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ЗЕЙНЕТАҚЫ

АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ЗОБАЛАҢ
АЛМАТЫДА
ЖОҒАЛҒАН
АРУЛАР
– Жо-жоқ! Ешқандай мәлімет
берілмейді... Тергеу ісіне
кедергі келтіресіздер...
Келте қайырылған суық жауап
бар үмітімізді үзіп, қарсы алдымыздан саңылаусыз темір
қақпаны тарс еткізіп жаба
салғандай, өте бір жайсыз әсер
қалдырды.
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Қолдан жасалған
бұл дүрбелеңнің
салымшылардың күні
бойы кезекте тұруымен
ғана аяқталмайтын түрі
бар. Енді адамдар шұғыл
түрде сатып алуға баспана
іздеуге шыққан. Демек
баспанаға деген сұраныс
бірден өсіп отыр. Осыған
орай оның құны да бірден
көтеріледі деген сөз. Оған
күмәнданудың қажеті
жоқ, біздегі тәжірибеге
сүйенсек елімізде
баға төмен түспесе де,
көтерілуі көзді ашыпжұмғанша болатын
құбылыс екені белгілі.
Баспана бағасының
көтерілетінін осы саланың
сарапшылары да айтуда.
Жылжымайтын мүлік
агенттігінің директоры Асхат Базарбаев осы жарты
жылда баспана бағасы
тағы да 10-15 пайызға
қымбаттайтынын айтады.

ТІЛ ТҰҒЫРЫ
БЕКІСІН ДЕСЕК...
Жалпыға белгілі, «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» деген тек заңнамалық құжатта
ғана жазылған сөз. Ал Қазақстанда шын мәніндегі мемлекеттік тіл – орыс тілі.
Оны мойындауымыз керек. Егер барлық мемлекеттік іс қағаздары негізінен
орыс тілінде ғана пайдаланылса, заңымыз орыс тілінде жазылса, жоғары-төмен
деңгейдегі жиналыс, басқосулар орыс тілінде өтсе, негізгі қатынас тілі орыс тілі
болса, оны мемлекеттік тіл демегенде не дейміз?

ПОРА СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ
НА РОДИНЕ В КАЗАХСТАНЕ –

ПРОМЕТЕЮ, АТЛАНТУ, ПОСЕЙДОНУ И ЙИМЕ-МАЙКЫ…
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Одним из самых масштабных и важных проектов нашего независимого государства является программа «Рухани жаңғыру». Эта программа особенно актуальна в наши дни, когда мы подводим итоги
за 30 лет Независимости.
Как отметил первый президент РК Нурсултан Назарбаев: «Без сохранения национального кода и национальной культуры не будет
никакого возрождения».
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МЕРЕКЕНІҢ
«ҮРЕЙІ»:
ІЗДЕНІСТЕР,
ІРКІЛІСТЕР

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31
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ҚАЙЫРЫМДЫ
ІСТЕР ЖАЛҒАСА БЕРЕДІ
Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев
Қайырымды істер марафонына қатысушыларды
құттықтады.
– Қадірлі достар! Баршаңыз
ды Тәуелсіздігіміздің 30 жыл
дығына орай ұйымдасты
рылған Қайырымды істер
марафонының табысты аяқта
луымен құттықтаймын! Бұл –
халқымыздың асыл қасиеттерін
дәріптеп, көпшілікті жақсылық
жасауға жұмылдыратын жал
пыұлттық жоба. Мерейлі жылда
елімізде қоғамдық маңызы бар
нақты жұмыстар атқарылуда.
Осы марафон – соның жарқын
мысалы – делінген Президенттің
құттықтауында. Ол бастаманы
бір жылдың ішінде 3 миллион
отандасымыз қолдағанын айтты.
– 15 мыңнан астам қайы
рымдылық шарасы ұйым
дастырылып, 200 мың адамға
көмек берілді. Мұның бәрі
Волонтер жылындағы игілікті
істер жалғасын тауып, дәстүрге
айналғанын көрсетеді. Әлемге
індет тараған кезде халқымыз

Осы жылдардың біздің еліміз
үшін маңыздылығы туралы
айтқан Мәжіліс Спикері олардың
Қазақстанның қалыптасуы,
дамуы және нығаюы үшін
маңыздылығын атап өтті. Со
нымен қатар, Нұрлан Нығматулин
Солтүстік Қазақстан облысы

ЕЛІМІЗДЕ ҚАЗАҚТАР САНЫ АРТТЫ
Мемлекет басшысы Премьер-Министр Асқар
Маминді қабылдады.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа
биылғы 1 қыркүйек пен
30 қазан аралығында
жүргізілген Ұлттық халық
санағының алғашқы нәти
желері туралы баяндалды.
Асқар Маминнің мәліметі
бойынша қазақстандықтардың
жалпы саны – 19 169 550 адам.

Отандастарымыздың 48,71 пай
ызы – ерлер, 51,29 пайызы
әйелдер. Қазақстан халқының
орта жасы 31,94 жас деп
көрсетілген. Жалпы халықтың
33,97 пайызы – 17 жасқа дейінгі
балалар, 19,72 пайызы – 1428 жас аралығындағы жастар.
Еліміздегі қазақтардың үлесі
– 70,18 пайызға жеткен.
Халықтың 59,05 пайызы,
яғни 11 320 410 адам еңбекке
жарамды деп танылған.

ЛАУАЗЫМДЫ
ЖЕМҚОРЛАР АЗАЯР ЕМЕС
ұлт болып ұйысудың озық үлгісін
танытты. Жомарт жандар каран
тин шектеулеріне байланысты
табысынан айырылған жұртқа
қолынан келген көмегін аяған
жоқ. Өз қаржысына дәрі-дәрмек
мен медициналық құрал-жабдық
алып берген азаматтар да аз емес.
Шын мәнінде, қиындыққа тап
болған адамға қамқорлық жасау
– қанымызда бар қасиет – деді
Мемлекет басшысы. Сондай-ақ,
Президент баспанаға мұқтаж
жүздеген отбасына қуаныш

сыйлаған «AsarUme», «Қарекет»
қорларының қызметі жоғары
бағалауға лайық екенін айтты.
– Мерейтойлық марафон
аяқталғанымен, көпшілікке
шарапаты тиетін қайырымды
істер жалғаса береді деп сенемін.
Жұртқа жанашырлық танытып,
халыққа қамқорлық көрсетіп
жүрген азаматтарға шынайы
ризашылығымды білдіремін.
Баршаңызға зор денсаулық, бақбереке тілеймін! – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЛАРЫ
Қазақстан Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
тапсырмасымен ел
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын
мерекелеу қарсаңында
Мәжіліс Төрағасы Нұрлан
Нығматулин Солтүстік
Қазақстан облысының
тұрғындарына мемлекеттік
наградаларды табыс етті.

www.qazaquni.kz

мен тұрғындарының тәуелсіз
Қазақстанның жетістіктеріне
қосқан елеулі үлесіне жоғары
баға берді.
Марапатқа ие болғандардың
арасында ғалымдар, ауыл
шаруашылығы тауарларын
өндірушілер, мұғалімдер мен
дәрігерлер, жұмысшылар мен
құтқарушылар, кәсіпкерлер,
әртістер мен спортшылар бар.
«Парасат» орденімен археолог
Виктор Зайберт марапатталды.
Ол Солтүстік Қазақстанның
ежелгі тарихы бойынша бірнеше
ғылыми жаңалықтардың, көптеген
кітаптар мен мақалалардың авто
ры. Жылқыны қолға үйретудің
ең көне ескерткіші саналатын

АРДАҚТЫ АНАЛАРҒА
ЖӘРДЕМАҚЫ АЛУ
ЖЕҢІЛДЕТІЛДІ
«Алтын алқа» және «Күміс алқа» алқалары
бар аналарға жәрдемақы тағайындау тәртібі
жеңілдетілді. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі «Алтын алқа» және «Күміс
алқа» алқаларымен марапатталған көпбалалы
аналарға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау бойынша қызметті проактивті форматта алу тәртібін
жеңілдетті.
«Көпбалалы аналардың еңбегін атап өту және
лайықты бағалау үшін мемлекет оларды «Алтын алқа»
және «Күміс алқа» алқаларымен марапаттайды және алқа
иелері тиісті мемлекеттік жәрдемақы алады. Көпбалалы
аналардың уақытын үнемдеу мақсатында министрлік
2019 жылдан бастап осы жәрдемақыны тағайындау
бойынша мемлекеттік қызметті проактивті форматта
алуға мүмкіндік береді. Бұл әйелдерді кезекте тұрудан
құтқарды, олар мемлекеттік қызметтерді ыңғайлы
уақытта және кез келген жерде алады. Көрсетілетін
қызметті алушы бір ғана SMS хабарламаға жауап бере
отырып, жәрдемақыны проактивті ресімдеуге келісім
береді және банк шотын растайды. Мемлекеттік қызмет
көрсету үшін қажетті басқа да мәліметтер мемлекеттік
органдардың ақпараттық жүйелерінен түседі», – деді ҚР
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі
Ербол Оспанов. Осы өзгерістердің арқасында 2021
жылы проактивті қызмет алған көпбалалы аналардың
саны – 9 мың адамға дейін өсті.

энеолит дәуірінің «Ботай қонысы»
бірегей ескерткішінің ашылуы
ғалымға әлемдік танымалдылық
әкелген болатын. Ал
«Құрмет» орденімен Петропавл
балалар әлеуметтік қызмет көрсету
орталығының тәрбиешісі Елена
Кислякова, Екпін Әбиев, Қалым
Даньяров, Абдурахим Нукаев
ауылдарын дамытуға қаржылық
қолдау көрсетіп отырған фермерлік
шаруашылықтардың басшылары
марапатталды.
Нұрлан Нығматулин өңір
тұрғындарын айтулы күнмен және
жоғары наградалармен құттықтай
отырып, еліміздің дамуын ың
маңызды кезеңінде жаңа табыстарға
жететініне сенім білдірді.

ТАРИХИ АТАУЛАР
ҚАЙТАРЫЛАДЫ
Мәдениет және спорт министрлігінің Ономастика бөлімі Ақмола мен Жамбыл облыстарының
байырғы жер-су атауларына зерттеу жүргізді.
Министрліктің хабарлауынша, тарихи-диахрондық
әдісті қолдану арқылы ономастикалық атауларды
жүйелендіру жобасы жүзеге асырылып келеді. Былтыр
жоба аясында СҚО және Қарағанды облысатрының
топонимикалық атаулары зерттелген болатын.
Ел аумағындағы тарихи жер-су атауларын
халқымыздың тарихынан ғана емес, дүниетанымы
мен ұлттық ұстанымдарынан да хабар беруімен де
құнды. Жоба барысында аталған өңірлер кестелі
сөздік, сонымен бірге топонимикалық атаулардың
өзгеру динамикасы жасалады. Еліміздің барлық
17 өңірінің топонимикалық атаулары, олардың
байырғы тарихи атаулары зерттеліп болғасын,
Қазақстанның барлық ономастикалық атауларының
3D картасын әзірлеу жоспарланып отыр. Бұл
карта методикалық көмек ретінде жергілікті
әкімдіктерге жұмыс барысында басшылыққа алу
үшін таратылады.
Байырғы тарихи атауларды қалпына келтіру бары
сында жоба зерттеушілері әр облыс бойынша ғылымизерттеу нәтижелерімен таныстырып,тұрғындарды
хабардар етіп, жергілікті атқарушы органдардың
оңтайлы шешім қабылдауына мүмкіндік береді.
Алдағы уақытта бұл жоба Қазақстанның барлық
облысындағы елдімекендердің тарихи атауларын
қалпына келтіруге негізделеді.

Биыл елімізде 1,5 мыңнан
астам жемқорлық қылмысы
тіркеліп, 1280 адам
әшкереленді. Бұл туралы ҚР
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің төрағасы
Марат Ахметжанов ОКҚ-де
өткен баспасөз мәслихатында
мәлім етті.
«Биыл 11 айдың қорытындысы
бойынша елімізде 1576 сыбайлас
жемқорлық қылмысы тіркелді. Ең
көбі 3 мегополисте тіркеліп отыр,
олар - Алматы, Нұр-Сұлтан және
Шымкент қаласы. Сондай-ақ,
Түркістан, ШҚО және Жамбыл
облыстары да бар. Ал жемқорлық
жиі жасалатын салаларға келсек,
ол – алдымен ауыл шаруашылығы,
білім, тұрмыстық-коммунал
дық шаруашылық, әлеуметтік
қамтамасыз ету және денсаулық

сақтау. Сыбайлас жемқорлық
жасады деген күдікпен 1280 адам
әшкереленді, оның 159-ы –әртүрлі
деңгейдегі басшылар», – деді Марат
Ахметжанов.
Агенттік төрағасының мәліме
тінше, биыл бір вице-министр, 13
әкім және оның орынбасарлары, 4
судья және 28 облыстық басқарма
басшысы парақорлықпен ұсталған.
Мемлекет бюджетіне келтірілген 20
млрд. теңгеден астам залал өтелді.

АУЫЛДА ӨНЕР МЕКТЕБІ АШЫЛДЫ
Алматы облысының Сарыөзек
ауылында 250 орындық өнер
мектебі ашылды.Сарыөзек
ауылында 4,5 мыңдай оқушы
болса, солардың 3 мыңы
осы өнер мектебіне келетін
болады.
Жаңа шаңыраққа облыс
бюджетінен 300 млн. теңгеден
астам қаражат бөлінді. Бұл жер
де оқушылар бейнелеу өнеріне
машықтанып, би билеп, түрлі
аспаптарда ойнап үйренеді.
«Осы өнер мектебіне келгеніме
қуаныштымын. Мен бұл өнер
мектебіне бейнелеуден қатысамын.
Мектепке суретті салуды жақсы
көргендіктен келдім. Осы өнер
мектебінде өзімнің бағымды сынап
көрейін деп келдім», – дейді оқушы

Айзере Зуфар. Сарыөзек ауылында
ашылған өнер мектебі дарынды
балалардың талабын шыңдайтын
өңірдегі 40-шы шаңырақ. Өнер
мектебі 40-қа жуық адамды
жұмыспен қамтыды. Олардың
жартысынан астамы мұғалім.
Ұстаздар өздерінің өнерін атааналар алдында паш етіп, өздерінің
кіл мықты маман екенін көрсетті.
«Осы 40 мекемеге 2 млрд. теңге
қаражат салып отырмыз. Ендігі
жылы кәсіпкерлерді шақырсақ,
онда тағы екі млрд. сонымен 4
млрд. осы қосымша білім беру
ұйымдарына беріп отырмыз. Бұл
үлкен көрсеткіш, үлкен жақсылық
деп ойлаймын», – деді Алма
ты облыстық білім басқармасы
басшысының міндетін атқарушы
Жаңыл Сүлейменова.

АҚТАУЛЫҚТАР «АНТИВИРУС»
ТЕРМИНАЛЫН ОЙЛАП ТАПТЫ
Ақтаудағы Ф.Оңғарсынова
атындағы №29 орта
мектебінің көркем еңбек
пәні және робототехника
үйірмесінің мұғалімі Марат
Атаназаров оқушысы Жасұлан
Шаңытбаймен бірге «Антивирус терминал» құрылғысын
ойлап тапты.
Жаңа құрылғы аталған мектепке
орнатылып, сынақтан өткізіліп
жатыр. Антивирус терминалы ең
алдымен адамның дене қызуын
өлшеп, қолды автоматты түрде
ультрадыбыстық датчик арқылы за
лалсыздандырады. Арнайы тетіктер
арқылы балалар мен ересектер
үшін бетперде алу мүмкіндігі де
қарастырылып, мұнда «Ashyk»
қосымшасы орнатылған. «Қазіргі
таңда белең алған коронавирус

пандемиясынан құтылудың
бірден бір жолы бетперде тағып,
қолымызды антисептикпен залал
сыздандырып, адамдармен қарымқатынасты азайту деп дәрігерлер
ескертіп жатыр. Осындай тер
минал барлық білім ошақтары
мен балабақшаларда, қоғамдық
орындарында тұрса, індеттен
тезірек арылуға аз да болса септігін
тигізеді деп сенемін»,- дейді Марат
Атаназаров. Терминал адам көп
шоғырланатын орындарға қоюға
арналған. Басты артықшылығы –
автоматтандырылған. Құрылғыны
қашықтан бақылап, күтіп-ұстау
мақсатында арнайы бейнекамера
орнатылған. Өнертапқыштар жуыр
да өткен «Дарын» ғылыми жобалар
байқауының облыстық кезеңінен
1-орын иеленіп, республикалық
кезеңге жолдама алды.
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Másele
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық
мерейтойын жоғары деңгейде
қарсы алуға дайындалып
жатқан қазақстандықтардың
мерекелік көтеріңкі көңіл
күйін ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі
мен Бірыңғай жинақтау
зейнетақы қоры бір-ақ күнде
су сепкендей басып берді.
Тұрғындардың талап-тілегін
таптап, қыңыр, қырсық
шешім шығара салу жағынан
біздегі қаржы саласы алдына
жан салмайтыны бұрыннан
белгілі. Банктік мөлшерлемені
аспандатып, несиесін төлей
алмағандардың басына бұлт
үйіріп, тіпті жалғыз баспанасын тартып алу да үйреншікті
жағдай. Оған таңғалудың да
қажеті жоқ шығар...

Қолдан жасалған бұл дүрбелеңнің
салымшылардың күні бойы кезекте
тұруымен ғана аяқталмайтын түрі
бар. Енді адамдар шұғыл түрде сатып
алуға баспана іздеуге шыққан. Демек
баспанаға деген сұраныс бірден өсіп
отыр. Осыған орай оның құны да
бірден көтеріледі деген сөз. Оған
күмәнданудың қажеті жоқ, біздегі
тәжірибеге сүйенсек елімізде баға
төмен түспесе де, көтерілуі көзді
ашып-жұмғанша болатын құбылыс
екені белгілі. Баспана бағасының
көтерілетінін осы саланың сарап
шылары да айтуда. Жылжымайтын
мүлік агенттігінің директоры Асхат
Базарбаев осы жарты жылда баспа
на бағасы тағы да 10-15 пайызға
қымбаттайтынын айтады. Оған
мына дүрбелеңнің де әсері бар екені
белгілі. Осы жерде біздің үкімет
халыққа қиындық тудыруды әбден

қалай наразылық туындамасын?..
Осы жағдайға байланысты біздің
биліктің қандай ойы бар екен?
Бұл шешімді кімдер қабылдады?
Жаңалық жария болысымен,
халықтың наразылығын байқаған
журналистер соны анықтауға кірісті.
Басында ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі мен
БЖЗҚ өздерінің жаңа шекті мөлшерін
есептеуге қатысы жоғын айтып, ба
старын ала қашып бір-біріне сілтеп
бақты. Зейнетақы жинағының
айналасындағы әңгіме үдеп бара
жатқан соң министрлік пен БЖЗҚ
өкілдері енді өздерінше түсінік бере
бастады. Әдістемені әзірлеумен
Серік Шәпкеновтің ведомствосы
айналысады екен. Осыған дейін
ресми сайттарында жарияланған
ақпаратты жоққа шығарып, жау
апты қызметкерлерін жазалағанға
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бірқатар әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді ұлғайту көзделген.
Ең төменгі жалақы қазіргі 42,5
мың теңгеден 60 мың теңгеге дейін
көбейетін болады. Сондай-ақ, ең
төменгі зейнетақы, ең төменгі
базалық зейнетақы төлемдерінің
мөлшері және басқа да әлеуметтік
көрсеткіштер өсті.
«Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру тура
лы» Заңда «зейнетақы жинақтарының
ең төмен жеткіліктілік шегі – міндетті
зейнетақы жарналары мен міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары
есебінен қалыптастырылған, ай
сайынғы зейнетақыны қамтамасыз
ету үшін қажетті зейнетақы
жинақтарының республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген
ең төмен зейнетақы мөлшерінен
кем емес ең төмен мөлшері деп

ЗЕЙНЕТАҚЫ

АЙНАЛАСЫНДАҒЫ

ЗОБАЛАҢ
Банктерден қалғысы келмеді ме,
бұл жолы халықты әлеуметтік жағынан
қорғап-қолдауға міндетті министрлік
пен қолында азаматтарымыздың
сеніп тапсырған қомақты қаржысы
бар Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры (БЖЗҚ) өз салымшыларын
сергелдеңге, бастарын қатырған
шырғалаңға салып қойды. Жоқ жер
ден шыға қалған дүрбелеңге ақшаны
шешіп алуға болатын жеткіліктілік
шектеу мөлшерін бірден екі есе
ге жуық көтеріп жібергендері се
беп болды. Қазір еліміздің барлық
аймақтарында қордағы ақшаларын
тезірек қолдарына алуға асыққандар
айқай-шу шығарып жатыр. Өйткені
жылдың соңына дейін ақшаларын
алмаса, келер жылдың басында ондай
мүмкіндіктен айырылады. Сондықтан
дау-дамай мен дүрбелең тудырған
жеткіліктілік шектеу мөлшерінен тыс
ақшаларын алғысы келетіндер қатары
соңғы күндер екі есе өскен. Олардың
саны еліміз бойынша тек қана төрт
күннің ішінде 83 мыңнан асқан.
Көбісі баспана алу үшін ақшаларын
«Отбасы банкіне» аудармақшы.
Солардың бірі алматылық Бекен
Жарқынбаев телеарналардың біріне
берген сұхбатында өзі жылдар бойы
қорға 6 миллион теңге салғанын,
қолданыстағы заң бойынша тиесілі
700 мың теңгесін алып «Отбасы
банкіне» аударып, баспана алу үшін
алғашқы жарнасын өтемекші екенін
айтады. Ал, қазір ақшаны аудармаса
келер жылдың басында жеткіліктілік
шектеу мөлшері көтерілгенде бір
теңге де ала алмайды екен. Жылдың
аяғына да санаулы күндер қалғанын
ескерсек жұрттың жанталасатындай
жөні бар. Банк пен Қордың есігін
күзеткендердің көбінің жағдайы
осыған ұқсас.
Мысалы, «Отбасы банкінің»
Солтүстік Қазақстан филиалы
на зейнетақы қаржысын аударуға
келгендер саны әдеттегіден он есе
артқан. Сол сияқты Атырауда да дәп
осындай жағдай. Аталмыш банктің
Атырау бөлімшесі бастығы Нұрболат
Батыровтың айтуынша, олардың
қызметкерлері сенбі, жексенбі күндері
де таңертеңнен кешке дейін жұмыс
істеуге мәжбүр. Кезекті болдыр
мау үшін қосымша қызметкерлерді
жұмысқа шақыруға тура келген.

шебер меңгеріп алғанын айта кетуіміз
керек. Үкімет қарамағындағы түрлі
салалық министрліктерде жұртқа
жақсылық, жеңілдік жасай қоялық
деген таза ниет атымен жоқ сияқты.
Қандай шешім қабылдаса да қара
халықты қан қақсатады. Сонда
олар атқарушы билік ретінде кімге
қызмет етіп жатыр? Бұл сұрақты тура
қоймасқа амалымыз жоқ.
Қазақстан Президенті 2-қаңтарда
елімізде экономикалық өсімді қайта
қалыптастыру мақсатында ҚР
кейбір заң актілеріне өзгертулер мен
толықтыру енгізу туралы заңға қол
қойғаны белгілі. Онда зейнетақы
қорынан қаржы шешіп алу мәселесі
де қарастырылған. Ал 1- қыркүйекте
Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі ең
төмен жалақыны көтеру туралы
шешім қабылдады. Яғни, бұрынғы
42 500 теңгенің орнына 60 мың
теңге мөлшері белгіленді. Енді
міне сол жақсылықтың соңын ала
желтоқсан айының басында ҚР
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі мен БЖЗҚ
зейнетақы қорынан ақшаны алу
жеткіліктілік шектеу мөлшерін екі
есеге жуық көтергендерін жариялады.
Жеткіліктік шектеу мөлшерін екі есеге
көтерсе, қарапайым арифметикалық
есеп бойынша төменгі жалақы да 85
мың болу керек қой. Сөйтіп салым
шылар өз ақшасына өзі қол жеткізе
алмай қалды. Әрине, бұл шешім
көпшіліктің наразылығын тудырды.
Ақшасын алу үшін енді салымшының
есебінде кем дегенде 3 миллион
теңге болуы міндет. Бұрынғы меже
1,7 млн. теңге деңгейінде болатын.
Алдынала есептеулер бойынша жаңа
жылдан бастап салымшылардың
150 мыңы ғана артық ақшасын алар
мүкіндігі бар. Бұл зейнетақы қорына
ақша аударатын еңбек етушілердің
үштен бірі ғана. Ашығын айтсақ
осы өзгерту алдымен жас отбасы
ларына үлкен соққы болып отыр.
Өйткені, баспана алу үшін алғашқы
жарнаны төлеу мүмкіндігінен айы
рылады. Негізі зейнетақы қорынан
ақша шешу баспана алу, емделу,
балаларын оқыту сияқты нақты
сегіз мақсатқа қана рұқсат етіледі.
Қарапайым тұрғындар көпшілігі
енді сол жеңілдіктен де құр қалып
отыр. Одан кейін халық тарапынан

да ұқсайды. Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі
2021 жылдың 7 желтоқсанында
таратылған баспасөз релизінде
зейнетақы жинағының ең төменгі
жеткілікті шегін белгілеу мәселесінде
министрлік құзыретіне қатысты бұрыс
тұжырымға жол берілгенін хабарлады.
Ал 8 желтоқсандағы жағдай бойынша
әдістемеге өзгерістер енгізілген жоқ
және жоспарланбаған, өйткені оның
ағымдағы нұсқасы қазақстандықтарға
болашақ зейнетақы төлемдерін
қолайлы деңгейде қамтамасыз
етудің қажетті өлшемдеріне толық
сәйкес келетінін айтады. Еңбек
министрлігі жеткіліктілік шегі
жыл басындағы ең төменгі жалақы
мөлшерімен автоматты түрде қайта
есептелетінін алға тартты. Зейнетақы
қорындағы салымның ең төменгі
шегін айқындау ережесін Үкімет
2021 жылдың қаңтарында бекіткен
екен. Министрлік соған сүйеніптімыс. Сонда осы жаңа әдістемені
Үкімет құрамындағы қай министрлік
әзірлеген? Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігінің
бұған ешқандай қатысы жоқ
деу қисынға келмейді. Өйткені
жаңа әдістемені қай министрлік
әзірлесе де халықтың тұрмыстық
жағдайына тікелей әсер ететін мәселе
болғандықтан Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі бұған
жауапты болуы керек. Бұл мәселеге
олар алдымен осы тұрғыдан қарауы
қажет.
«БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы
Жанат Құрманов та қарап қалмай
осы жағдайға қатысты түсініктеме
берді. «2021 жылдың 2 желтоқсанында
Қазақстан Республикасының
«2022-2024 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Заңына қол қойылды, онда 2022
жылдың 1 қаңтарынан бастап

белгіленген.
Ең төмен жеткіліктілік шегі
(ТЖШ) Қазақстан Республика
сы Үкіметінің 2013 жылдың 2
қазанындағы №1042 қаулысымен
бекітілген Әдістемеге 2021 жылдың
6 қаңтарындағы өзгерістерімен
және толықтыруларға сәйкес
жыл сайын қайта есептеліп оты
рады және БАҚ-та жариялана
ды. Бекітілген Әдістемеге сәйкес,
ТЖШ мөлшері әрбір жас ерекшелігі
үшін анықталады және болашақ
зейнетақы төлемдері мен зейнетақы
жарналарының өсуін ескереді. Есеп
теуде ҚР «Республикалық бюджет
туралы» Заңына сәйкес жыл сайын
индекстелетін ең төменгі жалақы,
ең төменгі зейнетақы, ең төменгі
күнкөріс деңгейі сияқты әлеуметтік
көрсеткіштер қолданылады. Осыған
байланысты ТЖШ мөлшері аталған
көрсеткіштердің жыл сайын өсуін
ескере отырып есептеледі. Бұл
көрсеткіштердің өзгеруіне байла
нысты Үкіметтің қолданыстағы
қаулысына сәйкес 2022 жылдың 1
қаңтарынан бастап ТЖШ шамалары
қайта есептелді. ТЖШ асатын сомасы
бар азаматтар өз жинақтарының бір
бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту,
емделуге ақы төлеу, сондай-ақ,
жеке басқарушы компанияларға
инвестициялық басқаруға беру үшін
пайдалана алады» – дейді «БЖЗҚ»
АҚ Басқарма төрағасы. Бұл да жал
пылама жауап.
Байқап отырғандарыңыздай,
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі мен БЖЗҚ Үкімет
қаулысына иек артып, ақталып отыр.
Қыспаққа түскен қарапайым
тұрғындармен қоса, мәжілісмендер
де шенеуніктердің мұндай жауа
бына мүлдем қанағаттанған жоқ.
Әдеттегідей, біздегі көп партиялардың
қатарынан халықтың жанайқайына

тағы да «Ақ жол» партиясы ғана на
зар аударды. «Ақ жол» партиясының
төрағасы, Мәжіліс депутаты Азат Пе
руашев БЖЗҚ қоғаммен ақылдаспай
зейнетақы жинақтарының ең
төменгі жеткіліктілік шегін көтеріп
жібергенін бірден қатаң сынға
алды. «Зейнетақы жинақтарының
ең төменгі жеткіліктілігінің шекті
мәнін айқындау әдістемесін Үкімет
бекітеді, оны Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі
әзірлейді. Бірақ нақты сандар
Қордың өз шешімімен бекітіледі.
Сондықтан, БЖЗҚ төрағасының бар
мәселені заңнамаға ысырып тастауы
– белгілі бір деңгейдегі қулық. Әрбір
шенеунік өзі шығарған шешімдерге
жауапкершілікпен қарауға және оны
нақты дәлелдермен растауға дайын
болуы керек деп есептеймін, – деп
жазды депутат телеграм каналында.
«Жалпы, қазіргі жағдай Қор мен оның
бүкіл қоғам болып табылатын инве
сторлары арасында кері байланыстың
жоқтығын айғақтайды. Меніңше,
Қор мұндай маңызды шешімді
формулаларды механикалық түрде
толтырып, қоғаммен ақылдаспай
қабылдамас бұрын оны Үкіметпен,
салалық министрлікпен талқылап,
қоғамдық алаңдарда ықтимал
тәсілдерді пысықтауы керек еді.
Себебі, бұл мәселе жинақтары БЖЗҚға емес, салымшылардың өздеріне
ғана тиесілі болып табылатын
миллиондаған азаматтарымыздың
тағдырына тікелей қатысты. Қоғам
бұл қаражатты жақсы басқару үшін
Қорға сеніп тапсырды, ол ашық
және адал жүргізілуі керек» – деді
А.Перуашев. Депутат мәселені
дұрыс көтеріп отыр. Өзінің маңдай
терімен тапқан ақшаны әрбір аза
мат өз игілігіне жаратуға толық
құқылы. Бұл қаражатты олар Еңбек
министрлігінен немесе БЖЗҚ-дан
қарызға алған жоқ.
Ақыры не керек, халықтың
жанайқайы мен осыған байланысты
«Ақ жол» партиясының көтерген
мәселесін таскерең Үкіметіміз
естімесе де, мемлекет басшысының
құлағына жетті. ҚР Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке
зейнетақы қорындағы қаражатты
пайдалануға қатысты шекті межені
көтеру мерзімін 2022 жылдың 1
сәуіріне дейін ұзартуға тапсыр
ма берді. «Мемлекет басшысы
зейнетақы қорындағы шекті меже
ден асқан қаржысын пайдаланып
үлгермеген азаматтарды қолдап,
Үкіметке бұрынғы шекті межені
көтеру мерзімін 2022 жылдың 1
сәуіріне дейін ұзартуды тапсырды»,
– деп жазды бұл туралы Мемлекет
басшысының баспасөз хатшысы
Б.Уәли.
Сонымен халықты дүрліктіріп,
бір жұмаға жуық созылған бұл
мәселе де уақытша шешімін тапқан
секілді. Уақытша деуге толық негіз
бар. «Көрінген таудың алыстығы
жоқ» демекші, бірінші сәуір де
келіп жетер. Сол кезде бұл мәселе
қайта көтерілуі әбден мүмкін.
Сондықтан адамдарымыздың
тұрмысына тікелей әсер ететін
осы сұрақты мұқият қарап, заңдық
тұрғыдан дұрыс шешім қабылдау
аса қажет. Тағы бір айта кететін
жағдай бар, осы мәселені құрамында
бірнеше салалық министрліктері бар
біздің үкіметіміз өзі шеше алмауы
таңғалдырады. Түрлі заң жобала
рын дайындап ұсынатын да өздері
емес пе?! Әлде оларға кез келген
мәселе бойынша депутаттар үнемі
сауал жолдап, Президент тапсырма
беріп отыруы керек пе? Халыққа
қызмет ететін негізгі атқарушы билік
саналғандықтан өз адамдарының
мүддесіне орай жұмыс істеуді олар
қашан үйренеді?..
2-3-бетті дайындаған
Зейнолла ҚАБИОЛЛАҰЛЫ
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БҰЛ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ –
ХАЛЫҚТЫҢ ҚАРЖЫСЫ!

АЗАТ ПЕРУАШЕВ БЖЗҚ БАСШЫЛЫҒЫН СЫНҒА АЛДЫ
«Ақ жол» партиясының төрағасы, Мәжіліс депутаты Азат Перуашев
БЖЗҚ қоғаммен ақылдаспай зейнетақы жинақтарының ең төменгі
жеткіліктілік шегін көтеріп жібергенін сынға алды. Бұл туралы
«Қазақ үні» ақпарат агенттігі хабарлады.
Депутаттың айтуынша, зейнетақы жинақтарының нақты ең төменгі
жеткіліктілік шегі ешбір заңда белгіленбеген.
– «Зейнетақымен қамсыз
дандыру туралы» заң тек «жинақ
талған зейнетақы қаражатының
ең төменгі жеткіліктілігінің

шегі» ұғымының өзін ғана анық
тайды, сонымен қатар ол ең
төменгі зейнетақы мөлшерінен
төмен болмауға тиіс. Ең төменгі

зейнетақы мөлшері уәкілетті
органдардың, яғни, Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің, өз кезегінде
ол ведомстволық бағын ысты
құрылымдар, оның ішінде
БЖЗҚ-ның есептеуі негізінде
Үкімет әзірлейтін «Бюджет
туралы» заңмен белгіленеді.
Оған қоса, тіпті белгіленетін
норманың өзі (ең төменгі зей
нетақы мөлшері) мемлекеттік
органдардың ұсынысымен
анықталады. Сондықтан, зей
нетақы жинақтары жеткі
ліктілігінің белгілі бір мөлшерін
анықтау үшін заңға да, заң
тармақтарына да жатпайтын
арнайы есептеу әдістемесі бар,
– деп жазды Азат Тұрлыбекұлы
телеграм каналында.
Ол, сондай-ақ, зейнетақы
жинақтарының ең төменгі
жеткіліктілігінің шегін көтеру
себептерін заңға ысырған БЖЗҚ
төрағасының жұмысына да сын
айтты.
– Зейнетақы жинақтарының
ең төменгі жеткіліктілігінің
шекті мәнін айқындау әдіс
темесін Үкімет бекітеді,
оны Еңбек және халықты

әлеуметтік қорғау министрлігі
әзірлейді. Бірақ нақты сан
дар Қордың өз шешімімен
бекітіледі. Сондықтан, БЖЗҚ
төрағасының бар мәселені
заңнамаға ысырып тастауы –
белгілі бір деңгейдегі қулық.
Әрбір шенеунік өзі шығарған
шешімдерге жауапкершілікпен
қарауға және оны нақты
дәлелдермен растауға дайын
болуы керек деп есептеймін, –
деді депутат.
Халық қалаулысының
пікірінше, Қор басшылығы
қаражаттың жетіспеушілігін
тіркесе, онда болашақ зейнет
керлер өз депозиттерін басқару
сапасы мен Қордың өзіндік
шығындарын оңтайландыру
туралы сұрауға құқылы.
- Жалпы, қазіргі жағдай Қор
мен оның бүкіл қоғам болып та

былатын инвесторлары арасын
да кері байланыстың жоқтығын
айғақтайды. Меніңше, Қор
мұндай маңызды шешімді
формулаларды механикалық
түрде толтырып, қоғаммен
ақылдаспай қабылдамас бұрын
оны Үкіметпен, салалық
министрлікпен талқылап,
қоғамдық алаңдарда ықтимал
тәсілдерді пысықтауы керек еді.
Себебі, бұл мәселе жинақтары
БЖЗҚ-ға емес, салымшылардың
өздеріне ғана тиесілі болып
табылатын миллиондаған
азаматтарымыздың тағдырына
тікелей қатысты. Қоғам бұл
қаражатты жақсы басқару үшін
Қорға сеніп тапсырды, ол ашық
және адал жүргізілуі керек, - деп
түйіндеді А. Перуашев.
Қазақ үні

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
БАНКРОТТЫҒЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ ҚАЖЕТ
ҚР Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайыловқа жолданған
сауалды Мәжіліс депутаты А.Әбілдаев
мәлімдеді.
Қазақстан халқының банктердің
алдындағы берешегі күн санап артып
бара жатыр. Қазіргі уақытта, халықтың
27 пайызы – банктерге борышкер.
Олардың ипотекалық несиедегі берешегі
2,716 трлн. теңгеге жетіпті. Тұтынушылық
мақсаттарға алынған несие 5,19 трлн.
теңге болса, мерзімі өткен берешек 199
млрд. теңгені құрап отыр.
Елімізде заңды тұлғалардың банкрот
тығы туралы заң бұрыннан жұмыс істеп
келеді. Ал, жеке тұлғалардың, яғни
қарапайым азаматтардың банкроттығы
туралы заң жоқ.
«Ақ жол» партиясының депутаттары
«жарғақ құлағы жастыққа тимей» бұған
дейін «Жеке тұлғалардың банкроттығы
туралы заң жобасы керек» - деп жүргеніне
он шақты жыл болды. Бұл бастама
ны сол кезде Қаржы министрлігі іліп
әкеткенімен, әлі күнге дейін үнсіз қалып,
Үкіметтен де қолдау таппай отырмыз.
Ал, халық қарызға белшесінен батып ба
рады. Әлемдік тәжірибелерге сүйенсек,
жеке тұлғалардың банкроттығы тура
лы заң оларда қолданыста жүр. Біздің
қоғамымызға да аталмыш заңның
қажеттілігі өткір болып тұр.
Тәуелсіздік алғаннан кейін, еліміздің
өркендеуіне өз үлесімізді қосамыз деп,
жалғыз пәтерін кепілдікке қойып, өз
істерін бастаған азаматтардың қазіргі
таңда 90 пайызы несие алып, көпшілігі
оны қайтара алмай банкрот болды.
Бұл жағдай әсіресе, валютамен несие
алғандарға байланысты. Өйткені 28
жылда өзіміздің ұлттық валютамыз
оңдаған есе арзандап, банктердің тілімен

айтқанда жүздеген пайызға құнсызданды.
Бұндайға қандай кәсіпкер шыдай алады!?
Банктер кепілдікке қойылған мүлікті
өздерінің ұнаған бағаларына сатып,
қалған ақшаны борышкердің мойына
іледі.
Екінші деңгейлі банктер Ұлттық
Банктің алдында провизия төлемеу
үшін сомаларды өздерінің банктік
жүйесінен шығарып, коллекторлық
компанияларыға төменгі бағамен сатады.
Бұдан, жеке банкирлерді байытқаннан
басқа, мемлекетке түсіп жатқан ешбір
пайда жоқ.
Банктер мен микрокредиттік ұйымдар
халыққа несие беріп, көмек қолын со
зады, ал ол ақшаны қайтару кезінде
түсіністікпен қарамайды. Өз беделін
сақтап, сүттен ақ, судан таза күйінде
қалады да, халықтан соңғы тиынына
дейін сыпырып алуды коллекторларға
беріп қояды.

Федор Андреевич Щербин өзінің
«Киргизская народность в местах кре
стьянских поселений» атты жазбасында,
қазақтарды – «мұндай бауырмал халық
әлемде некен-саяқ кездеседі» – деген
анықтама берген. Сол бауырмалдылық
қайда? Ал, коллекторлықтың қылықтары
баршаға мәлім. Қазіргі таңда олар
жанашырлық, қамқорлық білдіретін
құндылықтарымыздан жұрдай болып,
қарақшыдан да сорақы болып барады.
Қарақшының өзі соңғысын тартып
алмаған. Олар әлеуметтік көмек пен
зейнет ақыға да қол сұғып отыр. Сонда
ол азамат қалай өмір сүрмек? Тек оған
шарасыздықтан өз өзіне қол жұмсау ғана
қалады. Бұл ащы да болса – шындық.
Кеше ғана Мемлекет басшысының
тапсырмасын орындау мақсатында
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
30 жылдығына байланысты рақымшылық
жасау туралы» Қазақстан Республикасы

Заңының жобасын қолдадық. Ол заң жо
басы қылмыс жасап сотталған адамдарға
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланы
сты рақымшылық жасауға бағытталған.
Ал енді, қылмыс жасап сотталғандарға
рақымшылық жасап отырған мемлекет қандай да бір оқыс оқиғаға ұшырауының
салдарынан қаржылық қиындыққа
тіреліп отырған азаматтарымызға НЕГЕ
қамқорлық жасамасқа? Айтарымыз,
қарызын төлей алмай қан қақсап отырған
жандар да, біздің қоғамымыздың бір
бөлшегі емес пе? Жеке тұлғалардың
банкроттығы туралы заң қабылдамадық,
тым құрығанда неге оларға да амнистия
жасамаймыз?!
Мемлекеттік органдар бір нәрсені
түсінуі керек: егер осындай жүйелі
проблеманы біздер соған сай жүйелі
жолмен шешпесек, яғни, аталмыш
Заңды қабылдамасақ – қиын жағдайға
ұшырағандар тарапынан бұндай несиелі
амнистия туралы талаптар жыл сайын
көтеріле де, күшейе береді.
Осыған байланысты, Құрметті Әлихан
Асқанұлы, «Ақ жол» Демократиялық
партиясының депутаттары:
- Парламентке қарау үшін «Жеке
тұлғалардың банкроттығы туралы заң
жобасын» тездетіп даярлап, енгізуді,
- Немесе Тәуелсіздіктің 30 жыл
дығына байланысты қандай да бір оқыс
оқиғаға ұшырауының салдарынан қар
жылық қиындыққа тіреліп отырған аза
маттарымызға рақымшылық жасауды,
- Және сол Заң қабылданғанша,
коллекторлік компанияларды, яғни
«заңдастырылған рэкетті» тізгіндеуді
сұраймыз.
Құрметпен, «Ақ жол»
Демократиялық партиясының
депутаттары
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Saıyn Muratbekov – 85
(Соңы. Басы өткен санда)

...Сессиядағы бір үзіліс сәтінде салып ұрып баспаға келмей ме?! Сөйтсе,
қолжазбасы қолға алынбақ түгілі, әлі
оқылмапты да. «Пікір айтылмаған,
талқыланбаған кітапты қарауға құқымыз
жоқ», – деді мұнда отырғандар.
– Сонда оған кім пікір жазуы керек?
– Одақтағы проза секциясы.
Содан бұл Әбекеңе – Әбу
Сәрсенбаевқа кіріп, екеуі аталмыш
секцияға келген. Онда отырған әдеби
кеңесші мардымды жауап айтпады.
Тек «көреміз», – деді де қойды. Осы
сәтте коридордан асыға басып өтіп
бара жатқан Хамза Есенжанов көрінді.
Абдырап тұрған Әбекең еңді сол кісіге
қарай беттеді.
– Асығыс едім... Кейін сөйлесейік, –
деді Хамза аға төменге түсіп бара жатып.
Әбекең болған жағдайды қысқаша
айтып шықты.
– Бір жыл бойы оқылмай жатқан
дейсің бе? Сонда бұлар не қарап, не
бітіріп жүр? Былай болсын, Сайын
қарағым... Қазір мен проза секциясының
осы одақта бар мүшелерін шақырайын.
Сен солардың алдында жинағыңдағы
кез-келген бір әңгіменді ал да оқып бер.
Егер ол бізге ұнаса, кітабыңның жолы
болғаны. Ал көңілімізден шықпаса, онда
ешкімге өкпелеме. Жарай ма?
Осы сөзді айтқан Хамза аға
бөлмесіне қарай қайта бұрылды да,
бір жас жігітке проза секциясының
қызметкерлері мен мүшелерін
шақыруды өтінді. Ел жиналып болды-ау
деген кезде бұл тәуекел деп жинақтағы
бір шығармасын суырып алды. Сөйтті
де, дауыстап оқи жөнелді. Ол «Ата» деп
аталатын әңгіме еді. Бәрі тым-тырыс.
Зейін қоя тыңдап отыр. Ақыры шығарма
да оқылып бітті. Осы кезде отырғандар
ду ете түсті. Олар әңгіменің өздеріне
ұнағанын, оның толыққанды дүние
екеніне шәк келгірмейтіндіктерін айтты.
– Міне, көрдіңдер ме? – деді
әріптестеріне барлай қараған Хамза
аға. – Кейде бір жинақтың тағдырын
оның ішіндегі бір әңгіме де шешіп кете
береді. Ендеше, біз бүгінгі осы жиналысымызда проза секциясындағы
бюрократгық көріністің басына су
құйдық деп есептейік те, кітап авторы
Сайын інімізге сәттілік тілейік. Жұлдызың
жоғары болсын, жарығым!
Хамза Есенжанов ол кездері Жазушылар одағындағы проза секциясын
басқаратын. Жастық шағы замана трагедиясы – репрессияның қара құйынына
тап келіп, 17 жыл айдауда жүрсе де,
оған еш мойымаған рухы мықты бұл кісі
жалтақтау мен жалпақтауды білмейтін
жан еді. Жұрт оның бірбеткей осы
ермінезділігін және «Ақжайық» секілді
кең тынысты трилогиясының тарауларын Сібірдің меңіреу ормандарында
жүріп жазып, оны елге керзі етіктің
қонышына тығып әкеліп жариялаған
жанкештілігі үшін жақсы көретін. Сыйлап, құрметтейтін. Енді, міне, арлы
азамат сол ағаның ақ батасымен оның
тұңғыш кітабы жарыққа шығуға жол
тартып бара жатты. Бұл ешқашан,
ешуақытга да ұмытылмайтын ерекше
бір ғажайып сәт еді!
...Содан көп кешікпей ол
Қараталдағы қарт «журналистермен» қош айтысып, Алматы облыстық
«Коммунизм таңы» (қазіргі «Жетісу»)
газетіне қызметке ауысқан. Үйренерлік,
үйретерлік мектебі бар жақсы орта екен
бұл. Оған, әсіресе, мұндағы тәжірибелі
редактор Әбдуәли Қарағұлов, оның
орынбасары Кәкімжан Қазыбаев,
ақын Қосжан Мүсірепов сияқты творчество өкілдерінің жұмыс істейтіндігі
ұнаған. Бұл кісілермен әдебиет, өнер
туралы пікірлесесің, ақылдасасың, ой
таластырасың... Сөйтіп, өзіңнің көңіл
көкжиегінді кеңейтуге ұмтыласың...
Өстіп жүргенде 1962 жылдың басында «Жұлдыз» журналына қызметке
шақырылды (ол кезде редактор
Жұбан Молдағалиев болатын). 1963
жылдың басында журналға Әбдіжәміл
Нұрпейісов бас редактор болып келді.
Содан бастап редакция аппаратын
әдебиеттің жаңашыл жас өркендері Зейнолла Серікқалиев, Асқар Сүлейменов,
Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев,
Сабырхан Асанов, Герольд Бельгер
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оқушылар кітапханадан тауып алып,
қолдан-қолға тигізбей оқып жүрді.
Біраз уақыт өткен соң әлгі жинақтағы
«Күзгі бұралаң жол» атты әңгіменің
жыртылып алынғанын білген балалар
шу шығарып, айыпкерді іздеуге кіріссін.
Ол көп кешікпей табылды да. «Кітаптағы
әңгімені неге жыртып алдың? Ол саған
не үшін қажет болды?», – деп ортаға
алмай ма кінәлі оқушыны жолдастары.
Сонда ол: «Басқа ешкім оқымасын
деп әдейі жыртып алып едім. Себебі,
онда мен.., мына менің өмірім туралы
жазылған екен, – деп бар сырын айтқан
айыпкер өкіре жылап жібереді. Кейін
білсек, шынында, әлгі оқушы соғыстан
кейін туған, бірақ: «Әкең қайда?», – деп
сұрағандарға: «Соғыста қаза тапқан», –
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СҰРАҚ: Сіздің жақсы көретін жазу
шыл арыңыз... Үлгі тұтатын қаламгер
ағаларыңыз... Олар кімдер деп айтар
едіңіз?
ЖАУАП: Шетелдік творчество
иелерінен Эрнест Хемингуэй мен Генрих Бельді, Виктор Астафьевті жақсы
көремін. Ал өзіміздің төл әдебиетіміздің
өкілдеріне келер болсақ, жазушылар Бейімбет Майлин мен Бердібек
Соқпақбаевтың шығармалары мен үшін
орны бөлек, ерекше дүниелер.
СҰРАҚ: Сіз қалай жұмыс істейсіз?
Күні бойы бас алмай отырып жазасыз
ба, жоқ әлде... Творчестволық дағдыңыз
қандай?
ЖАУАП: Мен күн құрғатпай жазатын қаламгерлердің қатарына

БӘЙГЕ АТЫ
сияқты талант иелерімен толықтыру
батыл қолға алынды.
Бұлар келгенде «Жұлдыздағы»
материалдарда таптаурындылық пен
қасаңдық бел алып тұрған кез еді.
Соның салдарынан соны стиль, тың ой,
өзгеше формамен жазылған көптеген
шығармалар жарыққа шықпай, редакция столының тартпасында тұншығып
жатты. Журналдың жаңа кызметкерлері
бірінші кезекте міне, осы дүниелерге
жол ашу керек деген ұйғарымға келді.
Сол уақытқа дейін бағы байланып келген ол туындылар кейін оқырмандардың
ыстық ықыласына бөленгені мәлім.
Олар: Қалихан ЬІсқақовтың «Қоңыр күз
еді» повесі мен Бердібек Соқпақбаевтың
«Өлгендер қайтып келмейді» романы, Тәкен Әлімқұловтың «Ақбоз ат»
әңгімелері, Олжас Сүлейменовтің
«Менің қаһарманым. Ол қандай
болуы керек?» деген полемикалық
мақаласы еді. Содан кейін редакция
қызметкерлері журналда деректі әңгіме,
очерк, диалог арқылы ауыл проблемасын көтеру керек, бұл жанрлар
өмірдегі, адамдар характеріндегі болып
жатқан құбылыстарды анық та дәл ашып
көрсетеді деген бастама көтерді. Оған
өздері белсене қатысты да. Осының
негізінде 60-жылдардың ортасынан
бастап орыс әдебиетіндегі Овечкин,
Тендряков, Астафьевтің жазып жүрген
деревня прозасына ұқсас бізде де қазақ
ауылы өмірінің әңгімелері пайда бола
бастаған еді.
Осылайша... иә, осылайша ой
оянған. Сезім сілкінген. Бұл аралықта
«Ауыл оттары, «Отау үй» кітаптарын
шығарған ол шағын жанр – әңгімені
көзге қомақты көрінетін романповестердің тасасынан алып шығу
құбылысын жүзеге асыруға бел шеше
кіріскен. «Жазушы аға 1969-1971 жылдары Мәскеудегі Әдебиет институтында
оқыды. 1971-1977 жылдары Қазақстан
Компартиясы Орталық Комитетінде
нұсқаушы, сектор меңгерушісі болды.
Ал 1977-1980 жылдар аралығында
«Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы, 1980-1991 жылдары Қазақстан
Жазушылар одағының хатшысы, «Жазушы» баспасының директоры, Қазақстан
Жазушылар одағының екінші хатшысы
қызметтерін атқарды. Қаламгердің
әр жылдары жарық көрген «Отау үй»,
«Жабайы алма», «Көкорай» кітаптары
өмірдің өзінен ойып алынған шындыққа
толы шығармалар ретінде сыншылар
тарапынан жоғары бағаға ие болды».
«Өмірдің өзінен ойып алынған
шындыққа толы шығармалар...». Мына
сөзді естігенде, оның есіне осыдан
біраз жыл бұрынғы екі оқиға оралды.
«Есіңде ме, мен ол кезде «Сарыбұлақ»
совхозында интернат меңгерушісі болып жұмыс істеуші едім ғой, – деген
Байтұрбай деген туыс ағасы ауылға
барғанында. – Бір күні сенің «Ауыл оттары» атты жалғыз дана кітабыңды біздің

Сайын Мұратбеков, Асанәлі Әшімов, Сайлау Әбділдинов

деп күмілжи жауап беріп жүретін «Күзгі
бұралаң жол» әңгімесінің кейіпкері...
Қанатай сияқты жолдыбай бейбақ екен.
Содан оны: «Жоқ, бұл сен туралы емес.
Қуыстанба. Көркем әңгімеде мұндай
ұқсастықтар бола береді», – деп әрең
жұбатқанымыз бар».
Байтұрбай ағасы осылай десе, Ғұмар
деген тағы бір ағайыны мынадай жәйтты
айтады: «Сенің «Көкорай» кітабыңда
«Жусан иісі» атты повесің бар емес пе?!
Міне, соны оқыған ауылдағы Тәжібай,
Науқан деген өзіңмен құрбылас механизатор екі жігіттің әуелі біреуі: «Бұл
мен туралы жазылған екен», – дейді
қызып отырып. Оны естіген кішісі: «Жоқ,
мұндағы Аянның тағдыры тура маған
ұқсайды», – деп оған қарсы өз уәжін
айтады. «Оттапсың! Ол – мен!», «Жоқ,
сен емессің... Аян – мына менмін!».
Содан екеуі сарт та сұрт төбелесе кеп
түседі де, әйелдері арашаға түсіп, әрең
ажыратып алады».
Ал қаламгер, оның әр жылдарғы
шығармаларына айтылған пікірлерге
келгенде еске мәскеулік екі орыс
әдебиетшісінің сөздері түседі. Сыншы П.Ульяшов ол туралы: «Шынайы
да нәзік, психологиялық жағынан
бедерлі рухани портрет сомдау –
Сайын Мұратбековтің суреткерлік
басты қасиеті», – десе, В. Вартанов:
«Бас қаһарманның бірегей бітімін,
даралығын сақтаумен қатар... Сайын
Мұратбековтің оқиғаға қатысушы әрбір
кейіпкері әманда қайталанбас толымды
көркемдік тұлға болып шығады», – деген
жүрекжарды сөзін айтады. Дәл осындай
пікірлер сыншы А.Руденко-Деснякта да,
В.Бондаренкода да, И.Крамовта да бар.
...Жазушы ағаның ойын сатырлай соғылған шапалақ үні бөліп кетті.
Мінбеге қараса, баяндама аяқталған
екен. Орнынан жіті көтерілген Сәкең
өз міндетін атқарып біткен баланы
шақырып алды да, бетінен сүйіп, рахмет айтты. Содан кейін жүздесудің
сұрақ-жауап бөлімі басталған. Ондағы
қойылған сауалдың кейбіреулері мыналар еді.

қосылмаймын. Көп ойланамын. Көп
толғанамын. Діттеген дүниеме, міне,
содан соң барып қана кірісемін. Осыдан
болар, шығармаларымның жазылыпаяқталуы да қызық. Бір әңгімем өте тез
бітеді. Екіншісі жылдарга созылып барып
тәмамдалады. Мәселен, «Біреу» деген
дүниемді алайық. Ол он жыл бойы жазылды. Ал «Басында Үшқараның...» атты
хикаятым бар-жоғы екі-үш күнде-ақ
өмірге келді. Қаламгерге күн құрғатпай
жазу міндет болмаса керек. Ондай
жағдайда ой қайталанып, жаттандылық
белең алуы мүмкін. Менің әдеби кредом
– аз болса да саз жазу. Сол арқылы сапалы да шебер орындалған толыққанды
шығармаларға қол жеткізу.
СҰРАҚ: Өзіңізді әңгіме жанрына
табиғи түрде тартқан козғаушы күштің
қайнар көзі неде деп ойлайсыз?
ЖАУАП: Бұл сауалдарыңызға:
«Ертег ілер!» деген бір ғана сөз айт
қым келеді. Иә... иә, ертегілер.
Баукең – Бауыржан Момышұлы: «Біз
өзі көне дәуір поэзиясындағы ерлік
жыры – эпоспен ауызданып, эпоспен ержеткен халықпыз», – демеп
пе еді. Олай болса, прозадағы қиялғажайыпқа толы қарасөз үлгісі – қазақ
ертегілерін де міне, солай ұғып, солай түсінгеніміз жөн. Біліміміз жетсе
де білгіміз келмейді, әйтпесе, кейбір
ертегілер өзінің сюжеті мен композициясы, психологиялық иірімдері жағынан
бүгінгі қай жазушыларымыздың
шығармаларынан кем деп ойлауға
болады? Мәселен, «Күн астындағы
Күнікей қыз» бен «Толыбай сыншының
баласы» атты ертегілерді алып
көрелікші. Өз басым кезінде бұларды
қазақ новеллистикасының алтын үлгісі
деп бағалағанмын, қазірде де сол
пікірдемін. Тоқ етерін айтқанда, менің
әңгіме жанрын таңдауыма, новеллист болып қалыптасуыма: «Адам
өзі сенер-сенбес нәрсе жазу керек
екен ғой», – деген таза әрі мөлдір
творчестволық пікір қалыптастырған
қазақ ертегілерінің ықпалы өте зор
болды.

СҰРАҚ: Сіз үшін жұмыс істеу ол –
жазу ғой. Олай болса, өзіңізге жылдың
қай мезгілі өнімді болып көрінеді деп
ойлайсыз?
ЖАУАП: Күз бен қысты ұнатамын.
Жылдың бұл кездері маған өте тыныш,
ыңғайлы, әрі көп ешкім мазаламайтын
сияқты болып көрінеді. Ойымда пісіпжетілген шығармаларымды, міне, осы
уақытта отырып жазуға тырысамын.
СҰРАҚ: Қалам иелері үшін тағ
дыры таңғажайып тұлғалармен жүз
десіп, пікірлесудің жөні бөлек қой. Өз
өміріңіздегі ерекше есте қалған сәттер
деп қандай кездесуді айтар едіңіз?
ЖАУАП: Бұған Жоһар Дудаевпен
болған кездесуді айтуыма болады. Өз
елінің біртуар азаматы осынау қаһарман
адаммен жүздесудің сәті 1994 жылдың
ақпан айында түсті. Ұлы Отан соғысы
кезіндегі шешен халқына жасалған
депортацияның 40 жылдығына байланысты ол Қазақстаннан Олжас
Сүлейменов бастап барған біздің делегацияны арнайы қабылдады. Жоһар
Дудаев алғаш көргеннен-ақ бәрімізге
қатты әсер қалдырды. Сөзі кесімді, ойлау жүйесі өте жүйрік, қимылы ширақ та
шапшаң жан екен. Нағыз демократпын,
қара халықтың ортасынан шыққан
бұқараның баласымын деген өкімет
басшыларының өзінде бір ресмилік
байқалып тұрады емес пе. Ал Жоһарда
бұл сезілмеді. Ол маған кез-келген сәтте
атылуға дайын тұрған жолбарыс тәрізді
көрінді. Сондай-ақ, көз алдымда бұл
адам елінің еркіндігі үшін жанын суырып беруге өзір ел ұлы ретінде қалып
қойды.
СҰРАҚ: Әдебиет әлемінде жалт етіп
бірден көзге түсіп, артынан үн- түнсіз
жоқ болып кеткен талант иелері туралы не айтасыз? Ондай әріптестеріңізді
өз өміріңізде кездестірдіңіз бе?
Кездестірсеңіз, мұның себебі неде деп
ойлайсыз?
ЖАУАП: Бір оқиға есімде. Алпысыншы жылдары болатын. Оқырман
қауымды баспасөз бетінде жарық
көрген «Ақ бантик» деген шағын әңгіме
елең еткізді. Бұл шығарманың жұртқа
ұнағаны оның мөлдірлігі еді. Авторы
– Ерғали Ахметов деген жас жігіт болып шықты. Талдықорған облысының
Панфилов ауданындағы «Басши» совхозында мұғалім екен. Іздеп бардым.
Әңгімелестім. Кейін ол астанаға көшіп
келді. Республикалық үлкен басылымда тиянақты қызметкер ретінде
жақсы жұмыс істеді. Бірақ неге екені
белгісіз, содан қайтып «Ақ бантик»
секілді әңгіме жаза алмады. Осыған күні
бүгінге дейін өзім де түсінбеймін...
СҰРАҚ: Қазір не жазып жүрсіз?
Оқырмандарға қандай жаңа дүниеңізді
ұсынбақшысыз?
ЖАУАП: Соңғы жылдардағы
өліара, өтпелі кезеңді алып қаралық. Ол
бәріміздің көз алдымызда өтіп жатыр
ғой. Осы уақыттағы толғауы тоқсан қиын
тіршілікті бейнелейтін қысқа-қысқа
әңгімелер циклін жазып жүрмін. Бір
ғана ортақ тақырыпқа бағындырылған
бұл ой үзіктерім «Уақытша...» деп аталады. Мұндағы негізгі лейтмотив: «Қазіргі
рухани құлдырау да, қайыршылық та,
ауылдың азып-тозуы да, бәрі-бәрі де
өтпелі, уақытша құбылыс болса екен»,
– деген тілек.
...Осы сұрақ-жауап бөлімінен кейін
кездесу де аяқталды. Ел тарап, Окушылар сарайынан енді шығып келе жатқан
Сәкеңе немересін жетектеген қарт адам
кездесті.
– Қарағым, Сайын! – деді ол кісі.
– Мен Баданбек Әлімбеков деген
оқырман ағаң боламын. Ұлы Отан
соғысына қатыстым. Ұзақ жыл мектепте ұстаз боп қызмет атқардым. Қазір
зейнеткермін. Қазақта: «Бәйге аты
мүсінін жасырады» деген мақал бар
ғой. Мен кітаптарыңды оқығанда,
өзіңді көргенде ылғи да осы сөз ойыма оралады. Халқыңды жақсы
шығармаларыңмен қуанта бер, бауырым!
«Бәйге аты мүсінін жасырады».
Ардагер ақсақалдың мына сөзін
естігенде Сәкеңнің жүрегі шым ете
түсті...
1996 жыл
Жанболат АУПБАЕВ
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ТІЛ ТҰҒЫРЫ БЕКІСІН
Біз Қазақстанның солтүстік өңірінде туып-өсіп, тіл трагедиясының небір қасіретін бастан өткерген, әлі де
өткеріп келе жатқан буынның өкіліміз. Сол себептен сонау тоқсаныншы жылдардан бері тілге қатысты
жасалып жатқан түрлі іс-шаралардың, көтеріліп жатқан мәселелердің, айтылған ой-пікірлердің барлығын
шама келгенше қадағалап отырамыз. Бірақ қанша шуласақ та, өткен отыз жылдың ішінде тілімізге
қатысты түк те өзгермегені бәрімізге аян. (Ескертемін, менің әңгімемнің барлығы Қазақстанның солтүстік
аймақтарына ғана қатысты).
Жалпыға белгілі, «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» деген тек заңнамалық құжатта ғана жазылған сөз.
Ал Қазақстанда шын мәніндегі мемлекеттік тіл – орыс тілі. Оны мойындауымыз керек. Егер барлық
мемлекеттік іс қағаздары негізінен орыс тілінде ғана пайдаланылса, заңымыз орыс тілінде жазылса,
жоғары-төмен деңгейдегі жиналыс, басқосулар орыс тілінде өтсе, негізгі қатынас тілі орыс тілі болса, оны
мемлекеттік тіл демегенде не дейміз?

Қазір солтүстік аймақтарда
биліктің астуынан жем жеп,
«қазақ тілінің жағдайы жақсы»
деп жазып жүрген үлкенді-кішілі
әріптестеріміз жоқ емес. Есіңізде
болсын, бұл жақта қазақ тілінің
жағдайы жақсы деген адам – қазақ
тілінің жақтаушысы емес, нағыз
дұшпаны деп қабылдау керек.
Қарап отырсақ, сонау
тоқсаныншы жылдардан бері
қарай, күні бүгінге дейін тіл
мәселесін талай адамдар көтеріп
келе жатыр. Бір ғажабы осы
адамдардың барлығын халық «ұлт
жанашырлары», «тіл жанашыр
лары», «қоғам қайраткерлері»
деп таниды. Бірақ осыншама
«жанашыры» бар тілдің жағдайы
бір түзелеймей-ақ қойды. Сосын
еріксіз ойлайсың, тіл тағдыры де
ген бүгінде саяси ұпай жинаудың
құралына айналып кеткен жоқ
па деп...
Жарайды, енді негізгі әңгімеге
көшейік. Бүгінде тіл жанашыр
лары көтеріп жүрген мәселенің
бірі – Тіл туралы Заң қабылдау.
Биылғы жазда Алматыда өткен
бір басқосуда жазушы Смағұл
Елубай да «тіл туралы дербес заң
қабылдау керек» депті. Бұл жайлы
жазушы Дулат Исабеков ағамыз
да, басқалар да айтып жүр. Бірақ
бұл жаңалық емес, «заң қабылдау»
деген отыз жылдан бері көтеріліп
келе жатқан мәселе. Әрине, заң
қабылдауға ешкім қарсы емес,
қабылдансын. Арнайы заң керек!
Бірақ... БІРАҚ БҮГІНДЕ ЗАҢ
ҚАБЫЛДАЙЫҚ ДЕП ҰСЫНЫС
ЖАСАП ЖҮРГЕН АДАМДАР
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ШЫН АХУА
ЛЫНАН БЕЙХАБАР-АУ ДЕП
ОЙЛАЙМЫН. Неге дейсіз ғой?
Біздер осы солтүстік өңірде
тұрғасын, қазақ тіліне қатысты
кедергілермен күн сайын, сағат
сайын бетпе-бет кездесеміз.
Ол қиындық – қазақ тілінің
қолданыста болмауы. Бұл
өңірлерде қай жерге барсаң да:
қоғамдық орындар, мемлекеттік
мекемелер, емханалар, білім
ошақтары, кәсіпорындар,
қызмет көрсету орындары т.б.
барлығында тіл орысша. Және
орысша сөйлейтін басқа халық
емес, өзіміздің қазақ ұлтының
өкілдері. Сондықтан бұндай жер
де жерде заңның жұмыс істеп
кетпейтіні айтпаса да белгілі.
Мысалы үшін айтайын, дәл
қазір күн сайын бір заң шығарып,
оны Керекудің, Өскеменнің,
Қызылжардың, Көкшетаудың,
Қостанайдың, Нұр-Сұлтанның,
Қарағандының көшесіне іліп
қойсаңыз да, ол заң бәрібір жұмыс
істемейді. Неге дейсіз ғой? Себебі
қоғамда ол заңға жұмыс істететін
мүмкіншілік жоқ. Қазақ тілінде
сөйлеуге деген мәжбүрлік жоқ.
Сұраныс жоқ. Мәжбүрлік, сұраныс
болмаған жерде, тіл туралы он
рет заң қабылдасаң да, ол жұмыс
істемейді.
Мынаған қараңыз, со

нау ХІХ ғасырда қазақ жерін
күшпен иемденіп алған патша
шенеуніктері мен казактардың
жергілікті халыққа жасамаған
қиянаты жоқ. Мәшһүр Жүсіп жа
зады: «Көз көрім жерде бір қазақ
өтіп бара жатаа, орыс мылтығын
ала салып, әлгі сорлыны атып та
стап, жайбарақат әрі қарай шәйін
ішіп отыра береді» – деп.
Бірақ бір таңқаларлығы,
осы басқыншылардың көбі
қазақша сөйлей білген. Әрине,
қазақтарды сыйлағандықтан
емес. Олардың қазақша үйрену
себебі, дала қазақтары өз тілінен
басқа тіл білмеген. Сөйлессең
қазақша сөйлес, сөйлеспесең
қой дейді. Сөйтіп жаңағы патша
шенеуніктері, әскерилер т.б. амал
сыздан қазақша үйренуге мәжбүр
болған. Осы мәжбүрлікті біз қазір
жасай алмай отырмыз.
Байқап жүреміз, қазақ тілінің
проблемасын көтеріп жүрген
адамдардың көбі оңтүстік өңірдің
тумалары. Мысалы, Мұхтар Ша
ханов, Дос Көшім, Қазыбек Иса
т.б. немес Мұхтар Тайжан секілді
орыстілді азаматтар. Тіл мәселесін
зерделеймін деген адам әуелі
солтүстік өңірлерге келіп, тым
болмаса бірер жыл тұруы керек.
Сонда ғана ол адам бұл жақта
құр заңмен түк те шешілмейтінін
түсінер еді. Ал енді Алматыда
отырып, қазақ тілінің проблема
сын шешем деу, ол басы ауырған
адамның аяғын емдеумен бірдей.
«Жарайды, заң қабылдағанмен
одан көмек жоқ екен, сонда не
істеу керек, ақылды болсаң соны
айтшы» – дейсіздер ғой. Ендеше
осы жөнінде өз ойымызды білдіріп
көрейік. Әрине, бұның бәрі
басқадан ақылымыз асқандықтан
емес, бала жасымыздан тіл тра
гедиясын бастан кешіп, бүгін де
көзіміз көріп отырған соң, айтуға
мәжбүрміз.
Қазір көптеген адамдар тіл
туралы заң қабылдасақ, латын
әліпбиіне көшсек болды, дереу
қазақша сөйлеп кетеміз деп шолақ
ойлайды. Және Тіл мәселесі де
ген өз алдына дербес тұрған жеке
проблема деп біледі. Ол тіпті олай
емес. Тіл мәселесі қоғамдағы –

әлеуметтік қорғау, мемелекеттік
қызмет, білім беру, көші-қон,
құқық қорғау, ақпарат тарату,
қызмет көрсету, жұмыспен қамту
т.б. толып жатқан салалармен
тығыз байланысты. Егер осы
салалардың бірінен көмек бол
маса, тіл ақсайды. Ал бізде қазір
бұлардың ешбірінен де тілге деген
қолдау жоқ.
СОНДЫҚТАН ТІЛДІ ТҮЗЕУ
ҮШІН ЕҢ ӘУЕЛІ ЗАҢ ЕМЕС,
МЕМЛЕКЕТТІК ДЕҢГЕЙДЕ АР
НАЙЫ КЕШЕНДІ БАҒДАРЛАМА
ҚАБЫЛДАУ ҚАЖЕТ!
Енді осыны таратып айтайық.
Әрине, бұның барлығы үкіметтік
деңгейде шешілетін мәселелер.
Және сонау тәуелсіздіктің
алғашқы жылдары-ақ қолға алы
натын шаруалар еді. Егер сол кезде
бұның бәрі ескерілгенде, бүгінде
тілге қатысты мәселелер дәл осы
лай қиындамас еді. Сондықтан
бұл ұсынысымыз орындалмаса
да, ойларыңызда жүрсін деп,
құлаққағыс қылып отырмыз.
1. ӘЛЕУМЕТТІК САЛА
Тарих өзі дәлелдеген бір
шындық бар: кім көп болса, соның
тілі жеңеді. Жоғарыдағы патша
шенеуніктерінің еріксіз қазақша
үйренуі, осы көптіктің жеңуінің бір
мысалы. Тағы бір мысал келтірейін.
Кеңес уақытында біздің жақта
неміс совхоздары болды. Арасында
шамалы қазақ, орыс отбасылары
бар. Бір ғажабы, сол ауылдағы
қазақтың кемпірлері орысша дұрыс
білмесе де, немісшеге судай бола
тын. Бұл жерде де көптік жеңіп
тұр. Олардың азаннан кешке дейін
еститіндері немісше, көршілермен
отыра қалып сөйлессе – немісше,
сосын амалсыздан үйренген.
Бұдан шығатын қорытынды,
егер қазақша сөйлейтін қазақтың
қатары көбейсе, тіліміз де түзелер
еді деген сөз.
Ал қатарымыз көбею үшін, бала
тууымыз керек. Ол үшін мемле
кет тарапынан дұрыс әлеуметтік
қолдау қажет. Бірақ ол бізде жоқ.
Сондықтан халық бала тууға
қорқады. Міне, тіл мәселесінің бір
ұшы әлеуметтік қорғау қызметіне

тәуелді деп отырғанымыз осыдан.
Егер мемлекет тарапынан тым
болмаса көршілес Ресейдегідей
қолдау болса, қазақ баланы төгейін
деп-ақ отыр.
Тағы бір мысал, кеңес уақы
тында осы өңірде қазақа тілін
жоюға ашықтан-ашық саясат
жүргізілді. Қала түгілі, ауылдардың
өзінде қазақ мектептері жабылып,
ауыл балаларына дейін орысша
сөйлейтін халге жеттік. Қалалы
жерлерде көшеде, не болмаса
қоғамдық орындарда қазақша
сөйлесең, кез келген орыстілді
адам саған ескерту жасап,
балағаттайтын.
Бірақ солай бола тұрса да,
бұл жақта қазақ тілі жойылып
кетпей, сақталып қалды. Оған
не себеп дейсіз ғой? Оған себеп
болған осы өңірлердегі қазақ ау
ылдары. Мысалы, орыс аудан
дары болып саналатын кейбір
аудандарда төртеу-бесеуден қазақ
ауылы болса, қазағы көп аудан
дарда 10-15-тен қазақ ауылда
ры болды. Бұлардың кейбірінде
сирек болса да сегізжылдық,
кейбірінде онжылдық қазақ
мектептері сақталып қалды. Осы
қазақ ауылдарындағы әр отбасында
кем дегенде бесеуден әйтпесе, 1012-ден балалар өсіп-өнді. Осылар
қазақша оқып, қазақ тәрбиесін
алып, кейін қоғам жұмысына ара
ласты. Міне, солардың арқасында
солтүстік аймақтарда қазақ тілі
жойылып кетпей сақталып қалды.
Ал қазір ұлттың генофонды
болып саналатын ауылдар азып-то
зып кеткен. Халық жан сақтау үшін
қалаға жылжып, қолдары жеткен
дер баспана алып, жетпегендері
жетім бұрыш жалдап тұрып жа
тыр. Ауыл қазақтары қалаға келіп,
орыстілді ортаға енгесін, олардың
балалары да қазақ тілінен күн са
нап ажырап барады. Яғни жас
ұрпақты өзіміз орыстандырып
жатырмыз деген сөз.
Тіл проблемасының әлеуметтік
салаға тәуелді тағы бір ұшы –
жұмыссыздық. Жұмыссыз жүрген
адамда дұрыс отбасы, бала-шаға
болмасы белгілі. Қараңыз, бұл
жақта қазақ ұлтының өкілдерін
мақсатты түрде жұмысқа алмай
тын кәсіпорындар бар. Мысалы,
мен 2011 жылы бұл жөнінде «Жас
Алаш» газетіне жазып, осыдан
соң Екібастұз қаласының әкімі
амалсыздан ел ақсақалдарынан
арнайы комиссия шығарған еді.
Сонда мыңдаған адамы бар «Бо
гатырь» көмір кенішінде он-ақ
пайыз қазақ азаматары жұмыс
істейді екен (қазір қалай екенін

білмеймін). Кәсіпорынның кад
рлар бөлімінде отырған кілең орыс
әйелдері. Мысалы, бірі қазақ, бірі
славян ұлтты екі жас жігіт жұмыс
сұрап барса, қазақ азаматына сен
бара бер деп, ал орыстілді жігітке
қала тұр дейді екен. Бұл кәдімгі
дискриминация бұл. Бірақ оған
мән беріп жатқан ешкім жоқ.
Міне, осының себебінен тепсе
темір үзетін талай қазақ азаматта
ры такси айдап немесе 60-70 мың
айлықпен күзет жұмысында жүр.
Ал өзінің қара басының күйі бол
май жүрген адамға тілдің де, діннің
қажеті шамалы. Кім жұмыс берсе,
соның тілінде сөйлейді, тіпті дінін
де қабылдауы мүмкін. Ал әкімдер
бұндай ұлтаралық мәселелерден
ат-тондарын ала қашады.
Сондықтан, қазақ боламыз,
тілді сақтаймыз десек, ең әуелі
осындай әлеуметтік мәселелер
жөнінде үкіметтің алдына ұсыныс
қойылып, одан дұрыс нәтиже
шықса, қатармыз көбейер еді, ел
еңсесін көтерер еді. Әрине, бұл
ұзық мерзімді процесс. Егер бұл іс
тоқсаныншы жылдары қолға алын
са, бүгінде бәрі басқаша болар еді.
2. БІЛІМ БЕРУ
Бұл енді тілге тікелей жауап
беретін сала екені белгілі. Кез кел
ген сәби балабақша мен мектепте
қазақ тілін қалай оқып үйренсе,
қалған ғұмырында оны қайтсе де
есінде сақтайды, ұмытпайды
Сәбиді қазақ етіп тәрбиелейтін
ең бірінші – балабақша. Адам сәби
шағында үйренген тілді мәңгілік
жадында сақтайды. Бірақ өкінішке
орай, қазір үйден қазақша сөйлеп
кеткен баламыз, балабақшадан
орысша сөйлеп оралады. Яғни
балабақшаларда сәбилерді қалай
тәрбиелеп жатыр, қандай тілде
сөйлейді, онда ешкімнің жұмысы
жоқ деген сөз. Тек әйтеуір
«қазақша балабақша» деген
аты ғана. Облыстық, аудандық,
қалалық білім басқармалары бұған
әзірше мән беріп отырған жоқ.
Әйтеуір «қазақ балабақшасы» деген
атау есепте тұрса болғаны. Басқа
емес, өзімнің екі немеремнің тілі
балабақшаға барып бұзылды. Бұған
қазірден бастап басшылық тара
пынан қатаң бақылау жүргізіліп,
тәрбиешілер мен балабақша
басшылары жазаланбаса, онда
қазақ балабақшасы дегеннің ба
рынан жоғы жақсы. Көптеген
балабақшаларда әлі де орыс
халқының ертегі кейіпкерлері: Баба
яга, Колобок, Емелья т.б. қатысты
ойындар ойналады. Ал өзіміздің
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халықтық фольклор кейіпкерлері
Алдар көсе, Қожанасыр, Тазша
бала т.б. бағдарламада жоқ секілді.
Бұған қазірден бастап назар аудар
маса, келер ұрпақ тілден біржола
қол үзеді деген сөз.
Енді мектептерге келейік.
Қазақ мектептерінде үзіліс үстінде
балалар тек қана орыс тілінде
сөйлейтіні жайлы сан мәрте жа
зылып жүр. Бұл да мұғалімдердің
жауапсыздығы. Оқушы сы
нып бөлмесінен шыққан соң,
мұғалімдердің баламен жұмысы
жоқ деген сөз. Оның үстіне, біздің
өңірлерде мектеп пен институтты
орысша бітірген мұғалімдер қазақ
сыныптарында сабақ беріп жүр.
Күнделікке мұғалім жазатын қазақ
тіліндегі ескертпелердің бәрі қате
болатынын талай ата-аналардан
естіп жүрміз. Бұл да ескерілетін
жайт.
Ол ол ма, қазір кез келген
қалада университеттердің фили
алдары жұмыс істейді. Ақшасы
бар адамдар сол жерде оқыған
болып, диплом сатып алады. Және
көбі қазақ тілі мен әдебиетінің
мұғалімдері. Осылардан оқыған
балалар не болады сосын? Өзі бір
сөйлемді дұрыс жаза алмайтын
мұғалім балаға не үйрете алады?
Осыған қарап, тілімізді сақтау
үшін, қазақ мектептеріндегі қазақ

өңірлерден көшіп келіп жатқан
туыстарды да қосуға болады.
Әрине, ойлаймыз ғой, қандас ба
уырларымыз келіп жатса, тілімізге
демеу болар еді деп. Бірақ олай
емес. Айталық, біздің жақта
қоныс аударып келген бес-алты
отбасын қиырдағы бір ауылға
апарып орналастырады. Бұл бы
лайша айтқанда, құмға құйған
су секілді. Себебі екі-үш жылдан
кейін қарасаң, әлгі үйдің бала
лары орысша сөйлеп жүреді. Бұл
жерде ол балалар кінәлі емес.
Олар да өзінің жүрген ортасына
бейімделеді. Жергілікті балалар
дан кем болғысы келмейді. Со
сын амалсыздан орысша сөйлеуге
мәжбүр.
Жасыратыны жоқ, қазір қазақ
тілін сақтап қалу үшін, басқа
мемлекетке кету керек деп жа
зып жүрміз. Себебі шет елдердегі
диаспора тіл мен салт-дәстүрді
қатаң сақтайды. Ана бір жылы
бір апай айтады: «1997 жылы Ом
быдан Павлодарға қоныс ауда
рып келдік. Немерелерімнің бәрі
қазақша сөйлейтін еді. Бұл жақта
екі-үш жыл тұрғасын, қазақшаны
біржола ұмытты» – деп. Міне,
солтүстік аймақтардағы қазақ
тілінің қолдану деңгейін осы бір
мысалдан-ақ байқауға болады.
Көші-қон жөніндегі біздің

тілі мен әдебиетінен сабақ беретін
мұғалімдер арнайы сынақтан өту
керек сияқты.
Тағы бір байқағанымыз,
қазір «Алтын белгі» алып жүрген
балалардың кейбірімен сөйлесе
қалсаң, қазақ тілін шала біледі.
Сонда ол қалай үздік атанған?
Бұдан шығатын қорытынды, мек
тептерде қазақ тілі пәніне аса көп
мән берілмейді деген сөз. Оқушы
негізгі деп саналатын сабақтарды
игерсе болды, ал қазақ тілінен
еңбек пен дене шынықтыру
сабағы сияқты автоматты түрде
баға қойыла салатын секілді. Осы
лай мектеп қабырғасыннан туған
тілге деген немқұрайлылықты
көріп өскен бала қалған ғұмырында
оны ешқашан құрметтемейді.
Сондықтан «Алтын белгі» алған
балаға міндетті түрде қазақ тілінен
жеке диктант жаздыратын тәртіп
енгізсе дейсің.
Бұл да көзіміз көріп жүрген
жайттар. Әйтпесе жазбаймын ғой.
Бұны да түзету биліктің қолында,
сосын жазып отырмын.

ойымыз: Шет мемлекеттен
қандастарымызды молынан әкеліп,
Ресеймен шекаралас аудандарға
көптеп қоныстандырып, барлық
жағдайын жасап, оларға өте
көтеріңкі көмекқаржы бөліп,
жұмыспен қамтамасыз етіп,
осы арадан 10-15 жылға дейін
ешқақайда көшпейсің, тек бала
туыңдар деген шарт жасаса, туған
балаға өте қомақты жәрдемақы
бөлінсе дейсің. Сол 10-15 жылда
әр отбасында ота есеппен 4 бала
дан туғанда, қатарымыз біршама
көбейіп қала еді.
Бұл да мемлекеттік деңгейде
шешілетін шаруа. Біздікі тек осы
лай болса деген арман ғана...

3. КӨШІ-ҚОН
Жыл санап аз-аздан болсын
қандас бауырларымыз шет мем
лекеттерден қоныс аударып келіп
жатыр. Бұлардың қатарына ар
найы бағдарламамен оңтүстік

4.МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТ
Мемлекеттік қызметшілердің
тіл білмейтіні жайлы сан мәрте
жазылып жүр. Қазір өзім көріп
жүрген әкімдердің көбі қазақша
сөйлемек түгілі, қағазға жазып
берген жарты бет мәтінді ежелеп
әрең оқиды. Елдің алдына жүрген
адамдардың қазақ тіліне деген
көзқарасы осындай болғасын,
қарамағындағы қызметкерлері
тілді құрметтей ме?
Қазір әкімдіктер бір тоқсан не
месе бір жыл ішінде «мемлекеттік
тілде пәленбай мың дана кіріс-

шығыс құжаттарын өткіздік» деп
есеп беріп жатады. Бәрі өтірік.
Көзіміз көріп жүр, кез келген
құжат екі тілде – орыс және қазақ
тілінде жүреді. Ал қызмет бары
сында тек орыс тіліндегі құжаттар
ғана пайдаланылады. Ал қазақ
тіліндегі құжат жай ғана қосымша,
көз алдау ғана, оған оқымай-ақ қол
қоя салады. Сосын пәленбай мың
қазақша құжатты пайдаландық
деген есеп береді.
Ал егер құжаттар тек
қазақ тілінде ғана жүрер бол
са, онда Қазақстандағы бүкіл
министрліктер мен депар
таменттердің, әкімдіктердің
жұмысы біржола тоқтап қалар
еді. Өйткені ол жерлерде қазақ
шаны түсініп пайдаланатын
адамдар санаулы ғана. Жағдай
осындай болғасын, тіл оңа ма?
Мысалы, әкімдіктің лездеме,
басқосуларында отырған елдің 9095 пайызы жергілікті ұлт өкілдері
болса да, жиналыс көбінесе орыс
тілінде жүреді.
Өзім газетші болғасын,
мемлекеттік қызмет жүйелерінен
түрлі хабарландырулар, конкур
стар, басқадай құжаттар келіп
түседі. Барлығы қатеге толы, қалай
болса солай жазылған немесе
орысшадан сауатсыз аударылған.
Бірақ ол үшін кіммен айқайласып
жатасың, амалсыздан түзетіп
береміз.
Тағы бір айта кететін жайт,
республикалық Тіл комитеті деген
бар. Аудандар мен облыстарда
тілдерді дамыту деген бөлімдер
бар. Кәдімгі мемлекеттік мекеме
лер. Бірақ немен айналысатыны
белгісіз. Тіпті көшедегі қатеге
толы жарнаманы түзеттіруге ша
малары келмей жатады. Сонда
бұл бөлімдер не үшін керек? Ана
бір жылдары осындай бөлімді
басқарып жүрген бір азамат
тан «жарнаманы қате жазатын
кәсіпкерлерді неге жауапқа тарт
пайсыздар?» деп сұрап едік, бізде
ондай өкілеттік жоқ, жай ғана
барып ескертеміз деді.
Тілдерді дамыту бөлімдерінің
бүгінгі күнгі жұмысы – қазақ тілі
курсын жүргізу. Осылар қыркүйек
айының басында тілдер күні деп
ұлты басқа үш-төрт адамға ұлттық
киім кигізіп, бірер ауыз қазақша
сөйлетіп, кермет болды деп ақпарат
құралдарына беріп жатады. Бұндай
курстардан тілге келер пайда жоқ
екенін, мемлекеттің қаржысын
босқа шашу екенін талай мәрте
жазып жүрміз. Оның себебі, біз
өзіміз сөйлемейтін тілді, басқа
халық ешқашанда үйренбейді. Ол
аюға намаз үйреткенмен бірдей.
Соны біле тұра, солай істейміз.
Бүгінде тілді түзеймін десек,
мемлекеттік қызмет жүйесіндегі
тілге деген көзқарасты түбегейлі
өзгерту керек. Бұл да мемлекеттік
деңгейде жасалатын шаруа.

5. ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
Солтүстік аймақтарда халыққа
қызмет көрсету орындарында:
халыққа қызмет көрсету орталығы
(ЦОН), монша, шаштараз,
автокөлік жөндеу, дүкендер, түрлі
шеберханалар т.б. тіл орысша.
Осының себебінен қызмет алу
шы мен көрсетушінің арасын
да түсінбеушілік пен жанжалдар
туып, ол әлеуметтік желілердің
бетіне шығып жатады. Бірақ осы
кәсіпкерлерге «мемлекеттік тіл
– қазақ тілі, сондықтан екі тілде
бірдей қызмет көрсету керек»
дегенді ешкім ескертпей тұр әзірше.
Бұнымен әзірше көпке белгілі
керекулік тіл жанашыры Руза
Бейсенбайтегі деген құрбым ғана
күресіп жүр. Рузаны осы әрекеті
үшін бүгінде жақтайтындар да,
даттайтындар да бар. Мен өз ба
сым оны қолдаймын. Себебі әр
адамның тіл үшін күресуде өзінің
таңдап алған құралы, әдісі бар. Руза
осындай әдісті таңдаған екен, оған
неге қарсы боламыз? Ол басқа емес,
тіл үшін күресіп жүр ғой. Сотталса
да, мақталса да, датталса да, бәрін
бір өзі көріп жатыр. Басқаға тиіп
жатқан зияны жоқ.
Бірақ шынымды айтайын, Ру
заны аяймын. Оның қазіргі тірлігі
қолына екі граната алып, жиыр
ма танкіге қарсы шыққан солдат
секілді. Неге дейсіз ғой? Себебі
қазағы қазақша сөйлемейтін Ке
рекуде орыстілді адамға барып,
сен қазақша сөйле деп талап
қойғанмен, одан нәтиже болуы
екіталай.
Осы тіл тақырыбы турасында
кейде орыстілді ағайындармен
пікірталас болып қалады.
Сонда олар: «Сендер қызық
халықсыңдар, ең әуелі өздерің өз
тілдеріңде сөйлеп, оны құрметтеп
үйреніңдерші, сонда біздер
ешқандай заң қабылдамай-ақ,
өзіміз үйреніп аламыз. Ал сендер
қазір өздерің сөйлемейтін тілде
басқалар сөйлесін деген талап
қоясыңдар. Бұл адамзат тарихында
болмаған нәрсе» – дейді. Рас қой?
Таңқаларлығы, ана бір жылдары
Павлодар қаласының атауын және
Павлодардың түбіндегі Ленинский
кентінің атауын қазақшалайық
деген бастама көтердік. Сонда осы
ұсынысқа қарсы болғандардың
жартысынан көбі өзіміздің қазақ
ұлтының өкілдері. Ойланып
көріңіздерші, жағдай осылай болып
тұрғанда, бұл жақта Тіл туралы Заң
жұмыс істеп кете ме?
6. АҚПАРАТ ТАРАТУ
Тіл насихаттаудағы басты
құралдың бірі – баспасөз. Өкінішке
орай, жығылған үстіне жұдырық де
гендей, кейінгі жылдары өмірімізге
электронды ақпарат құралдары,

қалта телефоны келіп енді. Қазір
іздеген жаңалық, ақпаратын халық
осы электрондық әлеуметтік
желілерден табады. Бұрынғыдай
жаппай газет-журнал оқу деген күн
санап қалып барады. Енді бізден
кейінгі ұрпақ тіпті оқымасы белгілі.
Ақпарат құралдары дегенде,
тағы да тіл жанашырларының «заң
қабылдайық» деген ұсынысы ойға
оралады. Дұрыс-ақ, қабылдайық.
Бірақ ол заңды өмірге енгізетін,
оның халық арасында қолданысқа
ие болуын қадағалайтын кім? Ол
– жергілікті атқарушы ұйымдар:
түрлі деңгейдегі әкімдіктер,
тіл бөлімдері, т.б. Бірақ бұлар
қолдайды деп ойлайсыз ба? Әрине
жоқ! Неге? Себебі оларға жұмыс
жүргізуге орыс тілі қолайлы.
Қараңыз! Қазір солтүстік
облыстардағы әр аудан бірбірден орысша газет ұстайды
(кейбір аудандарда екеуден)
. Олар мемлекеттік сатып алу
арқылы, мемлекеттік атқарушы
ұйымдардың тапсырысын орын
дайды. Қазір солтүстік өңірлерде
қазақ тілінің аяғына тұсау болып
отырған осы орыс тіліндегі газет
тер. Түрлі мемлекеттік құжаттар,
әкімдіктің қаулы-қарарлары т.б.
осы орыс тіліндегі газеттерде жари
яланады. Әрине, қазақша газетке де
басылады. Бірақ оны ешкім қарап
жатқан жоқ. Құжат орыс тілінде
шықса болды, оны оқып, түсіну
мемқызметтегілердің бәріне оңай.
Ал қазақша басылғанды көбі түсіне
бермейді.
Біздің ұсынысымыз, егер ау
дандарда орыс тіліндегі газет
тер жабылар болса, әкімдіктер,
мемлекеттік ұйымдар амалсыз
дан қазақшаға көшер еді. Барлық
құжаттар тек қана қазақ тілінде
жарияланар еді. Сөйтіп ақырындап
болсын қазақшаға көшіп кетер
едік. Сондықтан аудандарда орыс
тіліндегі газеттердің шығуын
тоқтату керек. Әрине, бұл да
мемлекеттік деңгейде шешілетін
мәселе. Себебі оның артында үлкен
саясат тұр. Сол газетті оқымаса да,
«неге жаптыңдар?» деп шулайтын
орыстілді қауым бар.
Сонымен тіл турасында қозғай
берсек, сөз көп. Өзімізше оймыз
да жүрген біраз нәрсені айтқан
болдық. Халқымызда «батпандап
кірген ауру мысқалдап шығады» де
ген сөз бар. Кеңес билігі құрылған
кезеңнен бастап есептесек, біздерге
тілдің дерті жабысқалы бір ғасыр
болған екен. Сондықтан бұл дерт
тен құр ғана заң қабылдаумен айыға
алмаймыз. Оған жоғарыдағыдай
мемлекеттік деңгейде жасалатын
кешенді бағдарлама керек деп ой
лаймын.
Сайлау БАЙБОСЫН,
Павлодар облыстық
«Ақбеттау» журналының
редакторы
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Қария: «Алматыда қыздар жоғалуда деп естідік, о не сөз, шырағым?»
Автор: «Оның мәнісі былай, ақсақал...»
– Жо-жоқ! Ешқандай мәлімет
берілмейді... Тергеу ісіне кедергі
келтіресіздер...
Келте қайырылған суық жауап
бар үмітімізді үзіп, қарсы алды
мыздан саңылаусыз темір қақпаны
тарс еткізіп жаба салғандай, өте бір
жайсыз әсер қалдырды.
Милицияның өмірі қат-қабат
тіршілікке толы, бөгде жандар білуге
міндетті емес құпия шаруалардан
тұратынын білеміз ғой. Тіпті, соның
ішінде өздері де сезбейтін небір
шытырман істер болатынынан да
ептеп хабардармыз. Сонда да біздің
арнайы іздеп келген мәселемізге
кезекшінің бұлайша мінез көрсетуін
тілшілік құқымызбен санаспау деп
қабылдадық.
Біздің білмек боп келіп отыр
ғанымыз – мемлекеттік маңызы
зор құпия емес, жергілікті оқиғаға
қатысы бар белгісіз жайттің сырын
ғана білу еді.
«Ауруда – шаншу, сөзде – қаңқу
жаман», соңғы кездері Алматыда
оқитын студент қыздардың ізімқайым жоғалып кетуі – тікелей
осы әңгіменің тұтануына себеп
болды. Әйгілі Желтоқсаннан кейінгі
күндердің ызғары басылмаған кез.
Сыбырлап болса да, ел сондағы
жоғалғандардың аз болмағанын
оңашада бір-біріне айтып жүрді.
Оның үстіне, бұл оқиғаның
дақпырты қайта-қайта түрліше
естіліп, алыпқашпа әңгімелердің
тарауына тиек болған. Желтоқсан
дүрбелеңі кейінгі қазақтардан өш
алу үшін істелінген іс екен деп
сәуегейлік танытқандар да бар.
Бұған сеніп калғандар да жоқ емес.
Қалай дегенмен де, бұл әңгіме
негізсіз емес еді. Соның алдында,
республикалық Прокуратурада бір
тапсырмамен жүріп, «1986 жылғы
Брежнев алаңындағы оқиғаға бай
ланысты сотталғандар» деген жазуы
бар құжатты кездестіргенім бар.
Сол қағазда хабарсыз кеткендердің
есімдері жүрді. Бірақ олар да толық
тізімін беруден бас тартты.
1989 жылы Парламенттік
комиссияның іздеу жұмыстары
басталған кезде, із-түзсіз жоғалған
бірнеше адамның дерегін білгісі
келген өтініштер түсті. Соның
бірінде, Солтүстік Қазақстан об
лысынан келген шағымда былай
деп жазылыпты: 1986 жылдың 16
желтоқсанында Алматыға кеткен
сіңлім Ұмсынай Нұрғалиеваның
осы күнге дейін табылмағанын
хабарлаймыз. Ол 1961 жылы туған,
Алматыдағы баспаханада жұмыс
істеп, ҚазМУ-да сырттай оқып
жүрген. Естуімізше, Желтоқсан
оқиғасына қатысқан. Өлі-тірі
екенін осы күнге дейін білмейміз.
Көмектесіңіздер. Іздеу салушы –
әпкесі Күлжиян. Бұл хат бойынша
айналысқан тиісті орындар ешттеңе
шығара алмады. Кезінде Ұмсынай
пәтерде тұрған ескі үй әлдеқашан
құлатылып, орнына зәулім үй
тұрғызылып кетіпті. Онымен бірге
тұрған қыздардың аты-жөндерін де
ешкім білмейді. Сонымен, бұл іс
аяқсыз қалған.
«Ау, ағайындар, Алматыда
қыздардың жоғалып жатқаны рас
па, рас болса, неге үндемей отыр
сыздар?» деген хаттар газет ре
дакцияларына да келіп, әсіресе
бізге – журналистерге өкпереніш білдірген жұрт та аз емес.
Бұқаралық ақпарат құралдарының
белсенділігіне жан бітіп, өмірдің
барлық саласында жариялылыққа
жол ашылып отырған кезеңде,
баспасөз қызметкерлерінің әлгі
оқиғаға бей-жай қарауы – шынында
да түрлі қауесеттің растығын үнсіз
мойындаумен бірдей еді.
Қауесет – қашан да қоғам

үшін аса қатерлі қасірет. Ол адам
дар арасында бейберекет үрей
туғызатын, ой-сезімін тұсап, еңбек
ету белсенділігін төмендет етін,
күтпеген жерден ұшқары пайым
дауларға итермелейтін әлеуметтік
кесел. Осы кеселге тосқауыл бо
латын бір-ақ ем бар, ол тағы да
– жариялылық. Шындық пен
өтіріктің, дақпырт пен ақиқаттың
аражігін ажыратып, өмірдің бар
болмыс бояуын еш қоспасыз
ашып көрсететін де сол. Ендеше,
жергілікті құқық қорғау орган

Қайым-мұнар ТАБЕЕВ,
жазушы

дарынан аңыз бен ақиқаттың аққарасын анықтап беруді өтінсек
несі айып? Бұл жолы министрліктен
бір-ақ шықтық.
– Еш айыбы жоқ, – деді респу
блика Ішкі істер министрлігінің
қылмысты істер іздестіру
басқармасындағы жауапты
қызметкерлердің бірі Мұрат Из
атов мән-жайға қаныққан соң.
– Біздің қалалық басқармадағы
әріптестеріміз аздап сақтық ша
раларын күшейтуді ойластырған
ғой. Оған бола бәрімізді бір желіге
қосақтамаңыздар. Қолдан келгенше
көмектесейік, қолдан келмегеніне
ренжімейсіздер.
Осы мақалаға материал жинау
барысында жүздесіп, пікірлескен
милиция қызметкерлерінің арасын
да сыпайыгершілігімен ерекшелен
ген ол өзіндік нақты позициясы ба
рын да танытты. «Ішкі істер орган
дары жүргізіп жатқан қылмыспен
күрес шаралары жөнінде жұрт
біліп отыруға тиісті» деп, сұраған
құжаттарымызды алға тастады.
Соның арқасында, кешегі тарс
бекітілген темір қақпа да жартылай
ашылды-ау. Оған да шүкір. Жарты
лай дейтінім, «Совершенно секрет
но» деп, айрықша белгі соғылған
қағаздарды Изатов іріктеп алып
қалды. Енді сол қолдағы құжат бой
ынша, елдің үрейін алған қайғылы
оқиғаның ізімен жүріп көрейік.
...Каникулдан оралған студент
тердің ең алдымен қаладағы туы
старына, жекжат-жақындарына
барып сәлем беретіні ежелден
қалыптасқан дәстүр ғой. Ауылаймағының соңғы жаңалығын
жеткізіп, үлкен-кішінің амандығын
білдіріп, қонақжай пейілдің амана
тындай сыбағаны бөлісу – ауылдан
келген қыз-жігіттердің бұлжымас
әдетіне айналып кеткені қашан!
Сол әдетпен «Ағайымның
үйіне барып келе қояйыншы» де
ген курстас құрбысының өтінішіне
Гүлбану (ауылдағы ата-аналарының
көңілдеріне қаяу түсірмес үшін
есімдерін сәл өзгертіп отырмыз. –
Авт.) қарсы болған жоқ. Құрбысы
екеуі жатақханадан шығып, қала
іргесіндегі «Горный гигант»
поселкесіне тартып кетеді. Қолда
түйіншек – ауылдың дәмі. Ертең,
әрі мереке – 23 ақпан, Кеңес
Армиясының құрылған күні. Сол
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мерекемен ағаларын құттықтау
да ойда бар. Гүлбану ол үйде көп
отырған жоқ. Неге екені белгісіз,
көңілі алабұртып, шай ішілген соң
қайтуға асықты. «Түн боп кетті
ғой қарағым-ау, осында-ақ қона
салсаңшы деп, ашық-жарқын
пейілмен құрақ ұшқан үй иелеріне
рақметін жаудырып, орнынан
тұрды. «Ертеңгі сабаққа әзірленуім
керек» деп, кешірім сұрағандай
жымиып күлді. Сағат түнгі он
боп қалған екен. – Онда біз сені
шығарып салайық, – деді құрбысы
қоса киініп. – Дала тым қараңғы
екен, қорқып жүрерсің.
Олар сыртқа шыққанда,
түнгі ызғар бетке соғып тұр еді.
Ақпанның күшейе түскен шым
шыма аязы қанша қалың киінсең
де, бой тоңазытады. Жүгіре басып,
Жуков көшесімен жүрген олар әлФараби даңғылындағы аялдамаға
шықты. ҚазМУ қалашығы жаққа
баратын ең соңғы автобустың бірі
буы бұрқырап жүргелі тұр екен.

рын кім түсіндіреді? Өмірде сирек
қайталанатын кездейсоқтық па?
Әлде, арман қуып астанаға кел
ген бейкүнә қазақ қыздарының
білім жолындағы тауын шағып,
меселін қайтаруды көздеген теріс
ниетті біреудің алдын ала әзірлеген
қаскөй жоспары ма? Білмеймін. Бұл
сұрақтарға тергеу барысы толық
жауап бермесе, түйіні шешілмеген
шикі іске болжам жасау қиын.
Алайда, мені толғандырған сауал
басқа: «Осы қылмыстардың жолын
кесуге мүмкіндік бар ма еді?» деген
мәселе. Қарамағында мыңнан аса
қызметкері бар қалалық мили
ция басқармасы бұған қалайша
тосқауыл қоя алмаған?
Майор Изатовпен әңгімеден
кейін осы сауалды арқалап,
қалалық ішкі істер басқармасына
тағы келдім. Алдын ала жоғарыдан
қоңырау түсірген соң, бұл жолы олар
құрақ ұша қоймаса да, өткендегіден
тәуірірек қарсы алды. Әуреге салған
жоқ. Сұраған мәліметтерімді та
уып беріп отырды. «Бірден
министрліктен бастамағанымды
қарашы» деп, біраз уақытымның

керексіз, ескерусіз жатқан. Тек
сере келгенде, бұл хат жоғалған
қыздардың ата-аналарына көмек
қолын созған жанашырдан кел
ген болып шықты. Мейлі, солайақ болсын. Десе де, айтыңызшы,
адамгершілік, жауапкершілік деген
сезімді ұмытуға бола ма?
«Қырағылық жоқ қой бізде,
қырағылық». Себезгілеген жаңбыр
астында ҚазМУ қалашығының
темір қоршауын жағалап, кірер
есікті іздеп келе жатқанымда,
осы бір көңіл қынжылысынан
шыққан сөз көңілімнен кетпеді.
Жасыратын несі бар, көпшілігімізде
қырағылық атты сезім жетіспейді.
Жайбарақатпыз, енжармыз... Айна
ламызда болып жатқан оқиғаларға
селқос қараймыз. Мұның соңы кей
де орны толмас өкінішке ұласып жа
тады. Оған тәртіп сақшыларының
енжарлығынан болған осы оқиғалар
тізбегі куә. Иә, иек астында болып
жатқан қылмысты алты ай қыс
кабинеттен шықпай «тексеру» де
ген не сұмдық? Осылай демеске
лаж жоқ. Қандықол қарақшының
қолынан мерт болған арулардың

Гүлбану ішке лып етіп кірді. – Ал
жақсы, ертеңге дейін, – деді ол ар
тына бұрылып, қолын бұлғап.
Сол түннен бастап, ҚазМУ-дың
механика-қолданбалы математика
факультетінің 2 курс студенті 21
жасар Гүлбану із-түзсіз, хабарсыз
кетті...
Оны іздестіру жұмыстары еш
нәтиже берген жоқ. Гүлбанумен
бірге тұрған бөлмелес құрбылары:
«Мүмкін, ауылына кеткен шығар»
деп, ол жаққа да хабар берді. Жымжырт.
Мұндай тосын оқиға, әсіресе
студент қыздардың із-түзсіз
жоғалуы, 1988 жылдың соңынан бері
бірнеше рет қайталанғанын Алматы
тұрғындары жақсы білетін. Милли
оннан аса халқы бар үлкен қалада не
болмайды дейсің? Бірақ дәл осын
дай сұмдықты бұрын-соңды естіпкөрмепті. Бойжеткен қыздары
бар үйлер сақтықты күшейтті.
Бейуақтағы жүріс азайды. Әйтсе
де, тіршілік болған соң, адамдардың
әрлі-берлі қарым-қатынасы та
усыла ма? Біреу дүкенге барады,
біреу кітапханаға барады. Осындай
да еріксіз жалғыз-жарым жүретін
қыздар болады. «Түнгі қарақшы»
тура соларды аңдитынында сөз
жоқ. Бір таң қалатын жағдай, сту
дент қыздар әр айдың белгілі бір
күндерінде ғана жоғалып оты
рыпты. Қараңыз: 1988 жылдың 22
қазаны. Қазақ университетінің та
рих факультетінде оқитын төртінші
курс студенті 24 жастағы Райгүл
жатақханасынан шығып, қала
жаққа бір шаруамен кеткеннен
қайтып оралмаған... 22 қараша.
Механика-қолданбалы математика
факультетінің үшінші курс студенті
20 жасар Рафия орталықтағы өзінің
тұрған жатақханасынан ҚазМУ
қалашығына қонаққа бара жатып,
белгісіз жағдайда ғайып болды...
21 қаңтар, 1989 жыл. Пушкин
атындағы кітапханадан түнгі он
мөлшерінде шығып, ҚазМУ-ға
баратын № 100 автобусқа отырған
жаратылыстану факультетінің 2
курс студенті 18 жасар Ғалия да
бақытсыз құрбыларының тағдырын
құшты...
Бұл не? Қазақ Мемлекеттік
университетінің төрт бірдей
студентінің араға бір-бір ай салып,
ұшты-күйлі жоғалып кетуінің сы

босқа кеткеніне іштей өкініп те
қалдым.
Қылмысты істер іздестіру
бөлімшесінің бастығы милиция
подполковнигі Валерий Рафхатович
Садықов әлдебір суреттерді алды
ма жайып салды. Жайып салғаны
құрысын, төбе шашым тік тұрды!
Мұндай сұмдық көріністі фашистер
туралы кинодан да көрген емеспін!
Суреттегі жалаңаш бейнелердің
тізеден төмен аяқтары жоқ...
Дәтім шыдамай суреттерді кейін
ысырдым.
– Жоғалған қыздар осылар, –
деді подполковник өңі тұнжырап.
–Айуандықпен қинап өлтіріпті,
сұмырай! Алдымен, ұрып-соғып,
абыройын төккен...
«Кім?».
Тамағыма кептелген осы сау
алды жүзімнен оқыса керек, под
полковник үнсіз басын шайқады.
«Әзірше білмейміз».
– Сонда қылмыскер әлі
бостандықта жүрген болды ғой?
– Солай боп тұр.
– Мәйіттерді... мәйіттерді
қайдан таптыңыздар?
– Қайдан дерің бар ма? Төртеуі
де сол ҚазМУ қалашығының
маңынан қар кете табылды. Е-е,
айта берсең әңгіме көп. – Под
полковник Садықовтың үнінде
әлдекімдерге деген реніш табы
бар. – Қырағылық жоқ қой бізде,
қырағылық.
Садықов осыдан кейін мына
бір жайтты қынжыла отырып ай
тып берді. Бір күні университеттің
механика-қолданбалы матема
тика факультетінің деканаты
на Алматы облысындағы Ақши
селосынан тосындау хат келеді.
«Жоғалған қыздардың атаанасының адрестерін салып
жіберіңіздерші...» деп өтініпті хат
иесі. Не үшін сұратқанын жазбап
ты. Бұл кез іздестіру жұмыстары
тұйыққа тіреліп, мүлде тоқырап
тұрған сәт. Кісі өлімі болған жер
де ұсақ-түйек деген болмайды.
Көңілге үміт ұялатар әрбір жылт
еткен хабарға елеңдейміз. Тер
геу тәртібі бойынша, қылмыстық
іске қатысты кез келген мәлімет
милицияға хабарлануға тиіс. Бірақ
басшылардың бәріне алдын ала
ескертілсе де, бұл талап орындал
мады. Хат деканатта бір жарым ай

мәйіті қар ерігенде барып табылды.
Адамдар күнде өтіп жатқан күре
жолдан таяқ тастам жерде.
Айналасы ат шаптырым, жалпы
көлемі 99 гектар алқапты алатын
студенттер қалашығы тым үлкен.
Бірнеше оқу корпусы, ондаған
жатақханасы бар. Асхана, клуб,
шаруашылық үйлері де шашырай
қонған. Әр-әр жерде қазылған
қазаншұңқыр, бітпеген әлдебір
құрылыс нысандары қылтияды. Ай
нала қалың ағаш. Осы қалашыққа
кірер есік екеу. Бірі – қалаға шығар
Тимирязев көшесінде. Екіншісі
тау жақ бетте, әл-Фараби даңғылы
жағында. Тергеушілердің айтуына
қарағанда, барлық қылмыс осы
елсіздеу, оңаша қақпадан кірер
жолда жасалынған. Қылмыскер бұл
жерді тегін таңдамағанға ұқсайды.
Жолдың екі жақ қапталында
қалың ағаш өскен. Шашылған
қоқыстан аяқ алып жүргісіз. Бір
кездері ыстық су жүргізу үшін
дайындап, кейін қалып кеткен зор
құбырлардың сұлбасы байқалады.
Бейкүнә бойжеткендерге қыс бойы
«табыт» болған шойын құбыр!
Қырсыздық пен қамсыздықтың
куәсіндей, кім болса да жұтып
қояр тойымсыз аждаһа секілді
ұзынынан түсіп сұлап жатыр.
Ештеңе білмеген, көрмегендей!
Арнайы кран болмаса, орнынан
қозғау да мүмкін емес.
Әлгінде айттым, қалашықта не
көп, бітпеген құрылыс объектісі
көп. Жатақханалар, спорт
комплексі, тұрмыстық-мәдени,
сауда нүктелері қаптап бой көтеріп
келеді. Оларды тұрғызып жатқан
құрылыс мекемелері де бөлекбөлек, бір-біріне бағынышты
емес. «Территорияны тазалау
біздің міндетімізге жатпайды» деп
шіренгенде үзеңгілері сықырлайды.
Студенттердің жылына бір келетін
сенбілігінде болмаса, саусақ
қимылдатар жан табылмай
ды. Тау-тау боп үйілген кірпіш
қалдықтары, темір-терсек, сынған
шынылар апталап, айлар бойы жа
тады. Оған да көптің көзі үйренсе
керек. Елді шулатқан қылмысты
оқиғадан кейін барып қана, «түнгі
қарақшының» мекені болған ұялы
мекенге басшылардың назары түсті.
«Мен Гүлбануымның хабар
сыз жоғалып кеткені үшін ешкімді
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кінәламаймын. Десе де, «бала –
адамның бауыр еті» ғой. Алыс ау
ылда жатып, дәрменсіз шырылдаған
біздің дауысымыздың ҚазМУ бас
шыларына жетпейтініне күйінеміз.
Адам баласы түгілі, өрістен бесалты қой жоғалса да ауыл болып
шапқылап, сүргінге түсеміз, шопан
байғұсты сотқа сүйрейміз. Ал, айкүннің аманында із-түзсіз ғайып
болған студенттер үшін жауап
беретін біреулер бар ма? Бар болса,
бұл оқиғаға ҚазМУ-дың ректорат,
партия, комсомол ұйымы қандай
баға беріп отыр?».
Жезқазған облысының Жезді
поселкесінен жазылған қайғылы
ата-ананың хатындағы осы орын
ды сауалға университет басшы
лары тұжырымды жауап қайтара
алмады. Ал, осы оқу орнындағы
тәртіпке тікелей жауап беретін
партком хатшысының идеоло
гия жөніндегі орынбасары
Қ.Жиреншиннің уәжі төмендегідей
болды: «Төтенше мәселе партком
жиналысында арнайы қаралды.
Бүкіл жатақханалардағы кезекшілік
тәртібін дұрыс жолға қою туралы
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деканаттарға тиісті нұсқау, тапсыр
малар берілді. Қазір сол шешімдерді
жүзеге асыруды қадағалаудамыз».
Айналасы жұп-жұмыр, тептегіс, ұстатпайтын сөз. Бірдеңе
деп кінәрат тағу қиын. Бұдан
кейін кездесіп сөйлескен кісім –
университет кәсіподақ комитеті
председателінің орынбасары Ал
масбек Түкеев: «Студенттеріміздің
жетпіс проценті жатақханамен
қамтамасыз етілген. Олардың
кешкі тіршілігі мұғалімдердің үнемі
қадағалауында. Тәртіп бұзушылар
жоқ. Ал, пәтерде тұратындарға
біздің құзіретіміз жүрмейді» деген
нен әрі аса алмады. Сосын сауалмен
жетеледім:
– Әңгіме студенттерді жатақ
ханамен қамтамасыз ету жайын
да емес, басқада болып тұр ғой.
Олардың әлеуметтік жағдайы мен
жеке басының амандығын кім
қорғайды деген мәселеге тіреліп
тұр.
– Студенттер мектеп оқушысы
емес, – деді кәсіподақ басшысы
да айтқанынан қайтпай. – Бәрі де
кәмелетке толған азаматтар. Өз
бастарына толық жауап бере алады.
Ал енді қалашықтағы тәртіп сақтау
жайына келетін болсақ, тұрақты
учаскелік инспекторымыз бар.
Жасақшылардың оперативті ком
сомол отрядтары (ОКОД) жұмыс
істейді. Демалыс, мереке күндері
мұғалімдеріміз үзбей кезекшілікке
шығып тұрады...
Бір қарағанда, бұл дұрыс қой.
Кезекшілік, қадағалау, мәдени
іс-шаралар өткізу дегеннің бәрі
жатақхананың ішіндегі көрініс.
Оны көзімізбен көрдік. ОКОД-тың
сайдың тасындай екі жүз белсендісі
шаш ал десең, бас алуға дайын.
«Светті өшір», «музыка қойма деп
дікеңдегенде, жер шайқалады.
Әкесі келсе де жатақханаға
кіргізбеуге бейіл. Ал, жатақхананың
сыртындағы жағдайға кім жауап
береді?
«Қазақ университетінде қазақ
студенттерінің сан мөлшері 75,8
процентке жетті...». («Известия»,
24.01.87.) деген көрсеткіштегі
білім қуған жастардың көпшілігі
үйсіз-күйсіз, ауылдан келген
дер екені айтқызбай-ақ түсінікті.
Рас, олардың біразы жатақханада
тұру бақытына ие болса, кейбірі

туыстарын сағалап, пәтер жал
дап, қаңғырып жүр. Кез келген
тетя Машаның, тетя Дашаның
ауласындағы сарайды мекен
деген екі-үш қара домалақты
жолықтырасыз. Не газы жоқ, не суы
жоқ лашықта өлместің күнін көріп,
жүріп жатыр. Стипендиясының
жартысын соған береді. Ал
«Хозяйканың» сүйікті иті мұндай
лас лашықта тұрмайды. Ваннаға
түсіп, жылы жерде жатады. Бұдан
өткен қандай қорлық бар қазақ ба
ласы үшін? Студенттерге қоғамның
толыққанды мүшесі ретінде, адам
сияқты, еліміздің азаматы деп
қарайтын күн туа ма, жоқ па?
Желтоқсанда, міне, тура осы
мәселе ашық көтерілді емес пе?
Арада бірнеше жыл өтсе де, ештеңе
өзгермеген. Сол бейшара тірлік.
Сол көзқарас. Оған енді келіп
қазақ қыздарын ұрлау, қорқытыпүркіту қосылды. Мұның астарын
да не бар? Ұлтаралық араздық
салқынының жалғасы емес пе?
Көзіңді бақырайтып қойып, іргені
шаңдатып, ойран салып жүрген
кімдер? Іңір қараңғысында іргеден
бұғып келіп, әлдекімнің әлпештеген
аруын лақ бөктергендей көтеріп
кетуге неге үнсіз төземіз?
Көңілде түрлі сауалдар бас
көтереді. Қолынан ештеңе
келмейтін қағаз жүзіндегі қоғамдық
тәртіп сақшыларынан не үміт, не
қайыр? Балық үйіріндей жосы
лып, «Кім не ішті, не жеді?» деп,
жатақхана бөлмелерін аңдудан,
апта құрғатпай үйлестіру кеңесінің
көк езу мәжілісін өткізуден пайда
қане? Тиіп-қашып кезекшілікке
қатысқан болады. Әйтеуір, тұнып
тұрған көзбояушылық.
Іздеу дегеннен шығады,
алғашқы жоғалған қыз – Райгүлдің
денесі үш күннен кейін (1988
жылдың 25 қазанында) университет
қалашығындағы көп қалтарыстың
бірінен табылған, оны күнделікті
мәліметке тәртіп сақшылары сол
кезде-ақ тіркеген екен. Бұл не де
ген немқұрайдылық? Соңы орны
толмас ірі өкініштерге апарып
соқтырған, тосын да қанды оқиғаға
ешқандай мән берілмегендіктен,
қатардағы ресми хабарламаның
тасқынында жұтылып, ұмыт болған.
Университет басшылары мұны тіпті
естімеген де.

Өкінішке орай, болған оқиғадан
тиісті қорытындының жасалынба
уы бұдан кейін де (әр айдың 22сі күндері) бірнеше рет қайғылы
жағдайға апарып соқты.
Күнделікті ұсақ-түйек сана
латын әлеуметтік-тұрмыстың
нәрселерге жете мән бермеуден
үлкен қателіктер басталатынына
тағы да куә болғандаймыз. Әйтпесе,
ҚазМУ қалашығының түнгі
көшелерінде жарықтың жоқтығы,
студенттерге арнайы маршрут
пен жүретін автобустың бөлінбеуі,
асхананың бірде ашылып, бірде
ашылмауы – ұсақ-түйек пе? Ұсақтүйек емес. Студенттердің алаңсыз
білім алып, оқуы үшін көп нәрсе
керек пе? Жоқ. Бұл енді халыққа
білім беру мекемесі мен басқа да
қоғамдық ұйымдарда отырған жау
апты жолдастардың ар-ұятына сын.
Алматыны шулатқан аса қауіпті
жауызды іздестіру жұмысы ұзап
кетті.
Аштық қысқан 32-ші жыл
емес...
Нәубет шалған 37-ші жыл
емес...
Аласапыран 41-ші жыл емес...
Неге ғана күн шуағы төгілген
бейбіт күнде, қатарымызда жүрген
замандастарымыз – біреудің әкесі,
біреудің баласы, біреудің жары,
туысы-тумасы із-түзсіз, хабар
сыз кетуде. Қалалық ішкі істер
басқармасындағы мәліметтерге
сүйенсек, бір жылдың өзінде Алма
тыда жасы әртекті 808 адам жоғалған,
табылғаны – 707 (Мәліметтер
Желтоқсан оқиғасынан кейін
жинақталғандықтан, 1988 жылдың
деректерін алып отырмыз. – Авт.).
Миллионнан астам халқы бар
алып қалада әртүрлі кездейсоқ
жағдайлар болып тұратыны
рас-ау, бірақ жұмыр басты тірі
пенделердің хабар-ошарсыз ғайып
болуы ақылға сыймайды-ақ! Құс
болып аспанға ұшпаса, балық боп
суға кетпесе, «хабарсыз кетті...»
дегенге кім сенеді? Адам – ине
емес, шөп арасына түсіп табылмай
тын. Аты-жөні, отбасы, тұрағы бар,
соңында жоқтаушысы бар қоғам
мүшесі. Әрбір қоғам мүшесінің
өмір сүру құқын мемлекетіміз берік
қорғайды. Соған қарамастан, ха
барсыз кетушілер саны азаймай
отыр. Одақ бойынша бір жылда

87 252 адам жоғалып, 69 835-і ғана
табылса («Комсомольская прав
да», 18.03.89), республикамыздың
үлесінде – 4975 адам (Қазақ ССР
Ішкі істер министрлігінің дерегі.
Табылғаны – 4088).
Ал Желтоқсанға қатысы жоқ
мына бір мысалдар адам тағдыры
ойыншыққа айналған жарымжан
қоғамның қаны тамшылаған жа
расын дәл көрсетеді. Шымкент
облысы, Сайрам ауданы, Совет
ауылының Қалдар Т. деген бір жас
жұмысшысы 1987 жылдың 3 ақпан
күні жора-жолдастарымен бірігіп,
әлденені «жуу» үшін мейрамханаға
барады. Жастар жүрген жер сауықсайрансыз бола ма? Ұзағырақ
қыдырған достар ертеңінде
Қалдардың үйіне бармағанын
естиді. Мүлде хабар-ошарсыз кет
кен бейбақ сол беті табылмады.
Бұдан кейін жоғалған інісін іздеп
туған ағасы жолға шығады. Ол
да ауыл-ауылды, тау-тасты, дала
ны кезіп жүріп, хабарсыз кетеді.
Екі айдан кейін ауыл іргесіндегі
тоспадағы судан ағасының мәйіті
табылады. Қос бірдей перзентінің
тауқыметі ойсыратқан ана жүрегі
ауыр сырқатқа шалдығады. Балала
рын іздеп, көше кезген кейуананың
содан бері ашпаған есігі, аттамаған
табалдырығы жоқ. Кім кінәлі?
Қызылорда облысы, Жаңа
қорған ауданы, Төменарық
селосындағы бір қайғылы оқиға да
еске түседі. Аудан орталығындағы
мектеп-интернатта оқитын он бес
жасар Құттықыз М. деген бойжет
кен 1987 жылы 31 наурызда ауы
лына қыдырып келіп, өзен жаққа
сейілдеп кеткеннен оралмаған.
Іздеушілер өзеннің жағасынан
оның сырт киімін тапты. Бейкүнә
қыздың анасы көлденең көк атты
көрінсе алдынан жүгіріп шығып,
перзентінің хабарын сұрап, осы
күнге дейін елеңдеп жүр...
Мұндайдың бәрін тізе берсең,
жазуға да, оқуға да ауыр.
Түн. ҚазМУ қалашығының
аялдамасында бейсауат жан аз.
Қолшатыр ұстаған қос бойжеткен
жан-жағына сезіктене қарап, ав
тобус күтіп тағатсыздануда. «Жеті
түнде не іздеп шықты екен?» деген
мазасыз ой санамызды шарлап өтті.
Күндіз басталған манағы ақ
жауын әлі себезгілеп тұр.

Дәл қасымыздан қиқулатып,
бебеулетіп, төбесіндегі қызыл
жарығы жанып-өшіп, милицияның
бірнеше машинасы өтті. Қала сыр
тына қарай жарыса құйындатып,
ұшып барады. Күні кеше ортамызда
күліп-ойнап бірге жүрген, бүгін
«хабарсыз кеткендердің» тізімінде
таңбаланған боздақтардың дерегін
іздеп бара ма екен? Әлде...
***
Алматыдағы хабар-ошар
сыз кеткен арулар тағдыры ту
ралы «Хабарсыз кетті демеңіз...»
деген тақырыппен «Қазақ
әдебиетінде» жарияланған бұл
мақаладан кейін, ҚазМУ-дың №5
жатаңханасында университет бас
шылары, ішкі істер қызметкерлері,
партия, совет органдарының жа
уапты қызметкерлері қатысқан
үлкен жиын өтті. Автор ретінде
мен де шақырылдым. Басшылар
мақалада айтылған мәселелердің
орынды көтерілгенін және ерек
ше бақылауға алынғанын айтып,
алдағы уақытта оң шешіледі деп
үміттендірді. Әл-Фараби даңғылы
жақтан келетін көшеге электр
жарығы орнатылыпты. Қалалык
партия комитетінің екінші хатшысы
Ш.Омаров студенттер үшін орталық
пен қалашыққа қатынайтын жеке
автобус бөлінгенін хабарлады.
Шенеуніктер, милиция басшысы
тағы басқа атқарылған ұсақ-түйек
шаруалар туралы бірдеңелерді ай
тып жатты. Ал студенттерді мазалай
тын жалғыз-ақ сұрақ: «Қылмыскер
қашан ұсталады?» еді. Оған ешкім
нақты еш нәрсе айта алмады. Жауап
сұйықтау болды.
Желтоқсанда жүрегі шайлығып
қалған ел-жұртқа мақаланың
қатты әсер еткенін редакцияға жа
уып кеткен хат тасқынынан білдік.
Расы сол. Қазіргідей емес, ол кезде
баспасөздегі қоғамдың пікірдің
салмағы басым еді.
«Мен өзім ҚазМУ қалашығында
тұрып, оқу бітірген кешегі студенттің
бірімін. Студенттік жылдарымызда
қалашық нағыз туған ауылымыздай
болып, ыстық мекенжайға айна
лып кетіп еді. Жастардың әуелете
салған әсем әндері мен жарасымды
әзіл-күлкілері ешбір толастамай
тын. Енді міне, «Естімеген елде
көп», сол мәңгі жастың мекенін
әлдебір қараниетті жауыздардың
кеш болса торуылдайтынын, білім
қуған қыз-жігітгердің арасында
үрей туғызып, лаң салып жүргенін
естідік. Өкінішті-ақ, тым өкінішті!»
– деп жазды Жамбыл облысынан
«Жаңа өмір» газетінің редакторы
Аманкелді Әбілев. «Бұл мақала
біздің отбасымыздағы қайғылы
бір жағдайдың дертін қозғады, –
депті тағы бір хат иесі, Қарағанды
облысы, Нұра ауданынан Тәтті
Жексенбина. Менің Мичурин
атындағы совхоз-техникумның
агрономия факультетінде оқитын
кенже қызым 1987 жылдың 8
мамырында ауылға келе жатып,
ұшты-күйлі жоқ болды. Автобусқа
отырған дерегі бар, одан арғы
тағдыры белгісіз. Бармаған жер,
баспаған тауымыз жоқ. Әншейінде
қоқиланып жүретін органдағылар
да шарасыздың күй танытты.
Басыңа іс түспесе, қиындық ту
ралы ойламайды екенсің. Және
адамдардан тек қана жақсылық
күту де қате сияқты. Пенделер
дүниеде айтуға аузың бармайтын
жауыздық жасайтынын 33 күннен
кейін айдаладағы өзен жағасынан
қызымыздың мәйіті табылғанда
білдік. Көзіміздің қарашығындай
мәпелеп отырған балапанымыз
ды әбден қинапты. Бірақ қанішер
қылмыскер әлі күнге дейін табыл
мады. Оны жанын салып іздеп
жатқан милицияны көрмедік».
(Жалғасы 11-бетте)

10 Ádebıet
1989 жылдың алғашқы айларында ақын, сыншы, ғалым
Асқар Егеубаев қызмет орныма
арнайы іздеп келіп, «Арман
қанатында» (құрастырушысы
өзі еді) жинағына шыққан
әңгімем туралы жылы
пікір айтты. Ол кезде мен
республикалық «Ұлан»
газетінде қатардағы корректор
едім. Асекең бірнеше әдебизерттеушілік әрі жыр кітаптары
жарық көрген, «Жұлдызда»
сын бөлімінің меңгерушісі болып істейтін танымал қаламгер
болатын. Былай қарасаңыз,
ауылдан енді келген, ешкімді
дұрыс танымайтын қаймана
қазақпын. Пікірі көңілімді
аспандатып тастады. Иманы шат болсын марқұмның.
Әңгіме үстінде маған прозамен
ғана шектелмей, жаңа шыққан
замандас жазушылардың
кітаптарына рецензия жазу
керектігін, сөйтсем шеберлікке
шыңдалып, өзімді де танытарыма нандырып, ағалық ақыл
айтты.
Көп ұзамай Асекеңнің тапсырмасымен үш жазушының
1988 жылы шыққан
кітаптарын оқып, екеуіне
рецензия жаздым. Соның бірі
М.Байғұтовтың «Нәурізек»
жинағын талдаған «Тартымды тағдырлар» деген
мақалам «Жұлдыздың» 1990
жылғы №1 санына шықты
да, ал М.Құлкеновтің «Үрей»
әңгімелер жинағына жазған
рецензиямды Асекең дер
кезінде басшылардан өткізе
алмады ма, әлде өзі басқа
жұмысқа ауысып кетіп,
сұраусыз қалды ма, әйтеуір
сол күйі жарияланбады. Өзім
де сол кездерде үйлену, той
жасау қамымен жүріп, өкше
ізіне түсе қоймаппын. Содан
машинкаға басылған екінші
данасы жеке мұрағатымда
32 жыл сарғайып жатты.
Биыл зерттеулер мен әдеби
мақалаларымды жеке жинақ
етіп баспаға ұсынғанымда бір
әрпін өзгертпей, қайта бастырдым. Енді осы дүниені белгілі
жазушы, баспагер Мереке
Құлкеновтің 70 жасқа толған
мерейтойына орай оқырман
назарына ұсынуды жөн көрдім.

Ә

рбір жазушы өз алдына
бір-бір әлем. Суреткердің
күш-қуаты мен шеберлік
деңгейі сол өзіне ғана тән
әлемінің байлығы мен кеңдігіне,
көркемдігі мен кемелдігіне қарай
бағаланса керек. Кейбір елеусіздеу
кемшіліктеріне қарамастан, біз
сөз еткелі отырған М.Құлкенов
әлемі де ішкі сезім иірімдеріне
құрылғандығымен, айтар ойын
жалаңаштамай, емеурінмен
білдіруге, обьектісін нақтырақ
бейнелеуге бейімділігімен құнды.
Жас автордың алдымен шағын
жанрдың қыр-сырын тереңірек
меңгеріп алмай тұрып, повесть,
роман сынды күрделі жанрлардың
жалына жармаса бермейтіні
– құптарлық қадам. Соның
айғағындай «Үрей» атты топтама
сына бірыңғай әңгімелері еніпті.
Шығарманың сәтті, сәтсіз
шығуы ең алдымен тақырыпты
дұрыс таңд ауға байланыст ы.
Өйткені шеберлік шыңына шығып
үлгермеген жазушы үшін (аталмыш
авторды сол топқа жатқызып отыр
мыз) өзі толық білетін обьектіге
ғана қалам тартуы алғашқы
үлкен ұтыс. Мереке бұл тұста
қателеспепті, көпшілік туынды
сы өзіне етене таныс қалалықтар
өміріне арналған. Әйтсе де осы
тақырыптағы әңгімелерінің арасы
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нан «Үрей», «Ақкөңіл», «Жүрек»,
«Үшінші дауысты» бөле-жара атар
едік. Өйткені аталмыш төрт әңгіме
қалалықтар өмірін барынша мол
қамтып қана қоймай, олардың
ішкі қалтарыстарын, мінез
ерекшеліктерін айқынырақ аша
түскендігімен ерекшеленеді.
«Үрей» әңгімесі «Түннің бір
уағында подъезден құлақ тұндырар
ащы дауыс естілді» деп басталыпты. Дауыс мысықтың кіп-кішкене
баласыныкі еді. Бұл күтпеген оқиға
тұрғындарды недәуір әбігерге
салды. Автор осыны шап-шағын
әңгімесінде жеңіл юмормен шебер
айшықтаған. Қалалықтардың сол
сәттегі әсіресақ қылықтары езуіңе
күлкі үйірмей қоймайды:
«... Олар әуелі есіктің ішкі жа
ғынан құлақ түріп, тың тыңдасты.

әсіресыпайылықтарының түптөркіні ашылады. Олардың бәрінен
маскүнем әлдеқайда шыншыл,
рухани таза, сөзі мен ісі бір жан
болып шығады.
«– Өй малғұн! Кет, зиялы
адамдардың жүрегін тырналамай!»,
– дейді де ол таяғымен мысықты
ішінен іле лақтырып, подъездің
есігін жауып алады. Әңгіме «Сәлден
кейін есіктер сарт-сұрт жабылды.» – деп әсерлі аяқталыпты. Ең
бастысы – автор мұнда кездейсоқ
оқиғаның жетегінде кетпей, сол
оқиға арқылы әсіресыпайылықты,
үргедек сақтықты әшкерелеуді
мақсат қылыпты. Және сол
мақсатының үдесінен толық шыға
білген.
«Ақкөңіл» әңгімесіндегі Айман
мен «Үшінші дауыстағы» Қален
өзара ұқсас кейіпкерлер. Олар
ды ортақтастыратын – суық
жүріс. Автор «Ақкөңілде» сүттей
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ба? Әйтсе де автор белгілі жәйтті
тәптіштеуден аулақ. Салдардың
себебі қайсы? Ынсапсыздық пен
арсыздыққа жол беріп, жағдай
туғызып отырған не? Міне, ол
оқырманын осының түп-төркініне
үңілуге шақырады. Мерекенің
меңзеуінше, оған себеп –
жалтақтық пен жалпақшешейлік,
ынжықтық пен шешімсіздік.
Кейбір осындай мінездегі таны
старымызды көңіліне келмесін
деп «ақкөңіл» дей салмаушы
ма едік. Қожантай ирониялық
кейіпкер болғандықтан, оны
жазушы да солай атапты. Бірақ
бұдан Қожантайдың шын бейнесі
көмескіленбейді.
«Жүрек» әңгімесі тәрбие
м ә с е л ес і н е а р н а л ы п т ы . Б а с
кейіпкер Сәрсен бала тәрбиесі,
адамгершілік, мораль тақырыбына
баспасөз беттерінен, теледидар
дан жүйелі түрде әңгіме жүргізіп,

***
Ауыл адамдарының өмірі –
қазақ прозасымен бірге туып,
біте қайнасып кеткен тақырып.
Мысал ретінде Ж.Аймауытов
пен Т.Жомартбаев, Б.Майлин
мен М.Әуезов есімдерін,
қазіргі Ә.Кекілбаев, О.Бөкеев,
Т.Нұрмағанбетов, т.б. авторларды
еске түсірсек жетіп жатыр. Бұл
тақырыпты М.Құлкенов те ат
тап өтпепті. Алайда, Мерекен ің
бұрын-соңғы қаламдастар ынан
айырмашылығы – оны қызық
тыратыны – қай-қай мәселенің
болмасын моральдық, этикалық
жағы. Мұнымызға «Жаңбырдан
кейін», «Соңғы күн», «Кенже»,
«Өрттен кейін», «Телевизор»
әңгімелері дәлел.
«Жаңбырдан кейін» – жинақтың
беташары. Шығарма өзегі – се
мья бірлігі, балалар болашағы,
адамгершілік мәселесі. Мұның

МЕРЕКЕНІҢ «ҮРЕЙІ»:

ІЗДЕНІСТЕР, ІРКІЛІСТЕР
Мереке ҚҰЛКЕНОВ. Үрей. Әңгімелер жинағы. А., «Жазушы» 1988.
Есіктеріндегі шынашық басындай
көзшелерінен ақырын сығаласты.
Әне қояды, міне қояды деп біраз
сабыр сақтасты. Кім бірінші есігін
ашар екен деп бірін-бірі аңдысты...»
Әйтсе де пенделердің әбігерін хай
уан қайтсін? Ақыры төзімдері та
усылып, шығады-ау бәрі де. Бірақ
барлығы жабылып, бір мақұлықтың
дауасын таппай, дал болады. Осы
сәттегі кейіпкерлерінің сөз сапта
уы арқылы автор олардың мінезкейпін даралаған. «– Осы жасқа
келгенше бейбастықтың талайын
кездестіріп едік. Бірақ мысықтың
баласын подъезге лақтырған
көргенсіздікті алғаш көруім»,– дейді
анда-санда бір келер немерелерінің
«артық-ауыс күлгенін ұнатпай»,
күңкілдейтін зиялы шал.
«– Сұрамаңыз, бүгінгінің адамдарынан бәрін күтуге болады»,– деп
қостайды оны «сөйлей жөнелгенде
тәмпіш мұрны бірге қозғалатын»,
«Ұйықтайтын мезгілінен бес минут
асырып алса, кірпіктері айқаспай
қоятын» жалғызбасты әйел.
«– Осылай таң атқанша
күзетте тұру ойларыңда болмаса, бір шара қолданайық...», –деп
батырсынған жас жігіттің өзі
«жұқпалы ауру» деген сөзден
сескеніп қалады.
«– Жолама! Жұқпалы ауру болса, қайтесің!»– дейді жан ұшыра
дауыстаған «мейлінше кірпияз,
тазалықты шектен шыға жақсы
көретін», «қандай іске де күдікпен
кіржие қарайтын», айлық ақшаның
өзін «әдейі алып келген бір парақ
қағазбен шымши ұстап, қол сумкасына салатын» келіншек.
Осынау бір-бір ауыз сөздеріне
қарап-ақ олардың айналамыздағы
пенделердің қай тобына жатарын
ажырату қиын емес. Оның үстіне
автор подъезд тұрғындарының
«әлдекімге мықтап ашуланып»
жүргенін, «Бір-біріне тіксіне
қарасып, сезіктенетінін», жоқтан
өзгеден секем алып, «...жұқпалы»
деген сөзді естісімен, тіксінісіп,
бір-бір адым кейін шегінісіп
тұрғанын», т.б. баяндағанда
әлгілердің мызғымастай көрінген
бет-пердесі сыпырылып, ыздиған

ұйыған отбасының шаңырағын
ортасына түсірер осынау келеңсіз
жәйттің түп-төркініне үңілсе,
«Үшінші дауыста» оны аяусыз
әжуалапты. Соңғысының форма
сы ерекше. Бір келіншек қызмет
бабымен телефонға жақындап,
қажет номерлерін тере бастағанда
«ғашықтар» әңгімесінің үстінен
түседі. Бірі – өз әйелін алдап,
сұлу сөзді суша сапырып өзге
әйелдерге қармағын қаптыратын
Қален де, екіншісі – күйеуімен
түсінісе алмай, оның көзіне
шөп салып жүрген Рәш есімді
келіншек. Қысыр сөзге алданып
қалғанда Рәштің газдағы тамағы
күйіп, соны сөндіруге жүгіріп
кетеді де, олардың манадан бергі
әңгімесін тыңдап, бар сырын
біліп алған қызметкер келіншек
Қаленге дүрсе қоя береді. Мұны
күтпеген Қален жалынып, жал
пайып, бәйек болады. Өз күйеуін
тастап, Қаленге тұрмысқа шығам
деп, құрғақ сөзге малданып жүрген
Рәштің телефонды қайта алғанда
шындыққа көзі жетеді. Мінекей,
бар оқиға осы. Әлгі екеудің
арсыздығын әшкерелеу үшін ав
тор оқырманын олардың пәтеріне
кіргізіп әуре болмай, жағдайды
кейіпкерлерінің өз аузымен-ақ
жеткізген. Осылай, ұзын сонар
тәптіштеуден гөрі, негізгі күшті
диалогқа салу арқылы Мереке
еселеп ұтып отыр. Біріншіден, ба
яндау тәсіліндей емес, диалог бір
мезетте бірнеше оқиғаны қамти
алады. Екіншіден, баяндаудың
әсері (эффектісі) құбылыс,
оқиғаны құлағыңмен естігендей,
диалогтыкі көзбен көргендей.
Үшіншіден, кейіпкер сөзі – оның
жан-дүниесінің айнасы. Автор
осыны дұрыс ескерген. Сондықтан
да әңгіменің етек-жеңі жинақы.
Ал, «Ақкөңілдегі» Қожантай –
ирониялық кейіпкер. Аузын ашса,
көмейі көрінер аңғалдығынан
әйелі Айманның ноқталы
бұзауына айналған. Айман мұндай
сәтті бос жіберсін бе, мансап қуған
болып күйеуінің көзіне шөп салып
жүр. Әдепкі құбылыс: нәпсіге
ерік берілсе, ар кірлемей қалсын

осы іске недәуір ден қойған адам.
Күн сайын оған алғыс айтып,
кеңес сұраған хаттар топырлап
келіп жатады. Автобуста бейтаныс
жандар ыстық ілтифатпен аман
дасады. Бірақ сөйткен Сәрсен
жалғыз ұлының бабын таппайды.
Тәрбиелеу былай тұрсын ұлының
алдында әке дәрменсіздігін мой
ындап қойған. Бұл не, «қолда
барда алтынның қадірі жоқтың»
кері ме, әлде Сәрсен салқын са
намен салмақтамай, жүрек сезген
буалдыр дүние елесін талшық
етіп жүрген бе? Бәлкім, кәдуілгі
жұмысбастылық шығар? Қалай
болғанда да Сәрсен өзі қолдан жа
сап алған осынау шырмауықтың
сабағындай шырмалған нәрсенің
құрбаны. Жазушы суреттеуінде ол
жүрегінің талмасы ұстап, көшеде
құлайды. Арлы-берлі өтіп жатқан
жүргіншілер оны «маскүнем» деп
елемейді. Тек құлдыраңдап ой
нап жүрген сәби ғана оны танып,
шешесіне айтады. Сонда ғана елжұрт жиналып, «Жедел жәрдем»
шақырылып, ол аман қалады.
Бірақ бұл жағдайды ескере отырып
логикалық саралауға жүгінсек,
оның көп ұзамай жан тәсілім
береріне көз жеткізесіз. «Құрбаны»
деуіміздің себебі осы жинақта
жоғарыда аталғандарымен үндес,
арнайы тоқталуды қажет ететін
тағы бірнеше әңгіме бар. Алай
да жағдай көтермейтіндіктен
оларды қысқаша қарастырамыз.
Жазылу тәсілі, көтерген жүгі әр
түрлі осы туындылардың арасы
нан «Қылкөпір» «Іші-сыртыңды
түгел түрткілеп, жан-дүниенің
қалтарысына мысқалдай да
құпия сақтатпай, бәрін көріпбіліп, бағалап тұрған» көз арқылы
(қабырғаға ілінген сурет-пор
трет) нәзік те көрсеқызар,
әсершіл де әуесқой әйел бол
мысына бойлай білуімен, «Ма
засыз түн» сүйген, сенген пәк
көңілге кірбің кірген сәтті на
нымды суреттей алуымен құнды.
Ал «Ескерткіш», «Жазылмаған
хабар» сынды әңгімелер жекелен
ген жетістіктеріне қарамастан,
солғындау шыққан.

барлығына автор алаңкөңіл
Мәрзия кемпірдің көкірек көзі
арқылы үңіліп, сана саңлауы
арқылы ой жүгіртуді жөн санапты.
Кемпірді жатса-тұрса мазалай
тыны – былтыр қайтыс болған
кенже қызы Айжарықтың на
мысы, оның қос жетімегінің
тағдыры. Күйеу баласының қызына
арналған зиратын тұрғызбай,
сөзбұйдаға салғаны аздай-ақ, төсек
жаңғыртқаны жанына батқан кей
уана қызының бұрынғы отауына
түтігіп кіреді. Табалдырықтан ат
тай бере қырағы көзі көлденең
жатқан көк шөптің жоқтығын
байқайды. Бірақ ашуы тарқамаған
кемпір қасақана лас кебісін
шешпей, төрге озады, қызының
түтінін түтеткен келіншекке әдейі
тиісе сөйлейді. Келіншек ибалы,
көргенді қылығымен үлкен кісінің
жүрегін жібітіп, қателігін өзіне
іштей мойындатады... Әңгімені
оқып шыққанда көкірегіңде
ізгіліктің оты жанып, жүрегіңді
иба мен әдептің жылы әсері бау
рап алады. «Іштен шыққан шұбар
жыланның» намысын жыртқан
кәрі көкіректің бұлқынысы,
оны қарсы алған иманжүзді
келіншектің жүрекжарды қуанышы
– бәрі-бәрі өмірдегідей табиғи
қалпын жоғалтпапты. Әйтсе де
шығарманың композициясындағы
олқылық көзге түспей қалмайды.
Әсіресе, әңгіменің басқы жағы
қарияның күйеу баласының үйіне
келгенге дейінгі бөлігін әлі де ши
рата түссе еш артықтық етпес еді.
Бажайлап оқыған жанға
М.Құлкеновтың сәт сайын
тіліне жеңіл юморды араласты
рып отыратынын байқау қиын
емес. «Қылкөпір», «Ғашық»,
«Жазылмаған хабар» әңгімелерінде
әр тұстан қылаң берген бұл қасиеті
«Соңғы күнде» орныға түсіпті.
Әңгімедегі басты тұлға – Сәду.
Ол– өз ісіне шын берілген,
біртоға жан. Бар пәле сәби көңіл
аңғалдығында, кез келгеннің
қитұрқы қылығына көне сала
тын көңілшектігінде болса керек,
кейде тіпті күлкілілеу... Шыбын
тынышын алғандағы оның мінезін
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автор: «Сәду таз ашуын тырнадан аладыға салып «Мәруа» деп
күж ете қалды... – деп баяндай
ды,– ... Үнінен осы үйдің еркегі
екендігі бірден байқалады». Сөйте
тұра ол балалары мен әйелінің
алдында жоқтан өзгеге түксие
қалатынына кейде кереметтей
ұялады. «Осы мінезді қоюым керек
деп ант-су ішеді. Онысын араққа
жақындау адамның уәдесі сияқты
кейін ұмытып кетеді». Сол Сәду
біреумен сөзге келіспей қалса, ал
дымен өзін қинайды. Себебі кім
көрінген жазықсыз айыптап жат
са да көкейіндегі сөзі көмейіне
кептеліп, аузындағысын айта ал
май қалатын өзі. Осы бір мінезін
пайдаланып, бастығы Рақым
оны оңдырмай жәбірлейді. Ал
Сәду жапа шеге тұра бастығының
пайдасына өз орнын босатып
береді. Өзіне келгенде оның
адалдығының құны көк тиын,
есесіне басқаларға пайда
лы. Өйткені Сәду өмірді күрес
деп түсінбейді. Сондықтан ол
өз жүрегіндегі әділет лүпілін
өзгеге дәлелдей алмайды. Тіпті
дәлелдегісі де келмейтіндей...
Мұндай дәрменсіздік, со
дан туған психологиялық
оқшаулану – адамды орта
дан бөлектеп, біртіндеп өмір
сүру қабілетінен айырады. Бұл
– диалектикалық заңдылық.
Авторлық позициядағы мысқыл
осыны меңзесе керек.
«Телевизор» әңгімесіне ғұмыр
сыйлаған, әр кіргізген – осындай
юмор аралас тіл. Әңгіме оқиғасы
бірінші жақтан, жасөспірім
жеткіншектің атынан баяндалып
ты. Мереке – бала психологиясын
меңгерген жазушы. Сондықтан
шығарманың етек-жеңі жинақы,
шып-шымыр. Басынан аяғына
дейін бір деммен оқылады. «Бала
ғой, не білсін?» деп жатпай ма
үлкендер. Шын мәнінде солай
ма? «... өзінің телемеханикадан
мүлдем хабарсыз екенін білмейді
дейсің ба, біледі, – деп ойлай
ды жеткіншек сүйікті әкесінің
шарасыз қылығын бақылай
отырып. – Әйтсе де самсаған
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сымдарды бір қозғап көрмей
көңілі көншімейді. Және ештеңе
білмейтіндігін сездірмеу үшін
бәріміздің жанымызды қуырып,
ұрсып болады... Ашуланып келсе, әйтеуір бірдеңеге шұқшиятын
әдеті бар еді». Әкесінің шала
бүлініп жүруінің себебі – өзін
теледидарға түсіріпті, соны бүгін
көрсетпекші екен. Экрандағы әке
бойынан жасандылықты сезіп
қалған бала «балықшының рөлін
ойнап жүрген балықшы секілді»
деп түйеді іштей. Теледидарға
түсірер алдында аман-саулық
сұрасқан ғой, енді экранға
шыға келгенде тілшінің қайыра
сәлемдесуін әкесі алғашында
ұқпай қалады. Осы бір сәтті бала
мүлт жібермепті: «Экрандағы папам бір сәт тілші ағаның бетіне
таңдана қарап қалды да, сөйлеу керек екені есіне түскендей біртүрлі
сасқалақтағандай рай танытып:
– Амансың ба, телевизор
шырақ, – деп... салды.
– Адамға «телевизор» дегенің
қай сасқаның, – деді мамам не
реніш, не аяныш білдірерін білмей.
Бұдан кейін экрандағы папам
бізге ұзақ бақырайды.»
Мұндай езу жидырмас мы
салдарды шығарманың әрбір
тұсынан-ақ келтіруге болар еді,
дегенмен біз «Теңіз дәмі там
шыдан сезіледі» деген қағидаға
сүйеніп, бірді-екілі мысалмен
шектелуді жөн көрдік. Өйткені
жоғарыдағы келтірілгеннің өзі-ақ
шығарманың ойнақы да көркем
жазылғанына көз жеткізуге жетіп
жатыр.
Ендігі бір арнайы тоқталуды
қажет ететін дүние – кезінде
баспасөз бетінен оқырман қауым
жылы қабылдаған «Ғашық»
әңгімесі. Махаббат – мәңгілік
тақырып, адам сезімінің нәзік
қыл-пернелерін дәл баса білу үшін
қаламгерге ең алдымен сезімтал
жүрек, байқампаз, елгезек көңіл
керек екені әмбеге аян. Ол бол
маса, махаббат тақырыбы небір
атақты, танымал жазушының
да оң жамбасына келе бермейді.
Осыны сезе тұра Мереке тәуекелге

бел буыпты... Әңгімедегі ғашық
жан – Сақтаған есімді қырма
сақал жігіт ағасы. Ғашығы –
ақын қыз Мақпал. Ғашықтық
қарапайым тракторшыға өлең
жаздырады, қыздың алдына же
телеп әкеліп, одан дертіне дауа
сұратады. Мақпал мұны сезе
тұра тек жігіттің творче
ствосына қамқорлық
қылумен тынады.
Өйткені сүйіспеншілік
бір жақты, Сақтаған
тарапынан ғана... Ма
хаббатты арқау еткен
шығарма үшін ең ба
стысы – шынайы сезім
десек, ол мұнда бар.
Дәлелі – Сақтағанның
қырма сақал шағында
өлең жазуы, сезімін
санасына жеңдіре ал
май, өзін-өзі ұмытып,
сергелдеңге түсуі.
Көрікті байлам, то
лымды ой әңгімені
ширата түсіпті: «Кейде
ұзақ уақыт жүрегіңді
тербетіп, дүниедегі
ең жақын адамыңа
жаныңмен айтайын деген сөзіңді сәтсіз бастап,
өкінішіңе тұншығып қала
беруге болады екен... Мен
секілділер өмірдің мәні неде
екенін біліп алмай тұрып,
тіршілігіне қажеттің бәрін
алуға жанталаса кіріседі екен
де, құдайдың бір құтты күні бұған
дейінгі қаракеттің барлығы құр
далбаса екенін түсініп, бармағын
тістейді... Адам баласына шамадан тыс сезімнің де кеселін
тигізетінін соңғы кезде аңғарып
жүрмін... мен болашағымды болжамай тұрып, қазығымды бойлата
қағып тастаған адаммын.»
Бір қуанарлығы – автор
мұндай түйіндеулерді (мысалдар
шығарманың әр жерінен алын
ды) кейіпкеріне күштеп телімей,
оның ішкі бұлқыныстарынан
туындатады. Сол себепті шығарма
шынайы шыққан. Ең бастысы
– әңгімеде күйініш-сүйініші,
қуаныш-мұңымен көкейіңде жат
талып қалар адам бар.
Шығарма көркі – көркем тіл
екені даусыз ақиқат. Ендеше
жинақтың тілі туралы айтпай
кету әбестік. Осы орайда біз үшін
ең негізгісі – М.Құлкенов қызыл
сөзге құштар емес, қарабайыр,
жаргон тілдердің жетегіне де
ермейді. Қолданар сөзіне өте
сақ, жауапты. Халық психо
логиясы қабылдай қоймаған
ұғымдарға ескі мағынаның
қалыбын кигізе салмай, жаңа ба
лама тауып қолдануы, кейіпкері
өзге ұлттың өкілі болғанда орыс
ша оралымдарды пайдалануы
(орыс тіліндегі сөздердің орна
ласу тәртібін сақтай отырып,
қазақша сөйлету), «әсіреңкі»,
«құшынаш», «рабайсыз». т.б.
сирегірек айтылар сөздердің
өзін тек орнын тауып қана
жұмсауы осының айғағы. Сөйте
тұра «қоржын бөлме» (дұрысы –
қоржын там), «екі иығынан суы
кеткен» (екі иығы салбыраған
не салы суға кеткен), «ызам
ұстап», «намысым ұстап» (жы
ным ұстап, намысым қозып,
ызам келіп), «барға сүйеніп»
(кейіпкер бардың ішінде) сияқты
сөз тіркестерін қолдануда
асығыстыққа ұрынған. Сөзге
сақ жазушы үшін осының өзі
кешірімсіз. Келешектегі жаңа
жинағында мұндай болмашы
кемістіктерге де жол бермес де
ген сенімдеміз.
Әбділдабек САЛЫҚБАЙ,
жазушы
27 наурыз 1989 жыл.
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ЖОҒАЛҒАН АРУЛАР
(Басы 8-9-беттерде)
Ашу-ызамен үн қосушылардың
арасында Латыш мемлекеттік
университетінің студенті Төреғали
Батырхановтың хатын кездестірдік:
«Елден жырақта жүрсек те, сүйікті
«Қазақ әдебиеті» газетін алды
рып оқимыз, – деп бастапты ол.
– Мақаладағы айтылған студент
қыздардың ауыр трагедиясын естіп,
жағамызды ұстадық. Егер, еліміздің
мақтан тұтуға лайық ең басты оқу
орнындағы жағдай осындай бо
лып отырса, басқалардікі не со
рым? Бұл оқиға жастар арасындағы
қылмыспен күрестің тиімді шара
лары алдын ала жүргізілмейтінін
ғана емес, қазақ студенттерінің
әлеуметтік мәселесі үкімет тарапы
нан мүлде тыс қалғанын көрсетеді».
Мақала жарық көрген соң, екіүш күннен кейін, Бас редактордың
орынбасары Оралхан Бөкеев
телефонмен «Тез келіп кет» деп
шақырды. «Тағы не боп қалды
екен?» деп, жеткенше ойлап бар
дым. Барсам, кабинетінде Сафуан
Шаймерденов, Әлжаппар Әбішев
бастаған он шақты ақсақал жазу
шылар тізіліп отыр екен. Аманда
стым.
– Мақаланың авторы осы жігіт,
– деді Орекең мені иегімен нұсқап.
– «Лениншіл жастан» аттай қалап,
шақыртып алдық, әзірше бағыты
жаман емес.
Бастығы жылы сөз айтқанды
кім теріс көрсін, іштей мерейленіп
қалсам да, сыр бермеуге тырысып,
әңгіменің соңын күттім. Ортада бір
қырындап отырған Сафекең маған
сынай қарады:
– Сен бала, мына жазғанд а
рыңның дерегін толық тексердің
бе?
– Әрине, аға, қылмыс
тақырыбын тексермей жазуға
бола ма екен? – деп, мен де өзіне
сауал тастай, материалды қалай
жинағанымды қысқаша баяндап
бердім. Ақсақалдардың құлағында
жүрсін деген оймен, тергеу органда
ры тарапынан кеткен енжарлықты
да сипай қамшылап өттім.
«Бұл сұмдық екен! Он екіде
бір гүлі ашылмаған қыздардың
ажалы Алладан емес, адамнан
келуі ақылға сыймайтын іс. Мұны
тоқтаттырмасақ болмайды» десті
олар бас шайқап.
Осы бәтуадан кейін, ақсақал
дардың тапсырмасымен бірнеше
қаламгер республика Ішкі істер
министрлігіне барып, бұл мәселеге
айрықша назар аударуды талап
етті. Редакцияға келген хаттар
мен мақала да қоса тапсырылды.
Министрдің орынбасары Сайлау
Серіков газетке жазған жауабында,
қылмыс толық ашылғанға дейін
қалам ұстаған азаматтардың неғұр
лым байыптылық, байсалд ылық
танытуын сұрапты. Дұрыс қой.
Бірақ байсалдылықтың да шегі бар

емес пе? Ел зорлық-зомбылыққа
қашанғы шыдайды? Улап-шу
лап көшеге шығып кетсе, екінші
Желтоқсан туып кетпей ме?
Министрліктегілер де осыдан
сескенді-ау деймін, университет
қалашығын айналдыра құрамында
50 милиционері бар қарулы
күзет қойылды. Арнаулы радио
қондырғысы, қуатты шамы бар
машиналар бөлінді. Нәтижесінде,
түн жамылып қыздарға қастандық
жасап жүрген қорқау – 1965
жылы туған Иван Манджиков
деген ұсталды. Ол, тіпті, осы
университеттің дәл іргесіндегі ми
кроауданда тұратын келімсектің
бірі болып шықты. Жауыздың
қолынан қапияда мерт болған
жазықсыз арулардың рухы, аңырап
қалған аналардың омырауға тамған
көз жасы жіберсін бе, қандықол
қарақшы сотталып, ату жазасына
кесілді.
Көп қиындықпен кешігіп бол
са да, әділеттік орнаған сияқты
көрінгенімен, көңілде бәрібір
ұмытылмас сыз қалды...
«Құдайдан қорық, пендеден
ұял” демеуші ме еді қазақ. «Бұл
дүниеде бір-біріңді сыйлаңдар,
құрметтеңдер, ей, пендем!» демеуші
ме еді, қасиетті Құранда. Ендеше,
өзін имандымын, хақ жолында
жүрмін деп санайтын ақ жүректі
әрбір пенде осы қағиданы берік
ұстауға, ізгілік, мейірімділік сияқты
қасиеттерді пір тұтып, барша
адамзатқа бауырмалдық танытуға
тиіс.
Бірақ бұл «Таспен атқанды
аспен ат» деген сөз емес. Оның
дәурені баяғыда өткен. Қазір «Сыйға
– сый...», «Еруліге – қарулы...»
дейтін сесті заман. Өйткені,
Құдайдан қорықпайтын, Құранды
оқымақ түгілі, қолына ұстап
көрмеген, жаһан тілдерінде білім
алса да, рухани өспеген, көкірегі
көрсоқыр, іші аяр келімсектер
маңайымызда топ-тобымен жүр.
Тістері ақсия күліп, қолтығымызға
кіруде. Жымсия қарап, кең байтақ
жерімізге көз тігуде. Енді біреулері
ауыл іргесіндегі қорбаңдаған
аюдай бейбіт жатқан еліміздің
тыныштығын аңдуда. Алда-жал
да ағайын арасына іріткі түссе,
тырнағын батырмасына кім кепіл?
Бабаларымыз да, сірә, осыдан кейін
«Жау жоқ деме, жар астында...»
дегенді айтқан болар.
Иә, ғасырлар бойы аңсаған ұлы
Тәуелсіздігіміздің Туы мәңгілік
желбіреуін тілесек, еңсесін енді ғана
тіктеген еліміздің өскелең ұрпағы
кешегі Желтоқсанда жасындай жарқ
етіп, қыршынынан қиылған Ләззат,
Сәбира, Ұмсынай, Кенжегүлдердің,
ғұмыры қызғалдақтай ерте үзілген
бейкүнә қыздардың тағдырын құш
пасын десек, бізден осы сақтықты
ұмытпауымызды тарих талап етеді.
«Сақтансаң, сақтаймын!» деген
көк Тәңірі де.
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ПОРА СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ
НА РОДИНЕ В КАЗАХСТАНЕ –
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ПРОМЕТЕЮ, АТЛАНТУ, ПОСЕЙДОНУ И ЙИМЕ-МАЙКЫ…
Одним из самых масштабных и
важных проектов нашего независимого государства является
программа «Рухани жаңғыру».
Эта программа особенно актуальна в наши дни, когда мы
подводим итоги за 30 лет Независимости.
Как отметил первый президент
РК Нурсултан Назарбаев: «Без
сохранения национального
кода и национальной культуры
не будет никакого возрождения».
Для процветания любого
государства важна духовная
составляющая. Программа
«Рухани жаңғыру» – это возрождение духовных ценностей
и самобытных черт казахского
народа, это поиск национального и культурного кода через
осмысление исторического прошлого Степи. При этом поиск
национальной идентичности
«зарыт» в историческом прошлом, как у любого народа.
Оказалось, подтверждение
древности и известности предков казахов, многих казахских
родов можно найти в древнегреческих источниках, как
повествуется в книге «Триумф
Казахии». О прошлом и настоящем Степи в контексте программы «Рухани жаңғыру» и
30-летия Независимости РК, об
идее поставить памятники известным персонажам в Казахстане мы поговорили с автором
книги, писателем и исследователем Торегали Казиевым.
Торегали Казиев – автор книг
«Акбулак – прародина скифских царей», «Периферия»,
«Сердце Мира», «Айналайын,
Акбулак», «Триумф Казахии»,
«Казах держал на плечах
Небо», «Во главе Великой Сарматии», «Сапара Матенкызы –
казахская Жанна д Арк» и др.
ТОГЫМ – ПОСЕЙДОН
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ЛЕГЕНД
– Торегали Абдуллаулы, изменилось ли восприятие исторического
прошлого Степи за годы Независимости?
– 30 лет Независимости дали
возможность самим исследовать и
писать историю родного народа –
до этого нашу историю писали чу
жие люди в соответствии со своими
целями, подчас неблаговидными. И
если о степняках нередко писали,
что они ничего не умели делать,
как только грабить кого-то, то при
внимательном рассмотрении про
шлого оказалось, что это не так.
Оказывается, считающиеся самыми
продвинутыми в истории нации
относились к нашим предкам как
к божествам и титанам!
Знать о достижениях, ошибках,
опыте предков надо, чтобы лучше,
вдумчивее строить настоящее и
будущее. На это и направлена про
грамма «Рухани жаңғыру» Елбасы
Нурсултана Назарбаева. Хоть тури
стам будет о чем рассказывать, пока
на большее не хватает понимания и

умения у отставших от конкурент
ного мира «генеральских» потом
ков. И для начала поставить памят
ники древним предкам, известным
в мире как божества и титаны.
– Кому конкретно?
– Пора ставить памятники на
родине в Казахстане – Прометею,
Атланту, Посейдону и Йиме-Май
кы…
– Интересная идея. Токе, в своей
книге вы приводите данные о древней
истории предков казахов и проводите
интересную параллель со сведениями
из Геродота, Платона и др., о связи
Посейдона с Тогым (Таракты), подродом Табын.
– На стр. 253 книги «История»
(М.2006) греческий историк V в. до
н.э. Геродот пишет: «царские ски
фы приносят жертвы и Посейдону.
Посейдон – Тагим ас ат» (бывает
напечатано и «Фагимасат/
Фагимасад», т.к. в древно
сти одна буква обозначала
два звука – «т» и «ф»). Греки
считали почитаемых боже
ствами, но казахи понимают,
что то были аруахи – почита
емые предки. Посейдон и Тогым
– одно лицо, например, Посей
дон – покровитель коневодства
и моря, в руках у него трезубец.
Те же атрибуты имел и Тогым – в
приведенном Геродотом имени
указано также, что он из народа ас
(одно из древних имен казахского
народа) и конник – в роде Тогыма
есть отделение жылкышы, возмож
но, что и автор коневодства вообще.
О морских способностях гово
рит то, что самая северная точка
Евразии на Таймыре до XVII в.
отмечалась на мировых картах как
мыс Табин (сейчас мыс Челюски
на) и самая восточная на Чукотке
тоже – мыс Табин (мыс Дежнева)
(см. «Подвиг Семена Дежнева»
и др.).
«Тогарма становится
обычным этнонимом тюр
ков в древнееврейском
языке» (М.Закиев. Исто
рия татарского народа).
Д.Флюссер «отмечает тра
дицию возводить родос
ловную тюркских народов к
сыновьям Тогармы». В Библии
Тогарма – внук Иафета, сын
Гомера, брат Рифата и Аскеназа
(Бытие.10:3, 1 Пар. 1:6, Иез. 27:14).
Имя Тогыма также сохрани
лось в топонимике, как и других
подразделений Табына – Бозыма

и Агыма: река Ток в Оренбургской
области, река Бозулык, река Ак
(Белая). И – Табынколь (Асылы),
город Табынск в Башкортостане,
аулы Югары Табын и Тюмян Табын
в Татарстане. Табын-Богдо-Ола и
Учтабын в Монголии, горы Тавн
в Германии и другие... В каждой
стране, где жили или правили тюр
ки, остались и соответствующие
названия местностей...
– Почему имя этого племени
было так распространено в Евразии?
– Так если даже взять всего
одну тысячу лет – с VII века до
н.э. по IV век н.э., то историческая
наука назвала ту эпоху скифосарматским временем – по имени
династийного рода Сармантак из
Табына! Кстати, есть Сарматские
горы в Германии.
Вот в руках у меня две кни
ги трудов Института Археологии
Академии Наук в Москве «Степи
европейской части СССР в ски
фо-сарматское время» и «Степная
полоса Азиатской части СССР в
скифо-сарматское время», издан
ные в 1989 и 1992 гг., и там многое
расписано.
Практически все крупные
тюркские племена возглавляли
многие государства в Евразии.
Взять Шапрашты, они возглавля
ли в числе пяти степных племен
одно из мощнейших государств
своего времени – существовавшую
500 лет Кушанскую (Уйшынскую)
империю, которую историки срав
нивают по силе с могучим Римом.
Туда входили юг Средней Азии,
Афганистан, часть Пакистана,
Ирана, Северная Индия.
Или Жалаиры – много стран
возглавлялись ими в разные
эпохи: Иран, Ирак, Азербайжан
и прочие. Фильм «Томирис» зна
ете, Геродот о ней писал в V в. до
н.э., что Томирис была царицей

массагетов. Так это предки племен
Маскар, Торткара и Кете. У всех
троих тамга Крест (шанырака),
Маскар состоит из родов Масак и
Куттыкадам, Торткара имеет свя
щенное табуированное имя Кара
Масак (Древний Масак), Кете и
сегодня зовется Кете.
Об этих трех я бы мог написать
десяток книг, если было бы вре
мя, – их имена и дела раскиданы в
десятках источников: кутии (гутии)
в Шумере, маскуты на Кавказе,
кетейцы у Гомера в Илиаде, анты
и венеды в Европе (анет кете), мать
Соломона, знаменитого царя изра
ильского, кетеянка Вирсавия и т.д.
У татар и башкортов и сегод
ня фамилии Масягутовы и аулы
Масают…
И так по каждому крупному
племени много сведений раскида
ны, кому бы их собрать, один я не
смогу. Говорю это на основе многих
источников, сравнивая друг с дру
гом и с данными разных отраслей
исторической науки.
Послал статью о Шапрашты в
Кушанской империи в три наших
СМИ несколько месяцев назад
– не печатают, им легче готовую
дезинформацию из российских
или европейских учебников пере
печатать, чем исследования от
ечественных изыскателей, которых
пока очень мало.
МАЙКЫ –
АВТОР ПРАЯЗЫКА
– Вернемся к вашей идее –
ставить памятники в Казахстане
Прометею, Атланту, Посейдону и
Йиме-Майкы…
– По казахским шежире Тогым
– один из потомков Аргы Мака
(Майкы Первого) и родоначаль
ник таракты табынцев, обладате
лей тамги-трезубца, по-казахски
«тарақ».
Майкы известен фразой:
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы
Майқы би!» – «У всех слов основа
одна, праотец (слов) – Майкы би!».
То есть Майкы считается автором
праязыка. По булгарским летопи
сям, Майкы (Джам) в 14953 г. до
н.э. возглавил государство Идель,
называвшееся и Ески Ту
ран, провел реформу

языка, который сохранился у ка
захов.
По летописям, Майкы при
надлежал к династии абызов Дуло
(Дулат), которые звали себя, свое
племя и абызовский асатаяк в
виде трезубца словом «қазақ»,
но слово это было сакральным и
его запрещалось произносить без
надобности. Идель (в казахских
сказаниях – Жидели Байсын)
раскинулся с областей севернее
Татарстана до Жидели Байсына на
стыке Афганистана, Таджикистана
и Узбекистана. Археология под
тверждает, что в каменном веке на
территориях Восточной Европы,
Казахстана, Средней Азии и Си
бири памятники культуры почти
идентичны (Л.Ф.Коробова/М.
Закиев).
Сообщается в сказании, об
разным путем, что Майкы был
абызом (ученым), т.е. жил в эпо
хи, когда правили ученые жрецы.
Серикбол Кондыбай сравнивает,
сближает и отождествляет (!) образ
Майкы с образами индоиранского
Ялса/Ями, древнеперсидского
Иама/Йамак, германского Имир,
балтийского Юмис, авестийско
го Йима, и др. (Б.Тлеубердиев.
Қазақ ономастикасының лингво
когнитивтік аспектілері. 230 б.
/С.Кондыбай. 19 б.).
А европейские специалисты
по тайнам древности считают
Майкы «величайшим из сынов Бо
жиих, Учителем Пророков Мира,
Первым царём Золотого века че
ловечества». Есть в Интернете
книга Эдуарда Шюре «Великие
посвящённые: очерк эзотеризма
религий», вот оттуда отрывок:
«...в Евангелии от Иоанна мы
снова находим ту же доктрину
трёх ипостасей и божественного
глагола, преподававшуюся в тече
ние тысячелетий в храмах Египта
и Индии, приподнятую и олице
творённую Царём Посвящённых,
величайшим из сынов Божиих...
священная книга персов Авеста
упоминает об этом древнем зако
нодателе, называя его Йима, а Зо
роастр, основывая новую религию,
ссылается на него, как на своего
предшественника... Фирдоуси на
зывает этого законодателя Джэм».
«Авеста» указывает и страну
Йимы: «...Йима выступил на путь
Солнца и соединил смелых людей
в Ариана Вайджа»...
Есть в Интернете и утвержде
ние самого авторитетного специ
алиста по «Авесте» Мэри Бойс о
том, что Ариана Вайджа распо
лагалась на восток от реки Волга
– это же наша казахская Степь!
Российский историк Л.Галкин:
«...деятельность Йимы протекала в
среде... населявших в этот период
обширные просторы степей, по
лупустынь и пустынь Евразии»
(Л.Галкин. О роли экологиче
ских факторов в истории Вол
го-Уральского междуречья в
эпоху бронзы).
Здесь нужно сказать, что
в начале правления Майкы
Первого казахи жили на Западе
Степи, а в Сары-Арке и Приалтай
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АТЛАНТИДА –
ЧАСТЬ ТУРАНА

ских землях была тундра с редким
населением и в Западной Сибири
лежал лед. С таянием льда тундра
стала Степью, и каган Майкы
послал Алашу осваивать восток
Степи. Тогда и созданы были три
Жуза – Лица Степи. Об этом и о
Майкы Первом более подробно
расскажу в отдельном материале.
И тогда видно будет, что Майкы
Первый – предок не только объ
единения Жетыру (қартқазақ),
куда входит Табын, но и предок
уйсынов. Следы древних уйсынов
сохранились на западе Степи, в
Татарстане, в Башкортостане, в
Крыму. У башкортских табынов
Уйсын до сих пор второе название
их племени, хотя прошли тысячи
лет…
– Геродот дает скифские соответствия некоторым из божеств:
Гестия – Табити, Зевс – Папай,
Гея – Апи, Аполлон – Ойтосир
(Гойтосир), Афродита Небесная
– Аргимпаса, Посейдон – Фагимасад. Возможно, скифское звучание
было несколько иным, однако некоторые имена прочитываются
по-тюркски: Папай – бабай потюркски «прародитель», Апи – Әби
«прародительница» (ср. татар.
«бабушка», әби-бабай «бабушкадедушка, прародители», каз. апа),
Табити – Табиғат («природа»). А
что есть у Платона?
– А философ Платон (428–348
гг. до н.э.) писал в «Тимей» и
«Критий», что Посейдон владел
Атлантидой, его старшего сына
звали Атлант («Отцовская клят
ва», «Солнечная клятва») – он
был царем центральной области
Атлантиды. Брата-близнеца Ат
ланта звали Кадир (Гадир), мать
Кілейта (Клейта), деда по матери
Епен ер (Эпенор), бабушку Леб
кипа (Левкипа) – сплошь казах
ские имена! И пишется, что земля
та была богата рудами, металлом,
народ жил счастливо и то был
золотой век!
Цитата из «Крития» Платона»:
«В продолжение многих поколе
ний правители Атлантиды повино
вались законам и жили в дружбе
со сродным им божественным
началом: они блюли истинный и
во всем великий строй мыслей,
относились к неизбежным опре
делениям судьбы и друг к другу с
разумной терпеливостью. Они не
пьянели от роскоши, не теряли
власти над собой и здравого рас
судка под влиянием богатства, но,
храня трезвость ума, отчетливо ви
дели, что и это все обязано своим
возрастанием общему согласию в
соединении с добродетелью... но
когда возобладал человеческий
нрав, тогда они оказались не в

состоянии далее выносить свое
богатство и утратили благопри
стойность. Для того, кто умеет
видеть, они являли собой досадное
зрелище, ибо промотали самую
прекрасную из своих ценностей,
но неспособным усмотреть, в чем
состоит счастливая жизнь, они
казались прекраснее и счастливее
как раз тогда, когда в них кипела
безудержная жадность и сила»...
И сообщает Платон, что за 9000
лет до философа Солона, которому
рассказал это сказание египетский
жрец, Атлантиду поглотил потоп –
т.е. около 9500 г. до н.э.
«ПРОМЕТЕЙ БЫЛ ПРЕЖДЕ –
СКИФСКИМ ЦАРЕМ!»
– В вашей книге говорится и о
Прометее...
– Кроме Атланта – сына По
сейдона, в древних источниках
был и Атлант, сын Иапета и брат
также знаменитого Прометея. Об
этом писал Е.Г.Рабинович в статье
«Атлантида. Текст: семантика и
структура»: «Атлантический океан
назвали по имени Атланта – сына
Посейдона. А.В.Тахо пишет, что
был еще титан Атлант, брат Проме
тея и отец Гесперид... два Атланта
имеют не только общее имя, но и
общие характеристики – слива
ются в образе одного персонажа...
Иапет был одновременно сыном
Ноя и (как титан греческих мифов
Иапет) отцом Прометея и Атланта,
эпонима Атлантиды».
О Прометее сообщают древ
негреческие мифы: «Прикован к
скале Прометей, грудь пронзило
острие, конец которого в камне...
похитил огонь для людей Проме
тей. Он научил людей искусствам,
дал им знания, научил их счету,
чтению и письму. Он познакомил
их с металлами, научил добывать
их в недрах земли и обрабатывать.
Прометей смирил дикого быка и
надел на него ярмо, чтобы люди
пользовались силой быков, об
рабатывая свои поля. Прометей
впряг коня в колесницу и сделал
его послушным человеку. Мудрый
титан построил корабль. Раньше
люди не знали лекарств, не умели
лечить болезни, но Прометей от
крыл им силу лекарств. Он научил
их всему, что облегчает горести
жизни и делает ее счастливее и
радостнее. Этим и прогневил он
Зевса, за это покарал его громо
вержец» (И.А.Кун. Легенды и
мифы Древней Греции. М. 1981.
с.86-87).
Это описание того полезного,
что сделали для человечества степ
няки. И – их будущих страданий.
В.Демин в книге «Гиперборея»

пишет: «Яфет (Иафет), сын Ноя,
тождествен титану Япету (Иапету),
отцу Прометея».
– Есть ли в казахских источниках схожие мотивы?
– И по подвигам сходится все,
в т.ч. у казахских поэтов. Для при
мера скажем о двух делах Прометея,
о даче людям огня и металла, по
стихам Шакарима:
«Түріктің шын аты еді
Надулеше.
Түрік деп неге аталған
тыңда осыны:
Қарлы Алтай қатты суық
тауда жүріп,
От жаққан Надулеше
оймен біліп.
Суықтан сөйтіп елін
сақтаған соң,
«Түрік» деп хан көтерген
патша қылып.
Оқ өтпес «түрік» деген
темір тымақ,
Ат қойған ұйқастырып
елі тым-ақ.
Жан сақтар темір киім,
ол ел сақтар
Емес пе жарасымды
көрсек сынап».

Т.е. Надулеше своим умом до
шел и преподнес народу секрет
огня и металла, за что его избрали
ханом и дали имя Тюрк – так звался
раньше металлический шлем.
Греческий историк Аполлоний
Родосский писал: «Прометей был
прежде – скифским царем»! Скифы,
саки, сарматы, гунны – один народ,
называемый в источниках разными
именами. Вот, к примеру, стихи
древнегреческого поэта V века до
н.э. Хэрила об идентичности ски
фов и саков:
«И саки, пастыри овчин, скиф
ского рода, но обитатели,
Богатой пшеницею Азии, вы
сланцы тех кочевых,
Что самые между людей спра
ведливые»…
Все сошлось: Тогым-Посей
дон, Атлант, Прометей – сыны
казахской Степи. Атлантида – часть
Древнего Турана.

– И немного об Атлантиде.
– В книге Иосиппон (таблица
народов): библейский «Ной родил
Сима, Хама и Иафета». Старший
из сыновей Иафета – Гомер, один
из сынов Гомера – Тогарма (То
гым!), один из сынов Тогармы
– Турк! Живут их потомки по
реке Итиль (Еділ!) и т.д. Таким
образом, Турк – Прометей (брат
Атланта), оба – сыновья Тогыма,
кагана древнего Турана, обла
стью которой была легендарная
Атлантида.
По науке, около 11-12 тысяч
лет назад, т.е. около 9500 гг. до н.э.,
действительно растаял в наших
краях ледник.
Об Атлантиде есть множество
книг, где Атлантов считают свои
ми предками англичане, шведы,
итальянцы и другие народы. И
хотя имеются труды авторов, счи
тающих те книги фантазиями, есть
рациональное зерно в тех книгах,
ибо правители всех тех стран были
потомками Тогыма!
В интернете есть статья
А.Леонова «Из глубины веков
под знаком трезубца», где он пи
шет, что многие «народы Евразии
(а точнее, их аристократическая
верхушка) имели общий родовой
знак-тамгу в виде трезубца... Ви
димо, во время большой транс
грессии Каспия и в ледниковый
период (а также и в более позд
ние трансгрессии) некий единый
социум, обитавший «на земле
предков» – Каспиотида «распле
скала»...
И перечисляет тех, у кого была
и есть тамга-трезубец – у Посей
дона-Тогыма и у всех тарактытабынцев, у одного из отделений
таминцев, у Юпитера в Древнем
Риме, у таракты и у жалайыров,
у Чингисхана и у его потомков, у
толенгутов, у рюриковичей Киев
ской Руси, в Кушанском царстве,
на флагах крымских татар, но
гайцев и других, в гербе Украины
и Республики Алтай, у богини
Инанны, у бога Ишкура (Адад) в
Шумере, у хеттского бога Тешуба
и в других восточных культурах,
в Индии, у буддистов, скифов,
сармат, гуннов, народов Кавказа,
у литовцев, у многих знаменитых
фамилий Европы, России и т.д.,
у мамлюков, у мордва, у королей
германских и др. европейских
народов, у кетов, в Волжской Бул
гарии и т.д. – неперечисленных
намного больше.
Это говорит о том, что степ
няки были имперским народом,
представители которого правили
во многих странах Древнего Мира.
Недаром Атлант, по книгам
древних греков, держал на плечах
Небесный Свод…
Прочтите слова Геродота, на
писанные им в книге «История»
почти две с половиной тысяч
лет назад, онемеете: «…название
Азия – от имени супруги Про
метея Асии» (стр.249. История.
М. 2006)!.. Т.е. именем дочери
предков казахского народа назван
самый большой континент плане
ты Земля… Это имя Асия и сегодня
сохранилось в народе.
При желании можно найти
исторические следы любого из на
ших степных племен. Например, в
древней Греции выходцы из СарыАрки основали Аркадию, торыкыпшаки звались дорийцами…
– И напоследок – ваши пожелания.
– В мире идет когнитивная
война за сознание людей, и наша
обязанность быть конкурентоспо
собными, в т.ч. в войне учебни

ков истории. Недаром президент
Касым-Жомарт Токаев говорил о
необходимости нового учебника
истории…
Работать надо с результатами,
а не только голой пропагандой…
Мои результаты – статьи и книги.
На пропаганду, встречи и хожде
ние по тоям и гостям времени нет,
успеть бы хоть половину планов
исполнить по исследованию и
написанию…
Если взять академических ис
следователей, то есть книги о Ту
ране Амангельды Нарымбаевой и
Жумажана Байжумина – ну, издай
те же их массовым тиражом, чтобы
у каждого школьника и студента на
столе были! Если у государства руки
не доходят, есть же вы, казахи-мил
лионеры и казахи-миллиардеры!
Ведь теряем молодые поколения,
это же наши внуки и правнуки, их
головы забиты чужими воззрения
ми на наших предков…
Предков, Аруахов необходимо
знать и почитать. Ставить им па
мятники в тюркских странах, а не
только в Греции и Италии. Может,
тогда начнет возрождаться в нас
энергия и дух предков…
Кто первый это сделает?
- Торегали Абдуллаулы, большое спасибо за интересное интервью!
P.S. 15 октября 2005 г. Астану с
частным визитом посетил бывший
госсекретарь США, мэтр мировой
дипломатии Генри Киссинджер и
в своем интервью для агентства
«Хабар» сказал замечательные
слова: «Казахстан является колы
белью цивилизации». Истинность
его слов подтвердили научные
исследования. Политики такого
высокого уровня перед поездкой в
другую страну консультируются со
своими учеными, а в США работа
ют лучшие ученые-цивилизацион
щики. Когда говорят о колыбели
цивилизации, дело идет о многих
тысячах лет. В этих четырех словах
оценка вклада нашего народа в
человеческую цивилизацию, ибо
говорил их человек, понимающий
и знающий суть истории мира и
роли в ней отдельных стран.
Да, действительно, в истории
много нераскрытых тюркских зага
док. Исследователь Максат Байлы в
книге «Илиада глазами тюрколога»
писал, что «темные места» в поэме
легко читаются с позиций тюркской
истории, этнографии, языка и т.д.,
например «Черпая кубком двудон
ным вино из сосуда златого». Что за
кубок двудонный? Каким ковши
ком разливают кумыс? Двудонным
ковшиком с ручкой! По-казахски
называется ожау, саптыаяқ (букв.
чашка с ручкой). Двудонный кубок
– это же ожау!»
В голливудском фильме «Троя»
(2004) многие события происходят
в юртах – есть исторические све
дения об участии скифов в этой
войне.
Еще один факт. Казахстанские
ученые сопоставили ДНК казахов
и воинственного народа хунну, а
также представителей андронов
ской культуры, более известных
как арии. Между тремя этими
народами обнаружились близкие
родственные связи. Исследование
проводил научный руководитель
проекта Shejire DNA Жаксылык
Сабитов. Он выяснил, что андро
новцы, жившие на территории
Казахстана около 3-4 тысяч лет
назад, имеют набор генов, кото
рый часто встречается у казахского
рода табын (https://www.inform.
kz/ru/dnk-issledovanie-podtverdilorodstvo-kazahov-s-andronovcami-igunnami_a2799114).
Дастан ЕЛДЕС

14 Jeltoksan
Стоял холодный декабрьский вечер 1986 г. В здании
общежития педучилища,
что по улице Амурской, в
Усть-Каменогорске было
холодно.
В комнате на 5-м этаже
девушки вкрутили в патрон
от лампочки самодельное
устройство со шнуром, называемый студентами «Жулик», конец которого был
подключен к электроплитке, нагревающий воздух в
комнате. Немного отогревшись, поставили чайник и,
вскипятив чай, сели вокруг
тумбочки чаевничать. Одна
из девушек громко сказала
другой хрупкой девушке,
маленького роста, с красивым лицом и густыми черными короткими волосами:
– Сабира! Ну ты уже на
2 курсе! Пора бы тебе и
повзрослеть, да обратить
внимание на парней, а то
все носишься со своими
комсомольскими поручениями!
На что Сабира тут же ответила:
– Нет Фарида! Меня мама и
учителя школы воспитали как в той
песне - «Прежде думай о Родине,
а потом о себе!» Я и в школе была
активисткой, старостой класса,
училась только на «Отлично». У
нас была очень хорошая школа в
селе Акмектеп! А какие образо
ванные и душевные учителя у нас
были! Почти как родители, они
опекали нас, на каждом классном
часе воспитывали в нас уважение
к старшим, к истории своей стра
ны, нашим казахским традициям
и патриотизм к своей Родине. А
ведь мало кто знает что например,
Москву в декабре 1941 г. спасли
казахи и пять казахстанских ди
визий, (в их числе Панфиловская)
потерявшие при этом убитыми 90%
солдат, но не пустившие фашистов,
когда до окраины Москвы было
всего несколько часов танкового
броска. Или то, что первым знамя
Победы над Рейхстагом 30 апреля
1945 г. поднял казах Кошкарбаев
и маршал Жуков представил его к
званию «Героя Советского Союза».
Но, подхалимы Сталина решили
что должен быть героем грузин под Сталина и русский, поэтому
отказали казаху и вынесли Знамя
Победы на Рейхстаг руками грузи
на Кантария и русского Егорова,
через два дня после Рахимжанова
- 2 мая 1945 г. Обо всем этом нам
рассказывал на уроках истории наш
учитель, сам бывший фронтовик.
Мне очень обидно, что власть за
малчивает достижения казахов
в наших учебниках! Ни в одном
учебнике или хотя бы художествен
ной книге нет правды об истории
нашего народа! Поэтому, благодаря
воспитанию, полученному от мамы
и наших учителей, во мне горит
огонь патриотизма к своему народу.
Во имя светлого будущего своего
народа и своей страны, я готова
отдать жизнь, если понадобится! закончила свою речь Сабира.
Подруги по комнате Жаннат,
Фарида, Еркежан, слушая ее горя
чую речь, видя ее сверкающие глаза
и одухотворенное лицо, восхищен
но замерли, как завороженные.
Затем, Еркежан воскликнула:
– Какая ты молодец! У меня
в голове таких мыслей и не было!
Действительно, какие хорошие
учителя у вас были, какая молодец
твоя мама! Ты как Данко, из по
вести Максима Горького, готова
вырвать сердце, чтобы осветить
путь своему народу! Хотя я не была
так патриотична как ты, но тоже
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министр Князев из Алма-Аты. Вы
уже все знаете, что там чрезвычай
ное положение - митинг казахской
молодежи. Прибывший Колбин,
видимо, не ожидал такой реакции
населения, растерялся. Из Москвы
дали приказ подавить митинг силой
и десантировали курсантов Рязан
ского высшего десантного учили
ща. Кроме того, привлекли солдат
войск внутренней службы МВД
Казахстана. Нам всем дали приказ не допускать таких митингов у себя
в области. Если это произойдет, мы
все будем смещены со своих долж
ностей, поэтому приказываю:
1) Милицию срочно перевести
на чрезвычайное положение. Ото
брать только русских в патрульные
группы и направить ко всем ВУЗам,
техникумам и профтехучилищам,
где есть студенты - казахи.
2) К ЦУМу направить все авто
заки и несколько автобусов, а также
милицию в количестве не менее
75-80 сотрудников.
3) Студентов арестовывать, са
жать в машины и развозить по всем
районным отделам милиции. В
райотделах милиции подготовить

САБИРА
(рассказ)

люблю свой народ и тоже хочу
внести свою лепту в развитие сво
его народа.
Назавтра, после занятий вече
ром к ним в общежитие пришла
интеллигентная женщина-казашка
и в холле первого этажа, собрав
небольшую толпу студенток, стала
рассказывать о событиях в АлмаАте. Мимо шла Сабира и тоже
остановилась, чтобы послушать.
Незнакомка продолжала:
– В столице у нас произошло
невероятное! Сняли с должности
уважаемого Д. Кунаева по приказу
Горбачева. На его место прислали
из Москвы никому неизвестно
го бывшего первого секретаря
Ульяновской области, некоего
Колбина Геннадия. Если уже
очень нужен именно русский во
главе нашего Казахстана, то хотя
бы можно было поставить наших
русских, как например, Миро
шхина, Башмакова и др. Они хоть
знают наш народ, обычаи, культу
ру, хозяйство и промышленность.
Поэтому вот уже два дня в АлмаАте и в ряде областных центров
казахская молодежь вышла на
площади, чтобы донести до власти
наше неприятие чужого русского
руководителя. В нашем городе
93% русских и лишь 7% казахов,
поэтому никто не вышел в под
держку Алма-Аты. У нас казахские
студенты лишь в педагогическом
институте, в вашем педучилище
и казахской школе-интернате.
Завтра надо выйти всем казахам на
площадь перед зданием ЦУМа на
мирный митинг с плакатами: «До
лой чужого Колбина!» «Требуем
поставить своего казахстанского
руководителя!» Если у вас есть
гордость и патриотизм за свой
народ - выходите завтра к 17 часам
на площадь перед ЦУМом!
Сабира тут же на казахском
языке воскликнула окружающим
девушкам:
– Қыздар! Жастар! Отан ұшін,
еліміз ұшін алаңға шығу керек!
Бұл ереуіл Ұкіметке қарсы емес,
келген орыс басшыға қарсы болып

табылады, сондықтан бізді ешкім
абақтыға қамамайды! Қорықпай
ертең осы жатақханадан шығып,
Ленин көшесімен жұріп, Ульба
көпірінен өтіп, ЦУМның алдына
барайық! Билік біздің пікірімізді,
біздің сұрақтарымызды естісін!
Окружавшие ее девушки напе
ребой стали говорить: «Жарайды»!
«Шығамыз»!
Придя в свою комнату, Сабира
с подругами достали плакаты-ват
маны и стали писать тушью круп
ным шрифтом слова, сказанные
незнакомкой. После полуночи все
легли спать. Под утро Сабире весь
в ореоле света вокруг своей фигуры
приснился отец, который умер,
когда ей было 6 лет. Он ласково
сказал ей:
– Дочка! Ты молодец, я горжусь
тобой! Наши девушки рода Найман
вместе с мужчинами садились на
коней и сражались за свою свободу
от полчища врагов. Ты как наш
легендарный батыр Каптагай, имя
которого стало боевым кличем все
го рода Найман! Но, раньше враги
были видны и известны, а сейчас
враги тайно окружают тебя и ты
не узнаешь их. Боюсь за тебя! Про
щай! Очень надеюсь что не увижу
тебя рядом со мной, на небесах,
раньше времени, предначертанный
тебе Аллахом! - с этими словами
его фигура стала медленно таять
в темноте.
– Отец! Постой! Я так скучаю
по тебе, всегда помню те времена,
когда ты носил меня на своей шее,
подкидывал на руках, говоря: Моя
дочь будет великой и знаменитой!
Моя крошка прославит нашу се
мью, меня и мой род! Постой же
отец, не уходи! - закричала во сне
Сабира и проснулась от собствен
ного крика.
«Чтобы это могло значить? Ведь
давно уже отец не снился мне», – с
тревогой подумала Сабира.
В это время, в 11 часов ночи
дежурный по обкому партии по
звонил первому секретарю обкома
КПК Милкину А. и сообщил, что в
общежитии педучилища готовится

националистическое выступление
студенток-казашек.
– Откуда сведения и насколько
правдивы? - спросил Милкин. Де
журный ответил, что оперативка
пришла из областного КГБ.
– Хорошо! Сейчас приеду, а ты
вызови начальника УВД и КГБ, сказал Милкин и вызвал машину.
Приехав к себе в здание, вошел в
свой кабинет и увидел в приемной
ожидающих его начальников КГБ
и УВД области. Жестом пригласив
их, прошел в кабинет и начал со
вещание.

следователей из числа русского
контингента, проводить допросы
жестко, выявлять зачинщиков-ор
ганизаторов. Зачинщиков оставить
в СИЗО, а остальных отпускать.
Назавтра, вечером к 16 ч. возле
общежития собралось 27 девушек,
все из группы, в которой училась
Сабира. Была староста Зауреш,
комсорг Керим и весь актив группы.
Вскоре вышла Сабира, неся в руках
6 плакатов. Раздав подругам плака
ты, одну оставила себе. Сразу после
этого все дружной толпой пошли
по улице Амурской, повернули по

– Доложите! - коротко сказал
он. Начальник КГБ генерал-майор
Сафрыгин П.Е. начал докладывать:
– Наш агент из администрации
общежития срочно доложила в 9
часов вечера, что к ним в общежи
тие приходила казашка - агитатор и
позвала всех завтра на площадь, на
митинг. Подробностей не сказала,
так как агент - русская женщина и
казахских слов не знает. Но то, что
надо выходить завтра вечером к
ЦУМу, поняла и сразу по телефону
позвонила своему куратору. Среди
студенток выделяется одна девушка
- организатор, фамилию которой
агент выясняет и утром доложит
нам! – закончил Сафрыгин.
Милкин выслушав его, обратил
ся к начальнику милиции и сказал:
– Позавчера мне звонил ваш

улице 30-Гвардейской дивизии и
вышли на улицу Ленина. По ней
прошли до моста через Ульбу и
вышли к площади - скверу перед
ЦУМом. Но, тут уже их ждали
патрули милиции, несколько «Ав
тозаков», два автобуса. Видимо,
руководство УВД предполагало, что
выйдет большая толпа молодежи из
парней и девушек. А тут всего лишь
27 девушек!?
Раздалась команда полковника
и тут же милиционеры кинулись к
девушкам, по двое хватая каждую
за подмышки, за волосы и грубо
вталкивая в автозаки.
Сабира попала во второй ав
тозак, вместе с девушками своей
комнаты. Пока везли, сказала по
казахски всем окружающим ее в
машине девушкам:
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– Вас будут пугать, может даже
бить и на вопрос кто вызвал вас на
митинг, не бойтесь и ссылайтесь на
меня. Я вас всех вызвала, я и понесу
ответственность. Поняли?
Всех девушек привезли в Уль
бинское отделение милиции. С под
ножки машины всех грубо, с силой
швыряли на снег, тех кто не успевал
встать пинали и били, стараясь не
оставить синяков, крича:
– Всем выстроиться вдоль сте
ны! Быстро! Cучки калбитские!
Чурки!
Все это cопровождалось гу
стым русским матом. Тех, кто не
успевал встать в строй, пинками
и ударами прикладов автоматов
били по телу. Делалось это по
приказу руководства милиции спе
циально, чтобы ошеломить и за
пугать девушек заранее, чтобы до
допроса в них уже вселился страх
и была сломлена воля. Девушек тут
же завели в подвал и распределили
по камерам. Во время всей этой
суматохи девушки из автозака Са
биры успели передать всем, чтобы
ссылались на нее.
Вскоре всех стали вызывать по

Оглушенная от удара Сабира на
минуту потеряла сознание. Затем,
медленно приходя в себя, услы
шала, как майор КГБ выговаривал
офицеру милиции:
– Ты что творишь?! Привык
измываться над преступниками, так
ведь перед тобой девушка, которая
тебе в дочери годится! Завтра же
она выйдя на свободу будет рас
сказывать, что мы избиваем своих
подследственных и пытаем.
На что милиционер буркнул:
– А выйдет ли, она?!
Майор КГБ стал ласковым то
ном допрашивать дальше, пыта
ясь выяснить, кто же надоумил
таких молодых девушек выходить
на протесты. Два часа допрашивая
Сабиру, перекрестными вопросами,
они так и не добились признания в
том, что кто-то руководил ими. На
все вопросы Сабира отвечала, что
она организатор, что все остальные
девушки не виноваты. Следователи
вызвали дежурного милиционе
ра, отправили Сабиру обратно в
камеру.
Когда Сабиру провели по ко
ридору в камеру в наручниках, то

Сафрыгин глубоко задумался.
Затем сказал:
– Организатора оставим в ка
мере, а я свяжусь со своим на
чальством в Алма-Ате, и что они
прикажут, то и выполним.
Все дружно встали и вышли из
кабинета. А Сафрыгин тут же по
прямой «Вертушке» соединился со
своим республиканским началь
ством. Долго слушал то, что ему
говорили, поддакивал и в конце
разговора, сказав:
– Есть товарищ генерал! - по
ложил трубку.
Затем вызвал начальника отдела
оперативной службы Н. Вдовина и
приказал:
– Только что я получил устный
приказ от республиканского КГБ о
ликвидации организатора нашего
несостоявшегося митинга. Мне
сказали, что если в таком молодом
возрасте она сумела в 16 лет органи
зовать выход студенток, то что она
может сделать в зрелом возрасте!
Поэтому, мы не должны допустить
того, чтобы у нас в городе созрел
крупный политический враг Со
ветской власти. Приказано ликви

одной на допрос. Сабира попала в
кабинет, где за столом сидели двое,
один в форме милиционера, а вто
рой в форме майора КГБ. Сперва
спросили паспортные данные, о
составе семьи, откуда прибыла и
т.д. Затем, милиционер грозным
голосом сказал:
– Ну, признавайся, кто вас всех
научил выйти на митинг? Ты же
понимаешь, что выходя на митинг,
ты выходишь против Советской
власти?!
Сабира с вызовом ответила:
– Никто меня не учил! А вы
йти на митинг меня позвала моя
совесть, патриотизм и любовь к
своему народу, чувство неспра
ведливости. Назначенец не знает
образа жизни казахов, культуры,
обычаев и традиций. Разве мало у
нас своих русских в правительстве.
Мы ведь не против всех русских!
А митинг наш мирный. Узнав, что
в Алма-Ате два дня молодежь вы
ходит на митинги, я решила, что
надо выразить им солидарность и
организовала выход девушек только
своей группы!
Офицер милиции прервал ее
речь:
– Ах ты ....(русский мат)! Мо
лодая такая, а лезешь туда же! Да я
тебя ...... (русский мат)! Не может
быть, чтобы в 16 лет ты была такая
грамотная и идейная! Ты же, на
верное, повторяешь слова своих
наставников! Говори кто они?!
Сабира ответила:
– Мне говорили, что русские
милиционеры как свиньи, как «Жа
бай адамдар сияқты», выражаются
матом, не стесняясь ни женщин,
ни детей! Раньше не верила, те
перь вижу, что раз такой офицер
матерится, то наверное все русские
милиционеры такие же свиньи,
как Вы!
От ее слов офицер милиции
выскочил из-за стола и с размаху
ударил Сабиру по затылку головы.

она увидела, что другие камеры уже
пусты и девушек там нет, так как все
двери были нараспашку открыты. В
камере Сабира прилегла и впала в
забытье. Очнувшись через несколь
ко часов, стала вспоминать.
– Хорошо, что всех девушек
отпустили! А то бы я чувствовала
себя виноватой за то, что втянула
их в общую беду, из-за которой их
могут и отчислить из педучилища
и родителей наказать! - подумала
Сабира.
Тем временем майор доклады
вал областному начальству о том,
что Сабира взяла на себя всю от
ветственность за выход на митинг
своих сокурсниц и не выдает своих
возможных кураторов. Все осталь
ные девушки тоже говорят, что их
позвала сокурсница Сабира. Их от
пустили под подписку о невыезде, а
Сабиру как организатора оставили
в камере.
– Что будем делать с ней, това
рищ генерал-майор? - обратились
к Сафрыгину начальник УВД и
зампрокурора области.
– Дело то политическое, угро
жающее государственной безопас
ности, относящееся к КГБ, поэтому
все решения должны принимать
Вы! - закончил зампрокурора об
ласти.

дировать ее. План предоставьте мне
сегодня же, а ее отпустите домой,
чтобы ничего не подозревала, ду
мала, что мы ее простили. Все ясно?
– Так точно, товарищ генералмайор! - ответил Вдовин.
Наутро Сабиру вывели из ка
меры, ввели в тот же кабинет, где
за столом сидел уже другой офицер
милиции, который объявил, что
уголовное дело против Сабиры пре
кращено и она должна подписать
некоторые документы. Офицер тем
временем уже подписал «Пропуск»,
и, дав его в руки Сабиры, сказал ей:
– Ну, все! Можете идти домой
в общежитие. Выезжать из города
тебе запрещено, если надо будет,
вызовем тебя повесткой. Как ви
дишь, тебя даже до суда не стали
доводить. Поэтому больше не аги
тируй за митинги. Кстати, об этом
ты тоже расписалась и если опять
что-то повторишь, то получишь
7-10 лет тюрьмы. Так что забудь
обо всех политических бреднях.
Прощай!
Сабира взяла пропуск и вышла
из здания милиции, что по улице
Карла Либкнехта, и пошла в обще
житие.
Пока она была в милиции, ад
министрация педучилища вызвала
ее мать. Придя к себе в комнату,
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увидев на своей кровати маму, Са
бира с громким плачем кинулась на
шею матери.
Выплакавшись и успокоив
шись, Сабира присела рядом с
мамой и стала рассказывать:
– Мама! Ты же сама учила меня
достоинству и патриотизму за свой
народ! Вот я и выступила за свой
народ. Позвала своих подружек на
митинг против назначения чужого
русского, вместо нашего Кунаева,
которого знаем больше 20 лет. Ви
дела бы ты, как с нами поступали
русские милиционеры! Как будто
мы не хрупкие девушки, а какието закоренелые бандиты. Хватали
и тащили за волосы, били и за
талкивали в машины. А на допросе
милицейский офицер стал на меня
материться. А когда сказала ему,
что он как свинья и дикий - «Жабай
адамсың!», так он так ударил меня
по голове, что я на минуту потеряла
сознание и до сих пор болит голова
и шея! - закончила Сабира свой рас
сказ матери.
– Ах ты моя кровиночка! Ах
моя доченька! Аллах накажет их за
такую жестокость! Ничего, теперь
с тобой твоя мать и она не даст
свою кровиночку в обиду. Меня
ведь тоже, пока тебя не было, про
песочила ваша завуч. Хотя она сама
казашка, но такие горькие слова на
говорила мне за твой благородный
поступок, что тут же в душе решила
- нет, не оставлю свою дочь таким
воспитателям. Окончишь лучше
10 классов у нас в селе Акмектеп,
а потом пойдешь в педагогический
институт!
Тут их вызвала дежурная сту
дентка в учебный корпус, к дирек
тору училища. Вместе вышли из
комнаты. В кабинете директора си
дели две женщины - казашки, одна
завуч, другая классная руководи
тельница. Сказав, что директор учи
лища Баранов по бюллетеню болеет
дома, начали выговаривать Сабире
и ее матери, что она позорит учили
ще. Мать возмутилась их словами
и стала защищать свою дочь. Тут в
дверь постучала дежурная студентка
и сказала, что вахтерша общежития
передала о том, что Сабиру зовут в
общежитие какие-то двое русских
мужчин. Завуч сказала:
– Сабира, можешь идти, на
верное, это из милиции.
Сабира кивнув головой, пошла
к себе в общежитие. Русская вахтер
ша злобно глянув на нее, сказала:
– К тебе пришли и ждут в твоей
комнате какие-то мужчины.
Сабира, поднимаясь на пятый
этаж, увидела двух крепких муж
чин в штатском, которые ждали
ее на площадке. Когда Сабира по
равнялась с ними, идя к себе в ком
нату, один из них ударами в живот
и в голову оглушил ее. Второй тут
же схватил за голову и подбородок,
затем резко крутанув голову, убил
ее. После чего один из них открыл
железный люк на крышу и напо
ловину вылез на крышу, Второй
подал ему безжизненную Сабиру
на плечах вверх и уже вдвоем под
няли ее тело по железной лесенке
на крышу общежития. Зная за
ранее, где расположена комната
Сабиры, они подволокли ее тело
к проекции окна ее комнаты. Взяв
с двух сторон бездыханное тело,
вдвоем раскачали тело и резко
бросили вниз головой на землю.
Спокойно обтряхнув руки от снега,
опустились вниз на 5-й этаж и спу
стились на первый этаж. Кивнув
вахтерше, отдали ей ключ от люка,
сказали ей, чтобы она уволилась и
уехала из города, а сейчас пошла
с ними - получать оплату за свои
услуги... Больше ее никогда не
видели в городе!
Студентки, идущие с занятий,

увидев тело Сабиры под окном
своей комнаты, толпой побежали
в учебный корпус. Забежав в ка
бинет директора, хором сбивчиво
закричали:
– Там, там! Сабира лежит мерт
вая под окном!
Мать, услышав такое, тут же
вскрикнув, упала в обморок. Оста
вив возле нее нескольких студен
ток, оба преподавателя побежали к
общежитию. Увидев распластанное
тело Сабиры, забежали к вахтерше,
где был телефон, и вызвали мили
цию и «Скорую помощь»
Приехавшая милиция тут же
увезла труп на своей санитарной
машине, не дожидаясь прибытия
«Скорой». Преподаватели верну
лись в кабинет директора, где на
диване лежала мать Сабиры по
сле обморока и передали ей слова
милиции. Мать с трудом дошла
до общежития, поддерживаемая
студентками и осталась ночевать в
комнате дочери, рыдая всю ночь на
ее кровати.
Назавтра почему-то вызвали
двух девушек, живущих с Сабирой
в ее комнате, причем не в милицию,
а в здание областного КГБ. Что там
говорили девушкам, что им велели
писать и сказать, осталось тайной
до сих пор, так как с обеих, видимо,
взяли расписки о неразглашении
государственной тайны.
Прокурор Ульбинского района,
некий Алферов А.М., дал справку
о том, что якобы следствием уста
новлено, что Сабира сама прыгнула
через форточку вниз головой, а
смерть наступила от травмы головы
и размозжения головного мозга,
«Самоубийство».
Не буду описывать скорбные
дни семьи Сабиры по доставке ее
тела домой и похорон! Достаточно
сказать, что один из санитаров
морга, казах - тихо шепотом сказал
матери Сабиры о том, что судмедэк
сперт сказал им о том, что сперва
девушку убили, сломав шею, а вот
в справке о смерти приказано было
написать, что она умерла от травмы
головного мозга. Вскоре запил и
умер младший брат Сабиры, а мать
через несколько лет сошла с ума от
горя и тоски по дочери, закончив
дни в психиатрической больнице,
называемой «Канайкой».
P.S. Вышло «Постановление»
Президиума Верховного Совета КазССР в сентябре 1990 г.,
в котором одними из первых
невинно погибших жертв за
декабрьские события были названы Сабира Мухамеджанова
и Лязат Асанова.
После получения Казахстаном
независимости именем Сабиры
Мухамеджановой была названа улица на окраине УстьКаменогорска, а на ее родине
назвали школу ее именем.
А самое главное:
– Наверное, надо бы поставить памятник Сабире
Мухамеджановой на одной
из центральных улиц города
Усть-Каменогорска, а также
бюст возле общежития педагогического колледжа, где она
совершила подвиг и нашла
свою смерть!
– И конечно, надо бы назвать ее именем одну из центральных улиц города УстьКаменогорска!
– Желательно, чтобы коллектив ОФ «Желтоксан-86»,
акимат ВКО вышли с ходатайством о присвоении Сабире
Мухамеджановой высокого
звания «Халық Кахарманы»
посмертно!
Алмас НАЙМАН
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Қазақстан Республикасының тұңғыш
Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
стратегиялық бағыттағы «Ұлы дала Елі»,
«Мәңгілік Ел» мұраттары мен «Болашаққа
бағдар: Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың
жеті қыры» аталатын мақалалары біздің атабабаларымыздың сан қырлы тарихын жер
жүзіне мақтанышпен жариялайтын дүниелер
болуымен бірге жас ұрпақ үшін Темірқазық
іспеттес идеологиялық құралдар екені
анық. Мәселен, ғұлама ғалым Әл Фараби
бабамыз есімінің Отанға оралып, бекуі
сияқты жетістіктің көбі, әлбетте, Қазақ елі
Тәуелсіздігімен тікелей байланысты жәйттер.
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Насыр әл-Фарабиді марксизмге жүндетуге бере
алмаймыз. Ғұламаның мерейтойы өзі ұзақ уақыт
ғұмыр кешкен араб елінде өтеді» дейді. Осылайша,
сол жолы Әбу Насыр ұлы ғалым ретінде халықаралық
тізімге енгізіліп, 1100 жылдық мерейтойы КСРО-ның
орталығы Мәскеуде және Қазақстанда тойлансын
деген тиісті құжат қабылданады. Бұл қазақ халқы үшін
өте маңызды шешім еді.
Міне, 1975 жылы Алматыда өткен Әбу Насырға
арналғап үлкен ғылыми басқосу тарихы осылай еді...
Тағы бір қоса кетерлігі – Әбу Насырды өздеріне
тартуға, өз перзенті етуге дәмелі болған елдер
қатарында Тәжікстан, Иран, т.б. бар еді. Өйткені ол
жақта да Фарба, Фаран, Фарана, т.б. атаулы қалалар
бар болып шықты.
Сөз ретіне қарай айта кетейік, әлем таныған осындай ұлы ғұлама өз елінен шықса екен деп барынша
ықыластана үміттенген қай елге де өкпе айтуға болмас,
тек әділдік болуы басты шарт.
Осындай тар жол, тайғақ кешулермен Әбу Насыр баба әупірімдеп өз топырағына жеткен жағдайы
бар-ды...

Ойлап қарасаңыз, өте қызық жағдай. Осы әңгіме
нің қозғалуының өзі көп мәселені мәлім ететіндей.
Бұл жерде, әрине, өзімізден де бар. Ұлы бабаны
есте жоқ ескі заманға ысырып тастап, мүлде ұмытып
кеткен кім екен? Әрине, қазақтар...
Әбу Насыр бабамыз өзі анықтап жазын
кеткеніндей, туған топырағы Фараб (Отырар) шаһары

ӘБУ НАСЫР
әуелі Ташкент қаласынан бастайды, сол сапарында
атақты Бируни атындағы Шығыстану институтына
соғып, архив құжаттарына үңілген. Міне, осы сапары
кезінде институт директорының орынбасары Мұзафар
Хайруллаев деген ғалым азамат Ақаңмен танысып,
пікір алысып, ақыр аяғында Әбу Насырдың рухани
мұраларының мол екендігіне таң қала отырып, осы
бағытта жұмыс істеуге ынта білдірген. Сөйтіп, болашақ
докторлық диссертациясының да тақырыбы осы
жолы айқындалады, Әбу Насыр мұраларын зерттеуді
ойлайды. Оның бұл ойын Ақжан Жақсыбекұлы
қуана қостаған. Тіпті, қол ұшын беруге әзір екенін
жасырмаған. Қысқасы, М.Хайруллаев өзбек-қазақ
елі арасында алғашқылардың бірі боп Әбу Насыр әлФараби еңбектерінен ғылыми диссертация жазып,
айды аспанға бір-ақ шығарады.
Бұл сол уақыттарда, ашығын айту керек, үлкен
ғылымдық жаңалық болып есептелді. Ғалым
М.Хайруллаевтікі – ерлік! Біткен істің аты – біткен іс!
Бұл ретте қаны бір туыс өзбек халқының перзентіне
алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Десе де...
Бірқатар жазба естеліктерде айтылған ындай,
бұның арғы жағында тағы бір дау-дамай қылтитып
тұрған-ды. Жалпы, осы әңгімені қозғамай-ақ қойсақ
та болатын еді. Алайда айтылмаса сөздің атасы өлетіні
тағы бар. Оның үстіне намыс жағы... Әбу Насыр
бабаның есімі жарқырап шыға бастағаннан, оны өзіне
ғана бейімдеп, көкпарлағысы келгендер көбейді. Бұл
жақсы әңгіме емес еді.
Әл-Бирунидің 1000 жылдық тойын өзбек
ағайындар, айтатыны жоқ, өте жоғары деңгейде
атап өтті. Осы ұлан-асыр тойға Ақжан Жақсыбекұлы
да құрметті қонақ болып шақырылған еді.
Қызық болғанда, мерейтой өту барысында
Мұзафар досы «Әбу Насырды қазақ деп бөлмей,
оны екі елге де ортақ тұлға деп көрсетсек қайтеді»
деген ұсыныс-ойын жеткізген. Бірақ, бұл тілегі Ақжан
Жақсыбекұлына аса ұнамайды, өйткені мұның астарында дана бабамызды ортақтап, өздеріне қарай
икемдеп кету жағы байқалып қалған-ды. Сосын да
амалсыз былай деп жауап беріпті: «Түркідеи шыққаи
мықтыларды бөліп-жару қазақтан басталған жоқ қой.
Сіздер Науаи, әл-Бируни, әл-Хорезмиді неге қазақөзбекке ортақ тұлға деп атауға қимадыңыздар?»
дейді (өз жазбаларында айтылған дерек). Осы
уәжге амалсыз тоқтаған Мұзафар Хайруллаев Ақжан
Жақсыбекұлына қарсы келіп, бұл жайында қайталап
өтініш айта алмапты.
Алайда бұл әңгіме осымен аяқталған жоқ, 1971
жылы Мәскеуде өткен халықаралық конгрестің 13інші мәжілісінде, ұлы бабасының 1100 жылдық тойы
ЮНЕСКО көлемінде тойлану жайы сөз болғанда,
М.Хайруллаев сөз алып, «Әбу Насырдың мерейтойы
Ташкентте өткізілсе, бізде баба мұрасы марксизм
ізімен материалистік тұрғыда әділ бағаланады» деп
сөз сабақтаған. Мәжілісте басқарушы болып отырған
Египет ғалымы шыдамай кетіп, үстелді ұрғылап,
орнынан тұрып: «Ислам ғылымының алыбы Әбу
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Біз жоғарыдағы жағдайларды мейлінше тәптіштеп
айту себебіміз –өз қандастарымызды қайталап қайрау
ниеті ғана...
Әрине, Әбу Насыр біздің бабамыз екенін өзінің
ныспысында да шегелеп жазып кеткені анық емес
пе?! Оның толық аты-жөні Әбу Насыр Мұхамед ибн
Мұхамед ибн Узлағ ибн Тархан әл-Фараби ат-түрки
деп жазылады.
Осыған зер сала қарасақ, туған жері – Фараб
(Отырар) екенін білеміз. Ал тегі түркілік деп тағы да
көрсетіп отыр. Енді Әбу Насыр кімдікі деген алыпқашпа, жеңіл ауызға жем болар қаңқу сөзге еш
орын жоқ. Әбу Насыр әл-Фараби көне Отырарда
туып, осы жерде алғашқы білімін алып, содан соң
Шашта, Бұхарада, Хорасанда білімін жетілдірген.
Сосын қайтадан елге оралып, жиырма жасына дейін
Отырарда тұрған. Шәкірттерге дәріс берген. Одан соң
Бағдатқа барған, онда 20 жылдай уақыт тұрған екен.
Сосынғы қоныс аударған жері – Шам (Дамаск) қаласы.
Әр кездерде Алеппо, Мекке, Мадина қалаларына да
барған, білім ұштаған.
Ғұлама баба – ең алдымен ірі философ. Оның
әртүрлі салада жазған 200-ге тарта трактаттарының
ішінде «Қайырымды қала тұрғындары туралы көзқарас», «Мемлекеттік қызметкерлердің
(қайраткерлердің) нақыл сөздері», «Логикага кіріспе»,
«Философияның дінге қатыстылығы туралы» т.б.
еңбек- тері өте бағалы.
Содан кейін ол көптеген ғылымдарды меңгеріп,
сол бағытта да трактаттар түзді. Айталық, математика,
физика, астрономия, медицина, химия, т.б. ғылымдар
оның назарынан тыс қалған жоқ. Бұл бағыттағы «Вакуум туралы», «Ғылымдардың шығуы туралы», «Адам
денесінің органдары туралы», т.б. трактаттары аса
бағалы. Ал саз саласына арнаған «Музыканың басты
кітабы» еңбегі осы күні де маңызын жойған жоқ десе
де болғандай. Мұнда ғұлама бабамыз музыканың сан
қыры туралы терең қазып, түбірлеп жазған. Талдап
көрсеткен.
Ең соңында, Әбу Насырдың өзі де әдебиетші,
ақын, сазгер болғандығы. Оның артында біршама
жырлары қалған. Өзі жасаған музыкалық аспабы
–қыпшағимен әуен шығарып, өзі орындайды екен.
Қолға түскен өлең жолдары қазақшаға аударылып,
баспа жүзін көре бастады. Мұнда қазақ ақындарының
үлесі мол.
Міне, осының бәрін де елден бұрын байқап,
алдымен әрекет еткен –
Ақжан Жақсыбекұлы болатын. Ақжан ғалым ұзақ
ғұмыр кешті. Жасы тоқсаннан асқанда өмірден озды.
Ол өз кезінде ғалым бабасы туралы бірнеше кітап
жазып, басып шығарды. Сөйтіп, біздерге ұлы өнеге
көрсетіп кегті.
Әбу Насыр мұраларын зерттеп-зерделеу әлі де
жалғасын таба бермек.
Жолтай ЖҰМАТ-ӘЛМАШҰЛЫ,
Қазақстанныц еңбек сіңірген қайраткері
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ҚАЗАҚҚА ҚАЛАЙ ОРАЛДЫ?
бола тұра, өз елінде күні кешеге дейін мүлде атаусыз
қалған есім-ді. О-о, арада қаншама ғасырлар жатыр!
Оның туған жылы 870, ал қайтыс болған уақыты –
950 жыл!
Енді есептей беріңіз. Онсыз да өткенді тым ерте
санадан сыза салатын, самарқау да салғырттау елміз
ғой. Тап осы Әбу Насыр есімі туған халқына оралар
ма еді, жоқ, сол қалпы жабулы күйінде жата берер
ме еді, бағымызға орай, Ақжан Машан ұрпағы бұл
саланы құнттап қолға алды. Бар күш-жігерін жұмсады.
Бір аза- маттың, бір азамат емес-ау, көп азаматтың
ерлігін жасады. Өзінің кейбір жазба деректеріне
сүйеніп сөйлер болсақ, Ақжан Жақсыбекұлы Әбу
Насыр бабасы туралы тіпті 1943 жылы естіген екен.
Сол жылы Алматыға жер аударылып келген Чехия
ғылым академиясының президенті, үлкен ғалым
Э.Кольманның аузынан біліп-тыңдапты. Сол кездеақ «Әбу Насыр, туған топырағына қарағанда, еш
дау жоқ, өзіміздің қандасымыз, қазақ болар-ау» деп
іштей ой түйеді.
Осы жағдайдан соң, Әбу Насыр өмірі мен
тағдырыиа деген азаматтық қызығушылығы артып,
тіпті қалған ғұмырын соған арнауға бел байласа
керек. Берлин, Париж, Лиссабон, Кипр, Мадрид, т.б.
секілді қалаларды аралап, олардың мол қоры бар
кітапханасына кіріп, бабасының еңбектерін іздестіріп,
көп маңдай терін төкті.
Сөйте-сөйте Әбу Насыр әл-Фарабидің біршама
трактаттарын тапты. Академик Ш.Есеновтің Канададан, академик-дәрігер С.Балмұхановтың Ыстамбұлдан
тауып, әкеліп берген кітаптары – өз алдына бір төбе.
Қысқасы, Ақжан Жақсыбекұлы өзінің соңғы
қырық жылдай ғұмырын Әбу Насыр мұраларын
іздестіру, халқына оралту және есімін ардақтатуга
арнағаны шындық.
Бұл жайында бізге дейін де бірқатар қалам ұстаған
әріптестер жазды, ой толғады, ризашылығын білдірді.
Біз де сол ізбен сөз суыртпақтан отырғанымыз рас.
Десек те, Әбу Насыр туралы сырлы әңгіме мұнымен
аяқталмаған секілді, Ақжан Жақсыбекұлы туралы да
айтылар баян әлі түгесіле қойған жоқ,
Әбу Насырдың бұрынғы Фараб, қазіргі Отырар қаласында туғаны туралы тарихи дерек еш дау
тудырмаса керек. Бұны алдымен шегелеп берген
атақты ғалым-географ ибн Хаукал болатын-ды.
Абил-Касим Мұхаммед ибн Хаукаль ан-Насибидің
туған жері – Бағдат, өзі жер жағдайымен танысу үшін
көп елдерді шарлаған ғалым. Ол өзінің «Китабу Масалик уа мамалик» аталатын географиялық еңбегінде
Түркістан аймағының сипатын айта келіп, Отырарды
суреттегенде «бұл жер атақты ғұлама, асқан философ
Әбу Насыр әл-Фарабидің туған жері» деп анықтап
көрсетіп кеткен. Бұл жазба Ақжан ағамызға одан
бетер қанат бітірген секілді. Сөйте тұрса да, өз кезінде
дана бабаны жекелеп бөліп алып, тек өздеріне тиесілі
болса деп, меншіктеу бағытын ұстанған жағдайлар да
орын алған екен.
Ақжан Жақсыбекұлы Әбу Насыр туралы ізденісін
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