dıñ Şäweşek qalasındağı musılman 
qorımında jatır.

Mütälip Ämireulı (1928-1988) – äygili teatr jäne 
kïno akteri. «Tyan’-Şan’ qızıl güli», «Qız beyiti», «Jetim 
qızdıñ maxabbatı» sındı ataqtı kïnofïl’mderde bastı 
rölderdi somdağan.

Arab ämirligi 
Abdolla qajı Sarıulı Äl-Buqarï – qazaqtıñ 

ekinşi Beybarıs sultanı. Sawd eli patşasınıñ oñ qol 
wäzirligine jäne Mekke qalasınıñ äkimi lawazımına 
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deyin köterilgen. Sawd-Arabïya eline «Eñbegi siñgen 
genaral», mïnïstr därejeli äskerï basşı. Abdollanıñ esimi 
– Şäken Sarıulı. 1927 jılı Qıtaydağı ör Altaydıñ Şiñgil 
awdanında twğan. 13 jasında twğan elinen ayırılıp, 
sawdager uyğırğa satılıp ketken. 1941 jılı sol uyğırmen 
birge Sawd-Arabïyağa barıp, sonda qalğan. Ötken 
ğasırdıñ 70-jıldarı Mekke qalasınıñ äkimi mindetin 10 
jılğa tayaw atqarğan, keyin Sawd patşasınıñ kömekşisi, 
wäziri  qızmetine deyin köterilgen. Şäken qajı Sarıulı 
2000 jılı Sawd-Arabïyanıñ Jïdda qalasında 73 jasında 
dünïeden ötken. 

Tïbet
Böke batır Jırğalañulı (1846-1904) – ult qayratkeri. 

Xalqınıñ qamın oylağan er, artına jurtın ertip, Tïbet 
asıp, Ündistannıñ şegarasına at tumsığın tirep toqtaydı. 
Böke batırdı 1904 jıldıñ jazında Tïbet töreleri el astanası 
Lxasa qalasına şaqıradı. Osı sapardan eline oralğan tusta 
Böke awırıp, qaytıs boldı. Süyegi Tïbet avtonomïyalı 
rayonı Altıntoq awdanına jerlengen.

 Resey
Dospambet jıraw (1490 jılı qazirgi Resey 

Federacïyasınıñ Rostov oblısında dünïege kelip, 1523 
jılı Astraxan’ mañındağı Azaw qalasında dünïeden 
ötken) – jıraw, qolbasşı. Dospambet jıraw qazaq xalqınıñ 
qalıptasw kezeñinde ömir sürgen. Deşti Qıpşaqtı köp 
aralağan. Baqşasarayda, Istambulda bolğan. Qırım 
xanınıñ jağında köptegen äskerï jorıqqa qatısqan. 
Taypaaralıq urıstardıñ birinde qaza taptı.

Qadırğalï Jalayrï (1530-1605) – ataqtı ğalım, 
şejireşi. Täwekel xannıñ sarayında qızmet etip, aqılşı 
mindetin atqarğan. Orazmuxammed sultanmen birge 
Resey patşası Borïs Godwnovtıñ qolastında amanatta 
bolğan.1602 jılı jarıq körgen «Jılnamalar jïnağınıñ» 
avtorı.Reseydiñ Ryazan’ oblısı, Kasımov qalasındağı 
musılman qorımına jerlengen.

Bökey xan Nuralıulı (twğan jılı belgisiz-1815) 
– Bökey ordasınıñ xanı. Edil men Jayıq özenderiniñ 
arasındağı qazaqtıñ ataqonısın 1580 jıldan Resey 
patşalığı ïelenip kelgen edi. Bökey xan Resey patşası II 
Pavelden qazaqtardıñ osı jerge qonıstanwına ruqsat alıp, 
Bökey ordasınıñ irgesi qalanıp, elimizdiñ batısındağı 
Reseymen aradağı şegara şegendeldi.Bökey xan 1815 
jıldıñ 21 mamırında köz jumdı. Zïratı qazirgi Reseydiñ 
Astraxan’ oblısı, Krasnıy Yar awdanı, «Malıy aral» 
awılına jaqın jerde.

Arınğazı xan Äbilğazïzulı (1758-1833) – körnekti 
memleket qayratkeri, däwlesker küyşi. Xalqına jağımdı 
bolğanı üşin el awzında «Tınım xan» atanğan.1823 jılı 
patşalıq Resey ükimeti onı qapıda aldap qolğa tüsirip, 
Kalwgağa jer awdardı. Arınğazı xan aydawda jürip, 
belgisiz jağdayda qaytıs bolğan.

Qurmanğazı Sağırbayulı (1823-1896) – qazaqtıñ ulı 

küyşisi. «Aday», «Sarıarqa», «Aqsaq kïik», «Töremu-
rat», «Balbırawın», «Qwanış», «Köbik şaşqan», 
«Kişkentay» sındı köptegen küydiñ avtorı. Küyşiniñ 
süyegi Astraxan’ oblısınıñ Volodar awdanına qarastı 
«Qurmanğazı töbe» dep atalatın jerde jatır.

Sälimgerey Jantörïn (1864-1926) – ult-azattıq 
qozğalıs jetekşileriniñ biri, mecenat. Ataqtı «Ğalïya» 
medresesin salwğa qarjılay ıqpal etken, «Äl-Ğalamï 
äl-Ïslamï» (musılman älemi) dinï-sayasï gazetiniñ 
qurıltayşısı häm ïdeyalıq bağıttawşısı bolğan. «Alaş» 
partïyasınıñ kösemderimen aralasıp, olarğa qoldaw 
körsetken. 1926 jılı jumbaq jağdayda ömirden ozğan 
Sälimgerey Jantörïn Wfada jerlendi.

Älïxan Bökeyxanov (1876-1937) – ult tarïxında 
öşpes iz qaldırğan Alaşorda kösemi, qazaq jeriniñ 
astındağı, üstindegi, kögindegi bar baylığı qazaqqa 
qızmet etwin armandap ötken asa körnekti tulğa. 1937 
jıldıñ tamızında naqaq jalanıñ qurbanı bolıp, Mäskewde 
atw jazasına kesildi.

Jüsipbek Aymawıtov (1889-1931) – qazaq xalqınıñ 
azattığı üşin küresken ult qayratkeri, klassïk jazwşı, 
ağartwşı ğalım. 1929 jılı «ultşıl uyımmen baylanısı bar» 
degen jalamen tutqındalıp, 1931 jılı atw jazasına kesw 
twralı sırttay ükim şığarıldı. Mäskewde jerlengen.

Nığmet Nurmaqov (1895-1937) – körnekti qoğam 
jäne memleket qayratkeri, qalamger pwblïcïst. Alaş 
arısı Älïxan Bökeyxanovpen bir künde, bir stat’yamen 
Mäskewde atılğan.

Sultanbek Qojanov (1894-1938) – memleket jäne 
qoğam qayratkeri, ğalım, pwblïcïst. Astananı Orınbordan 
Qızılordağa köşirwde, burmalanıp kelgen «kïrgïz» degen 
attı «qazaq» dep tüzetwde eren qayrat körsetken.

Näzir Törequlov (1892-1937) – memleket jäne 
qoğam qayratkeri. Qazaqtan şıqqan alğaşqı käsibï 
dïplomat.KSRO-nıñ Sawd Arabïyasındağı ökiletti ökili 
bolğan, dwayen lawazımına (sol eldegi elşilerge basşılıq 
jürgizetin däreje) jetken tuñğış qazaq.Ult müddesin 
öz ömirinen bïik qoyğan ardaqtı azamat 1937 jılı atw 
jazasına kesildi.

Turar Rısqulov (1894-1938) – memleket jäne qoğam 
qayratkeri. «Xalıq komïssarları Keñesi törağasınıñ orın-
basarı» därejesine deyin köterildi. 1937 jılı 21 mamırda 
Kïslovodskide demalısta jürgen jerinde «pantürikşil», 
«xalıq jawı» degen ayıppen tutqınğa alındı, Mäskewde 
atıldı.

Axmet Birimjanov (1871-1927) – Alaş jurtınıñ azat-
tığı üşin küresken tulğa. Reseydiñ I jäne II Memlekettik 
Dwmalarına depwtat bolıp saylanıp, Musılman frak-
cïyası törağasınıñ orınbasarı qızmetin atqarğan.Süyegi 
Lenïngradtağı «Volkov» zïratında.

Qambar Medetov (1901-1938) – ataqtı küyşi, 
öner qayratkeri. Küyşilik talantımen Stalïndi 
tañğaldırğan.1937 jılı repressïyağa uşırap, Soltüstik Qïır 
Şığısta qaytıs boldı.
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Ğanï Muratbaev (1902-1925) – Ortalıq Azïya men 
Qazaqstan jastar qozğalısın uyımdastırwşılardıñ biri, 
kommwnïstik jastar ïnternacïonalınıñ qayratkeri.Ökpe 
awrwınan qaytıs bolıp, Mäskewdegi «Vagan’kov» 
qorımına jerlendi.

Elïzaveta Älïxanqızı Sädwaqasova (1903-1971) – 
«Alaş» qozğalısınıñ kösemi Älïxan Bökeyxanovtıñ qızı, 
ult qayratkeri Smağul Sädwaqasovtıñ jarı. Däriger-ter-
apevt, medïcïna ğılımınıñ doktorı.Ekinşi dünïejüzilik 
soğısqa özi suranıp attanğan.Mäskew qalasında qaytıs 
bolğan.

Erik Qurmanğalïev (1959-2007) – äygili opera 
änşisi, akter. 1992 jılı «Madam Batterflyay» spektak-
lindegi bastı röli üşin Reseyde «Jıldıñ üzdik akteri» 
atanğan.Asa sïrek kezdesetin dawıs ïesi 2007 jılı köz 
jumıp, Mäskewdegi «Vagan’kov» zïratına jerlendi.

Ïran
Jarılğap Qırıqmıltıq (1908-1990) – Ïran qazaqtarınan 

şıqqan äygili aqın. Twğan elge degen jürekjardı sezim-
nen twğan jırları otandıq merzimdi basılımdarda jïi 
jarïyalanğan. Gümbez-Qawıs qalasınıñ irgesindegi qazaq 
awılında ömirden ozdı.

Moñğolïya
Kültegin (684-731) – Türki jurtınıñ dañqtı qolbasşısı. 

Ejelgi tarïxï-poézïyalıq jazba derekter boyınşa, 7 jasında 
jetim qalğan, 16 jasında bes qarwın asınıp el qorğağan. 
Ağası Tonıkök dananı taqqa otırğızıp, özi ömiriniñ soñı-
na deyin at arqasında ğumır keşken. 47 jasında soğısta 
qaza bolğan.

Xamza Erzinulı Zaysanov (1912-1966) – şeteldegi 
qazaqtardıñ arasınan şıqan alğaşqı qazaq generaldarınıñ 
biri, atı añızğa aynalğan äskerï uşqış. 1939 jılı Ja-
ponïyamen Xalxïn-Golda bolğan urısta teñdessiz erlik 
körsetken.1942 jılı Moñğolïya Ükimetiniñ qawlısımen 
Äwe qarwlı küşteriniñ Bas qolbasşısı bolıp tağayında-
ladı.1944 jılı Ulı Qurıltay basşısınıñ Jarlığımen oğan 
«avïacïya general-mayorı» şeni beriledi.1966 jılı qaytıs 
bolğan dañqtı batır Ulan-Batordağı «Altın besik» zïratı-
na jerlengen.

Özbekstan
Er Qosay (1507-1594) – Qazaq xandığınıñ alğaşqı 

kezeñinde ömir sürgen, qazaq memlekettigin nığay-
twğa üles qosqan tarïxï tulğa. Er Qosay türikmenniñ Er 
Sarı köseminiñ qızı Oğılmeñlige üylengen.Odan jorıq 
jırşıları, aqındar, jırawlar, öner şeberleri – Qalnïyaz, 
Abıl, Nurım, Qaşağan sındı düldülder tarağan. Er Qosay 
men Oğılmeñli ana Nükis qalasınıñ Bestöbe jerinde 
mäñgilikke damıl tapqan.

Täwekel xan – 1583-1598 jıldarı bïlik qurğan qazaq 
xanı.Buxar xandığımen küreste Mäskewmen odaqtaswdı 
jön sanap, 1594 jılı elşi attandırğan. Buxara qalasın alw 
üşin bolğan urısta awır jaralanıp, Taşkentke kelip qaytıs 
boldı.Samarqan qalasında jerlengen.

Şığay xan – 1580-1582 jıldarı bïlik jürgizgen qazaq 
xanı. Şaybanï muragerleriniñ arasındağı taq tartısın 
qazaq memlekettiligin nığaytwğa sätti paydalanğan.
Samarqan qalasında jerlengen.

Jalañtös bahadür Seyitqululı (1576-1656) – batır 
qolbasşı, bï.Batırdıñ denesi Samarqan öñirindegi Dağbïd 
qıstağında jerlengen.

Töle bï (1663-1756) – qazaq xalqınıñ birligin nığay-
twğa zor üles qosqan ataqtı bï. Täwkeni xan etip saylap, 
üş jüzdiñ ulıstarın bir ortalıqqa bağındırwğa uyıtqı bolğan. 
Töle bï Taşkenttegi Şayqantäwir zïratına jerlengen.

Äyteke bï (1644-1700) – qazaq xalqınıñ ataqtı üş 
bïiniñ biri. Täwkeni xan etip saylawğa qatısqan. Äyteke 
bïdiñ qabiri Özbekstandağı Nawaï oblısınıñ Nurata 
degen jerinde.

ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ



№1(2016 ) 77

Sırım Datulı (1723-1802) – qolbasşı batır, bï, şeşen. 
1783-1797 jıldardağı orıs otarşılarına qarsı ult-azattıq 
köterilistiñ jetekşisi. Patşa äskerinen bas sawğalağan 
Sırım Xïwa xandığınıñ jerine ötip ketedi. El arasına 
atağı keñinen tarağan batırdan qawiptengen Xïwa xanı 
onı qapıda wlap öltirgen. Süyegi Qaraqalpaqstanda 
jerlengen.

Bazar Oñdasulı (1842-1911) – jıraw. Qazirgi 
Qızılorda oblısınıñ Qarmaqşı awdanında dünïege kelgen. 
Bazar 15-16 jasınan bastap Or töñiregin, Irğız, Sır boyı, 
Qızılqumdı, Ürgeniş, Xïwa jağın jıraw retinde aralaydı. 
Jırawdıñ öz aytwımen xatqa tüsken 15 mıñ jolğa jwıq 
öleñ-jırları, 5 dastanı saqtalğan. Bazar jırawdıñ öleñderi 
1925 jılı Taşkentte şıqqan «Terme» jïnağına, 1931 jılı 
jarıq körgen «Qazaqtıñ ädebïet nusqaları» attı kitapqa 
endi. Bazar jırawdıñ zïratı Özbekstannıñ Tamdı aw-
danınıñ Jalpaqtaw degen jerinde.

Şädi Jäñgirov (1855-1933) – aqın. Ol 30-ğa jwıq das-
tan jäne köptegen öleñ jazğan. Kölemdi şığarmalarınan 
qazirşe tabılğanı – 18 dastan. Özbekstannıñ Sırdarïya 
oblısı Qaratöbe eldi mekeninde dünïe salğan.

Seräli Lapïn (1868-1919) Qızılorda oblısı, Sırdarïya 
awdanı, Qoğalıköl awılında twğan. Arab, parsı t.b. 
şığıs tilderin jetik bilip, «Şahnama», «Twhrat al-Xanï» 
dastandarınıñ parsı tilindegi qoljazbaların zerttegen, 
Fïrdawsïdıñ «Şahnamasın» qazaqşa tärjimalağan. 1919 
jılı Samarqan qalasında belgisiz jağdayda qaytıs boldı.

Sabır Raxımov (1902-1945) – Keñes Odağınıñ 
Batırı, gvardïya general-mayorı, dañqtı qolbasşı. 1945 
jıldıñ nawrız ayında Kenïgsbergte qaza taptı. Keyin 
süyegi maydan dalasınan äkelinip, Taşkenttegi Kafanov 
sayabağına jerlendi.

Oral Tañsıqbaev (1904-1974) – keskindemeşi, KSRO 
xalıq swretşisi, KSRO Körkemswret akademïyasınıñ 
tolıq müşesi.Özbek KSR Memlekettik sıylığınıñ lawreatı 
(1973).«Lenïn» jäne basqa 4 ordenmen marapattalğan.
Taşkenttegi «Şağatay» qorımına jerlengen.

Äbïbwlla Sadıqov (1930-1991) – balwan. 1952 jılı 
Aşxabadta Orta Azïya jäne Qazaqstan arasında ötken 
spartakïadada küresten absolyutti çempïon bolğan. 
Özbekstannıñ birneşe dürkin (1949,1954, 1955) 
çempïonı. Süyegi Nökis qalasındağı zïratqa qoyılğan.

Ömirzaq Qojamuratov (1936-1983) – aqın. Buxara 
oblısı, Tamdı awdanında twğan. Jazwşı», «Jalın» baspal-
arınan «Jïdeli Baysın» (1966), «Tañğı dawıs» (1971), 
«Jol ayaqtalmaydı» (1981), «Oy keşw» (1989), «Kün 

astında – qudiret» (1998), «Swrettegi jumbaqtar» (1998) 
jır jïnaqtarı jarıq körgen. Özbekstannıñ Nawaï oblısında 
jerlengen.

Wkraïna
Ğubaydolla Bökeev (1840-1909) – äskerï qayrat-

ker, Resey armïyasınıñ ïnfanterïya generalı. Orıs-türik 
soğısında ayrıqşa qolbasşılıq qabilet körsetkeni üşin gen-
eral-mayor atağın, «Erligi üşin» altın qılışın ïelengen, 
I därejeli Anna ordenimen marapattalğan. Otstavkağa 
şıqqan soñ, 1902 jılı ïmperator sıyğa tartqan Yaltadağı 
ïeligine köşip barıp, süyegi sol qalada jerlengen.

Täjikstan
Elewsiz Buyrïn (1874-1933) – aqın, qoğam qayrat-

keri. 1911-13 jıldarı «Qazaqstan» gazetiniñ redaktorı 
bolıp, «Qazaqstan» sözin tuñğış ret resmï tilge engizdi. 
1932 jılı elde sayasï qwğın-sürginniñ alğaşqı tolqını 
bastalğanda Elewsiz Buyrïn Täjikstanğa qonıs awdaradı.
Sonda Ortalıq arxïv basqarmasına ïnspektor bolıp qızm-
etke ornalasadı.1933 jılı 16 säwirde qızmetinen qwılıp, 
köp uzamay aştıqtan Dwşanbede dünïe saladı.

Türikmenstan
Qunıskerey Qojaxmetov (1895-1964) – qızıl 

çekïsterge qarwlı qarsılıq körsetkeni üşin qwğındalğan, 
«Bandı Qunıskerey» atanğan xalıq batırı. Atıraw oblısı, 
Qızılqoğa awdanı, Taysoyğan qumında twğan. Keñes 
ökimeti tusında «qandıqol qaraqşı» degen jala jabılsa da, 
ädildigimen, erligimen esimi añızğa aynalğan. 1933-jılı 
Türikmenstanğa bas sawğalawğa mäjbür boladı. Sol 
jaqta «Äbilqayır Jamanov» degen atpen ömir sürip, 1964 
jılı ömirden ozğan.

P.S. Jat jurtta jerlengen tulğalardıñ joğarıdağı tizi-
mine qosılatın äli qan-şama arısımız bar ekeni sözsiz. Biz 
bügin tarïxtı zerttewşilerge, ğalımdarğa usı-nıs retindegi 
oyımızdı ortağa salıp otırmız. Eskerte ketetin bir jayt – 
1941-1945 jıldardağı Ulı Otan soğısında Resey, Wkraïna, 
Belarwsïya, Moldavïya men Vengrïya, Yugoslavïya, Pol’şa, 
Çexoslovakïyada opat bolıp, sonda jerlengender deregi 
köp kitaptarda bar bolğandıqtan, maqalağa kirgizilmedi. 
Tulğalarımızdı tolıqqandı tügendew aldağı künniñ enşisinde 
bolmaqşı. Oqırman tarapınan aytar usınıs-tilek bolsa, qulaq 
qoyuğa äzirmiz.

Ğabït ISKENDERULI

ҰЛЫ ДАЛА ТАРИХЫ
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«ӘДЕБИЕТТІ, АҚЫН-ЖАЗУШЫ 
КІТАПТАРЫН ҚАЙТА ОҚУ, 
ЖАҢАША ТАНУ» – ДЕГЕН 
ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ МЕН 
СЫННЫҢ МӘҢГІЛІК ҚЫЗМЕТІ. 
ӨЙТКЕНІ ӘДЕБИЕТТІҢ, 
КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫҢ ӨЗІ – 
МӘҢГІЛІК. УАҚЫТ ӨТЕДІ, ЗАМАН 
ӨЗГЕРЕДІ, ҚОҒАМ АЛМАСАДЫ, 
СОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ БАҒАСЫ 
НЕ КЕМИДІ, НЕ ӨСЕДІ. БІР 
КЕЗДЕ БАҒАЛАНБАҒАНДАРЫ 
АЛҒА ШЫҒАДЫ, МАҚТАУЛЫ 
ДҮНИЕЛЕРДІҢ БӘСІ КЕМИДІ. 
ОСЫНДАЙЛАРДЫ ТҮСІНУ 
ҮШІН ҚОҒАМ МЕН ОНЫҢ 
АЛМАСУЫНЫҢ СЫРЫН, ӨМІР 
ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ АУЫСУ 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ТҮСІНУ 
КЕРЕК. МЕНІҢ БҮГІНГІ СӨЗІМ 
ДЕ – ОСЫ ҮЛКЕН ӘДЕБИЕТТІК 
ПРОБЛЕМАНЫҢ БІР ҮЗІГІ.

МӘСЕЛЕ, ЖАМБЫЛДЫ ҚАЙТА 
ОҚУ МЕН ЖА ҢАША ТАНУ 
ЖӨНІНДЕ.
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Жамбыл – өз заманының ұлы 
ақын дарының бірі. Кезінде 
оның шығармалары ау-
дарылып, дүниежүзіне 

тарады. «Қазақ» деген халықты әлем бірінші 
рет Жамбыл есімімен байланысты таны-
ды»,– деп айтсам да, артық емес. Ол кеңестік 
саяси жү йе ні, социалистік даму жолының 
ар тық шылықтарын, жаңа құрылып жатқан 
қоғамның табыстарын жырға қосты. Ұлы 
Отан соғысы кезінде Жамбыл өлеңдері май-
дан даласын шарлап, жауын  герлерді ерлікке, 
ел қорғауға ша қырды. «Ленинградтық 
өренім» деген өлеңнің тарихын елдің көбі 
жақсы біледі. Ол Ленинградты қорғаудың 
нағыз бір ауыр күндерінде шығарылып, 
қаланы қорғаушыларға дем берді, олар-
ды жігерлендірді. Танымал орыс ақыны 
Н.Тихонов пен А.С. Прокофьев сияқты 
ленинградтықтар оған куә болып, естеліктер 
қалдырған. «Жамбыл Лениградқа келіп, оны 
қорғаушылардың қатарында тұрды»,– деп 
жазды Н.Тихонов. 1938 жылы Жамбылдың 
шығармашылық қызметінің 75 жылдығы 
атап өтілгенде, дүниежүзінің ұлы ақын-
жазушылары – Мартин Андерсен Нексе, 
Ромен Роллан, Анри Барбюс, Рабиндранат 
Тагор, Катерина Сусанна Ричард т.б. ақынды 
құттықтап, хат, жеделхаттар жолдаған. 
Кезінде ол «ХХ ғасырдың Гомері», «Ха-
лық поэзиясының алыбы» атанды. 1941 
жылы «Әлемге аян жырлары үшін» Одақтық 
дәрежедегі Сталиндік сыйлық берілді. 
Мұның бәрі Жамбылдың ақындық талантын, 
көшпелі халықтың табан астында суырып 
салып өлең айту өнері мен тапқырлығын 
бүгінгі заманға жеткізіп, шыңдағанын, 
жетілдіргенін мойындаудан туған еді. Ақын 
жырларының биік образдық сипаты, тілге 
байлығы әркімді-ақ қызықтырған.

Кезінде, Жамбылдың атағы дүрілдеп 

тұрған заманда, ақынның табыстарына 
қызғаныш көрсетіп, оның үстінен Сталин-
ге қаралау хаттары түскені де жасырын 
емес. «Жамбыл деген ақын жоқ. Оның аты 
ойдан шығарылған»,– деп жазған арызшы 
хатты Сталиннің қолына тигізген. Ста-
лин бұл мәселені анықтауды Фадеевке 
тапсырыпты. Фадеев Леонид Соболевті 
Алматыға жібереді. Алматыда Соболевпен 
бірге М.Әуезов пен Ә.Тәжібаев жүреді де 
Соболевтің Жамбылмен әңгімесіне, оның 
жырлау процесімен танысуға қатысады. 
Олар Жамбылдың қазақтың халық поэзия-
сын жатқа көп білетініне көңіл аударады. 
Со бо лев ондағы образдарға қызығады, 
таңғалады. Сүйінбайдың Тезек төреге айтқан 
өлеңінде ақынға сыйлаған атты «қатып 
қалған кірпігі кәрі ат екен» деген бейнелі 
суретті таңырқап: «Мұны Холстомердің» 
авторы Толстойдың өзі де аңғармаған болуы 
керек»,– депті. Жамбылдың өз өлеңдері мен 
жаңа жырларын тыңдайды. Сөйтіп, Со-
болев арыздың жала екеніне көз жеткізеді. 
Кетерінде Жамбылды құ шақтап, сақалынан 
сүйіп:  «Мен қазақ болсам, тек Жамбыл-
мен ғана бірге болар едім, аузынан шыққан 
сөздерін жаза берер едім»,– дейді. Сонымен 
бірге Соболев Жамбылдың табан астын-
да өлеңді суырып салып шығаратынына, 
шеберлігіне, жыршылық өнеріне, халықтың 
ғасырлар бойы шығарған жырларын жатқа 
бі летініне көз жеткізеді. Мұхаң толқып тұр-
ған Соболевке:  «Жамбылдың басында мил-
лионнан артық ұйқас бар. Ал ырғақ, ассонан-
стар қаншама!» –  дегенде, Соболев: «Ақын 
– жауынгер, ол – күнде са йыс, күнде атыста 
жүретін солдат. Оның жадындағы миллион 
ұйқас лентаға тігілген пулемет оғы емес пе?.. 
Тұрып қара мұндай пулеметшінің алды-
на», – деп жауап қатыпты. «Мінеки, саған 
импровизацияның ат басындай алтыны, тез 

ҚР ҰҒА академигі

 Серік ҚИРАБАЕВ
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жаз, жаз» – депті ол хатшыларға. Осыдан кейін 
Жамбыл жөніндегі өсек-аяң қайта көтерілмеген. 

Соғыстан кейінгі бір жылдарда, Қазақстанда 
ұлтшылдық іздеу науқаны жүріп жатқан кезде 
ақынға тіл тигізудің кейбір фактілері кездесіп ба-
рып басылған. Енді, міне, еліміз тәуел сіздік алған 
тұста бұрынғы қоғамдық жүйені, социализмді 
сынаушылар оған Жамбылды қосақтап жіберуге 
тырысқаны да елге белгілі, оны «социализм мен 
Ста линді мадақтаушы» деп түсінді. Оған қол-
дан жасалған ақын есебінде қарады. Қазір бәрі 
қалпына келіп жатыр. Мәдени мұраға деген 
көзқарас жөнделгеннен кейін ғана Жамбылдың 
кім екенін, ол жырлаған заманның ерекшеліктерін 
енді-енді түсіне бастағандаймыз.

Жам былдың ұзақ жасауы (бір ғасырға жарты 
жылдай ғана жетпеді) мен екі заманның бірдей 
куәсі болғанын, бар өмірін туған халқының 
тағдырымен бай ланыстырып, оның мұң-мүддесін, 
арман-мұратын жырларына арқау еткенін, 
дәстүрлі қазақ жырын жаңа дәуірдің талап-
тілектеріне орайластыра, жаңартып, жетілдіре 
білгенін еш уақытта естен шығаруға болмайды. 
Ол осы жолмен өз тағдырын өзі жасады, ешкім 
оны қолдан жасаған жоқ. Ол кәсіби ұлт тық 
әдебиеттің өкілдерімен қатар өмір сүр ді. Сол 
әдебиеттің жаңалықтарын халық поэзиясында 
пайдаланып, өзі білген халықтың сөз өнерінің 
байлығын, азаматтық дәстүрін бойына сіңірді. 
Сөй тіп, халық поэзиясы мен жазба әде биеттің 
арасындағы көпір сияқты болды. Жамбылдың 
шығармашылық өнері ХХ ғасырдағы ха лық по-
эзиясында жаңа бір өрлеу туғызды.

Жамбыл – көп жасаған адам. Елдің бәрі біледі, 
халық бір-біріне: «Жамбылдың жасын берсін»,– 
деп бата беріп жатады. Көп жасаған адам көпті 
көреді. Ел өмірінің не қилы ауыртпашылықтарына 
куә болады. Кедей ақын өзі де оны халқымен 
бірге басынан кешеді. Оның жырлары да сол 
шындықпен іштей байланысқан, тұтасқан. Ол ел 
тұрмысының, әсіресе, төменгі халықтың кем-
тар тіршілігін, ел билеушілердің әділетсіздігін, 
қоғамдағы таптық қайшылықты жақсы білді. 
Оның өмір мектебі осыларды танудан бастала-
ды. Ақын еңбегі мен бейнеті жанбаған адамның 
аянышты өмірі мен оларды тағдыр талқысына 
салған заман қаты гездігін жырға қосты:

Сары түнде сарылып, кірпік ілмей,
Салқын күзде бір жылы үйді білмей,
Сахарада салпақтап күндіз-түні
Бұралқы ит пен малшының сиқы бірдей, – 

деген өлең жолдарының өзінде қаншама 
шындықтың суреті жасалған.

Жамбыл шынайы шындықтың ақы ны бол-
ды. Ол ұстазы Сүйінбай сияқ ты, ешкімге 
жалтақтамай, бетің бар, жү зің бар демей, көргенін 
жасырмай айтуға дағдыланды. Мұны көбінесе 
ел билеушілер жайындағы өлеңдерінен тануға 
болады. Ол ел басындағы ауыртпа шылықты, 
әділетсіздікті, болыс тардың парақорлығын, 
қатыгездігін бетіне баса отырып, халық пен 
ұлық арасындағы бітіспес қайшылықты, орыс 
әкімшілігі қыспағындағы елдің жүдеу тіршілігін 
терең талдай алды, сынап-шенеді. Сәт деген 
болыс қайта сайлауға түсерінде, Жам был айтқан 
өлеңде Сәт билеген заманды халықтың қайғылы 
дәуірі етіп суреттейді де «Осыны қайта сайлау 
керек пе, жоқ па» дегендей, елге ой сала сөй лейді:

Қайымады түйелер,
Қысырады биелер,
Қыста қырсыз жұт болдың.
Елге жүгіңді үйе бер,
Шығынмен де шаршаттың,
Енді қайтіп күй енер, –
дейді ол Сәт болысқа. 
«Шалтабайға» деген өлеңінде Абай суреттеген 

болыс тың мінез-құлқын танып, сайлау кезін-
дегі шабуылы мен билікке жеткеннен кейінгі 
салғырттығын сынайды. Бай, болыстардың 
адамдық мінез-құлқындағы ұсақтықты, 
қараулықты ақынның басқа да өлеңдерінен 
(«Қалиға», «Мәмбетке», «Есенәлі мешкейге», 
«Кәдірбайдың төбеті», т.б.) көруге болады. 
«Өстепкеде» желді күнгі қамыстай ұлық көрсе 
жапырылып, иіліп жатқандардың қы лығына 
намыстанып, ызаланады. Оларға ұқ сап бас 
шұлғымай, өлеңіне сыйынады. «Бас кеспек болса 
да, тіл кеспек жоқ», – Жамбылдың тағылымы мен 
принципі.

«Жамбыл Кеңес өкіметі тұсында жаңа 
бастықтарды мадақтап, соларға жағынды» 
деп ойлайды жұрт. Бұл – бекерлік. Ол жаңа 
бастықтарды іздеген адам емес. Қайта Жамбыл-
ды олардың өздері тауып алып, жаңа заманның 
тіршілігіне ара ластыруға құмарлық танытқан. 
«Сөзі өткір ақынның бірдемесіне ілігіп кетеміз 
бе?» деп қорыққан. Сөйтіп, жалпақтап, өлеңдерін 
бастырып, қасына әдеби хатшы деген атпен адам 
бөліп қойды. Хатшылар сауаты жоқ, кәрі адамға 
жаңалықтардан хабар беріп, қай тақырыпқа, 
нені жырлау керектігін айтып отырды. Жасыра-
тыны жоқ, Жамбылдың 30-жылдардағы көп теген 
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шығармаларында осы қолдан ұйымдастырылған 
шаралардың ізі бар. Оның біраз өлеңдері белгілі 
бір жағдайға, науқанға үн қосу үшін әлеуметтік 
тапсыр ма ретінде жазылған. Соның өзінде қы ңыр 
ақынның олардың айтқандарына көн бей, қисайып, 
сөздерін тыңдамай қоятын мінезі де болған. 
«Екейдің қыңыр шалы» деп аталған ақынның 
«Жамбыл өлең айтпайды қисайған соң» деген 
өлеңі де бар.

Не нәрсені болса да, ақын көзімен бар-
лап, сурет күйінде танып үйренген Жамбыл 
елдің үлкен басшыларымен кез дескенде де осы 
байқампаздығынан танбаған. Мәскеуге барғанда, 
орден тап сырған кісіні «Теке сақалды» деп, басқа 
біреуін «Мұрты тікірейген» деп айтқаны жөнінде 
әңгімелер бар. Жағымпаз адам басшылар жөнінде 
сыртынан болса да, осындай сөз айта ма? Және ол 
заманның басшылары ондай сөзді естісе, кешіре 
де қоймайтын.

Қай заманның ақыны болса да, жай пенде-
лер сияқты өз дәуіріне тәуелді, соның туынды-
сы. Жамбыл шығармашылығы да – сондықтан 
ХХ ғасырдағы біздің қоғамдық дамуымыз бен 
шындығымыздың сәулесі. Жаңа заман орнап, 
кеңестік билік іс басына келген кезде Жамбыл – 
жетпістен асқан адам. Қарт, кедей, жоқшылықта 
өмір кешіп жүрген ақын көппен бірге жаңа өмірді 
қабылдады, жаңа өкіметке сенді, олардың теңдік, 
бостандық туралы айтқандарын шындыққа 
балады. Бір Жамбыл емес, бүкіл халықтың 
кедей тобы, ақындар да оған үмітпен қарады. 
Жамбылдың кеңес кезіндегі өлеңдері негізінен 
солай туған. Әдебиетте де, өмірде де ол кезде 
жақсылықты мадақтай насихаттау, кемшілікті 
көрмеу салт бо латын. «Социалистік реализм» 
деген шы ғармашылық әдісіміз де осыған үндеді. 
Сол көппен бірге Жамбыл да осы жолмен жүрді. 
Әдебиет, ақын атаулының бәрі социализмді 
мадақтады, оның көсемін ардақ тұтты. Бәрінің 
жырлаған тақырыбы ортақ болды. Ал солардың 
бәрінен де асыра, ретін тауып жырлаған 
Жамбылдың жазығы не? Ол да көппен бірге 
заманның, саясаттың құрбанына айналды.

Ауызша айтылып, табан астында шығарылатын 
халық әдебиетінің негізгі жанрлары Жамбыл 
шығармашылығында тұтастай бар. Ол – жыр-
шы, жырау, ақын. Ел өмірін, оның батырларын 
жырлаған жыршы да, заманның проблемаларын, 
қоғамдық ізденістер жайын толғаған жырау да, 
сонымен бірге кәдімгі қазақ өлеңін дамытып, өз 
тұсындағы өмір шындығын суреттеген ақын да 

– Жамбылдың өзі. Оның ұлылығы да осы жан-
жақтылығында.

Ол халық әдебиетін, өзінен бұрынғы ақындар 
шығармаларын, ауызша тара ған дастан-жырлар-
ды жатқа айтқан. М.Әуезовтің айтуы бойынша, 
шамамен миллион жол өлең білген. Өзі де: «Өлең 
тердім жасымнан», – дейді. Сол мил лионның 
ішінде қандай әдемілік, көркемдік үлгі жоқ 
дейсіз?! Соның бәрі кеудесінде сайрап тұрған 
өлеңді суырып салып, ауызша айту үстінде сол 
бейнелі тіркестер мен образдар түйдек-түйдегімен 
ескі түрінде емес, жаңарып, алып отырған 
объектісіне лайықталып, жасарып, құлпырып 
түскен. Сондықтан да оның тілі шұрайлы, ойы 
кең әрі терең, сөзі де, мазмұны да жар қын. 
М.Әуезов: «Жамбыл – ақыл-ойдың алғыры, өзгеге 
ұқсамайтын дара, оқшау бет-бейнесі мен аса зор 
құбылыс. Ол – әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі 
азаматтық әуеннің ақыны»,– деген.

Үлкен толғаныс пен ұзақ ойланудан туған 
жыр төгетін тұста ақынның бейнесі өзгеріп, 
құлпырып кететінін, бәйгеге қосылған жүйріктей 
еш нәрсеге бөгелмей, өлең сөзді лақылдатып 
лақтыра сөйлейтінін оның замандастары жақсы 
білген. Ол жөнінде талай естелік бар: «Жәкең 
домбыраны көп күйлеп отырмайды екен. Кәрі 
саусақтарымен қос ішекті бірер қағып жіберіп… 
толғай бастағанда-ақ көкірегінің шаңын жыр 
дауылымен сілкілегендей сергектей берді. Құп-қу 
бозғылт өңі көкке аунаған бурылдай қунақшып 
шыға келді. «Мана қырман басында көргенімде, 
жасы әбден жеткендіктен, қаусап қалған қартты 
бұ лайша жыр толғайды» деп ойлаған жоқ едім… 
«Бастаудан нәр алған қайнар бұлақ шапшып атып, 
шымырланып ағып өзенге айналып, алысқа сілтеп 
барады. Құлағым – сөзінде, көзім – өзінде: ұйып 
тыңдаймын. Толғап-толғап бір тастап, қайырып, 
сәл тыныстап қайыра сілтегенде, тозығы жеткен 
бөздей өңіне болар-болмас жұқа қызғылт пайда 
болып қалып отырды», – деп жазды естелігінде 
Дихан ақын. Жам  былдың талай жырына куә 
болған Мұхтар, Сәбит, Ғабиттердің естеліктері 
– өз алдына, Л.Соболев, Н.Тихонов, М.Бажан, 
М.Рыльский, П.Кузнецов сияқты туыс қан 
халықтар өкілдері де шын Жамбылды сон дай про-
цесс үстінде танығанын айтқан.

Сол Жамбылмен 1937 жылы Шота 
Руставелидің тойына бірге барған Мұха меджан 
Қаратаев та Жамбылдың сол той дағы жырын 
қатты таңырқап есіне алатын. Ол туралы сыншы 
жазды да. Одақтық жазушылардың Мәскеуде 
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өткен бір съезінде Мұхамеджан Микола Бажанды 
көріп қалып: «Үлкен кісі ғой, сәлем берейік»,– 
деп мені ертіп барғаны есімде. Мұхамеджан 
өзін таныстырып, қазақ жазушысы екенін, 
Шота Руставелидің тойына Жамбылмен бірге 
барғанын, сонда кездескенін есіне алғанда, 
Микола Бажан таңырқап, Жамбылдың сол 
тойдағы жыры жөнінде әңгімелеп кетті. «Өмір 
бойы ұмытылмайтын оқиға болып еді»,– деді. 
Осындай таңырқау Н.Тихонов пен Л.Соболевтің 
жазғандарында да бар.

Жамбыл әзіл-қалжыңға шебер, бай қағыш, 
әркімді өлеңмен қағытып отыратын көңілді 
адам болған. Оның жырлары мен дастандарын-
да, жеке адамдарға арнаған өлеңдерінде осы 
ауызекі айтылатын қалжың сөздер жиі кездеседі. 
Ең бастысы – суырып салып айтылатын өлеңде 
желісі үзілмейтін, оны-мұны бөгетті аңдамай өте 
беретін ой мен сөз ағыл-тегіл еркін айтылады. 
Бұл – эпостық жыр дәстүрінің күшін, оның 
ақын шығармашылығындағы биік орнын да 
белгілейді.

Жамбылдың өлең-жырлары отан шылдығымен, 
елін, жерін мақтан тұтқан сезімінің байлығымен 

ерекше бағалы. Әсіресе, Қазан төңкерісінен 
кейінгі өз герістерді, жаңа қоғамның орнауын, 
табыстарын ол шаттана жырға қосты. Өзінің жаса-
руын елінің осы өзгерістерімен байланыстырды:

Жалғанды жалпағынан басып өтіп,
Жасарып, қайта туып алдым бекіп.
Қаусаған отыз тісім қайта шықты
Болғанда қызыл иек әлім кетіп, –

деген жолдарындағы образдар қандай керемет! 
Өзінің жасарған көңіл күйін қалай шебер сурет-
теген! Қаусаған отыз тістің қайта шығуы – осы 
жаңарған жастықтың көркем бейнесі сияқты.

Ұлы Отан соғысы кезінде Жамбыл Мәскеуді, 
Ленинградты, тағы басқа Отан шебін қорғауды 
қолдап, өлеңдер шығарды. Оның өлеңдері майдан 
газеттерінде жарияланды. Оларды оқыған сол-
даттар жастық жігермен соғысты. 1942 жылдың 
көктемінде майданнан келген бір хатта: «Жыр 
алыбы Жамбыл ата! Қазақ халқы мен орыс 
халқының ұлдары Дүйсекей Сейітов пен оның 
командирі Борис Сахаров фашизмді жоқ қылу 
үшін ерлікпен күресуде. Бізге қуатты жырыңызды 
жіберіңіз. Жырыңыз бізге көмек береді», – деп 
жазылған. 
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Мұндай хаттар Воронеж майданының 
жауынгерлерінен, майдандағы қазақ 
жауынгерлерінен көп түскен. Ақынның ұлы 
Алғадай әкесіне хат жолдап, өз бөлімшесінің 
атына өлеңмен сәлем жолдауды өтінген. «Сіздің 
өлеңіңіздің бізге көп жәрдемі тиеді екен»,  – деп 
жаз ған. Осы хаттардың бәріне Жамбыл өлеңмен 
жауап қайтарған. Оларда қазақ поэзиясының 
эпостық кең тынысты дәстүрін дамыта отырып, 
ақын патриоттық сезімге толы патетикалық 
толғаулар, жырлар, өлеңдер тудырған.

Жамбыл мұрасы бай. Оның ерлікті жырлаған 
дастандары, айтыстары, қара сөз түріндегі баяндау 
әңгімелері, әзіл-қалжың өлеңдері, жеке адамдарға 
арнау лары оның шығармаларының жанрлық 
байлығын паш етеді. Олардың бәрі зерттеулер мен 
өмір баяндық еңбектерде кеңінен талданған.

Сақалым темір күрек борға малған,
Селеудей шашым селдір зорға қалған.
Аузыма ақ жабағы жапсырғандай,
Кәрілік немді қойды қорламаған?!
Құлпырған қызыл шырай түсімді алды,
Аузымды опырайтып тісімді алды.
Босатып буынымның шегелерін,
Сыпырып тұла бойдан күшімді алды.
Осы өлеңдегі бай образдылық Жам был дың 

барлық шығармашылығына тән. Ол образбен 
көріп, образбен түсінеді, та ниды. Шын ақындық 
талант осыдан-ақ көрінеді.

Жамбыл – таза ұлттық, қазақы құ былыс. Бірақ 
ол – ұлтшыл емес еді. «Оның бойында да, ісінде 
де біреуді жатырқау, шетке қағу» деген мінез 
болмаған. Өмір бойы халықтар туысқандығын 
жырлап өтті. Әсіресе, отызыншы жылдары 
және Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ жеріне 
қоныс аударып келген адамдарға, балаларға 
қайырымдылықпен қараған. Қ.Сатыбалдин 
естелігінде Жамбылдың Родо деген негр бала-
сымен кездесуі туралы әңгіме бар. Еңгезердей 
тұлғалы, еріндері екі елі, көмірдей қап-қара негр 
ақынға қатты әсер еткен. Жамбыл оны «Қара бала» 
деп атапты. Оған жан ашырлық шырай танытыпты.

– Көзін көрдің бе қара баланың? – Ботаның 
көзіндей. Қайғы басқан адамның көзі дәйім осын-
дай болады. Ішқұса күйік жеген байғұс екен бұл, 
– деген. Оған өлең айттырып тыңдапты. Сонда 
«ботасы өлген інгеннің боздағаны сияқты, әні зар-
лы екен. Мына бишараның көрген күні күн емес 
шығар», – депті.

Жамбылдың ақындық мұрасы біраз зерттел-
ген. Оның шығармаларының бас па бетін көруіне 

кезінде С.Сейфуллин араласқан. М.Әуезов, 
С.Мұқанов бастаған қазақ ақын-жазушыларының 
көбі Жам был жайында мақалалар, естеліктер 
жазған. Арнайы зерттеулер де бар. 

Еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейін Жам-
был туралы жаңа көзқарас қалыптастыру, оны 
«социализм мен Сталиннің жыршысы» де-
ген ұғымнан арашалап алу шаралары қолға 
алынды. Жамбылдың жаңа жинақтары, толық 
жинақ (4 том) шықты. Оларға С.Садырбаев, 
Б.Ыбырайым үлкен еңбек сіңірді. Зерттеу-
лер ішінде М.Жолдасбеков пен У.Қалижанов 
еңбектері аса бағалы. Бірақ мұнымен «шаруа 
бітті» деп қарауға болмас. Әлі де жалғасатын іс 
көп. Ауызша шығарылған ақын жырлары халық 
жадында сақталып, біртіндеп табылуы мүмкін. 
Оларды тауып, зерттеу, жариялау күн тәртібінен 
түспейді. Жамбыл жырлаған жырларды да тауып, 
шығармаларына қосып, оның негізгі халықтық 
нұсқадан айырмашылықтары болса, соны тауып 
тексеру де қажет. Б.Ыбырайым соңғы 4 томдыққа 
ақын жырлаған «Қыз Жібектің» қазақша, 
қырғызша нұсқаларын кіргізіпті. Оны құптауға 
болады.

Жамбылды бүгінгі жастар аз біледі. 
Кітаптарын оқымайды. Қазақтың қандай екенін, 
қандай халық болғанын, мәдени, рухани мұрасын 
түсініп, өзіңді байыту үшін алдымен Абай мен 
Жамбылды, содан кейін қалған әдебиет үлгілерін 
оқып-үйрену керек. Онсыз жастар қазақы мінез-
құлықты бойына сіңіре алмайды.

Ең соңында Жәкеңнің М.Әуезовке айтқан 
бір сөзіне көңіл аударғым келеді. «Асып тұрған 
ақылым жоқ, жер тесіп кеткендей шешендігім 
жоқ, біліп тұрған білімім жоқ, оқымаған кісімін. 
Әйтсе де байқаймын, халық көп біледі. Менің 
білімім – сол халықтың білгендері. Мен халықтың 
сөзін айттым»,– депті ол. Бұл – ұлылықтан туған 
кішіпейілділік емес пе? Ақынның:

Жамбыл – менің жай атым,
Халық – менің шын атым,
Жал-құйрығым, қанатым, –
деуі де осыдан болар.
Жамбылды «Жамбыл» еткен – ең алдымен, өз 

халқының мол рухани мұрасы. Оның бостандық, 
әділдік, теңдік жайлы ойлары да сол халық жыр-
ларынан ауысқан. Ақын мұрасының бағалылығы 
да, өлместігі де – сол халқына деген сүйіс-
пеншілігінен, оған деген өлмес махаббатынан.
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СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, 
БІР СЫРЛЫ

Ана тіл, ана сүтім, арым менің,
Баяным, бақ-дәулетім, барым менің.
Өзіңменен рухым көтеріліп,
Өзіңменен атады таңым менің.

(Ө.Айтбайұлы)
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Өмірзақ Айтбайұлы 1936 жылы сәуір айының 
бесі күні Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауда-
ны, Балтакөл ауылында (бұрын Түркістан ауданына 
қараған) дүниеге келген. 

1954-1959 жылдары бұрынғы С.М.Киров 
атындағы ҚазМУ-дің филология факультетінде 
жоғары білім алады. 1962 жылдың көктемінде Қазақ 
ССР Ғылым академиясының Тіл білімі инсти-
тутына кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа 
орналасады. Содан бері табан аудармастан бүгінгі 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 
қызмет атқарып, ұзақ жылдар Терминология және 
аударма теориясы бөлімін басқарады.

1971 жылы аударма саласына қатысты 
кандидаттық, ал 1992 жылдың басында «Қоғамдық 
ғылымдар терминологиялық лексикасының 
қалыптасуы мен дамуы» деген тақырыпта докторлық 
диссертация қорғайды.

1994  жылы Ғылым академиясының жалпы 
сессиясында Ұлттық Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі болып, ал 2003 жылы 
толық мүше – академик болып сайланады. Сондай-
ақ ол Экология халық академигі (1997) және ҚР 
Әлеуметтік ғылымдар академиясының (1998) 
академигі.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлы-
ғымен 1998 жылы «Құрмет» орденімен, ал 2007 жылы 
«Парасат» орденінімен марапатталады. 

2014-15 жылдары таңдамалы ғылыми еңбектерінің 
5 томдығы жарық көрді.

Ана тіл – шырқап салар әнім менің,
Сәулетім, сая бағым, сәнім менің.
Өзіңменен кеудемде көктем гүлдеп, 
Өзіңменен ашылар мәнім менің.

(Ө.Айтбайұлы)

Жол басын журналистикадан бастаған...
Студенттік жылдардың өзінде ғылыми, қоғамдық 

жұмыстарға белсене араласып, ұйымдастырушы ретінде 
көзге түседі. Көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, 
ән-би сауық кештерін ұйымдастырып, оған бүкіл қала 
жастарын тартады. Сол жылдары ол ән шығарумен де 
әуестенеді. Жастар арасында әбден танымал болған 
кейбір әндері орталық  газеттерде (мәселен, «Лениншіл 
жас», 1959) жарияланады.

Ө.Айтбайұлы университетті бітіретін жылы, яғни, 
1959 жылдың шілдесінде-ақ республикалық аға газет 
– «Социалистік Қазақстанға» әдеби қызметкер болып 
қызметке шақырылады. 
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Қашанда журналисттік кәсіп әрі қадірлі, 
әрі қауіпті (әсіресе бүгінгі алмағайып заманда) 
мамандықтардың алдыңғы легінен орын алады. 
Тегін адам жауапкершілігі зіл батпан, қара сөзден 
қаймақ айырған журналистік ортаға бейімделіп, от-
тан қазаны түспейтін тәрбие-таным ошағында пісіп-

жетіліп,  болып-толып кете алмайды. Тіл мәйегін 
жемсеген, сөз құдіретін емсеген жан ғана Орталық 
партия комитетінің бас газетіне басын сұға алмақ. 
Ол тұста, әрине, алдымен саяси ұстаным-көзқарас, 
сонан соң білім-білік һәм тіл жүйріктігі басты крите-
рий болатын.

Тек алғашқы жолашар сапарында ғана емес, 
Өмекеңнің барша ғұмырлық шығармашылығына 
арқау-негіз болған әке тәрбиесі-тұғын. Ал ол әкесі 
– жалпақ қазаққа танымал Айтбай ақын, елдің 
сөзін ұстаған, көзін ашқан Айтмұхаммед молда 
Белгібайұлы болатын. Құран-хадисті жатқа айтып, 
қисса-дастанды жанынан қиыстырып, айтысқанды 
алып та, шалып та жығатын сөз зергері-тұғын. 
Ескілікті әңгіме, небір шежіре сырлар, көшелі де 
өнерлі қариялар – міне, Өмекең өскен орта, өнген 
топырақ!.. Осындай иманды, рухани, сұпы да сахи 
бесікке тербелген жанның ақын, сазгер, әнші, күйші 
болмауға қақы да жоқ-тұғын...

Селдей сөз тасқынынан маржан теріп, сарқырама 
ақпарат ағынын қалауынша өз арнасына  бұра 
алатын бірден-бір кәсіп – жорға журналист болу 
екінің бірінің маңдайына жазыла, бұйыра бермейді. 
Ал сөзді ойната да, ойланта да білетін, тілі татым-
ды,  қаламы қарымды жан, әсіресе, шығармашыл 
тұлға бақытты. Айтарыңды айтып, көпті ұйытсаң, 
жазарыңды жазып соңыңа сөз қалдырсаң, қандай 
ғанибет! Ешкімнен қарызға сөз сұрамасаң, еліңнің 
мейірін өсіріп, есесі кеткен жерде олқылығын 
толтырсаң, азаматтық қарыз-парызыңды өтесең, 
ол да – бір дәурен ғой, шіркін! Міне, Өмекең де 

– сексеннің сеңгіріне шықса да, осы жүрісінен 
жаңылмаған, кеудедегі күмбірлеген ойына 
қылау түсірмеген, жүйрік қаламының желісінен 
жаңылмаған сөз зергері, тіл білімпазы. Аға газетте 
апыл-тапыл басқан қадамдар, қанатын қақтырып 
сөз айдынына әуелеткен ағалар алақаны, құйма 
құлаққа құйылған ақыл-кеңестер, талап пен талант, 
еңбекқорлық пен жанкештілік – бүгінге дейінгі 
жүріп өткен жол, сөре-сөре том-том кітап...

Ана тіл – халықтың бас қазынасы,
Кез келген ұқпас оның мағынасын.
Дүниеде нанға жетер не бар дейсің?!
Тілге де нанмен бірдей табынасың.

(Ө.Айтбайұлы)

Дарақ бір жерде гүлдейді
Өмір – мұхит, адам баласы – «арман-жағалауға 

аман-есен жетсем» деп жанталасқан, жаратылған 
жаңқадай бір пенде ғой. Өміріңнің басы алақанға 
салғандай айқын болғанмен,  жол үсті мен жол соңы, 
бұралаң соқпағы мен бел-белестерін кім болжап  
біліпті?!. «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл 
бөлсеңіз» деген хакім сөзі ой салды ма әлде дәм-тұз 
бұйырмыс па, әйтеуір білдей журналист «тіл білімі» 
атты тылсым бір әлемге мойнын бұрды. 

Көрнекті тіл мамандары – М.Балақаев, 
I.Кеңесбаев, Ә.Қайдар, Ш.Сарыбаев, әйгілі 
жазушы, аудармашы, ғалымдар С.Талжанов, 
Ә.Сатыбалдиевтің ақыл-кеңесінің негізінде 
Ө.Айтбайұлы тіл білімі мен аударма ғылымының 
мәселелерімен шұғылданады, ғылыми-теориялық 
конференцияларға қатысып, баяндамалар жасап, 
ғылыми ортада таныла бастайды.

Қарапайым кіші ғылыми қызметкерден 
ғылымның жетекші маманы, ұйымдастырушысы 
ретінде өсіп жетіледі. Терминология мен аударма 
теориясы бөлімінің меңгерушісі болған жылдарында 
«Қазақ терминологиясының жасалу көздері» (1981-
1984), «Қазақ әдеби терминологиялық лексикасының 
дамуы» (1985-1991), «Мемлекеттік тілде ғылыми 
терминологияны қалыптастырудың теориялық, 
ғылыми-әдістемелік және практикалық мәселелері» 
(1997-1999) сынды келелі тақырып-жобаларға 
жетекшілік жасады. «Тіл мәдениеті және баспасөз» 
(Алматы: Ғылым, 1968), «Өрелі өнер» (1976), «Сөз 
өнері» (1978), «Ұлт саясатын бұрмалаушылар... 
(1981), «Қазақ терминологиясының мәселелері» 
(1986), «Аударманың лексика-стилистикалық 
мәселелері» (1987), «Термин және олардың аударма-
лары» (1990) сынды ғылыми ортаға танымал сапалы 
ұжымдық жинақтар осы тұста жарық көрген болатын. 

Аталған тақырыптар негізінен қазақ 
терминологиясының мәселелеріне арналғандықтан, 
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Ө.Айтбайұлы жетекшілік еткен ғылыми 
қызметкерлер, ең алдымен, бөлімнің картотекалық 
қорын жасауға кірісті. Бұл – айтуға жеңіл 
болғанымен, орындалуы қиын жұмыс. Өйткені сол 
1980 жылдарға дейін жарық көріп үлгерген екі тілді 
терминологиялық сөздіктердің бәрін жинақтап, 
жүйелеп, сараптауға тура келді. Бөлім қызметкерлері 
меңгерушіден бастап түгел картотека қорын толық 
қамтып, молайтумен айналысты. Бірнеше жылға 
созылған бұл күрделі жұмыс бөлімнің 500 мыңға 
таяу картотекалық қорының негізін салды.

Замана сұранысына орай, М.Әуезов атындағы 
Шымкент пединститутының профессоры Қ.Бектаев 
тобымен өзара шартқа отырып, әлгі сөздіктер лек-
легімен электронды есептеу мәшинесінің сарабынан 
өткізілді. Ғылымның ірі-ірі бес саласы бойынша 
жасалған бұл материалдар кейінгі жылдары түзген 
түрлі сөздіктерге негіз болды, өзінің зерттеушілері 
мен сөздікшілерін тапты. Олар: қоғамдық ғылымдар 
саласы, биология ғылымдары, физика-математи-
ка ғылымдары, жер туралы ғылым мен техника 
ғылымдарының саласы. Бұл – түркі дүниесінде 
тұңғыш жинақталған, жүйеленген терминологиялық 
картотекалық қор болатын.

Мұның ішінен бөлім қызметкерлері қазіргі 
сұранысқа ең қажеттірегі деп «Қоғамдық ғылымдар 
терминдерінің орысша-қазақша және қазақша-
орысша сөздігінің» екі томдығын түзіп шықты. 
Бұл – бөлім атқарған ең күрделі жұмыстардың бірі. 
Ө.Айтбайұлы – осы сөздікті жасаушылардың бірі, 
жетекшісі әрі бұл жобаның жауапты редакторы. 

Бұл сөздік бірнеше рет толықтырылып, өңделіп, 
сұрыпталып, баспа жүзін көрді.

Ғалым өзінің төл ізденістері мен зерттеу 
жұмыстарын тұжырымдап, қазақ лингвистикасының 
тарихында тұңғыш рет қазақ терминологиясының 
дамуы мен қалыптасуы жайында көлемді де іргелі 
еңбектері – «Казақ терминологиясының дамуы 
мен қалыптасуы» (1988) және «Қазақ сөзі» (Қазақ 
терминологиясының негіздері) (1997) монографияла-
рын жарыққа шығарды.  

Ө.Айтбайұлының ғылыми ой-тұжырымдары 
аталған салалармен ғана шектелген емес. Тіл 
мәдениеті, стилистика, лексикология, ономасти-
ка, диалектология, әдеби тіл, әдебиет, мәдениет, 
мемлекеттік тіл, аударма, қазақ терминологиясы 
мен аудармасының мәселелері қашанда ғалым 
ізденістеріне арқау болып келеді. 

Академик Ө.Айтбайұлы бірнеше жыл бойы 
Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинеті 
(бұрынғы Министрлер Советі) жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының мүшесі 
әрі ғалым хатшысы ретінде де зор жұмыстар 
атқарды. Ғылымның түрлі саласында пайда болып, 
ала-құла қолданылып жүрген терминдердің бірізге 
түсуіне, ғылыми тұрғыдан реттелуіне атсалысты. 
Биология, физиология, химия, физика, матема-
тика, теміржол, музыка, спорт, компьютер т.б. 
салаларға қатысты терминдерді жүйелеп, сөздіктерді 
рет-ретімен Мемтерминком талқысына салып, 
жұртшылыққа ұсынуда оның үлесі мол. Әсіресе, 
Мемтерминкомның осы заман сұранысына лайықты 
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ережесін қайта жазып, құрылымын нақтылай түсуі 
де білікті ғалымның  іс-әрекеттерімен тікелей  
байланысты.

Көрсе де неше түрін зілзаланың,
Құлатпай келген қорғап тіл қамалын.
Аталар аманатын сақтап ұстар,
Жас ұрпақ, сенің бүгін сын заманың.

(Ө.Айтбайұлы)

Ұстаздық еткен жалықпас
Зерттеуші ғылыми ізденістер нәтижесін 

практикалық тәжірибемен ұластырып, ұстаздық 
өнеге танытудан да жалыққан емес. 1980-жылдардың 
басынан Қарағанды, Қызылорда, Шымкент, Ал-
маты қалаларындағы жоғары оқу орындарында 
мемлекеттік емтихан төрағасы ретінде және дәріс 
оқу арқылы тіл мамандарын, жалпы филологтерді 
дайындауға өз үлесін қосты. Ол 1994-95 жылдары 
Алматы Қыздар пединститутының, ал 1996-97 жыл-
дары Қ.Ясауи атындағы Қазақ-түрік университетінің 
профессоры ретінде дәріс берді. Ұзақ жылдар 
қосымша жүктеме жолымен «Қайнар» университеті 
филология факультетінің деканы болды. Осы жыл-
дары оның қаламынан тіл білімінің түрлі саласы-
на қатысты жоғары оқу орындары курстарының 
оқулық, бағдармалары түзілді.

Сонымен бірге ол Тіл білімі институты 
жанындағы ғылыми дәреже беретін Ғылыми 
кеңестің көп жылдар мүшесі ретінде жас 
мамандардың өсіп, жетілуіне қолғабыс етіп келді. 
Күні кеше диссертация қорғау тоқтатылып, кеңес 
жұмысы таратылғанша әсіресе, бұрынғы Одақтағы 
түркі тілдес халықтардың ғалым кадрларын дай-
ындауда қыруар шаруа атқарылып, ұлттық тарихи 
миссия үн-түнсіз орындалғанын екінің бірі біле 
бермейді. Өркениетке бір табан жақын татар мен 
башқұрт бауырларды айтпағанда, шуаш пен саханың, 
шор мен алтайдың, тыба мен хақастың бүгінгі 
беткеұстар тілші ғалымдарының тұсауы уақтысында 
осы кеңесте кесіліп,  кандидаттық және докторлық 
диссертациялары мақұлданып,  ғылыми өмірге жол-
дама алып жататын.

Профессор Ө.Айтбайұлы шәкірттері арасын-
да Ш.Біләл математика саласында ұлттық ғылым 
тілін қалыптастыру қақында, ал Л.Дүйсембекова 
ресми-іс қағаздар тілінің теориялық мәселелері 
бойынша докторлық диссертация қорғаса, ондаған 
жас терминтанушы «Құран Кәрімдегі» тұрақты 
тіркестер мен термин сөздердің қазақ тілінде берілу 
жайынан бастап, қазіргі мұнай мен газ терминдеріне 
дейінгі сала-салаларды жіктеп, жіліктеп зерттеді, 
кандидаттық диссертация жұмыстарын жазып 
шықты. Бүгінде еліміздің жоғары оқу орындарының 

беделді ұстаздарына айналған кешегі жас талаптар 
бүгінде өз салаларының өрісін кеңейтіп, өздері де 
шәкірт-ізбасар дайындауда.

Өзге елмен сен арқылы теңесемін,
Кемеңгер, даналармен кеңесемін.
Өз тілімде ән айтып, сөз сөйлесем,
Шабыттың айдарынан жел еседі.

(Ө.Айтбайұлы)

Жігітке жеті өнер де аз
Білім мен білік, ғылым мен өнер қашан да егіз. 

Тегіне тартқан телқоңыр жансерігі домбырасы-
нан ажыраған емес. Күйкі тірлік те, Құдай басқа 
салған өмір тауқыметі, жүрегін жұлымдаған ауыр 
қайғыларда да Өмекеңе жұбаныш болған – осы 
қара домбыра, оның өмірдің өзімен кіндіктес 
қоңыр күйлі әуені. Әсіресе ақындық пен сазгерлік 
өнерінің жөні бөлек. «Көкше келбеті», «Жар 
сәлемі», «Жас ойшыл», «Ана тілі», «Тіл өнері 
дертпен тең», «Аққоян», «Өренім»  әндері 
көпшілік жұртшылыққа танымал.Тыңдаушысын 
тамсандырған дәулескер күйшілігі – өз алдына 
бір сала әңгіме. Оның орындауындағы біраз әндер 
мен күйлер Қазақ радиосының «Алтын қорында» 
сақталса,  «Ыстықкөлдің алқызыл гүлдері» атты 
көркем фильмдегі өнерпаз орындаған Біржанның 
«Теміртасы» бүкіл әлемге тарады.

2003 жылдың 28 ақпанында Ғалымдар үйінде 
Ө.Айтбайұлы өткізген «Көңілімде көп сыр бар 
айтылмаған» атты екі жарым сағатқа созылған 
шығармашылық кеш әлі күнге жұрт аузында. Онда 
академик көп орындала бермейтін халық әндері мен 
күйлерді ұлы ғұлама ұстаздар Мұхтар Әуезов пен 
Қаныш Сәтпаевтың рухтарына бағыштап орындаған 
еді.

Азамат, барыңды күт, мәпелегін,
Ұмытпа ана тілін, әке үнін.
Кезінде ескермеген ағайынның
Келешек кешірмейді қателігін.

(Ө.Айтбайұлы)

Тіл майданының маршалы
Ғылымды ұйымдастыру қарымының үстіне 

Ө.Айтбайұлының қайраткерлік қабілетінің 
айқын көрінген тұсы «Қазақ тілі» қоғамындағы 
жұмыстарға тікелей байланысты. Бұл жұмыс, 
әрине, әріден басталған. Ана тіліне саналы өмірін 
сарп етіп келе жатқан ғалым қайта құру жылда-
рында басталған «тіліміздің әлеуметтік болмысын, 
қоғамдық қызметін айқындап, оның беделін көтеру 
үшін соған иелік жасайтын бір ұйым керек»  деген 
Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдаровтың бастамасын 
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бірден қолдайды. Тіл жөніндегі толғаныстар оған 
қолына қаламды ғана емес, домбыраны да ұстатып, 
көмекейін әуен кеулей бастайды. Сөйтіп, Қоғам 
құрылмастан аттай бір жыл бұрын «Ана тілі» дейтін 
ән дүниеге келеді. Осы әнді өзі орындай отырып, 
ол Қазақ радиосы арқылы жарты жылға таяу уақыт 
қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілу қажеттігі 
жайында хабар жүргізді. Сөйтіп, бұл ән болашақ 
«Қазақ тілі» қоғамының өз әнұранындай болып, көп 
көңілінде жатталды. Әсіресе, 1988 жылы баста-
лып, 1989 жылы қаулай бастаған тіл күресінің ол 
басы-қасында болды. Бүкіл жұртшылық қолдаған 
бұл шерудің түйіні 1989 жылдың 20-21 қазанында 
шешілді. Сөйтіп тұңғыш құрылтайда Республикалық 
«Қазақ тілі» қоғамы құрылды. Онда делегаттар 
бірауыздан қоғамның президенті етіп Ә.Т.Қайдарды, 
вице-президенті етіп Ө.Айтбайұлын сайлады. 2004 
жылдың 11 қарашасында ол кезекті Құрылтайда 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті 
болып сайланды.

Міне, осы кезден бастап Ө. Айтбайұлы 
қоғам қайраткері ретінде әрдайым тіл мен діл 
жолындағы зиялы қауым ұмтылыстарының 
көшбасшыларының бірі болып келеді. Ол акаде-
мик Ә.Қайдармен бірге Қазақ тілінің мемлекеттік 
тілге айналуына қажетті шаралардың бәріне 
қатысады. Мемлекеттік бағдарламаның түзілуіне, 
қоғам жарғысы мен Бағдарламасын дайындауға 
белсене атсалысты. Ең бастысы – қоғамның 
жергілікті ұйымдарын құрып, оған іскер мамандар 
таңдауда және олардың күнделікті жұмыс бағдарын 
айқындауда Ө.Айтбайұлының еңбегі ерекше. Ол 
облыстық, қалалық, аудандық ұйымдардың тұңғыш 
жиындарының көбіне тікелей өзі қатысып, қоғам 
атқаратын жұмыстар мен міндеттерін түсіндіріп, 
оның халықтық мәнін насихаттаумен болды. Осын-
дай нақты іс-әрекеттер нәтижесінде қоғам ел алдын-
да бедел алып, халықтық қозғалысқа айналды. 

«Қазақ тілі» қоғамының екі ғасыр тоғысында, 
өліара, өтпелі кезеңде,  атқарған істеріне ел куә, 
тарих куә. Өйткені еліміздің түкпір-түкпірінде өткен 
алқалы жиындар (Ақмола, 1990; Ақтөбе, Алматы, 
Семей, 1991, 1994; Жамбыл, 1992; Талдықорған, 
1993; Семей, 1999; Павлодар, 2002; Өскемен, 1994, 
1998, 2003), Шевченко мен Гурьевтің ескі пальтосын 
Ақтау мен Атыраудың зерлі шапанына ауыстыру, 
Ермак қанышердің ескерткішін құлатып,  шаш-
касы шошаңдаған казактардың дымын басу, асыл 
арыстарымызды ақтау, Наурыздың ақша қарындай 
салт-дәстүрімізді жаңғырту, бір сөзбен айтқанда, 
Ұлттық қайта түлеу жолында жанын салған ұлтшыл 
азаматтардың баршасы осы кезеңде қоғам жаны-
нан табыла білді, ұжымдасып ұйыса білді. Соның 
нәтижесінде тәлп-тәлп басқан шарана Тәуелсіздігіміз 

тұғырына қонды.  Бүгінде «баяғы жартас – бір 
жартас» деп зарланып жүрсек, көнтерілі мәңгүрттік 
тазкепештен толық арылмасақ, тынысымыз тары-
лып, қарманар таза ауа таппасақ – мұның бәрі сол бір 
кездегідей ұлтшылдық ұранның, елшілік байрақтың 
астына бір адамдай, жұмылған жұдырықтай біріге 
алмағандығымыздан болса керек. 

«Әр қазақ – менің жалғызым», – деген 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы бүгінде шарқ 
ұрып жаңа жол-бағыт іздесе, заманға сай транс-
формалануды ойлап, көптің көкейінен шығар 
көшбасшы болуға ұмтылса, ол да – қоғам басшысы, 
ел ағасы, сөз ұстаз ұстар абыз ақсақалы академик 
Өмірзақ Айтбайұлының ұстанымы. Әр қазақ, әр 
қазақстандық Ана тілімізді анасындай ардақтайтын, 
мейманасы тасыған мерейлі Мемлекеттік тілі бар 
мемлекетке айналғанымызша тіл майданының 
маршалына тақтан түсуге, қолбасшылықты қолдан 
шығаруға еш мүмкіндік жоқ. Сол себепті де бар 
болыңыз, қашан да нар болыңыз, Өмір-аға!

Ер қазақ, тоқта, ойлан, жетер енді,
Еңсеңді ездік басқан көтер енді.
Тіліңнің тұмшаланған бұйдасын шеш,
Дәстүрін ұстап мықты, өсер елдің.

(Ө.Айтбайұлы)   

Ғарифолла ӘНЕС,
Филология ғылымдарының докторы
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      ²açàºïûí
Ғұннан қалған  Аз-ақпын,
Тағдыры жұмбақ Қазақпын.
Бөрі қаным бойымда,
Жауыма тисем, тозақпын!
Таңдайымда құрыш – тіл,
Тасқа қашап сөз жазғам.
Тағдыры ауыр қиын  күн
Тәңіріге ғана қол созғам.
Алтынмен аптап бабамды, 
Алты ғасыр сақтағам.
Атадан қалған салтымды
Күн нұрына қақтағам.
Ай жосыса аспанда,
Айға қарап ұлимын,
Күн жосыса аспанда,
Күнге қарап ұлимын!
Төрт дүниені тең кезген
Тіреуі – Көк құйынмын.
Терлігіме шер қатқан
Тұлпар текті құлынмын.
Қанағатым қамалдай –
Алты малта ас болған.
Қағанатым қас маңдай –
Қастасым көріп, дос болған,
«Қазақ» деген халықпын
Қаһары  зілдей өшпеген.
Қайсар ділді халықпын:  
Арын тілімен өлшеген!

Ақын, аудармашы Жүкел ХАМАЙ 1959 жылы Қобда (Моңғолия) 
аймағында дүниеге келген. 1987 жылы Моңғолия Жазушылар Одағының 
жанындағы Әдебиет кафедрасының поэзия бөлімін үздік тәмамдаған. Кәсіби 
әдебиеттанушы. Моңғол, қазақ тілдерінде қатар жазатын ақын әрі шебер 
аудармашы. 1987, 1989, 1990 жылдары Моңғолияда өтетін «Болор цом» жыр 
мүшәйрасының, 1993 жылы Алматыда өткен «Түркі тілдес халықтардың II 
поэзиясы» фестивалінің лауреаты.

Моңғолия және Қазақстан баспасөздерінде қызмет етіп, көптеген 
мақаласымен жұртшылыққа кең танылған журналист. Ол Абай Құнанбаев, 
Жамбыл Жабаев, Махамбет Өтемісұлы, Мағжан Жұмабев, Мұқағали 
Мақатаев, Төлеген Айбергенов сынды қазақтың ақын-жазушыларының 
шығармаларын моңғол тіліне тәржімалап, моңғол жұртшылығына танытты.

Лұбсанданзанның «Алтан товч» тарихи кітабының аудармасы мен 
түсініктемелерін және моңғолдың басқа да бірқатар құнды жазба деректерін 
қазақ тіліне  аударып, жарыққа шығарған моңғолтанушы, аудармашы.

Îòàíäû ñ¾þ
Өзгеден 
Сұңқар құс қалай ұшуды,
Сұры киік қалай жосуды
Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!
Өзгеден
Ана баласын қалай тууды,
Ай аспанда қалай толуды
Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!
Өзгеден
Балық қалай жүзуді,
Бала қалай сөйлеуді
Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!
Өзгеден
Таулар қалай тұруды,
Тұлпар қалай тарпуды
Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!
Өзгеден
Жел қалай есуді,
Ел қалай көшуді

Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!
Өзгеден
Ағаштар қалай өсуді,
Адамдар қалай өлуді
Сұрамайтыны секілді,
Отанымды қалай сүюді
Сұрамадым мен!

Ò¾í ê¼òåðiï               
á¼òåí åëäå 
æ¾ðìií‚ ìåí!
Түн жамылып
Бөтен елде жүрмін мен!
Меруерт шығы мөлдіреп,
Майсалы көк құрағы 
Өлі жандай көрінеді!..
Тыныс алсам,
Туған елдің
Тұнық ауасы жетіспей,
Тұнғиыққа жоқ іздеп,
Тұла бойым көміледі.
Түн көтеріп
Бөтен  елде жүрмін мен!

Түн жамылып
Шалғай елде жүрмін мен!
Жан қайғысын арқалап
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Жатқан үнсіз көк тепсең
Арманын әлсіз таспалап,
Шырмап мені қойғандай. 
Тау қайғысын мен жүктеп,
Тау да әлсіз күрсінеді,
Түн қалғыған шөптерден
Көне бір үн естіледі.
Түн көтеріп,
Шалғай елде жүрмін мен!

Түн жамылып,
Алыс елде жүрмін мен,
Тізілген көк жұлдызы
Жылуы өшіп, өлгендей,
Бәрін  көріп қайғырам,
Үмітім түгел өшкендей.

Ат дүбірі жақындап,
Арқарлы елдің киесі
Арқалы белден үн қатып
Шақырғандай: «Кел, кел!» – деп. 
Түн көтеріп 
Алыс елде жүрмін мен!

Түн жамылып, 
Бөтен елде күрсінем мен!
Тұмар қылып тағатұғын
Топырағынан нәр алған,
Үзіп алса, өлетұғын
Талшық шөбі мен екем!
Туған елді сағындым,
Бөгде түнін жамылдым.
Шала өліктей – тағдырым: 
«Айтшы, мені кім үзген?!»...
Түн көтеріп, 
Бөтен елде
Осылай деп, күрсіндім!
Түн өткеріп
Бөтен елдің 
Топырағында күрсіндім!..
                                     1992, сүмбіле.  

Àñïàíäà¹û àéìåí 
cðëàñó

Ей, аспандағы аппақ Ай!
Жердегі тас саған жамырағанда,
Мен де ұмтылып саған 
  қараушы ем.
Жалғыздық жанымды    
  жаралағанда,
Саған айтып сертімді
Аппақ жүзіңе таңдана 
  ұзақ тұрушы ем!
Ей, аспандағы аппақ Ай!
Үндемейсің сен неге  
Қайтқан қаздың қанатындай   
   иіліп?!
Мені неге күндейсің,
Қайдағы бір өткенімді келтіріп?!
«Мұңай!» – дейсің бе 
Мұртын жұлдырған шал сияқты?!
«Қызған!» – дейсің бе 
Қытымыр  тұл сияқты?!
Ей, аспандағы аппақ Ай!
Жердегі мұңдасың ем,
Бұлттан сені іздегем.
Көрдегі сырласың ем,
Қияннан сені іздегем.
Сырымды ұқ, 
Үндеме!..
Табысармыз екеуміз
Белгісіз түстікте!..
Үн қатпа,
Сыр бүкпе,
Сырсыздар – боз өкпе!
Тіл қатпа,
Тұр солай, жырақта.
Үндеме...
Тұрақта!..
Тұрақта!..

26.11.2004

     
       µpïàº
Бидайдай қаулап өскен
Мына қазақтың ұрпақтары
Тәуелсіздіктің туындай 
Неткен асқақ еді?! 
Жалт-жұлт еткен сымбаттары.
Арқадағы Астанадай өскелең 
Ақжарқын жүздерін көргенде, 
Мұң шалған ескі өлең.
Бұлттай сөгіліп көңіл көгінде, 
Өшкенім жанып,
Өлгенім тірілгендей
Шаттық күйге бөлендім.
«Жас қырандай заулаған,
Құмырсқадай қаулаған
Ұрпағыма тіл тимесін!» – деп,
Жаһандағы жалқы таудың
Жартасына күбірледім!..
Құлындай асау, лақтай ерке,
«Тәуелсіз Елдің
Ұрпақтары қаулай берсін!» – деп 
Атар таң мен батар күннің 
Алқызыл шапағына
Дұға үйірдім!..                                                   
                   01.02.2006. Қаратал
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Түн қараңғылығында қалғыған қара таулар мен қара орманды 
кең дала күн сәулесі шашыраған сәтте ұйқысы қанып, қолбауы 
шешілген сәбидей жайнап, жадырап шыға келді. Мана, ақ 
сәуле шығыстағы кеңістікті бозамық әлсіз нұрымен әлдилеп 

тұрғанда Бәйтерек қарияның көңілі де мұнар басқан табиғат әлемі сияқты 
жабырқап тұр еді. Жонынан күн жылуы өткен соң қатты ұйқы қапырығынан 
жеңілдегендей. Мыж-мыж болып тұрған тұла бойы сергек тартып, 
әлдеқандай көңілділік көңіл аспанын өз нұрымен жуып өткендей болды. 
Ауланың қақ ортасынан кесіп өтетін жеңді білектей арық суын жан-жаққа 
шашты. Бәйбішесі Майшекер де тарғыл сиырды сауып болған-ды. Қария 
күндегі әдетінен жаңылмай, сиырын өріске айдап, қайтар жолы көршісі 
Бекарыстың қақпасы жаққа көз салып еді, ол қол еккен аққайыңның түбінде 
әлдебір нәрсемен шұқынып отыр екен. Ту сыртынан: 

– Ассаламағалейкум! – деді. 
Көзілдірігін кеңсірігіне таман түсірген Бекарыс та:
– Ассаламағалейкум! – деді. 

ОТБАСЫНАН 
ӨРБІГЕН ҒИБРАТ
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Шайсұлтан Қызырұлы 
1940 жылы шілдеде ҚХР 
ШҰАР бұрынғы Сарысүмбе 
ауданының Мойылты деген 
жерінде өмір есігін ашады. 
1959 жылы Үрімжідегі 
Шыңжаң Тіл институ-
тын бітіріп, Шыңхуа 
агентігінің Шыңжаң 
бөлімшесінде журналистік 
өмірін бастайды. 

Шәкең ұзақ жылдар 
бойы проза саласында 
табысты еңбек етеді. 
Көптеген әңгімесі, ондаған 
повесі мен «Дабыл», 
«Бұлаң дүние», «Қайқая 
шапқан қаракер» романда-
рын жариялаған. Шәкең 
– Қытай Жазушылар 
Одағының, Шыңжаң Жа-
зушылар  
Одағының мүшесі. 
Шыңжаң телефильм 
аударма орталығында 
қызмет атқарған. Таны-
мал аудармашы, редактор. 

Сонымен, сәлем берісіп, салем алыспаған екеуі кем шақ үнсіз қалды. Аңдысып 
барып алыса кететін балуан сияқты көздерімен арбасып отыр. 

– Неге сәлем алмайсың? 
– Сен неге алмайсың? 
Жас шағынан бірін бірі жыға алмай жүрген екі қарт бірінің сәлемін бірі алса, 

бірінен бірі үлкен болып кететіндей алғаш дидарласқанда өстіп қалатындары бар. 
Екеуінің бұл өмірде итжығыс түсіп жеткен жерлері де – осы сияқты. 

Жастайынан үзеңгі қағыстырып, иықтасып келе жатқан бұл құрдастардың 
өмірі қызық. Мойны бос шоқпар сияқты солқылдақ саясат тұсында екеуі екі қора 
қой баққан. «Қылмысын» жуу үшін емес, екеуі қойды қызық үшін баққандай 
тыраңдап бір қалып еді. Сонда өрісте жүріп насыбайларын атып тұрып, кең 
далаға сыймайтындай-ақ қағысып қалатын да, қарқылдап күлісіп, қосылып кет-
кен қойларын түсіне қарай бөлісіп алып, ымырт жабыла үйлеріне қайтатын. Е, 
о да – бір қызыққа толы тірліктің көбең күндері екен ғой! Енді міне.... Екеуі де, 
үйдегі шүйкебастары да салқын жон, самал төс сахарадан айырылып, қаладағы 
балаларының қолына қарап қалып отырғаны түрі – мынау. Қартайған шақтарында 
бейнеттен айырылып, зейнетті болып отырған кездерінде сонау артта қалған құнан 
қойды ат үстінде тұрып іліп алатын, кұйрық майды білемдеп-білемдеп жұта сала-
тын ғазиз күндерін сағынатын сияқты. 

Екеуінің үйі жаңа көшенің оң жақ қапталындағы жағалауда тұрады. Ортада бір 
там ғана бөліп тұрғаны болмаса, шыныаяқтары ауыспайтын күндері кемде кем, 
баяғыдағы өрісте қосылып кететін қойлары сияқты. 

– Не қып отырсың, Бекежан? 
– Не қып отырғанымды көріп тұрсың ғой. Сен сияқты өріске айдайтын сиы-

рым жоқ. Кітап оқып отырмын.
Бәйтерек қаланың шығыс жағындағы күн сәулесі жонынан сипаған тау 

шыңына көз салып тұрды да Бекарысқа бұрылды. 
– «Кітап оқыған кісінің көз майы таусылады, қалам ұстаған кісінің саусағы 

мұқалады» деп осы күнгі кейбіреулер бәтуа тауып жүр ғой. Осы сенің көзмайың 
таусылмайды-ақ екен,– деді де, – Әй, Бекежан әлгіңді әкелші! – деп қолын созды. 

– Әлгің дегенің не? 
– Монтансымай насыбайыңды әкелші. 
– Тоқалда ғой насыбай, сонан барып сұра. 
– Тоқалдың жөні бір басқа. 
– Қағылдық қой бәрінен, – деді Бекарыс бұрыл мұртының астындағы 

жұқалтай ернінің шетін жыбыр еткізіп, – «темекінің түтінімен ұлдың кекілі 
сарғайды, насыбайдың суымен сақалың сарғайды, отырған жеріңді қақырып-
түкіріп былғадың», – деп тоқал қыржия берген соң шақшаны соған бергем. 

Бәйтекеңнің көзіне қарай салбырап тұратын қалың қасы оқыс жиырылып, 
сала-сала әжім басқан кесек дидарына реніштің ызғары ойнап шыға келді. Әліге 
дейін қылау шалмаған қошқар мүйіз мұртын сипап, үнсіз қалды. Әнеукүні екеуі 
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ауаша қалған бір сәтте сырласып отырып, Бәйтерек 
өз басының болымсыз мұңын бір шағып еді, – осы 
кезек сонысын баттитып бетіне басқанына ренжіді 
ғой деймін. Әттең, бір насыбайдан қалатын қазақы 
көңіл-ай! 

Құрдасын алғашында осылайша бір тулатып 
алып, одан кейін сабасына түсіретін әдетімен: – Әй, 
қайда барасың, тоқта. Мә!– дегенде, Бәйтекең жалт 
қарады. 

Түп жағы дөңгелектеу, иық жағы биіктеу, сап-
сары мейіз өңдес шақшаның домалақша тығынын 
суырып алған Бекарыс: – Тырнағыңды ұста! – деді 
тікесінен тік тұрған қапсағай тұлғалы Бәйтерекке 
шалқая қарап. 

Тұнжырап тұрған Бәйтеректің көкшіл көзі 
күлімсіреп: 

– Шақшаңды әкел бері, өзім салып атайын, 
сенің шым-шымдап бергеніңе құмарым қанбайды. 

Бекарыс шақшасын бермеген соң, Бәйтерек амал-
сыздан қолын созды. Сараң әйелдің саусағының ара-
сынан сығымдап шығаратын дәні сияқты, бір атым 
насыбайды бас бармағының көбесіне аз толмас етіп 
салды. Қылшығы қайырылып сыртына қарай теуіп 
тұратын кең танауының желбезегін қақтыра насыбай 
иіскегенде, қатты түшкірді ол. Осы сәтте қастарына 
Ақжамал да жеткен еді. 

– Көтек, мынасы қай түшкіргені! – деп 
Бекарыстың үшінші алған әйелі сылқ-сылқ күлді. 

Көзі жасаураған Бәйтерек танауын қысып-қысып 
қойып: 

– Мұрным қышып келіп еді, шалың ғой мені 
түшкірткен, – дей салды. 

– Сенің мұрның өле-өлгенше тозбайды ғой. 
Жүріңдер үйге, шай дайын, – деді. 

Үшеуі аулаға кірді. Жеміс ағаштары, гүл егілген 
Бекарыстың ауласы кең еді. Ақжамал екеуіне су 
құйды. 

Бәйтерек шет-шетін қызыл жіппен кестелеген ақ 
орамалға қолын сүртіп жатып: 

– Еркектің мұрны кәртимесе, әйелдің көңілі 
кәртеймеді ғой, – деп еді, – Ақжамал мөрі таймаған 
маржандай тістерін ақсита күлімсірегенде, қара торы 
жүзі ерекше нұрланып кетті. 

Сұлулықтың табы әлі семе қоймаған оның 
сүйкімді ажарына бұрынғысындай қызыға қараған 
кәрі көз де, кәрі көңіл де іштей бір шырай тапқандай 
еді. Баяғы жас дәуреннің қызуы маздап тұрған 
көкірек жұлдызы қайта жамырап нәрленгендей. 

– Бәйбішең іздеп жүрген, өкпелесіп қалғаннан 
саусыңдар ма? – деді Ақжамал оны әзілмен әңгімеге 
жетелеп. 

Бәйтерек сәл шегініп, анадай жерге барып, 
үсті-басын қағынды. Қайта оралып, Ақжамалдың 
қасына келді. Бәтеңкесін шешіп, тошала өңдес 

жүзімі салбыраған баранның астындағы сәкіге келіп 
отырды. Ақжамалға көзінің астымен сығырая қарап 
отырып: 

– Е, Жамал, – деді даусын көтере сөйлеп, – Оған 
өкпелер күн де, өктемдік етер түн де алыстап барады 
ғой. Мен байқасам, көңілдің көк бестісі екен ғой ша-
бысынан танбайтын да, қартаймайтын да... 

Ол осы бір сөздерді айтқанда, талай қырқаның 
ар жағында қалған бозбалалық шақтар, сауықты 
күндер, Ақжамалмен қоса көз алдына оралғандай, 
жан сарайы осы сәтте тұман басқандай болып кетті. 

Дастарқан жайылды. Жастайынан бір ауыл-
да өскен Ақжамалдың қағылез қимылына, қыл-
қыбыры жоқ тап-таза тамағына, кіршіксіз, сызатсыз 
шыныаяғына тап бір алыстан келген бейтаныс адам 
сияқты тесіле қарап отырды да: 

– Е, Бекежан, маған қарағанда қолғанатың жас 
қой, Майшекер екеуміз балалар жоқта, бірімізді-
біріміз жұмсаймыз, – деп төрдегі құсжастыққа 
шынтақтады.

Кепешін алып, таудың жықпыл-жықпыл сайы 
сияқты төбе құйқасын мыжып-мыжып қойды. Осын-
дай бір бас қосқан сәтте олар әзілдесіп, әңгімелесіп, 
өткен-кеткендерін еске алып жырғап қалушы еді. 
Ақжамал Бәйтеректің бетіне қарап отырып: 

– Майшекер менен қаншалық үлкен дейсің, 
үлкейтіп жіберген өзіңсің. Ауыл бастығы болдың, ат 
үстінде жүріп, дайын тамаққа үйренген жалқаусың. 
Қаланың еркектері сияқты қазанның бір құлағын 
ұстай жүруді ұқпайсың. 

Бәйтерек пен Бекарыс қатарласа күлді. Күлкі 
үстінде қолына қаймақ салған саптыаяқ ұстап Май-
шекер келді. 

– Іздеген шалың бас жібін сүйреткен азбан 
құсап жаңа келді. Айдап қайытқалы келдің бе?– деп 
оларды тағы күлдірді де Майшекердің қолындағы 
саптыаяқты алды. 

Майшекер Бекарыстың тізесінен баса отырды. 
Төртеуі осылайша өз зауқымен бір бас қоса 

қалған кездерде қызықты жәрмеңке ашылғандай 
шұрқырасып, гуілдесіп қалатын. Бала-шағалары да 
қастарынан алыстамай, кеңес тыңдайтын. Төртеуі 
қызыл күрең шайды ұзақ ішіп отырғанда, әңгімелері 
отбасынан озып, мансапқа да, бүгінгі сауда-саттық, 
аярлыққа да ауысатын. Кейде Бекарыс әңгімесін 
әлемдік деңгейге де, тарих қатпарларына да соза 
тартатын. Сондықтан-ау әйтеуір осы үйден қашан да 
адам аяғы үзілмейтін. Сол топтың алдыңғы легінен 
Бәйтекеңнің төбесі көрінетін еді. Бәйтекең қою құла 
шайды құлағын қайшылап, терлеп-тепшіп іше оты-
рып ойында жүрген, өзі толық көз жеткізе алмаған 
бір түйінді бүлк еткізді. 

– Осы жолғы сайлау кезінде Құдай атып ауы-
рып қалғанымды қарашы! Бір сасық тер денемнен 
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таусылмай меңдетіп, жатып қалдым. Қиқым қалай, 
орнын сақтай алды ма? 

Бекарыс қолындағы шай шынысын түбінен 
ұстап, саусақтарының ұшымен дөңгелентіп отырып, 
ойлы көзін жан-жағына аударды. Ыстық шайды соза 
ұрттап қойып: 

– Е, Қиқымың алдыңғы сайлауда баппен емес, 
күшпен шауып, шылбырын ұстатқанын білесің. Бұл 
жолы... 

Бекарыс сөзінің соңын жалғай алмады ма, 
жалғағысы келмеді ме, – кілт тоқтап қалды. 

Дегбірсізденген Бәйтекең жар қабағының түбінде 
шоқтай жайнаған қаршыға көзін жыпылықтатып: 

– Иә, сонымен, бұл жолы қайтты? Түсіп қалмаса 
болды ғой, – деп Ақжамалға көзінің құйрығымен 
қарап қойды. 

Ақжамал оның ар жағында бір толқу жатқанын 
сезді. Әзілден басқа сөз арасында күйеуінен аспай-
тын ол Бекарысқа құлақ түрді: 

– Бәйтеке-ау, атың жақсы-ақ қойылған. Деген-
мен терек болып бізге саяң түспеді, діңгек болып 
үйге күшің жетпеді. Сайлау қай теңің, онан да 
Майшекердің сиырын сауғызып, қаймағыңды жеп 
отырсаң да, жетер. Босқа жатқан әңгіме қайда? 

– Әңгімеңе де ақша аласың ба? 
– Алмағанда! Қазіргі тұста табаны мен аузы 

қимылдағандар да ақша алып жатыр ғой. Бір сағат 
сабақ өтсем – алпыс сом. Бұрын айлыққа қарап, сабақ 
өтіп текке әңгіме, ақыл айтып келіппін. Ақпараттың 
ақылы болған сияқты әңгімеге де ақы қажет. 

– Алсаң – алшы, мынау отырған Майшекерді 
қосып алшы. Қиқым сайлаудан қалай өтті? Осыны 
айтшы не алсаң да. 

Бұл екеуі отырған әңгімеде Бекарыс қашанда 
оның қитығына тиіп, шамдандырып алатын әдетімен 
бір шақ оны бұртитып барып әңгімеге көшті. 

– Бәйтеке, кішілеу болса да, билік ұстап көрдік 
қой. Сен мал басқардың, мен шәкірт басқардым. 
О да – бір тарихи кезең екен. Былай қарағанда, 
байлық деген – бұлғақтаған қыз екен де, билік де-
ген – алақандағы мұз екен. Байлық пен билік қашан 
да бір кісінің қолында ғұмырлық тоқтап қалмаған. 
Ұзағанда ұрпақ жалғап барып үзіліс жасаған. Ал 
Қиқым сияқты азаматтар ит малтуға салып жүріп, 
тағы бір жерден шығар. 

Бәйтерек оның сөзін түсінбегендей қабақ шытып 
төмен қарады. Әңгіме кем шақ үзіліс тапқан сәтте, 
қызметке кеткен ұлдары мен оқуға кеткен немерелері 
де іркес-тіркес келіп жатты. Бекарыс Ерзат пен 
Ердостың жұп жазбай келгеніне қуанды. Бір күнде 
талай жайылып, талай жиылатын Ақжамалдың 
дастарқанының шеті балаға толды. Бәйтеректің ұлы 
Ердос өткен жылы ғана бөлім дәрежелі, Бекарыстың 
ұлы Ерзат биыл ғана әкімнің қолғанаты болып 

қызметке жегілген еді. «Осы екеуі тыңдап қалсын, 
ғибрат алсын» деді ме екен, – Бәйтерек тағы да 
әңгіме қозғады: 

– Сонымен, Қиқым қайда қазір? 
– Мына екеуінен сұрасайшы, кезек осыларға 

таман ауып келеді ғой. 
Екі азамат үндеген жоқ. Шамасы «екі шалдың 

жайшылықтағы әзіл-қалжыңы, қысыр кеңесі» деп 
назар аудармаған шығар. 

– Айтыңдаршы екеуің: Қиқым қалды ма, сай-
ланды ма? 

Бәйтекеңнің даусы қышқылдау шықты. 
Екі жас ауыз ашпаған соң Бекарыстың бүгін бір 

сөйлеп қалғысы келді ме, әлде аспаннан былғары 
жауғанда құлға тиетін оқшантайлық сияқты кішкене 
мансап алған екеуіне ғибрат болсын деді ме, – 
кітаптардан оқыған билік жайындағы әңгімелерді 
сабақтады: 

– Коммунизм туын тұңғыш көтерген Кеңес 
Одағы быт-шыт болып ыдыраған кезде қайсыбір 
республиканың Президент сайлауы жүріліпті. 
Сонда бір пысықай: «Сайлауға түсіп Президент 
боламын» деп ақшасын қағаздай шашса керек. 
Шарапты қымыздай сапырып отыр, бірнеше тең 
аяқкиім әкеліпті де: «Алдымен депуттарға сыңарын 
таратамын, бақтарың жанып, мені сайлай алсаңдар, 
қалғанын сол кезде доллармен қосып таратамын», – 
деп өрлі-қырлы борбайлаған екен. Бірақ әккілердің 
бағы жанбаған ғой. 

Бәйтерек оған оң жақ құлағын таятып, тізесіне 
тізесін тиістіріп отырған. Шайтан шаққандай селт 
етті де: 

– Ойпыр-ай, «Естімеген елде көп» дегендей, 
әлгі немең нағыз елге жат екен, ә! Е, сонымен, 
қайтты екен пақырың?– деді тамсанып. 

Бекарыс көкшіл жейдесінің жағасынан ұстап, 
желпініп қойып жалғады сөзін: 

– Заманнан заман асып, ғылым-техника 
дамыған бұл ғасырда адамдардың аярлығы да асып 
бара жатқан жоқ па?! Онан да асқан біреу шығыпты 
да әлгінің сыңар аяқкиімі әркімнің қолында кетіпті. 

Отырған үлкен-кіші ду күлді. Майшекер осы 
тұста желкесіне таман сусыған ақ жібек жаулығын 
еңбегіне қарай тартып қойып:

– Е, алаяқтар «екі асаймын» деп қақалып 
жатқан жоқ па! деп Ақжамалдың қара санын бір мы-
тып қойды. 

Жаңа құйылған ыстық шайға бір қасық сары май-
ды тастап жіберіп, бал қасықпен сапырып-сапырып 
жіберді. Одан соң дыбыс шығармай ұрттап, – бір 
кезде қолымыздың ұшын бергенді қойып, шай құйып 
беруге арланатын алаяқтар ебін тауып өрлеп жатқан 
жоқ па, соның бірі өзіңнің өңештеп сайлатқан 
Қиқымың емес пе еді? 
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Осы тұста Бәйтекеңнің еркектігі ұстап кетті-ау, 
қыртыстанған маңдайы жоғары таман жиыры-
лып, көз алдының салбыраған еті жыбырлап кетті. 
Әлдебір істі қате істеп алған сияқтанып бәйбішесіне 
қарады: 

– Иә, сайластық қой. Әйтеу арғы тегі таза, тап-
тақыр кедейдің ұлы болған соң. Сайлау сағатында 
өкірештегенім рас. Үлкен кісілер де сайлау жағында 
болған соң. 

– Сен осы, кешегіні бүгін ұмытып қаласың. 
Қарашы мына Бекежанға, бес жастағы естігенін ал-
пыстан асса да, бес саусағындай санап береді. Әй, 
ұлдар, тыңдаңдар Қиқымның қалай сайланғанын,– 
деді де Майшекер сөйлеп кетті. – Қиқым сайлауға 
түсетін жылы халық бөлімі бастығы еді ғой. Сол 
кезде қағып-соғып жинаған, елден сұрап алған 
дүниесін оңды-солды шашты ғой. Ол тай сойып, 
табақ тартқанда: «Менің сайлауға түсудегі мақсатым 
– жеке мүддем емес, осы қарайған қауым үшін, енді, 
бір жағынан, жоғарыдағы үлкен кісілер мені жұмсап 
отыр. Бүгін тай жесеңдер, ертен қартасы қарс 
айырылған енесінің етін жейсіңдер, қандай талап-
тілек, қиыншылықтарың болса міне мен орындауға 
уәде беремін!» – деп кеудесін қаңғырлатып қаққан 
еді ғой. Ол бағы жанып, таққа отырған соң уәдесіне 
опасыздық етті. Мұң шағып барғандарды есігінен 
қаратпады. Дәм атқыр! Салдырып алған сарайын 
қарашы! Отбасындағы қатыны да жұп-жуан кадр 
болды. Орталауға көшпей қалған балдызы әйелдер 
бірлестігінің бастығы болып шекесінен қарап 
жүрген жоқ па? Ал біздің шал қырық жылды қалғып-
шұлғып өткізіп, ендігі түрі мынау, қашан көрсең 
балаларға: «адал бол, аман бол, таза жүр», – деген-
нен басқа айтары жоқ сияқты. 

Майшекердің ыза-құрты қозса керек. Шеке та-
мырлары адырайып, қара торы шырайы талаурап 
кетіп еді, оның сөзін Ақжамал да қостай жөнелді: 

– Егер мынау ұлдар озат оқып, университет 
тауыспаса, күресінде қалар еді. Әйтеу бағы жанып, 
ілінді ғой. 

– Иә, сөйтті ғой, қарғаларым! Әйтеу кісінің 
қолына қаратпай келеді, – деп Бәйтекең ұлдарға 
бұрылды. 

Ескеуілдей сөйлеген үшеуі тыныстап қалған сәтте 
Бекарыс сөз қозғады: 

– Ана жолғы сайлауда әлгі Ошақбай ақсақал 
аузындағы насыбайының сары суын түкіріп тастап: 
«Қиқым сайлауда тізгін ұстатты», – деп рулы елі 
қуанып жатыр ғой, «Баянды болсын!» деуден басқа 
не айтамыз? Біреулердің сүйенген иесі күшті бо-
лып, қатардың ең соңында болса да, шаппай бәйге 
алып жатыр. Біреудің артқан көлігі күшті болып, 
Көктөбеден қоныс алып жатыр. Ана жылы Күйікбай 
отырып қалған баласын ұзатқанда сақалынан сора-

сы сорғалап жылады ғой. Сонда біреулер: «Күйеке, 
кемпірің жылағаны жөн-ақ. Ал сенікі не, қой ары, 
қайдағы сорымды бастамай!» – десе ол жыртық 
көзін сығырайтып тұрып: «Е, кемпір «Балам кетіп 
барады», – деп тұр ғой. Мен «Осы балам көп өтпей 
қайтып келе ме!» – деп жылап тұрмын», – депті. 
Мен: «Осы Қиқым ендігі сайлауға жетпей қалар 
ма», – деп алаңдап тұрмын. Ұлық болған кісі де 
ел ығысар айбар, қараса – тойғыссыз кесек келбет 
болуы қажет қой. Шақшадай басында шұнтиған 
құлағы бар, екі ұрты суалған, аузы шүршиген, тана-
уы қусырылған, екі көзі жыртиған, тайынша бұқа 
сияқты тыртиған осы күлегеш Қиқымның ел басқару 
өресі отбасынан аса алмай қалар ма?! дегенде, біз 
оған: «Асыл зат кішкенеден шығады, бұршақтай 
алтынның құны қаншалық, қазандай қара тастың 
құны қаншалық?» – дегенімізде, ол: «Е, көз – таразы, 
көңіл – болжағыш, қызығын кейін көреміз» деп кетіп 
қалған еді. Ал бүгінгі таңда... 

Бекарыс шақшасын алып насыйбай иіскеді. 
Бәйтекең үлесін жібермеді. Насыбайды ерніне басып 
қойып: 

– Иә, сонымен, бүгінгі таңда дейсің ғой, – деп 
үн-түнсіз әңгімеге құлақ ұрған ұлына қарап қойды.

– Қашан да халық таразы ғой. Халық айтса – 
қалп айтпайды. Айбарың болып, ақылың болмаса да, 
ақылың болып, айбарың болмаса да, қолыңа халқың 
тоқтамайды. Кейбір айбарлы қара күшке басып, ел 
бұзады. Кей ақылды көңілшектік істеп көпті ыды-
ратып алады. Би бола салу оңай сияқтана береді де 
әділ билік айту қиынның қиыны сияқтана береді. 
Мен оқыған бір кітапта ел басшылары жайында мы-
нандай тағыламат бар екен, – деді де буындары шоды-
райып, тамырлары адырайған саусақтарын күтірлетіп, 
әлденені ойлағандай баранның ашық аралығынан 
ауланың арғы мүйісіне қарап отырып қалды. 

Ақжамалда жасында, жастық көктемі жайнап 
тұрған бал дәурен кезеңде, Бекарыс пен Бәйтекеңнен 
мүшел жас кіші болса да құрдастардай алысып-
жұлысып, ойнап-күлген. Бойжетіп шашбауына 
сөлкебай, қамзолына күміс тана, алтын түйрегіш 
сияқты моншақ тағып жүрген тәтті күндерде де осы 
екеуіне жуық жүретін. Кейінірек Бекарыстың әйелі 
қайтыс болып күйзелген күйкі күндерде екеуінің ара-
сына дәнекер болуы да, Бекарыстың көңілін суытпай 
көрпесіне кіруіде сол бір көңіл жуықтығынан болса 
керек. Міне қазірде сол бір сырластықтың ыстығы 
суымаған, көкейде қатықтай ұйып қалудан ба, әзіл-
қалжың арқауы үзілмеген еді. Ақжамалдың ажарына 
әжім кестесі түсіп, саркідірлік деген бәлекет самай-
ына күміс қылауындай ұрланып кірсе де баяғыдағы 
тәтті күндердің табы таңдайында тұрғандай еді. 
Сондықтан ба екен, Бәйтекеңнің жаурынынан нұқып 
қойды. 
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– Сендерге ойдан қиыстырған шатпақты ай-
тып, алтын уақыттарыңды зая еткім келмейді. Бір 
оқымысты былай деп жазған екен: «Әр ғасырдың, 
әр қоғамдық құрылымның өзіне орай елбасылары 
болады. Олардың билік ұстау құпиялары да болады. 
Басшы болған кісі қарауындағы халайықтың сый-
құрметіне бөленгісі келсе бойынан қайырымдылық, 
адалдық, адамгершілік, жан тазалығы және 
өзіне деген сенім қасиеттері менмұндалап 
тұруы шарт». Тағы бір оқымастының кітабынан 
билеушілерді қалпақтай ұшыратын мынадай 
сүйкімсіз мінездемелерді оқыдым: «Басшылардағы 
тұрақсыздық, жеңіл ойлылық, дөрекілік, сезімсіздік, 
дұрыс шешім қабылдай алмаушылық сияқтыларды 
халайыққа сездіріп алсаң, бағынышты адамдарың 
сені алдауға, ақымақ етуге дайын тұрады. Ал «осын-
шама қауымды басқарады, халық көшін көгалға 
қондырады» деген біздің Қиқым қалай болды? 
Осыған ойым жетпейді. Сайлауға келген өкілдер 
сайланушының жетегінде кете ме әлде сайлау саяса-
ты түсініксіз бе? 

Әу баста екеуі жай қалжыңмен отырып, ендігі 
жерде шешуі қиын шиелі әңгімеге көшуін Ақжамал 
алғашында «қысыр кеңес» деп ұққан еді. Байқаса 
– тамыры тереңде жатқан ғибратнама екенін енді 
түсінді. Ана бір жолы ол ауылға барып, қайтарында 
мәшине тосқаны бар. Сонда Қиқымның қызыл бет 
қатыны мәшиненің алдында шіреніп отырған. Қол 
көтерген Ақжамалға ернін шүйіріп, тоқтағанды 
қойып, басып-жаншып кете жаздаған. Сонда 
қорланғанын сұрамаңыз. Сондағы: «Ерзатым ер 
жетсе, тірі жүріп, билік ұстай қалса, алдымен, 
қайырымдылықты хат қып жазып, қолына ұстатып 
қояр едім», – деген серті есіне оралды да: 

– Алтынның қолда барда қадірін ұқпайтын 
кісінің баласы емессіңдер ғой. Жас өсіп, жарлы 
байыды. Әкелеріңнің сөзін еске сақтаңдар, адыра 
қалғыр Қиқым құрлы болмайсыңдар ма?! – деп еді. 

Алысқа кеткен ойын жинап алған Бекарыс екі 
азаматқа қарап қойып, әңгімесін жалғады! 

– Шығыс философтарының билік жайында 
жазған шығармаларын оқып жүргенімде олардың 
мынадай бір ақылия сөздері жадымда қалыпты: 
«Елбасылары бұрын мынадай үш топқа жіктелген 
екен: Біріншісі – құдайдың өзі маңдайына жазған, 
ақыл дарытқандары. Бұлар ұзақ мерзім билік 
ұстап, тақтан таймаған, қарашасына ересен пайда-
лы істер істеп берген. Екіншісі – өзгенің істегенін 
көріп, билік жүргізгендер. Бұлар тым алаяқ, әккі 
келеді. Қоғамға өзгеріс жасайтындай жаңалық 
жарата алмайды, ескіні ғана шеңгелдеп ұстауға 
бейім тұрады. Үшіншісі – өзі білмейтін, өзгеден 
тәлім алмайтындар. Бұлар билік басына кездейсоқ 
келеді. Қолындағы биліктен оңай айырылып қалады. 

Олар бар шаруаны айқаймен, әмірмен тындыруға 
құмартады. Түбінде елі қырғынға, байлығы тонауға 
тап болады». 

Бекарыс әңгімелеп отырған кезде Бәйтекеңнің 
есіне Қиқымның бір қылығы орала кетті. 

Қиқым билік басына шығып, жыл өтпей жатып 
үй салуға кіріскен. Бәйтекеңнің естуінше, «ол үйінің 
үлгісін Алматыдан барып әкелген», – деседі. Оны 
суреттеп жеткізуге тал бесікпен құрым туырлықтың 
ішінде есейген Бәйтекеңнің тілі жете бермейді ғой. 
Үй біткен соң ақшелек Бәйтекең «құтты болсын» 
айта барған. Құдай сақтасын, ол қай есігінен кіріп, 
қай тесігінен шыққанын аңғара алмайды ғой. Үй 
астында үй, үй үстінде үй, іші-сырты түгел аппақ 
мармар тастан қиюлап жасалған сияқты көрінген. 
Бет жуатын, дәретке отыратын қуыстары да ішінде 
екен. Қабырғаларын қойып, жеріне дейін кілем 
төселген. Ауласының ішін-ау десеңші: жайлаудың 
жап-жасыл бетегесі мен қарағайын, қарақаты 
мен бүлдіргеніне дейін қолымен көшіріп әкеп 
қондыра салған. Сонда, Бәйтекең таңдайын тақ-тақ 
қағып: «Қарағым-ау, көзі тірісінде әкең Қайысбай 
армандаған жұмақты қолыңмен жасап алған екенсің, 
құтты болсын!» – деп шығып кеткен. 

Бәйтекең әңгіме арасында осы бір ойында 
жүргенін айтып еді, отырғандар ду күліп жырғасып 
қалды. 

Ол осылайша шалқып бара жатыр еді, қашан да 
отбасында ыстық-суығын теңгеріп отыратын Май-
шекер: 

– Әй, шал, тыныш отыршы әңгімені ыдырат-
пай,– деп сөзге араласты. – «Бас-басыңа би болған 
өңшең қиқым, мінекей, бұзған жоқ па елдің сиқын?!» 
деп Абай атамыз айтқандай, үкіметтің тәртібін 
ғана емес, ата салтымызды бұзып жатқан жоқ па?! 
Сен «бейіш» деп отырған үйіне туыстары келсе, 
босағасынан аттатпай, кілетінен жолға салады екен. 
Ондай кісі кіргізбейтін бейіштің бейіттен несі артық! 

Дастарқан басын тағы тыныштық кернеді. Ер-
дос пен Ерзат сағатына қарап еді, олардың қызмет 
уақыты таяп қалғаны сезген Бекарыс осындай бір 
бас қосқанда ойына алғандарын айтып қалғысы 
келіп, оқығандарын еске алды: 

– Мен оқыған кітаптарда: «Биліктің тағы екі 
түрлі тармағы бар» – делінген. Біріншісі – жалпы 
қауымға кіршіксіз пәк ниетімен қызмет өтейтіндер, 
енді бірі – өзінен, туған-туысынан аспайтын, пара-
мен сасық кеңірдек ететін көпестерге жығылатын 
билеушілер. Енді, бір жағынан, басының маңайында 
жағымпаздар мен екіжүзділер жүреді. Олар орын-
сыз мадақтайды-ау келіп. Сонымен барып араны 
ашылған жібі бос басшы қалай құлағанын аңғармай 
қалады. 
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Әңгіме осы араға келгенде, Бәйтекеңнің көзі 
шырақтай жайнап, әлдебір нәрсені ойлағандай, 
мойнын оң жақ иығына қарай қисайтып қимылсыз 
отырып қалды. 

– Е! – деді даусы дірілдеген Бекарыс әлденеге 
күйінген күйікті әуенмен, – Қызығымен кімдерді 
алдамаған еді бұл шолтаң дүние?! Кімдерді 
адастырмаған?! Адам пендесі болған соң адасады, 
өкінеді екен артынан. Елбасылардың алданбау, 
адалдықтан айырылып қалмау үшін дүние-боққа 
қызығып жүзі қара болмау үшін бұрынғы өткен да-
налар артына көп ақылия қалдырған ғой! 

Сөйлеп отырып қыртыстанған маңдай 
терісін жоғары-төмен жиырып қойып: – Махмуд 
Қашқаридың кітаптарында: «Әмірші жат елден өзіне 
арнап сарай соқтырса, бұл – жаман ырым. Басына 
қиын-қыстау күн туса, қашып барып паналаймын» 
дегенді білдіреді. Бұл – халқыңның алдында жасаған 
сатқындығың. Сен билеуші болғаныңмен, халықтан 
артық емессің, бір топырақта туады екенсің, енде-
ше, осы топырақта халқыңмен бірге өле біл», деп 
жазғаны қандай керемет! 

Бәйтекең де ғажап бір мінез бар. Өзі көсіліп 
тыңнан әңгіме қозғай алмайды. Десе де біреу 
әңгіме бастаса қостауға, жетелеуге ағып тұрады. 
Саясатшының сартабан қағушысы сияқты. Бекарыс 
шарбысынан жарылып әңгіме желісін ширатқанда: 

– Әй, Ердос, Бекежан айтпақшы, Қиқым басқа 
жақтан салдырған қора-жайы болып, демалысқа 
кеткеннен сау ма? Мен тұмауратып жазылғалы 
қақпасы ашылмаған түрі бар, біле алдың ба?– деді 
көлденеңнен сауал тастап. 

Ердос балапан жүзінен нұр шашып күлімдеді. 
Өзінің кішкентай шағынан қалыптасқан әдеті бой-
ынша оң жағындағы ұры тісін көрсете езу тартып: 

– Сіз тұмауратып жазылғаннан ілгері басы ауы-
рып жүрген, жақыннан жаман хабар ести алмадым, 
– деді. 

Дастақхан жиылды. Әлі де қимылсыз сабыр 
сақтаған балаларына қарап қойып, Бекарыс: 

– «Ханда қырық кісінің ақылы болады», – 
деп ата-бабаларымыз босқа айтпаған шығар. Ел 
басқарушының қызметтегі шеберлігі, әрине, ақыл-
парасаттан келеді ғой. Осы былтыр ғана зейнетке 
шыққан әлгі бір замандасымыз бір ауданды жиыр-
ма жеті жыл басқарған екен. Көп оқымаса да көп 
көңіліне жақты, халықтың көшін аман-есен бір 
кезеңді асырып жіберді де бүгін рахатын көріп жа-
тыр. Қайда барса төр – сонікі, көлік те – сонікі, ал 
біздің Қиқымда қырықты қойып, неше қырықты 
қулықпен құрықтайтын амал бар еді, бірақ... 

Бекарыс кілт тоқтатты сөзін «Бәйтекең осы 
«бірақ» дегеннің ар жағында бір сұмдық жатыр-ау» 
деген оймен күйзеліп: 

– Иә, «бірағыңның» ар жағындағысын айт-
шы, түге? Қиқым байқұс та қайтсын енді. Қулық 
дегеніміз – саясаттың бір бұтағы секілді еді. Сонда, 
осы жолғы сайлауда салымы болмады ма екен? – деп 
көтеріле барып, құйрығымен сырғып, Бекарысқа 
таяды. 

– Салымы болды ма, салымды болды ма – әйтеу 
ол байқұсың ауысыпты. 

– Е, жасаған-ай, ауысқаны да жөн болған екен. 
Біздікі «алаштың аты озғанша ауылдастың тайы оз-
сын» деген ғой. Мінезінің азырақ шәркездігімен төте 
кететінін еске алмағанда, әйтеу жолыққанда маған 
сәлемін аямаушы еді. 

Бекарыс жастыққа шынтақтап көсіле қисайды. 
Ауладағы қаулай өскен ағаш жапырақтарында 
жылтылдаған күн сәулесіне қиғаштау көз салып, 
кейіндеп кеткен шашын алақанымен сылап қойып: 

– «Тез басында қисық ағаш жатпайды», – де-
гендей, халықты басқарған үкіметтің үкімі мықты 
болса, қисық кетіп бара жатқанды етегінен тартып 
қойып, шыжымдап қойса, ерекше бір бейбастықтар 
болмаса, оң-солына қарап бой түзеп отырар еді. 
Жағымпаздардың үйдегі шүйкебастардың да кей-
де басшылардың басын ауыртатыны, жағымсыз 
жаққа бастап кететіні болады. Арабтың жиһанкезі 
Әл-Идриси деген кісі мұқым Орта Азияны кезіп 
жүргенде: «Әміршінің әйелі билікке араласса, 
құлдың қатынының да аузы қышып тұрады», – 
дегені бар. Осы күнде Қиқым сияқты бауырлардың 
келіншегі билік тізгінінің бір жағынан ұстап ша-
ужайлайтынын қайтесің? – дегенде Майшекер 
қызынып кетті. 

– Бекежан, тұра тұршы, кім айтса – ол айт-
сын: тауып айтқан екен. «Құдай-ау, Қиқымның 
май бөксесі не деген түйтіксіз!» деймін-ау. Бір 
күні олардың көп балалы көршісі біздікіне жылап 
келді. Жағдай айтып барып едім Қиқымның әйелі: 
«Құдай толтыра алмаған құлқыныңды Қиқым қалай 
толтырады-ау, Қиқым осы сендер сияқты тойымсыз, 
шыптасына қуалаған шыбын қонбайтын, үлкенінен 
тартып кішісіне дейін шыр бітпейтін ши борбайлар-
ды қашанға дейін жарылқайды. К... бар деп туғанды 
білгенде, баққанды білмейсіңдер ме!» Топтың 
алдында сағымды сындырды», – деді ол. Міне, 
еркектерді осындай әйелдер бұзады. 

Әңгіме желісінен ауып кетпеуді ойлаған Бекарыс 
сөзін жалғады: 

– Ақылмандардың жазғанын, айтқанын 
зерделесең, ақылды адал басшылары өзінің туған-
туысынан көмекші ұстамаған екен. Өйткені олар 
халықтық мүддемен отбасы мүддесін шатастырып 
алады да қатаң тәртіпті жүзеге асыра алмай дал бо-
лады. Елбасы болған ұлық жамағат ортасындағы ай-
барлы, ақылды, әділ адамдарды жанына үйіре алса, 
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абыройға бөленеді, оларды сыртқа тепсе – «билігімді 
тартып алады» деп күдіктенсе – жауын молайтып, 
қолдаушысынан айырылып қалады. Мықтылардың 
бірі мыңға татиды ғой. Қай қырынан қарасаң да, 
бұрынғы билердің тарихтағы орны бөлек. Олардың 
кесім-шешімдерінде ешқандай құпия ымыраласу, 
алдын ала ауыз жаласып, келісіп алу болмаған. Та-
рих қатпарына бойлар болсақ, бұрынғы өткен ең 
үлкен билер кеңесі Тәуке ханның ордасында өтіпті. 
Сол кеңеске Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би, 
Әйтеке би, қырғыздан Қоқым би, қарақалпақтан 
Сасық би, Едіге билер келіп, ел мен жерді сырт 
жаудың сұғанақтығынан қорғау, халықтың бірлігі 
мен татулығын сақтау, адамгершілік, парасаттылық, 
ата-баба намысын таптатпау, хандардың ұстанып 
отырған жосыны мен елара қатынас хақында 
көкейлерінде жүрген ой-түйіндерінің бұлағын 
ағытып, халықтың болашағын көздеп, қабырғалары 
қайысқан екен. Олардың халық алдындағы беделі 
жоғары болыпты. Айтқан сөздері атылған жебе 
сияқты көздеген жерге жетіпті. Әне сондай, қара 
қылды қақ жарып, әділ кесім айтып кеткен аталар 
ақылиясын таразының бір басына қойып сынап 
көрсек қайтер еді. 

Сұрақ бейне өзіне қойылғандай-ақ, Бәйтекең 
селт ете түсті. Кірпіктерін қағып-қағып жіберіп, 
күжірейген мойнын Бекарысқа бұрды. 

– «Жол атасы – із», – дегендей, біздің қазіргі 
су жаңа деп жүргендеріміздің көбі көміліп қалған 
алтын тон сияқты екен-ау. Сілкіп-сілкіп киіп алсаң, 
ине-жіптен енді шыққандай жарқырап шыға келеді. 
Бүгінгі таңда таңсық болып, таңдай жібітіп жүрген 
философия дегеніміздің арқауын да бұрынғылар тар-
тып кеткен сияқты. 

Осы сәтте терезе ашық тұрған: төр үйден сағат 
қоңырауы естілді. 

Жастар жағы жұмысқа аттанғалы ыңғай байқатып 
еді, – Бәйтекең де орнынан қозғалып: 

– Бекежанның әңгімесі, Жамалдың тамағы 
тәтті екен. Келесі әңгімені біздің үйде тыңдармыз.... 
Ойбай-ау, ұмытып барады екем-ау, сонымен, 
Қиқымды қайда ауыстырып жібердіңдер? – деді 
сасқалақтаған бейнеде. 

Бекарыс күлді. Немкетті ғана: 
– Ауысқанын шын естімеген болдың-ау. 
– Иә. 
– «Ол осы жолғы сайлаудан қалғаннан кейін, есі 

ауысты», – деген. Қалғанын кейін естірсің. 
– О, Тәңірім, мансап деген – буынқұрт. Қызық-

ау, кейбір жібі бостар ойламаған жерден мансапты 
алып жүре алмай есі ауысса, біреулер мәнсаптан ай-
ырылып, есі ауысады екен, ә! – дегенде, Бәйтеректің 
көз алдына бірнеше күн алдындағы Қиқымның ерсі 
қылығы елестеп кетті...

Бәйтекең қақпадан шығып бара жатқан жастарға 
қарап тұрып: 

– О, Құдірет, «Көтере алмаған шоқпар басқа да, 
басқаға да тиеді» деген осы-ау! – деді де бәйбішесіне 
ілесіп қақпадан шықты. 

Екі жас иықтасып мекемелеріне таяды. Ердос: 
– Бек атам тарихтың алтын сандығы екен ғой, – 

деп еді. 
– «Алтынның қолда барда қадірі жоқ» дегенді 

көп айтамыз. Менің әкем алтын сандық болса, сенің 
әкең алтын кілт екен. Біз осы қалайша кілтті ұстай 
жүрміз! – деді Ерзат. 

Екеуі бір мектептен шығып, тағы бір мектеп-
ке кіргендей. Уылы мен шуылы көп кеңселерінің 
табалдырығынан аттады. 
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