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4,5-беттер

2-бетте

БҮГІНГІ САНДА:

2-бетте

МАРАЛ ИШАН ТУРАЛЫ АҢЫЗ-
ӘҢГІМЕЛЕРДЕГІ 

ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕР БЕЙНЕСІ

Мақаланың жалғасын 3-беттен оқи аласыздар.

«Мұстафа Шоқай 
– Алаштың алып 

тұлғасы»

Уақытша өкімет құлап, 
барлық билік большевиктердің 
қолына өткеннен кейін 
коммунистік жүйеге қарсы топ-
тар жағына шығып, ақыры ше-
тел асып, өмірінің соңына дейін 
түркі әлемінің бірлігін ойлаған 
«Тұтас Түркістан» идея сын 
жүзеге асыру үшін аянбай 
еңбек еткен алаш қайраткері – 
Мұстафа Шоқай болатын. Биыл 
өз заманының озығы, ұшқыр 
ойдың иесі атанған қайсар 
қазақ Мұстафа Шоқайдың 125 
жылдық мерейтойы. Осындай 
айтулы мереке қарсаңында об-
лысымызда көптеген іс-шаралар 
легі болып өтті. Ең алғаш 
Мұстафа Шоқай туралы шыққан 
«Түркістан үшін», «Мұстафа 
жолы» атты кітаптардың 
тұсаркесері жоғарғы деңгейде 
аталынып өтілді.    Ғалымдар 
Алаш ардақтысының біртуар 
тұлғасы мен асыл қасиеттер 
ұштасқан бітім-болмысының 
сан-салалы қырларын 
зерделеді. Сонымен бірге, 
конференцияға қатысушылар 
«Ұлт тәуелсіздігінің жар-
шысы» тақырыбындағы 
кітап көрмесін тамашала-
ды. Көрмеде шоқайтанушы 
ғалымдардың еңбектерімен 

қатар М.Шоқайдың өмірі 
мен қызметіне қатысты 
мұрағат материалдары көрініс 
тапқан. Ә.Бәкірұлының 
«Париждегі құпия кездесу», 
Д.Қамзабекұлының «Алаштың 
рухани тұғыры», Қайрат Сақтың 
«Алаш мұрасы» және «Алаштың 
ақиықтары», «Алаштың 
ардағы», «Алаш көсемсөзі» 
тағы да басқа көптеген кітаптар 
көрмесінен ойып тұрып  
орын алды. «Ұлт азаттығы – 
ұлттық рухтың нәтижесі». Бұл 
Мұстафаның айтқан сөзі. Енде-
ше, азаттық жолында тер төккен 
асыл перзенті үшін халқы ел 
азаттығын әрдайым биік қояры 
сөзсіз.

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 
университетінің Студенттер 
сарайында «Мұстафа Шоқай 
– Алаштың алып тұлғасы» 
тақырыбында республикалық 
ғ ы л ы м и - т ә ж і р и б е л і к 
конференцияның пленарлық 
мәжілісі өтті. Алаш қайраткері, 
қазақ халқының аяулы ұлы 
Мұстафа Шоқайдың жүріп өткен 
жолы мен өміріне арналған 
конференцияға университеттің 
оқытушы-профессорларымен 
қатар, қаламыздағы арнау-
лы және жоғарғы оқу орында-
рынан келген ғалым-ұстаздар, 
облыстың зиялы қауым өкілдері, 
студент-жастар, мемлекеттік 
құрылымдар және үкіметтік 

емес ұйым мүшелері, соны-
мен қатар бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдері қатысты. 

Конференция бүкіл түркі 
халқының әдеби мұрасы сана-
латын түркі ғалымдарының, 
м ұ с т а ф а т а н у ш ы л а р д ы ң 
қолындағы ең құнды жәдігері 
саналатын Мұстафа Шоқайдың 
түркі халықтарына айтқан 
өсиет сөзімен ашылды. 
Одан соң, сөз кезегін облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев 
алып, конференцияның 

маңыздылығына тоқталып, 
жиналған қауымды алаш 
арысының мерейтойымен 
құттықтады.

«Мұстафа Шоқай – кез-
келген ірі тарихи құбылыс 
секілді біржақты сипаттауға 
болмайтын, үйреншікті қалыпқа 
салуға келмейтін тұлға. Ол сол 
замандағы аса күрделі ғаламдық 
тарихи процестің бел ортасын-
да, эпицентрінде жүріп, сол 
процестің перифриясындағы өз 
ұлтының мүддесін қорғауға ты-

рысты. Сондықтан да, Мұстафа  
Шоқай ақ пен қызылға неме-
се қоңырға жақ, я қарсы бол-
ды деген қарабайыр түсінікке 
сыймайды. Шоқайдың боль-
шивизм мен фашизмге іші 
қатар суық болғандығын біз 
жақсы білеміз. Сонымен қатар, 
өз ұлтының мүддесі, түркі 
халықтарының азаттығы мен 
бірлігі, өзінің қандастары мен 
бауырларының тағдыры үшін 
кіммен болса да тартысуға даяр, 
жеке көзқарасы, дара ұстанымы 
бар тұлға болғаны да аян», - де-
ген Қ.Көшербаев өкінішке орай, 
кешегі қоғамда оның атын 
айтуға тыйым салынған кезең 
болғанын еске салып өтті.   

МҰСТАФА – ҚАЗАҚТЫҢ АСЫЛЫ

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ КӨЗІН 
ҚҰРТУ ЖАЙЛЫ 

ТАПСЫРМА БОЛҒАН

ТРАЙБАЛИЗМ 
ТРАГЕДИЯСЫ

«Ақ жол» партиясы фракциясының депутатта-
ры 2016 жылы туғанына 150 жыл толатын Алашорда 
үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханның және 2017 
жылы құрылғанына 100 жыл толатын «Алаш» ұлт-
азаттық қозғалысының мерейтойын атап өту үшін 
Премьер-Министр Кәрім Мәсімовке депутаттық са-
уал жолдады. 

«Құрметті Кәрім Қажымханұлы! Өзіңізге мәлім, 
2017 жылы – «Алаш» ұлт-азаттық қозғалысының 100 
жылдығы, ал одан бір жыл бұрын, келесі, 2016 жылы 
– сол қозғалыстың негізін қалаушы және жетекшісі, 
Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханның 
150 жылдығы. 

«Алаш» ұлт-азаттық қозғалысының қызметі, 
жалпы Алаш идеясы – қазақ қоғамын еуропалық жол-
мен жаңғыртуды басты бағыттарының бірі ретінде 
ұстанғанын, сол замандағы нақты жағдайларға 
бейімдеп, ұлттық мемлекеттілікті қалыптастыруға 
ұмтылғанын жұртшылық байыптап келеді. 

Париждегі ЮНЕСКО Атқарушы кеңесінің 
биылғы жылы қараша айына белгіленген осы 
ұйымның Бас конференциясында қабылдау үшін 
жіберген ұсыныстарының ішінде 2016 жылы қоғам 
және мемлекет қайраткері Әлихан Бөкейханның 
туғанына 150 жылдығын ЮНЕСКО көлемінде 
атап өту жайы қарастырылып отырылғаны осының 

айғағы. 
Бұл Алаш мұрасын әлемдік деңгейге шығарып 

насихаттаудың таптырмайтын мүмкіндігі туып 
тұр деген сөз. Мұның маңызы Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен Қазақ хандығының 
550 жылдығы аталып өтіп жатқан тұста тіпті есе-
леп арта түседі. Елбасы жария еткен «Мәңгілік ел» 
мұраты да Алаш жолын елімізде де, халықаралық 
деңгейде де зерделей түссек, баянды бола түспек. 
Ұлт көшбасшысы өзінің «Тарих толқынында» атты 
еңбегінің «Алаш мұрасы және осы заман» атты та-
рауында: «ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамында 
зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы 
сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» - деп 
көрсеткен болатын. 

Сондықтан да «Ақ жол» партиясы Әлихан 
Бөкейханның 150 жылдығын лайықты деңгейде 
өткізу жөніндегі Мемлекеттік комиссия құру қажет 
деп санайды.

Оның негізгі мақсаты - жәй ғана той тойлаумен 
емес, ой ойлаумен, артынан із қалатын, танымдық, 
тағылымдық тұрғыдан ұлтымыздың, мемлекетіміздің 
рухын көтеретін, қоғамдық санаға сілкініс туғызатын 
мазмұнды шараларды іске асыруды қамтамасыз ету 
болуы тиіс», – делінген депутаттық сауалда. 

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫ 
КЕҢ КӨЛЕМДЕ АТАЛЫП ӨТУІ ТИІС



2 17.10.2015

ҚОҒАМ

7 - бетте

«Жақсылық жасау да - жан рақаты»

Қ.МЫРЗА ӘЛІ

Елдегі рушылдық, жершілдік 
кландардың қаруына айналды.

Редакцияға Едіге Ақжолдин есімді оқырманнан хат 
келіп түсті. Зейнеткер ақсақал бүгінгі жоғары биліктің іс-
әрекетін ойласа, түн ұйқысының төрт бөлінетінін жеткізіп, 
әсіресе, елде трайбализм дертінің ушығып тұрғанын ашы-
на жазыпты. Автор өз мақаласында белгілі бір рулардың 
және ірі қызмет атқаратын шенді-шекпенділердің есім-
сойларын анық көрсетіп, ірі кландар арасындағы талас-
тартыстың түп қайнары  – рушылдық, жершілдік деген 
байлам жасапты. Мақаланы қысқартып жариялап отыр-
мыз. Егер қарсы тараптың айтар уәжі болса, мәрхабат!

Мен үмітінен үрейі мол зейнеткер адаммын. Уақыт 
озған сайын қуанышыңнан өкінішің ұлғая береді екен. 
Елдің ертеңі не болар екен деп бас қатырсам болды, 
жүрегім шанши береді. Неше түрлі өсек-аяңға толы 
ақпаратты оқып, тыңдап отырып, өзімше долбар жасай-
мын да, өз ойымнан өзім шошимын. Неге дейсіздер ғой?

Айтайын неге үрейленетінімді. Бұрын бізде жалпақ 
жұрттың қарасы мен төресіне ортақ ар-ұят деген ұғым 
бар еді. Бүгін сол ұғымды белінен баса жаншып тастап, 
кері кетіп бара жатқанымызды байқадым. Байқадым да, 
күдігімді иісі қазақпен бөлісуді ниет еттім. 

«Көкелердің» құдіреті

Қазір біздің жүйеде руластық, жерлестік дерті асқынып 
тұр. Күні кеше көптің бірі боп жүрген әлдебір бозөкпе аяқ 
астынан белгілі бір қызметке, мансапқа ие болып, дүрдиіп 
шыға келеді. Ондай біліксіз, білімсіз басшыдан оңар 
сала болсын ба? Сонысына қарамай, бір қызметтен бір 
қызметке ауысып, ай санап өсіп, жыл санап көтеріліп кете 
береді. Соңынан естиміз. Мұны кім құлағынан сүйреп жүр 
десеңіз, әлдебір жоғары қызметте «көкелері» бар болып 
шығады. Тірегі бардың тілін кім алмасын?! «Көкесіне» 
сенген «атқамінер» айналасын бір шыбықпен айдап, өзіне 
ұнамайтындарды қиша сыпырып, маңына кілең «ләппай, 
тақсыр» дейтіндер мен жағымпаздарды жинайды. Ендігі 

оның жаңа ермегі – болашақта аяғынан шалуы мүмкін 
қарсыластарын тұқырту. Қарын тойған, сөзі де өзіне тән 
ортада өтімді болғасын, «іргесін кеңейтіп», үстемдігін 
арттыруға бар күшін салуға кіріседі. Міне, солардың ең 
басты ойыны – өзге рудың өзі секілді болашақтан үмітті, 
білімді-білікті азаматтарын аттан құлатып, биік белеске 
шығармау үшін қолынан келгеннің бәрін жасайды.

Әр жерден бір төбе көрсетіп, төрдің төбесінде отырған 
өзге рудың, басқа жүздің «бөгделерін» аластауға барын 
салады. Өзектесіне өкпесі болса да, өкпеден түймейді. 
Ортақ мүдде үшін астыртын жалғасады. Ниет пен тілек та-
бысады. Мақсат пен мүдде қабысады. Бөтендерді ысыру, 
қамату науқаны басталып кетеді. Бұл сұмдық құбыжықтың 
аты – трайбализм!

Көпшілікке осы құбыжықтың мағынасын дәл жеткізу 
үшін энциклопедиядағы орысша түсінігін келтірейін:

«Трайбализм (трибализм) – форма общественно-
политической племенной обособленности, выражающаяся 
в формировании органов государственной власти на осно-
ве родо-племенных связей.

Трайбализм препятствует существованию демократи-
ческих институтов и наносит ущерб равноправию граж-
дан. Трайбализм приводит к усилению межплеменной 
вражды, нередко выливающейся в гражданские войны».

Сонымен, трайбализм деген сойқан тірлігіңіз бүкіл 
мемлекеттік билікті бір ғана рудың уысына қыстыра сала-
тын жүгенсіздік екен…

Билігі өскен сайын өктемдігін күшейте түсетіндердің 
бір ғана кландық түрмен бірігіп кетуі озбырлықтың ғаламат 
қасіретінен де тайындырмайды. Тамыр-таныстықтан 
гөрі рулық туыстық ретпен қан-жындары араласып кет-
кен жоғары лауазым иелері ештеңеден жасқанбайды. Әрі 
ешкімнен сескенбейді. Сол себепті де жоны жұмырлана 
дөңгеленген, жұдырықтай жұмылған топ бар анау билік 
басында. Ол топ – өз ішіндегілерді ғана оздырар, өзгелерді 
тоздырар клан. Иә, кәдімгі клан!

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевты «таразының ба-
сын тең ұстайды», «қандай да бір руға көп басымдық 

бере қоймайды» деуші еді. Күні кешеге дейін солай болып 
келген-ді. Бірақ соңғы уақытта жағдай өзгерді.

Қазір биліктегі басым топ – дулаттар. Басымдығын сез-
гендер қолынан келген соң қонышынан басуға дағдыланып 
алған әбден. Жолындағысын опырып-жапырып, белден ба-
сып өте шығады.

Жабылған облыстардың жазығы не?
Осы мақаланы жазуға түрткі болған бір себепті айтай-

ын. Жазушы Софы Сматаев бауырымның «Жас Алашта» 
жарияланған (2.12.2014 жыл) «Айтылмай келген сөз» де-
ген мақаласындағы ақ жүрегімен ақтарылған мына жол-
дарды оқып, қатты тебіренгем: «Сонау бір жылдары 
әлдекімнің әлдебір жікшілдікке ұрынған жетесіз тапсыр-
масын орындау үшін бе (ол арасын ашып айта алмаймын), 
бірақ тапжылтпас тегеурінімен Орта жүз тұтас орналасқан 
Семей, Көкшетау, Жезқазған, Арқалық облыстары жойы-
лып кетіп еді. Сол өңірлердің бүгінде құлдыраудың шегіне 
жетіп отырғанын баршамыз білеміз. Ал мынау Қарағанды 
арғындарына қарсы басталған қасақы шабуыл сондай зы-
миян есептің әдейі ойластырылған әрекетімен күрмеле 
қалуы мүмкін-ау демеске лажым жоқ…».

Әдейі жасалды ма, әлде кездейсоқтықтың кесірі 
тиді ме – ажырата алмаймын. Бірақ ұлтымыздың рухани 
көсемдері шыққан қасиетті, киелі мекендерді құлдыратуға 
ұшыратуды қылмыстай көрмеуге шарам жоқ. Абай, 
Шәкәрім, Мұхтардай рухани көсемдеріміздің кіндік 
қаны тамған Семейді қазағымның даналары – Ахметті, 
Міржақыпты дүниеге әкелген тарихи Торғайды, өнер 
жұлдыздары Біржан, Ақан, Ыбырайды берген Көкшетауды, 
ұлт көсемдері Әлихан, Әлімхан туған Жезқазғанды жа-
уып тастағанда тапқан пайдамыз не? Қаржы-қаражатты 
үнемдейміз деген сылтау болғанын білемін. Ал сол 
«үнемдеудің» нәтижесі қандай? Арқалық та, Жезқазған да, 
Семей де Софы інім жазғандай, құлдыраудың ең шегіне 
жетіп отыр. Азып-тозып кеткен халқының арыз-талабына 
құлақ асар билік байқалмайды. Өздері әуелде осылай 
боларын қасақана ойластырса, әрине, әлгі қарапайым 

ТРАЙБАЛИЗМ ТРАГЕДИЯСЫ

1917 жылдың 12 желтоқсанында 
екінші жалпықазақ сьезінің шешімімен 
Алаш автономиясын жариялады. 
Осы оқиға жайлы «Сарыарқа» газеті: 
«Декабрьдің 12-сі күні, түс ауа, сағат 3-те 
дүниеге Алаш автономиясы келіп, азан 
шақырылып ат қойылды. Алты алаштың 
баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш 
туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы 
қонып, шашылып жүрген қырғыз-қазақ 
жұрты өз алдына ауыл болды. Отансыз 
жұрт Отанды болды» деп жазады.

Осылай Алаштың туы көтеріліп қазақ 
ел болу қамына кіріскен шақта орыстар 
қазақты құлдықта ұстау үшін жантала-
сып іске кірісіті. Алдымен қазақтың ел 
бастаған көсемдерінің арасына жік сал-
ды. Халқы үшін басын бәйгеге тіккен 
нағыз ұлтшылдарды ауыздықтау үшін 
оларға төңкерісшіл топты қарсы қойды.

Орыстар  өткен ғасырдың 
20-жылдарының басында коммунист 
қазақтардың күшімен Орынбор қаласын 
орталық еткен ойыншық Қазақ Автоно-

миялы Кеңестік Республикасын құрып 
алған соң алашшылардың ізіне түсті.

Нәтижесінде 1922 жылдың соңында 
ГПУ тапсырмасымен Бөкейханов пен 
Дулатов тұтқынға алынып Орын-
бор ГПУ-ың қарауына жіберілді. 
Жақып Ақпаев жанында үш серігімен 
Қарқаралыдан 900 шақырым жерде 
тұтқындалды. Сөйтіп Бөкейхановты 
Мәскеуге жіберіп, Дулатовты Орын-
борда қалдырылып,  Ақпаевты Семей-
де абақтыдан босатып, ГПУ қарауына  
алды.

Қазақ көсемі Ә.Бөкейханов осы 
мезгілден бастап өмірінің соңына дейін 
(сентябрь 1937 ж)  Мәскеуде арнайы 
бөлінген бір бөлмелі пәтерде бақылауда 
отырды. Бұдан бұрын ол 1908-1917 ж. 
аралығында қазақ жеріне келу құқынан 
айрылып, Ресейдің Самара қаласында 
тұрған болатын. Бұл іс орыстардың  
қазақ басшысын қазақ ортасынан алыс 
ұстауының нақты көрінісі еді.

Жалпы сол кездегі Алаш азаматтары 

жайлы ГПУ-дың құжатында: «Результа-
ты агентурной разработки Алаш орды и 
киргизских национальных группировок 
за последнюю четверть 1922 года, свя-

занные с получением сведений, поме-
щенных в настоящий доклад, позволяет 
сделать нижеследующие выводы об из-
мениях в национально-освободительном 
движении и о характере его за отчетный 
период» делінген.

1930 жылы ОГПУ-дың орталық 

басшылығы өзінің орта азиялық бөліміне 
«Қазақ зиялыларының көзін құрту» 
жөнінде арнайы тапсырма береді. 1927 
– 1932 жылдар аралығында Алаш зиялы-

лары үстінен екі дүркін жүргізілген сот 
процесі қазақтың серкелерімен біржола 
саяси есеп айырысудың, яғни оны 
талқандаудың жолы болатын.

Алаш арыстарының көзі жойылған 
соң билікке келген топ отарлаушылардың 
ыңғайына бағып іс жүргізді.

Бекен Қайратұлы: 
ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ КӨЗІН 

ҚҰРТУ ЖАЙЛЫ ТАПСЫРМА БОЛҒАН
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«Қайраты бардың қылышы өткір»

Қ.МЫРЗА ӘЛІ

Тәуелсіздік орнағаннан кейін Елбасы 
тарихи тұлғаларымыз туралы деректерді 
жинауға тапсырма берді. Осы ретте 
М.Шоқайдың да шетелдегі мұрағаты елге 
оралды. Жарының, саяси серіктерінің 
естеліктері жарық көрді. Мұстафа Шоқай 
есімі тарихи оқулықтарға енгізілді, 
фильмдер түсірілді. Астана, Алматы 
қалаларында көшелерге аты берілді.  Облыс 
әкімі осы ретте Шоқайдың туған жерінде 
осындай игі шаралар іске асырылғанын 
атап өтті. Жалпы конференцияға 
қатысушылар Шоқай туралы көптеген тың 
деректерге қанықты. Мысалы, Шоқайдың 
«Яш Түркістан» журналын шығарғаны 
белгілі болғанымен, «Түркістан» атты 
журналдың алты нөмірін шығарғаны 
бұрын белгісіз болып келген еді. Сондай-
ақ, неміс тұтқынынан ортаазиялық ұлттар 
өкілдерін босату жұмыстарымен қатар, 
өлімге кесілген 80 грузинді ажалдан ара-
шалап қалған.

Бұл деректерді естіген грузин 
халқының зиялы қауымы Шоқай тұрған 
үйге естелік тақта орнатыпты. Конфе-
ренцияда сөз сөйлеушілер тарапынан 
бірқатар ұсыныстар да айтылды. Солардың 
қатарында Қызылорда қаласында 
ескерткіш орнату, Шоқай орталығын құру 
туралы ойлар бар.  

Ғылыми-тәжірибелік конфененция ба-
рысында ҚР ҰҒА академигі, философия 
ғылымдарының докторы, Қ.И.Сәтбаев 
атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
зерттеу университетінің профессоры 
Кішібеков Досмұхамбет «Мұстафа Шоқай 
философиясы» тақырыбында баяндамасын 
оқып, алып тұлғаның бойындағы ерекше 
үш қасиетке  тоқталатындығын жеткізді. 
«Әрине, Мұстафа Шоқайдың өмірі туралы 
көзқарастар түрлі өзгешеліктерден тұрды, 
қиыншылықтардан тұрды. Мұстафаның 
қандай адам болғанын үш сөзбен жеткізуге 
болады. Біріншісі, ата-бабаларының жо-
лын жалғастырушы, екіншісі – көрегендігі, 
және табанды қайраткерлігі», - деді 
Досмұхамбет Кішібекұлы.

Одан соң  Р.Б.Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының бас ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Есмағабет Көшім 
Лекерұлы «Мұстафатанудың деректемелік 
негізі» баянамасымен Шоқай өмірі жай-
ында тереңінен сыр шертсе, Халықаралық 
Түркі академиясының ғалым-хатшысы, 
филология ғылымдаының докторы, про-
фессор Шәріп Амантай  «Тұлғалар 
тоғысы: Мұстафа Шоқай және Сұлтанбек 
Қожанұлы» тақырыбында өрбітті. 
Сырбойылық қос тұлғаның өмірінен, 
бірлесе жасаған жұмыстарынан қалың 
көпшілікке салмақты деректер келтірді.

Сонымен қатар, Қазақ гуманитарлық 
заң университетінің профессоры, саяси 
ғылымдарының докторы, Бәкір Әбдіжәлел 
«Мұстафа Шоқай және кеңестік шындық», 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының профессоры, жазу-
шы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
төрағасының орынбасары Сұлтанәлі 
Балғабаев «Тәуелсіздікке кәміл сенген 
қайраткер», ҚР Журналистер Одағының 
мүшесі Әмірхан Бәкірұлы «Мұстафа 
Шоқай – Түркістан мемлекетінің басшы-
сы», Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің доценті, 

тарих ғылымдарының докторы 
Сәтбай Тастанбек «Мұстафа Шоқай 
дүниетанымының кейбір аспектілері», 
«Мұстафа Шоқай» қорының президенті 
Базарбай Атабаев «Шоқайтанудағы кейбір 
ойлар» тақырыптары бойынша баяндама 
жасап, М.Шоқайдың бүкіл түркі жұртының 
ғана емес, әлемдік деңгейдегі зиялылар-
мен терезесі тең қайраткер болғандығын 
сөз етті. Алаш ардақтысының, алаш 
аяулысының біртуар тұлғасы мен асыл 
қасиеттер ұштасқан бітім-болмысының 
сан-салалы қырларын зерделеумен болды.

Конференция жұмысы одан әрі 
«Мұстафа Шоқай және Тәуелсіздік иде-
ясы», «Мұстафа Шоқай мұрасы және 
қазақруханияты» тақырыптарындағы 
секциялық жұмыстармен жалғасты. Кон-
ференция барысында жалпы ғалымдардың 
50-ге жуық баяндамалары тыңдалды. 

Ақындар Мұстафаны 
жырға қосты

 
  Түркі әлемінің көсемі, қоғам 

қайраткері Мұстафа Шоқайдың 125 
жылдық мерейтойына арналған іс-
шарлардың бірі Шиелі ауданы, Сұлутөбе 
ауылында жалғасты. Барша дүр ақындарды 
жинаған бұл мүшәйраның бұл ауыл-
да өтуіде тегін емес. Мұстафаның қанат 
қаққан асыл ордасы «Наршоқыдай» киелі 
жерде өткен жыр бәйгесі «Көрнекті тұлға 
– Мұстафа Шоқай» деген атпен өткізілді. 
Түркі әлеміне ғана емес, әлемге таны-
мал саясаткердің бейнесін, жарқын істерін 
жұртшылықтың жүрегіне жеткізе жыр-
лау үшін Қызылорда қаласы мен аудандар-
дан іріктелген 20-ға жуық ақын қатысып, 
бақтарын сынап көрді. Мүшәйра шарты 
бойынша талапкер ақындар арнау өлеңдері 
мен еркін тақырыптағы жырларын оқыды.

Ақындардың жырларынан Алаш 
ардағына деген ыстық сезімді байқа-
ғандаймыз. Еңбек пен қажырлы ізденістің 
арқасында ақындар Мұстафаның ел 
біле бермейтін ерекшелігін жырға 

қосыпты. Мүшәйраның мақсаты Алаш 
қозғалысының төл перзенті Мұстафа 
Шоқайдың отанына деген шын махабба-
тын, ерлігін үлгі ету, кейінгі жастарға жыр 
тілімен ұғындыру болатын. Мүшәйраға 
белгілі ақын Қар¬шыға Есімсейтова 
бастаған сөз сергерлері қазылық етті.

Бірнеше сағатқа созылған жыр 
мүшәйрасының нәтижесінде үшінші 
орынды Ұлықбек Бекұзақұлы, Назгүл 
Бердіқожа, Ғабит Қәдірбай өзара бөлісті. 
Жүлделі екінші орынды Мөлдір Айтбай, 
Рахматулла Жолтай иеленсе, бірінші орын-
ды шиелілік Бекжан Ержігіт еншіледі. 
Бас жүлдені  сөзден моншақ тізіп, жыр-
дан маржан сүзіп ерекшеленген қазалылық 
Есет Табынбаев қанжығасына байлады. 
Жүлдегерлер бағалы сыйлықтар мен ар-
найы дипломдармен марапатталды.

Сондай-ақ, осы шара аясында қоғам 
қайраткері Мұстафа Шоқайдың туып өскен 
жері Шиелі ауданы, Сұлутөбе ауылында 
жаңадан 240 орындық мәдениет үйі ашы-
лып, алдына қайраткердің бюсті қойылды. 

Шиеліліктер қос тойын 
қатар тойлады

Шиелі ауданында көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері Мұстафа Шоқайдың 
және ақиық ақын Нартай Бекежановтың 125 
жылдық мерейтойына орай республикалық 
ақындар айтысы болып өтті. Қазақ қашанда 
«қос тойың қатар болсын» дейді емес пе? 
Ендеше сол сөздің дәл айтылар кезі болып 
тұр. 

«Нұр Отан» партиясының және Шиелі 
ауданы әкімшілігінің қолдауымен өткізіліп 
отырған айтысқа республикамызға белгілі 
адуынды айтыскерлер қатысты. Айтысты 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Жүрсін Ерман жүргізіп отырды. Екі күнге 
созылған айтыстың қорытындысы бойын-
ша бас жүлдені Иран-Ғайып Күзембаев пен 
оның ағасы Шиелі ауданы, Бала би ауылының 
тумасы Талғат Күзембаев теңдей бөлісті. 
Қазылар алқасының шешімімен 1-орынды 
Ержан Әміров еншілесе, 2-орынға Ринат За-
йытов лайық деп танылды. Ал, үздік үштікті 
Мейірбек Сұлтанхан қорытындылады. 
Жүлдегерлер мен жеңімпаздар  қаржылай 
сый-сияпаттармен марапатталды.

Рыскелді ЖАХМАН

МҰСТАФА – ҚАЗАҚТЫҢ АСЫЛЫ
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«Істің сәтті басталуы - жартылай біткені»
Қ.МЫРЗА ӘЛІ

ТАРИХ

МАРАЛ ИШАН ТУРАЛЫ АҢЫЗ-ӘҢГІМЕЛЕРДЕГІ 
ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕР БЕЙНЕСІ

Жалаңаяқ Әздер әулие кесенесі

МАРАЛ ШӘКІРТТІҢ 
ТАПҚЫРЛЫҒЫ

Бірде Жалаңаяқ әулие 
шәкірттерге түнгі жатар алдын-
да «Маған таң намазасына тұрарда 
қайсысың дәрет суымды жылы-
тып бересің?» дейді. «Мен, мен»-
деп тұс-тұстан шулайды олар. 
«Таласпаңдар, кім бұрын жылы-
тып берсе, сонымен дәрет ала-
мын» дейді әулие. Кейбіреуі 
ұйықтап қалады. Бірсыпырасы 
«ерте тұрдық-ау» деп, «енді су 
ысытып береміз» деп қамданып 
жүргенде, Марал таңғы елең-
алаңда «Мінекейіңіз» дее ишанның 
қолына құманды ұстата қояды.

Балалар түнімен ұйықтамай, 
бекерге алаңдап жүргенде, ол су 
толтырылған жез құманды түнде 
жылы төсек астында, бауырына ба-
сып жатқан екен. 

МАРАЛДЫҢ КЕРЕМЕТ 
КӨРСЕТКЕНІ

Бір күні Жалаңаяқ ишан 
мешітке әкелген бір тай өгізді 
сойғызады да тұтастай тайқазанға 
астырады. Ет әбден піскен кез-
де шәкірттерін шақырып апты да 
қайнап тұрған қазанды көрсетіп:

– Мына қазанның түбінде 
өгіздің ортан жілігі жатыр. Кімнің 
әруағы күшті болса, қолымен сол 
алып жейді. Ол – әулие бала, – 
депті.

Қазанға айнала төніп тұрған 
шәкірттердің ешқайсысы қайнап 
тұрған сораға қолын салуға бата 
алмапты, іштерінен бірді-екілі 
тәуекелшілік еткендерінің қолдары 
күйіп, басымен қайғы болыпты. 
Сонда Марал екі білегін иыққа 
дейін түріп жіберіп, тазалап жуа-
ды да:

– Бисмиллаһи Рахмани Ра-
хим, – деп қазанның түбіне қолын 
сүңгітіп жіберіп, ортан жілікті су-
ырып алған екен. Онымен іштей 
бәсекелесіп, қызғаныштан жарыла 
жүрген өзбек, тәжік балаларының 
назары пәс болып қалыпты.

ЖАЛАҢАЯҚ ИШАННЫҢ 
СҮЙІКТІ ШӘКІРТІ МАРАЛДЫ

ШІЛТЕНДЕРДІҢ БАСШЫ-
СЫНАН АЛЫП ҚАЛУЫ
Бір күні медресенің алдында бір 

ақ боз атты кісі келеді. Үстінде ақ 
шапан, ақ сәлдесі бар. Астындағы 
атының алдыңғы екі аяғы аспанға 
көтереліп жер баспай тұрады.

– Менің атымды ұстап тұруға 
арнайы бір адам керек. Сонда ғана 
мен түсемін. Мұны ұстау оңай ша-
руа емес. Ол ешкімнің қолынан 
келмейді, – дейді әлгі кісі.

– Мен ұстайын, – деп жан-
жақтан шуылдасқан балалардың 
оған ешбірінің әлі келмейді. Жүз 
қалпе осылайша оның шылбыры-
нан бір-бір ұстап көріпті. Аспанға 
шапшып тұрған ат маңына жуыт-
папты. 

 – Мен ұстайын, – депті ең 

соңында Марал бала. Оның қолы 
тигеннен ат тырп етпей тұра қапты. 

Әлгі кісі атынан түсіп, Маралға 
оны ұстап тұру тәсілін айтыпты:

- Жүрген сылдырығының екі 
жағынан екі қолыңмен ұстап, ба-
сын басыңа тақап тұруың қажет. 
Таң намазын оқитын уақытта «Ас-
салату хайрун мин-ан наум»-ды 
есіткен соң ол қозғалмайды. Оны 
бос тастап, намазыңды оқи бер, – 
дейді иесі.

Марал шәкірт атты түнімен 
ұстап тұрады. Әрі қолтығында 
ұстазына су жылытып беретін 
құманы жүреді.

– Қолыма су құйып берші, – 
дейді ұстазы.

Марал құманмен ұстазының 
қолына су құя бергенде, селк ете 
қалып, қолын тартып алады да:

– Пүштің күйсін! – депті. 
Су ыстық екен, екі алақанының 

терісі сыдырылып түсіп қапты.
– Мен суды отқа қойғаным жоқ, 

тақсыр! Күндегіше қолтығымның 
астына жылыттым, – дейді шәкірті. 

Оның жазықсыз екенін түсінген 
Жалаңаяқ ишан:

– Қап болмады ғой, тұқымың 
құритын болды-ау. Енді сенің 
қолыңа мен құяйын. Сол қарғысты 
маған сен де айт, – депті.

– Тақсыр, не дегеніңіз, ол бол-
майды ғой, – деген Марал.

– Әйтпесе қарғыс қайтпайды, – 
деп Маралдың қолына ыстық суды 
ол да құйған.

– Пүштің күйсін, – депті 
шәкірті де.

– Міне, енді болды. Сол 
бұрынғыша қалды. Тұқымың 
көбейетін болды, – деп әулие 
жайбарақат оның арқасынан 
қағыпты. 

Ақ боз атты кісінің ертемен 
жүріп кететін әдеті екен.  Жалаңаяқ 
ишан одан: 

– Келген шаруаңызды айтыңыз! 
– депті. 

- Мен шілтендердің басшысы-
мын. Қырық шілтеннің біреуі өліп, 

соның орнына осындай қасиетті 
орындардан адам іздеп шілтен бо-
латын еді. Түндегі ат ұстаған бала-
ны алып кетемін, – дейді ол кісі. 

Бұған Жалаңаяқ келіспепті: 
– Шілтен болған соң тұқымсыз 

кетеді ғой. Бұдан не бір жақсы 
адамдар тарайды. Мінекей 
көрмейсіз бе? – деп таң намазын 
ерте оқып болып ұйықтап жатқан 
шәкірттерінің бөксесін көрсетіпті. 

Сонда олар бала Маралдың 
болашақ ұрпақтарын көрген екен. 
Оны ұстазы шілтендікке бермей, 
алып қалыпты. 

Шілтендердің басшы-
сы – шілтен деген көне, ислам 
дініне дейінгі парсы мифологи-
ясында кездесетін кейіпкерлер. 
«Чил» дегені қырық санын, ал 
«тан» болса адамды білдіреді. 
Ирандық халықтарда моларлар-
ды мекен ететін зиянкесті жын-
дар қатарына жатқызылса, қазақ 
сенім-нанымдарында Ғайып ерен 
Қырық шілтен деген әруақ иелері 
көбінесе адамдарға пайдасы тиіп 
жатады. Олар туралы қазақ ауыз 
әдебиетінде, эпостық жырлар-
да көп айтылады. Тіпті Кеңес 
өкіметінің кезінде де көзі қарақты 
талай адамдар шілтендермен 
кездесіп, ғибрат алып отырғаны 
туралы әңгімелер сақталған. 
Ғайып ерен Қырық шілтеннің 
құрамындағылар өз ажалынан 
өледі, бірақ көп ұзамай лайықты 
мұсылманмен толықтырылады. Ел 
ішінде әулиелердің әулиесі ғана 
шілтендердің қатарына қосыла ала-
ды деген наным қалыптасқан.

МАРАЛДЫҢ МЕҢЛІБИКЕНІ 
ДУАЛАП, ҚАЙТА ЖАЗУЫ

Ауылдан келгеніне бірнеше 
жыл болған Маралдың анасын 
сағынып жүргенін сезген Жалаңаяқ 
ишан бір күні тау үңгіріндегі 
мешітінен далаға шығарып 
әкетіпті. Оңаша жерде оң қолының 
бас бармағын мен сұқ саусағының 

ұшын қосып дөңгелек жасатыпты 
да:

– Балам, мынаған қара! – деген 
екен.

Марал қараса шешесі кішкене 
жолым үйінің алдында сиыр сауып, 
жылап отыр екен. Анасының өзін 
қатты сағынып жүргенін іштей сез-
ген жасөспірім жігіттің де көзінен 
еріксіз аққан жас екі бетін жуып 
кетіпті.

– Ауылыңа барып қайта ғой, 
балам, – деп, қатты толқып кет-
кен ұстазы, оң тілек айтып жолға 
шығарып салыпты. 

Ақмешіттегі атасының 
қолындағы анасын көріп, бірнеше 
күн аунап-қунаған Марал, 
оқуына қайта жиналады. Келшелі 
қалыңдығынмен бірге болмап-
ты. Ұйықтап жатқанында «Екі-үш 
төбенің астына шығып қайтыңдар!» 
деген таныс дауыс естіледі.

Ертеңіне Меңлібикені қасына 
ертіп, екі-үш төбеден әрі барып 
өткен-кеткен әңгімелерін айтады.

– Сен мені жақтырмайсың ба, 
келгелі оң қабақ танытпадың, ылғи 
менен қашқалақтап жүресің, – 
депті қыз.

– Мен оқуымды бітірмей 
саған қосылмаймын. Шариат 
үкімі бо йынша некелеспей ойнап-
күлуімізге де болмайды, – деп ор-
нынан тұрып жүре беріпті.

Содан Жам тауына оралған Ма-
рал тағы да бірнеше жыл оқуын 
жалғастырып, ғылым қызығына 
түсіп елін ойламапты.

Бір күні ұстазы шақырып алып:
– Балам, сен өткен жолы 

қалыңдығыңды ренжітіп келдің. 
Ол «менен біржола күдерін үзейін 
деген шығар» деп қатты уайым 
үстінде жүр. Бар, бір ай мәулет 
беремін, үйленіп қайт! – депті.

Марал осы жолы барып 
Құланбай ишанның қызы – 
Меңлібикемен некелесіп, қосылып 
қайтқан екен. 

Кейін оқуын бітірген Ма-
рал Ақмешітке – атасы Құланбай 

ишанның ауылына келеді. 
Қалыңдығы Меңлібике жұлма ме-
рез ауруына ұшырап, маңайына 
адам бара алмайтын жағдайда екен. 
Атасы оқуынан аман-сау оралған 
Маралды көріп, құрақ ұшып 
қуанса, екінші жағынан қызының 
мүшкіл халін айтып жылай беріпті. 
Күйеу баласына мұңын шағып:

– Меңлібикені үш келін ке-
зекпен күтіп шаршады. Ауылдың 
ық жағынан адам жүре алмайды. 
Осындай халге ұшырадық, балам, 
– депті. 

Сонда Марал тұрып:
- Онда өз қолымен бір кесе су 

беріп жіберсін, – дейді. 
Келіншегі айтқанын алып кел-

генде дұға оқып, сол суды өзіне 
ішкізеді. Сол мезет Меңлібикен 
дым көрмегендей, жарасынан 
құлан-таза жазылып, адам танымас-
тай құлпырып шыға келіпті.

Жүрек жарды қуанған 
Құланбай, қалбалақтап:

– Шырағым-ай! Жұрт қызығып 
жүрмесін, тым жайнап кетті ғой, – 

деп көңіліндегі қауіпін жасыра ал-
мапты.

Сол кезде жігіт Марал, езу тар-
та күлімсіреп:

– Сол үшін де мен оны әдейі 
жара-жұлма етіп кеттім ғой, – де-
ген екен.

Бірнеше жыл атасының ауы-
лында болған кезінде Маралдың 
үлкен баласы – Қалқай туады. 
Оның шын аты Қалмұхаммед екен. 
«Ізімде қалқиып жүрсін» деп оны 
Қалқай атап кетіпті. Кейін өз еліне 
қайтқанында ол анасының ізіне 
еріп жүретін қалқиған бала екен.

Сәден НҰРТАЕВ, «Ма-
рал баба» // Ислам әлемі. 2004. 

3-саны

МАРАЛ ҚАЛПЕНІҢ 
ЖАЛАҢАЯҚ ИШАННАН БАТА 

АЛУЫ
1-нұсқасы

Марал баба Жам тауындағы 
Жалаңаяқ ишаннан толық дәріс, 
хатыршатымен оң бата алып, 
жеті-сегіз жас қалпелер туған жері 
Қармақшы өңіріне бет алыпты. 
Жол үстінде кенеттен бір қалпе Ма-
ралды түртіп: «Ойпыр-ай, мынау 
тегін болмаса нетті?» деп мойны-
на әлденені тығып, жандарынан зу-
лап бара жатқан періні нұсқайды. 
Кез-келген адамға көріне бермейтін 
перінің түрін байқап, іші бір 
жаманшылықты сезген Марал 
айқайлап, жекіп періні тоқтатып 
қараса, қаны сорғалаған адамның 
қос өкпесі бұлқына бүлкілдеп жа-
тыр екен. Құдыретінен қорқып, 
пері лажсыздан мына қыр 
астындағы байдың жаңа босанған 
жас келінінің өкпесін ұрлап бара 
жатқанын мойындайды. Ма-
рал бастаған қалпелер әлгі өкпені 
білдірмей, науқас әйелдің денесіне 
салып, періні жеті қыр астына қуып 
тастайды. Марал қалпе іле-шала 
дем салғанда науқас көзін ашып, 
өзіне өзі келе бастайды. Бас аяғы 
екі-үш күн ішінде салауаттанып 
кеткен келінінің қуанышына әлгі 
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ТАРИХ

«Сөз мерген теріс қарап та дәл тигізеді»
Қ.МЫРЗА ӘЛІ

Марал ишан кесенесі

бай Маралға ауыздығымен алысқан 
сұлу сәйгүлік сыйға тартады. 
Қалпелер өздеріне әулиелік қасиет 
дарытқан ұстаздары Жалаңаяқ 
ишанға әлгі сәйгүлікті сыйламаққа 
кері қайтарады. 

Сонда қырық күншілік жерден 
ат тұяғының дүбірін естіп отырған 
Жалаңаяқ ишан:

– Мына қызыл сиыр Маралдың 
келуінен үш күн бұрын қызыл 
қасқа бұзау туады. Маған ықылас 
қойып келе жатқан Марал үш күн 
қатарынан осы сиырдың уызын 
ішеді, – дейді. 

Шынымен де бәрі де солай бо-
лып, ұстазына сәйгүлікті тарту етіп, 
еліне аттанарында Жалаңаяқ ишан: 

Үш жүздің баласына болған 
жайың,

Ту тұяқ әркім сенің басқан 
пайың,

Келгенше жеті атаңа дұға 
ғылайын,

Дұшпаның қызмет етіп болсын 
қайым.

Ойласам хақты, раушан – 
кәлимаңыз,

Ойласам бір пікірлік ер демеңіз,
Жерінен алты айшылық 

сыйынғанда
Етпесем жәрдем мені пір 

демеңіз.
Қырық мың қара әруақ,
Жам әруақ, жайсаң әруақ,
Он төрт ту, қырық байрақ,
Иншалла, әмин! – деп сүйікті 

шәкірті Маралға ақ батасын беріпті.
 

***
2-нұсқасы

Оқуын тәмамдаған Маралға  
ұстазы еліне қайтуға рұқсат береді. 
Онымен бірге сонда оқыған жеті 
қалпемен бірге қайтады. Оның 
төртеуі – Әлім руының Төртқара 
аталығынан да, үшеуі – басқа 
рудың жігіттері екен.

Жолшыбай келе жатып бір 
байдың ауылына қонады. Әлгі 
байдың жалғыз баласының 
келіншегі көптен ауырып, ауыл бо-
лып одан үмітін үзіп отыр екен. 
«Араларыңда тәуіп бар ма?» деп 
сұраған байға жолдастары Ма-
ралды көрсетеді. Бірнеше күн ем-
деп, ауру меңдеген әйелді құлан 
таза жазады. Қатты риза болған 
бай қолынан шығармайтын қимас 
малы – Сарыбауыр атын мінгізеді. 
Өзінің тырнақалды алғашқы та-
бысын ұстазына сыйлауды жөн 
көрген Марал ізінше кері қайтып, 
Жам тауындағы әулиеге барады. 
Атты ұсынып, ұстазының батасын 
сұрайды. Бірақ, ишан Сарыбауыр 
атты алмайды. 

– Бұл атың таңда, Маш-
хар күнінде пырағың болсын, 
– деп, өзіне қайтарып береді де, – 
Қолыңды жай, балам!, – деп былай-
ша бата береді: 

Үш жүздің баласына болған 
жайың,

Ту тұя әркім сендей басқан пай-
ын,

Келгенше жеті атаңа дұға ай-
тайын,

Дұшпаның қызмет етіп, болсын 
қайым.

Ойласам хақты Раушан 
Калимаңыз,

Ойласам бір пікірді ер демеңіз.
Жерінен алты айшылық 

сыйынғанда

Жәрдем етпесем мені пір 
демеңіз.

Қырық мың қара аруақ,
Жам аруақ, жайсаң аруақ,
Он төрт ту, қырық байрақ,
Сыйынғанда сенде болсын,
Сыйынғанда бізде болсын.
Иншалла, бұл аруаққа болдық 

ортақ, – деп бетін сипаған екен. 
Алғашында Қырық мың қосын 

қара аруақ, Ғайып ерен Қырық 
шілтен түгел Марал ишанның 
соңынан ерген. Сонда Жалаңаяқ 
әулие:

–  Балам, менде түк қалмады 
ғой, – деп қайта шақырып алыпты. 

Кейін бұрылған Марал: 
– Қырық мың қосын қара 

аруақ сыйынғанда сізде болсын, 
керегінде бізде болсын. Аллаһу 
әкбар! – деп бата берген екен. 

Мұндағы «қосын» деген сөз 
жұп мағынасын береді. Қазақта 
«қос-қостап», «қос уыстап», 
«қосарлап» деген сөздер бар ғой. 
Кейін әулиешілік құрған кезінде 
Марал баба осы аруақтардың бәрін 
бірдей пайдаланбай, керегінде аз-
аздап, бөлшектеп жұмсап отырған. 
Олар шоғыр-шоғыр жүреді екен. 
Ең болмай бара жатқанда ғана 
Қырық мың қосын қара аруақ түгел 
барып кереметін көрсететін болған.

Үлкендер «Қырық мың қосын 
қара аруақ бір күн Жам тауындағы 
Жалаңаяқ ишанда болса, бір күн 
Марал ишанда болады екен» 
деп әңгімелеп отырғанын талай 
естігенбіз. Мұндағы  «қосын» де-
ген сөз бірнеше рухтың бас қосып, 
бірігіп жүретіндігін білдіреді. 
Әр қосында он ба, жиырма ма, 
жүз бе, қанша рух бас қосқанын 
бірінші Алла-тағала, екінші Жам 
тауындағы Жалаңаяқ ишан мен 
Марал ишан ғана біледі. Бұл қара 
аруақтар қазірге дейін екі әулиенің 
бейіттерінің басына барып жүреді-
міс. 

МАРАЛ ИШАННЫҢ 
ҚЫЗЫЛЖАР БАРУЫ

Марал ишанның Сыр бойы-
нан Қызылжар жаққа оралуына 
қатысты мынадай бір аңыз бар:

«Ақсақалдармен уағ даласып, 
қош айтысып аттанған Марал туған 
жеріне бірден тартып кетпепті. 
Қасындағы жеті қалпесімен 
бірге аттың басын кілт шығысқа 
бұрыпты. Осы елден қозы көш 
жердегі басына шо-шоқ ну қарағай 
сексеуіл өскен биік төбенің басына 
тоқтапты. Осы араға аттарын тұсап, 
өздері төбеге шығыпты. Ол өзіне 
аян берген әулие кемпірдің жатқан 
жерін, бас сүйегін табады. Басқа 
денесі құм боп кеткен. Дәл түсінде 
көргеніндей айналасындағы 
белгілер, солардың арасындағы 
ойпаң жер, бәрі көз алдында сайрап 
тұр, сол қалпында көзіне оттай ба-
сылды. Бұл болған еді.

Бірде Жам тауының үңгірінде 
ұйықтап жатқан Маралға бір 
кемпір былайша аян береді: «Ба-
лам, менің басымды қарайт, белгі 
сал. Болмаса өзің осы жерді мекен-
деп менің жатқан жеріме өзіңе жай 
сал», – депті. Сөйтсе, ертеректегі 
жаугершілік аласапыран заман-
да бала-шағасы опат болған бір 
жалғыз қадған кемпір: «Ей. Алла! 
Бұл дүниеден ұрпақсыз өтіп ба-
рамын. Ең соңғы тілегім – маған 

әулиелік қасиет бер немесе басы-
ма бір әулиені әкеп орнат», – деп 
мінажат етіп жылаған екен.

Марал осы түсін Жалаңаяқ 
ишанға айтыпты. Сонда әулие әлгі 
кемпірге дұға оқып: «Тілегің қабыл 
болсын», – деп бата жасапты. 
Және де Жалаңаяқ ишан Маралға 
қарап мойнын бұрып: «Түпкілікті 
мекенің сулы жер болады. Сен су 
жағасында қаласың», – деген екен 
көрегендікпен.

Осылай әулие шешесінің 
жатқан жерін айнытпай тапқан Ма-
рал, бір мал сойып, ол кісінің рухы-
на садақа жасапты. Кетерінде әулие 
анасының басын қайтерлеп көміп, 
басына Құран-Қатым жасайды. 
Садақаға сойған малының сүйегін 
де келешекте белгілі болсын деп 
сол араға көмеді...

... Бұл киелі төбеде үш жүзге пір 
болған, пайғамбармен тілдескен, 
Қырық мың қосын қара аруақтың 
иесі – Марал ишан жатыр, ол кісінің 
анасы, атақты қалмақ ханы Қалдан-
Церен қызы Фатима әулие осында. 
Керемет әруақ иесі, бір берген ба-
тасы бір қауым жұртты жарылқаған 
Қалқай ишан, Марал баба қасиетті 
көк асасын берген Елібай ишан, 
қос әруақты сері әулие Оспан 
ишан, таң намазын ұшып барып 
Мекеде оқып қайтатын Тобағабыл 
ишан, кереметін халыққа танытқан 
Үндемес ишан, Қырық мың қосын 
әруақтың мұрагері – Әмит ишан 
жатыр осы жерде. Бұл төбеге Жам 
тауының Жалаңаяқ ишаны ұшып 
келіп-кетеді». 

Сәден НҰРТАЙҰЛЫ, «Ис-
лам және Марал баба». 1996 жыл

МАРАЛ ИШАННЫҢ ӨСИЕТІ

Марал ишанның шаңырағы 
балаларының үлкені Қалқайда 
қалған. Баба қайтарының алдын-
да үрім-бұтағын (барлығы 33 адам) 
шақырып алады. Оларды атпен қыр 
басына шығарып, өзі айналадағы 
киіз үйлерді шолып, балаларынан: 

– Не байқадыңдар? – деп 
сұрайды.

Ешқайсысы үндемейді. 
Баба төбе-төбе шоғырланған 
ауылдардың киіз үйлерін нұсқап: 

– Әр үйдің басында бір-екі ғана 
ақ үй бар. Ал құрым киіз үйлер 
көп. Көп – құдайдың бір аты. Сен-
дер менің арқамда іргелі жерлерден 
қыз алып, күйеу болыңдар. Алдағы 
уақытта қарапайым халықтан 
қол үзбеңдер. Кедей-кепшікпен 
құда болыңдар. Бұл – менің айтар 
өсиетім, – депті. 

Марал ишанның үлкен 
ұлы Қалқай (Қалмұхаммед) 
ишанның  шөпшегі Абдолла 

Әбдулхамитұлының жазбасы

ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕРДІҢ 
КӨК АСАСЫ ТУРАЛЫ

Ақлима қарттың әңгімесінен:
«Марал ишанның Жалаңаяқ 

ишан берген қасиетті көк аса-
сы болған. Ол қазір Қостанайда, 
бәйбішеден туған кенжесі 
– Елібайдың балаларында. 
Елібайдың Сәлен деген баласы-
нан туған Мінуар деген немересі 
Қызылорда қаласында тұратын. 
Әкесі Сәлен өліп, енді өзі де қатты 
ауырып бұл дүниеден қоштасар 
хал жақындағанда, «Аға, мына бір 
дүниеге сіз егелік жасамасаңыз 
басқа мұны ұстай алмайды», – деп 
шүберекке ораулы бір қатты затты 
Ақлиманың қолына ұстатып еді.

– Бұл не? – деген ол.
– Өзіңіз білетін бабамның көк 

асасының ұшы. Асаның жерге тиер 
басына кигізетін істік темір. Бұл 
ендігі жерде сізге аманат, – деген 
еді Мінуар.

– Ол қасиетті дүние шығар, аға! 
– деп сұрадым.

– Ой-хой, дүние-ай! Бабам-
нан қалған, қай дүниеде қасиет 
жоқ дейсің. Тек бізге дейін жетпеді 
ғой олар. Саған өтірік – маған 
шын, жайдан-жай отырғаныңда 
екі босағаның едені тарс-тұрс 
ете қалады, одан соң төр жақтан 
естіледі, сол тарсыл. Ал, бейсенбі, 
жұма күндері осы мен жатқан 
бөлменің іші тарсыл-тұрсыл бо-
лады да жатады. Қорқады деп ба-
лаларыма да тіс жарып ешнәрсе 
демеймін. Әруақтан хабарың 
болған соң, саған ғана айтып от-
ырмын, шырағым, – деп кеудесін 
керек еркін бір дем алды Ақлима 
қарт.

– Сол тарсыл болып жатқанда 
асаның ұшы қайда тұрады?! – деп 
қайта сұрадым.

Ой, бала екенсің ғой, қайда 
тұрушы еді, ол сандықта жа-
тыр да, – деді ақсақал, – Көк аса 
Елібай атамның үйінде өзінен өзі 
ыңыранып тұрады екен. Дыбысы 
жолбарыстың ыңырағанындай. Ол 
кісілер асаны қастерлеп ұстаған». 

«Атақты көк аса Үндеместе 
болған да, оның темір ұшы Сәленде 
екен. Сәлен Қызылорда қаласында 
өмір сүріп дүние салғаннан кейін 
баласы Мінуарда қалған. Ол қайтыс 
болар алдында аманат етіп Қалқай 
ишан немересі Ақлимаға берген». 

Сәден НҰРТАЙҰЛЫ, «Ис-
лам және Марал баба», 1996 жыл

***

«2005 жылы көкек айын-
да көзі тірі Ақылима Ысқақұлы 
Қызылорда қаласының тұрғыны. 
Бұл кісі Қалқай ишанның немересі... 
Ақылима қарттың рұқсатымен, 
өзінде сақталып келген Ма-
рал бабаның асатаяғының ұшын 
көріп, қолымызбен ұстағанымыз – 
құдыреттің күші.

Сәден ағаның кітабынан Ма-
рал ишанның Жалаңаяқ ишан бер-
ген көк асасы Ақылима атаға табыс 
етілгенін оқығанмын. Оны бізге 
көрсетпейтін шығар деп ойлағанша 
болған жоқ, сезімтал қарт қызына 
асаның ұшын көрсетші деді. 
Ақ шүберекке оралған кішкене, 
ұзындығы бір сүйемдей темір 
асаның ұшы, жерге тиер жағы сүйір 
істік те, екінші жағы ағашқа не 
темірге кигізердей қуыс, темір бол-
са да ұзақ ұсталғаны, әрі ескіргені 
байқалып тұрды».

Ырысжан ІЛИЯСҚЫЗЫ, 
Қазақстанға еңбегі сіңген 

мәдениет қызметкері,
«Марал бабаның ұрпақтары 

мен мұралары»
(Хадиша Сәденқызы 

бастаған ақтөбелік 
тележурналистердің

іссапарынан  кейін жазылған 
мақаладан үзінді)

ЕР ҚАЛМҰХАММЕД – 
ЖАЛАҢАЯҚ ӘЗДЕР 

ТУРАЛЫ
ЕЛ АУЗЫНДА 

САҚТАЛҒАН АҢЫЗ-
ӘҢГІМЕЛЕР

«Ысқақ баб елінің астана-
сы болған Баба-Ата өңірінде 
күні бүгінге дейін өздерін 
Ысқақ бабтың ұрпағы санай-
тын бір қауым қожалар өмір 
сүруде. Бұл қожалар өздерін 
«жалаңаяқ» қожалармыз дейді. 
Ертеде Әздар деген әулие бо-
лады. Ол қысы-жазы аяқ киім 
киместен, жаяу жүріп, ауыр 
науқас тараған ауылдарға ба-
рып, жәрдем берген. Сондықтан 
халық Әздарды аса құрметтеген. 
Ол аяқ киім кисе, қақ айыры-
лып аяғына тұрмай түсіп қалады 
екен. Ешкімнің ол кісіге аяқ киім 
ки деуге батылы бармаған. Осы-
дан Жалаңаяқ Әздар әулие ата-
нады. Осы Жалаңаяқ Әздар 
қожаның ұрпақтарын халық 
«Жалаңаяқ қожалар» атап кетеді. 
Жалаңаяқ Әздар Ысқақ бабтың, 
имам Мұхаммед Ханафияның 
ұрпағы. Созақ шаһарының ба-
тыс жақ шетіндегі кішкене 
сағананы халық күні бүгінгі дейін 
«Жалаңаяқ Әздар» әулие қабірі 
деп зианат ететін қасиетті орынға 
айналдырған».

Тәбірізұлы С. «Созақ өңірі», 
Алматы. 2007 жыл

Жинастырған
Ералы ОСПАНОВ.

(БАСЫ ӨТКЕН САНДА.)
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ӨНЕР-ӨМІР

«Данышпандар өз ғасырында туады»
Қ.МЫРЗА ӘЛІ

 Қызылорда облысының мәдениет мұрағат 
және құжаттамалар басқармасы облыс әкімінің 
қолдауымен 2015 жылдың 12 қазаны күні 
А.Тоқмағанбетова атындағы қалалық мәдениет 
үйінде «Өздерің білер Нартаймын» атты 
республикалық әншілер конкурсын өткізді.

Қазақ ән өнерінде сырнай дәстүрін 
қалыптастырушы Нартайдың өнері мен 
қайраткер тұлғасын жас ұрпақтың санасын-
да жаңғырту мақсатында өткен байқау дәстүрлі 
әншілер мен мектептердің  тәжірибе алмасуына 
септігін тигізді. Конкурстың мақсаты - республи-
ка көлеміндегі дәстүрлі әншілердің тәжірибе ал-
масуына жұмыс жасау, Қазақстандағы дәстүрлі 
ән мектептерін бір арнада тоғыстырып, кәсіби 
орындаушылардың шығармашылығын Сыр 
халқының назарына ұсыну болатын. Конкурсқа 
Атырау, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау облыстарынан 
және Астана, Алматы, Семей қалалары мен Сыр 
елінен 22 дәстүрлі әншілер қатысып, байқау ба-
рысында Н.Бекежановтың шығармашылығынан 
бір ән және өз өңірлерінен бір ән орындап, бақ 
сынасты.

Байқауға ҚР еңбек сіңірген әртісі, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шахимардан 
Әбілов, ҚР Халық әртісі, Түркістан қаласындағы 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің профессоры Қажыбек 
Бекбосынов, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, «Па-
расат» орденінің иегері, Қазақ ұлттық өнер 
университетінің «Дәстүрлі музыкалық өнер» 
факультетінің деканы, профессор Алмас Алматов, 
композитор, ҚР еңбек сіңірген қайраткері Рамазан 
Тайманов, және «Мәдениет қайраткері» белгісінің 
иегері, Нартай өнер мектебінің директоры, жырау 
Құрманбек Бекпейісов сынды республикамызға 
белгілі өнер майталмандары қазылық етті.

Конкурс қорытындысы бойынша Нартай жыр 
мектебінің ізін жалғастырушы қызылордалық 
Мұхамедәлі Бекпейісов бас жүлдені қанжығасына 
байлады. Ал, атыраулық Ақмарал Ноғайбаева 
1-орынға лайық деп танылды, астаналық Зульфия 
Баймырзаева – 2 орын, қарағандылық Дәуренбек 
Аркенов 3 орынды иемденді.

Рыскелді СӘРСЕНҰЛЫ

ӨЗДЕРІҢ БІЛЕР НАРТАЙМЫН Еркебұлан Әділжанұлы 1996 жылы наурыз айының 26-сы күні 
Қызылорда облысы, Тасбөгет кентінде дүниеге келген. Бірқатар 
облыстық жыр мүшәйраларының лауреаты. Өлеңдегі өзіндік 
ерекшелігімен еленетін Еркебұлан қазіргі таңда «Жасөркен» 
колледжінің 4-курс студенті.

Иманы жолдас болғыр Ораз ақын бала күнінен шаштары ағарып, 
жастары біразға келген, төрінен көрі жақын ақ сақалды қарттардың 
жанынан шықпайтын болған деседі. Көпті көріп, көңілге түйгені 
мол қазыналы жандардың ғибратқа толы әңгімелерін тыңдай бергісі 
келгені ғой. Бірде мен құмырсқадай бір жерге үйіріліп ақ тер, көк тер 
боп терлеп-тепшіп отқан ақсақалдарға «Әссәламуалейкум» деп барған 
едім. Маған болар-болмас қана көздерін сүзіп, қолдарын селқос қана 
созып әйтеуір амандасқан болды. Жастары біразға келген бұл жан-
дарды бір жерге жинап отырған домбыраның үні болса бір сәрі дер 
ем, қайдағы бір ішінде алтылығы бар, қара қатыны бар «карта» екен. 
Төрінен көрі жақын жандардың ысып-суып беріліп отқандарын көріп 
аядым. Оларды емес, соларды ақсақал деп білетін бүгінгі ұрпақты ая-
дым. Шалдардың арасынан арақтың да алыс тұрмағанын иісінен-ақ 
байқадым. Ораз ақын осы күні тірі болса мына жерден, мына жандар-
дан ат-тонын ала қашар еді-ау... Қазынасы таусылып, дариясы тартыла 
бастағанын көрмей кеткені де дұрыс болған шығар, ә?!

ШАЛДАР-АЙ

Деген сөз естілмейді сақта Құдай,
Жаға алар ма екенсің Хаққа бұлай?!
Ақсақал боп жөн сілтер жасқа келіп,
Ысып-суып карта ойнап жатқаның-ай.
әй, бейғам қарттарым-ай.

Біреуіңнің картаңды бірің басып,
Сонан соң қаларсыңдар «ырылдасып»
Тәспих ұстар қолдарың карта ұстаса,
Жүргенің қадірің мен құның қашып.

Деген рас-ау білген жөн аяз әлін,
Ойласа етті ана жақ таяғанын.
Кешегі қариялар-дариялар
Қасірет боп қалғаны таяз ағын..

Картасын қолындағы санай берсе,
Өздерін әлі жасқа балай берсе
Не дер екен? - деп кейде ойға қалам,
Бұл шалдарды Бұхар не Абай көрсе.

Есің кетіп, есіріп жүрмей күліп,
Жадыратшы жаныңды күндей қылып.
 «Ақсақал» атанудың қамын ойла,
Келместің кемесіне мінбей тұрып!
Қария...

* * * *

Өмір жылдам деген осы рас па деп,
Бірер минут тереңіне бойласам.
Қалыппын ғой асық ойнар жасқа кеп,
Мен бесікте жатырмын деп ойласам.

Мектеп жаққа мойынымды бұрдым кеп,
Сабақ оқу, білім алу-бір міндет.
Оқушы боп қалғанымды сезбеппін,
Шаң шығарып, доп қуалап жүрмін деп.

Мұғалімнің көзіне түсіп қалған кім?
Бұл кісілер, ой, бір беймаз жандар тым.
Оқушы емес екенімді ұғындым,
Директордан сөгіс алмай қалған күн.

Қой мұныңды, жарамайды, сақта әдеп,
-деп санамнан есіп жатыр басқа леп.
Бұл өзгеріс тегін емес екенін
Ұғындым мен, студенттік шаққа кеп.

Міне, осылай күн артынан күн еріп,
Болып жатыр барлығы өз уағында.
Алыс емес, Келінбала әкеліп,
Күйеубала атанар сол шағымда.
...күтіңдер!

СӨЗ ПАТШАСЫ
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ҚОҒАМ

«Арамдық жасаған алаңдаумен өледі»
Қ.МЫРЗА ӘЛІ

жұрттың өксігіне бола саусағын 
да қимылдатпайды. Сондықтан да 
ұлтының ұранына айналған ұлыларын 
ұмыттырып, өздерін ғана мақтаудан, 
дәріптеуден биліктегілер алдарына 
жан салмайды.

Саусағыңызды бүгіп, 
санай беріңіз…

Жоғарыда Қазақстандағы биліктің 
бір ғана топтың (дулаттардың) 
қолына шоғырланғанын айттым. 
Оны енді өзімше дәлелдеп көрейін. 
Саусағыңызды бүгіп, санай беріңіз!

Жоғарғы соттың төрағасы 
Қайрат Мәми, үкімет басшысының 
бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев, «Самұрық-Қазына» әл-
ауқат қорының басшысы Өмірзақ 
Шүкеев, Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат 
Қожамжаров, «Нұр Отан» партия-
сы төрағасының бірінші орынбасары 
Асқар Мырзахметов, ҚР Ұлттық олим-
пиада комитетінің президенті Тимур 
Құлыбаев, Асқар Мырзахметовтың 
інісі, ҚР Кәсіпкерлері ұлттық 
палатасының басқарма төрағасы Абы-
лай Мырзахметов, «Оппозиция» ата-
нып жүрген Жармахан Тұяқбай, 
«Ұлттық банктің» төрағасы Қайрат 
Келімбетов – дулат. Шеттерінен майлы 
жіліктің басын ұстап отыр. Бұлардың 
қолындағы байлықты есептесеңіз, 
тұтас Қазақстанның экономикасының 
шоғырланғанын білер едіңіз. Мұның 
сыртында бұл топқа Т.Құлыбаевтың 
қолбаласына айналған үкімет 
жетекшісі Кәрім Мәсімовті, кедендегі 
былық-шылықтан бір өзі «құрғақ» 
шыққан Қозы-Көрпеш Кәрбозовты 
қосуға болады. Министрлер мен 
әкімдерді, депутаттарды есепке алып 
отырғаным жоқ.

Оспанов, Нұрқаділов, 
Сәрсенбаев…

Мән берер болсақ, билікті бір ғана 
рудың қолына беріп қоюдың салда-
ры ауыр болмақ. Аяқ-қолымызды 
әлден-ақ шырмап қойған құрсауымен 
заңсыздықтың қақпасын ашып 
тастағанына не демекпіз? Шыр ете 
алмас әлсіздігімізді, көз қадай алмас 
көнбістігімізді бүркене береміз бе? Ке-
рек десеңіз, билікке масаттанған топ 
Орта жүз бен Кіші жүзді ғана емес, 
Ұлы жүздің де өзге руларын ығыстыра 
бастағанын көріп-біліп жүрсіздер. 
Орта жүздің арғын, найман, керейінен 
бүгінгі тізгін тартқан біреуін тау-
ып бере аласыздар ма? Ешкім жоқ. 
Кіші жүздің А.Мусин, Б.Рысқалиев, 
Н.Балғымбаев, М.Тәжин сынды 
беткеұстарларын бездіріп жіберіппіз.

Кешегі «халқым» десе, қабырғасы 
қайысқан Еркін Әуелбеков, Сыздық 
Әбішев, Марат Оспанов, Заманбек 
Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы 
сынды асыл азаматтардың күмәнді 
қазасы ойлантпай ма? Ұлт мүддесі үшін 
қызмет еткен Әкежан Қажыгелдин, 
Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әблязов 
туған жердің түтінін аңсап, түңіліп 
жүргеніне неге мән бермейміз? Істі 
болған іскер азаматтар кімдердің 
тепкісінен қамаққа түсті? Ашынған 
жерде ашығын айтатын Алаш жұрты 

екеніміз қайда?! Әлде ұлт болып 
қалыптаса алмай, ұсақталып кеттік 
пе? Біздегі мемлекеттік құрылым 
неге рулық-тайпалық билікке ғана 
негізделген?

Өзіміздің берекесіздігімізден 
ұялмаймыз. Мақтанудан жерінбейміз. 
Аузымызбен орақ орғанда «елімізді 30 
озық елдің» қатарына тіркей саламыз. 
Мұнымен кімді алдамақпыз? Әрине, 
өзімізді өзіміз алдап келеміз.

Бүкіл қазақтың он пайызына 
жетпейтін дулаттар биліктің негізгі 
тұтқаларына ие. Қалған тоқсан пай-
ызы тысқарыда. Өздерін алалаған 
билікке өкпелі. Апыр-ау, тіпті анау 
тоталитарлық дейтін Кеңестік дәуірдің 
өзінде билік басында жүзаралық, 
руаралық тепе-теңдік бұлжымай 
сақталмайтын ба еді?. Мүлтіксіз 
қадағаланушы еді ғой. Тіпті сол 
үрдістен де айырылып қалуға қалай 
жол бергенбіз?

Ахметов, Әбдішев, 
Ермегияев… Келесі кім?

Мен кейде мемлекет басшысын 
қатты аяймын. Төңірегіндегі «тонның 
ішкі бауындай» болып жүргендер 
арамдықтарын басшыға көзбояу етіп 
өткізетін тәрізді.  

«Кімде-кім өз қызметін асыра пай-
даланып, мемлекетімізге, халқымызға 
зиян келтірер болса, кім екеніне 
қарамастан қатаң әрі әділ жазала-
нуы керек» деді жақында Президент. 
Мемлекет басшысының осы сөзін 
іске асыратын, жаны да, ары да таза 
үзеңгілестері төңірегінде бар ма екен 
қазіргі кезде?..

Жақында «Жас Алаш» газетінде 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі қызметкерлерінің прези-
дентке және басқа да лауазымды 
тұлғаларға жазған ашық хаты жария-
ланды. Түсінген адамға бұл хат – нағыз 
бомба! Ол – шындықтың шырылдаған 
даусы! Ол – трайбализмнің есерле-
не есіректенуінің көрінісін айғақтау! 
Бұл жанайқайға жасамаған қылмысты 
қолдан «жасатып», жазықсыз жандар-
ды қаматып тастаған қаржы полици-
ясы басшыларының теріс әрекеттері 
себеп болған. Мұндайға дер кезінде 
тосқауыл қойылмаса, М.Күшімбаев 
сияқты ақты қаралаушылар барымыз-
ды жоқ етуі мүмкін. Тазамызды былғап, 
адалдарымызды шетінен қараламақ. 
Қ.Қожамжаров пен оның орынбасары 
А.Шпекбаевтың қаһарынан ықпаған 
қарағандылық адал қызметкерлерге 
алғыстан басқа айтарым жоқ. Пәле-
жалаға ұрынып кетпей, аман-есен 
жүріңдер, азаматтарым!

«Адалдыққа басайық, 
жемқорлыққа қарсы күрес ашайық» 
дейтін таза ниеттегі Серік Ахметов 
бастаған Арқаның азаматтарына жала 
жауып тастау – шектен шыққандық. 
Онсыз да жұмыссыз сенделген, 
қымбатшылықтан тарыққан, теңгесі 
құлдырап құнсызданған қара халық 
жаралы жанын қайда қоярын білмей 
аласұрып жүр. Халықтың жүйкесіне 
ши жүгірте беруге болмайды!

Трайбализм дертіне шалдыққан 
топ басқарған айыптау органының 

заңбұзушылығы, күдіктілер мен 
куәгерлерге һәм жәбірленушілерге 
қысым жасалғаны Қарағандыда өтіп 
жатқан сот барысында айғақталды. 
Осыдан кейін мұның Серік Ахме-
тов, Бауыржан Әбдішев, Талғат Ер-
мегияев секілді арлы азаматтарға 
қарсы әдейі ұйымдастырылған әлдебір 
кландық топтың қастандық әрекеті 
екеніне көзіміз жете бастады. Бұған 
Т.Ермегияевтің жеке жүргізушісі Саят 
Нәдірбаевтың бас прокурор Асхат 
Дауылбаевқа жазған арызы қосымша 
дәйек. Біздегі тергеу амалдарының 
мұншалықты сорақы деңгейде 
өтетініне қарап, жағаңды ұстайсың!.. 
«Президентке ғана сенемін!» деп ара-
ша сұраған С. Нәдірбаевты қуғындау 
әлі жалғасып отырғанына қарап, 
біздегі әділдіктің деңгейін біле беріңіз.

Абылайды ұмыту, Тәттімбетті көзге 
ілмеу, Тәшеновты елемеу…

Арғындарға қарсы жасалып 
жатқан қудалау науқанына дәлел 
көп. Иісі арғын дей ме, бар қазаққа 
ортақ тұңғыш ғарышкер-батырымыз 
Тоқтар Әубәкіровтің өзін шеттетті. 
Білім және ғылым министрі Ас-
лан Сәрінжіповке, ҚазҰУ ректо-
ры Ғалымқайыр Мұтановқа шабу-
ыл күшейді. Кәсіпкер Болат Әбіловті 
шетелге кетуге мәжбүрледі, Нұрлан 
Смағұловты түртпектеу толастар емес.

Ал енді ұлт көсемі Абылайды 
елемеу, қазақ күй өнерінің саңлағы, 
дәулескер күйші Тәттімбеттің 200 
жылдығын жылы жауып қою – тарихқа, 
ұлттық құндылықтарымызға жасалған 
қастандық. Ата-бабаның терімен суа-
рылып, қанымен тазарып, азат етілген 
киелі жерін Ресейге бергізбей, басын 
бәйгеге тігіп сақтап қалған Жұмабек 
Тәшеновтің 100 жылдық мерейтойын 
дұрыстап атап өтуге болатын еді ғой. 
Оны айтасыз, қазақтың арғы-бергі та-
рихын қопара жазған қаламгер Ілияс 
Есенберлиннің 100 жылдығы тойлан-
бауы – ұлтсыздануымыздың айғағы.

Батырымыз, академик жазушы-
мыз Мәлік Ғабдуллиннің мерейтойы 
ескерілмеді дейін десем, ЮНЕСКО-
ның тізіміне енген хәкім Абайдың 
170 жылдығын жетім қыздың тойын-
дай етіп ауданда өткізгені есіме түсіп, 
тілімді тістей қоямын.

Жә, күдік-күмәнді, өкпені осымен 
доғарайын.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйінін айтар болсам, руаралық 
араздықты қоздыратын, тұтас 
халқымызды қақ жарып қана қоймай, 
бөлектеп-бөлшектеп, қиян-кескі 
шиеленіске ұшырататын төбеміздегі 
оқшау топтың тезірек тәубасына 
келуін қадағалайық. Әйтпесе, 
трайбализмнің ушығуынан анау Ру-
анда, Сомали, Либериядағыдай азамат 
соғысы бізде де тұтанып кету қаупі 
бар. Трайбализмнің тамырына балта 
шабылғанда ғана ел игілігі топқа емес, 
көпке қызмет етеді.

Едіге АҚЖОЛДИН
«Қала мен дала» газеті

ТРАЙБАЛИЗМ ТРАГЕДИЯСЫ ТАБИҒАТТЫ 
ҚОРҒАУДА 

ТАБАНДЫЛЫҚ 
КЕРЕК

Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті. Бұл 
дертпен күресуде еліміздің әрбір азаматы үлес 
қосуы тиіс. Қазіргі күні табиғаттың, қоршаған 
ортаның қалыпты өміріне қастық қылатындар 
жоқ емес. Әрине, олардың әрекетіне тоқтау са-
луда құзырлы орындар өз дәрежесінде жұмыс 
жасап жатыр. Дей тұрғанмен, сыбайластық 
кесірінен келеңсіз оқиғалардың орын жататыны 
жасырын емес.

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық инспекци-
ясы «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп Орман 
және жануарлар дүниесін қорғау заңнамасын 
бұзушылықпен және  сыбайлас  жемқорлықпен 
күрес жөніндегі  2015 жылға  арналған іс – 
шара жоспарына сәйкес көптеген жұмыстар 
атқарылды.

Айталық, 22 маусымда  табиғат  пайдалану-
шылар  арасында  аң және балық  шаруашылығын  
жүргізу  мен кәсіпшілік   балық  аулау  ережелерін 
түсіндіру  бойынша жиналыс өтті. Сондай-
ақ, 22 мамыр күні облыс аумағында ормандар-
ды  қорғау, сақтау, орман  өрттерінің  алдын алу, 
болдырмау  және  жануарлар  дүниесін  қорғау 
бағытындағы жиын ұйымдастырылды. 17 сәуір 
күні балықтардың  сапалы уылдырық  шашу  
мәселесі  бойынша түсіндірме  жұмыстары 
жүргізілді. 14 қазан күні Қосшыңырау ауылдық 
округіне қарасты Абай ауылында  «Нұр Отан» 
партиясының ұйымдастырумен «Абай аулын-
да анықталған браконьерлік фактілер туралы» 
«Қоғамдық тыңдау» өткізілді. Ал, қазан айының 
аяғы қараша айының басында, «Нұр Отан» пар-
тиясында «Мемлекеттік қызмет көрсетудің» 
басқарма басшыларының қатысуымен, дөңгелек 
үстел жоспарлануда. Желтоқсан айында «Нұр 
Отан» партиясы өкілінің қатысуымен, табиғат 
пайдаланушылардың қатысуымен жылдық 
қорытынды есебі өткізілетін болады.

И.АБДРАЗАХОВ,
 Қызылорда облыстық орман 

шаруашылығы және
 жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясы 
басшысының орынбасары. Басы 2 - бетте
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Golden Boy 
Promotions же-
текшілер ін ің 
бірі Бер-
нард Хопкинс 
канадалық бок-
сшы Давид 
Лемьенің Ген-
надий Голов-
кинге мәселе 
тудыратынын 
айтты, - деп 
х а б а р л а й д ы 
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Хопинстің 
айтуынша, ол 
өткен аптада 
Монреалда Лемьенің дайындығын көріп қатты 
таңырқаған. «Давид орта салмақта чемпион 
атануға дайын. Мен оның Монреалда дайындығын 
көрдім. Ол Головкиннің басын жұлып алуға дай-
ын», - деді Хопкинс.

Оны Golden Boy вице-президенті Эрик Гомес 
те қолдады: «Мен Давидті үш апта бұрын көрдім. 

Ал қазір ол күштірек әрі жылдамырақ бола түскен. 
Бұл түн Головкин үшін қауіпті болады», - деді ол.

Айта кетейік, екі боксшы арасындағы кезде-
су 17 қазанда Madison Square Garden аренасын-
да өтеді. Астана уақыты бойынша жекпе-жек 
жексенбі, 18 қазан күні таңертең басталады. 
«Қазақстан» телеарнасы таңғы сағат 7:55-тен бас-
тап кездесуді тікелей трансляциялайды.

«АҚМЕШІТТІҢ» 
АТЫ АСҚАҚТАДЫ

Сыр елінің журналистері Астана қаласында өткізілген қос тур-
нирде де жақсы ойын көрсетіп, көпшілік тарапынан жылы ықыласқа 
ие болды. Оның бірінде жарыстың бас бәйгесін қанжығаға байласа, 
келесі ойында ширек финалға дейін жете алды.

Соңғы жылдары Сыр журналистері «Қаламгер» әуесқой коман-
дасын құрған болатын. Қашаннан да жаңалық десе жарғақ құлағы 
жастыққа тимейтін мамандық иелері осылайша жаһан жұрты телміре 
тамашалайтын спорт түрінен де қаражаяу емес екенін аңғартты. Елор-
да төріндегі турнирлерге тәжірибе жинақтаған жігіттер «Ақмешіт» 
атауымен  беделді бәсекеге аттанған еді. Республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінің Қызылорда облысындағы меншікті тілшісі Ер-
жан Байтілес беделді бәсекеге журналистерді алып-баруға белсенділік 
танытты. Демеуші тауып, олардың жол шығынын көтеруге күш салды. 

Біздің команда алдымен «Астана ақшамы» газетінің 25 жылдығына 
арналған турнирге қатысты. Бас қаланың үнжариясының мерейтой-
ына келген 9 команда үш топқа бөлініп сынға түсті. «Ақмешіт» тур-
нир қожайыны – «Астана ақшамы» газеті мен «Қазмедиамен» өз то-
бында шеберлік байқасты. Ақшамдықтар жеңісті қолдан бергісі кел-
ген жоқ, намысқа тырысты. Бұл кездесуде жеңімпаз анықталған жоқ. 
Ойын 2:2 есебімен тең аяқталды. Бұдан кейін Сыр журналистері 
«Қазмедианы» 3:0 есебімен тізе бүктірді. Осылайша олар жарыстың 
келесі сатысына жолдама алды. Жартылай финалда «Ақмешітке» 
«ҚазАқпарат» қарсы тұра алмады. Осының арқасында біздің жігіттер 
ақтық сайысқа алқынбай жетті. Бас бәйгеге «Хабар» агенттігі коман-
дасымен таласты. Тартысты өткен бәсекеде қызылордалық журна-
листер оларды 6:2 есебімен қапы қалдырды. «Ақмешіт» – чемпион! 
Қаншама шақырымды артқа салып барған еңбек ақталды. Сырдың 
сырбаз жігіттері бәсекенің бас жүлдесін жеңіп алды. 

Келесі күні «Хабар» агенттігінің 20 жылдығына арналған тур-
нир өткізілді. Бұл жарыста да жерлестеріміз сыр бере қойған жоқ. 
Топтық сатысында топ жарды. Әуелі «Астана ақшамынан» 1:3 
есебімен жеңіліп қалғанымен, одан кейін қайратына мініп қалған екі 
қарсыласының қақпасына қақырата гол соқты. «Қазмедиаға» жауап-
сыз 10 доп соқса, «Нұрмедианы» 10:3 есебімен орта жолда қалдырды. 
Соның нәтижесінде ширек финалға шыққан еді. Бұдан бір күн бұрынғы 
турнирде бізге есе жіберіп қойған «Хабар» тағы да алдынан жолықты. 
Олар қарымта қайтаруға барын салды. Кездесу тағдырын жалғыз доп 
шешті. Өкінішке орай, ол доп біздің қақпамызға соғылып кетті. Де-
генмен, «Ақмешіт» жақсы ойынымен көпшіліктің жылы ықыласына 
бөленіп, «Көрермен көзайымы» номинциясына ие болды.

Екі турнирге қатысып, елге табысты оралған «Ақмешіт» сапын-
да Әділбек Жақанов, Қуаныш Құлахметов, Әзиз Жұмаділ, Қамбар 
Бекенов, Нұрлыбек Нұрмаханов, Болат Қожахметов, Руслан Айт-
мамбетов, Ержан Батыршаев, Нұржан Батыршаев, Талант Айымбе-
тов, Тәжімұрат Әлжанов, Нұрлан Жақыпбеков сынды жігіттер ойын 
көрсетті. Команданың бапкерлік қызметін Ержан Байтілес атқарды. 

Айта кетелік, «Ақмешіт» үстіміздегі жылы Астана қаласында 
өткізілген белгілі журналист Сейдахмет Бердіқұлов атындағы 
республикалық турнирде де үмітті ақтап, үшінші орын алып қайтқан 
еді. Бұл жолы да үздіктер қатарынан көрініп, аймақ абыройын 
асқақтата түсті. 

Латвияның Рига қаласында 
самбо күресінен жасөспірімдер 
арасындағы Әлем біріншілігі 
өтті. Халықаралық турнир-
де бақ  сынаған қармақшылық 
жерлесіміз Диана Тілеумұратова 
48 келі салмақта күміс жүлдегер 
атанды. Диана жарыс жолында 
Беларус, Румыния спортшыла-
рынан басым түссе, ақтық сында 
Ресейлік спортшыға жарақатына 
байланысты жол берді. 

Диана бұған дейін 
жасөспірімдер арасында 
Қазақстан чемпионы, спортшы-
ны жарысқа дайындаған Алмаха-
нов Дархан. 

Түркияның ең беделді Fanatik спорт ба-
сылымы Қазақстан құрамасына Латвияны 
жеңгені үшін алғыс айты, - деп хабарлайды 
Vesti.kz.

Өткен ойын туралы жаңалық «Рахмет, 
Қазақстан!» деген атаумен шықты. Автор 
Юрий Красножан шәкірттерінің жеңісі тек 
қазақстандықтарды емес, Түркия халқын да 
түгелдей қуантқанын айтып өткен.

«Қазақстандықтар Ригада өткен ойынның 
65-ші минутында есеп ашып, жеңісті сақтап 
қалды. Осыған байланысты олар бес ұпай 
иеленіп, кестеде Латвияны артқа тастады. 
Қазақстан құрамасы Түркияға үлкен сыйлық 

жасады. Үшінші орын алған үздік коман-
даларды анықтауда УЕФА өз топтарында 
соңғы болған командалармен ойыннан алған 
ұпайларын есепке алмайды», - деп жазды ба-
сылым.

Еске сала кетейік, Қазақстан-Латвия 
арасындағы кездесу 0:1 есебімен аяқталды. 
Жалғыз голды Исламбек Қуат соқты. Түркия 
өз кезегінде Исландия құрамасын жеңді. 
Осыған байланысты Түркия өз тобында 
үшінші орын ала отырып, үздік команда атан-
ды. Сонымен қатар, Францияда өтетін Евро-
2016 чемпионатының финалдық кезеңіне 
тікелей жолдама алды.

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ

БЕДЕЛДІ БАСЫЛЫМНЫҢ АЛҒЫСЫ
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