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Таяуда ғана ел болып, жұрт 
болып ерекше оқиғаны атап 
өттік. Ол – Абай күні.
Бұл біздің күнтізбедегі жаңа 
мереке, жаңа қуаныш. Мемлекет 
басшысының тапсырмасы 
бойынша биыл тұңғыш рет 
«10 тамыз – Абай күні» болып 
белгіленді. 
Абайдың өміріне, дананың 
мұраларына бұған дейін 
де жақсы қанық екеніміз 
белгілі. Алайда жыл ішінде 
осындай арнайы күннің 
белгіленуі ерен тұлғаны одан 
әрі тереңірек тануға, тұнығы 
мол қайнар бұлаққа айналған 
өсиет сөздеріне барынша 
қанығуға әсер ететіні еш күмән 
келтірмейді. Ұлының ойы 
жыл, тіпті күн өткен сайын 
өзгеше реңкке ие болып, жаңа 
қырларымен, бұрынғыдан да 
айқын жарық сәулелерімен 
таңдай қақтыра берері анық. 

Аз еді, мүлде аз... Сол бір қилы кезеңде, Абайдың өз тұсында, «ми жоқ, құлақ бар» 
заманда ұлы ақынды ықыласпен тыңдап, оның түпкі ойын түйсінеді дейтін төңірегі 
тым таяз еді. «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла...»... Шындап ниет қылсаңыз 
«жүрегіңнің түбіне терең бойла» дейді хәкім. «Бұл бес күндік» өмірге адам баласының 
көкірек көзін  ашуға келген Алла тағала аманаты, ақиқат ұшқыны – Абайды тануға, 
Абай Құнанбайұлының өмірі мен ақындық өнерін зерделеуге талпынған жанға  
«...Абайды тудырған дәуірі, тарихи ортасы, осы кезеңдегі қоғамдық қарым-қатынас 
туралы біраз кіріспе сөз айту қажет» деп, ой салады ғұлама Мұхтар. Демек, Абай 
мұрасына зейін қойып, оның «нені сүйіп, неден күйгенін» түсінгісі келген жан 
иесі ақынның заманын барлап қана барып, «Іші толған у мен өрт, сырты дүрдей»  
кемеңгердің мұң-шері мен арман-мақсатын сезіне алады.

«Біз аса күрделі кезеңді бастан өткерудеміз. Осындай 
сәтте бір-бірімізге қол ұшын беріп, өзара мәміле мен 
ынтымағымызды арттыра түсу аса маңызды. Кемеңгердің 
де жан-жүрегімен тілегені жұртының амандығы мен 
ұлтының тұтастығы еді. Сондықтан бүгінгідей қиын шақта 
Абай мұрасына жүгіну өте өзекті  болып отыр.
Абай өнегесінің құны дәуір алмасқан сайын артпаса, 
кемімейді. Ол баршаға түсінікті әрі күллі адамзатқа ортақ. 
Оның қара өлең болып өрілген және қара сөз болып 
төгілген оралымды ойлары әлі күнге дейін өмірлік бағдар 
болып келеді.
Ұлтының болашағы үшін қам жеген ұлы ойшыл күллі 
жұртшылықты да махаббат пен мейірімге үндеді. 
Ақынның осындай адамгершілік қағидаттары еліміздің 
бүгінгі ұрпақтары үшін де аса қажет».

Қасым-Жомарт Тоқаев, 
«Абай – рухани реформатор» мақаласынан
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екіншісі жақында ғана баспас�з 

бетінде жарияланған «Абай –  рухани 

реформатор» атты жаңа дүниесі. 

Абай ақиқат пен шындықтан 

еш айнымады. Ол ұлтының кем-

шілігі мен олқылығын бүкпесіз 

бетке  басты. Алайда біз сол «бес 

дұшпаннан» түбегейлі арылып 

біттік пе? Олай деп айта алмай-

мыз. Президент соңғы мақаласында 

Абай ілімінің бүгінгі күні де құнын 

жоймағанын шегелей келе, бәрінен 

бұрын т�рт мәселеге айрықша к�ңіл 

б�лу керектігін алға тартады. Олар 

білім игеру, тәрбие, жаңа кәсіпті 

меңгеру, ынтымақ. 

К�рмейсіз бе, арада сынаптай 

сырғып сан уақыт �тсе де Абай с�зі 

�міршең қалпында. Осыған қарап, 

ойшыл мұрасы болашақта да бағалы 

бола беретініне шүбәсіз сенесіз. 

Абай – ұлтымыздың мақтанышы. 

«Адамзаттың бәрін сүй бауырым 

деп...» деген с�зді айту үшін де үлкен 

жүрек керек. Мұндай даналық кез 

келген жаннан байқала бермейді. 

(мірдің, бүкіл әлемнің, тіршілік 

дүниесінің қадір-қасиетін шын 

Аз емес, Абайды танып, білуге  тырыс-

қандар қазір аз емес. Бірақ, бұл – сандық 

к�рсеткіш. Ал оның сапалық жағынан 

әлі де мәз де емесін айтуға тура келеді. 

Асыл мұраға жан-тәнімен к�ңілі ауып, 

сырласқанша асығып,  м�лдір қайнардан 

ш�лін басқысы келетіндерге зәрулік  әлі де 

байқалады. (зіңіз қараңызшы, жыл  сайын 

бір мәрте, тым құрыса ақынның туған 

күніне орай Абай «бұлағының» басына тізе 

бүгіп, замандаспен әңгіме-дүкен құрып, 

жан азығымен неге б�ліспеске? Алланың 

алаш жұртына назары түскен сәулелі шақта 

біздің жүздеген ақын-жазушы, мыңдаған 

қаламгерлеріміздің аз ғана б�лігінен 

басқасының бір селт еткенін к�ре алмаған 

соң, қайранбыз. (зіміз таңдай қағып, пір 

тұтқан ұлы ақын ұлағатына жас ұрпақты 

бейімдеп, бағдарлау қай-қайсымыз үшін де 

парыз емес пе?! Абайдың «мыңмен жалғыз 

алысқан» �мірі мен сол мыңның к�зін ғана 

емес, к�кірегін ашуға жаралған  «іші алтын, 

сырты күміс с�з жақсысы» туралы жылына 

бір толғана алмасақ, бұл қаламгердің �зіне 

де «қамшы» боп тимес пе!?

түсініп-сезінген адам ғана әлгі ойды 

айта алады. Осыны жалпақ әлемге 

жар сала жеткізіп отырған қазақтың 

ұлы, қазақтың перзенті. Қалайша 

шаттанбасқа!

Біздің Тәуелсіз ел атанғанымызға 

к�п уақыт бола қойған жоқ. Алла 

жазса, келесі жылы егемендігіміздің 

30 жылдығын атап �теміз. Осы 

кездері қазақ үшін Абайдың с�зіне 

құлақ асу маңызды. Ұлы ақын �зі 

�мір сүрген уақытта жеке басын 

емес, ең алдымен, ел қамын ойлады. 

Қазағының �згелерден кем болмай, 

білімді, �нерлі, талапшыл, пара-

сатты, �з ісінің шебері болғанын 

қалады. 2сіресе ел ішіндегі береке-

бірлікті нығайтуға айрықша мән 

берді. «Біріңді қазақ бірің дос, 

к�р месең істің бәрі бос» деуі жай, 

жүрдім-бардым айтыла салған с�з 

емес. К�п толғанып, терең ойдан 

шыққан тұжырым.

Абай дегеніміз – қазақ дегеніміз. 

Олай болса, кемеңгер тұлғаның 

с о ң ы н а  қ а л д ы р ғ а н  м ұ р а л а р ы 

ғасырдан ғасырға жетіп, мәңгілік 

жасай бермек.

Аз  дейтініміз де содан. (зі түйсінген,  

�зін қуантқан Абай с�зінің құдіретін, Абай 

сәулесін �згеге де түсіріп, замандасқа 

жеткізгенше асығар, елді елең еткізер 

әріптес аздау. Керісінше, ақын �леңдерін 

тек мақтан үшін ғана жаттап алып, �здерін 

ұлы ақынды ұққан, Абай жұмбағын шешкен 

оқымыстыдай к�рсеткісі келетіндер аз емес. 

Тіпті Сіз бен біз  ойлағаннан да к�бірек.  

Аз болмас, әзірге осы айтқанымыз 

да жетеді. Бірақ, шынтуайтына келсек, 

Абай – бұл іздеген кезде керегіңді  тауып 

ала салатын, с�йтіп, кәдеге жаратуың 

оңай, қақпағы ашық жатқан асыл сандық 

емес. Ол қазынаның кілтін ұстағысы кел-

ген пендең, алдымен, 2уезовтің «Абай 

жолының»  соқтықпалы-соқпақсыз аста-

рына үңіліп, ғұламаның «Абай Құнанбаев» 

монографиясының қатпар-қатпар ой-

тұжырымдарын санасына тоқып, тағы да 

сол 2уезов �зі дайындап, «Қазақ әдебиетінің 

классиктері» айдарымен «Қазақстан» 

 баспасынан латын қарпімен шыққан  1933 

жылғы «Абай Құнанбайұлы. Толық жинақ» 

кітабына жанарын біршама суарған болуы 

шарт. Олай болса, ендігісін Абайдың �нер 

шыңы мен ой теңізіне сапарға жиналған 

ізденушінің �зіне қалдырайық.  

Ұлы Абайды біздің к�пшіліг іміз, 

негізінен, Мұхтар 2уезовтің атақты романы 

мен ақын жайындағы естеліктер арқылы 

білеміз. Сонымен қатар хәкімнің мұң-шері 

мен арман-мақсатын оның �з �леңдері мен 

қара с�здерінен табамыз. (мірін �леңмен 

�рген... бірақ асыл мұраға құр тамсанып  

қана қоймай, оның ішкі сырын байып-

пен зерделеуге, �лең тілі мен түпкі ойын 

түсінуге шындап ұмтылсақ ғанибет. Бұл 

оңай шаруа емес: әрбір жанның ой-�ресі мен 

білім дәрежесі де, тіпті қызығушылығы – 

ақиқатқа деген махаббаты да ала-құла. Оның 

үстіне, жалғанның иықтан басқан тауқыметі 

мен сананы тұмандатқан тұрмыс  күйбеңі де 

к�зді алдап, к�ңілді алаңдата береді. Қалың 

жұртшылық үшін Абай, �кінішке қарай,  әлі 

де «жұмбақ» күйінде қалуда.

Сондықтан біздің бұл әңгімеміз: 

жас Абайдың оқу мен білімге ерекше 

ықыласы, �з с�зімен айтқанда, «білмекке 

құмарлығы»; талаптыға арнаған «білімдіден 

шыққан с�зі»; ұғымсыз тыңдаушысына 

к�ңілі қалғандағы «�з с�зім �зімдікі» 

және �лмейтұғын, мәңгілік мұрасы 

хақында �рбиді. Осы арналарды ақтарып, 

тапқанымызды таразыға тарта келген-

де ақынды суына шомылдырған Сырт 

Қасқабұлақ жайын, зерделі Зере әже мен 

ұлағатты Ұлжан ана шапағатын, ұлы дала 

данышпаны Құнанбайдай әке тағылымын 

да айту парызымыз. Ақын дүниеге кел-

ген жарық шаңырақтың сәулесі – тәлім-

тәрбие қуатының жасампаз әсері оның 

�леңдерінен к�зге оттай басылады. 

Олай болса, с�зіміздің сабақталар к�зі,  

ойымыздың ашылар түңлігі – Абайды 

 суына шомылдырған кәусар бұлақ басы, 

киелі мекен  – Сырт Қасқабұлақ екен.

АҚЫН ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН СЫРТ 
ҚАСҚАБҰЛАҚ СЫРЫ

Қолда бар басылымдардың к�пшілігі 

ақынның туған жерін нақты к�рсетуді қажет 

етпейтіндей: «Қазіргі Шығыс Қазақстан 

облысының Абай ауданында, Шыңғыстауда 

туған» деумен шектеледі. Ал туған күні 

туралы айтуды, тіпті «ұмытып» кетіп те 

жатады. Шындығында, адамзат �ркениеті 

маңдайына басқан Абай секілді ұлы тұлғалар 

�з алдына, қатардағы біздің әрқайсымыздың 

туған жеріміз бен туған күніміз тура 

 жазылады емес пе? Ұлы ақын жайындағы 

с�зімізді, оның туған жерінен, туған күнінен 

бастауымыз да содан:  Абай (Ибраһим) 

Құнанбайұлы «1845 жылдың тамызының 

ескіше 10-шы, жаңаша 23-ші жұлдызында 

Шығыс Қазақстан (бұрынғы  Семей)  облысы 

Абай ауданы Қасқабұлақ аулына қарасты 

Сырт Қасқабұлақ жерінде күзеу қоныста 

дүниеге келген. Бұл жер: Семей қаласынан 

– 103, 2уезов дүниеге келген Б�ріліден – 

22, Жидебайдан – 97, Ақшоқыдан – 18, 

Қарауылдан – 98, Астанадан – 903, Алматы-

дан Семей арқылы – 1193, Аяк�зден – 248, 

Қасқабұлақ орталығынан 3 шақырымда» 

(Т.Ибрагимов «Жер әңгімеші...», «Интел-

лект», 2003, 78-б).

(Жалғасы 5-бетте)

Қ а з а қ  х а л қ ы  д а р а  д а  д а н а 

перзенті – Абайын еш ұмытқан 

емес. Ешқашанда назардан тыс 

қал дырмады. Ұлы ақынның 150 

ж ы л д ы ғ ы  к е з і н д е  Ю Н Е С К О 

деңгейінде мерекеленді. Биылғы 

жылы да ақын мерейтойы аталған 

ұйымның қолдауымен дүниежүзілік 

к�лемде тойлануда. 

Кешегі ел басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев Абайдың әрбір с�зін 

қазақтың бойт ұ марына ба лап, 

оның терең ойы мен толғақ ты 

пік іріне баса назар аударудың 

маңыздылығын атап �тсе, бүгінгі 

Прези ден ті міз Қ асым-Жомарт 

Тоқаев та Абайға жүгінуде, одан 

тәлім алуда ұтпасақ, ұтылмай ты-

нымызды санаға құйып-ақ келеді. 

Осыған дәлел ретінде Мемлекет 

басшысының елдегі жоғары лауа-

зымға кіріскен шамалы уақыттан 

бері Абай тақырыбына екі бірдей 

мақала арнағанын айтуға болар 

еді. Оның бірі – «Абай және ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан» деп аталса, 
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Біз «Адамды заман  тудырады» деп 

жүрміз ғой. Соңғы кезде ғалымдар 

 мынадай заңдылықты ашты.  Ұлы 

тұлғалар екі жағдайда, біріншісі ұлт 

(қоғам) �ркендеген кезде, екіншісі ұлт 

(қоғам) күйзелген кезде к�бірек дүниеге 

келеді екен. Бірінші жағдайды түсіну, 

ұғыну оңай. Бұл ұлттың толысқанын, 

кемеліне келгенін, піскенін, қанатын 

кеңге жайғанын к�рсетеді. Ұлт күйзеліске 

түсіп, күйреп жатқанда ұлы адам туғызбақ 

тұрмақ, халық �зінің басымен қайғы 

болып кетпеуші ме еді?! Ғалымдардың 

түсіндіруінше, ұлт неғұрлым к�не бол-

са, оның қорғаныш қабілеті де мықты 

болады. Ұлт күйзеліп, күйреп, ұлт 

зиялыларының санасына «Осы біз 

ұлт ретінде жойылып кетпейміз бе?» 

деген қауіп-түйсік орнаған кезде, 

заманның астаң-кестең  аласапыраны 

мен қиындығына қарамастан ұлттың 

қорғаныш қабілеті оянып, ширығып, 

дүниеге ұлы тұлғаларды алып келеді екен. 

Яғни ұлттың қорғаныш қабілет түйсігі 

ұлттың генетикалық қорына «тапсы-

рыс» беретін к�рінеді. Ұлт басына қауіп-

қатер үйірілген кезеңде, ұлтымыздың 

рухын ояту, тілін дамыту, �нерін �сіру, 

мәдениетін нығайту яки қазақтың �зіне 

деген сенімін бекіту үшін ел тілегімен 

дүниеге келген ұлы тұлғалардың бірегейі 

Абай Құнанбайұлы болатын. 

ХІХ ғасыр! Бұл уақыт «Құлаш  бойым 

құласа да, тіккен туым құламасын» 

деген ата дәстүрдің шын мәніндегі 

мұрагерлері азайған шағы еді. Ресей 

отаршылдығының жаңа кезеңі баста-

лып, хандық билік жойылып, қашқан, 

босқан орыс шаруалары қазақ жеріне 

келіп күнелтіп қана қоймай, әскери 

отаршылардың қазақ елін жағалап емес, 

оның жүрегінен, кіндігінен, қолқасынан 

ойып, шұрайлы жерлерін тартып алып, 

түгін тартса майы шығатын аймақтарға 

казактарды жаппай қоныстандырған 

уақыт еді. Патша үкіметінің ел бірлігіне, 

ұлттық қасиетімізге, тіліміз бен дінімізге, 

кеңдігіміз бен елдігімізге зиян келтіріп, ен 

далада еркін к�шкен халқымызлың к�шіп 

қонуын шектеп, малын барымталап, 

 намысына тиген, қазақтың сұлтандары 

мен билеріне шен-шекпен үлестіріп, 

ҚАЗАҚТЫҢ 
ДАРА ҰЛЫ

«Отбасы сағаты» жобасы 

Дәрігерге – 
құрмет

Кәсіпкерлер 
көмегі

оларды �кімет пен халық арасындағы 

үстем тап етіп қалыптастырып, жер – 

сенікі, билік – менікі деген алмағайып 

кезеңде ел намысының найзағайы 

іспеттес парасат пен ақылды, білім мен 

білікті тең ұстаған Абайдай дара тұлға 

�мірге келген болатын.

Шалқайса тарих шыңы бар, еңкейсе 

иен елі бар қазақ халқының тарихы  туралы 

к�п толғаған данамыз Мұхтар 2уезов «За-

мана деген ұста бар, адам алмасын сол 

дархан шығарады» деген екен. Замана 

деген ұста тудырған Абай хәкім халыққа 

жаны ашитынын ісімен, әрекетімен 

(с�зімен емес!) к�рсетіп қана қоймай, 

халыққа жаны ашитынын қай кезде де, 

қай жағдайда да, қандай сын сағатта да, 

нендей қиындықта да дәлелдей білген 

дара Тұлғаға айналды. Қуанышы мен 

қайғысы, қасіреті мен қасиеті итжығыс 

түскен ХIХ ғасырда Абайдай арысы-

мыз толыққанды ұлт болу үшін біздің 

халқымызға отаршылдық кезеңде айры-

лып қалған: дін тұтастығы, тіл тұтастығы, 

жер тұтастығы, экономикалық тұтастықты 

қалпына келтіру жолында еңбек етті. 

Халқымыз әлімсақтан ел билеген 

хандардың хақ пікіріне жүгінген, байырғы 

билердің әділ шешімін бойына сіңірген, 

«артықша туған азамат, халыққа үлкен 

бел болар» деп, адал басшының соңынан 

ерген. Елдің еңсесінің тік, мұратының 

асқақ, мерейінің үстем болуы мемлекетті 

басқаратын басшы мен оның саясатын 

жүргізіп отыратын қосшыларына тікелей 

байланысты екені дәлелдеуді қажет 

етпейтін аксиома десек, Абай �з заманын-

да жүректен жарып шыққан �леңдері мен 

қара с�здеріне қоғамдағы саяси оқиғалар 

мен әлеуметтік теңсіздікті, бұратана 

деп бұқтырылған, қараңғылықтың 

қойнауында, мешеуліктің ортасында 

қалған қайран қазағының мұңы мен 

мұқтажын, зары мен запыранын арқау 

етті. Қолы таза, қанағатшыл, адал, әділ, 

халыққа жаны ашитын жанның әрдайым 

жұртшылықтың арасында беделінің бекем 

екендігін, ал қорқақ, сатқын, жағымпаз, 

мәңгүрт, құлқынның құлы  болар саты-

лымпаз би-болыстардың халық алдында 

беделден жұрдай болатындығын аяусыз 

әшкереледі.

«Болыс биді  құрметтейін десең 

құдайдың �зі берген болыстық пен билік 

елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас 

ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір 

қасиеті жоқ» деген ғұламаның с�зінің 

ғасыр жарым уақыт �тсе де �зектілігін 

ж о й м а ғ а н ы н а  т а ң ғ а л а с ы ң .  Х ә к і м 

Абайдың: «Мен боламын демеңдер, аяқты 

алшаң басқанға. Екі к�зің алақтап, құр 

қарайсың аспанға» деген �з заманының 

шендісін сынаған мысалының ішінара 

біздің қоғамымызда кездесетініне 

күйінесің. 

«Адам боп келіп �мірге, адам боп 

кету парызың, болмаса ондай қасиет, 

�телмеген қарызың» демекші, Алланың 

�лшеп берген ғұмырында адамдық 

келбетіңе кір жұқтырмай, кісіліктің туын 

жықпай, азаматтық арыңды биік ұстап, 

адалдықтан таймау әр пендеге сын болмақ. 

Ал адамдықтың негізі имандылықта 

 жатыр. Ұлы Абай:  «... кімнің ұяты болса, 

иман сонда» деген. «Күллі адам бала-

сын қор қылатын үш нәрсе бар, содан 

қашпақ керек. 2уелі – надандық, екінші 

– еріншектік, үшіншісі – залымдық деп 

білесің. Надандық – білім-ғылымның 

жоқтығы, дүниеден ешнәрсені оларсыз 

біліп болмайды. Білімсіздік – хайуандық 

болады. Еріншектік – күллі дүниедегі 

� н е р д і ң  д ұ ш п а н ы .  Т а л а п с ы з д ы қ , 

жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі 

осыдан шығады. Зұлымдық – адам 

баласының дұшпаны. Адам баласына 

дұшпан болса, адамнан б�лінеді» деген 

ғұлама Абай ислам дінінің қағидаларын, 

оның рухани-адамгершілік, тәрбиелік 

мәніне тоқтала отырып, дінді таратушы-

лар мен уағыздаушылардың ел арасына 

іріткі салар әрекеттерін қатты сынға 

алады. 

Ұлы ойшылдың ғасырдан астам 

уақыт бұрын дабыл қаққан осынау 

мәселелердің бүгінгі күні сыздаған 

 жарадан ушыққан обырға айналғаны 

кәміл. Жеті атасына дейін жететін 

қазына жинау  жолында жолындағысын 

жайпап, билік қолына тие қалған 

жағдайда мемлекеттің қазынасын 

майшелпек қылып үптеп кететін 

дүниеқоңыз, ашк�з шенеунік, байлық 

үшін �згенің �мірін шімірікпей қия 

салатын қатыгез қаныпезер, азды-

к�пті қолда бар құзыретін пайдаланып, 

сыбайластықпен әлдебір нәрселерді 

қарпып қалатын мешкей, «ағайынның 

аты озғанша, ауылдастың тайы  озсын» 

д е п  б а у ы р д ы ң  е м е с ,  қ а у ы м н ы ң 

мәртебесін ойлайтындардың орнына 

«�зім» дегенде �гіздей күші бар» жемқор, 

атақ үшін атасын сататын сатқын, �мір 

бәйгесінде озып келгеннің аяғын шалып 

құлатуға бейім тұратын күншіл, �згенің 

жетістігін к�ре алмайтын міншіл, ата-

ана, тума-туыстарымен бір дастарқанда 

тамақ ішпей, бастарына орнықтырып 

алған түсініксіз діннің илеуіне түскен 

дүбәра ұрпақ, бүлдіршіндерді қинап-

зорлайтын педофильдердің шектен 

шыққан әрекеті, �зегін жарып шыққан 

баласын шімірікпестен қоқыс қалдығы, 

әжетхана, тас жолдарға тастай салатын, 

ата-анасын кәрілер үйінің қабырғасына 

телміртіп, тапсырып кететін безбүйрек 

қыз, бежірейген ұл, кекірейген келіннің 

к�бейгені қоғамының дабыл қағар 

трагедиясына айналды. Шырылдап 

дүниеге келген сәбиін шімірікпей 

 буындырып, бетін күл-қоқыспен бүркей 

салатын, түйіншекке орап, к�рінген 

жерге лақтырып кететін, ақша үшін 

әлдебіреулерге б�бегін белгілі бір сомаға 

саудалап сата салатын, �зге ұлттың 

жігіттерінің қалтасының қалыңдығына 

бола етегінен ұстап, жат жерде, б�где елде 

құсалықпен �мір сүретін қыздарымыз бен 

тәнін ашық түрде пұлдап, жез�кшелік-

пен айналысуды �зінің �тімділігі деп 

есептейтін келіншектердің к�бейгенінен 

де қорықпайтын болдық. Отбасы алдын-

дағы жауапкершілігін түк сезінбей, 

ауырдың асты, жеңілдің үстімен жүріп, 

балаларына алимент т�леуден жалтарып 

жүрген жігіттердің әрекетін немен ақтап 

аламыз?

 Ел ішінде осындай келеңсіздіктің 

күннен-күнге к�бейіп бара жатқанына 

қынжыласың. Және сорақысы сол, осын-

дай жайттарға қоғамның немқұрайлы 

қарай бастауы етек алып барады. 

«Досыңнан қорықпа – азар болса сатып 

кетер, жауыңнан да қорықпа – азар болса 

атып кетер, қорықсаң немқұрайлылықтан 

қорық – ол сатып та, атып та кетеді» де-

ген екен жазушы Ясинский. Бұқаралық 

ақпарат құралдарында жарияланған 

осындай қатыгездіктер талқылана сап, 

«сол баяғы, баяғы Байғожаның таяғы» 

деген немқұрайлылыққа жалғасып, 

келесіде тура сондай т�беден жай 

түсірер т�тенше оқиғалар орын алғанша 

ұмытылып кетеді. Бүгінде ұл-қызы �зге 

діннің жетегінде кетіп, еңірегенде етегіне 

жас толып отырған ата-аналар к�бейді. 

Сақалды адам к�рсек секемденіп, 

шолақ балақтыны к�рсек шошып, хид-

жаб кигенді к�рсек үрпиіп қарайтын 

х а л г е  ж е т к е н і м і з  ш ы н д ы қ .  Д і н и 

сауаттылықтың т�мендігі, ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарының кемшіндігі, 

ішінара сауатсыз имамдардың кездесуі, 

жат ағымды насихаттаушылардың түрлі 

айла-әдістермен жас буынды жылан-

дай арбап, жұлынқұрттай жалмап, �з 

пікірлестерінің қатарын толтыру үшін 

қаржылық жағынан қызықтырып, 

материалдық тұрғыдан мығымдап 

жатқанын ащы да болса мойындай-

мыз. Абайша толғасақ «Бас-басына би 

болған �ңкей қиқым, Мінекей, бұзған 

жоқ па елдің сиқын?». Ислам – әрбір 

пендеге адам деген атқа лайық �мір 

сүруді үйрететін соңғы дін. Абайдың: 

«Атымды адам қойған соң, қайтіп на-

дан болайын» дейтіні бар емес пе? 

Ата-анаңызға қамқорлық жасауыңыз, 

жолдасыңызға жақсы жар болуыңыз, 

бала-шағаға үлгілі әке, ана болуыңыз, 

к�ршімен, туған-туысқандармен к�ркем 

қарым-қатынас орнатуыңыз, адал табыс 

табуыңыз, мемлекеттің мүлкіне «ама-

нат» деп қарауыңыз, тым болмағанда 

�згеге жылышырай танытуыңыз, міне, 

осылардың жиынтығы – дін.

Ақынның туған бауыры Шәкәрім 

қажы қазақ қауымына 1912 жылы «Айқап» 

басылымы арқылы «Білімділерден бес 

түрлі с�здің шешуін сұраймын» деп �тініш 

жасай келе, соның соңғы сұрауы: «Заман 

�ткен сайын адамның адамшылығы 

түзеліп бара ма, бұзылып бара жатыр 

ма?» деп толғанысқа түскен екен. Иә, біз 

қайда кетіп бара жатырмыз деген сұрақ 

әркімнің к�кейінде тұрса ғой дейсің.

 Дүниежүзілік жойқын дағдарыстар 

әбжыландай шалт қимылдап, дүбірге 

толы дүниенің апшысын қымбатшылық, 

жұмыссыздық, инфляция қыспағымен 

құрсауға алып, жер-жерде террорлық 

актілер халықтың үрейін ұшырып, руха-

ни тұрғыдан жұтаңдану к�ріністерінің 

к�ңілге қаяу түсіріп отырған уақытында 

жаһанданудың ықпалында ұлт ретінде 

жұтылып кетпеудің қамын әр мемлекеттің 

ойластырып отырғаны белгілі. Бұл тұрғыда 

дана Абай «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша 

мақтап, 2уре етеді ішіне қулық сақтап. 

(зіңе сен, �зіңді алып шығар, Еңбегің мен 

ақылың екі жақтап» демеуші ме еді.

Егер де осынау міндеттерге әр адам 

адал болып, парыз бен қарыз, мақсат 

пен мүддені биік қойып, хәкім Абайдың 

«(зің үшін еңбек қылсаң, �зі үшін оттаған 

хайуанның бірі боласың, адамдық қарызы 

үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлы 

боласың» деген с�зін күн сайын жадын-

да жаңғыртып отырса, мемлекетіміздің 

тұғыры бекем болмақ.  

Мирболат ЕРСАЕВ,
БҚО тарихи-�лкетану 

музейінің директоры

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың  ел газеті «Егемен Қазақстанда» жарияланған «Абай және XXI ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласын тұшына оқып шықтым. 
«Сөзі аз, мағынасы көп,  терең.  Не нәрсе жайынан жазса да Абай  түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін қармай жазады. 
Нәрсенің сырын, қасиетін  біліп жазған соң, сөзінің бәрі  де халыққа тіреліп, оқушылардың  біліміне сын болып, емтихан 
болып табылады. Оқушы сөзді сынаса, сөз оқушыларды сынайды. Абай сөзі  заманындағы  ақындардың сөзінен оқшау, 
олардың сөзінен үздік, артық» деп, 1913 жылы Абайдың қазақтың бас ақыны екенін ғылыми тұрғыдан дәлелдеп берген 
Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлы жазғандай, арнасы асыл, тағылымы тәуелсіз, күндері үлгі, өмірі өнеге, түпсіз тұңғиық 
ойшылдың еңбегінен оқығанымыз туралы  біз де бірер ойымызды айтпаққа, «Абайдай  қазақ  түйді ме ой?!» деп 
толғанбаққа бекідік.

Бүгінгі күнде жұқпалы індеттің алдында барша адам-
зат дәрменсіз. Күллі әлемді дүрліктіріп, т�рткүл 
дүниеге қатер т�ндіріп отырған індетпен күресте 
халыққа жәрдемші жан – дәрігерлер. Қордай аудандық 
орталық ауруханасында таң атырып, кеш батырып 
жүрген жұқпалы аурулар б�лімшесінің ақ халатты 
дәрігерлерінің ерлігі – соғыстағы ерлікпен пара-пар.

Мылтықсыз майданда міндетінен қашпаған, Гипократ 

антына адалдығын, елінің шын патриоты екенін қиын 

кезеңде адал ісімен дәлелдеп жүрген ел жанашыры – осы 

дәрігерлерге демеу ретінде елімізде «Дәрігерлерге мың 

алғыс!» атты акция ұйымдастырылуда. 

Бұл игі бастама Жамбыл облысының Қордай ауда-

нында да жалғасын тауып, «Нұр Отан» партиясының 

мүшесі ,  партиялық кадрлық резервке  үміткер, 

«ҚазТрансГазАймақ» Қордай газ шаруашылығының 

 директоры Серік Есжановтың ұйымдастыруымен орталық 

аурухананың жұқпалы аурулар б�лімшесінің медицина 

қызметкерлеріне 100 адамға арналған түскі ас, сусын 

жеткізілді. Сондай-ақ індетпен күресте ерекшеленген 16 

қызметкерге сыйлық пакеті тапсырылды. Нұротандықтар 

�мір үшін күрестегі дәрігерлерге алғыс білдірді.

Қайырымдылық шаралары Жамбыл облысы 
Жуалы ауданында да қарқында түрде жасалуда. 
Еліміздегі қиын-қыстау кезде кәсіпкерлер жан-
жақтан қолдау к�рсетіп, елдің алғысына б�ленуде. 
Мәселен, «Шұғыла» қайырымдылық қорынан үш 
дана, «DAULETTEN» қайырымдылық қорынан 
екі дана және «К�к Жиек» қайырымдылық 
қорынан бір дана оттегі концентраторы Жуалы 
аудандық орталық ауруханасына сыйға тартылды. 

Тағы бір жуалылық кәсіпкер 109,6 млн теңгеге 

демеушілік жасады. Оның ішінде ауруханадағы 

медициналық қызметкерлер жұмыс барысында 

күнделікті пайдаланатын қорғаныс құралдары: 5000 

дана «КН-95»  маркалы респиратор, 5000 дана бір 

рет және к�п рет қолданылатын арнайы қорғаныс 

костюмдері, бір рет қолданылатын медициналық 

қолғаптар және т.б. бар. 

Ел басына қара бұлт үйірілген тұста қолында 

барымен б�лісіп, ел-жұртының алғысына б�ленген 

кәсіпкерлерге жұрт риза. Кәсіпкерлердің қолдауы 

әлі де жалғасып жатыр. 

Дайындаған Б.МҰРАТҚЫЗЫ

Жаңа оқу жылы жақындаған 
сайын мектепке баласы баратын 
ата-ананың к�кейінде сан алуан 
сауал орнығуы заңдылық. Бұл 
тұрғыда елімізде жауапты мекеме-
лер тарапынан к�птеген жұмыстар 
атқарылып жатыр.

Қарағанды облыстық білім бас-

қармасы «Отбасы сағаты»  жобасы 

а я с ы н д а  ә р т ү р л і  т а қ ы р ы п т а 

ата-аналармен, білім беру б�лім-

дерінің   мамандарымен,  сынып 

жетекшілермен  кездесу �ткізіп келеді. 

Instagram және ZOOM платформала-

ры арқылы басқарма парақшасында 

«тікелей эфирлер» �ткізу арқылы білім 

беру жобалары барысында туындаған 

мәселелерді түсіндіріп, �зара кеңесе 

отырып, біріге жұмыс жүргізілуде. 

Мәселен, «Қауіпсіз балалық шақ» 

тақырыбында �ткен алғашқы кез-

десуге сегіз жүз ата-ана қатысып, 

тікелей эфир қаралымы 5600 адамға 

к�бейген. Ал «Баланы үйде оқытуды 

қалай ұйымдастыруға болады?» атты 

тақырыпты қозғаған жиынға бір 

мың ата-ана қосылып, тікелей эфир 

арқылы 3500 адам қажетті сұрағына 

жауап алыпты. Мән берсеңіз,  екі 

кездесу қорытындысы бойынша 1800 

ата-ана мен оқушы қатысып, хабарды 

он мыңға жуық к�рермен к�рген. 

Бұл игілікті іс әрі қарай �з жал-

ғасын табады. Осы бейсенбіде «Менің 

тұлға болып қалыптасуыма әсер 

еткен 3 кітап» атты кездесу ұйым-

дастырылады. Спикері – кәсіпкер 

Ерлан 2шім. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ОҚИҒА

 ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Алматы облысы Панфилов ауданы 

бойынша жергілікті полиция б�лімінің 

б а с ш ы с ы ,  п о д п о л к о в н и к  Қ а й н а р 

Оңғарбаев күнделікті қызмет бабымен 

бес округті аралап, учаскелік пункттерді 

тексеріп, жұмысын бітіріп, қызметтік 

к�лігімен Қоңыр�лең-Жаркент тас 

жолындағы к�пірден �те бергенде 

күтпеген жағдайға кезігеді.

А ғ ы н ы  қ а т т ы  л а й ,  қ а р а  с у д ы ң 

тасқынымен ауди к�лігінің ағып бара 

жатқанын байқайды. Дереу тоқтап, к�з 

жүгірткенде екі адамның басы суға бір 

батып, бір шығып бара жатады. Ойланып 

тұратын уақыт жоқ, бірден іске кіріседі. 

Таудың іші,  қанша тырысқанмен, 

суға жету мүмкін емес. К�лікті биікке 

шығарып қойып, к�мек сұрап шыңғырған 

адамдарға қарай жанұшыра жүгіреді. 

Таудың іші, 102, 103 секілді құтқару 

қызметіне телефон шалу мүмкін емес, 

байланыс жоқ. Мұндайда жылдамдық 

маңызды р�л атқарады. Ұрыста тұрыс 

жоқ. Санада тек құтқару керек деген 

ой ғана. «Құтқарыңдар» деген қыз бен 

Қоғам тыныштығын күзеткен

жігіттің шыңғырған дауысы... Жанта-

ласып жетіп, оларға жардағы жабайы 

талдан ұстай қалуды жеткізеді. Жігіт бір 

қолымен талды қармап, екінші қолымен 

қыздың ұзын шашынан ұстап, жібермей 

тұрады. 

Сол екі  ортада адам қарасы да 

к�бейеді. Дереу арқан табылып, қыз бен 

жігітті кезек-кезек, беліне арқан орап, 

құтқарады. 

Осы оқиғаның жай-жапсарын біл-

мекке Қайнар Оңғарбаевтың �зіне теле-

фон шалып, жағдайдың қалай болғанын 

�з аузынан естігенді ж�н к�рдік.

Оқиға дәл біз баяндағандай �рбі -

генін айтқан подполковник Қ.Оңғарбаев 

жанында жергілікті полиция б�лімінің 

аға инспекторы, полиция майоры Рауан 

Қасымов болғанын, алғаш суға ағып бара 

жатқан к�лікті серігі байқағанын тілге 

тиек етті.

«Тасқын су шалажансар ағаштың 

тамырын үзіп, суға екеуін де қоса ағызып 

кете ме деп қатты қорықтық. Арқан тап-

пай, белдігімізді шешіп, жалғағанмен, 

белдіктің ұзындығы жетпеді. Бойжеткен 

бен бозбаланың к�рер жарығы бар екен. 

Сарыт�бе ауылының бір үлкен кісісі он 

метрлік ұзын арқан алып келді. Осылай, 

аяқ астынан арқан табылып, аман қалды. 

2йтпесе, екеуі де суға кетер еді. Бұл ерлік 

емес, біздің жұмысымыз, міндетіміз» 

дейді ол.

Үсті-басы, аяқ-қолы жырылған қызды 

судан алып шыққанда аяқ-қолы тырысып, 

есінен тана бастаған. Тәртіп сақшылары 

киімдерін екеуіне кигізіп, әупірімдеп, 70 

шақырым жердегі аудандық ауруханаға 

аман-есен жеткізген. Олар 2-3 күн 

емделіп, ауруханадан шыққан. Шыққан 

бойда �здерін құтқарған подполковник 

Қайнар Оңғарбаевты арнайы іздеп келіп, 

алғыс айтыпты.

Оқиға қалай болған? Таудың етегінде 

таза бұлақ бар екен. 25 жастағы  Бекзат 

пен 19 жасар Гүлнұр сол бұлақтың 

 басында әңгімелесіп отырып, судың 

қалай келгенін байқамай қалған к�рінеді. 

Бастысы, екеуі де дін-аман. 

Ал дер кезінде к�мекке келіп, арқан 

әкелген азаматқа аудан әкімінің мадақтау 

қағазы беріліпті. Қоғамның тыныштығын 

күзетіп жүрген тәртіп сақшыларының бұл 

әрекеті біздіңше ерлікпен пара-пар іс. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Адам баласының бір-біріне құрмет 
көрсетіп, ілтипат білдіруі, басына іс 
түскенде өзінің өміріне төніп тұрған 
қауіп-қатерге қарамай, басын 
қатерге тігіп, қол ұшын созуы – 
адамгершіліктің биік деңгейі екені 
сөзсіз.
Бүгін біз елдің тыныштығына үлес 
қосып, күндіз-түні тыным көрмейтін 
Ішкі істер органдарының жергілікті 
полиция қызметкерлері жөнінде 
әңгіме қозғамақпыз. 

Қайнар Оңғарбаев Рауан Қасымов
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасымен «10 
тамыз – Абай күні» деп аталғаны 
белгілі... Заманалар қойнауынан 
жеткен баба ұрпақтың дауысын 
естиік десек, олар ұмтылған арман-
мақсатты көргіміз келсе, солардың 
жүріп өткен жолына үңілеміз. Кәрі 
тарих деп ат қойған байырғының 
сүрлеуіне қараймыз. Күллі халықтың 
айтқаны мен көңіліне тоқыған 
білімін ел мен елді, заман мен за-
манды жалғап тұрған тұлғалардың 
қалай жеткізгеніне қарап 
бағалаймыз. 
«Қазақтың бас ақыны – Абай. Онан 
асқан бұрын-соңғы заманда қазақ 
баласында біз білетін ақын болған 
жоқ» деген Ахмет Байтұрсынұлының 
сөзіне ден қойсақ, бұрынғы мен 
бүгінгінің алтын аралығында тұрған 
аяулы тұлғаның байырғыға да, 
бүгінгіге де, болашаққа да етене 
жақындығы байқалады. 
Ақын сөзі осы күнге дейін қазақтың 
намысын жанып, жүрегін жылытып, 
нұрлы ақылын оятып келсе, оның 
сөзін әлемнің күллі тілінде сөйлету 
ісі өткен ғасырдың ілкі жылда-
рынан басталып кеткені анық еді. 
Абай мұраларын әлем тілдеріне 
тәржімалауды қолға алған, біз бүгін 
әңгіме өзегіне айналдырғалы тұрған 
жаңа жоба бұрынғылар бастаған істі 
лайықты жалғастыру мақсатынан 
туған екен. Қазақстандық 
абайтанушы-ғалымдардың егжей-
тегжейлі сүзгісінен өту арқылы, әрбір 
сөзі, сөйлемінің дұрыс тәржімалануы 
қадағаланып, әлемнің ең мәртебелі 
қаламгерлері мен баспа үйлері 
тарапынан ғылыми негізді аудар-
масы жасалған бұл жоба аясында 
Абай әлемнің ірі он тілінде сөйлейтін 
болады.   
Ел президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы аталған жобаның барысы 
туралы «Абай – рухани  реформатор» 
атты мақаласында да айтып өткені 
белгілі: «Қазір ақынның еңбектерін 
халық ара лық ғылыми айналымға 
енгізу үшін нақты және мақсатты 
жұмыс тар қол ға алынуда. Оның 
 шығарма ла ры әлем нің он тіліне 
аударылып, бас паға әзірленді. 
Бұл кітаптар жүз ден астам елдің 
кітапханалары мен мәде ни орта-
лықтарына жіберіледі. Бірқа тар 
шетел дік аудармашыларға, Абай дың 
шығар машылық мұрасын зерттеу-
ші лер мен насихаттаушыларға 
менің Жар лығыммен мемлекеттік 
 награда берілді» деген еді  Мемлекет 
 басшысы. «Ана тілінің» сұхбаты 
 аясында сол жобаның жетекшісі 
 Рауан Кенжеханұлымен тілдесіп, 
Абайды әлемнің он тілінде 
сөйлетудің жай-жапсары туралы 
сұраған едік...

– Абай �леңдері мен қара с�здері 
бұрын да �зге тілдерге тәржімаланды 
ғой. Ендеше, ең алдымен, сол аударма 
мен бүгінгі аударманың айырмашылығы, 
ерекшелігі не, осыны анықтап алсақ...

– Дұрыс айтасыз, Абайды �зге 

тілдерге аудару жұмысы ғасыр бұрын 

басталып кеткен еді. 

Ал қазіргі  әлемнің он тіліне 

аударудың негізгі ерекшелігі – бұл 

мемлекеттік деңгейде, осындай ірі 

ауқымда, жүйелі іске асырған алғашқы 

жоба. Кеңестік замандағы аударманың 

�з шектеулері болды, ол түсінікті. 

Тәуелсіздік жылдары қолға алынған 

бірқатар бастамалар болды, жекелеген 

�лең жинақтары, қара с�здер б�лек 

аударылып, әр тілде шығып жүрді. Ол 

жұмысты жоққа шығарудан аулақпыз, 

дегенмен де, қазіргі аударманың ж�ні 

б�лек. Себебі мемлекеттің бірінші 

басшысы арнайы к�ңіл б�ліп, әр 

қадамды жіті бақылау, қадағалаумен 

іске асқан алғашқы аса ауқымды 

аударма болды.   

Екіншіден, жоба аясында аударма 

сапасын қамтамасыз етуге ерекше мән 

берілді. Яғни аударма жұмысы мен 

жинақ басылымын ұйымдастыруға 

әр тілде с�йлейтін тәжірибелі кәсіби 

мамандар, тиісті елдің мәдениеті мен 

әдебиетін таныстыратын, к�ркем 

аудармаға маманданған ең беделді 

баспа ұйымдары, әдебиетшілер 

таңдалып, тартылды.

Үшіншіден, бұл жоба аясында 

алдыңғы аудармалардың әрқайсысы 

мұқият зерттеліп, олардың артық-

шылықтары мен кемшіліктерін толық 

қаперге алған жұмыс болды. 

– Абайды �зге тілде с�йлетуге 
қатысып жатқан  аудармашылар 
қазақтың әлемін, табиғатын, болмысын 
жетік білетін жандар ма? <р тілге 
аударатын жолма-жол аудармашылар 
бар екен. Олардың міндетіне не кіреді? 

– К�ркем аударма жасау, әсіресе 

тұтас ұлттың ар-ұжданына айналған 

Абайдай тұлғаны �зге тілде с�йлету 

оңай жұмыс емес. Сол үшін бір тілге 

аудару барысында бірнеше маманның 

к�мегіне жүгінеміз. Мұның барлығы 

да аударманың сәтті шығуы үшін 

керек. Мәселен, жобамыз аясында 

қазақ тілін жетік білетін, біздің 

мәдениеттің �з �кілі Абай с�зінің 

ж о л м а - ж о л  а у д а р м а с ы н  ж а с а п 

қана қоймай, қазақы ұғымдарға 

қосымша түсінік беріп отырады. 

Мұның барлығы да аударма жұмысы 

б а р ы с ы н д а  қ а т е  к е т п е у і  ү ш і н 

маңызды. Мәселен, жер-су, адам 

аттары түсініксіз аударылып кететін 

кездер болады. Сізге бір ғана мысал 

айтайын. Осы кезге дейін аударылған 

әр шығарманы сүзіп, артықшылығы 

мен кем-кетігін саралап шықтық дедік 

қой. Сонда түрік тіліндегі бұрынғы 

бір аудармада Жаманбала деген адам 

есімі «жаман бала» (yaramaz  çocuk) 
болып аударылған. Мұндай олқылық 

бұрынғы біраз аудармада байқалып 

қ а л ғ а н д ы қ т а н ,  ж а ң а  т ә р ж і м а 

жұмысында біздің мамандарымыз 

жолма-жол аударма жасап, оған 

түсініктеме дайындаумен қатар, 

түпнұсқаны қолына ұстап отырып, 

әдеби аудармашыға әр с�зді, әр атауды 

түсіндіргені дұрыс деп шештік. 

Енді аудармашыларға қатысты. 

Олардың әрқайсысымен таныстырып 

отыру к�п уақытты алар. Жалпы 

саны жобаға 70-тен аса қазақстандық 

және шетелдік мамандар қатысты. 

Сондықтан күні кеше ғана Абай 

аудармасына ерекше үлес қосқаны 

үшін мемлекеттік награда алған 

бірқатар шетелдік әріптестерімізді 

т а н ы с т ы р а  к е т е й і н .  М ы с а л ы , 

Кембридж университеті баспасы 

тарапынан Абайды аудару жұмысына 

жетекшілік еткен, аталмыш баспа 

басшыларының бірі Джейн Манн 

ханым, Абай �леңдері мен с�здерін 

қытай тіліне жеке-дара аударған Ақпар 

Мәжит мырза, Испания корольдік 

әулетінің аудармашысы, Абайды 

испан тілінде с�йлеткен Мария Санчес 

Пуиг ханым, сондай-ақ Абайды 

түрік тіліне аударуға айрықша үлес 

қосқан Зафер Кибар мырза және Абай 

жинағының араб тіліндегі нұсқасын 

дайындауға �лшеусіз үлес қосқан 

Халед Елсайед мырза Қазақстанның 

шетел азаматтарына беретін ең жоғары 

сыйлығы – екінші дәрежелі Достық 

орденімен марапатталды. 

Абайды қытай тіліне тәржімалаған 

А қ п а р  М ә ж и т т і  қ а з а қ с т а н д ы қ 

  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  з и я л ы  қ а у ы м 

�кілдері жақсы таниды. Ол қазақтан 

шыққан қытай жазушысы, сол елдің 

Мемлекеттік сыйлығының иегері. 

Қытай жерінде қазақ руханиятын 

насихаттап жүрген қандасымыз. 

Қ ы т а й д а ғ ы  « Ұ л т т а р  ә д е б и е т і » 

және «Қытай жазушылары» атты 

ірі әдеби журналдың бас редакторы 

қызметін атқарды. ҚХР мәдениеті 

мен қаламгерлерінің �кілі ретінде 

Қытай халық �кілдері жиналысының 

бірнеше мәрте мүшесі болған тұлға. 

Кино, телевизия ж�ніндегі комиссия 

т�рағасының және Киносценарий 

қ о ғ а м ы  т � р а ғ а с ы н ы ң  б і р і н ш і 

орынбасары. Абай шығармаларын 

ағылшын тіліне аудару жобасын 

үйлестірген Джейн Манн Қазақстанға 

17 рет келген. Еліміздің тыныс-

т і р ш і л і г і м е н ,  м ә д е н и е т і м е н 

жақсы таныс. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының бір тармағы – 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасы аясында БҰҰ-

ның 6 тіліне аударылған қазіргі қазақ 

әдебиеті антологияларының аударма 

жобасына қатысты. Түрік тілінің 

тәржімашысы Зафер Кибар осы 

уақытқа дейін Мұқағали Мақатаевтың 

таңдамалы шығармаларын аударған 

маман. 

Яғни біз арнайы таңдап алған 

мамандардың арасында осалы жоқ. 

Олардың барлығы �з ісіне �те жауап-

ты, �з елінде кәсіби аудармалары, 

шығармалары арқылы танымал 

тұлғалар.

– Абайдың қара с�здеріне   қатысты 
с а у а л  қ о й ғ ы м ы з  к е л е д і .  А б а й -
дың қара с�здері, әу бастағы орыс 
аудармашыларын айтпаған күннің 
�зінде, Сәтімжан Санбаевтың, Роллан 
Сейсенбаевтың, <уезхан Қодардың 
және  �зге  де  аудармашылардың 
тәржімасында осы кезге дейін жарық 
к�ріп, әр жылдарда мыңдаған данамен 
таралған еді. Қазақ әдебиеті тарихында 
үлкен аудармашылар қатарындағы 
қаламгерлердің шығармашылығымен 
қаншалықты санастыңыздар, яғни 
бұрынғы аудармалар іргетас есебінде 
негізге алынды ма? Бұл тұрғыда 
таразылау қалай жүрді?

– Ол аудармашылардың жұмысы, 

әрине, негізге алынды. 2у баста 

осы уақытқа дейін шыққан сәтті 

аударманың барлығын пайдаланайық, 

о л а р д ы ң  о т б а с ы н ы ң  а р н а й ы 

рұқсатымен сол жұмыстарды кітап етіп 

бастырайық деген едік. (зіңіз айтқан 

қазақтың ғажап қаламгерлері, кәсіби 

аудармашылары С.Санбаевтың, 

Р.Сейсенбаевтың, 2.Қодардың әр 

аудармасын мұқият қарап, зерттедік. 

«Іріктеп алып бір жинақ жасаймыз 

ба?» деген де ұсыныс айтылды. Бір 

жағынан, бұрынғы жасалған еңбекті 

елеп, пайдалану, екінші жағынан, жаңа 

жинақ жасау керек деген пікірталасқа 

тап болдық. Бірақ �зіміз ғана шешім 

қабылдағымыз келмеді. Себебі бұл 

жауапты қадам ғой. Абайтанушы 

мамандармен ақылдастық, кеңестік. 

Осы тақырыпты жете білетін адамдар 

бар. Солардың пікірін тыңдадық. Біз 

осыған дейін аударылған нұсқалардың 

ешқайсысын жоққа шығармаймыз. 

2рқайсысы �зінше құнды. 2ттеген-

ай деген тұстары да жоқ емес. Ақыры 

ақылдаса келе, бар күшімізді салып, 

қажет мамандарды тартып, жолма-

жол аударма жасалды. Осыған дейінгі 

аудармаларға қатысты айтылған сын 

да ескерілді. 

Мұндай мүмкіндік енді бола ма, 

жоқ па, ендеше, сәті туып тұрғанда 

Абай с�зін аудармашылардың жаңа 

толқынымен аударып к�рсек қайтеді 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫН
ЗОР ЫҚЫЛАСПЕН АУДАРДЫҚ...

Рауан КЕНЖЕХАНҰЛЫ,
«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қорының атқарушы директоры:

а л д ы қ .  О н ы  к е з і н д е  М . 2 у е з о в 

а т ы н д а ғ ы  2 д е б и е т  ж ә н е  � н е р 

институты баспаға дайындаған. 

Бұл академиялық жинақта Абай 

�леңдері мен қара с�здерінің �зі ғана 

басылып қоя салмаған, түсініктеме, 

талдаулар да қоса берілген. Иә, ол 

жинаққа қатысты да осы күні «Кейбір 

жерлерінде қателіктер кеткен болуы 

мүмкін» деген пікірлер айтылып жүр. 

Сондықтан ол жинақтың �зіне де сын 

к�збен қарап, оған қатысты айтылған 

пікірлердің бәрін жинақтадық. Ол 

ескертулер мен пікірлерді елеп, ескеріп 

отырмыз. Кәсіби мамандар талдап-

таразылап беретін тұстар жеткілікті. 

М ұ н ы ң  б а р л ы ғ ы н а  з е р  с а л ы п , 

түрлі нұсқаларын қарап, институт 

мамандарымен ақылдасып отырмыз. 

– Абайдың барлық �леңі түгел 
тәржімаланды ма? 

– Барлық �леңін аудармадық. 

Іріктеп алдық. Ағылшын, араб, қытай, 

испан, итальян, неміс, орыс, түрік, 

француз және жапон тілдеріндегі 

аударма жинақтарға ақынның 145 

�леңі, 3 поэмасы мен 45 қара с�зі кірді. 

М а м а н д а р  т а р а п ы н а н  А б а й 

айтқан қазақтың кей мінезін, кейбір 

құбылыстарды �зге тілді оқырман 

қалай түсінеді деген күдік те айтылды. 

Ақылдаса келе, Абай с�зін �зге тілдерге 

асқан жанашырлықпен, түсініп 

тәржімалау керек, осыған ден қою 

керек деп шештік. Ол с�здер бұрын да 

аударылды, дәл қазір тартыну, Абайды 

цензуралау орынсыз деп таптық. 

– Абайдың он тілге аударылған 
нұсқаларына, аудармашыларға жеке-
жеке тоқталып �тсек...

– Абай с�зі ең к�п аударылған 

тіл – орыс тілі. Абайдың орыс тіліне 

аударылған алғашқы �леңдері XX 

ғасырдың басында-ақ жарияланған. 

Кейін орыс тіліндегі Абай жинақтары 

бірнеше мәрте аударылып басылды. 

Абай �леңдерінің, қара с�здерінің бір 

емес, бірнеше нұсқасы бар. Мұның 

барлығы да салыстыру жұмыстарын 

жасағанда �те пайдалы болды. Талай 

кәсіби аудармашылардың, жалпы 

Абай с�зін �зге тілге тәржімалағысы 

келген әуесқой мамандардың да 

жұмысын сүзіп шықтық. Айта кету 

керек, �те сәтті аударылған нұсқалар 

да к�п.  Ендеше, орыс тіліндегі 

бұрыннан бар нұсқаны қалдырамыз 

ба, әлде бәрін қайта аударып шығамыз 

ба деген сұрақ туды. Бақытжан 

Қанапиянов, Гүлзия Қамбарбаева, 

Мұрат 2уезов секілді мамандармен 

кеңестік. Олардың барлығы осы кезге 

дейін орыс тіліне тәржімаланған 

нұсқаларды түгел оқып, пікір білдірді. 

Бәріміздің ойымыз бір жерден шығып, 

қазақстандық және ресейлік мамандар 

кеңесе отырып, жаңа жинаққа Абай 

�леңдерінің осы уақытқа дейін 

т а р и х ш ы ,  ә д е б и е т т а н у ш ы  З и ф а 

2уезова, аудармашы, журналист Роза 

Құдабаева, абайтанушы-ғалым Гүлзия 

Қамбарбаева, аудармашылар Миргүл 

Қали мен Гаухар Халық қатысты. Ақын 

�леңдерінің к�ркем аудармасын жасау 

танымал британ ақыны, профессор 

Шон О’Брайенға, ал қара с�здерін 

аудару шотландтық ақын әрі жазушы, 

п р о ф е с с о р  Д ж о н  Б е р н с а й д қ а 

тапсырылды.

Абай шығармаларын араб әлеміне 

Араб мемлекеттері лигасының Білім, 

ғылым және мәдениет ұйымының 

( A L E C S O )  б а с п а  ү й і  д а й ы н д а п , 

ұсынады.  Ақын туындыларының 

жолма-жол аудармасын әзірлеуге Каир 

уни верситетінің оқытушысы Рабиға 

Т�лебай, шығыстанушы Құрманғазы 

Садыбаев, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Шығыстану факультетінің деканы 

Палторе Иктияр атсалысты. Абай �лең-

дерінің әдеби редакциясын лингвистика 

және философия профессоры Халед 

Елсайед жүзеге асырды.

Абай туындыларын қытай тілінде 

қытай қазақтарының арасынан 

шыққан танымал жазушы, әдебиетші, 

қоғам қайраткері, ҚХР Мемлекеттік 

сыйлығының иегері Ақпар Мәжит 

с�йлетті. 

Жинақты неміс тіліне аудару және 

басып таратуға Hirnkost баспасы 

қатысуда. Қазақ тілінен неміс тіліне 

тікелей аударма жасаған аудармашы 

2лмағамбет Т�реханов пен Таңсұлу 

Рахымбаевалар. Жинақтың әдеби 

р е д а к ц и я с ы н  т а н ы м а л  н е м і с 

жазушысы, драматург Аня Тукерманн 

үйлестірді.

Бұл жоба аясында Абай жапон 

тіліне алғаш рет аударылып отыр. Ол 

үшін қазақ және жапон мамандарынан 

т ұ р а т ы н  а р н а й ы  т о п  қ ұ р ы л д ы . 

Ақын шығармаларының к�ркем 

аудармасына Токио университетінің 

шет тілдер профессоры Сакай Хироки, 

қазақ әдебиетін зерттеуші Микия 

Нишимура, жапон-қазақ с�здігін 

құрастырушы, аудармашы Шигенобу 

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б
аударылған ең сәтті нұсқаларын 

кіргіземіз деп шештік. Орыс тіліндегі 

жинақтың құрастырушысы Бақытжан 

Қанапиянов. Десек те, ақынның 

бірқатар �леңдері мен поэмалары, 

45 қара с�зі орыс тіліне жаңадан 

аударылып қосылды. 3 поэма мен 

бірқатар �леңді мәскеулік ақын әрі 

аудармашы Михаил Синельников 

аударды. Ал қара с�здердің орыс 

тіліндегі жаңа к�ркем аудармасын 

жасауға ресейлік жазушы әрі ау-

дармашы Анатолий Ким қатысты. 

Ол бұған дейін Мұхтар 2уезовтің 

«Абай жолын», сондай-ақ 2бдіжәміл 

Нұрпейісов пен 2біш Кекілбаев 

ш ы ғ а р м а л а р ы н  о р ы с  т і л і н д е 

с�йлеткен, қазақ әдебиеті және 

мәдениетімен жақсы таныс маман. 

Жолма-жол аудармаға ақын, драматург 

Мадина  Омарова,  абайтанушы 

Гүлзия Қамбарбаева, редактор 2лия 

Нагорнюк қатысты. Абайдың орыс 

тіліндегі  жаңа жинағын әзірлеу 

жұмысын үйлестіруге М.Ломоно-

сов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

универси те тінің баспа үйі жауапты.

Абай шығармалары Кеңес Одағы 

тұсында ағылшын тіліне де аударылған, 

бертінде үзік-үзік аудармалар де жасалған 

екен. Бұл жобада сол шығармаларды 

әуелі оқып, �зіміз үшін ой-пайым түйіп 

алған соң, тәржі маны қайта бастаймыз 

деп шештік. Кеңес Одағы заманында 

«Прогресс» баспасының тапсырысымен 

жасал ған аударма мазмұнға үңіл-

меген, техникалық аударма екен. 

Абайды ағылшын т іл іне  аудару, 

басып шығару және тарату жұмысы 

Кембридж университеті баспасының 

қаты суымен іске асып жатыр. Абай 

 шығармаларының жолма-жол аудар-

масын дайындау және �леңдеріне 

лингвистикалық, этнографиялық, та-

рихи түсініктеме жазуға аудармашы 

әрі �нертанушы 2сия Бағдәулетқызы, 

Масуджималап қатысты. Жинақ 

Токиодағы Каденша баспасынан 

шығады.

Абай мұрасын түрік тіліне аудару 

жұмысы Түрік әдебиеті қорының 

баспасына тапсырылды. Түрік тілінде 

Абай аудармалары бар екен. Соларды 

біріктіріп, осы жинаққа қосатын 

болдық. Қазақы ұғымдарды жүйелеп, 

р е т т е п ,  т о л ы қ т ы р у ғ а  ғ ы л ы м и 

редактор есебінде 2бдуақап Қара 

қосылды. Түрік әдебиеті қорының 

баспа үйі аударма жобасына Екрем 

Аян, Зафер Кибар секілді тәжірибелі 

аудармашылар мен Имдат Авшар, 

Бахтияр Аслан, 2бдуақап Қара сынды 

беделді ғалымдарын тартты.

Қазақ тілінен тікелей аударуға 

шамамыз жетпейтін тілдер де бар. 

Мәселен, қазақ тілін жетік білетін 

испантілді, французтілді аудармашыны 

табуда қатты қиналдық. Французтілді 

аудармашы табылатын шығар деп 

үміттенген едім. Бірақ болмады. 

Ақыры, амал жоқ, француз, итальян 

және испан тілдеріне ағылшын, орыс 

тілі арқылы жол салып отырмыз. 

 Абай шығармаларын испан тілінде 

с�йлетуге Сервантес институты 

қолдау к�рсетіп, жинақты дайындауға 

әдеби аудармаға маманданған «Visor» 

баспасы жауапты болды.  Абай 

туындыларын аударумен Испанияның 

беделді аудармашысы Мария Санчес 

Пиуг,  Гранада университетінің 

профессоры Энрике Торкемада, 

аудармашылар Михаил Чиликов пен 

Александра Шевелевалар атсалысты.

Жинақты француз тіліне аудару, 

басып шығару және таратуды Le 

Passeur атты Францияның ең ірі баспа 

үйі орындайды. Итальян тіліндегі 

аударма жинақты Италиядағы ең 

ірі баспалардың бірі MONDADORI 

LIBRI SPA дайындап таныстырады.

Айта кетейін, жинақтың барлық 

тілдегі форматы мен мұқабасы бірдей 

болмақ. Мұқаба суретінің авторы – 

танымал суретші Дәурен Қастеев.

– Азулы баспалардан жарық к�ре-
тін жинақ дүниежүзінің мәртебелі кі-
тапханаларына баратыны �здігінен 
түсінікті. Ал жинақтың таралымы қандай?

– Қазіргі жоспар бойынша әр тілде 

кемінде үш мың дана басылуға тиіс. 

Сонда он тілдегі аударманы қосқанда 

отыз мың кітап жарық к�реді. 2лемнің 

он тілінде с�йлейтін мемлекеттердің 

ірі кітапханаларына кітаптардың толық 

жеткізілуін баспалар қамтамасыз 

етед і .  Дүниежүз інің  жүзден аса 

мемлекетіндегі отыз мыңдай кітапхана 

мен оқу орындарына Абай с�зі жетеді. 

Бұл анық орындалатын жоспар. Ал 

қосымша таралым мәселесін енді-енді 

шешетін болармыз. 2лемдік пандемия 

бұл шешімдерді қабылдауда сәл-пәл 

кешеуілдетуге себеп болды. Қосымша 

ұсыныстар да түсіп жатыр. Қазақтармен 

қарым-қатынасы �те жақсы жақын 

елдер қосымша таралым жасайық деген 

ұсыныс айтты. Ол таралымды дәл қазір 

айта алмаймын. Сондықтан болашақта 

үш мың емес, одан да к�п таралыммен 

шығып қалар деп ойлаймыз. 

– Жинақтың қазақша нұсқасы шыға 
ма?

– Бұл жоба ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігінің тапсырысы 

бойынша «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қорының үйлестіруімен 

жүзеге асып отыр. Жобаның �зінде 

қазақтілді нұсқасын б�лек шығару 

жоспары жоқ. 

Алайда он тілге аударылған қазақша 

нұсқасы, түпнұсқасы қолымызда бар. 

Абайдың он тілдегі аудармасы жеке 

кітапханамда болсын деген ниетпен 

алғысы келген оқырман табылса, он 

тілдің басын қосып, оған қазақша 

түпнұсқаны енгізіп, үлкен жинақ 

шығаруға да болатын шығар. 

– <ңгімеңізге рақмет!

<ңгімелескен 
Қараг�з СІМ<ДІЛ

деген ойға бекідік.  Бірден айта 

кетейін, осы аударма арқылы біз 

бұрынғы нұсқалардың ешқайсысын 

ж о қ қ а  ш ы ғ а р м а й м ы з .  М ұ н ы ң 

барлығы да әдеби к�ркем талғам 

мәселесі. Жалпы шетелдік тәжірибеге 

ү ң і л с е к ,  д ү н и е ж ү з і н д е  ү л к е н 

қаламгерлердің шығармаларының 

бір емес, бірнеше аудармасы жасалып 

жатады ғой. Мәселен, Шекспирдің 

жекелеген шығармаларының орыс 

тіліндегі елуден аса нұсқасы бар. 

Сол сияқты, біз білетін Пушкин, 

Толстой, Чеховтарды жыл сайын әр 

елдің аудармашылары �з нұсқасында 

аударып жүр. Сондықтан Абай с�зінің 

сан мәрте аударылуы әбестік емес, 

қайта Абайға лайық, заңды құбылыс 

болу керек. 

– Абайдың аударылған �леңдерінің 
түпнұсқасына қатысты да сауал 
қойғымыз келеді. Абайтанушы мамандар 
Абайдың осы кезге дейін тасқа басылған 
кітаптарындағы �леңдердің кейбірі әр 
кітапта сәйкеспейтінін айтады. Сіздер 
түпнұсқа ретінде Абайдың қай кітабын 
негізге алдыңыздар?

–  1 9 9 5  ж ы л ы  А б а й д ы ң  1 5 0 

жылдық мерейтойында академик 

Зәки Ахметовтың жетекшілігімен 

жарық к�рген, сол кездегі ең танымал 

ә д е б и е т ш і л е р ,  а б а й т а н у ш ы л а р 

араласқан екі томдық еңбекті негізге 
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Бұдан кейін с�з алған  абайтанушы 

ғалым Мекемтас   Мырзахметов 

хәкімнің еңбектерін насихаттау, 

оны болашақ ұрпақтың рухани 

құндылығына айналдыру бағытында 

атқарылып жатқан жұмыстарға 

тоқталды. Ғалымның с�зіне қарағанда, 

алдағы уақытта Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсыр-

масына орай  гуманитарлық пәндердің 

б�лінбес б�лшегі ретінде «Абайтану» 

курсын оқыту, сонымен қатар жаңа 

философиялық және саяси ұстаным 

тұрғысынан «Абайтану» оқулығы 

мен хрестоматиясы әзірленбек. 

Бұл бағытта жүргізілетін зерттеу 

 жұ мыстары еліміздің ғалымдары үшін 

де Абай әлемін тереңнен тануға мүм-

кіндік береді. Абайдың баға жетпес 

мол мұрасының тарихы, мәдениеті 

мен әдебиетін ту еткен халық үшін 

ұлттық санасы, руханиятының қайта 

жаңғыруының, қоғамның �ркениет 

кеңістігіне ұмтылысындағы қозғаушы 

күші ретіндегі қызметі зор екені 

 айтылды.

Шараның соңы жылдағыдай «Абай 

оқуларына» жалғасты.  Жалпы ұлы 

ақынның шығармаларын жатқа оқу 

1995 жылы 150 жылдығы қарсаңында 

басталған болатын.  Содан бері 

бұл шара дәстүрлі түрде �ткізіліп 

келе жатқаны белгілі.  Бұл жолы 

да ақын �леңдерін жатқа айтқан 

�леңқұмарларға ақынның жаңадан 

шыққан кітаптары сыйға тартылды.

Ұлы ақынның асыл мұрасын 

насихаттау мен жас ұрпақ  бойына 

сіңірудегі игі істің жалғасындай 

 Алматы қаласының к�птеген мәдени 

ордаларында Абай күнін атап �туге 

байланысты жоспарланған  шаралар 

�ткізілді. Енді солардың бірқатарына 

тоқталайық.

ҚазҰУ-дағы
АБАЙ ЗАЛЫ

2л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінде ұлы ойшыл және 

 реформатор ақынның 175 жылдығына 

орай ашылған тақырыптық залдың 

тұсаукесері �тті.

Зал  университеттің  Ғылыми 

кітап ха насында орналасқан. Онда 

ақынның �мірі мен шығармашы-

лығына арналған арнайы экспозиция-

лар, сондай-ақ Абай Құнанбаевтың 

панорамалық суреті бар. Сонымен 

бірге шарада Абай халықаралық 

 клубы басып шығарған оның толық 

шығармалар жинағы ұсынылды. 

Шығарылым туралы белгілі қазақ-

стандық жазушы, драматург және 

 б а с п а г е р  Р о л л а н  С е й с е н б а е в 

әңгімелеп берді.

О н  т о м д ы қ  б а с ы л ы м ғ а  ұ л ы 

ақынның орыс, ағылшын, француз 

және неміс тілдеріне аударылған 

туындылары кірген.  Жинақтың 

«Абай туралы с�з» атты жеке томы 

толығымен әдебиеттанушылар, 

ақындар, жазушылар мен әлемге 

әйгілі ғалымдардың Абай туралы 

тұжырымдарына арналған.

«Зал 80 орынға арналған және 

заманауи аудио-видео құралдармен 

жабдықталған. Мұнда студенттер үшін 

дәрістер, кездесулер, конференциялар 

және басқа да ғылыми шаралар �ткізуге 

болады. Сонымен қатар бұл жерде 

Абай шығармаларының, оның ішінде 

сирек кездесетін басылымдардың 

тұрақты к�рмесі бар. Сондай-ақ Абай 

және оның шығармалары туралы 

аудио-видео материалдардың толық 

жинағы топтастырылған» деп атап 

�тті тұсаукесер барысында кітапхана 

директоры Калима Т�леубаева.

Шарада ұлы ақын ның Халық-

аралық Абай клубы мен ҚазҰУ бірлесіп 

басып шығарған шы ғармаларының 

толық жинағы ұсынылды.  Осы 

шығарылым туралы Роллан Сей-

сенбаев әңгімеледі. Ол он томдық 

басылымға орыс, ағылшын, француз 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Мұхтар <уезовтің 
«Абай жолы» роман-эпопеясының қысқаша мазмұнына видео-
саммари жарық к�рді. Видеожоба ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігінің қолдауымен Massaget.kz сайтының YouTube-
арнасында к�рермен  назарына ұсынылды.

«Абай жолы-

н ы ң »  қ ы с қ а ш а 

мазмұ ны әр тарау 

бойынша дайын-

д а л  ғ а н .  Т � р т 

т о м д ы қ  э п о п е я 

барлығы 28 тара-

удан тұрады. 2р 

видеосаммари дің 

ұзақтығы – 12-15 

минут. Мақсат – 

кітаптың негізгі идеясын, мазмұнын видео түрінде ұсыну. «(скелең 

ұрпаққа Абай жәдігерлерін насихаттап, оның еңбектеріндегі ізгі ой-

ларды дарыту аса маңызды. Біздің бұл жобамыз к�рермен к�ңілінен 

шығып, Абайды тануға себеп болады деп сенеміз» дейді Ақпарат 

және қоғамдық даму министрі Аида Балаева.

Кішкентай к�рерменнің назарын аудартып, картинаны 

қабылдау қабілетін арттыру үшін doodle анимация стилінде 

ұсынылды, дыбыстық фон қосылды. Massaget.kz сайтының арт-

директоры әрі жоба жетекшісі – Ернар Алмабек, суретшісі – То-

мирис Есқали, дыбыстаған –  Шамшаддин Омаров. «Абай жолы» әр 

оқыған сайын �згеше күйге б�лейтін эпопеялық роман. Шығарма 

мектеп бағдарламасына кіргенімен, оқушылар кейіпкерін к�зге 

елестетіп, эмоция кешіп, мазмұнын есте сақтай бермейді. Тіпті 

ересек адамдардың �здері де романның авторын білумен ғана 

шектеледі.

«Абайдың туған күніне орай біз тілі де, мазмұны да күрделі 

шығарманың видеосаммариін дайындадық. Енді к�рермен 28 

тараудың мазмұнымен санаулы минуттарда таныса алады. Осылай-

ша, кітапқа деген қызығушылығы оянған олар күндердің бір күні 

том-томды парақтайды деген үмітіміз бар» дейді жоба жетекшісі 

Ернар Алмабек.

Мазмұн мәтініне шығарманың негізгі б�ліктері таңдалып, 

жазушының тілі мен к�ркемдік құралдары сақталған. Шығарманың 

бірінші томындағы тараулар әр дүйсенбі сайын Massaget TV 

YouTube-арнасында жарияланады.

Бүгінгі күні Абай мұрасы әлем 

мәдениеті қазынасының ажырамас 

бір б�лігіне айналды, ал оның есімі 

қазіргі заманның ұлы ақындарының 

қатарында тұр. Абай мұрасы – түркі 

мәдениетінің бір б�лігі. (збек  ғалымы 

Абдулла  Рустамов Абайды «адам 

жанының емшісі» деп атаған болатын. 

Оның пікірінше, Абай шығармалары 

ғасырлар сүзбесінен �ткеннен кейін де 

�зінің �зектілігі мен маңыздылығын 

жойған жоқ.  «(лең жолдарынан 

к�птеген сұрақтарға жауап табуға, 

жаралы жүректі емдеуге болады, жаңа 

арманға беріліп, қиял жетегінде кетуге 

болады. Ақын �леңдері – бұл жаралы 

жүректер қуанышы, бұл әлсіздер үшін 

күш, бұл түңілгендер үшін тірек пен 

қолдау». А.Рустамов Абай поэзиясын 

«�з бастауын биік те қуатты таудан 

алатын» ұлы сарқырамамен салысты-

рады, ал «адамдардың к�ңіл күйі үшін 

оның �лең жолдары �мірді жасартатын 

сиқырлы сусын ретінде қызмет етеді» 

деген сүйсінісін айтады. 

Башқұрттың қабырғалы қаламгері 

Мұстай Кәрімнің жүрек түкпірінен 

шыққан тілек с�здері түркі әлемі үшін 

Абайдың маңыздылығын жоғары 

таныған сырлы жолдарға толы: «Біздер, 

башқұрттар үшін Абай ұлттық қана 

емес, әлемнің ақындық мәдениетінің 

шыңы. Ал шыңдар алыстан к�рінеді 

және олар үнемі �здеріне тартады. 

Биікті алыстан да, Шығыстан Батысқа 

дейін к�реді. Абайдың рухани ой-

және неміс тілдеріне аударылған 

т у ы н д ы л а р  к і р г е н і н  а т а п  � т т і . 

Жинақтың «Абай  туралы с�з» атты 

жеке томы толығымен Абай туралы 

әдебиеттанушылар, ақындар, жазушы-

лар және әлемге әйгілі ғалымдардың 

тұшымды тұжырымдарына арналған.

Тұсаукесер соңында оқу орда-

сының студенттері мен оқытушылары 

Абай �леңдерін оқып, ақынның 

әндерін орындады. Шараға қатысқан 

оқытушылар мен студенттерге жаңа 

шыққан кітаптар тарту етілді.

ОЙЛЫ 
ОНЛАЙН ІС-ШАРАЛАР

Е л і м і з д е  ж ү р г і з і л і п  ж а т қ а н 

оқшаулану санитарлық  талаптарына 

сәйкес «Абай күніне» арналған 

Алматыдағы �нер ордаларындағы 

шаралар онлайн жалғасты.  Жалпы 

ж и ы н т ы ғ ы  2 5  ә д е б и ,  м ә д е н и , 

танымдық, конкурстық, қойылымдық 

шараны құрайды. Мәселен, муль-

т и м е д и а л ы қ  д ә с т ү р л і  м у з ы к а 

 ор талығы «Мен жазбаймын �леңді 

ермек үшін» атты тақырыпта Абай 

ән дерінен онлайн-концерт және 

 челендж �ткізд і .  Бұл  шараның 

�тетіндігі орталықтың сайтында алдын 

ала хабарланғандықтан да концертті 

тама шалаушылар мен  челленджге 

атсалысқандар қатары к�п болды.

Ал Ықылас атындағы ұлттық 

музыкалық аспаптар мұражайы 

ұ й ы м д а с т ы р ғ а н  о н л а й н - к � р м е 

«Ұлы даланың ұлы ақыны – Абай» 

деп аталды. Экскурция барысын-

да  мұражайда  сақтаулы тұрған 

ақынның �зі ұстаған домбырасы 

к�пшілік тің қызығушылығын тудыр-

ды. Мұндай жәдігердің мұражайда 

барын білмейтіндер оның қашан, 

қайдан әкелінгенін сұрап, к�рермен 

мен мұражай мамандары арасында 

 шынайы қызығушылықтан туындаған 

сұрақ, жауап орнады.

( з  к е з е г і н д е  « А л а т а у »  д ә с -

т ү р л і  � н е р  т е а т р ы н ы ң  ә н ш і с і 

Ж . М ұ с а ғ а л и е в т і ң  « М е н  б і р 

ж ұ мба қ а да м м ы н он ы да ой ла » 

тақырыбындағы онлайн-концерті 

де к�п к�рермен жинай а луымен 

ерекшеленді. Мұндай ерекше ша-

раны Жамбыл атындағы және Бе-

га лин атындағы кітапхана лар да 

ұйымдастырды. Алғашқысы «Абай 

– алаштың темірқазығы» аталған 

бейне-к�рме болса, екіншісі «Абай 

�рісіне, ақындық к�зқарасының кеңдігі 

мен тереңдігіне, Абай парасатының 

қуаттылығына таңғаласың. Осының �зі 

оның Шығыс пен Батыс мәдениетіне 

қатыстылығын байқатады». «Абай – 

қазақтардың ғана емес, барлық түркі 

халықтарының да рухани әкесі. Абай – 

біздің ортақ игілігіміз» деп жылы лебізін 

білдіреді. 

Түркияның белгілі мемлекет қай-

раткері Намык Кемал Зейбек «Абай 

адамзатқа қажет. Біз Қожа Ахмет 

Ясауиді, Абайды, �ткен ғасырлардың 

басқа дана адамдарын �з әкелеріміздей 

біліп құрметтеуіміз керек» деп ерекше 

мән береді.

 Абай шығармашылығы Еуропа 

мен АҚШ-қа да белгілі. Қазақ ақын-

жазушыларының үлкен досы Леонард 

Кошут қаламынан Абайдың 20 �леңі 

неміс тіліне аударылған. Ол Берлиннен 

«�зіндік, қайталанбас, терең мағына 

мен маңызға толы Абай с�здерінің 

інжілдік-шығармашылық қуаты» �зін 

таңғалдырғаны туралы жазады. «Оның 

поэтикасы сіресіп қалған дәстүрлерді 

�лең құрылысына, бейнелілігіне, 

 дауыс ырғағына дейін бұзады, аудар-

машы ақын алдына күрделі мәселелер 

қояды...» деп таңданады ол. Абай 

�леңдері  авторды түрлі к�ңіл күйде 

– батыл, мазасыз, ойлы, қайғылы, 

жалғыз етіп к�рсетеді. Мұның бәрі 

бізге, ХХІ ғасыр оқырманына арналған. 

Абай үнінің ғажайып күші туралы ай-

тудан Францияда Мадлен және Аль-

берт Фишлер жалыққан емес. Ақын, 

философ,  ойшыл пікірінше, «халықтар 

арасындағы қарым-қатынас �зара баю, 

ұғынысу және құрметтеу негізінде 

қалыптасуы тиіс. Абайдың «Ескендір» 

п о э м а с ы н д а ғ ы :  « Ж а қ с ы  б о л с а ң , 

жарықты кім к�рмейді, (з бағаңды 

�зіңнен кім сұрайды?!» деген с�здеріндегі 

философиялық ой-толғаныстарда �сиет 

пен ғибрат үнемі байқалады». Ресей 

әдебиеттануы Абай шығармашылығына 

ерекше қызығушылық танытады. 

Шығыс-танушы, түркітанушы-ғалым 

Владимир Гордлевскийдің 1914 жылы 

шығыстанушы, академик  Николай 

В е с е л о в с к и й д і ң  7 0  ж ы л д ы ғ ы н а 

арналған «Шығыс жинағына» Абай 

мен Міржақып Дулатов шығармаларын 

е н г і з д і .  Р е с е й  Ж а р а т ы л ы с т а н у 

ғылымдары академиясының академигі 

Қазбек Сұлтанов «Абай Құнанбаев 

шығармашылығын қазіргі зерттеу 

тұрғысында оның қазақтар үшін маңызы 

орыс әдебиетіндегі Пушкин р�лімен 

салыстыруға келеді» деп жазады. 

Тәуелсіздік жылдары Абайдың 

ақындық дауысы ағылшын, бело-

рус, болгар, корей, моңғол, неміс, 

поляк, түрік, француз, парсы, урду, 

қытай, украин, �збек, араб, башқұрт, 

қарақалпақ, қырғыз, латыш,  парсы, 

татар, тәжік, эстон, түрікмен, чех, якут, 

жапон, ұйғыр, т.б. тілдерінде с�йледі. 

Жаңа аудармалар қазақ ақынының 

жарқын да қайталанбас жыр әлемін 

ашып берді. Корей тіліне Абайдың 

100 туындысын аударған Ким Бён 

Хактың ақын мұрасы туралы «жүйрік 

аттың шабысын бейнелейді, �мірлік 

күш-қуатқа толы. Оның арғымақтары 

г ү л г е  т о л ы  д а л а м е н  ж е л і п  к е л е 

жатқандай әсер беріп, қоршаған  ортаны 

таңғалдырады. Мифтік тұлпарларға 

айналған бұл арғымақтар даланың 

үстінен бірде шапшаң ұшса, бірде 

Қазақстанның ашық аспанында бай-

салды қалықтайды» деп суреттегені 

сүйсіндіреді.

 Абайдың «Күз» және «Қансонарда 

бүркітші шығады аңға» атты �леңдері 

«Жаңа дәуірдегі қазақ-америка әдеби 

ынтымақтастығы» ғылыми жоба-

сы деңгейінде шыққан «Жазғы кеш, 

даладағы түн, алтын бидай жері: қазақ 

әдебиетіндегі қоршаған әлем» атты 

ағылшын тіліндегі қазақ әдебиеті анто-

логиясына алғаш рет енгізілді. Кітаптың 

 Вашингтонда �ткен тұсаукесерінде 

Смитсоновский институтының Азия 

мәдениеті ж�ніндегі бағдарламалар 

д и р е к т о р ы  П о л  Т е й л о р  � з і н і ң 

философиялық және әлеуметтік 

маңызын жоғалтпаған Абай  поэзиясы 

м е н  м у з ы к а с ы н ы ң  с ұ л у л ы ғ ы н , 

терең мағынасын АҚШ-та қалың 

жұртшылыққа жеткізуді міндеттеріне 

алғандығын айтты. Абай поэзиясы 

америкалық оқырман қызығушылығын 

т у ғ ы з у д а .  Ж а ң а  б а с ы л ы м д а р д а 

әкесінің емес, Отанының ұлы болуды 

армандаған қазақ халқының лайықты 

ұлына деген құрмет жалғаса түсуде. 

Шетелдік оқырманның ұлы ақын, 

ойшыл мұрасына қызығушылығын 

арттырғаны белгілі. Абай – бүкіл адам-

зат игілігі. Оның поэзиясы – мәңгілік 

поэзия, даналықтың, махаббат пен 

адалдықтың поэзиясы. Ғұлама ақын, 

ойшыл Абайдың мұрасын жаңаша 

ұғыну жалғаса береді, оның жалынды 

�леңдері ешқашан да �зінің күшін 

жоғалтпайды. (йткені Абай халықпен 

мәңгі жасайды. 

Қ.ИЗАМБЕКОВА,
ҚР Ұлттық кітапханасының 

«Қорды қабылдап алу, бақылау және 
толықтыру» қызметінің жетекшісі

АДАМ ЖАНЫНЫҢ ЕМШІСІ

ДАНА ТАҒЫЛЫМЫНА ТАҒЗЫМ

АЙТУЛЫ ШЫҒАРМАНЫҢ 
ЖАҢА БЕЙНЕСІ

Абайдың шығармашылық қызметінің негізгі мұраты – адам тәрбиесі. Абай еңбек пен 
адамгершілік, өнер мен білім, өнеге мен тәлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз 
сияқты қасиеттердің асыл үлгілерін жырымен де, ғақлияларымен де жеткізе білген 
ғұлама. Ақын адамның ең қымбат кезі – жастық шақты оқу мен ғылымға жұмсауды 
еске салады. Поэзияда, музыкада, қоғамдық-азаттық ой-пікір саласында өлмес-өшпес 
шығармалар берген Абай қазақ халқының өткен замандағы өмірін зерттеуші дара 
тұлға.

10 тамызда Үкімет қабылдаған қаулыға сәйкес «Абай күні» Алматыда алғашқы рет ресми түрде аталып өтті. 
 Салтанатты шараның басы Абай алаңында басталып, оған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев, белгілі абайтанушы 
ғалым Мекемтас Мырзахметов, қаламгерлер Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов, Роллан Сейсенбаев,  Мұхтар Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры Кенжехан Матыжанов сынды зиялы қауым өкілдері қатысты. 
Қала әкімі Бақытжан Әбдірұлы дананың  дара күнімен   жиналған қауымды құттықтады: «Абайдың туған күні 
ресми мереке болып белгіленді. Бұл күн қазақтың мәдениетін, әдебиеті мен поэзиясын бейнелейді. Президент 
жариялаған ұлы ойшыл және жазушының 175 жылдығы ақынның поэтикалық, философиялық еңбектерінің 
ғылыми-зерттеу жұмысын жандандырмақ. Абайдың мұрасы әлі зерттелу керек. Бұл ретте ұлы Абай айтқан прин-
циптер, яғни еңбекқорлық, білімге деген құштарлық, адамзатты сүю мен ой тазалығы туралы пікірлері өзектілігін 
жоймайды» деді. 

– дана, Абай – дара қазақта»  деген 

тақырыптағы онлайн-к�рме, кон-

церт тік бағдарламаға ұласты.

Алматы қалалық білім басқармасы 

да «Абай күніне» бірнеше шара 

ұйымдастырыпты. Оның алғашқысы 

а қ ы н н ы ң  � л е ң д е р і  м е н  « Қ а р а 

с�здерін» мәнерлеп оқудан кон-

курс  болса,  екіншісі facebook және 

instagram әлеуметтік желілеріндегі 

бейне- роликтен тұрады. Бұл шараға 

Алматы қаласындағы мектептер 

мен колледж дердің оқушылары 

да қатысты. Бұдан б�лек, Алма-

ты қаласындағы бірнеше ғылыми-

зерттеу институттарында ақынның 

шығармашылығын зерттеуге байла-

нысты ғылыми-конференциялар мен 

семинарлар да �тті. Оған осы ғылыми-

зерттеу институттарының магистрант-

тары мен докторанттары қатысып, �з 

зерттеулерінің ерекшеліктерін ортаға 

салды.

Бұл шарадан Қастеев атындағы 

мұражай да шет қалған жоқ. Олар 

мер зімді басылымдарда жарияланған 

Абай туралы мақалалардан к�рме 

ұйымдастырып, соларды к�рерменге 

онлайн форматта таныстырды.

Жалпы Алматы қаласы ұлы ой-

шылға арналған шараларды жоғары 

деңгейде �ткізе білді.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
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Абай туралы әңгімеміздің, әлбетте 

арқа тірегі – 2уезов Мұхтар Омарханұлы-

ның жауһар мұрасы. Соған орай жаңа 

�зіміз арқа тұтып, сүйенген  абайтанушы, 

 жазушы-драматург Т�кен Ибрагимов 

былайша толғанады: «Жер әңгімеші 

болған соң, ел әңгімеші» дейді Мұхтар 

Омарханұлы,...сол Абайдың шыр еткен 

даусына куә Сырт Қасқабұлақ: Шолпан 

тауының үстіртіндегі жазықты жоталардың 

бірі, аласалау д�ңше т�мпешігі, жары 

бауырынан тесіп аққан к�зден – к�з 

қайнардан бас алады да оңтүстікке қарай 

жүлге қуалап қарсысындағы Ералы қорық 

жазығына қарай қасқая құлап ағады... 

ылғалы мол жылдары бұлақ аяғы қалың 

шалғынды жарып барып Ащысу �зені ар-

насына сарқатын жылдары аз болмапты».

Ұ л ы  а қ ы н  ш а ң ы р а ғ ы н а  3 4  б а с 

шырақшы болған марқұм Т�кен ағамыз 

айтқандай, Құнанбайдың екінші әйелі 

Ұлжан екінші ұлын дүниеге әкелген 

еді. Оның азан шақырып қойған аты 

– Ибраһим болатын, кейін әжесі Зере 

еркелетіп Абай атанып кетеді .  Ал, 

енді ғұлама 2уезов жазған «Абайдың 

�мірбаянын» оқып к�релік: «Абайдың 

�з әкесі Құнанбай, атасы – (скенбай, 

арғы атаcы – Ырғызбай. Аталарының 

барлығы да ру ішінде үстемдік жүргізген 

адамдар. Ақынның бұлардан арғы аталары 

 Айдос, Олжай болады. Олжайдың үш ұлы: 

Айдос, Қайдос, Жігітек. Тобықтының 

атақты биі Кеңгірбай – осы Жігітектің 

баласы. Қайдостан Б�кенші, Борсақ 

 тарайды... Ырғызбайдың бірнеше  баласы 

болған.  Олары:  Үркер,   Мырзатай, 

 Жортар, (скенбай. Ырғызбайдың �зге 

балаларының ішіндегі ең артығы (скенбай 

болады... Құнанбай екі жылдай аға сұлтан 

болады... Абай Құнанбайдың 41 жасында 

туған... Екінші әйелі Ұлжан... Бұдан туған 

балалары: Тәңірберді, Ыбырай (Абай), 

Ысқақ, Оспан». 

Абайдың дүниеге келуі жайында 

ақынның ш�бере інісі Ысқақов 2рхам 

Кәкітайұлы да �з естелігінде: «Құнанбай 

ауылдары бір қоныста ұзақ отырмайды, 

он-он бес күнде жұрт аударып к�шіп 

отырады. Қалың жылқы ауыл маңын 

шұбырынды дабыл қылып, тез тоздырып 

тастайды. Бұл жайлаудан июль айының 

бас кезінде қайта к�шіп, жоннан асып 

Барлыбай, Тоңаша �зендеріне аз күн 

аялдап, қозы қырқып, күзем алады да, 

Шыңғыс тауынан бауырға аса к�шеді... 

Бұл бауырда бос су, аққан бұлақ жоққа 

есеп. Малды ауылдар қонған жерінде 

бір жылдан бері құлап, құмдап қалған 

құдықтарын аршып, астау, қауғамен 

малын суғарып, қандыра алмай сарсаңға 

түседі. Сондықтан үдере к�шуге салады. 

Үдере к�шу деген жүгін ерте салқында 

артып, қонған жеріне итарқа, жаппа тігіп 

малын сулатып, сарықтатып, адамы шай 

қайнатып ішіп дамылдайды да, түстен 

кейін тағы к�шеді. Сондай қалыппен 

к�шкен Құнанбай ауылдары Қасқабұлақ 

деген бос сулы қонысқа келіп қонады. 

Таудың т�скейінен күнбатыс жағындағы 

ойқұдық даласына қарай ағып, к�лемі мың 

қойдың қотанындай жеті жерінен атқылап 

шығып жатқан к�зі бар даңғайыр м�лдір 

сулы бұлақ – Құнанбай, (скенбайдың 

күзеуі. Үдере к�шіп, шаршап-шалдығып ел 

бұлақтың екі жағындағы қалың шалғынға 

үлкен үйлерін тігіп орнығып, жайланып 

қалады. Сол қалыпты әдеті бойынша 

Құнанбай ауылы Қасқабұлаққа келіп 

қонғаннан кейін 1845 жылы ескіше 10 

август күні Құнанбайдың екінші әйелі 

Ұлжан толғатып, бір ұл дүниеге келеді» 

деп, ақынның туған күнін нақты к�рсетеді. 

 Қазақстан Үкіметінің 4 тамыздағы 

қаулысымен Абай күні – 10 тамыз деп 

бекітілді. Сонымен, ұлы ақынның туған 

күнін елімізде жаппай бір күні мерекелейтін 

болдық. К�птен күткен шешім: Абай – 

ол жол-ж�некей жолығатын жан емес. 

Ұлы ақын �мірі мен шығармашылығы 

жайлы ойланғанда �з басым хәкімнің 

жап-жарық, сәулелі, бірақ «соқтықпалы, 

соқпақсыз» тауқыметті сапарының т�рт 

кезеңін айқын ажыратамын. Бұл арада, 

мәңгілік айналыста болып, ұрпақтан 

ұрпаққа ауысар жыл мезгілдеріндей т�рт 

кезең – жай ғана уақыт �лшемі емес. Бұл 

– туған халқын дүниежүзіне мойындатқан 

даралық пен даналықтың т�рт кезеңі. 

Бірін-бірі толықтырып тұратын, біреуі 

болмаса, ақын сыры солғын тартатын, 

терең мән-маңызын түсінуің екіталай, 

�зегі �зара тамырлас т�рт кезең. Олар 

бала Абайдың дара Абайға айналған 

мәңгілікке сапарының сабақтас  буындары. 

Осы орайда «ұлылықтың аталған т�рт 

кезеңінің ара-жігін қалай ажыратамыз?» 

деген сауалға Абай сәулесінің �зі-ақ жол 

сілтейді. Ақын �мірінің біз таныған т�рт 

кезеңі, �мір мен �нер сапарының т�рт 

 тарауы: оның біріншісі ұлы ақынның мына 

бір жұмбағымен қоса шешіледі: «Сыналар, 

ей, жігіттер, келді жерің, Сәулең болса, 

бермен кел талапты ерің. Жан құмары 

дүниеде немене екен? Соны білсең – 

әрнені білгендерің... Мұның шешуі – 

Білмекке құмарлық (ақынның осы және 

басқа да жұмбақтары тұңғыш рет М.2уезов 

«Қазақстан» баспасынан шығарған 1933 

жылғы толық жинақта жарияланған). 

Олай болса...

«ЖАН ҚҰМАРЫ 
ДҮНИЕДЕ НЕМЕНЕ ЕКЕН?»

Білмекке құмарлық.. .  Сонымен, 

білмекке құмарлық к�кірегін ашқан 

Абайдың бір ақиқаты – жан мен рух 

мәселесі. Бұл алғыр жастың инемен құдық 

қазғандай табанды ізденісінің, талмай 

оқуы мен тоқуының арқасында тапқан 

олжасы, ақиқатқа жақындауы еді. Ес 

білгенінен бастап �мір сүру �неріне ден 

қойған ол заман тасқыны қақпақылға 

салатын, толқын тұтқынындағы ескексіз 

қайық емес еді.  Абай тірлік тыны-

сын кәнігі тамыршыдай аңдап, адам 

баласының бүгінгі жағдайымен қатар 

ертеңгі болашағын барлап, оның бақыты 

үшін күрескен қайраткер. Ақынның ең 

алдымен жырлағаны да Адам бақыты 

болатын. Алланың алты алашқа тартуы – 

Абайды �зіне қонған Ақиқат ұшқынына 

ж а қ ы н д а т ы п ,  е л - ж ұ р т ы н  ж а р ы қ қ а 

 бастаушы біртуар тұлға ретінде таниты-

нымыз да содан. 

Хәкім адам бақытына қарама-қайшы 

нәрсенің бәріне қарсы шыға отырып, айна-

ласын түзетіп, тура жолға салуға  тырысты. 

Бұл үшін ол, ең әуелі, жан мен тәнді 

жаңылыстырып, адаспауға шақырады: 

«(лсе �лер табиғат, адам �лмес,/Ол бірақ 

қайтып келіп, ойнап-күлмес./«Мені» мен 

«менікінің» айрылғанын/«(лді» деп ат 

қойыпты �ңкей білмес». Білмекке құмар 

ақын �зі таныған тылсым табиғат сыры 

туралы к�зқарасын одан әрі былайша 

 дамытады: «Ақыл мен жан – мен �зім, 

тән – менікі,/«Мені» мен «менікінің» 

мағынасы – екі./«Мен» �лмекке тағдыр 

«Сені біз сайламадық па?» деп елдің 

бұлданғанымен күні �теді. Екінші жылы 

кандидатпен аңдысып күні �теді. Үшінші 

жылы сайлауға жақындап қалып, «тағы 

болыс болып қалуға болар ма» екен деп 

күні �теді. Енді несі қалды?». Ойшылды 

одан әрі тыңдап к�рейікші: «Болыс пен 

биді құрметтейін десең, құдайдың �зі бер-

ген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып 

алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық 

пен биліктің ешбір қасиеті жоқ»... Ақын 

с�зінің, �кінішке қарай, әлі де �зекті 

екенінің куәсіміз. 

Ұлтымыздың ұлық мінезін құлдық 

құрты осылайша іріте берген. Басқыншы-

лардың толып жатқан алым-салықтары 

шаруа адамын иығынан жаншып, қазақ 

жермен-жексен күй кешті. Жемқорлық 

пен жағымпаздық, парақорлық пен 

арызқойлық асқындап, тіпті ел бастар 

тұлғалар да жеке ел болудан күдерлерін 

үзіп, б�тен жұрттың табанына түскен ит 

тірліктен жүректері шаншиды: «Алдыңғы 

ұрпақ бізден бақыттырақ екен» деп 

Құнанбай дертті, «(здеріңді түзелер дей 

алмаймын, (з қолыңнан кеткен соң енді 

�з ырқың... К�к тұман – алдыңдағы келер 

заман» деп Абайдың жүрегі қарс айры-

латын күн әлі алда. Ресей құлдығынан 

құтылудың соңғы бір мүмкіндігі қазақтың 

 Хожа-Хафизде, батыр жыры – Фердоуси-

де к�рінетін...» (М.2уезов «Абай жолы»).

Енді, міне, туған қазағының киелі 

салт-дәстүрі мен �нері де жас дарынның 

ақылына нәрлі  азық болып,  қазақ 

сахарасының түкпір-түкпірінен жеткен 

асыл қазынадан жаны мол қуат алады. 

Үй ішінде қос анасы бастап айтатын 

аңыз әңгімелер мен батырлық  жырлары, 

қ и я л - ғ а ж а й ы п  е р т е г і л е р  А б а й д ы ң 

жүрегіне Алланы қондырып, адамға деген 

сүйіспеншілігін арттыра берді. Бұдан соң 

ол адалдық пен әділеттен басқаны, тіпті 

есту мен к�руден қалғандай: «Алла деген 

с�з жеңіл,/Аллаға ауыз қол емес./Ынталы 

жүрек, шын к�ңіл,/(згесі хаққа жол емес», 

демек, мынаны есте ұста:  «Махаббатпен 

жаратқан адамзатты,/Сен де сүй ол Ал-

ланы жаннан тәтті,/Адамзаттың бәрін 

сүй бауырым деп,/Және сүй хақ жолы 

осы деп әділетті». Абай үлкендердің 

айтқан нақыл с�здерін, жұмбақтары мен 

жаңылтпаштарын пайымдай отырып, 

айналасындағы к�рген-білгенін ақыл 

таразысына тартады. 2рбір с�здің түп-

тамырына үңіліп, оның айтылуының 

себеп-салдарын салмақтауға, әрбір ойдың 

нысанасын тап басуға тырысады. 

Сәулелі шаңырақта небір ақын-

жыраулардың айтқандарын зерделей 

Мұны және басқа да тырнақалды �лең-

дерін суырып салып айтқанда ақын 

он жаста еді. Білмекке құмар жанды 

 ма залаған сұрақтары басынан асады. 

Бірақ маңайындағының бәрі де ақыл 

айтуға жорға болғанымен, күнделікті 

тірлікте соның к�пшілігінің сүрініп жата-

тыны қалай екен? «С�зіне қарай кісіні ал, 

Кісіге қарап с�з алма». Замандастарының 

аумалы-т�кпелі қарым-қатынасы, бел 

алған әділетсіздік, беттен басқан надандық 

зардабын тартқан халқының мүшкіл 

хәлінен жаралы жүрегін жырмен жазады, 

«Ақылмен қара қылды қырыққа б�лмекке, 

2р нәрсеге �зіндей баға бермекке», яғни 

таразы да, қазы да �зі болмаққа дайын-

далады. 

Қоршаған дүниеге, адам баласының 

мінезіне байланысты қылаң берген 

алғашқы ой ұшқындары жалындай келе 

Абай жолына жарық түсіреді: «2зелде 

құдай тағала хайуанның жанынан адамның 

жанын ірі жаратқан, сол әсерін к�рсетіп 

жаратқаны... бір нәрсені сұрап білсем 

екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден 

шығып кететұғын құмарымызды, ержет-

кен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып 

ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым 

тапқандардың жолына неге салмайды 

екеміз?..». Осылайша, тірліктің сансыз 

Данышпан әке жайында дана пер-

зентінің ағынан жарылған мадақ с�зіне 

Құнанбай қажы әбден лайық еді. Себебі, 

бұл – шынайы лебіз үміт артқан ұлының 

ғана емес, оны білетін барша жұрттың 

аузындағы с�з болатын: «Барды ішіне 

жиып, буылып, құрсауланып қалды. 

Мұның бетіне екі рет к�лденеңнен қарап 

�ткен Алшынбай, таңдана түсіп, сүйсініп 

қалды. «Берік, берік! Бүйрегі без емес, тас 

болар!..» деп ойлады... Құнанбайды �зі 

к�ріп жүрген атқамінер ішінде б�лекше 

бағалайтын бір себебі: осындай жердегі 

ерекше ұстамдылығынан, бойын бер-

мес тұйықтығынан болатын». Жауһар 

романдағы Қодар мен Қамқа оқиғасына 

әке мінезіне деген перзентінің таңданысы, 

оның тәрбие мектебінің бір ғана дәрісі. 

Білмекке құштар, үйренуге тоймаған 

жас үшін Қарқаралыда естіген Ш�же мен 

Балта ақындар жырының да жарыққа 

бастар, тура жолға салар терең тағылым 

екені анық: «С�з мәнісін білерлік кейбіреу 

бар,/Абайлар әрбір с�зді �з халынша. Абай 

Ш�же ақын айтқан «(з басыңды зор етіп, 

Теңдес қайдан табарсың?/Ағайынды жат 

біліп,/Жақынды қайдан табарсың?..»  деген 

нақыл с�зді кейін �з тұсынан  былайша 

зерделейді: «Менсінбеуші ем  наданды,/

Ақылсыз деп қор тұтып./Түзетпек едім 

 заманды,/(зімді тым-ақ зор тұтып». 

2сіресе, әкесінің Абайды таңырқатқан 

табиғи болмысы, оның жан-тәніне сіңіп, 

азамат ретінде қалыптасуының арқа 

тірегіне айналады. Тағы да «Абай жолына» 

жүгінелік: «Құнанбай аға сұлтан болды 

да, �згелерінің қатарынан озғындап кетті. 

Онда әкімдік бар. Сыртқа да, ұлыққа да 

жақындық бедел бар. 2рі қолы ұзын, мал-

ды. С�зге жүйрік, мінез бенен іске де алғыр. 

Осының бәрі, �з ортасын  бойымен басып, 

жыға беруге себеп болатын». «...Жүрісте, 

отырыста Құнанбай әлі тіп-тік. Қазіргі 

бет ажарында қобалжу да жоқ. (з ойын 

қинап, алаң еткен кісі емес... Бір Тобықты 

емес, бір ғана қала адамдары емес, тіпті 

барлық �р мен ылди дейтін сыбайлас 

елдердің бәрінің де басты адамдары кеп, 

бір жұмадан бері Құнанбаймен қоштасып, 

оң сапар тілеп, қамалып жүрген. Шендес, 

сырлас жақындардың, қарт замандас 

достардың бір алуаны «жарықтығым, 

асылым, құт берекем» деп кеп арызда-

сып, қоштаса да с�йлеген-ді... Құнанбай 

�мір бойы сараңдықтың құлы болған кісі 

емес. Бірақ ашылып-шашылғыш та емес. 

Парықсыз болмайын дейтін. Қарқаралыда 

қазақ салмаған мешіт салғызу сияқты іс 

болса, оған ақтарылып түсетін. Мына 

сапарда да сондай бір нәрсеге бекінген 

сияқты. Бірақ не істемегін, тіпті қатын-

балаға да айтқан жоқ. Барып орындап 

қайтса, сонда білдіреді. 

Мұхтар 2уезовтің «Абай  жолында», 

т і п т і  б а қ т а л а с  е л  ж а қ с ы л а р ы н ы ң 

Құнанбайдың қасиеттерін мойындауға 

мәжбүр болатыны да бар. Абай үлгі-�неге 

алатын Құнанбай әкесі дала дәстүрін берік 

ұстанып, �з қоластындағы ел қамын «қалт 

етпей күзеткен» қайраткер. Сондықтан 

қажыны білетіндердің оған деген құрметі 

де ерекше: «...Мұның бәрі қиялап айтқан 

Құнанбайдың қошеметі. Үндемей түйіліп, 

сұп-сұр боп отырған Құнанбай ол с�здерге 

к�п шіміркенген жоқ. Қайта, теріс 

к�ргендей мойын бұрып, Абайға қарап: 

– Одан да, не күтсеңдер де осы жаман 

қарадан күтсеңдерші! – деді...». Немесе 

«Осы шақта бір үлкен жұбаныш тапқандай 

боп бара жатыр. Бұны Ұлжанға айтқан бір 

с�зінде: – Артымда кім қалды дер болсам, 

тиянақ-сүйенішім жоқ емес. Жолы менің 

жолымнан басқа болса да, сенің балаң 

тірегім! Алдынан жарылғасын. Енді �з 

дегенін етіп-ақ к�рсін. Тарпаң ақыл ай-

тып, шаужайламаңдар! – деген болатын», 

«Абай мен Құнанбай ең соңғы сәтте үнсіз 

қоштасты. 2кесі ұзақ құшып, әлі аса 

қайратты қолымен қысып тұрып, Абайдың 

бетінен иіскеп, демін ұзақ тартып алғандай 

болды...» («Абай жолы»).

Семейлік абайтанушы ақсақал, талай 

жыл республикалық «Абай» қоғамдық 

қорын басқарған, ұлы ақынның жиені 

Ерсәлімов Балташ аға «Құнанбайдың 

қ у ғ ы н - с ү р г і н  к � р г е н  ұ р п а қ т а р ы » 

кітабында Қазақстанның халық жазушы-

сы, марқұм Қалтай Мұхамеджановтың 

т�ртінші атасы Күдері қожаның Құнанбай 

жайындағы айтқан с�здерін �з еңбегінде 

«Құнанбай Орта жүздің тұзы емес пе?! 

Келеден арнасы бір із емес пе? Қарадан 

хан  болса  да  рет і  бар,  Салмаңдар 

қу кеңірдек, қыл �ңешке... Кімің бар 

Құнанбайдан озып туған,  Айырма елді 

нағыз иесінен» деп келтіре отырып, одан 

әрі былайша тарқатады: «Ең алғаш 1824 

жылы бекініс болып іргетасы қаланған 

Қарқаралыда Құнекең аға сұлтандыққа 

кіріскен алғашқы кезеңнің �зінде орыс 

шіркеуі тұрғызыла бастайды. Уәли, Б�кей 

хан иеліктері К�кшетау, Қарқаралы 

�ңірлерінде патша �кіметінің бекініс, 

округтерінің ашылуы Құнекеңді қатты 

ойландырады. Ұлт дәстүрін,  рухын б�тен 

пиғылдан сақтау мақсатын к�здеп және 

�зі тікелей мұрындық болып салғызған 

мешіттің тарихы Сібір қырғыздарының 

шекара бастығы полковник Клейст 

мырзаға арнайы хат жазуынан басталады 

екен». Абайдың «2бдірахман �лгенде» 

перзентіне арнап айтатын с�здерінің, 

асылы, хәкімнің �мірлік ұстанымы екені 

айдан-анық: «Тұла бойың ұят-ар едің, 

Ескеріп істеп, ойлаған. Тәуекелге нар едің, 

Талаппен терең бойлаған. Ерлікке де бар 

едің, Үйренуге тоймаған. Жасқа жас, ойға 

кәрі едің, Атаңның атын жоймаған».

Болат ЖҮНІСБЕКОВ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, абайтанушы

ЖОЛ-ЖӨНЕКЕЙ
ЖОЛЫҒАТЫН ЖАН ЕМЕС

жоқ әуел бастан,/«Менікі» �лсе �лсін, оған 

бекі.../Адам ғапыл дүниені дер менікі,/

Менікі деп жүргенінің бәрі оныкі./Тән 

қалып, мал да қалып, жан кеткенде,/ 

Сонда, ойла, болады не сенікі?».

Расында да, сонда біздікі не осы? Ой-

шыл жетінші және қырық үшінші қара 

с�здерінде жан туралы ойларын одан әрі 

тереңдете түсіп, енді оны «жанның тамағы» 

және «жан қуаты» деген тұжырымдарымен 

былайша байытады:   «...�рістетіп, �рісімізді 

ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды 

к�бейтсек керек, бұл жанның тамағы еді. 

Тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас 

ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, 

ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, 

ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді 

жас күнімізде билеп жүр екен. Ержеткен 

соң, күш енген соң, оған билетпедік. 

Жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге 

к�ңілменен қарамадық, к�збен де жақсы 

қарамадық, к�ңіл айтып тұрса, сенбедік». 

Ендеше, бір уақ к�збен де, к�ңілмен де 

зер салайықшы: «Дүниенің к�рінген һәм 

к�рінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса 

денелеп білмесе, адамдықпен орны бол-

майды. Оны білмеген соң, ол жан адам 

жаны болмай, хайуан жаны  болады», 

«Адам ұғылы екі нәрседен: бірі – тән, 

бірі – жан... жан қуаты басында кішкене 

болады, ескермесе жоғалып та кетеді, 

ескерсе, күтіп айналдырса, зораяды 

деп. Жан қуатымен адам хасил қылған 

�нерлері де күнде тексерсең, күнде  асады. 

К�п заман тексермесең,  тауып алған 

�неріңнің жоғалғандығын және �зіңнің 

ол мезгілдегіден бір басқа адам болып 

кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған 

�нер: «ал мен жоғалдым» деп хабар беріп 

жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әуелгі 

табуыңнан қиынырақ тиеді». 

Демек, жан қуаты тұрақты «күтім» 

мен қамқорлыққа зәру екен. Оны бір 

жоғалтқан соң, қанша қусаң да жетуің 

қиын-ақ. Абай шыр етіп, дүние есігін 

ашқан орта – Жарық, сәулелі шаңырақ 

болатын. Кез келген сәбиге жаратылы-

сынан «кішкене болса» да жан қуаты 

дариды. Бірақ оны «үлкейтудің» тікелей 

�зіңнің ынта-ықыласыңа байланысты 

екенін ескермейтіндер қаншама! Ал, ақын 

әуелден сәулелі, мақсаткер ұрпақ бола-

тын, әйтпесе �зге к�птеген қарындастары 

секілді қоршаған қараңғылық ұйығына 

жұтылып кете берер еді. Хәкім «ақылды 

кісі мен ақылсыз кісінің... парқын» 

таразыға тарта келе мынадай �сиет ай-

тады: «Егерде есті кісілердің қатарында 

болғың келсе, күнінде бір мәртебе, бол-

маса жұмасында бір, �зіңнен �зің есеп ал! 

Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі �мірді 

қалай �ткіздің екен, не білімге, не ахи-

ретке, не дүниеге жарамды күніңде �зің 

�кінбестей қылықпен �ткізіппісің? Жоқ, 

болмаса, не қылып �ткізгеніңді �зің де 

білмей қалыппысың?». (кінішке қарай, 

күн мен жұма түгілі, бүкіл �міріміздің 

қалай �ткенін білмей қалатындарымыз 

қаншама!? 

Хәкімге надан жұртты тәрбиелеу аса 

ауыр тиді, тіпті осы талабының �міріне 

қауіп т�ндірген кезі де аз емес. Мәселен, 

1898 жылғы маусымда Мұқыр болысын-

дағы сайлау кезінде болған одағай 

оқиғаға байланысты «Үкімет билігіндегі 

с е н а т қ а  ш а ғ ы м  п і к і р і н »  қ а р а ң ы з . 

Орыс патшасының отарлық бұғауы 

ал қымнан сығымдап, қазақ қоғамын 

әбден тұншықтырып тұрған. «Сексеуіл» 

саясатының бір ғана сойқаны – болыс 

сайлауы алауыздық отын �ршітті. «Осы 

күні қазақ ішінде «ісі білмес, кісі білер» 

деген мақал шықты. Оның мәнісі «ісіңнің 

түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, 

айлалығынан жетерсің» деген с�з. Үш 

жылға болыс сайланады. 2уелгі жылы 

соңғы ханы Кенесары бастаған ұлт-

азаттық к�терілісінің қанға боялуымен 

бірге келмеске кеткендей болатын. Ел 

жақсысы етігінің тұмсығымен жер шұқып, 

қазақ құлдық қамытын мықтап киді.

Бала Абайдың, әзірге қоғам ахуалы мен 

адам райынан секем алатындай, ертеңіне 

алаңдайтындай жайы жоқ. Білім мен 

�нерге зерек жас әжесі Зере мен анасы 

Ұлжанның сырттағы дүрдараз дүниеден 

аулақтау, ерекше әлемінде ержетіп келе 

жатты. Ол «�зге баладан г�рі басқа бір ер-

мек, б�лек бір дос тапты. Онысы, әсіресе 

әжесі. Одан қала берсе – шешесі. Абай 

биыл ғана анық байқады. Бұның әжесі 

бір түрлі шебер әнгімеші екен. Қызық 

с�йлейді. 2ңгімесінің барлық жерін дәмді 

ғып, қызықтырып айтады... 2жесі әуелде 

к�п-к�п ертектер айтқан. «Еділ-Жайық», 

«Жұпар қорығы», «Құла мерген» – бәрі де 

айтылды... жалықпай ылғи ғана ынтыға 

тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап, айтпай 

қойса, �з шешесіне жабысатын. Ұлжан да 

к�п әңгіме білуші еді. Ол к�бінесе �леңді 

с�зді жиі айтады. Оқымаған шешесінің әлі 

күнге ұмытпай, білдірмей, сақтап жүрген 

зейініне таңғалады. Нелер ескі заман 

жырларын, айтыс, �сиет, әзілдерін де к�п 

айтып береді. Екі анасын к�ңілдендіріп 

тағы айтқызу үшін кейде �зі де қаладан 

әкелген кітаптарының ішінен «Жүсіп 

– Зылиқа» сияқты қиссаларды оқып 

береді» (М.2уезов. «Абай жолы»). Ақын 

білімдіден шыққан осындай әңгімелердің 

айтылған жерінде қалмай, талапты жасқа 

кезігуін тілейді. 

«НҰРЫН, СЫРЫН КJРУГЕ... 
КJКІРЕГІНДЕ БОЛСЫН КJЗ»

Қасиетті бабалар �сиеті, зар заман 

ақындарының жырлары алғыр жасты 

�здеріне әбден баурап, санасына сіңіре 

береді. «Кішкентай күнінен ертек-әңгімені 

к�п сүйетін бала осы жазда, тіпті к�п есітіп, 

к�п біліп алған сияқты. Сондай шеше 

әңгімелеріне бар бейілін беріп жүрген 

күндердің бірінде бұл үйге екі б�где қонақ 

келіп қонды. Бірі – қартаң, бірі – жас 

қонақ. Жасын Абай біледі. Таныған жерде 

қуанып кетті. Ол былтыр жайлауға келіп, 

осы үйде үш күндей жатып, «Қозы К�рпеш 

– Баян Сұлуды» жырлап берген Байк�кше 

деген жыршы. Қасындағы қартаң кісіні 

Абай �зі білмегенімен, шешесі әбден 

 таниды екен... Барлас «Қобыланды батыр» 

жырын жырлады. Абайдың қазақ аузынан 

да, кітап ішінен де �мірі естіп білмеген ең 

бір сұлу, ең бір әсерлі, күшті жыры осы 

еді... Абай бұрын тағылым, үлгі – кітапта, 

білім, �нер – медреседе ғана деп түсінетін. 

Оған дастан шебері – Низами, Науаи, 

Физулиде, мұң нәзігі – Шайх-Сағди, 

келе Абай туған елінің саф �нерінің 

қайнарына құныға бас қояды: «Қазақта 

нелер «Баян-К�рпеш», талай «Ақбала-

Боздақтар» барын анық білмеуші еді. 

Тілі ұғымды, �мірі таныс болғаннан ба 

 немесе Барлас пен Байк�кшенің кезектеп 

айтқан жырларының кейде шырқаған, 

кейде қалқып баяулаған, кейде лекітіп 

соқтырып, ескектете желген әнінен бе? 

Бебеу қаққан қоңыр, майда баяу домбы-

радан ба? Қалайда болса, Абай бұл күнге 

шейін �мірінде дәл осы Барлас, Байк�кше 

баян еткен дастан, жырларға барабар еш 

нәрсе есітпеген сияқты болды... Барлас 

�з жырларына Асан қайғы, Бұқар жырау, 

Марабай мен Жанақ, Шортанбай, Ш�же, 

Сыбанбай, Балта, Алпыс ақынды – бәрін 

қоса, �зі құрбы �зге ақындар айтқан 

жырларды термелеп кетеді. Бұлардың 

ішінен заман зарын, к�п мұңын шертетін 

с�здерді, әсіресе б�ліп айтады. Барлас 

біреуді мақтап, біреуден сұрап жырлай-

тын ақын емес... «Ел ұйтқысы шайқалды» 

дейді. Бұрын Абай естімеген зар-шері 

сияқты» («Абай жолы»). 

Бала Абайдың сыртқы дүниенің 

құбыл малы екіжүзділігіне таңырқап, 

 себеп-сал дарына үңіліп, қарсы күрес ашу 

үшін, оның алдында «махаббат ғадауатпен 

майдан дасқан» мехнаты мол жол  жатты. 

Иә, ертерек болатын.. .  әзірге оған 

т�ңірегінде гінің бәрі таңсық. К�кейіндегі 

сансыз сауалдың жауабын демде білгісі-ақ 

келеді. Алайда �зінің «неге бұлайына» алған 

жауа бынан г�рі сауалы к�бейіп кетеді. Ере-

сектер шаруаға асыға ма, әлде білмегеніне 

ұяла ма, кейіс мінез к�рсетіп құты лады. 

Жеткіншектің айналасын тануы мен адам 

мінезін аңғаруы үшін үлкендер сәл мезірет 

білдірсе, соның �зі-ақ жетіп жатар еді. 

К�ргені мен естігені, білгені мен түйгені 

үйренуге тойымсыз талап кердің санасында 

қаттала беріп, �мірлік жан азығына айнала-

рын олар қайдан ұқсын. 

Бірақ ауылдағы к�зі ашықтардың 

к�рген-білгенінің Абайға аздық ететін 

күнге дейін де к�п қалмаған. Ақынның 

шығармаларынан отбасынан алған 

тәлім-тәрбиесі мен Ғабитхан молда-

дан ашқан  сауатын Семейдегі Ахмет-

Риза медресесінде одан әрі дамытып, 

�здігінен ізденуге мейлінше ден қоятынын 

аңғарамыз. Алайда айтқан насихатының 

«к�ңілсіз құлаққа» ұрынып, жаңағы 

«жартастың қаңқ етіп, түкті байқамасын» 

к�ргенде ол айналасынан күдерін үзуге 

шақ қалады. Жан сырын �лең с�збен 

б�лісіп, �мірінің соңына қарай жазатын 

қара с�здеріне сарқады. 

Жас Абай алғашқыда, тіпті адам-

дар арасындағы доғал әрекеттерге 

таңғалады: «Т�ркініңнің бергені  жауыр 

айғыр, Бауырыңды ұрайын бірге туған». 

сауалына жастайынан жауап іздеген ақын 

замандастарынан әлдеқайда ерте оянды: 

«Ой кіргелі тимеді ерік �зіме... (зі ермей, 

ерік бермей, жұрт қор етті», «Ақылға сәуле 

қонбаса, Хайуанша жүріп күнелтпек» дей 

келіп, ол �з тыңдаушысына «Соқтықпалы, 

соқпақсыз жерде �стім, Мыңмен жалғыз 

алыстым, кінә қойма!» деген �тініш ай-

тады. Абайдың бұл ақиқатқа жетуі де 

к�п кейін, әрине. Ал, оған дейін, жастық 

шақтың жалыны мойын бұрғызбағанын 

�зі де мойындайды: «Жасымда албырт 

�стім, ойдан жырақ, Айлаға, ашуға да 

жақтым шырақ». Хәкім �зіне жазылған 

ерекше тағдыр барын – ұйқыдағы елін 

оятуы, тыңнан жол салып, қарындастарын 

�ркениет т�ріне бастауы керек екенін 

ерте түйсінді. «Түгел с�зді тыңдауға 

жоқ» қазағының тағдырына алаңдаулы 

ақын: «Ақылға сәуле қонбаса, Хайуанша 

жүріп күнелтпек...» деп, надандық пен 

талапсыздыққа т�збек емес: «...Атымды 

адам қойған соң, Қайтіп надан болайын», 

«...білсек екен деген адамның баласы 

екенбіз» деп, замандастарынан к�ңілі 

қалса да келешегінен үміт күтеді. Зере 

мен Ұлжан аналарының к�мегімен халық 

ауыз әдебиетінің мәйегінен ауыздануы 

�з алдына, ауылға келетін ақындар мен 

әншілер, к�шелі ақсақалдар Абай атты 

«м�лдір бұлақтың» к�зін ашып, кең арнаға 

салып жібергендей болатын. Олар, әлбетте 

Құнанбайды іздеп келеді: бала Абай да 

ел жақсысының әкесіне жақын жүруге, 

ақылынан азық алуға тырысатынын сезеді: 

«Ары бар, ұяты бар үлкенге сен, (зі зордың 

болады ығы да зор».

 

 «БАСЫНДА <КЕ АЙТПАСА, 
АҚЫЛ ЖАРЛЫҚ»

Абай қос анасының жүрегінен мейірім 

жиып, ел ісіне араласқан шағында 

Құнанбайдай данышпан әкенің, замана 

қайраткерінің турашыл, қайтпас мінезінен 

ақыл мен қайратты үлгі етеді: «Басында әке 

айтпаса, ақыл жарлық,/Ағайын  табылмаса, 

ой саларлық». Ол «к�зінің нұрындай» 

к�ретін 2бдірахман ұлының айықпас 

қазасы үстінде де �зін сабырға шақыра 

отырып: «мінезге бай... жасынан түсін 

билеп, сыр бермеген» әкесін ерекше ардақ 

тұтады. «Арғы атасы қажы еді/Бейіштен 

татқан шәрбәтты. Жарықтықтың �нері/

Айтуға тілді тербетті» дей келіп, қажының 

асыл қасиеттерін атап-атап к�рсетеді: 

«мал түгіл жанға  мырза», «мұңды, шерлі 

алдын кернепті»,  «әділ, мырза ер», 

«тентекті  тыйып, жерлепті», «Қазақтың 

ұлы қамалып,/Іздеген жүзін к�рмек-ті./

Ақылынан ап қайтқан/ (лгенше болар 

ермекті», «Ол  сыпатты қазақтан/Дүниеге 

ешкім келмепті». 
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Төлеген МҰХАМЕДЖАНОВ, 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, композитор:

– Т�леген аға, бүгінгі �неріміздің жай-
күйі қалай? Оны одан әрі дамыту үшін не 
істеу керек деп есептейсіз?

– Бүг інг і  күні  б ізд ің  �неріміз , 

мәдениетіміз жақсы деңгейде деп айтуға 

болады. Мәдениет қызметкерлерін 

 даярлайтын айтарлықтай оқу орындары 

бар. Бұрын Кеңес �кіметі кезінде жоғары 

дәрежелі оқу орны тек қана консерватория 

болатын. Кейін театр факультеті б�лек 

шықты да, жеке театр институты құрылды. 

Қазір ол Темірбек Жүргенов атындағы 

үлкен академияға айналды.

Бүгінгі күні Нұр-Сұлтан қаласында 

Қазақтың ұлттық �нер университеті бар. 

Мұнда, біріншіден, мәдениет саласындағы 

мамандарды жоғары деңгейде даяр-

лайды. Екіншіден, Қазақстанда бұрын 

айналдырған екі-ақ симфониялық оркестр 

болатын. Ал бүгінде олардың қатары артып 

келеді. Алматының �зінде, Нұр-Сұлтанда 

қос-қостан бар. Қарағандыда, әрбір  облыс 

орталығында әйтеуір симфониялық 

оркестр лер жұмыс істейді.  Шынын 

айтқанда,  мұның барлығы тәуелсіз 

мемлекетіміздегі үлкен жетістіктердің бірі 

деп ойлаймын. 

Театрлар да ашылып жатыр. ТМД 

елдерін алайықшы. Мысалы, опера 

 театры Түркіменстанда жабылды. Баяғы 

кеңестік кеңістіктегі ешқандай мемлекетте 

жаңа ашылған опера театры жоқ. Ал біз 

 «Астана-Опера» театрын аштық. Бүгінгі 

таңда ол �неріміздің үлкен шаңырағына 

айналды. Нұр-Сұлтан қаласында «Астана 

Балет» театры, Қазақ ұлттық Хореогра-

фия академиясы ашылды. 2рине, осы-

мен тоқтауға болмайды. Осының бәрі 

мәдениет саласындағы оң құбылыстар деп 

санаймын.

Аяғын апыл-тапыл басқан жаңа аста-

наның әрбір күні есімізде. Нұр-Сұлтан 

қаласының дамуы, ең бірінші мәдениет 

саласымен байланысты. Қазір астанада 

республикадағы ең үлкен филармония бар. 

Осы филармонияда 500-ден артық адам 

жұмыс істейді. Шығармашылық ұжымдар 

да жетерлік. Бұл жағынан Нұр-Сұлтан 

қаласы Алматы қаласымен бәсекелесе 

алады. Сан жағынан да, сапа жағынан 

да теңдей.  Болашақты ойласақ, бұдан да 

зор жетістіктерге жету үшін Үкіметтің, 

жалпы мемлекеттің мәдениет саласына 

байланысты бағдарламасы болуы керек. 

Сол бағдарламаға орай бюджеттен ақша да 

б�лінгені дұрыс. (йткені бәрі бір-бірімен 

байланысты. Бағдарламаны қабылдап, 

іске асыру үшін міндетті түрде қаражат 

қажет. 

Меценаттықты да дамытуға к�ңіл 

б�летін мезгіл жетті. Дағдарыс болмай 

тұрғанда біраз �згерістер байқалған секілді 

еді. Сапар Ысқақов деген азаматымыз 

меценаттық ісін қолға алып, жап-жақсы 

іс-шаралар атқарып жүрген. Кезінде оған 

Қазақстанның таңдаулы меценаты атағын 

бердік. (кінішке қарай, дағдарысқа бай-

ланысты осындай жақсы дәстүр жалғасын 

таба алмады. Бірақ болашақта меценаттық 

туралы заң қабылданатын шығар деген 

үмітіміз де жоқ емес. Бұл заңға �нер сала-

сына ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 

салаға меценаттықтың пайдасы тиюі үшін 

нақты тұжырымдар енгізсек деймін. Салық 

жағынан, не басқа жағынан жеңілдіктер 

болса іскер азаматтарымыз үлесін қосар 

еді.

– Jнер деген қасиетті ұғым ғой. <р 
адамның басына қона бермейді. Jнер 
 жолына қадам басқаным үшін кімге борыш-
тармын деп ойлайсыз? Композитор ретінде 
қалыптасуыңызға олардың қандай септігі 
тиді?

– Адам �мірден лайықты орнын 

 табуы үшін міндетті түрде қолдау, үлкен 

тұлғалардың ж�н сілтегені керек. (мірімде 

маған қол ұшын беретін, ізгі ниетті, 

 парасатты жандар болмағанда, мен бүгінгі 

биігіме жете алмас едім. Міндетті түрде 

біреу саған ақыл айтуға тиіс, демеушілік 

жасауы қажет. Кезінде Семейде қызмет 

етіп жүргенімде Теміржан Базарбаев 

деген үлкен жүректі композитор азама-

тымыз менімен кездесіп, әуендерімді 

тыңдап к�рді. «Т�леген қарағым, компо-

зитор болуың керек. Талантың, талабың 

бар екен. Халқыңа керек азаматсың, 

 музыка жазуға жаралғансың. Бәрін 

 таста да консерваторияға бар, оқы» 

деп ақыл берді. Жай айтқан жоқ, кесіп 

к�рсем, оның себебі былай екен: Оқуға 

к е л г е н д е р д і ң  д е н і  у ы л ж ы ғ а н  ж а с . 

Менің жасым 25-те, жоғары білімім 

бар. Комиссиядағылар «кәрі жігіт» деп 

құжаттарымды қабылдағысы келмепті. 

2йтеу ір  Құдыс ағаның арқасында 

дайындық курсына түстім. 2йтпесе, елге 

кетіп қалар едім. Кейін ұлы компози-

тор Ғазиза Жұбановадан дәріс алдым. 

Ардақты ұстазым маған композиторлық 

жолға түсуге бағыт берді. Кейін консер-

ваторияны бітіріп жатқанымда «Т�леген, 

жақсы оқыдың, Лениндік стипендиат 

атандың. 2рі қарай оқы» деп Мәскеуге 

жібермегенде, Одақ астанасындағы аспи-

рантураны оқып бітірмегенде, осындай 

дәрежеге жете алмауым да мүмкін ғой. 

Бәрі осы дүниеде бір-бірімен тығыз бай-

ланысты.

Отбасым «Бітірдің, осы оқығаның да 

жетеді» деп, ары қарай оқуыма қарсы бол-

ды. Мәскеуде Чайковский атындағы кон-

серваторияда екі жыл оқыдым. Барлығы 

болашақ шығармашылығыма әсерін 

тигізді.

Егер сені біреу уақытында к�ріп, 

уақытында бағыт бермесе және де �зің тал-

пынып, ізденбесең, �мірде жол табу қиын. 

Менің шығармашылық тұрғыдан �суіме 

қол ұшын берген азаматтардың барлығына 

қарыздармын.

Қайсыбір адамның «(зім болдым» 

дегеніне сене алмаймын. Кісі міндетті 

түрде біреуге арқа сүйейді, оны міндетті 

түрде біреу алға жетелейді, біреу қолдайды. 

Мен де әкімшілік жұмыста істеген кезімде 

�зімнен к�мек сұрағандарға шамам кел-

генше қол ұшымды беруге тырысатынмын.

Кезінде Семейде оқып жүргенде кейде 

к�шеде дауыстап ән айтатынбыз. Сонда 

біреу естіп, сыртымнан «2й, мына бала 

талантты екен» депті. Осы с�здің �зі 

мені қанаттандырғандай болды. (йткені 

«Жақсы с�з – жарым ырыс» дейді ғой 

қазақ. Сол кезде жақсы с�зге зәру болып 

жүрген кезім ғой. 

ұштау үшін, оқыту үшін қолымыздан кел-

генше к�мектестік.

– Сіз әнді қандай к�ңіл күймен, қалай 
шығарасыз? <уелі ойлап жүріп, сосын 
пианино алдына отырасыз ба, әлде нотаға 
түсіресіз бе?

– 2рбір әуеннің �зіндік тарихы 

 болады. Қалай шыққанын кейде байқамай 

да қаласың. Бірнеше шығарма ұшақпен 

ұшып келе жатқанда туды. Мысалы,  астана 

туралы ән жаздым. Сол ән Карлово- 

Варыда түстеніп отырғанда дүниеге келді...

Олжас Сүлейменовтың бастауымен 

Жазушылар одағында «Семей-Невада» 

қозғалысының алғашқы митингісі �тті. 

Митингіде бірінші рет полигон  туралы 

шындықты естідім. (зім Семейдің, 

Бесқарағайдың жігітімін. Бесқарағай мен 

Абай аудандары – екеуі де полигонның 

эпицентрі.  Есіме �мірден ерте кет-

кен әкем, 25 жасында к�з жұмған ағам 

мен әпкем, �зіне-�зі қол салған досым 

түсті. Бәрі к�з алдымнан �тті. Жанарым 

жасқа толды... Азаппен �мір сүріппіз, 

бізді  хайуандай к�рген екен ғой. Қайдан 

білейік, баламыз, аңқаумыз ғой. Бәрі 

ауылдың сыртына  жиналатын. Мәз-

мейрам болып, үлкендердің арасында 

тығылмақ ойнап жүгіретінбіз. Анау жақтан 

шыққан саңырауқұлақты к�ріп, «Ой, мы-

нау қандай әдемі» деп айғайлайтынбыз... 

Митингіден шығып бара жатып міндетті 

түрде үлкен шығарма жазуға бекіндім. 

Бірнеше күннен кейін әуен келді. Оған 

«Елім-ай» әні әсерін тигізді. «Елім-ай» – 

«Ақтабан шұ бы рынды, Алқак�л сұлама» 

заманынан, қазақтың үш ғасырдан бері 

шырқалып келе жатқан тамаша әні ғой. 

Ақын Ұлықбек Есдәулетовты шақырып, 

«Осыған �лең жазып берші» дедім. 

Ұлықбек әуенді тыңдап алып, мұны 

«Заман-ай» деп атайық деп, бір күннен 

соң �леңін әкелді. С�йтіп, ән пайда болды. 

«Іңкәрім» әнінің де тарихы қызық. 

Роза апам үйіне шақырып алып, палау 

пісіріп жатқан кезінде Бәкір Тәжібаев 

ағай бар, марқұмдардың топырағы торқа 

болсын, үшеуіміз бір жарым сағаттай 

отырып с�зін құрастыруға кірістік. Роза 

апам «Қайырмасында «Іңкәрім-ай» с�зі 

болсын» деді. Бәкір аға тілге шебер ғой, 

негізгі с�зін �зі жазды. Апамыз ас үйге 

палау әкелуге кеткенде аспаппен бірден 

әуенін ойнап шығардым. Роза апамыз 

жүгіріп келіп, қосылып әнді айта 

бастадық.

«Құс жолы» әнін екі ай 

ы ң ы л д а п ,  п и а н и н о м е н 

тердім. Бұл 1974 жыл еді. 

церт залында 80 жылдық мерейтойында 

іші халыққа лық толды...

– Қазір қайда жүрсіз, немен айналы-
сасыз?

– Ешқашан жұмыссыз жүрген емеспін. 

(зіме сеніп тапсырылған қызметтің 

бәрін абыроймен атқардым және атқара 

бермекпін.  Нұр-Сұлтан қаласында 

«Мәдениет арқылы әлем» Халықаралық 

ассоциациясының президенті болып 

жұмыс істеп жүрмін. Бұл еліміздің 

мәдениетін әлем жұртшылығына 

насихаттап, оның жетістіктерін 

таныстыру, ұлттық музыка мен 

�неріміздің бай мұрасын қастерлеп, 

сақтау, жас таланттарды қолдау 

ісімен айналысатын ұйым. Сол 

бағытта тиісті шаралар белгілеп, 

біртіндеп жүзеге асырып жатыр-

мыз. Мәдениетімізді одан әрі 

дамытып, халыққа эстетикалық, 

мәдени қызмет к�рсету, оның 

деңгейін к�теру қажет. 

Адамның жануардан ерекшелігі 

неде? Ол ерекшелік – адамның рухани 

�мірі. Мұндай рухани �мір арыстанда, 

жолбарыста, қасқырда, маймылда, Алла 

тағала жаратқан басқа тіршілік иелерінде 

жоқ. Мен адамның  рухани дүниесі мен 

мәдениеті �ркениеттің алтын діңгегі деп 

ойлаймын. Қандай қызмет атқарсам да 

шығармашылық жұмысымды тастаған 

емеспін. Қолым босаса ән шығарумен 

айналысамын. Жүрегімде біраз әуен бар. 

Соны қағазға түсіріп, аспапқа салып, 

�ңдеу керек. 2ндерімді жинақтап, екі 

дискі шығардым. (лең жазатыным-

ды к�пшіліктің бәрі біле бермейтін 

секілді. Мәскеу қаласында орыс тілінде 

�леңдер кітабым жарық к�рді. 2р жерде 

шығармашылық кешім �туде. 2йтеуір 

тынымсыз еңбектеніп, халқыма қал-

қадірімше қызмет етіп жүрмін. Елдің 

к�ңілін к�теріп, жігерлендіріп, күш-қуат 

беретін, адамдарға қуаныш, шаттық сый-

лайтын тамаша шығармалар жазуды ба-

сты мұратым деп санаймын. Бұған дейін 

шығарған әндерім де жұртшылықтың 

к�ңі лінен шықты, бәрі де елдің  аузында. 

«Заман-ай!» әні ұлтымыздың асқақ 

әнұраны ретінде шырқалады. Шығарма-

ларым аға буын �кілдерін, �скелең ұрпақты 

ұлтжандылыққа, бауырмалдылыққа, 

парасаттылыққа, ізгілікке, Отанымызды 

сүюге тәрбиелейді деген ойдамын.

– Сізді айтулы тұлға, қоғам қайраткері 
ретінде білеміз. Еліміз үлкен індетпен 
күресіп, ынтымақ-бірлігін к�рсетіп келеді. 
Халқымызға, �нер сүйер қауымға қандай 
тілек айтасыз?

– Халқымыз талай қанды қырғынды, 

а ш т ы қ т ы ,  т ә р к і л е у д і ,  з ұ л м а т т ы , 

тоқырауды бастан кешті. Бәрін жеңіп 

шықты. Мына жұқпалы ауру әлемге 

тарағанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

осы індетке бүкіл халық болып бірлесіп 

күресу ж�нінде бастама к�теріп, үлгі 

к�рсетті. ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаев дер кезінде пәрменді шаралар 

қабылдап, елімізде Т�тенше жағдай 

жариялады, карантин тәртібін енгізді. 

(кінішке қарай, түрлі себептерге бай-

ланысты вирус �ршіп кетті. Бірқатар 

бетке ұстар тұлғаларымыздан айырылып 

қалдық, к�з жұмған басқа да адамдар 

бар. Мемлекет басшысының шешімімен 

тағы да карантин жарияланып, ауруға 

қарсы жан-жақты күрес жүріп жатыр. 

Бірлігіміз мықты ел ретінде халқымыз да 

жұдырықтай жұмылып отыр. К�птен бері 

осындай ауыр жағдайға кез келген емес 

едік. Бұл қиын жағдайды бірлесе жеңіп, 

тығырықтан шығамыз деп үміттенемін. 

Осындай шешуші кезеңде мәдениет пен 

�нер қайраткерлері қол қусырып қарап 

отырмай, онлайн жүйесі, теледидар, радио 

арқылы халық алдында әуелете ән шырқап, 

күмбірлете күй шертіп, халықты серпілту 

үшін еңбек етіп жүр.  Келешекте мұндай 

қатерлі жағдайлар жалпы жер бетінде, 

Қазақстанда болмасын, ел басына қауіп 

т�нбесін. Мемлекетіміздің қуаты нығайып, 

әлем алдындағы беделі арта берсін. Ана 

тілімізді, салт-дәстүрімізді қадірлеп, 

 Отанымызды қастерлеп, қорғап жүрейік!

– <ңгімеңізге к�п рақмет!
  

Сұхбаттасқан 
Есенгелді СҮЙІНОВ

НҰР-СҰЛТАН

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

«Ана тілі» газетінің жуырдағы санынан 
 «Дом быра» телеарнасының директоры Қанат 
Ержі гіт тің телеарна жұмысының тығырыққа 
тірелгені, яғни жабылудың аз-ақ алдында 
 тұр ға ны ж�ніндегі сұхбатын оқып, ұлтымыз 
үшін маңызы бар мәселеге үн қосуды ж�н к�рдік. 

Бірден айтайық, бүгінгі таңда әлемде белгілі 

бір тақырыпқа негізделген салалық телеарналар 

жақсы қарқынмен дамып келеді. К�рермен қауым 

бұрынғыдай бір ғана телеарнаға телміріп отыра-

тын заман келмеске кетті. Енді әрқайсысы �зінің 

талғам-талабынан шығатын, қызығушылығы 

мен рухани-мәдени сұранысына толыққанды 

жауап беретін телеарналарды таңдай алады. Ол, 

біріншіден, телеарналар арасындағы к�рермен 

аудиториясы үшін бәсекелестікті туындатса, 

екіншіден, салалық телеарналардың да тәулік 

бойы сапалы �нім ұсына алатынын, қазіргі тілмен 

айтқанда, жақсы контент қалыптастыра алатынын 

байқатады. Осы тұрғыдан келгенде, еліміздегі 

«Домбыра» телеарнасының қажеттілігі ешқандай 

талас тудырмайды. Неге? Оның бірнеше себебі бар. 

Б і р і н ш і д е н ,  « Д о м б ы р а »  т е л е а р н а с ы н 

сақтап қалу арқылы біз бүгінгі таңда насихаты 

аз  болып отырған қазақтың ән-күйлерін жаңа 

 заман к�рерменіне, әсіресе жастар аудитория-

сына таныстыруға, танытуға мүмкіндік ала-

мыз. Жасыратыны жоқ, әлемде жүріп жатқан 

жаһандану үдерісі біздің қазақ жастары мен 

жас�спірімдеріне де қатты әсерін тигізіп отыр. 

Яғни ұлттық құндылықтарды бағаламайтын 

ұрпақ келе жатыр. Олар үшін Құрманғазың кім, 

Абайың кім, тәуелсіздігің не, оншалықты қатты 

қызықтырмайды. К�здерін тырнап ашқаннан 

компьютерлік ойындардың жалына жармасып, 

батыстық әуендер мен мультипликациялық 

туындыларға, түрлі жанрлардағы кино туындыларға 

елтіп �сіп келе жатқан ұрпақтың бетін ұлттық 

құндылықтарға «Домбыра» телеарнасы тәрізді 

жобалар арқылы бұрмасақ, басқа оңтайлы жол 

да қалмай барады. Енді он-он бес жылдан кейін 

мұндай ұрпақ �сіп-жетіліп, билік орындарына 

қызметке келіп, елдік істерге араласа бастайды. 

Сонда олардан қандай ұлттық к�зқарасты күтуге 

болады? Демек, «Домбыра» телеарнасын сақтап 

қалу арқылы біз осындай ұрпақтардың  санасына 

аз да болса сәуле түсіруге мүмкіндік аламыз. Ұлы 

жазушымыз Мұхтар 2уезов айтқандай, «Күй 

тыңдап �скен баланың – жаны сұлу болады». Сол 

үшін де бұл арнаны тек қана кабельдік арналардың 

жүйесінде ғана қалдырмай, к�пшілік аудитория 

еркін к�ре алатындай «Қазақстан», «Хабар» сияқты 

телеарналар тәрізді жалпы халыққа қолжетімді 

етуіміз керек. 

Екіншіден, «Домбыра» телеарнасын ашып, 

қиын заманда оған қаражат тауып, жұмысын алға 

бастырып отырған басшысы Қанат Ержігіттің 

еңбегін бүгінгі заманда ерлікке балауға болады. 

«Домбыра» телеарнасына қол ұшын созып отырған 

қазақтың қалталы, кәсіпкер азаматтары да ұлтқа 

қызмет етудің �негелі жолын к�рсетуде. Десек те, 

«Домбыра» телеарнасының жұмысы ойдағыдай 

болуы үшін ол міндетті түрде мемлекет тарапынан 

қаржыландырылуы керек. Арнадан, жұртшылыққа 

ауадай қажет болып отырған �міршең әрі маңызды 

жобалардан қаржы-қаражат аяудың керегі жоқ. 

«Домбыра» арнасына салынған қаржы бүгін бол-

маса да ертең мемлекетімізге пайдасын келтіреді. 

Сонымен қатар сұхбатта  айтылғандай, 

 «Домбыра» телеарнасын мемлекеттік байқауларға 

кіріптар етіп қоюдың да қажеттігі жоқ. Арна 

жұмысы жеңіп шығары, жеңіп шықпасы белгісіз 

байқауларға байланып қалмауы керек. Тікелей 

қаржыландыру к�зіне ие болып, емін-еркін 

қызмет ететіндей шығармашылық бағытқа �туі 

керек. Қарап тұрсақ, «Домбыра» телеарнасы 

ашылғалы бері қыруар жұмыстар атқарылған 

екен. Демек, қолынан іс келетін азаматтарға сол 

жұмыстарды әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік 

беру керек.  Бүгінгі таңда қазақтың күй �нері 

біршама зерттелді дегенімізбен, бұл бағытта әлі де 

атқарылар шаруалар аз емес. Солар дың ең басты-

сы – күйлерімізді әлем танитын дәрежеге к�теру. 

Еуропа жұртшылығы �здерінің Бах, Бетховендерін 

қалай т�бесіне к�теріп отыр. Ал біз Құрманғазы, 

Қазанғап, Тәттімбеттерімізді дәл сондай дәрежеде 

бағалап, қастерлей алып отырмыз ба? 

Жасыратын несі бар, неше түрлі аумалы-т�кпелі 

кезеңде халқымыз күй тыңдаудан алыстап кетті. 

Нәтижесінде күй тәрізді қайталанбайтын синкретті 

�нер тыңдаушысыз қалып қойды. «Бұрынғыдай 

дәурен жоқ» деп Абай атамыз айтпақшы, қазақтар 

алқа-қотан отырып, күй тыңдайтын заман да кел-

меске кетті. (з �нерін дұрыстап насихаттай алмай, 

саналы да сапалы тыңдаушысын таппай, құрмет-

қошемет к�ре алмай қаншама ардагер күйші-

леріміз �мірден озды. Себебі олар да күй �нері 

баға ланбайтын заманға тап болды. Иә, қазақтың 

күй �нерінің басынан да небір алағай да бұлағай 

заман �тті. Тіліміз сияқты күйіміз де қағажу-

қудалауды к�п к�рді.  Осындай олқылықтардың 

орнын толтыру үшін де біз «Домбыра» телеарнасын 

сақтап қалуымыз керек. Жақсы дүниенің, үлгілі 

бастаманың ғұмырын мемлекеттің қаржылай мүм-

кін діктері бола тұра қолдан қысқартуға болмайды. 

Мемлекет тарапынан тиісті к�ңіл б�лмеу салда-

рынан «Домбыра» телеарнасын жауып тынсақ, ол 

елдігімізге сын. «Жақсылық қылсаң, бүтін қыл» 

демекші, ұлттық аспабымызға арналған «Домбыра 

күнін» белгілеп, ұлықтап отырып, бір жағынан 

оның арнасын тығырыққа тіреп қойға ны мыз 

ештеңемен ақтап алуға болмайтын-ақ жағдай. 

Дәуіржан ТJЛЕБАЕВ

«Домбыра» телеарнасын сақтап қалуымыз керек
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ХАЛЫҚТЫҢ СҮЙІСПЕНШІЛІГІ 

 айтты. Педагогикалық училищеге сабақ 

беремін, 300 сомға жуық жалақы ала-

мын. Сол шақта ол біраз ақша. (зімнің 

үйреншікті қалыптасқан �мірім бар еді. 

Теміржан  Базарбаев ағамыз болмағанда 

мен музыканың үлкен жолына шықпас 

едім. Ол кісі маған осындай рухани демеу 

берді. Консерваторияда құжаттарымды 

қабылдамай жатқанда сондағы кафедра 

меңгерушісі, ұйғырдың даңқты ком-

позиторы Құдыс Қожамьяров барып, 

менің �тінішіме қол қойдырмаса, не 

болатыны белгісіз болатын. Сұрастырып 

Астанада «Шабыт» фестивалін ашқа-

нымда таланттарды байқайық деген 

ой жетеледі. Фестивальдің ең бастысы 

жеңіс емес, қатысу деген ұраны болды. 

 «Еш кімнің бетінен қақпаңдар, жастардың 

талабын ұштау керек. Келсін, к�рсін. 

Сосын �з орнын табады» дедім. Оған 

баға беретін қазылар алқасы. Қазылар 

алқасына танымал, елге сыйлы адамдарды 

шақырдық.

«Шабыт» арқылы талай жастың 

 талабын байқап, оларды еліміздің аймақ-

тарынан астанаға алдырдық. Таланттарын 

Екінші дайындық курсын бітіріп ауылға 

бардым. Анам мен ауылда болсын деп 

үйдегі жалғыз сиырды сатып, пианино 

алып берді. 2кемнен ерте айырылдым 

ғой. Жаз бойы Бесқарағай ауданының 

Беген ауылында екі айдан аса үйде оты-

рып, әлгі әнді алғаш рет толығымен 

ойнап шықтым. Қысқа есік алдына ағаш 

кесіп дайындап қойған. Далаға шығып, 

сол ағаштың үстінде отырып жылап ал-

дым да жеңілдеп қалдым. 2лдебір сезім 

баурап, керемет әуен шығарғаным үшін 

�зіме-�зім риза болдым. Содан бері 36 

жыл �тті. 2лгі әуенді ойнасам жан дүнием 

елжіреп сала береді. Оған Бәкір Тәжібаев 

�лең жазғысы келді. Бес нұсқасын  жазды, 

болмай қойды. Ұлықбекке �тіндім. Бір 

күні ол «Құс жолы» деген �леңді жазып 

әкелді. Ол Ұлықбектің т�ртінші нұсқасы 

еді. (леңнің 9 нұсқа с�зі  жазылды. 

Тоғызыншы нұсқаға тоқтадық. Роза 

Рымбаеваның �мірлік серігі Тасқын 

Оқапов «Гүлдер» ансамбліне жетекшілік 

ететін: «Мынауың ғажап екен» деді. 

Кейін, 1982 жылы орындады. 

Алматыда Таутүргенде шығарма шылық 

үй салынған еді. Содан екі шақырым жерде 

сылдырлап бұлақ ағып жататын. Барлығы 

бұлақты кие тұтып, басына ырым етіп 

орамал байлайтын. Бұлаққа мен де жүгіріп 

барып, жүгіріп қайтатынмын. Бірде солай 

келе жатып, «Балалық шақ» әуені к�ктен 

жеткендей болды.

К�п күш жұмсап жазған әнім бар. 

Амантай қажы бірде мені әлекке салды. 

«Т�леген, «Заман-ай» әнін жаздың. Біз әлі 

егемендік ала алмай жүрміз. Қазақтарды 

к�теретін «Оян, қазақ!» деген ән жаз» деп 

бірнеше рет кеңірдегімнен алды. Осыған 

әуен жазам деп тырмыстым. Тектен- 

текке ән шығара салмайсың ғой. Керемет 

бір әуенді арқа тұтқан ж�н. Сол баяғы 

«Елім-ай» әнін негізге алдым. Марш 

секілді, жігерлі әуен шықты. Ш�мішбайға, 

Ұлықбекке с�з жазу керегін айттым. 

Ақырында Ұлықбек жақсы с�з жазды. 2н 

дайын, Амантай қажыға к�рсеттік. Ол кісі 

Розаны, мені шақырып қойын сойып, 

ырымын жасап, батасын берді. С�йтіп 

жүргенде, егемендік алдық. Қазақты 

енді қандай күреске шақырасың? 2нді 

орындатқан жоқпын. Амантай қажы маған 

�кпеледі. Мен «Кімге қарсы күресеміз? 

Егемендік алдық, аға халық болдық. Дер-

бес мемлекетімізді құрамыз» деймін. 2н 

дүниеге келген 1991 жылдан бері 30 жыл-

дай �тті, оны шығарма ретінде жарыққа 

шығаратын шығармын.

– Сүйген жарыңыз Нұржамал Үсенбаева 
да есімі елге әйгілі әнші. Jнер айдынында қос 
аққудай қатар жүргендеріңізге ел сүйсінеді. 
Jзара үйлесім тапқан жан есебінде бір-
біріңізден қандай ұқсастық байқасыз?

– Біз бір-бірімізге рухани демеу 

береміз. Жасыратыны жоқ, Нұржамал 

болмағанда, құдай біледі, �мір жолым 

осылай �рілер ме еді? Нұржамал екеуміз 

бір-бірімізге ұқсаймыз. Ұқсайтынымыз – 

�зімізді ғана ойламаймыз. Нұржамал екеу-

міз де мансапты, атақты жоғары қойған 

емеспіз. Үйленген жылы  Нұржа мал  ға 

«Атақ қуып жүрсең, бүгін барып сұрайын. 

Бірақ атақ алғаннан даңқты әнші бо-

лып кетпейсің. Жезтаңдай әншілік  тің 

 жолын еңбек арқылы ғана табасың» дедім. 

Отбасымыздың қағидасы осы. Ешқа шан 

ешкімнен атақ сұраған емеспіз. 

Тым жас кезімде Алматыдағы  Опера 

және балет театрының директоры бол-

дым. Сол кезде 12 адам атақ сұрап келді. 

К�зімнің жеткені: екі-үш адам ақылдасып, 

атақ береді екен. Бір күні Орталық пар-

тия Комитетінің  хатшысы «Ана артисті 

халық артисі атағына ұсыныңдар» деп 

телефон соқты. «Жас қой, әлі еңбектенсін, 

атақты алғаннан кейін не болады?» 

дедім. «Жоқ, ұсыныңдар» деді. Жарайды, 

атағын ұсынып, бердік. Ары қарай ол 

шығармашылық жағынан �спей, тоқтап 

қалды. Орталық Комсомол комитетінің 

мүшесі, шығармашылық жастар кеңесінің 

т�рағасы болдым. Комсомол сыйлығын 

беру мәселесін шешетін адамдардың 

бірімін. Сонда да �зім сол сыйлықты 

алған жоқпын. Бірақ біраз жігіттерге 

к�мектестім. Кезінде Композиторлар 

одағында алқалы жиын �тті. Қайта құру 

басталған шақ. Комсомолдың Орталық 

Комитетінде  жастар  комиссия сын 

басқарамын. Үш композиторды халық 

артисі атағына ұсынды. Бәрі мақтап 

 жатыр. С�з сұрадым. «Үш кісіні атаққа 

ұсынып жатқанға қарсы емеспін, бірақ 

атаққа қарсымын. Халық артисі атағы бар 

танысым маған «Халық артисі атағының 

керегі не, ауылға барғанда концертіме 

ешкім келмейді» дейді. Сіздерге мысал 

келтірейін. Мәскеуде дүниежүзілік кино-

фестиваль �тіп жатыр. Екі адамды жұртқа 

таныстырды. Ленин және Мемлекеттік 

сыйлықтарының лауреаты, Социалистік 

Еңбек Ері, академик Иванов. Екіншісі 

атақсыз-ақ күллі әлемге танымал адам. Ал 

Ивановты бәрі бірдей білмейді. Мәселе 

атақта емес. Сондай атақ алу үшін еңбегің 

болуы тиіс, халық арасына шығармаларың 

таралғаны абзал, олар халық жүрегінен 

орын алса, сол атақ-даңқ» дедім. Сыдық 

Мұхамеджанов тірі классик қой. «Т�леген, 

саған атақ берсе, алмайсың ба?» деп 

сұрады. Мен «Алмаймын» дедім. (мірде 

солай болу керек. Біздің к�зқарасымыз 

осы. Рас, Нұржамалға атақты �здері берді. 

К�п жылғы еңбегімді елеген шығар, мені 

де атаққа кейін �здері ұсынды. 2ркімнің 

�мірдегі к�зқарасы әртүрлі. Ешкімге 

атаққа ұмтылдың деп те сын айта алмай-

мын.

Мұқағали Мақатаевты алайық. Ешқан-

дай атақсыз �мірден �тті. Қанша жыл 

�тсе де Мұқағалидың жалынды �леңдері 

жү регімізді жылытады, ойлантады, жігер 

береді. Шәмші Қалдаяқов та к�з жұмғалы 

к�п жыл. Тірі кезінде жарытымды атақ 

ала алмады. Соңында әсем әндері қалды. 

Бүгін Шәмшіге лайықты атағын халқы 

беріп жатыр. Ең үлкен атақ – халықтың 

сүйіспеншілігі. «Қазақстан» орталық кон-

ЕҢ ҮЛКЕН АТАҚ – 
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РУХСЫЗ 
МЕМЛЕКЕТ пен ҰЛТ 
ӨМІРШЕҢ БОЛМАЙДЫ

ЖАН ДҮНИЕСІН ШЫҒЫС МҰРАСЫНСЫЗ ТҮСІНУ ЕКІТАЛАЙ
МАЖАР ХАЛҚЫНЫҢ 

Cұлтан ЖАНБОЛАТОВ,
профессор, жазушы 

Мажарлар өздерін Тұран әлемінен бөліп-жармайды. Үлкен құрылтай ұйымдастырып, Түркі 
кеңесіне мүше болып, кеңсесін Будапешттен ашқаны да көпке аян. Жылына қазақ  студенттерге 
250 стипендия бөліп, оқу-білім саласындағы қарым-қатынастарды нығайтып келеді. 
Экономикалық байланыстарымыз да тереңдей түскен. Биылғы індеттің кесірінен сол құрылтай 
біраз шектеулермен, арнайы тәртіппен 21-23 тамызда өтпекші. Құрылтай қарсаңында оның 
бас ұйымдастырушысы Биро Андраш Жолт Мажарстанның мажар және ағылшын тілдерінде 
жарық көретін «Diplomata – Diplomatic Magazine» журналына сұхбат берген екен.  Арнайы 
келісім аясында сұхбатты қазақ тіліне тәржімалап, оқырманға ұсынып отырмыз.

Биро Андраш ЖОЛТ, Мажар-Тұран Қорының президенті, антрополог:

Бүгінгілердің дені ұзақ с�зге ықы-

лассыздау. Жан бағудың қар балас-

тығынан шығар. К�ңілі мен к�зі 

к�біне электрондық келте нұсқалы 

мәтіндерде. Бәлкім, мұның да зала-

лын тартар. 

М ұ н д а й л а р д ы ң  і ш і н е н ,  � з і 

Шығыстың бел баласы бола тұра, 

мәңгілік елдің керемет мысалын 

біле тұра, Шығыстан г�рі Батысқа 

қ ұ ш т а р л а р  м е н  е л і к т е у ш і л е р 

к�бірек кезігеді. Батыстағылардың 

кейінгі ғасырларда ғана, Еділ атты 

Ғұн қағанының «Тәңір қамшысы» 

тигесін барып, Араб қағандығының 

қайқы қылышы жалаңдағаннан 

соң, шындап ес жиғанын білмесе 

 керек. 2йтпесе, Шығысқа мұрнын 

шүйірмес-ті. 

Осындайда, 1561-1626 жылдары 

�мір сүрген, британ текті, Шығысқа 

қанық идеолог, жазушы Фрэнсис 

Бэконның �з еңбегінде «Тарихты 

білу ақыл-парасатты арттырады» 

дегені еске оралады. Мәңгілік ел 

мен Абай туралы с�зге де тарихты 

білген, Абайдың ел мәңгілігіндегі 

стратегиялық және реал маңызын 

сезген пайдалы.  Абайды «к�п 

бекзадалардың бірі»  не «бірер 

томдықтың авторы» ғана немесе 

«Абай» эпопеясын «бай баласының 

жүрген-тұрғаны» ғана деушілер осы 

маңызды сезе алмай жүр.

Мәңгілік империя бола жаздап 

барып ыдыраған, с�йте тұра, бүгінге 

дейін әлі де бар жұрт – арабтар.

Арабиядағы қоғамның саяси, 

экономикалық күйі турбулентті, 

аласапыран күйге түскенде, жай 

халық быт-шыт болып, діни жікке 

б�лініп, ру-тайпалар арасындағы 

қанды қақтығыстан қырылып, ат 

т�беліндей байларға мейірімсіз 

қаналып, құруға бет алғанда қазіреті 

М ұ х а м м е д  п а й ғ а м б а р  х а л қ ы н 

құтқарудың жолын тапты. Ол Ислам 

дініне, т�тенше жалғыз рухқа күшпен 

не ақылмен мойынсұну жолы еді. 

Осы рух пен Мұхаммедтен қуат алған 

арабтар ғасырлар бойы шалқыды. 

Сол шалқудан жетілген зиялылардан, 

к�семдерден туындаған, байыған, 

күшейген  рух, соның құдіретімен 

нығайған бірлік,  кейінірек ол 

шалқуы басылса да, неше он елге 

ыдыраса да, араб атын �шірмей әкеле 

жатыр. Мәңгілік ел дегеннің бірі 

осындай-ақ шығар. Демек, рух елге, 

ұлтқа ғаламат зор �міршеңдік береді. 

Қазақтағы кейбіреулердің осындайға 

тар, не �зімшіл, жікшіл к�зқараста 

болуы �кінішті-ақ.

т�рт жүз миллион халқы бар елге 

90 миллионға таяу мүшесі партияға 

басшылық етуді тапсырды. Ол пар-

тия бүгін Ши Жинпиңді ұлықтауда. 

Алып елді тыныш, орнықты ұстап, 

тез дамытудың ең лайық жолы, 

бәлкім осы шығар.

Г.Тарихтан мол білімі бар, аталған 

рухтарға аса құрметпен қарайтын, 

ҚХР т�рағасы Ши Жинпиңнің 

«Мемлекетте, ұлтта рух болмаса бол-

майды» деуі де осыдан, 5000 жылдық 

тарихтың сабағынан. Ол ана жылғы 

Назарбаев университетіндегі с�зінде 

Абайды айрықша ауызға алып, Абай 

с�зін жатқа айтқанда да Абайды 

қазақтың рухына, адамзаттың асыл 

перзентіне балады. Абай сықылды 

хәкімдер рухымен суарылған жастар-

дан Қазақстанның нұрлы болашағын 

елестеткенін айтты. Ұлы да мәңгілік 

елдің к�семінің бұл с�зінде білген 

және сезген қазаққа мәңгілік ел болу 

үшін стратегиялық дем беру де, ол 

дем ішінде Абай тұлғасына тағзым 

ету де бар. 

2рине, ұмытқан ұрпақ қайта 

е с і н е  а л м а д ы  д е м е с е к ,  қ а з а қ 

тарихындағы рух болар тұлғалар 

аз емес. Арғы Анахарсис, Тұмар, 

М�де, Еділ, Елжаулардан тартып,   

Абайдан бүгінге дейінгі талайды рух 

қатарында сыйлауға да, тағзым етуге 

де әбден болады. Саналы қазақ, ел 

мүддесін бәрінен жоғары ұстаған 

қазақ, тар емес, кең стратегиялық 

– Карпаттың жағрафиялық ортасына 
жақын орналасқан ұлттық парк аумағындағы 
Бугац елді мекенінде «Құрылтай» деген атпен 
�тіп тұратын әлемге танымал  халықаралық 
іс-шараның р�лі қандай?  

– Мажарстанда ғана емес, Еуропадағы 

ең үлкен этномәдени шараға айналған  

Құрылтай – шынтуайтында,  мажар мен 

оған туыс жұрттардың басқосуы.  Мажар-

Тұран қорының ғылыми б�лімі мен 

қауымдастығымыздың қанатының астын-

да ұйымдастырылған дәстүрлі мәдениетті 

 насихаттаумен айналысатын бірлестіктің 

күш біріктіруінің арқасында жүзеге асы-

рылатын аталмыш шара –  мажарлар 

үшін маңызы зор.  Себебі  Құрылтай 

Карпат қойнауындағы мажарлардың  

ынтымақтастығының к�рсеткіші ғана 

емес, Шығыстағы Ұлы Даладағы салт атты 

к�шпелі ғұндар мен түрік саналы (текті) 

жұрттардың бүгінгі мұрагерлерінің ортақ 

мерекесіне айналды. 2у баста діттеген 

1 Саншора, Оңғай, Қаңлы Базан, Қорқыт, Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Ясауи, 
Күшлік хан, Қарлық Нашан, Меркіт Тото, Асан қайғы Сәбит, Қасым хан, Жәнібек 
Бердәулет, Абылай хан, Майқы Хакап, Керей Тұғырыл хан, Қабанбай Қожақұл, 
Есенгелді Құдайназар, Бейсенбі Дөненбай, ...деп тізе беруге болады.

Байырғы заманаларда Орта 

 Жа зықтағы (Хуаңхы мен Чаңжяң 

�зен дерінің т�ңірегіндегі) хандықтар 

да қырықпышақ болатын. 2уелі, 

Чин Шыхуаң 6 хандықты қарумен 

алып, басын қосты, мәдениетін 

(жазуын, салтын, т.б.) күшпен 

бірлікке келтірді. Орта Жазықта бір 

орталыққа бағынған тұңғыш мем-

лекет шаңырақ к�терді. Күшпен 

басын құраған Ғұн қағандығы секілді 

мемлекеттің болашағын уағында 

және мықтап ойлай алмағандығынан 

�міршең болмағаны тарихтан белгілі. 

Оған кешегі Дала (Моңғол) импе-

риясы да, бертінгі КСРО да мысал. 

Бірақ Чиң Шыхуң басын құраған 

халық іле-шала Хән әулетін құрды. 10  

миллионға да жетпейтін жұртқа қаған 

болған Лю Баң мен оның мұрагерлері 

Күң Фузы бастаған ғұламалардың 

уағызына, �здерінің тума дініне, т.б. 

рухқа сүйеніп, елін мәңгілікке баста-

ды. 2лгі рухын к�терген бойда, одан 

кейінгі к�семдері мен ғұламаларын 

ілестіре жүріп мәңгіліктің кемесімен 

бүгінге жетті. Айта берсек, Хән, Таң, 

Юан әулеттері кезінде жаһанның 

жарымына (кемінде Азияға) ықпал 

жасады.

Еврейлердің жалпы жан саны 

қазақтардан аспайды. К�рген жан 

түршігерлік қорлығы қазақтардан 

ауыр әрі к�п. Мекендеген жерінен 

Рим империясы тарыдай шашыра-

тып жіберген еврейлер (ивриттер) 

де �з рухына сүйенді, құрып кетпеді, 

ал бүгінде дамыған капиталистік 

мемлекет болып отыр. Сондағы 

сүйенген рухы – ата-тегі Жақып. 

Рухтың құдіретіне таңғаласыз!

Патшалық түзімді қиратып, 

жаңа заманмен бетпе-бет келіп, 

1949 жылы шаңырақ к�терген 

ҚХР мәңгілік ел болудың мәңгі 

жолын жалғастырудың амалын, 

�зіне лайық дамудың жолын ондаған 

жыл бойы іздеді. Ол жолды рефор-

матор Дың Шяупиң нұсқағанын, 

ізбасарларының сол реформаны 

іске асырып жатқанын әлем к�ріп 

отыр. Қысқа қайырғанда, бүгін «Ши 

Жинпиңнің жаңа замандық Жұңгоша 

социализм идеясы» делінетін бұл 

жол мынаны басты рух етеді: 

А.  Маркс ілімін шеттік деп 

жатсынбай, �з елінің жағдайына 

лайықтап, коммунистік партияның 

абыройын асқақтатып, тиімді пай-

далану; 

2. Кұң Фузы ілімін к�не санамай, 

дәстүрі ретінде құрметтеп, к�семдер 

аузына жиі алып, халықты сол 

арқылы бірлікке, гүлденуге шақыру; 

Б. Бірліксіз тірліктің жырғамай-

тынын тарихтан әбден білетін, «бас 

жарылса б�ріктің, қол сынса жеңнің 

ішінде» болғанын пайдалы санап, 

�зінен бұрынғыға құрметпен қарау 

(Дың Шяупиң �зін үш рет жұмыстан 

қ у ғ а н  М а у  З ы д о ң д ы   е л а т а с ы 

мәртебесінен титтей де түсірмеді. 

(зінен бұрынғы к�семдерін жоққа 

шығарған КСРО-ның қалай ыды-

рағанын мықтап ескерді);

В. Кей елдер ұзақ жылдық жап-

пай даму арқылы ғана әрең жеткен 

демократияға к�з жұма еліктеуден 

аулақ болып, озық ел атануы үшін ең 

оңтайлы амалды тауып, бір миллиард 

жетеге ие қазақ с�йтуге борышты, 

с�йтіп келді және с�йте береді де. 

Тарих аттаған сайын оның пайдасы 

мен күшін де к�реді.

Бүгінгі заманда Абайдың орны 

тіпті ерен. Қазақты, Абайды білетін 

шетелдіктер бұрынғыдан к�бейді. 

Абайды жалпақ қазақ жаппай 

біледі. (зіне де, с�зіне де, �леңіне 

де, әніне де қанық. Білген жанға 

Абай тағылымы мол және бүгінгі 

заман тұрғысынан да етене жақын. 

Сондықтан тәуелсіздіктен соң Абай-

ды қазақ рухының бірі де бірегейі 

ретінде атау – Мәңгілік ел болу үшін, 

рухани түлеу үшін, бірлікті нығайту 

үшін қажет. Бұл Елбасы Нұрсұлтан 

2бішұлының, Президент Қасым-

Жомарт Кемелұлының  парасатты 

стратегиялық бекімі.

Амал не, �з ағасын ағалай ал-

майтын, тәуелсіздік қадірін бағалай 

алмайтын, бірліксіз тірлік бол-

майтынын сезінбейтін, �зінің бір 

күйзелісі үшін елін, ел ағасын, 

ел рухы саналатын Абай секілді 

тұлғаларды, ол туралы жазылған 

әдебиеттерді  кінәлайтын �ресіздер 

мен �зімшілдерге Абайдың да, қазақ 

рухына жарайтын �зге тұлғалардың 

да қадірі кем. 

Білетін шығарсыздар, бұрынғы 

к�семін, ел ардақтаған арысын 

ұмытқан елдер жырғаған жоқ, қайта 

кешегі күніне зар. 

Ескерте кетейін, мен Абайдың 

Мәңгілік ел болу жолындағы ұлттық 

рухқа тән стратегиялық маңызын 

ғана айттым. Мәңгілік ел болудың 

� з г е  қ а ж е т і  м е н  ш а р т т а р ы н а 

бұрылған жоқпын.

Қазақстанға іргелес шығыстағы 

алып елдің ойшылдарының бірі, �з 

заманында уәзір болған Гуан Зының   

«Бақташы» атты шығармасында бір 

с�з бар. «Иба, мейір, адалдық, ар 

т�ртеуі – ел болмысының тағаны» 

дейді. Гуан Зы мемлекетті т�рт 

тарабынан осындай арқан керіп 

тұрған, к�к тіреген алып діңгекке 

ұқсатқан. Мемлекет  арқандардың 

бірі үзілсе қисаяды, екеуі үзілсе 

қатерге ұшырайды, үшеуі үзілсе 

құлайды, т�ртеуі үзілсе құриды. 

Құласа тұрғызуға болар. Ал, құрыса, 

жоғалғаны деп білген. Абайды, Абай 

ғақлиятын азаматтардың бәрі тәу 

етер биікке шығару – елді ұстап 

тұратын «т�рт арқанды» қалыңдатып, 

ширататынына сеніңіз.

Қайталайын, 1789 жылы 13 

штаттағы 4 миллионға толмайтын 

халықпен ресми шаңырақ к�терген 

АҚШ бүгінге Гуан Зы айтқан т�рт 

шартты орындады.  

Мәңгілік ел болу үшін,  алпауыт 

м е м л е к е т  б о л м а ғ а н  к ү н д е  д е , 

тәуелсіздігінен айрылмайтын ел 

болу керек қой. Ол үшін, мен с�з 

еткен Абай секілді тұлғалар арқылы 

к�терілетін ұлттық рухтан сырт, т�рт 

шартты – кемелділік, білім беруде 

– озықтық, ғылым-техникада – 

мықтылық, қазынада – молшылық 

болуы керек екенін айту  �зге 

тақырыптың міндеті. Бірақ Абайға 

байланысты стратегиялық с�з бен 

әрекет бұл т�рт шартқа аса қажет.

Абайды еске алу салты мәңгі 

жалғаса берсін! Абайды рух тұлғасы 

санаған халық мәңгі ел бола берсін! 

(зге де тұлғаларды осы қатарға 

әкелейік!

ҚХР, ҮРІМЖІ    

Түрік Академиясының мүшесімін. Біз 

 Ресей Федерациясында тұратын түркі және 

моңғолтектес он сегіз субъектідегі түрлі 

ұйымдармен, атап айтсақ, Башқұртстан, 

Татарстан, Дағыстан, Кабардино-Балка-

рия, Карашай-Черкесия, Якутия, Алтай 

Республикасы, Тува, Хакасия, Бурятия, 

Калмыкиядағы әріптестермен байла-

нысымыз жолға қойылған. Сондай-ақ 

әртүрлі елдерде тұратын ұйғыр диас-

п о р а с ы  ұ й ы м д а р ы м е н  б а й л а н ы с ы-

мыз бар. Біз ғылыми институттармен, 

мұражайлармен және спорт ұйымдарымен 

кәсіби ынтымақтастықта жұмыс жасай-

мыз. (з басым Қазақ ұлттық музейімен, 

(збекстандағы Афросиоб музейімен, 

Қырғыз Манас университетімен, Қазақ 

генетикалық және цитология зерттеу 

институтымен және Түрікмен атлары 

ұйымымен бірлесіп жұмыс атқарамыз.

– Сіздің қызметіңіздегі ең үлкен «жекпе-
жекке» үндеу дегеніміз не?

– Біздің ұйымның ең үлкен міндеті 

– жүз мыңнан астам адам қатысатын 

және әлемнің 25 ұлт �кілдері шақырылған 

Құрылтайды лайықты ұйымдастыру. Басты 

ниетіміз – шетелдік әріптестер Мажар-

станда �з үйінде жүргендей сезінуі және 

ләззат пен үлгі-�негеге куә болуы, оны 

ары насихаттауы, кейін қайта қауышуға 

асығуына куә болу. Біздің құлшынысымыз 

күннен-күнге танымалдыққа ие  болып, 

Мажарстанның абыройын асыра түсуі 

– діттеген мақсатымыздың ретімен 

оңды жүзеге  асып жатқандығының 

куәсі деймін. Дегенмен, ғылыми зерт-

теулерге, ынтымақтастыққа барынша 

қолдау к�рсету, оның нәтижелерін кәсіби 

ортада қабылдату,  әрі �релі деңгейде 

к�пшілік қауымға насихаттау басты 

ұстанымымыздағы жайт. Тұран қоры 

мажарлардың �ткен тарихына қатысты 

жаңсақтықтар мен қиял-ғажайыптардан 

арылтуға, шынайылықты қалыптастыруға 

к�п к�ңіл б�леді. Дәстүрлі мәдениетпен ай-

налысатын қоғамдық топтардың біліктілік 

сапасын сақтауға ден қою, сондай-ақ 

халықаралық ынтымақтастықты үйлестіру 

де басым бағыттың бірі болып табылады. 

(кінішке қарай, Мажарстанда дәстүрлі 

спорт түрлерін мемлекет тарапынан қолдау 

мәселесі әлі шешілген жоқ. Халықаралық 

спорттық жетістіктеріміздің арқасында бұл  

салада да қолдауға ие боламыз деп сенеміз.

– Сіз спортта айтарлықтай жетістікке 
жеттіңіз. Ғылыми құлшынысыңыз бүкіл 
�міріңіздің мәні екені белгілі десек те, бос 
уақытыңызды қалай �ткізесіз?

– «Жү-до» – сегіз жасымнан бері 

менің �мірімнің бір б�лігіне айналды, 

жеті мәрте Мажарстан чемпионы бол-

дым, к�птеген халықаралық жарыстарда 

жетістіктерге жеттім. Спорттың арқасында 

әлеммен танысу мүмкіндігіне ие болдым, 

тәжірибе алмастым, байланыстар орнат-

тым. Жекпе-жек спорты  маған тәртіп пен 

табандылықты, күресуді үйретті. Ал садақ 

ату спортымен 15 жылдан бері айналыса-

мын. Ежелгі қаруды қолданудың �зі ерекше 

бір сезім сыйлайды. Мен табиғатты және 

серуендеуді жақсы к�ремін.  Сондай-ақ 

түрлі мәдениет, әдет-ғұрып туралы және 

тілді (мен 9 тілде с�йлеймін) оқып үйрену 

жаныма �те жақын. Кітап  оқу,  музыка 

тыңдау,  жұлдыздарды қарау немесе 

 отбасыммен және достарыммен с�йлесу 

де демалудың бір түрі! Бақытты сәттерді 

бағалай білуді де үйрендім.

Сұхбатты жүргізген 
Анна ПОППЕР 

Сұхбатты мажар тілінен 
тәржімалаған Бабақұмар Хинаят

нан осы бағыттағы кітаптарды жүйелі 

оқуға құмарлықпен кірістім.  Менің 

биологиялық, физикалық ынта-жігерім 

тарихқа деген қызығушылықпен ұштасты, 

с�йтіп, орта мектептен-ақ антрополог 

боламын деп шештім. Этв�ш Лоранд 

 (Будапешт) университетінің Жаратылыс-

тану факультетінде оқып, диссертациямды 

тарихи кезеңдердегі сүйек қаңқаларын 

зерттеу тақырыбына арнадым.

– Сіз ғылыми зерттеулеріңізді қайда және 
қандай бағытта жүргізесіз?

– Мен Мажарстанның Жаратылыс 

тарихы музейінің антропологиялық 

мұражайында жұмыс істеймін. Менің негізгі 

зерттеу салам – түрлі тарихи дәуірлердегі 

сүйек қаңқаларына  антропологиялық 

талдау жүргізу, морфологиялық және 

метрикалық модельдеу. Осыған қатысты 

халықтарына ортақ, мифтік санадағы 

«ілкіотаны, байырғы қоныс» дегенге 

 саяды. Бұл орайда, біздің ұйымымыз  салт 

атты дала �ркениетін кең насихаттауда 

айрықша р�л атқарып келе жатқандығын 

мақтанышпен айта аламыз.  Мадияр-

Тұран қауымдастығы әлемдегі түркі және 

ғұн тектес 27 жұртпен байланыс орнатқан, 

олардың жүздеген мәдени, спорт және 

ғылыми ұйымдарымен ынтымақтастықта 

жұмыс атқарады.

– Қол жеткізген бірер халықаралық 
ынтымақтастыққа тоқталып �тсеңіз?

– Біздің басты серіктестеріміз – 

түркітілдес тәуелсіз мемлекеттер: Түркия, 

2зербайжан, Қазақстан, (збекстан, 

Т ү р к і м е н с т а н ,  Қ ы р ғ ы з с т а н  ж ә н е 

Моңғолия.  Біз Түрік Кеңесімен етене 

жұмыс атқарамыз, �з басым Халықаралық 

мақсатымыз – �ресі жоғары деңгейдегі, 

кешенді іс-шараны дүниеге әкелу,  сол 

арқылы бір кездері тарих сахнасында 

атой салған ортақ бабаларымызға құрмет 

к�рсету, олардың мұраға қалған үлгі-

�негесін дәріптейтін жүйелі  үрдісті 

қ а л ы п т а с т ы р у  е д і .  Ш а р а д а  М а ж а р 

мемлекеттілігінің қадасын қағып, ғасырлар 

бойы елді басқарып келген билеуші 

әулеттің негізін қалаған Арпад Патшаға 

тағзым етуге ерекше орын берілген. IX 

ғасырдың соңында мажар тайпалық 

қауымдастықтарын басқарып, ел-жұртын 

Отанға қоныстандырған Ұлы Патшаның 

р�лі мажарлар үшін ұшан-теңіз.  Карпат 

қойнауында салтанат құрған, мыңжылдық 

дәстүріміздің ажырамас б�лігіне айналған, 

аңыз-әпсаналарымызда әспеттеліп кел-

ген  ғұн,  авар бабаларымызды,  даңқты 

Атилла (Еділ) ғұн патшасын еске алу да 

– парызымыздың бірі әрі бірегейі. Соңғы 

антропологиялық және генетикалық зерт-

теулерге сүйене отырып, ғұндар мен мажар-

лар арасында генетикалық байланыс бар 

деп нақты айтуға негіз бар. Демек, ғұндар 

мен мажарлар байланысы тек аңыздар-

әпсаналарда ғана қатталған жоқ, араларын-

да үзілмес бір тін болған. Бұл да – басты 

ұстанымымыздың қатарында.

– Антропология ғылымына қалай келдіңіз 
және неліктен мажардың к�не тарихын зерт-
теуге таңдау түсті?

– Мені бала кезімнен-ақ  жануар 

мен �сімдік әлемі, әртүрлі адамдар мен 

этникалық топтардың  сипаттамалары, 

табиғат құбылыстары мен олардың қыр-

сыры, яғни  жаратылыстану құпиясы ерекше 

баурайтын. 2сіресе, адамзаттың шығу тегі, 

дамуы және тарихы айрықша қызықтырды. 

Атам маған ежелгі  мажар аңыздары туралы 

к�п әңгіме айтып беретін. Ал, әкей бізге 

шытырман оқиғалы тарихи романдарды 

оқып беретін, мажарлардың тарихы туралы 

әңгімелейтін. Ата-анамның кітапханасында 

жинақталған байырғы, әсіресе (Карпатқа) 

қоныстану кезеңіндегі мажарлардың бет-

бейнесіне ықыласым ауатын. Он жасым-

мәліметтер базасын түзу, археогенетикалық 

зерттеулер жүргізу  сияқты кешенді 

істерді халықаралық ынтымақтастық 

 аясында  (Түркия, Қазақстан, (збекстан, 

Қырғызстан, 2зербайжан, Моңғолия, 

 Ресей, Украина, Бұлғария) жүргіземін. 

Нақты маманданған бағытым: мажарлардың 

қоныстану кезеңіндегі жұрттардың, онан 

бұрынырақтағы ғұндар мен аварлар кезеңін 

зерттеу, еуразиялық дала к�шпенділерін 

(ерте темір дәуірі, сақ, сармат, ғұн, түрік 

кезеңі) антропологиялық тұрғыдан саралау 

һәм антропологиялық және генетикалық 

мәліметтер базасын негізінде тарихи 

кезеңдердегі к�шпелілердің миграция 

үрдісін модельдеу мәселелері. 2рине, этно-

генез мәселесінде тілдік және генетикалық 

туыстық арасындағы айырмашылықтың 

болуы орынды және оларды әртүрлі 

әдіснамамен зерттеу керек. Бірақ басы 

ашық бір дүние, аталған  екі үрдісті  

мүлдем ажыратып, жеке-жеке қарастыруға 

келмейді. 

Кезінде  түрлі  себептерге байла-

нысты тілтанушылар мажарлардың 

ілкі Отаны, шығу аймағы Орал 

�ңірінде жүрілді деген гипотеза-

сынан қалыптастыруға құлшынған 

е д і .  Б і р а қ  б ү г і н г і  ғ ы л ы м и 

жетістік онан түбегейлі �згеше 

модельдерді ұсынуға мүмкіндік жасап 

отыр. Мажарлардың қалыптасуы, қоныс 

аудару мәселесіне жалпы к�не тарихтың 

проблемасына қатысты  жаратылыстану 

ғылымындағы  заманауи әдістермен 

алынған зерттеулердің нәтижелеріне 

сүйенген бірқатар сарапшылар  мажар 

халқының қалыптасуының алғашқы 

кезеңдері Жайықтан әріде, Орта Азияда 

жүрілгендігін болжап отыр.

– Сіздің т�рағалығыңызбен жұмыс 
атқаратын Мажар-Тұран қорының мақсаты 
қандай?

– 2009 жылы құрылған Мажар-Тұран 

қоры Мажарстанда ғана емес, Карпат 

қойнауындағы дәстүрлі мәдениетпен ай-

налысатын ең ірі ұйым. Оның құрамында 

екі б�лім жұмыс істейді: ғылыми б�лімге 

тек ғалымдар (тарихшы, археолог, антро-

полог, этнограф, музыкатанушы, генетик, 

инженер) кіреді, ал дәстүрлер секциясында 

Карпаттың барлық аймақтарынан мүшелері 

бар. Олардың к�пшілігі �з кәсібінің шын 

берілген энтузиастер  (ат спорты, садақ 

ату, сұңқаршылық, семсерлесу, бел-

беу күресі), сондай-ақ �з ісінің кәсіби 

 мамандары (ағаш �ңдеу, темір ұстасы, 

қыш бұйым, халық биі, дәстүрлі музыка 

саласы бойынша). Ұйымымыздың қызметі 

мен �ткізілген шаралардың биік �ресі, 

 бастысы рухани жақтан  берер тағлымының 

арқасында Мадияр-Тұран соңғы  жылдары 

мажар қоғамының қызығушылығын  оятты, 

с�йтіп, жан-жақты қолдауға ие болды. 

Тұран – рәміздік атау ғана емес, оны 

басты ұран еткен ұйымымыз тек  Карпат 

мажарларының тарихына ғана емес, 

олардың ертеректегі тарихына, әсіресе 

Шығыстағы шалғай аймақтарда жүрілген 

тарихына да ерекше ден қояды. (йткені 

т�лтума мәдениетіміздің ауқымды б�лігін 

шығыстан алып келгеніміз әмбеге аян. 

Демек, шығыс мұрасынсыз мажарлардың 

мәдени қазынасын, мажар халқының 

жан дүниесін түсіну мүмкін емес. Тұран 

– бұл ғылыми категория емес, халықтық 

санадағы ұғым. Оның мәні ғұн және түркі 

Мәңгілік ел 
– қаншама мемле-

кет ұмтылатын асқақ арман. Ол 
арманға жетуге әбден болады. 4 миллион 

халықпен шаңырағын көтерген АҚШ арада екі-
үш ғасыр өткенде қандай биіктерді бағындырғанын 

бәріміз білеміз. Демек, бастапқы шарттарды жақсылап 
келтіре алсақ болғаны. Ол шарттардың ең негізгілерінің 

бірі – ұлттық, елдік рух. Ұлы Далада атой салған, ғасырлар 
қойнауынан тарқатсаң, тайпалық-елдік тарихы бар қазақ атты 

халық рухы күшейгенде шалқығаны, ал рухы әлсірегенде өзгеге 
жем болғаны әділ тарихта таңбаға басылып қалған.  Рухты көтеретін 

факторлардың ішінде тарихи тұлғалар зор маңызға ие. «If God did 
not exist, it would be necessary to invent Him» (Құдайың жоқ болса, 

өзің біреуін жасап шық) деген кей ел-жұрт таңғажайып тұлғаларын 
әспеттеп жүргені де содан. Қазақ халқы да тарихи тұлғаларының, 

оның ішінде Абайдың рухты оятудағы маңызын жақсы біледі. 
Абайдың 175 жылдығына арнаған бұл сөзімді диссертация, 

трактат қалыбына салмай жаздым. Оның үстіне Абай туралы 
дағдылы әдеби-сындық анализге де бұрылмай, оның қазақ 

еліндегі рух құдіреті мен маңызы жайлы қысқа ғана сөз 
қозғамақпын. Бүгінде Абайды, ел іші түгілі, сырттағы 

жұрт та білгенімен, мен атаған маңызды жайт-
тарды шын түсіну мен мойындау ел іші 

үшін тарихи ғана емес, шынайы 
мәні де өте зор.
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ӨРІЛГЕН ӨМІР
Көрнекті қаламгер Рахметолла Райымқұлов 

жайлы естелік-эссе

Никто не вечен в мире все уйдет,
Но вечно имя доброе живет

Сағди 

(ткен ғасырдың басында – дәл 

айтсақ, 1929 жылы т�рт кластың 

б і л і м і м е н  Т а ш к е н т т е г і  Қ а з а қ 

педагогикалық  техникумына түскен, 

оны 1933 жылы тамамдап Ташкент 

облысының жоғарғы Шыршық 

 ауданында мұғалім болған ол аудандық 

«Алға» газетінде  редактор да болды. 

1939 жылы Алматыдағы Қазақстан 

Коммунистік журналис тер инсти-

тутын бітіргесін, бұрынғы «Сталин 

жолы», қазіргі «Қазақстан әйелдері» 

журналында жауапты хатшы, сәл 

кейінірек «Социалистік Қазақстан» 

бүгінгі ел газеті – «Егемен Қазақстан» 

газетінде істеп жүргенде – 1941 жылы 

майданға аттанып, 1946 жылдың 

қаңтарына дейін әскер қатарында 

болады. Оның бұдан кейінгі �мірі 

Қазақстан Жазушылар одағында, 

«Жұлдыз» журналында �тті... 

Ол �мірден озғалы қырық жыл-

дан асты. 2йтсе де, оның есімі ел 

есінде. Оның есімін – Рахметолла 

Райымқұлов атын ұмыттырмайтын 

�негелі �мірі, еліне сіңірген ерен 

еңбегі. Еңбегі дегенде, оның 1949-

1993 жылдары Полиграфия және 

баспас�з қызметкерлері кәсіподағы 

республикалық комитетінің т�рағасы 

болып екі  мәрте сайланғанын, 

баспас�зде басшылық қызметте 

болғанын емес, ешқашан ескірмейтін 

бай  әдеби мұрасын айтып отырмыз. 

Солардың бәрін талдап, таразылауға 

мақала к�лемі к�термейтіндіктен, 

бастыларын ғана тізбелейік. Олар: 

«Уәде», «Жасыл белес», «Түйелі адам», 

«Балдақты адам», тағы басқалар.

К�ркемс�здің к�рнекті шебері 

Р а х м е т о л л а  Р а й ы м қ ұ л о в т ы ң 

барлық шығармаларына тән �зіндік 

ерекшелігі, жазу мәнері,  айтары 

анық, бояуы қанық қолтаңбасы оның  

«Қара жорға» атты кең  тынысты 

романында айқын к�рініс тапқан. 

Б ұ л  р о м а н н ы ң  о қ и ғ а с ы  с о ғ ы с 

жылдарындағы ауыл �мірін қамтиды. 

Бас кейіпкер Сейіт �міріне байла-

нысты баяндалған шегініс арқылы 

берілетін оқиғаларда майдан �мірі де 

қамтылады. Романның оқиғасы қою, 

қызықты. Сол себепті де шығарма бір 

деммен жеңіл оқылады. Романның 

«Қара жорға» аталуы да орынды, 

�йткені шығарманың �н бойына 

Сейіттің әкесінен қалған рухани 

мұрасы – «Қара жорға» күйін есіне 

алып рухтанады.

Шығармадағы майдан оқиғалары: 

«От оранған кеме» оқиғасы, Сейіттің 

Құрбанмен кездесуі әсерлі бейне-

ленген. Тылдағы оқиғалардан Ұялы 

сайдағы драмаға толы күнгі атыс 

оқиғасы ерекше есте қалады. 

«Қара жорға» романында жан-

жақты бейнеленіп, жақсы дараланған 

бірнеше кесек кейіпкерлер бар. Олар: 

қандай қиындық к�рсе де адамшылық 

қасиетін жоғалтпаған, ертеңгі күнге 

сеніммен қарай білетін күрескер 

Сейіт; с�зі де, ісі де ірі, даланың 

к�кжал б�рісіндей қайратты да 

қасарма Қаранар; ақ пен қара бояудың 

ауқымына сыймайтын күрделі тағдыр 

иесі, прокурор Кенжеғұл; баяғы бай 

әкесі Тісбай заманынан бергі ескі 

кек кеудесіне мұз боп қатқан жүрегі 

мұздай, іс-әрекеті тұздай Құрбан; тәні 

ауру болғанмен, жаны сау Жамал; 

жан дүниесінің жасырын сырлары 

к�п, іс-әрекеті тау жолындай бұралаң 

тергеуші Батырхан; ажарына ақылы 

сай Айымжан. Бір-ақ рет к�рінсе 

де �рт кезіндегі �жет іс-әрекетімен 

С . Р а х и м о в  1 9 0 2  ж ы л ы  2 5 

қаңтарда Ташкент қаласы Ескі Жуа 

махалласы Сарқырама к�шесіндегі 

су диірменші Омардың отбасында 

дүниеге келген. 2уелі Исмаил 

 молда медресесінде ескіше оқып, 

араб, парсы тілдерін меңгерген. 

С а б ы р д ы ң  ы н т а - ж і г е р і н , 

еңбексүйгіштігін және �те 

қабілеттілігін таныған әкесі 

Омар оны орыс мектебіне 

береді, бірақ әкесі к�п �тпей 

қайтыс болады. Шешесі 

Баһарайым мен қарын-

дасы Айниса ны асырау, 

отба сы, тұрмыс тау-

қыметі, оның ауырт-

п а л ы ғ ы  м е н 

азабы Сабыр-

дың мойнына 

түседі. (мірдің 

 т а л а й  қ и ы н -

дықтарын басынан 

�т кереді. Ескі Жуа ба-

зарында арбаға жүк арту-

түсіру, базаршылардың жүктерін түнде 

қарауылдау сияқты түрлі жұмыстар атқарады.

түн ішінде ат-арбамен Ұялы 

сайға қарай келе жатқан 

к е з і н д е г і  д и а  л о г т а р  д а 

� з і н і ң  қ ы с қ а л ы ғ ы м е н , 

қызулығымен, шымыр-

лығымен есте қалады.

Р о м а н  « Ш у »  д е п 

басталғаннан-ақ оқу-

шыны �зінің қою оқиғалар иірімімен 

үйіріп ала ж�неледі.  Романның 

бас кейіпкері Сейіт майдан дала-

сынан оралған жаралы жауынгер. 

Жерлестері оған сенім артып, Сейітті 

«Қарқын» колхозының  т�рағасы етіп 

 сайлайды. Арада аз уақыт �ткенде 

майдан даласынан Сейіттің заманда-

сы Құрбан да оралады. Ел басына күн 

туған ауыр кезеңде Құрбан  фашизмге 

қызмет етеді.  Кеңес үкіметінің 

алғашқы жылдары Сейіттің әкесі 

Тоқатайдың басын кесіп алып, оның 

бассыз денесін түйеге таңып жіберген 

қатыгез Құрбан енді келіп Сейіт 

басқаратын колхозының астығын, 

мал қорасын �ртейді. (зінің істеген 

осы қылмысын �зінің прокурор інісі 

Кенжеғұл арқылы Сейіттің мой-

нына қиып салмақ болады. Сейіт 

жаланың құрбандығы болып аз күн 

түрмеде отырып шығады. Осын-

дай қиын кезде аудандық партия 

комитетінің бірінші секретары 

 Ботабек Молдақметов ұстамдылық, 

парасаттылық танытады. Жалаға 

сенбейді, арандамайды. Шиеленіскен 

оқиғалар Ұялы сайдағы түнгі атыс 

арқылы шешіледі. Міне осындай қою 

оқиғалар, кесек іс-әрекеттер үстінде 

кейіпкерлер образы сомдалады.

Жазушы адам портреттерін беруде 

де алғырлық танытады. Бір ғана  мысал 

келтірейік: «Маған ба?! – Құрбан 

қарқылдай күлді. Оның әшейінде 

қызыл қоңыр д�ңгелек жүзі дереу 

күреңітіп, бетінің ұшына, қабағы 

астына тікендей тікірейген қалың 

түктер шыға келді. 2нтек бітіктеу 

қара к�зінің жиектері қанталап, 

 тарам-тарам боп кетті. Долы әйелдің 

ашуы келгендей түймедей түйілген 

жанарынан нұр кетіп, к�зінің  алдында 

пайда бола қалатын бір тамшы жас 

тұрады» (255-бет). Міне, осы іс-

қимыл үстінде берілген қып-қысқа, 

қызулы портрет оқушының к�з 

алдында тасқа қашалған мүсіндей 

бедерлі бейнесімен тұрып қалады. Тас 

мүсіннен артықшылығы к�з алдында 

қозғалысқа түскен, сан құбылған 

жандылық бар. 

Қаламы т�селген тәжірибелі 

 жазушы теңеулерінде да тапқырлық 

бар. Мәселен: «(рт с�ндірілген, 

�лген адам жерленіп, жанып кет-

кен мал есебі анықталған. Бірақ �рт 

 туралы с�з, дау с�нер емес». Міне, 

осы шағын ғана шымыр с�йлемдерде 

жарасымын тапқан жақсы салыс-

тыру бар. «К�зі алақандай болған 

Құрбан тарпа бас салғалы ұмтылған 

мысықтан зәресі кетіп, қалт тоқтаған 

тышқандай қалтырап кетті. С�йте 

тұра ол: «Хайл, Гитлер!» деп қаққан 

қазықтай қалшиып қалды». Осы бір 

кішкентай ғана мысалдан тапқыр 

теңеуді ғана емес, адам характерін де 

к�руге болады.

2 с к е р и  д а б ы л  а р қ ы л ы 

к�терілген кейіпкер  жар басында 

�зінің әйелі Зергүлмен кездеседі. 

Ол бұған қарсы мылтық кезеніп 

тұр. Осы арадан шегініс  басталады 

да,  автор Жәнібектің Зергүлмен 

қ а л а й   т а н ы с ы п ,  т а б ы с қ а н ы н 

 баяндайды. Жау элементтердің 

К�рсеткен жауынгерлік ерлігі үшін «Қызыл 

Ту» орденімен наградталып, подполков-

ник шені беріледі. 1941 жылдың қазан ай-

ында жарақатынан жазылып шыққан соң, 

56-армияның, 353  дивизиясы, 1149 атқыштар 

полкі командирлігіне тағайындалады. Ростов, 

Таганрог қалаларын жаудан азат етудегі ерлігі 

үшін «Қызыл Ту» орденімен наградталады. 1942 

жылдың басында 353 дивизия18-армияның 

құрамына �тіп, Девальцево ауданына ауысты-

рылады, Донбас үшін күресте ауыр жараланып, 

госпитальға түседі. Ерлігі бағаланып, «Қызыл 

Ту» орденімен наградталады. 1942 жылы мамыр 

айында Сабыр Рахимов 353-атқыштар диви-

зиясы командирінің орынбасары қызметіне 

тағайындалады. 1942 жылдың 1 тамызы күні 

Закавказ Фронты, 395 шахтерлар дивизия-

сына командир болып тағайындалады. 1942 

жылдың 27 тамызында кезекті полковник 

атағы беріледі. 1943 жылы 2 ақпанда КСРО 

Жоғары Кеңесі Президиумының жарлығымен 

екінші дәрежелі Суворов орденімен наград-

талады. 1943 жылы 19 наурызда КСРО Халық 

Комиссарлар Кеңесінің Қаулысымен генерал-

майор атағы беріледі. Солтүстік Кавказды азат 

етудегі еңбегі жоғары бағаланып, «Қызыл Ту» 

орденімен наградталады. 1943 жылы маусым 

айында Москваға Генштабтық М.Фрунзе 

атындағы Академиясына жеделдетіп оқу кур-

сына оқуға жіберіледі. Оқу алдындағы қысқа 

мерзімді демалысында Сабыр Рахимовтың 

Ташкентке самолетпен ұшып келуін (збекстан 

КП Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 

Усман Юсупов ұйымдастырады.

Мәскеуден ұшып келген Сабыр Рахимовты 

аэропортта Ташкент қаласының халқы үлкен 

қошеметпен қарсы алады, митингіде шығып 

с�йлеген белгілі �збек зиялылары к�п ұлтты 

Кеңес армиясы қатарында �збектен шыққан 

бірінші генерал, Екінші дүниежүзілік соғыстың 

батыры, ірі тұлға, республика мақтанышы 

ретінде ардақталады. Митингіден соң, гене-

рал Сабыр Рахимов (збекстан ПК Орталық 

комитетінің бірінші хатшысы Усман Юсупов 

қабылдауында болады. Аз күнде Батырдың 

Ташкент авиация заводында, вагон ремонт-

тау заводында және Қыбырай колхозында 

халықпен кездесуін ұйымдастырды. Осы сапа-

рында қаладан телефон орнатылған үш б�лмелі 

пәтерде қоныс тойын тойлайды.

Сабыр Рахимов 1944 жылы мамыр айында 

академияны бітірген соң  1-Белорусь  майданы, 

8-гвардиялық армиясы, 47-гвардиялық 

дивизияның командирлігіне тағайындалады. 

Белоруссияны жаудан толық тазартып, 

 Польшаны азат ету жорықтарында ерен 

ерліктің үлгісін к�рсетеді. 1944 жылы қыркүйек 

айында Усман Юсуповтың баласы Асқар 

Юсуповты адюданты етіп қабылдайды. Дәл 

сол жылы 4 қараша күні І-Белорусь  майданы, 

65-армия, 37 атқыштар дивизиясының 

командирі болып тағайындалады. Кеудесінде 

4-жауынгерлік Қызыл Ту ордені, ІІ дәрежелі 

Суворов ордені, Қызыл Жұлдыз ордені және 10 

рет жараланғаны ж�нінде белгісі бар генералды 

дивизия офицерлері жылы қабылдайды.

Сабыр Рахимов басқарған 37-атқыштар 

дивизиясы Польшаны азат ету барысында 

жаудың 1150 минометін, 1336 автоматын, 

74 пулеметін, 1158 автомобилін, 8-эшало-

нын, 55 самолетін, 5 танкісін, 10 мыңнан 

аса жауынгерін қолға түсірген. 1945 жылы 

25 наурыз күні Данциг қаласына шабуыл 

кезінде, сол маңдағы Фиррек деген жерде 

С.Рахимовтың маңдайының сол жағынан 

мина жарықшағы кіріп, миын зақымдаған. 

Самолетпен алдырылған хирургтың ша-

расы болмай, есін жимаған күйі 26 наурыз 

күні түс мезгілінде қайтыс болады. Мина 

жарылған жерде дивизияның саяси б�лімі 

ел есінде мәңгілік сақтау және жастарды 

отансүйгіштік рухта тәрбиелеу жолында 

(збекстанда Кеңес �кіметі тұсында к�птеген 

іс-шаралар  жасалды. Ташкент қаласының 

�зінде аудан, метро станциясы, автостан-

ция, к�ше, екі орта мектеп, Ұлттық уни-

верситет жанындағы академиялық лицей, 

толық ескерткіші орнатылған алаң Сабыр 

Рахимовтың атымен аталған. (збекстанның 

к � п т е г е н  о б л ы с т а р ы н д а  к � ш е л е р д і ң , 

мектептердің, �ндіріс орындарының, кол-

хоз, совхоздар Сабыр Рахимовтың аты-

мен аталды. (збектің бірінші генералы деп 

әліппеден бастап, мектептің оқу-құралдарына 

енгізілді, кітаптар жазылды, к�ркем фильм 

түс ір ілген.  1972  жылы 6  маусымдағы 

«Лениншіл жас» газетінің №109  санында 

Шымкент педагогикалық институтының 

доценті 2.Оспанұлының «Қазығұрт қыраны» 

атты к�лемді мақаласында генерал Сабыр 

 Рахимов туралы жаңа деректер жарияланды. 

Сабырдың әкесі Омарқұл қазақ, қазығұрттық 

Мәмбетқұл датқаның баласы екені, шешесі 

Баһарайым Рахимқызы �збек екені, әкесі ерте 

қайтыс болғандықтан Сабырдың нағашысы 

Рахим атасының қолында Ташкент қаласында 

тәрбиеленгендігі анықталды. Содан бері талай 

жылдар жылжыды. Қазақстан баспас�зінде 

Сабыр Рахимовтың ұлты қазақ екені туралы 

бірнеше мақала жарияланды, ақындар мадақ 

�леңдер арнады. Кейбір мақалаларда қазақ пен 

�збек халқы арасына жік салып, сына қаққысы 

келетіндей де пікірлер айтып қалып жатады. 

(збек халқымен қазақ халқының тамыры тым 

тереңде жатқанына тарих куә. 

( з б е к с т а н д а  е л е у л і  қ ы з м е т  е т і п , 

зор мансапқа жеткен ұлты қазақ қоғам 

қайраткерлері, ғалымдар, еңбек ерлері к�птеп 

саналады. Соның ішінде менің білетіндерім: 

(збекстан КП Орталық Комитетінің хатшысы 

болған Рамазанов, Ташкент қаласы партия 

комитетінің хатшысы болған Ұ.2бдірахманов, 

бірнеше облысты басқарған Б.Насыров, 

КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

болған инженер Т.Бабажанов және суретші 

О.Таңсықбаев,  Экономика институтының 

 директоры болған академик (.Жамалов, 18 жыл 

Политехника институтының  ректоры болған 

М.Ниязов, сол институттың жоғары  математика 

кафедрасын к�п жыл басқарған ғалым 

2.(мірбеков, 28 жыл бойы Одақтың Мақта 

�неркәсібін ғылыми-зерттеу институтының 

директоры болған А.Нұралиев, министрі болған 

Тасаңбаев, Ауылшаруашылығы министрі 

болған  2.Үркінбаев, екі мәрте Еңбек Ері атағын 

алған, шопан Ж.Балиманов, тағы басқаларды 

тізе беруге болады.

Т�мендегі аталы с�здер �збек халқында да 

бар: «ауыл аралас, қой қоралас», «т�секте басы 

қосылған, т�скейде малы қосылған», «�лсек 

к�ріміз бір, шықсақ т�ріміз бір», «тапқан ана 

емес, баққан ана», «ұлының кімнен туғанын 

анасы білер», т.б. Қазақ халқы мен Орта Азия 

халықтарының тарихи тағдырластығы, ежелден 

қоныстастығы, тілдерінің туыстығы, дінінің 

бірлігі, тағы басқа ортақ сипаттар тұрғанда, 

жер-суды, атақты, ғалымдарды, қолбасшы 

батырларды менікі-сенікі деп к�ңілтарлық 

жасап, қызыл кеңірдек болмай, бірлікті, 

ынтымақты, ерлікті, батырлықты, татулықты, 

�зара достықты асқақтаған ж�н болар.

Қазір Сабыр Рахимовтың алып ескерткіші 

Ташкент қаласы, Алмазар ауданы әкімдігі 

ғимараты алдындағы үлкен алаңда, 360 түп 

алма бағының ортасында күн шығысқа қарап, 

 Польша жерінде қалың орман арасында 

тұрғандай қасқайып тұр.

Тұрғанбай ШЫҒАНБАЕВ,
зейнеткер

ұлов

ялы 

ан

д а

, 

Ол көктемнің кенже қызы – мамыр 
айында өмірге келді. Соның да әсері 
болар, мінезі мамырдай мамыра-
жай, айналасына аса жайлы, мінсіз 
еді. Оның кіндігі жұмақ өлке – Таш-
кент облысының Бостандық  ауданы 
Қараманас ауылында кесілді. Оның 
балдан тәтті балалық шағы, боздақ 
жұлдыздай бозбала кезеңі жер жан-
наты осы Бостандықта өтті. Содан 
да болар, оның таланты да жұмақ 
жердей байсалды, бай, табиғаттың 
өзіндей таза еді. Бостандық ежел-
ден Қазақстанның жері. Кейін ғой 
солақай, соқыр саясаттың кесірінен 
Өзбекстанға өтіп кеткені... Ойхой, 
алаңы жоқ, мұңы жоқ қайран 
балалық, па шіркін, жанған отты 
жалаңаш қолмен ұстайтын көзсіз 
батыр бозбалалық, о да бір қайта 
айналып келмейтін, сағындырған 
дәурен ғой. Па шіркін, сол кездегі 
адамдар қандай-ды?! Тамсанды-
рып, тақ еткізер таңдайды – өздері 
де, сөздері де ірі еді, жас ұрпақтың 
пірі еді! Осындай жұмақ жерде 
туып, осындай табиғаттың өзіндей 
таза, асқар таудың асыл алмас 
тасындай асыл адамдар  арасында 
өскен оның жалы биік, жаны 
 жомарт азамат болып қалыптасуы 
табиғи заңдылық болатын.

Сабыр Рахимов – Орта Азиядан шыққан тұңғыш Кеңес 
гвардия генералы, іскер ұйымдастырушы, батыл да білікті 
әскербасы, Екінші дүниежүзілік соғыста бір емес, үш 
дивизияға басшылық еткен қолбасшы, Кеңес Одағының 
батыры, қолбасшыларға берілетін ІІ дәрежелі 
 «Суворов» орденімен, «Ленин» орденімен, 
төрт мәрте «Қызыл ту» орденімен және 
көптеген медальдармен наградталған 
тұлға. Оның қолбасшылық дарыны 
дивизияларды басқарған кезінде 
айқын көрінген еді. Күші әлденеше рет 
басым немістің мықты генералдары 
Клейс, Фон Буш, Фрикке басқарған 
айқастарды, басқыншыларға ерен 
ерліктің үлгісін көрсетіп, қирата 
соққы берген тұста барынша 
жарқырай көрінді.

оқушының к�з алдында қалып қойған 

Кәрібай бейнесін де осы топқа қосуға 

әбден болады. 

К�ркем шығармаға сын болатын 

күрмеуі қатты күрделі компоненттің 

бірі – диалог. Қаламы т�селген 

 жазушы бұл сыннан сүрінбей �ткен. 

Соған к�п мысалдың біреуі мынау:

«– Ұмытпаңыз, әсте, Сталин 

жұмсап отыр оларды, ал Сталин  

не істейтінін �зі біледі, еліміз оған 

сенеді, тіпті �зіңіз ше, сенесіз ғой, ә?

– 2лбетте. Оған сенбегенде!

– 2, ендеше былай Биеке, осы 

Сейітті де бар ғой, Сталин жіберген. 

2рине, Сталин жаман адамның 

қолына билік беріп, �зінен артқанын 

бізге бер деп бастықтарға ұзын арқау, 

кең тұсау салып қоймайды.

– Не к�кіп кеттің сен? Осы Сейітті 

де бізге Сталин жіберген дейсіз бе? 

Есің бүтін бе �зіңнің?

– Бүтін, бүтін болғанда қандай, – 

деп жымиды Құрал апа.

– Бүтін болса жақсы. Айтшы, 

құлағыңа кім келіп сыбырлап кетті?

– Ешкім де. Бірақ білемін.

– Білемін?

– Дәл солай, айна-қатесі жоқ...».

Міне, осы шағын ғана  диалогта 

уақыт рухы, дәуір суреттері бар, 

характер бар. Сонымен бірге бұл 

диалог адам характерлерін даралау 

міндетімен бірге, оқиғаның даму 

динамикасын арттыруға да қызмет 

етіп тұр.

Сондай-ақ Қаранар мен Сейіттің 

ықпалына түскен Зергүл �з қатесін 

кеш ұғып, �зін-�зі атып �лтіреді. 

Осы екі аралықтағы оқиғалар ара-

сынан Жәнібек, 2бдіхамит Нұртаев, 

Бақтияров бейнелері бой к�тереді. 

Автор �з кейіпкерлерін іс-әрекет 

үстінде сомдайды. Романның оқиғасы 

қою, қызық болуымен бірге оның 

оқушыға берер тағылымы да мол. 

Сол тағылымның ең бастысы, �мірде 

қателеспейтін адам жоқ, қателікті 

дер кезінде к�ре білсең, ж�ндеуге 

де болады, �мірде ешқашан ешкім 

түзей алмайтын бір ғана қателік бар. 

Ол – Отанға опасыздық жасау деген 

идея. Автор осы жақсы идеяны сәтті 

жасалған кейіпкерлер арқылы оқушы 

к�кейіне ұялата алған.

Романның соңғы жағында бас 

кейіпкер Жәнібек �мірден күдер үзіп 

�лгісі келеді. Кейіпкердің осы бір 

ой-сезімі де шынайы. (йткені мұнда 

мотивировка мықты.

С�з болып отырған шығарма-

лар дың тілі, тұтас алып қарағанда, 

құнарлы.

Рахметолла Райымқұлов шығар-

м а  л а р ы  � з і н і ң  қ о ю ,  қ ы з ы қ т ы 

оқиғасымен сәтті сомдалған кесек 

кейіпкерлерімен, оқушыға ұсынар 

тағылыммен к�п кәдесіне жарайтын, 

к�ркемдік дәрежесі жоғары, талантты 

туындылар.
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қырама к�шесіндегі 

мардың отбасында
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қты түрлі жұмыстар атқарады.

ңғыш Кеңес мов – Орта Азиядан шыққан тұң
батыл да біліктіералы, іскер ұйымдастырушы, б
емес, үшЕкінші дүниежүзілік соғыста бір е
ес Одағыныңасшылық еткен қолбасшы, Кеңе
елі басшыларға берілетін ІІ дәреже

рденімен, «Ленин» орденімен, 
«Қызыл ту» орденімен және 
дальдармен наградталған 
қолбасшылық дарыны 

ды басқарған кезінде
ген еді. Күші әлденеше рет 

стің мықты генералдары 
Буш, Фрикке басқарған 
, басқыншыларға ерен 
сін көрсетіп, қирата
н тұста барынша 
өрінді.

1915 жыл Сабыр үшін �те ауыр жыл еді. 

2уелі, қарындасы Айниса, к�п �тпей анасы 

Баһарайым қайтыс болады. К�шеде, базарда 

тентіреп жүрген жерінен Сабыр қазандық татар 

Шәміл Хасановтың әртүрлі ұлттан құралған 

жетім балалардың паналау  интернатына 

қабылданады. 1920 жылы  Ташкент тігін фа-

брикасына жұмысшы болып кіреді де ком-

сомол қатарына �тіп, қоғамдық жұмыстарға 

белсене араласады. 1922 жылы Баку әскери 

мектебіне оқуға түсіп, 1925 жылы бітіріп 

шығады. 1925 жылы жаңадан тағайындалған 

КСРО әскери қолбасшысы М.Фрунзе 

қатысқан 2зербайжандағы атты әскерлер оқу-

жаттығуында Сабыр  Рахимов жауынгерлер 

арасында айрықша к�зге түседі. 1925 жылы та-

мыз айында туған �лкесі (збекстанға қызметке 

жіберіледі. С.Рахимов Самарқан қаласындағы 

атты әскер эскадронында взвод командирі бо-

лып тағайындалады. Сол жылдары (збекстанда 

әскери  операция �тіп, оған КСРО әскери 

кеңесінің мүшесі С.Буденный және Түркістан 

майданы қолбасшысы К.Авксентьевский 

басшылық жасайды. Осы соғысқа взвод 

командирі Сабыр Рахимов қатысып, сол 

иығынан жараланып, госпитальға түседі. Кеңес 

Одағының атақты қолбасшысы С.Буденный 

госпитальға арнайы соғып, Түркістан майда-

ны қолбасшысының атынан взвод командирі 

Сабыр  Рахимовты соғыс құралы – алтын 

сапты қылышпен  марапаттайды. 1927-1932 

жылдары эскадрон командирі С.Рахимов 

бірқатар әскери операцияларға қатысқан. 

1929 жылдың аяғында аяғынан жараланып, 

Самарқан қаласындағы госпитальда емделген 

соң, 1930 жылдың басында Ялтаға демалуға 

жіберіледі. Шипажайға артынан іздеп барған 

Ташкенттегі бала күнгі сүйіктісі, татар қызы 

Хасанова 2мина Шәмілқызына үйленеді. 

1933-1937 жылдары Самарқан қаласында аға 

командир ретінде әскери кадрларды дайындау 

және тәрбиелеу қызметімен айналысады. 1936 

жылы С.Рахимов «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

 наградталды. Жұбайы 2минаның бала к�тере 

алмайтыны ж�нінде сараптамасын алған соң, 

1937 жылы 2 жасар Ыдырыс есімді баланы 

 балалар үйінен асырап алады.

Сабыр Рахимовтың 1938-1939 жылдардағы 

�мірі белгісіздеу, сірә, сол жылдары болып 

�ткен «ұлы террор» ол кісіні де айналып 

�тпеген сияқты. «Ұлы террор» кезінде Кеңес 

Одағының әскери кадрлары айрықша аяусыз 

қырғынға ұшырағанын т�мендегі қысқаша 

мәліметтен білуге болады:

1935 жылы КСРО-да маршал атағы 

енгізіліп, ол атақ 5 әскербасыға (Блюхер, 

 Тухачевский, Буденный, Ворошилов, Егоров) 

берілген болса, оның үшеуі (Блюхер, Тухачев-

ский, Егоров) репрессияға ұшырап, атылды. 16 

командармның 15-і, 67 комкорпустың 60-ы, 

199 комдивизияның 136-сы, 397 комбригтің 

221-і, барлығын қосқанда 25 мыңнан астам 

 командирлер құрамы атылды,  түрмеге 

 жабылды.

1941 жылы 22 маусым Екінші дүниежүзілік 

соғыс басталғанда Сабыр Рахимов Самарқан 

қаласындағы әскери полк командирінің  майор 

шеніндегі орынбасары еді. 1941 жылы 25 

шілде күні 43-армияның 104-мотоатқыштар 

полкі командирінің орынбасары, майор 

 Сабыр  Рахимов Елна ауданында соғысқа 

кіреді. Соғыстың бірінші күні полк командирі 

 Ермоленко ауыр жарақаттанып,  полкты 

б а с қ а р у  С а б ы р  Р а х и м о в қ а  ж ү к т е л е д і . 

26 шілде күні бүкіл әскери б�лімнің жау 

қоршауында қалғаны белгілі болады. 1 тамыз 

күні  Сабыр Рахимов басқарған полк, �зінен 

аса мықты жау қоршауын аз шығынмен бұзып 

шығады. Ауыр жараланған Сабыр Рахимов 

 Железневодск госпиталында есін жинайды. 

бастығы подполковник А.Смирнов бай-

ланыс б�лімінің бастығы подполковник 

С.Голованю тілге келмей қайтыс болған. 1945 

жылы 25  мамырда Сабыр Рахимовтың сүйегі 

Ташкент қаласы  бауырластар зияратына 

әкелініп, (збекстанның бірінші президенті 

Юлдаш Ахунбабаевтың бейітінің жанына 

қойылды.

1965 жылы 6 мамырда КСРО Жоғары Кеңесі 

Президиумының Жарлығымен  генерал-майор 

Сабыр Рахимовқа Екінші дүниежүзілік соғыс 

кезіндегі жауынгерлік қызметі үшін «Кеңес 

Одағы Батыры» атағы берілді.

Кеңес Армиясы генералдары  Рыжев, 

Л . Б р е ж н е в ,  В . Ч у й к о в ,  И . П е т р о в , 

К.Ракосовский, А.Гречко, П.Батовар 

С а б ы р  Р а х и м о в т ы ң  ж а у ы н г е р л і к 

қызметтерін жоғары бағалаған. 18 армия 

саяси басқармасының бастығы, гене-

рал-майор Л.Брежнев Соғыс Кеңесіне 

берген хабарламасында былай дейді: 

«Командир 1149-го стрелкового полка 

подполковник С.Рахимов 24 января 

1942 года под хутором Греко-Тимо-

феевским вынужден был повторить 

то, что он сделал при наступлений 

на Ростов в трудную минуту, когда 

командиры батальонов были выведе-

ны из строя, сам лично повел третий 

батальон в наступление, проявив при 

этом мужество и доблесть».  56-армия 

қолбасшысы генерал-майор Ры-

жов Сабыр Рахимовтың командирлік 

 сапасына былайша анықтама берген: 

«Волевой, решительный, инициатив-

ный командир. Отвага и мужества това-

рища Рахимова служат всегда образцом 

подчиненному ему начсоставу». 

А л а й д а  С а б ы р  Р а х и м о в 

тірісінде Кеңес (кіметі тарапынан 

�з дәрежесінде бағаланбады. Тек 

1965 жылы Л.Брежнев  келген соң, 

А.Қонаевтың, оған қоса  Шараф 

 Рашидов бастаған �збек зиялыларының 

�тініш-тілегімен оған Кеңес Одағының 

батыры атағы берілді.

С а б ы р  Р а х и м о в т ы ң  е с і м і н 

Жорғаның жүрісі ат жалын тар-

тып мінген ер үстіндегі азаматқа 

жайлы. Рахаңның еңбектері  де 

жорғаның жүрісін еске  салады. 

 Рахметолла Райымқұлов  аударма 

 саласында да �німді еңбек етті. 

( з г е с і н  а й т п а ғ а н н ы ң  � з і н д е , 

т ә ж і к  ә д е б и е т і н і ң  к л а с с и г і 

 С а д р и д е н  А й н и д і ң  « Б ұ қ а р а » 

атты трилогиясының екі кітабын 

қазақша с�йлеткен еңбегінің �зі бір 

қаламгерге аз жүк емес.

Жазушы Рахметолла Райымқұлов 

е с і м і н  ұ м ы т т ы р м а й т ы н  о н ы ң 

соңында қалған әдеби мол мұрасы 

ғана емес, жалы биік, жаны жомарт 

жақсы әкенің �мірін жалғастырып 

жатқан ұрпағы. Рахметолла ағамен 

Қазақстан Жазушылар одағының 

Абылай хан даңғылы бойындағы 

ғимаратында бірге жұмыс істедім. Ол 

кісінің бір үлкен қолжазбасына, «Қара 

жорға» болу керек, редактор болдым. 

Қаламдас – тағдырлас болғасын жиі 

араласатынбыз. Ағамыздың жанып 

сүйген  жанжары Мәкиза әпкемізді 

де бір кісідей білемін. Атақты жазу-

шы Зейін Шашкиннің қарындасы 

Мәкиза әпкеміз сырт тұлға, бет 

бейнесі ғана емес, жан дүниесі де 

сұлу, �те  биязы, бекзат кісілігіне 

кішілігі сай кісі еді. Сондай отбасыда 

тәрбиеленген Ақтоты �нерді сүйіп 

�сті. Табиғи таланты толысып әйгілі 

сазгер, мемлекет қайраткері – ми-

нистр  болды. Рахметолла аға мен 

Мәкиза әпкемнің сүйкімді перзенті 

ғана емес, халықтың сүйікті қызы 

Ақтоты Райымқұлова жайлы с�з 

болғанда, менің ойыма Эпиктеттің: 

«Күллі ғажайыптардың ішіндегі ең 

кереметі – жақсы тәрбиеленген 

адам» деген с�зі оралады.

(збекстанда, Бостандық ауда-

нында Рахметолла Райымқұловтың 

атында мектеп бар.  (з  ағамыз 

�збектер құрметтеп жатқанда соңына 

мол әдеби мұра қалдырған; ел үшін 

адал еңбек етіп жүрген �негелі, 

тәрбиелі ұрпақ �сірген Рахметолла 

Райымқұлов есімін есте қалдыруға 

орай Қазақстанда ешқандай жұмыс 

жасалмағаны �кінішті. Ештен де 

кеш жақсы. Қазақстан Жазушылар 

одағы, биік билік иелер.  Рахметолла 

Райымқұлов есімін есте қалдыруға 

нақты жұмыс істеу – ұрпақ  парызы. 

Бұл парызды �теуді Алматыда  жазушы 

тұрған үйге ескерткіш тақта қоюдан 

бастаған ж�н. Сең бұзылса қалған 

шаруалар да рет-ретімен жүзеге асар. 

Қалай болғанда да қазақ әдебиетінің 

алтын қорына азбас, тозбас олжа 

салған к�рнекті жазушы есімі елеусіз 

қалса басшыларға да, басқамызға да 

сын. Сын ғана емес, мін.  (лгеннің 

қамын т ір і  ойлар,  �ткенімізд і 

ұмытсақ, �шкеніміз жанбайды.

Р а х м е т о л л а  Р а й ы м қ ұ л о в  – 

 ха  лықпен б ірге  жасай берет ін 

қаламгер.

Аман болайық.

Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты
АЛМАТЫ
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азақ еліне кенжелеп келген өнердің бірі – опера. Бірақ белгілі өнертанушы А.Затаевич «бүкіл 
қазақ даласы ән салып тұрғандай» деп баға берген қазақ өнерпаздары ортасына кештеу кел-
ген операны да тез меңгеріп, бүгінде әлемдік классикалық әншілермен иық тірестіріп жүр. 
Солардың бірі – Шахимардан Қайдарұлы Әбілов. Бүгінде ол классикалық өнердің шыңына 
жетіп, әлемнің 50-ден аса мемлекетінде өзінің шеберлік сағаттарын өткізіп, тәжірибесін жастар-
мен бөлісуде. Ал ол бұл биікке қалай жетті? Қандай өнер ордаларында білім алып, қанша жылын 
ізденуге, зерттеуге жұмсады? Әлемнің қанша опера театрларында ән шырқап, неше роман-
стар мен либреттоларды жаттауына тура келді? Міне, біз бүгін 70-тің биігіне шығып отырған 
 Шахимардан Қайдарұлының өнер жолына шолу жасап көрмекпіз. 

Шахимардан Қайдарұлы бүгінде опера өнерінің шыңына шыққан әнші. 
Өзінің осы жетістік теріне жетпістің желкесінен қарап тұр. Ол нағыз 
кемеліне келген. Зерттеген, жинаған дүниелерін жазып, болашақ ұрпаққа 
қалдыруды жоспарлап жүр. Ол теория лық ғылыми оқулық болмақ. 
 Ендеше, мерейтой иесіне осы арман, мақсаттарыңыз орындалып, қазақ ән 
өнерінің құндылықтары қатарын толықтыруына тілектестік білдіреміз.

Ө Н Е Р

Қ

P.S: 

Шырқа,

Шәке,

Тағы да Абай әнін,

Естімесем есті әнді қараямын.

Арай болып таңымда тербеп тұрып

Абай болып жанымды аялағын!

Арасынан дүние базарының,

Рухын ұстап шығатын қазағының.

К�ңілдердің к�ліне құс қондырар

Ғажайыпқа бергісіз ғажап үнің.

Шырқа,

ағатай,

шырқасаң ел де  еңселі,

Серілердің соңына ерген сері.

Алатаудан,

Баянтау,

Шарбақтыдан –

Арараттың шыңынан к�ргем сені...

Сен шырқасаң жанымда күнес күліп,

Оянады кеудемде бір есті үміт.

Сен бақытты әншісің

бақытыңды –

Байтағыңа келесің үлестіріп...

Бақыт тербеп, 

бақ қонған,

Құт қараған,

тамырында тағдыр бар – Түпқараған.

талай к�ріп...

дүниенің дүрмектерін –

Абай болып шырқауға шыққан Ағам!

Күн тұрғанша тұра бер тұғырыңда,

Қасиет бар,

кие бар тұнығыңда.

2лем үшін айналып кетті бүгін

Абай әні,

Шахимардан – бір ұғымға!..

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ

АБАЙ ӘНІ
Шахимардан Әбіловке

АЛҒАШҚЫ САПАР...

Шахимардан Қайдарұлы 1950 жылы 

Павлодар облысы Шарбақты ауданы 

2рбиген ауылында дүниеге келген. 2кесі 

Қайдар Екінші дүниежүзілік соғысқа 

қатысқан ардагер еді. Ал анасы  Рутай 

Қадымқызы жан-жақты  сауатты 

а у ы л  м е к т е б і н і ң  ұ с т а з ы 

қызметін атқарған. 2кесі 

мен анасы да �нерді 

бағалаған, �здері де 

ауылдың алты ауы-

зын салған, �нерпаз 

ж а н д а р  б о л ы п т ы . 

Кейіпкеріміздің ай-

туынша,  алғашқы 

сахнасы да осы ауыл 

мектебі мен үйге кел-

ген қонақтардың алды 

болған. Солардың алдын-

да бала даусы даланың бозторғайындай 

шырылдап тұрып ән салған. Алғашқы 

алған марапаты да – үлкендердің батасы. 

«(ркенің �ссін, �нерің �рістесін» болған.

Сол �нерді �рістетем деп,  бозбала 

 Шахимардан да 1967 жылы Алматыдағы 

с о л  к е з д е г і  Э с т р а д а  ж ә н е  ц и р к 

училищесіне келеді. Ол уақытта ауыл 

мектептерінде арнайы білім алған музыка 

пәнінің  мамандары тапшы. Сондықтан 

ауыл балалары �нер жолдарын осын-

дай орта оқу орындарында музыкалық 

сауаттарын ашып, нота үйренумен 

 бастайтын. Тек сынақ тапсырғанда 

 дауыс, ырғақты ұстай білетін музыкалық 

қабілет тексерілетін. Егер музыкалық 

бір аспапта ойнай білсе құба-құп еді. Ал 

біздің кейіпкеріміздің �зіндік  баритон 

даусы, ағасы Тілеуқабылдың гормонда 

сүйемелдеуімен ән айтқан �нерпаздық 

қабілеті де бар болатын. Сондықтан 

сынақтан сүрінбей, студент атанады. 

Курстастары да кіл мықтылар. Жәнібек 

Кәрменов, Қайрат Байбосынов, Лұқпан 

Есеновтер.  Ұстаздары – Гүлжахан 

Ғалиева, Набат Махсудин, Ғарифолла 

Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков сынды 

қазақ �нерінде �з орындары бар тұлғалар. 

Не керек, кейіпкеріміз олардан аз уақытта 

к�п білім алғанын айтады:

– Эстрада әншісі боламыз деп отыр-
маймыз. Уақыт тауып Ғарекең мен 
Жүсекеңді де тыңдаймыз. Не деген диа-
пазон, дауыстарының құдіреті қандай? 
Сол кезде Мәскеуден бітіріп келген Набат 
 Махсудин ағамыз менің жүрегіме бір от 
тастап жіберді. «Шахимардан, сен эстра-
да емес, классикалық, академиялық әнші 
 болатын адамсың ғой» деді. Содан мен ой-
лана келе, бірінші курсты бітірген соң, 1968 
жылы :зім сұранып, әскерге кетіп қалдым. 
Бұған майдангердің баласы болғаным да 
себеп болды ма деймін...

СЕРКЕБАЕВ
СЕНІМІ

2 с к е р д е н  к е й і н   Ш а х и м а р д а н 

Қ а й д а р ұ л ы  м у з ы к а л ы қ  с а у а т ы 

болғандықтан білімін жоғары оқу ор-

нында жалғастыруға шешім қабылдайды. 

Осылайша, Құрманғазы атындағы  Алматы 

мемлекеттік консерваториясына құжат 

тапсырып, мұнда да �з �нерінің арқасында 

барлық сынақтан сүрінбей �теді. С�йтіп, 

әйгілі Бекен Бекенұлы секілді білікті 

маманның қолына түседі. Дегенмен, 

�нердің жолы бұралаң демекші, �зге 

бір оқытушымен келісе алмай қалады. 

Сол сәтте тығырықтан шығудың жолын 

іздеген Ол ұстазы  Бекен Бекенұлынан не 

�з класына алуын, не  Ермек Серкебаевтың 

 класына  ауыстыруын �тінеді. Ол кезде 

тәртіп қатал, ондай мүмкіндік  болмайды. 

С�йтіп, амалсыз консерваторияны 

 тастайды...

Арада сынаптай сырғып үш жыл �теді. 

Бірақ �нерге деген құштарлық оның жо-

лын ешқайда бұра алмайды. Айналып, 

қайтадан Консерватория табалдырығын 

аттайды. Бұл жолы бірден әйгілі опера 

барып, мамырлата аяқтағанда ұстазы да 

«браво» деп екі алақанын соғып қалып, 

�зінің ұстаздық кеңесін айтады:

– Шахимардан, сенде дауыс бар. 
Даусыңның :зіндік ерекшелігі мен қуаты да 
жеткілікті. Бірақ сен оқуың керек. Менің 
саған айтар ақылым, бұл классикалық 
:нердің жолы ауыр. Кейбіреуі :з жетістігіне 
35 жасында, екінші бірі 45 жасында, тіпті 
үшіншілері 50 жасында жетеді. Сондықтан 
асықпау керек, к:п ізденіп оқыған ж:н. Aр 
орындаған әніңді, опералық р:ліңді сіңіру 
керек. Сенен сондай әнші шығады. Мен саған 
сенемін! 

Серкебаевтың сеніміне ие болған 

кейіпкеріміз бірінші курсқа қайта 

қабылданады. Ол кездегі қатал талап пен 

заман солай еді. Алайда  Шахимардан 

Қайдарұлы енді сенім артқан Ермек 

ұстазын ұятқа қалдырмауға шындап 

бекінеді. Асықпай жүріп анық басады. 

Опера �неріндегі білікті ұстаз  Бекен 

Бекенұлының да тәрбиесін к�реді. Соның 

нәтижесінде оқып жүріп-ақ, 1971 жыл-

дан бастап, Абай атындағы мемлекеттік 

а к а д е м и я л ы қ  о п е р а  ж ә н е   б а л е т 

театрының хор әншісі  болып қызмет 

істейді.  Консерваторияны бітіргенде 

дипломдық жұмысы «Абай» операсы 

болады. Ал жұмысты қабылдаған комис-

сия сол кездегі консерватория ректоры 

Ғазиза Жұбанова, «Абай»  либреттосын 

жазған композитор Латиф Хамидилер 

секілді профессорлардан құралған еді. 

Диплом жұмысына мұқият дайындалған 

 Шахимардан ұстаздары алдында �з 

шеберлігін таныта біледі. Комиссия 

бірауыздан «бес» деген баға қояды. 

2йгілі композитор батасын береді. Ұлы 

тұлғалардан бата алған  Шахимардан 

Қайдарұлы сол күннен бастап �зі де 

ұстаздық жолды жалғастырады.

 

ҰСТАЗДЫҚ ПЕН 
<НШІЛІКТІ ҰШТАСТЫРҒАН

Шахимардан Қайдарұлы ұстаздық 

ете жүріп, 1981 жылдан Жамбыл атын-

дағы филармонияның әншісі қызметін 

қоса атқарады. Опера әншісі үшін 

мұның бәрі тәжірибе толықтыру, репер-

туар жинау сияқты шығармашылықта 

шың далу еді. Осы тынбай ізденудің 

нәтижесінде 1990 жылдан Құрманғазы 

атындағы Алматы мемлекеттік консер-

ваториясы вокалдық-хор факультетінің 

деканы, жеке ән айту кафедрасының 

меңгерушісі, 1991 жылдан вокалдық-

хор әні кафедрасының доценті, 1997 

жылдан жеке ән айту және опералық 

дайындық кафедрасының меңгерушісі, 

жеке ән айту кафедрасының про-

фессоры қызметтерін атқарады. 

П.Чайковскийдің «Пиковая драмасында» 

– Томски, Дж.Вердидің спектаклінде – 

Риголетто мен Жермона р�лдерін және 

басқа опера кейіпкерлерін шебер сомдаған 

біртуар дарын иесі. 

Осындай �релі �нерімен халықара-

лық деңгейге к�терілген Шахимардан 

Қай дарұлын бүгінде әлемдік байқауларға 

қазылыққа шақырып, оның пікірімен сана-

сады. Солардың бастыларын атар болсақ, 

«Искусство XXI века» атты Финляндия, 

Италия, Австрия, Калининградта �ткен 

«Янтарный соловей», Мәскеуде �ткен 

«Международная русская романсида» 

 вокалистер байқауында, Қазан қаласында 

�ткен Р.Яхин атындағы камералық 

әншілер байқауында, Уфада, Киевте 

�ткен опералық әншілер байқауында 

қазылар алқасының мүшелігінде болған. 

Сонымен қатар Шахимардан Қайдарұлы 

бүгінде Қазақстанда ғана емес, ТМД елдері 

мен алыс-жақын шетелдерде жүйелі түрде 

шеберлік сабағын �ткізіп тұрады. 

Шахимардан Қайдарұлы Алматы мен 

Нұр-Сұлтандағы ең үлкен �нер ордала-

рынан бастап, облыс, аудан, ауыл сах-

наларында да �з концерттерін берген, 

туған халқына кең танылған әнші. Елінің 

құрметіне ие болған әнші әлемдік сахна-

ларда да қазақ әнін шетелдерге насихаттап 

жүр. Оның Лондондағы Барбикан-холлда 

корольдік камералық оркестрмен берген 

концерті жайлы Би-би-си тілшісі былай 

депті: «Лондон Сити орталығында XI 

ғасырдағы шіркеуде концерт беріп, тек 

қана әлемдік танымал жұлдыздардың 

келгеніне дағдыланған қаладан осынша 

к�п тыңдарман жинау, бұл теңдесі жоқ 

құбылыс болды». Шахимардан 2білов 

�нерінің жарқын тұстары Париждің 

 Плейель залында, Винченсо, Берлин, 

Тель-Авив, Мәскеудегі Ресей компо-

зиторлар Одағы және П.И.Чайковский 

атындағы консерваторияның кіші  залында 

да �ткен. Гастрольдік сапармен  Лондон, 

Париж, Тель-Авив, Хельсинки, Вене-

ция, Вена, Стокгольм, Берлин, Мәскеу, 

Ыстамбұл, Анкара, Улан-Удэ, Киев, 

Минск, Вильнюс, Таллин, Ташкент, 

Бішкек, Уфа, Баку, Қазан, т.б. әлемнің 

әйгілі  қалаларында �нер к�рсетіп, 

к�рерменнің қошеметіне б�ленген.

«АБАЙ БОЛЫП КЕЛЕ ЖАТЫР»

2н айтқан қазақтың Абай әндерін 

шырқамағаны жоқ шығар. Ал Шахимардан 

Қайдарұлы ұлы ақын шығармашылығын 

терең зерттеп, оның әр с�зіне мән беріп, 

терең бойлаған �нер иесі. (зі армандап 

жүріп, сонау 1971 жылдан Абай атындағы 

опера және балет театрында әнші болса, 

кейіннен арнайы «Абай» р�лдерін 

сомдады. Содан бері жан қалтасынан 

Абайдың �леңдер жинағы түспейтін 

болған. Ұлы ақынның 1995 жылы 

�ткен 150 жылдығында Алматы-

дан басталған концерттері облыс 

орталықтарында ұласып, Мәскеу, 

Киев, Лондон, Париж қалаларында 

жалғасқан. Ал биылғы 175 жылдық 

мерейтойы басталғалы да Шахимардан 

әншіні еліміздің әр �ңірі арнайы шақырып, 

Абай шығармашылығына арналған 

концертін �ткізуде. Сонымен қатар 

�ткенде ТҮРКСОЙ, ТРТ және Түркия 

Президенттік симфониялық оркестрінің 

қатысуымен Анкарада ұйымдастырылған 

Түркі мемлекеттерінен шақырылған әйгілі 

опера артистерінің ішінде концерттің 

ерекше жұлдызы  болады. Еркеғали 

Рахмадиевтың Абай �леңдеріне жазылған 

әндер циклін орындаған оның даусы 

залда жаңғырып, к�рерменнің жүрегін 

баурап алады. Оның себебі әнші ұлы ақын 

шығармашылығына терең бойлай біледі. 

Жалпы  Шахимардан Қайдарұлының ре-

пертуарында Абай �леңдерінен жазылған 

70-тен аса романстың болуы бекер емес. 

Бұл ж�нінде белгілі абайтанушы ғалым 

Ғарифолла Есім былай депті: 

– Мен Шахимарданмен с:йлескен 
 сайын, әңгімелескен сайын, қонақта болған 
сайын тыңдағым келеді. Кейінгі кезде 
 Шахимардан мені таң-тамаша қалдырып 
жүр. Мен енді абайтанушымын ғой. Қазір 
 Абайды  Шахимардан арқылы түсініп 
 жатырмын. Aншінің осылай ден қойғанына 
мен таңғалам.  Үнемі Абайдың ариясын ай-
тып келе жатыр. Абай болып келе жатыр.

Шынында, Шахимардан Қайдарұлы-

ның шығармашылық  арнасы бастау алғалы 

Абай болып ән салып келеді. Мұны еліміз-

дің �нер сүйер қауымы емес, шетелдік 

музыкатанушылар да байқаған. Мәселен, 

Ресей �нер қайраткері  Галина Преоб-

реженская т�мендегідей пікір білдірген: 

– Шахимарданға ерекше алғыс айта-
мын. Сол арқылы қазақтың мәдениетіне 
тәнті болдым.  Заманауи қазақ романсы 
жайлы білдім. Білімді, парасатты аза-
мат.  Абайға деген құрметін айтсаңызшы. 
Мәскеудегі Абай ескерткішінің прототипі 
осы  Шахимардан ғой. Сол маңнан :ткен 
сайын Абайды к:рем, Абай боп қарап тұрған 
досымды к:рем. Туған күніңізбен, әріптес. 
Сіздің к:п жыл бойы халқыңызды қуанта 
беретініңізге сенімдімін.

2зербайжанның халық артисі, акаде-

мик Эфлатун Неиметзаде былай дейді: 

Құрметті Шахимардан бауырым! Сіздің 
бұл тамаша дауысыңыз – Құдайдың берген 
сыйы. Сіз :мір сүрген сайын, сіздің дауы-
сыңыз одан әрі асқақтай беретін болады. 
Есіңіз де болсын, сіз тек қазақ халқының 
ғана пер зенті емессіз, Сіз бүкіл түркі әлемі-
нің мақтанышы, қымбат қазынасы және 
к:рнекті :нер шеберісіз. Сіз жасай беріңіз, 
сіз :мір сүрген сайын түркі әлемінің жаңа 
жас ұрпағы сіздің сол бір ғажайып үніңізге 
тәнті болсын және ұлықтасын, дауы-
сыңыздың сол әсерлі лебі к:птеген жас тар-
дың әлемді танып білуіне септігін тигізсін. 

Сізді 70 жасыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын! Ұзақ та бақытты :мір 
тілеймін! Құдайым осы ғажайып дауыс иесін 
әрдайым қолдап жүрсін!
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АХИМАРДАН

әншісі Ермек Серкебаевты іздеп тауып, 

«аға, даусымды тыңдап к�ріңізші» дейді. 

(з класында отырған опера �нерінің метрі 

«Қаламқас» әнін роялда ойнай ж�неліп, 

орында дегендей қалың қастарын қағып 

қалады. Сын сағатта сүрінуге болмайты-

нын түсінген кейіпкеріміз де баритон да-

усын барынша созып, шырқай ж�неледі. 

Зеңгір к�кке самғаған қырандай, 

�зі де кең тынысты әнді әуелетіп 

1998 жылдан бастап  Абай атындағы 

Мемлекеттік  академиялық опе-

ра және балет театрына солист бо-

лып қабылдануға қайта мүмкіндік 

туады. Құрманғазы атындағы Қазақ 

ұлттық консерваториясындағы 

ұ с т а з д ы қ   ж о л ы н д а  5 0 - г е 

жуық елге танылған әнші-

ш ә к і р т т е р і н  д а й ы н д а й -

ды. Олардың 12-сі бүгінде 

Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген қайраткері 

атақтарын алған. Ал  Шахимардан 

Қайдарұлының �нер жолындағы 

осы ұшан-теңіз еңбегі де еленіп, 

к�птеген мемлекеттік марапаттар-

мен марапатталған. Атап айтқанда, 

1994 жылы «Қазақстанның еңбек 

сіңірген әртісі» құрметті атағын алса, 

2005 жылы «ҚР Білім беру ісінің үздігі» 

т�с белгісін иеленеді.  2006 жылы 

«Қазақстан мемлекеттік сыйлығының» 

лауреты және «Құрмет» орденінің иегері 

атанады. Жасынан �нер үшін қызмет 

еткен кейіпкерімізге бұдан кейін де 

атақ, дәрежелер беру тоқтатылған 

емес. 2011 жылы Павлодар облысының 

Құрметті азаматы атағы берілсе, 2015 

жылғы 3 желтоқсанындағы Елбасының 

жарлығы бойынша ІІІ дәрежелі «Барыс 

орденімен» марапатталды. 2016 жылы 

«ҚР тәуелсіздігіне – 25 жыл» мерекелік 

медальі кеудесінде жарқырады.

Кемеліне келген кейіпкеріміз �нер 

жолындағы жинаған осы тәжірибелерін 

бүгінде туған жеріне апарып сіңіруге 

шешім қабылдайды. Ойға алған ісін 

жүзеге асырғанша жаны тыным тап-

пайтын Ол Павлодар облысының 

музыкалық колледжі жанындағы 

вокалдық орындау шылық Академия 

негізін қалады. Қазіргі таңда білім 

ордасында 100-ден аса жас �нерпазды 

опера �неріне балғын кезінен баулуда. 

ҚАЗАҚТЫҢ <НІН 
<ЛЕМГЕ ТАНЫТҚАН

Шахимардан Қайдарұлы Ертіс-Баян 

�ңіріндегі ғажайып әншілік �нердің түлегі. 

Естай, Бүркітбай, Жарылғапберді, Жаяу 

Мұса, Қали Байжановтардың әншілік 

мектебін заманауи музыкалық аспап-

тармен �ңдеу технологиясын пайдала-

нып, әлемдік биікке к�тере білді. Ол 

Алматы мен Нұр-Сұлтандағы музыкалық 

жоғары оқу орындарында қызмет етіп, 

�нер ордаларының сахналарында халық 

әндерінен бастап, шетел классиктерінің 

шығармаларын да орындады. Оның 

 репертуарында арынды ариялар, иірімі 

терең  романстар мен қазақстандық және 

шетелдік композиторлардың 300-ден астам 

туындындылары бар. Бұл шығармалардың 

барлығында дерлік  басты партияларды 

орындаған. Мәселен, А.Жұбанов пен 

Л.Хамидидің «Абай» операсында – Абай, 

Е.Рахмадиевтің «Абылай ханында» – 

Бұхар жырау, Е.Брусиловскийдің «Ер 

Тарғынында» – Ер Тарғын, М.Т�лебаев-

тың «Біржан-Сарасында» – Жанбота, 

Н.СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Табиғаты таңғажайып Кентау қаласынан түлеп 

ұшқан Абдулла Ахметов Қазақ  химия технологиялық 

институтын (қазіргі М.2уезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университеті) тамамдай 

сала туған �лкесіне оралып, Кентау қаласындағы 

«Мырғалымсайсвинецстрой» тресінің құрылыс 

материалдар комбинатында еңбек жолын бастаған 

болатын. 1973-1980 жылдары ол Шардара массивін 

игеруде, фосфор, шина, экскаватор зауыттарының 

құрылыстарында бригадалар құруда, қой, мақта, 

күріш шаруашылықтарын �ркендетуде, Шымкент 

қаласының маңынан демалыс аймағын  (балалар 

теміржолы, дендропарктер, зоопарк, ипподром) са-

луда жастарды ұйымдастырып, үлкен жұмыс атқарды.

С�йте жүріп ол білімін тереңдетуді де ұмытқан 

емес, Алматы жоғарғы партия мектебін саясаткер 

мамандығы бойынша, тәуелсіздік алған жылдардан 

кейін Алматы қаласы Қазақ спорт және туризм 

академиясын тамамдайды. Бұл оқу орындары 

берген білім Абдулла Ахметовтың  кейінгі қызмет 

жолдарында пайдалы болып, ол Түркістан қалалық 

атқару комитеті т�рағасының бірінші орынбасары, 

Оңтүстік Қазақстан облыстық денешынықтыру және 

спорт комитетінің т�рағасы қызметтерін абыроймен 

атқарады. 

Егемендігімізді алған алғашқы 10 жылда облы-

ста әлеуметтік салада туындаған қиыншылықтарды 

– зейнетақыны, атаулы әлеуметтік к�мекті, к�п 

балалы аналарға берілетін жәрдемақыны уақытылы 

алмау мәселелерін шешуде нақты, тиянақты, қыруар 

жұмыстар атқарды. 2р қалада, ауданда, ауыл-

да мамандармен түсіндіру жұмыстарын жүргізуі 

арқылы сол кезде туындаған қиындықтарды заңды, 

дипломатиялық жолмен шеше білді. 1999 жылы Кен-

тау қаласында мыңдаған тұрғынның наразылығын 

мұқият зерттеп, заң жолында мәмілеге келіп, аз 

уақытта азаматтардың �тініштерін қанағаттандырып, 

халықтың ризашылығына б�ленді.

Ол әр жылдары Оңтүстiк Қазақстан облыстық 

әкімшілігі еңбек басқармасының бастығы, аппарат 

басшысы, Еңбек, жұмыспен қамту және халықты 

әлеуметтік қорғау департаментінің, денешынықтыру 

және спорт басқарма бастығы, Бақылау және 

әлеуметтiк қорғау департаментiнiң директоры, 

 Шардара ауданының әкімі қызметінде жүріп, еңбектің 

қазанында қайнады. Шардара ауданында әкім болған 

уақыттары А.Ахметов ауданның экономикалық, 

әлеуметтік жағдайын к�теріп қана қоймай, Шар-

дара су қоймасына судың м�лшерден тыс к�беюіне 

байланысты  ауданда т�тенше жағдай жариялап, су 

қоймасын сақтап қалуда үлкен еңбек сіңірді. 

2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлі гінің «Еңбек қорғау ж�ніндегі 

ғылыми-зерттеу институты» Республикалық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Оңтүстік 

Қазақстан облыстық филиалының  директоры 

қызметінде. А.Ахметов қай салада еңбек етсе 

де жауапкершілігімен, тыңғылықтылығымен, 

әділдігімен к�зге түсті. «Нұр Отан» партиясы Оңтүстік 

Қазақстан облыстық  филиалы Партиялық бақылау 

комиссиясының мүшесі ретінде әлеуметтік нысан-

дарда белсенді жұмыстар жүргізді, азаматтардың 

арыз-шағымдары бойынша «Қоғамдық кабыл-

дау» жұмысына, сонымен қатар аудан, қалаларда 

ұйымдастырып, �ткізілетін «К�шпелі қоғамдық 

қабылдау» жұмысына тұрақты түрде қатысып, 

тұрғындардың к�кейкесті мәселелерінің заң аясында 

шешілуіне үлес қосып жүр. 

Еңбегі еленіп, бірқатар ресми мара паттарға, 

атап айтқанда, «Құрмет белгісі» және «Құрмет» 

ордендерімен, бірнеше медальмен марапатталған. 

Түркістан, Кентау қалалары мен Шардара ауданының 

Құрметті азаматы.

И.С<ТІМ

Еңбегімен құрметке бөленген
Елбасы Н.Ә.Назарбаев Шымкент қаласына 2003 жылы барған бір сапарында сол кездегі департамент бас-
шысы Абдулла Ахметовтың есебін тыңдап, еңбегіне өте үлкен баға бергені бар. Өз сөзін: «Нағыз мемлекеттік 
қызметкер» осы Ахметов Абдулладай болуы керек: есебін нақты, сапалы жасауы, өз тірлігіне үлкен 
жауапкершілікпен қарауы және кез келген сұраққа түн жарымда сұраса да мүдірмей, шешілетін жолдарын 
заңға сәйкес Абдулладай жауап беруі керек» деп түйіндеген еді...

МЕРЕЙ
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Абайдың тылсым әлемі – 

Даналық ойдың мәйегі.

Ұрпаққа бағдар сілтеген,

Ұлағатымен кәделі.

Абайдың қара с�здері – 

Ақылдың әділ безбені.

Жаныма дауа тауыппын

Құлазып кеткен кездері.

Т�релік айтқан заманға,

Ашынып топас, наданға. 

Ұлы Абай кейіпкерлері,

Жүр әлі біздің қоғамда.

Жүрегін жырмен ұсынып,

Танытқан таудай кісілік.

2р с�зі бірі-біріне, 

Тұрады сәуле түсіріп.

Санамды ойға б�ктірдім, 

Ескерткішіне кеп тұрмын.

Абайды сүю арқылы

Ұлтымды сүйдім деп білдім.

Жырына жаным жылынып,

(мірді келем ұғынып.

Алланың сыйы қазаққа – 

Абайға біткен ұлылық!

* * *

2лібек, шырқа, әніңді әуелет,

Абайдан баста сыралғы.

Қол соқсын ду-ду қалың әлеумет,

Тасташы түріп тұманды.

Абайдың асқақ ариясын айт,

Жүректің қылын дірілдет.

Құйылсын содан к�л-к�сір шуақ,

К�ңілді толқыт құйын боп.

Созылсын әуен, �рлеші шыңды,

Қан болып тасыт сезімді.

Жарық Ай болып тербеші түнді,

Жарқ еткіз күңгірт к�ңілді.

* * *

Мүрсейіт қолжазбалары –

Кітаптар еді шап-шағын,

Санаға салған соқпағын.

Мүрсейіт қолжазбалары – 

Лапылдап тұрған от, жалын.

Мүрсейіт қолжазбалары – 

Тоғысқан ойлар торабы.

Ұзатылатын қыздарға,

Жасау боп кетіп барады.

Мүрсейіт қолжазбалары – 

Ақынның армандағаны.

Абайдың үні, алауы – 

Мүрсейіт қолжазбалары.

Жарқ еткен ойдың жанары – 

Мүрсейіт қолжазбалары.

ХХ ғасыр басындағы қазақ оқығандарының санасына, дүниетанымына, көзқарасына Абай сөзі зор ықпал 
еткен. Оның өлеңдерінің стильдік-жанрлық ерекшелігі, поэтикалық қуаттылығы мен сөз қолданысы 
оқығандардың жүректеріне оңай жол тапқан. Абай сөзінен тағылым алған ұлтшылдар ұйқыдағы халықты 
ояту үшін ақын сөзін насихат құралына айналдырды. Абай сөзі арқылы жаңа қоғам құруды мақсат етті. 
Абай сөзі – рух қамшысы еді. Мінезді даралайтын, намысыңды оятатын. 

Абай өлеңі алғаш рет орыс тіліне 
аударылып, осы еңбекке кірген

Сатылған Сабатайұлы 
аударған өлең 

«ЖАЗ» ӨЛЕҢІН 
ОРЫС ТІЛІНЕ АУДАРҒАН 

АГРОНОМ
Алаш қайраткері Сатылған Сабатайұлының 

абайтануға қосқан үлесі хақында

А
байды зор құрметтеген тұлғалардың 

бірегейі – Сатылған Сабатайұлы. 

К�рнекті ұлт қайраткері, Алаш ұлт-

азаттық қозғалысының белді �кілі. Алаш 

әскерін құрушы Орталық тұлға. Сатылған 

–  қазақтан шыққан білімді де білікті агроном. 

Ауылшаруашылығы саласының қыр-сыры мол 

жұмбағын шешкен, жер қадірін түсінген  азамат. 

Сонымен қатар қазақтың бұл баласы тіл білімі 

 саласына да зор еңбек сіңірген тіл маманы 

 болатын. 

Советтік идеологияның бұрқасын дауылы 

ұлт тарихынан есім-сойларын аластатып, артына 

қалдырған ерлікке толы �негелі істерін �шіріп, 

қоғамдық санамыздан шығарып тастаған. Ұзақ 

уақыт ел есінен ұмыт болған ұлт қаһармандары 

қатарындағы Сатылған Сабатайұлы Абай �леңін 

алғаш рет Верныйдағы ер балалар гимназиясында 

оқып жүргенінде ел ағасы, Алаш серкесі, заңгер, 

реформатор Барлыбек Сырттанұлынан естіп, 

таңғалған екен.  

Сатылған –  1874 жылдың 24 мамырда 

бұрынғы Жетісу облысы Верный уезі Үлкен 

 Алматы болысының жетінші ауылында туған. 1895 

жылы Верныйдағы ұлдар гимназиясын бітірген. 

Гимназияны жақсы оқыған еркебұлан білім іздеп 

Ресейге барған. 1898 жылы Мәскеудегі Лазарев-

ский атындағы Шығыс тілдері институтын тамам-

дайды. Сосын, 1915 жылы Петровско-Разумов-

ский атындағы академияны бітірген. Студенттік 

жылдарында Мәскеу университеті жанындағы 

жаратылыстану, антропология және этнография 

әуесқойларының мәжілісіне тұрақты қатысқан. 

«Қазақтардың сот ісін жүргізуі», «Торғай облысы 

Қостанай уезінің соты қазақтарының ақсақалдар 

және ара-ағайындық соты» деген тақырыптарда 

баяндама жасап, жұрт назарына іліккен.

1899 жылдан 1901 жылға дейін екі жыл Жетісу 

облысы Пішпек уездік басқармасының аудар-

машысы болып қызмет істейді. 1901 жылы Жар-

кентке ауысып, 1906 жылға дейін Жаркент уездік 

басқармасының аудармашысы болады. Қосымша 

Жетісу облыстық қоныс аудару мекемесінде қызмет 

істейді. Сатылған Сабатайұлының мамандығы 

мен оның мүмкіндігін ескерген сол кездегі Жетісу 

облыстық басшылығы 1906 жылы оны Егіншілік 

және жерге орналастыру бас басқармасына 

қызметке ауыстырған. Екі жыл сол мекемеде 

жұмыс істейді. 1916-1917 жылдары Лепсі уезінің 

ауылшаруашылық мекемесінде қызмет істеген. 

Патша үкіметі құлаған соң, агроном 

Сатабайұлы Алаш қозғалысына белсене арала-

сады. Қазақ елінің жеке-дара мемлекет болуына 

жан-тәнімен қызмет етеді. Ұлтын бодандық 

қамытынан шығарамын деп шарқ ұрған. 

Сондықтан �зінің бар күш-жігерін Алашорда 

үкіметін құруға жұмсайды. Сабатайұлының бұл 

еңбегі оның ел арасындағы беделін асырады. 1917 

жылы 5-13 желтоқсанда �ткен екінші жалпықазақ 

сиезінде Алашорда үкіметіне мүше болып 

қабылданады.

 1918 жылы қаңтарда Верный қаласында 

�ткен Жетісу облысы қазақтарының екінші 

сиезіне қатысады. Содан бастап автоно-

мия құру, милиция жасақтау жұмыстарымен 

 айналысады. Верныйдағы Алаш зиялыларымен 

қазақ-орыстардың іс-қимылынан қауіптенген 

(лең жазбай-ақ �мір сүрер ем,

Ақын Абайды қимаймын.

* * *

Ағыл-тегіл тасқын боп,

Жүрегіңді жұбаттың.

Ой маржанын тәпсірлеп,

Суыртпақтап сыр аштың.

Орнаттың ойдың ордасын,

К�кірегіңнен қақпа аштың.

Қопарып тілдің қордасын,

Тамырлы с�зді тап бастың.

Жатады тұтас жұптасып,

Ақыл да, ой да, сезім де.

Жұртыңа с�нбес рух шаштың,

Данасың қара с�зіңде.

* * *

Соныдан салдың сүрлеуді,

Талпындың тауың шағылмай.

Күйзеліп іштей күңірендің, 

Қорқыттан қалған қобыздай.

Қазаққа бір данышпан керек-ау деп,

Жаратқан үйіп-т�ккен саған бәрін.

Ұлтыңның айшықтапсың дара кейпін,

Мәйекті с�з – серігің, қалам – еншің.

Қазақ десе,

Абай боп алдан шыққан,

Уақытты басып озған феноменсің!

* * *

Байқампаздықпен дүниені �згеше танып,

Саф асыл с�зді таңдады зердеге салып.

«Сыңғырлап �ңкей келісім» 

жатса – ғаламат,

(леңді таққа қондырды патшаға балап.

Халқының жайын тұрғасын 

қапысыз танып,

Ақиқатты айтты аямай ащы сынға алып.

Жат қылықтарды жайратты 

д�п мергендікпен,

Түсінем оны емесін жек к�ргендіктен.

Қара с�зіне қазақтың сіңіріп қанын,

Аңсады елдің аспандап биік ұшқанын.

* * *

Адамзаттың ақылманы – дана Абай,

Мінездерге шамданыпсың шалағай.

Салмақты ой боп санамызда тұрасың,

Наурызбаев құйып қойған қоладай.

Құран сынды құрметтейді мұраңды ел,

2рбір с�зің – ой мәйегі (құнар мол).

Сені оқысам сергелдеңнен сейіліп,

Тауып кетем шытырманнан шығар жол.

Абай – ғалам, арайлаған таңым ең,

Абайы жоқ халықтың да мәні кем.

Жаның күйіп мешеулікке мелшиген,

Санамызға сәуле шашқан жарық ең.

Тайсалмастан тайталасқа беттеген,

Жүрегіңнен туды жақұт – текті �лең.

Қитұрқысын бастан кешіп заманның,

Абыз едің ел бақытын к�ксеген.

Жан дүниең жамандықтан жеріді,

Алла болды ақылыңның серігі.

Оятпақ боп, ұйқың шайдай ашылды,

(зі тірі, к�кірегі �ліні.

Талай надан тобығыңнан шалса да,

Жүрегіңді жайып салдың баршаға.

Тұңғиығың бойлатпады бәрібір,

Тереңіне үңілсем де қаншама.

О, ұлы Абай – к�к тіреген Бәйтерек,

Рух беретін сендей қара нар керек.

Тәубе деймін, туыпсың ғой бағыма,

Абайы жоқ халық болсақ қайтер ек?!

Болат ҮСЕНБАЕВ, 
халықаралық «Алаш» 

сыйлығының иегері

Таразы басын теңгердің,

(рледің күндей биіктеп.

Ілгері кеткен елдердің,

Інжуін алдың іріктеп.

Ел болсақ дедің санатты,

Кеудеңді арман – от кернеп.

Қорлықта жүрген қазақты,

Зор жұртқа болдың жеткермек.

Алаштың арай таңындай

Сендегі асқақ, ұлы арман.

Кедергілерге бағынбай,

Жетелеп шықтың мұнардан.

* * *

2улиелермен қауышқан Абай,

Сұңғылалармен жарысқан Абай.

Имандылықты анықтап Абай,

Жол салып кеткен ғарышқа қарай.

Керегемді кеңейткен Абай,

Уығымды тіктеген Абай.

Тұрады қолдап, жебеп мені Абай,

Даналығымен рух береді Абай.

Ойлары – шырақ, жырлары – пырақ,

Сиқырлы с�здің жол басы – Абай.

Мұңдасым да – Абай,

Сырласым да – Абай,

Қасымдасың ба, 

Шыңдасың ба, Абай?!

* * *

Астамсып кетсек найқала басып, 

Қаймыға түстік тек сенен.

Қазақтың жанын айқара ашып,

(зіңдей кім бар екшеген?

Оқыған сайын айызым қанды,

2деп әлемін үлгі еттің.

Адамзатқа ортақ тағылымдарды, 

Тәптіштеп тұрып үйреттің.

Жол аштың тыңнан ғаламға б�лек,

К�не соқпақты тарсындың.

Ұялап қалған санаға зерек,

(з Абайы бар әркімнің.

Ж�н сілте бізге, пайғамбар Абай,

Ізгілік нұрын таратшы.

Қадам басайық қай маңға қарай, 

Рухыңмен қолда Алашты!

* * *

Сыпырдың ой-томағаны,

К�кіректі шабыт буып.

С�зің қандай мағыналы,

К�рмеген еш жалықтырып.

(лең к�шін �рге сүйреп,

Толағай іс тындырғасың.

Ақылыңның теңдесі жоқ,

Туа біткен сұңғыласың.

Жайқалттың жыр – желектерді,

Ең қажетті тауып дәнді.

Мұңайғанға медет бердің,

Жадыраттың жабыққанды.

Қазыналы ой ақтарып,

Тас түнекті түріп кірген.

Тоғыз жолдың тораптарын,

Саңлағымсың біріктірген.

* * *

Жарылмайтын жаңғақсың,

Жабылса да к�п қазақ.

Жадағайдан аулақсың,

Ой – қатпарың қат-қабат.

Қиюласып, астасып,

Қуатты ой, ділмар тіл.

Тұратұғын от шашып

2р с�зіңде кіл жарқыл.

Жарықты аңсап жанарым,

Намысымды жаныдым.

(міртану сабағы – 

Сенің дүниетанымың.

Теңізге құр телмірмей,

Тереңіне үңілдім.

Сендегі отты с�ндірмей

Алауына жылындым.

* * *

Шың басында мұнар тұнды,

Ақындарда – үміт, күдік.

Абай шыққан шың әркімді,

Шақырады қызықтырып.

Шыңды бетке ап, шыққысы кеп,

Талай ақын шиырлады.

Қиындығын ұққысы жоқ,

Абай шыңы бұйырмады.

Биік екен шын соншама,

Жырды тастап кете алмады.

Том-топ кітап шығарса да,

Ширегіне жете алмады.

* * *

Ұшқыр ой,

Кемел түйсік,

Кенен дарын,

Сезіндің заман демін, жел аңғарын.

Мүрсейіт, саған мың алғыс,

Қазынаң үшін бағалы.

* * * 

(мірдің заңын құп алыпты Абай,

Соңында тіптен түңілген.

Уайымға мелдеп, қуарып самай,

Қайғының уын сімірген.

Күрсінтті мені к�ңілсіз әлем,

Жаһанға кейде сыймаймын.

ЗЕРДЕ

қызылдар 1918 жылы 9 наурызда Отыншы 

2лжанұлы,  Ыбырайым Жайнақұлы, Сатылған 

Сабатайұлы сияқты Алаш азаматтарын тұтқынға 

алады.  Агроном Сабатайұлы  17 сәуірде түрмеден 

босатылып, Семейге кетеді. Семейге барған соң, 

тағы да Алаш үкіметінің жұмыстарын атқарады. 

1918 жылы 10-31 тамызда Алашорданың Лепсі 

уезі Жетісу облысы қазақтарының сиезі �теді. 

Сиезде ол облыс комитетінің мүшесі болып сай-

ланады. Семейде бірінші Алаш әскери полкін 

жасақтау ісіне қатысады. 1918 жылы 1 қараша 

күні  Алашорда кеңесі Сібір үкіметінен агроном 

Сатылған Сабатайұлының ауылшаруашылық 

б�лімінің бас маманы болуына рұқсат алады. 

Совет үкіметі орнаған соң, ол Қарқаралыда 

�з мамандығы бойынша қызмет істеген. 1921 

жылы 15 сәуірде Қарқаралы маңындағы Ботақара 

деген жерден тұқым алып келуге бара жатқан 

Сабатайұлын ақтардың соңына түскен қызыл 

әскерлер жазықсыз атып кеткен. Оның �лімі 

 турасында «Ақ жол» газетінің 1921 жылғы № 

81  санында «Уақытсыз қаза» деген мақалада 

жазылған. Мақалада: «Осы жыл 5 апрельде 

Қарқаралыны біраз күн ақтар алып тұрғанда �зі 

 санаулы оқымыстыларымыздан мына  азаматтарды 

қазаға ұшыратып  кеткен: Сатылған  Сапатаев, 

Ахметов, 2бжан Міндербаев, К�мекбаев, 

2бдірахман Жүнісов һәм Шыңғысовтарды. 

Басқарма – марқұм Сатылған Сапатаев  бастап 

Мәскеудегі күн шығыс тілдерін оқытатын 

 Лазаревский институтында оқып, онан кейін 

Мәскеудегі Петровск академиясын (шаруашылық 

ісінің жоғарғы медресесін) бітірген қазақтың 

үміткер ұлдарының бірі еді. Марқұмның уақытсыз 

жер қойнауына кіруі орны толмас зор қаза болды. 

Тек топырағы жеңіл болып, жатқан жері торқа 

болсын» деп жазылған. Боздақтың �мірі осылай 

қапияда қиылған... 

Гимназияда оқып жүргенінде-ақ Абай 

�леңіне ынтыққан Сатылған ақынның «Жаз», 

Міржақып Дулатұлының «Мұң» атты �леңдерін 

қара с�збен аударып, к�рнекті шығыстанушы 

А.Н.Веселовскийдің құрметіне шығарылған 

«2л-шархият» (Мәскеу, 1914) жинағына енгізген. 

Тегінде, агроном-шығыстанушы Сатылған 

Сабатайұлы Абайдың �леңін орыс тіліне алғаш 

аударған азаматтардың бірегейі. Сол  жылдары 

Абай с�зін орыс тіліне тәржімалаған үш-ақ 

қазақ болатын. Олар – Нұқ Рамазанов, Нәзипа 

Құлжанова және осы Сатылған Сабатайұлы.  

Ұзақ уақыт абайтану тарихында Сатылған 

арыстың аты да, заты да аталмады. Еңбегі  туралы 

еш дерек жоқ. Ескі газет-журнал тігінділерін 

ақтарып, қайраткердің абайтануға қосқан үлесін 

түгендеуді мұрат еттік. Міне, сол аударманың 

мазмұны қолымызға түсті. Ендеше, агроном 

Сатылған Сабатайұлының аудармасына назар 

аударайық:

«Когда наступаеть льтомь время «чилдэ», ког-

да зеленая трава, осока, тюльпаны – вь полномь 

цвьту; когда у бурливой рьчки располагается 

кочевой ауль – табунь ржашихь лощадей весь 

утопаеть вь зелени, лишь шерсть ихь мелькаеть 

изь-за зеленой травы: кони – жеребцы и кобы-

лы, – наьвшись досыта сочной травы, стоять вь 

рькь, отмахиваясь оть назойливыхь мухь и ударяя 

хвостами по водь, а возль нихь шаловливо скачуть 

жеребята; взадь и впередь летають утки и гуси.

Засучивь рукава до бьлыхь локтей, дьвицы и 

молодухи раскидывають кибитки, расхаживая 

плавной кокетливой походкой и перекидываясь 

между собой шутливыми словами. Изь табуна 

быстро возвращается вь ауль довольный хозяинь, 

по знаку котораго наливають изь «сабы». Вь миску 

кумысь и ставять у семейнаго очага одноаульцевь. 

Старшіе сидять отдьльно, бесьдуя между собой, 

иногда пересмьиваясь громко и звонко. Обижен-

ные прислугой, ребятишки вертятся возль матери 

и капризно просять мяса.

Воть подь раскинутымь шатромь, укрывшись 

оть знойнаго солнца, передь шумяшимь самова-

ромь важно сидить на разостланномь коврь хозя-

инь. Иногда, кто-либо, умудренный житейскимь 

опытомь, расказываеть что-нибудь, слушатели 

кивають головой, выражая свое одобреніе. 

А на другомь конць аула вь бьлой рубашкь 

выходить, опираясь на палку, сьдой старикь и 

кричать пастухамь, чтобы угнали подальше оть 

его аула скоть; онь нарочно кричить, какь бы за-

искивая, чтобы хозяинь пожальль его, бьдняка, и 

угостиль кумысомь. 

Утромь вь ауль возвращаются табунщики, 

гарцуя на неспокойныхь неукахь; они покачива-

ются вь сьдль, а халаты у нихь спущены сь плечь 

до пояса.

По берегу рьчки скачуть молодые охотники 

сь ружьями и ястребами. Одинь изь нихь уже 

пустиль своего ястреба на стадо гусей. Гусь не 

успьль подняться, какь ястребь схватиль его. 

Бьдный старикь, глядя на охотниковь, громко 

смьется,  выражая одобренье...» деп, қара с�збен 

Абай �леңін орыс тіліне аударған-ды. Міне, агро-

ном маман аударған «Жаз» �леңінің тәржімасы. 

Салмақты да байыпты. Қыр қазағының арасы-

нан озық ойлы шыққан Абай тұлғасын орыс 

әлеміне таныстырған ізашар насихат жұмысының 

басы. Абай жаз маусымының сыр-сипаты мен 

к�ркін поэзия тілінде шебер бейнелесе, ізбасары 

Сатылған соны орыс тілінде қара с�збен к�ркем 

суреттеген. Демек, аудармашы қазақ тілін емін-

еркін меңгерген жан ретінде хәкім с�зінің әр 

жолын, әр тармағын мағынасына қарай ашып, 

ажарын бояп, реңін әспеттеген. 

«Жаз» �леңі – Абайдың ақындық тұлғасы мен 

с�з қолданысын, шығармашылық зертханасын 

биіктеткен ерек шығарма. Алаш к�семі 2лихан 

Б�кейхан «(леңдерінен к�рініп тұрғандай Абай 

асқан поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының 

мақтанышы болды. Абай сияқты халықтың рухани 

творчествосын осыншама жоғары к�терген қазақ 

ақыны әлі кездескен жоқ. Оның жылдың т�рт 

мезгіліне арналған (к�ктем, жаз, күз, қыс) тамаша 

жырлары оны Европаның атақты ақындарының 

қатарына қосар еді» деп жоғары бағалаған. 

 Ендеше, жаз мезгіліне арналған бұл �лең – қазақ 

ауылының �мірі мен тіршілігін, болмысын сурет-

теген политралы бояу к�п пейзажды с�з. Орыс 

зиялыларын Абай осы пейзажды суреті арқылы 

тамсандырған. 

Абайтану ғылымы үшін ХХ ғасырдың алғашқы 

жылдарында жазылған әрбір мақала, әр аударма 

�те құнды һәм бағалы. Хәкім мұрасын игерудің, 

танудың к�рсеткіші. Тұлғатану ғылымының 

бастауында тұрған Сатылған Сабатайұлының 

 аудармасы – �з заманындағы к�ркем әдеби 

 аударма саласының жетістігі. Сосын, ғасыр 

басындағы қазақ баласының орыс тілін жетік 

меңгеруін анық к�рсетеді. 

Сатылған Сабатайұлының абайтануға қосқан 

үлесі – осы. Зерделі жас �скін біле жүрсін. Бұл 

– абайтану ғылымының ақтаңдақ бір беті ғана. 

Ашылмаған, айтылмаған сыр к�п... 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
алаштанушы, ҚР «Дарын» мемлекеттік 

жастар сыйлығының лауреаты

«АБАЙНАМА» 
ӨЛЕҢДЕР ТОПТАМАСЫНАН
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ҚАРА СӨЗДІҢ 
ҚАДІРІНЕ ҮҢІЛСЕК...

Ө М І Р  –  Ө З Е Н

Ақын, баспагер, Қазақстан Жазушылар одағының  мүшесі,  белгілі 

жур налист, ұлттық баспас�здің жанашыры, «Ана тілі» газетінің 

тұрақты авторы Мылтықбай Ерімбетовке жұбайы 

Маржан МҰСАХАНҚЫЗЫНЫҢ 
мезгілсіз �мірден озуына байланысты ата жолымен к�ңіл айтамыз. 

Алдынан жарылқасын!

 Курстас достары

Абайдың қара сөздеріне арналған зерттеулер көп. Әлем тілдеріне 
аударылған бұл туынды талай әдебиетшінің, тіл мамандары мен 
тарихшылардың ғылыми еңбектеріне арқау болған. Аудармашы 
болған соң, қара сөздерді аудару тарихына, автордың ойын өзге тілде 
қандай амал-тәсілдер көмегімен жеткізгеніне көбірек көңіл бөлесің. 
Осы сұрақ төңірегінде ізденіске кіріскен бойда, жалпы шығарма не 
жөнінде, мәтін қандай тақырыптар мен негізгі ұғымдарға құрылған 
 деген сұрақ  туындайды. Бұл сұраққа жауап табу үшін корпустық 
әдістерге жүгініп көрсе не болар еді деген ой келді. Осылайша, мен 
Абайдың қара сөздеріне қарапайым корпустық талдау жүргізіп көруді 
жөн санадым.

Өмірінің қырық жылын Қазақ радиосына, 
алпыс жылын қазақ журналистикасына арнаған 

ардагер, КСРО телерадио саласының үздігі 
Қасымхан Ерсарин 93 жасында дүние салды. 

Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 
университетінің студенттері  «Birge oqý» плат-
формасында «Цифрлы ментор 2.0» арнайы кур-
сынан �тіп жатыр. 
Болашақ педагогтар курс барысында қашықтан 
оқытудың терминологиясы мен негізгі 
қағидаларын және онлайн білім берудің жаңа 
технологиялары мен әдіс-тәсілдерін жан-
жақты меңгермек.

«Бұл жоба Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен 

Елбасы Академиясының бастамасымен жүзеге 

асырылуда. Кәсіби мамандар мұғалімдер мен 

студенттерге және ата-аналарға екі тілде дәріс 

береді. Айта кетейін, «Birge oqý» педагогтарға 

қашықтан білім берудің қыр-сырын түсіндіретін 

к�мекші құрал іспеттес. Платформа уақыт �ткен 

сайын онлайн білім беру әлемінде мұғалімнің 

бағыт беруші таптырмас серігіне айналып 

келеді. Дәріс барысында қашықтан оқытудың 

негізгі құралдары, нұсқаулықтары мен техни-

касы к�рсетіледі. Сондай-ақ сабақты неден 

бастау керектігі ж�нінде тиісті кеңестер айты-

лып, жұмысты ұйымдастырудың қарапайым 

тәсілдері ұсынылады. Бұл �з кезегінде Қыздар 

университетінің қабырғасында білім алып 

жүрген болашақ педагогтардың кәсіби тұрғыдан 

шыңдалуына септігін тигізбек» дейді ҚызПУ-

дың Баспас�з және қоғаммен байланыс б�лімінің 

басшысы.

« «Birge oqý» жобасының негізгі мақсаты 

– қашықтан білім беру форматына к�шуді 

оңтайландыру, мұғалімдер мен оқушыларға және 

олардың ата-аналарына онлайн оқыту барысында 

к�мек беру, сапалы білім алуға мүмкіндік жасау» 

дейді жоба авторлары. Олардың айтуынша, дәріс 

кезінде ұзақ жылдар бойы онлайн білім беру 

саласында жұмыс істейтін, оның ерекшеліктері 

мен қағидаларын жете меңгерген отандық 

педагогтардың тәжірибесі ескеріледі.

Жандар АСАН

мына қапшық-қапшық хаттарыңды 

алып кетіңдер!» дейтін. 

Жастар – қашанда жаңалықтың жар-

шысы екені рас. 1987 жыл журналист 

Ағзамхан Егембаев «Ұшқында» бұрын-

соңды болмайтын сырттай радиоайтыс 

ұйымдастырып, уақытында үлкен 

резонанс туғызғаны бар. Ал  айтысты 

ұйымдастыру әділқазы тобының 

т�рағасы, профессор Т.Кәкішев, 

мүшесі – сол кездегі комсомол 

Орталық Комитеті мәдениет  жастары 

б�лімінің меңгерушісі болған, қазіргі 

ҚР Мемлекеттік хатшы Қырымбек 

К�шербаев еді. 

Мектептегі оқушы кезінде қазақтың 

талантты әншісі Мақпал Жүнісова �зі 

күйші, сыбызғышы, әрі «(нерге қанат 

қаққандар» хабарының музыкалық 

редакторы Нұрахмет Жорабекұлының 

эфирінде ән шырқаған. Балалар 

редакциясының «Тілашар», «Айг�лек» 

бағдарламаларын жасаған ақын, бүгінде 

республика балдырғандары сүйіп 

оқитын «Айг�лек» журналының бас 

редакторы – Қымбат 2бділда болатын. 

2сілі, Қымбаттың да журнал ашу туралы 

ойы осы радиодағы хабарынан басталған 

сияқты. «Қазақстан» телерадио 

Корпорациясының т�райымы болған 

Нұржан Жалауқызы Мұхамеджанова, 

ақындар Қатира Жәленова, Қаршыға 

Есімсейітова, жазушы Гауһар Исаева, 

журналистер Қайныштай Құлжабаева, 

Рыс Нүсіпова, Бақыт Досымов, 

 Кенжебай Жармұханбетов, Сағындық 

Нұрекеев, Ерлан Қожагелдиев, Қанат 

Қайым, Құдиярбек Ағыбаев, Гүлжанат 

Құстанова, Гүлмира Тойболдина, 

2лімжан Сабыржанұлы, Қайрат 

Мұсақұлов – бәрі �з қызметтерін осы 

редакциядан бастаған. Қасымхан 

аға қашан да жастарды қолдап 

жүретін. Соның бір мысалы, жастар 

редакциясының «Жас қалам» радио-

журналын жүргізуге талантты ақын-

жазушылар – Ұлықбек Есдәулет, Ди-

дахмет 2шімхан, Аманхан 2лім, Мәди 

Қайыңбай, Жұмабек Кенжалин, Талғат 

(тегенов, Мақсат Тәж-Мұратты тарт-

ты. Сол уақыттарда, Қазақ радиосында 

салалық бес-алты редакциялар болса, 

солардың ішіндегі шығармашылық 

қуаты жағынан осы балалар мен 

Ал Қасымхан аға сол редакцияның 

Бас редакторы екен. Бас редакцияның 

б�лім меңгерушісі Кемелбек  Шаматай 

шетел редакциясына ауысты да, ішкі 

«ауыс-түйіс» болып, оның орнына 

аға редакторы Махмет Түменбаев 

жоғарылап, ал Мелдебек Айтаев бір 

саты «аға» боп к�терілді. 

Дипломымды алып, әке-шешемді 

қуантып, жолдамамды қалтама салдым 

да, қараша айының бір күнінде бас 

 редактор Қасекеңе келдім: 

– Білеміз, кадр б�лімі де, жігіттер 

де айтты (Жігіттер деп отырғаны – 

редакцияның кішкентай бастықтары). 

Екі жыл �ндірістік тәжірибеден �ттің. 

Дәстүр бойынша, келетін жас  маман 

әуелі орта сынып оқушыларына 

арналған «Пионер серігі» деп аталатын 

радиогазеттен бастайтын бір тәртіп 

бар. Аптасына жиырма минут хабар 

жасайсың. Одан соң, ретімен ересектер-

ге арналған «(рендер» радиоклубына 

ауысасың, ал әрі қарай пісіп жатсаң, 

жастардың «Ұшқын» бағдарламасына 

барасың. Есіңде болсын, редакцияда 

тәртіп қатал, ал шаруаның қалғандарын 

аға редактор Мелдебек түсіндіреді, – 

деді де бетін бір сипап қойды. 

Бұл Бас редакция қазақ тілінде 

балабақша бүлдіршіндерінен бастап, 

жастарға дейін он-жиырма бағдарлама 

немесе аптасына 400 минут, яғни алты 

сағат қырық минут хабар беріп отырады 

екен. Баспас�з тілімен айтқанда, 180 

беттік мақалаға тең деген с�з. Мұндай 

бағдарламаларды дайындау, с�з жоқ, 

үлкен күш-жігерді және ұжымдық 

бірлікті талап ететіні белгілі. Оған 

қосымша орыс тілінде жасалатын 

 хабарлар да тура осындай деңгейде. 

2рине, осындай ауқымда атқарылар 

жұмысты үйлестіріп отыратын Бас 

редактордың орны, оған жүктелер 

міндет ауқымы да �те кең. 

Ол кезде  республикамызда 

жалғыз Қазақ радиосы мен Қазақ 

теледидары ғана болатын. Ал тәуелсіз, 

коммерциялық дегендер тоқсаныншы 

жылдардан бастап ашылған. Сондықтан 

ба, радио – бұқаралық ақпарат 

құралдарының ең бір қуатты, әрі 

жедел, ел қызыға жүріп тыңдайтын 

қаруы еді. Қасекеңнің қарауындағы 

«Ұшқын», «Ойлан, тап!», «Сәлеметсіз 

бе,  замандас!», «Гүлдәурен», «Жас 

қалам», «Айг�лек», «Ерден атайдың 

ертегілері» хабарлары аптасына 

400-500-дей хат алып отырған. 2лі 

есімде, хат б�лімінің апайлары бізге 

қалжыңдап: «Ау, Қасекеңнің балалары, 

Ерлан ЫСҚАҚОВ,
аудармашы

Корпустық талдау (лат. corpus – 
дене; бұл жерде «лингвистикалық 
корпус», яғни арнаулы зерттеулер 

жүргізуге ыңғайланған мәтіндер 

жинағы деген мағынада жұмсалып 

тұр) – тұтас бір тілдің немесе 

 жекелеген автор шығармаларының 

лексикалық құрамын, с�з қолдану 

ерекшеліктерін, т.б. анықтауға 

мүмкіндік беретін компьютерлік 

әдіс.

Абай шығармаларын жинап, 

�ңдеп, қазіргі заман талаптарына 

сай �з алдына б�лек ашық корпус 

құруға болады. Бұл – болашақтың 

жұмысы. Мұндағы менің корпус деп 

отырғаным – арнаулы компьютерлік 
бағдарламаға салынған, талдауға 
қажетті форматқа келтірілген 
қара с:здердің толық мәтіні. Ондағы 

тірек с�здер, яғни жиі ұшырасатын 

с�здер мен с�з тіркестері қандай?

Талдауға 2009 жылы Халықара-

лық Абай клубы шығарған «Абай. 
Қара с:з. Книга слов. Book of Words» 

басы лымының мәтіні алынды. 

Мәтіндегі с�здер саны (корпустарда 

бұл к�рсеткішті с:зқолданым дейді) 

– 16 982. 

Ең жиі қолданылған с�здер мен 

тір кестер – адам (адамды, адамға, 

адам  мен, т.б. с�зтұлғалары және 

адам дық, адамшылық деген туынды 

с�здерді қосқандағы жиілігі – 203), 
кісі (жиілігі –117) және адам баласы. 

Мысалы:

«Адам баласы жылап туады, 

кейіп �леді» (Т:ртінші с:з); 

«Адам баласына адам баласының 

бәрі – дос» (Отыз т:ртінші с:з).

Бұдан кейін жиі ұшырасатын 

тірек с�зі – Құдай, Алла, Жаратушы, 
Құдай тағала, Алла тағала (жиілігі 

–151):

«Алла тағала – �лшеусіз, біздің 

ақы лымыз –  �лшеулі»  (Отыз 
сегізінші с:з).

«Біз жаратушы емес, жаратқан 

к�лең кесіне  қарай білетұғын 

п е н д е м і з .  С о л  м а х а б б а т  п е н 

ғаделетке қарай тартпақпыз, сол 

Алланың хикметін біреуден біреу 

анығырақ сезбекпен артылады» 

(Қырық бесінші с:з).

Ғылым, білім, ғылым табу (жиілігі 

– 126):

«2уелі – білім-ғылым табылса, 

ондай-мұндай іске жаратар едім деп, 

дүниенің бір қызықты нәрсесіне ке-

рек болар еді деп іздемекке керек» 

(Отыз екінші с:з). 

«Сол қуат жетпеген, ми толмаған 

ессіз бала күндегі «Бұл немене, ол 

 немене?» деп, бір нәрсені сұрап 

білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ 

та есімізден шығып кететұғын 

құмарымызды, ержеткен соң, ақыл 

кіргенде, орнын тауып ізденіп, 

кісісін тауып сұранып, ғылым 

тапқандардың жо лына неге салмай-

ды екеміз?» (Жетінші с:з).

А қ ы л ,  а қ ы л  а й т у  ( а қ ы л с ы з 

 деген болым сыз тұлғасын қосып 

санағандағы жиілігі –114; басқа 

м а ғ ы н а д а  ж ұ м с а л ы п  т ұ р ғ а н 

ақылдасу деген туынды формасы 

есепке алынбаған):

«Тегінде, адам баласы адам 

 баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез 

деген нәрселермен озбақ. Онан 

басқа нәрсеменен оздым ғой 

демектің бәрі де – ақымақтық» (Он 
сегізінші с:з).

«Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні 

іздеп таба алмайды. Қылығының 

қылшығын танитұғын кісіден 

қ а ш ы қ  ж ү р е т ұ ғ ы н ы  қ а л а й ? » 

(Қырықыншы с:з).

Қазақ (жиілігі – 66):

«Осы мен �зім –  қазақпын. 

Қазақты жақсы к�рем бе, жек 

к�рем бе? Егер жақсы к�рсем, 

қылықтарын қостасам керек еді. Уә 

әрнешік бойларынан адам жақсы 

к�рерлік, к�ңілге тиянақ қыларлық 

бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не 

үміт үзбестікке, не онысы болмаса, 

мұнысы бар ғой деп, к�ңілге қуат 

қылуға жаратсам керек еді, ондай-

ым жоқ» (Тоғызыншы с:з).

Мал, мал табу, мал іздеу  (жиілігі 

– 115):

«Ешбір қазақ к�рмедім, малды 

иттікпен тапса да, адамшылықпен 

жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, 

иттікпен айрылады» (Оныншы с:з).

«Құдайдан қорық, пендеден ұял, 

балаң бала болсын десең – оқыт, 

мал аяма!» (Жиырма бесінші с:з).

Иман, иман келтіру (жиілігі – 49):

«2рбір ақылы бар кісіге иман 

 парыз, әрбір иманы бар кісіге 

ғибадат парыз екен. Және де әрбір 

рас іс ақылдан қорықпаса керек» 

(Жиырма сегізінші с:з).

Ұят (жиілігі – 29):

« Ұ я т  д е г е н  –  а д а м н ы ң  � з 

бойындағы адамшылығы, иттігіңді 

ішіңнен �з мойныңа салып, с�гіс 

қылған қысымның аты» (Отыз 
 алтыншы с:з).

Ұлы ақынның ой толғау, мо-

н о л о г  т ү р і н д е  ж а з ғ а н  н а қ ы л 

с�здер жи на ғында жиі айтыла-

тын тірек ұғым дары осындай. Айта 

кетерлігі, осы корпустық талдаудың 

нәтижелері Мұхтар 2уезовтің 

басқаруымен 1957 жылы шыққан 

ақынның екі томдық шығармалар 

жинағы  бойынша жасалған Абай 
тілі с:здігіндегі (2011 жылы «(нер» 

баспасынан шыққан басылым) 

статистикалық деректерден к�п 

ауытқымаған. Бұл анықтамалықтан 

байқағанымыз (жиілігі 200, 400, 

600-ден асып кететін алу, беру, 
табу, қылу, к:ру т.c.c. с�здерді 

санамағанда): жоғарыдағы тізімге 

енген тірек ұғымдар тек қара 

с�здерде ғана емес, жалпы Абай 

шығармаларында жиі кездеседі 

екен (мысалы: адам – 270, кісі –190, 
ақыл – 199, ғылым және білім – 
142, Алла – 133, қазақ – 127, иман 
– 59, ұят – 39, мал – 214). Абай 

шығармаларында бұлардан басқа 

к�п ұшырасатын с�здер: :мір – 113, 
:лу – 106, ойлау – 126, дүние (�мір, 

мүлік, жаратылыс мағынасында) – 
145, к:ңіл – 215, жан – 220. 

Абайдың қара с�здері жанрлық 

сипаты жағынан Монтеньнің 

«Тәжірибелер», Паскальдің «Ой-

лар», Ницшенің «Афоризмдеріне», 

б а я н д а у  ф о р м а с ы  ж а ғ ы н а н 

Толстойдың «Оқу шеңбері» («Круг 
ч т е н и я » )  а т т ы  ә й г і л і  д і н и -

философиялық еңбегіне ұқсас. Тол-

стой мен Абайдың жоғарыда аталған 

иман, дін, білім-ғылым, адамшылық 
тақырыбын қозғайтын мағыналас, 

үндес нақыл с�здері де бар. С�з 

соңында солардан бірнеше мысал 

келтірейін, қабыл алыңыздар.

«Иманы жоқ адамның �мірі 

х а й у а н  н ы ң  � м і р і м е н  б і р д е й » 

(Л.Толстой. Круг чтения).

«К�кіректе сәуле жоқ, к�ңілде 

сенім жоқ. Құр к�збенен к�рген 

біздің хайуан малдан неміз артық?» 

(Абай. Жетінші с:з).

«Еңбегі нәтижесіз ғалым – 

 жауын жаудырмайтын бұлттай» 

(Шығыс даналығы / Л.Толстой. Круг 
чтения).

«Шәкіртсіз ғалым – тұл» (Абай. 
Отыз жетінші с:з).

«Адамға басқаларға мейірім 

к�рсету шарт. Сенің басқа адам-

дарға мейірім танытпағаның – ба-

сты парызыңды орын дамағаның» 

(Л.Толстой. Круг чтения).

«Адамға хәлінше ихсанды* 

болмақ – қарыз іс. Бірақ �згелердің 

 ихсанына сүйенбек дұрыс емес» 

[*ихсан — жақсылық, игі іс] (Отыз 
сегізінші с:з).

«Адамды бойындағы ақыл-білім 

қорына емес, сол қорды жинауға 

жұмсаған еңбегіне қарап бағала» 

 (Лессинг/ Л.Толстой. Круг чтения).

«Адамның адамшылығы істі 

баста ғандығынан білінеді, қалайша 

бітірген дігінен емес» (Абай. Отыз 
жетінші с:з).

жастарға арналған редакция алдыңғы 

қатарда жүретін. 

Сексенінші жылдардағы радиоха-

барлар мен қазіргі бағдарламалардың 

айырмасы жер мен к�ктей. Бүгінгі 

күні радиода дәстүрге айналған 

«тікелей эфир» хабарлары таңсық 

 болмаса, ол кезде жаңалықтардан 

басқа тыңдаушыларға тікелей эфирде 

ұсынылатын бағдар ламалар тәжірибеде 

жоқ еді. Хабарлар түгелдей дерлік 

жазба күйінде ғана жазылатын. Осы 

Қазақ радиосында салалық редак-

циялар арасында үлкен хабарларды 

тікелей эфирге шығаруда да  бастаманы 

«Қасекеңнің жастары» к�тергені 

к�пшіліктің естерінде бар шығар. Ең 

алғашқы эфирді 1986 жылы 5 мамыр 

күні әріптесім Нұржан Мұхамеджанова 

екеуміз бір сағат бойы жүргізіп едік. 

Сол кезден бастап «Горбачевтың қайта 

құру» заманында қазақ қоғамының 

оянуы, ұлттық сана-сезімнің бас 

к�теруі, ең бірінші, «Ұшқын» жастар 

бағдарламасынан к�рініс тауып жатты. 

 «Осы дәстүрді �з ұстазым, осы 

редакцияны отыз жыл басқарған, 

кейін зейнетке шыққанда �з орнына 

мені ұсынып кеткен асыл жан Нәзила 

Баймұратовадан үйрендім» деген бір 

с�зінде Қасымхан ағамыз. Нәзила 

апайдың шәкірттері кейін радионың 

директоры болған Мадрид Рысбеков, 

әнші Жәнібек Кәрменов, жазушы 

Дінәш Нұрмұхамедов, журналист Сәбит 

Сүлейменов еді. 

Журналист Қасымхан Ерсариннің 

шығармашылық зертханасын зерттеу 

барысында к�ңілге анық түйіп,  барынша 

байқағанымыз – қатырма қағазы бол-

маса да, ағамыз – нағыз педагог, оның 

нысан-сүрлеуі – ұрпақ тәрбиелеу, мек-

теп және отбасы құндылықтары еді. 

Арманшыл да, талапшыл, адал да, әділ 

Қасекеңнің �мір жолын таңдауына �з 

ортасы әсер етсе керек. «Қостанайдың 

шалғай Жайылма деген ауылында 

тұрдық, – деген бір с�зінде – Мектепте 

оқып жүргенде, оң-солымызды айырып, 

�мірге белсене араласқымыз келетін 

бір арман бар еді... Сол кезде облыстан 

бізге бір топ жас мұғалімдер келген, 

жаңа леп, жаңа жаңалықтар дегендей. 

Олардан к�п нәрсе үйренгіміз келіп еді. 

қызметіне орналасады да, үш жылдан 

кейін Қазақ радиосына ауысады. 

Қасымхан Ерсарин бар �мірін 

қазақ журналистикасына арнады, 

радио  саласында �з мектебін қалады, 

бірқатар  редакцияларды басқарды. 

Қазақ  радиосы қазақ мәдениеті мен 

әдебиеті, �нер мен ғылымының  алтын 

қоры  десек, оның жүздеген үздік 

хабарлары осы қордың жәдігерінде 

сақтаулы.  Сонымен бірге журналистің 

жеке мұрағаты мен жеке аудиотека-

сында еліміздің есімі аяулы да қымбат 

тұлғалардың теңдессіз дауыстары, жаз-

балары мен суреттері бар. 

Кейбіреулер, Қасекең қызық адам 

дейді. Қызық болатыны, ол – кіршіксіз 

балажанды, бірақ тура да, әділ еді. 

Редакция ұжымы, негізінен, жастар 

еді, бірі жас отбасы, к�бі пәтер жал-

дап тұратын. Ағамыз бізді баласын-

дай к�ріп, әрқайсысының жағдайын 

беске білетін, мұндайда қаламақыны 

мол бергізетін еді. Ағамыздың досы, 

академик Манаш Қозыбаев жазғандай: 

«Қасекең досына – адал, айналаға – 

жанашыр, кішіге – мейірім, үлкенге – 

қайырым, жағымпаздыққа –жат».

1990 жылы Қасекең зейнетке 

шығып, телерадиокомитетке қазақтың 

аяулы тұлғасы Сағат аға 2шімбаев 

т�раға болған кезде мен Қасымхан 

ағаның ізімен бас редактор болып 

тағайындалып едім. Алайда ұстазымыз 

радиодан қол үзген жоқ, �зінің ең 

рейтингтік жобасы «Сәлеметсіз бе, за-

мандас!» бағдарламасын біраз жылдар 

бойы әйгілі диктор Сауық Жақанова 

екеуі бірге жүргізген. Соңғы жылдарға 

дейін Қасымхан аға радиоға хабарла-

сып отырды, қартайғанына қарамастан 

Желтоқсан, 177 мекен-жайындағы 

Қазақ Радиосы үйіне �зі келіп кететін. 

Радио ғимаратын аралайды, бірақ ол кісі 

«с�зшең» емес, с�зі аз: жас әріптестерінің 

сәлемдерін алады, жағдайларын 

сұрайды, шәкірттерін түгендейді. Содан 

соң, іштегі кітапханаға барып, кітап, 

газет-журналдарды қарайды. 

(зінің қойын кітапшасында былай 

деп жазған екен: «Сенің қолыңа қуатты 

да, күшті қару беріліп отырғанын 

ешқашан да ұмытпа.... Қаруыңа адал 

бол». 

Расында да, Қасымхан Ерсарин аға 

қалам-қаруына әрқашан адал болып 

�тті. 

Біз Сізді ұмытпаймыз, Ұстаз!

Иманбай ЖҰБАЙ,
телерадиожурналист

СӨЗ ТӨРКІНІ

ЖОБА

ҚАСЕКЕҢНІҢ 
«БАЛАЛАРЫ МЕН ЖАСТАРЫ»

1983 жылы қараша айында Қазақ 

университеті журналистика факультетін 

бітіргеннен соң, арнайы жолдамамен 

Мемлекеттік телерадиокомитетінің 

(қазіргі корпорация) құрамындағы 

Қазақ радиосына, оның ішінде 

 Балалар мен жастарға арналған Бас 

редакциясының редакторы болып 

жұмысқа келдім. 

Оқып жүргенде, темірдей Темкеңнің 

кезінде, біздің факультетте қатаң кесте 

бар еді. Бірінші курстың студенттері 

жазда �ндірістік тәжірибені әуелі, 

аудандық, қалалық газеттерде, екінші 

курста облыстық газетте, теле немесе 

радиода �ткізетін еді. Үшінші жылы 

республикалық газеттер мен баспа-

ларда, теле мен радиода шеберлігін 

шыңдайды. Т�ртінші курстағылар, 

�з еркімізбен, жүрегіміз қалаған 

журналистік ұйымдарға барып, соңғы 

жылы к�бі болашақ жұмысында «ен 

салып» та қоятын. 

«Деканның кестесімен» екі жыл 

�ндірістік тәжірибені туған жерім – 

«Шалқар» аудандық газетінде, Ақт�бе 

облыстық телерадиода, одан соң екі 

жылды Қазақ радиосында �ткіздім. 

Оның жастарға арналған «Ұшқын» 

бағдарламасы ол кезде, елдің ең к�п 

тыңдайтын радиохабары болатын. 

 Шынында да, бұл редакцияға жұмыс 

істеу, біз сияқтыларға арман еді. 

Амал жоқ, бұл күндеріміз ұзаққа созыла 

қоймады. Соғыс басталды. Бауыр басқан 

ұстаздарымыз бірінен соң бірі майданға 

кетіп жатты. Бірде маған мектеп 

 директоры Жасыбай аға: «Қасымхан, 

мектепке кел, бала оқыт. 2зірге мұғалім 

табылмай тұр» деді. Мұғалім болып істеу 

оңай емес екен. Ал менің бітіргенім 

сегізінші сынып қана. Соғыс басталған 

соң оқуымды одан әрі жалғастыруға 

мүмкіндік болмап еді. «Адам тумы-

сынан ерекше болып тумайды, оның 

тындырған ісімен ерекше етеді» деген 

халық даналығы шын екен»... 

Соғыс да бітті-ау... 1947 жыл. Сегіз 

кластық сауаты бар, бірақ таудай талабы 

бар жас жігітке әрі қарай жоғары білім 

алу үшін орта мектепті бітірді деген 

аттестаттың қажеттілігі сезіледі. Сол 

үшін ол қаладағы бір мектепте тексеру 

емтиханынан сүрінбей �теді. (з біліміне 

сенген Қасекең сол жылы анау-мынау 

емес, Мәскеуге аттанады, онымен 

қоймай тарих және мұрағат институ-

тына қабылданады. Алайда, барғаннан 

кейін аяқ астынан сырқаттанып 

қалуына байланысты елге, Алматыға 

қайтуға мәжбүр болады. С�йтіп, 

мұнда келген соң ол құжаттарын 

Қазақ унииверситетінің журналистика 

б�ліміне тапсырып, студент  атанады.  

1952 жылы жас маман сол кездегі 

Қазақ телегаф агенттігіне (қазіргі 

«Қазинформ») редактор-аудармашы 

Онлайн білім дағдысы
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ANA TILI

«МЫНАУ ТҰРҒАН 
АБАЙДЫҢ СУРЕТІ МЕ?»

К Ө Р К Е М Д І К  Қ Ұ П И Я С Ы

Хәкім Абайдың бізге жеткен екі фотосуреті бар. Оның біреуінде Абай қос 
перзенті Ақылбай және Турағұлмен бірге 1896 жылы Семейдегі Кузнецовтың 
фотосалонында түскен. Суретті Мұхтар Әуезов ақын музейіне 1941 жылы 
тапсырған. Ал Жидебайда 1903 жылы түсірілген екінші фотосуретте 
Абай отбасының ортасында отыр. Одан өзге сол заманда әуесқой суретші 
П.Д.Лобановский 1887 жылы қарындашпен салған суреті де осы күнге жеткен. 
Одан беріде кәсіби суретшілер Абай бейнесін салғаны белгілі. Алайда Абайдың су-
рет өнеріндегі ескерткіштердегі бейнесіне қатысты пікірталас пен сын-пікір 
көп екенін де айта кеткен жөн. «Фотосуреті сақталған Абай бейнесін дұрыс 
салып жүрміз бе?» деген сауалды бірқатар тұлғаларға қойған едік...  
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ANA TILI

– Биыл ұлтымыздың ары мен намы-

сына, ұраны мен рухына, бір ауыз с�збен 

айтқанда, қазақтың �зіне айналып кеткен 

ұлы ақын, хәкім Абайдың туғанына 175 

жыл толды. 

«2020 жыл – Абай жылы» деп 

 жарияланып, жыл басынан бері әртүрлі 

мерекелік іс-шаралар  атқарылып келеді. 

(леңдерін, қара с�здерін жаппай 

жарыса жатқа айтып жатырмыз. Дұрыс. 

Керек. 

Кітаптарын қайта шығарып жатыр-

мыз. Дұрыс. Керек. 

Еліміздің түкпір-түкпірінде әртүрлі 

мерекелік мәдени іс-шаралар �ткізіп 

 жатырмыз. Дұрыс. Керек. 

2р қалада ұлы ақынға арналған 

ғылыми конференциялар онлайн түрінде 

болса да �тіп жатыр. Дұрыс. Керек. 

Абай шығармаларын әлемнің негізгі 

тілдеріне аударып шығарып жатырмыз. 

Дұрыс. Керек. 

Ақын �мірі мен тағдырына қатысты 

кино түсіреміз деп жатырмыз. Дұрыс. 

Керек. 

Ақын �мірі мен тағдырын �зек еткен 

спектакльдер еліміздің барлық театрла-

рында сахналануда. Дұрыс. Керек. 

2лемнің жетекші мемлекеттерінің ірі 

қалаларынан Абай орталықтарын ашып 

жатырмыз. Дұрыс. Керек. 

Жалпы айтқанда, биылғы бізді ғана 

емес, әлемді әлекке салған пандемия 

жағдайына қарамастан ұлы ақынның 175 

жылдық мерейтойына орай атқарылып 

жатқан және алда атқарылар іс-шаралар, 

әрине, к�ңіл к�ншітерлік. 

Дегенмен, бір ғана әттеген-айымыз 

болып тұр. «Бір ғана» болғанмен, ұсақ-

түйек, анау-мынау емес. (кініш. 

Ақын Абайдың бейнесін (портретін 

немесе суретін) әлі күнге тұрақтандырып, 

сол тұрақтанған бір ғана портретті 

ұрпағымыздың жүрегі мен шетелдік-

тердің санасына әлі сіңіре алмай келе 

жатқанымыз �те �кінішті! 

Жалпы санын және авторларын 

анықтауға мүмкіндігіміз болған жоқ, 

қылқалам шеберлерінің қолынан 

шыққан, шамамен, 100 шақты сан  алуан 

шалдың бейнесі бар, мүсіншілердің 

қолынан шыққан 50-ден астам сан  алуан 

– Қазақтың бас ақыны – Абай 

Құнанбайұлының �зін к�рмесек те, 

суреттерін к�ріп жүрміз ғой. Бала-

шағасының ортасында отырып 

түскен фотосы да, одан пәленшекең 

мен түгеншекеңдер сырттай салған 

суреттері де  бар. Абайдың фотодағы 

кескінін тұтас түгендемей-ақ, сақал-

мұрты туралы ғана айтсам. Фото-

сында: мұрты жалпиған да, тұштиған 

да емес; қалың да, селдір де емес 

– бет пішініне лайықты кәдімгі 

келістінің �зі.  Сақалы сапсиған ұзын 

да, құнтиған қысқа да емес; қаба дер 

қалың да, судыраған сұйық та емес 

– қазекемнің к�біне-ақ жараса кетер 

имантаразы. Ал �зінің жинақтарында, 

біздің газет-журналдарда шығып 

жүрген  қол суреттерге қарасаң: бірін де 

мұрты мен сақалы қалың да қайрат ты; 

бірінде қалың да жұмсақ бұйрасынды; 

бірінде селдір де ұзындау; бірінде... 

жіңішке, иір ақшыл сымтемірдің екі 

сантиметр шамасындағы жиырма 

шақтысын мұрттың орнына, он сан-

тиметр шамасындағы елу шақтысын 

сақалдың орнына «іліп» қойған! 

Қысқасы: суретшілер Абайдың 

сақалымен  ойнап-ақ  жүр.  

(скеменде солай «жеке  ше лен -

дірілген» сақал-мұрттың бірі бұйыр ған 

Абай ескерткіші бар еді. Жалпы біздегі 

ескерткіштердің мәдениетінің �зі сын 

к�термейді ғой. 

Айтпағым, Абай бар, �зге де 

тұлғаларымыз бар – суретін салғанда, 

ескерткішін тұрғызғанда абай 

болған ж�н. Олар біздің заманнан 

 келер заманға осы қалпында жетсе, 

тұлғаларымыздың шын бейнесінен 

оп-оңай-ақ айырылып қаламыз ба 

деген қауіп бар. 

Ғаббас  
ҚАБЫШҰЛЫ,
жазушы:

Тоққожа 
ҚОЖАҒҰЛОВ,

суретші:

Дүкен 
М<СІМХАНҰЛЫ,
ақын, аудармашы:

шалдың бейнесі бар. Біз �зіміз 

 саналы немесе еріксіз түрде соның 

бәрін «Абай» деп қабылдап жүрміз. 

Сонда қазақта қанша Абай болған? 

(ркениетті жұрт үшін бұл �те 

күлкілі һәм ұят жағдай. Мәселен, біз 

ағылшынның Шекспирін, орыстың 

Толстойы мен Пушкинін, қытайдың 

Лу Шүнін... олардың суретін к�рсек 

те, ескерткіш мүсінін к�рсек те 

бірден танимыз. 

Бұл арада мына мәселенің  басын 

ашып айтуға тиіспіз.  Шекспир, Тол-

стой мен Пушкин, Лу Шүндер секілді 

Абай да тарихта болған, �з бейнесі 

(фото) сақталған  тарихи тұлға. Біздің 

айтпағымыз, қылқалам шеберлері 

мен скульптур-мүсіншілердің 

шығармашылық фантазиясына шек-

теу қою емес. Яғни ұлы ақынды аспан-

да ұшырып, айға қондырып, жүргізіп, 

тұрғызып, жатқызып, отырғызып, 

атқа мінгізіп, күймеге отырғызып, 

кітап оқытып, жазу жазғызып, �лең 

оқытып, ән салғызып, домбыра 

шерткізіп, халықпен кездестіріп, 

жастармен сұхбаттастырып, т.с.с. 

сипатта суреттер, мүсіндер жасай 

берсін. Оған жол бос! Тіпті ондайға 

жұрт қуана қол соқпаса, ешкім де 

қарсы болмайды. Алайда біздің 

суретші-мүсіншілер тақия кигізіп, 

сақал қойсақ болды «Абай» болып 

шыға келеді деген арзан ойдан аулақ 

болғандары ж�н. Бүгінге дейін  

«Абай» деп к�пшілікке ұсынылып 

келген  к�ркем туындыларымыздың 

(сурет, мүсін) бәрінің  басында 

тақиясы, аузында  сақал-мұрты 

болғанымен, байыптай қарасаң, 

біреуі бітік к�з, біреуі бадыраң к�з, 

біреуі қоңқақ танау, тағы біреуі 

тәмпіш мұрын, тағы біреуі оймақ ерін 

және біреуі дүрдік ауыз, әне біреуі 

селдір сақал,  мына біреуі қаба сақал, 

біреуі табақ бет, қарбыз бас, біреуі ат 

жақты қауынбас... Қысқасы, осын-

дай жүздеген-мыңдаған «шалдың» 

бәрі «Абай» деп ат қойылғанымен, 

басым к�пшілігі ұлы ақынның 

�мірдегі бейнесінен мүлде алшақ жа-

тыр.  Ұлтымыздың ары мен ұятына, 

ұранына, паспортына айналып кет-

кен ақынның суреті мен мүсінінің 

астына егер «Абай» деп жазып 

қоймаса, шетелдіктерді айтпағанда,  

�зіміз де танымаймыз. 

Бұның себебі неде?

Абай атамыздың «байда мейір, 

кедейде пейіл де жоқ» деп �зі 

айтқанындай, басшыларымызда 

мейір жоқ, былайғы жұртта пейіл 

жоқ! 

2йтпесе, Абай сонау арғы 

ғасырларда �мір сүрген адам емес, 

ХІХ ғасырдың соңғы  жартысында 

ғұмыр кешіп, жиырмасыншы 

ғасырды к�ріп кеткен адам. Түр-

тұрқы қалай болды екен дейтін 

емес, ақынның бір емес, бірнеше 

фотосуреттері сақталған. 

Жарайды, кино, сахна �не-

рінде Абай бейнесін тірі актер 

сом дайтындықтан, сойып қаптап 

қойғандай актер табу мүмкін емес. 

Дегенмен, қылқалам шеберлері мен 

мүсіншілерге қарағанда, режиссер-

ларымыз әлдеқайда «мұсылман» 

екен, Абай р�лін ылғи да барынша 

түрі-тұрқы ұлы ақынға жақындау 

келетін актерлерге ойнатады. 

Қорыта келе айтарымыз, ұлттық 

ұранымызға, ұлттық рухымызға, 

ұлттық паспортымызға айналып 

кеткен Абай бейнесіне абай болсақ 

екен. 

 Шекспирдің, Пушкиннің 

бейнесін  дүниенің түкпір-түкпірінен 

қандай жағдайда (сурет немесе 

мүсін) к�рсек те бірден тани кетеміз 

ғой, сол секілді Абай бейнесі де 

тұрақты кейіпте болуы керек деп 

ойлаймыз. 

Осы мақсатпен, биылғы Абайдың 

175 жылдығын мерекелеу туралы 

мемлекеттік комиссияның алдына 

(назарына) мынадай ұсыныс-талап 

қойғымыз  келеді: 

1. Ақынның бейнесін тұрақтан-

дырып, сол тұрақтанған бейнені 

ресми түрде жариялау керек. 

2. Ұлы ақынға қатысты ел ішінде, 

шетелдерде �тетін ірілі-ұсақты іс-

шаралардың бәрінде ақынның сол 

бекітілген бейнесін ғана пайдалану 

туралы арнайы қаулы шығару керек. 

3. Шетелдерде, ел ішінде Абайға 

қойылатын ескерткіш-мүсіндердің 

түр-тұрпатының ақын бейнесіне 

ұқсаған-ұқсамағандығы арнайы 

 комиссиямен бекітілуі керек. 

Бұлай кете берсе, Абайды әлемге 

танытқанды қойып, ертең �зіміз 

Абайдан адасып қалуымыз ғажап 

емес. 

Қазірдің �зінде ақын бейнесінен 

шатаса бастағанымызды кімнен 

жасырайық. 

Қысқасы, Абай бейнесіне абай 

болайық, ағайын! 

– Ең алдымен, Абайдың суретін 

қазақтың және �зге де елдердің менмін 

деген мықты суретшілері салған. Ол 

суреттердің барлығы бірдей жарамсыз дей 

алмаймын. Абай бейнесін дәл, тура етіп 

салған танымал суретшілер жетерлік. 

Ал енді, дәл �зім Абай бейнесін салуға 

қалай келгенімді айтсам. 1988 жылы 

Мұқағали Мақатаевтың портретін салған 

едім. Сол портретті к�рген қаламгерлер, 

Лашын жеңгеміз риза болып, үлкен бағасын 

берді. Содан кейін ақын-жазушылардың 

«Абайды салып к�рсеңші. Абайды 

к�п суретші салып жүр, бірақ Абайға 

ұқсамайды» деген пікірін к�п естідім. «Неге 

ұқсамайды екен?» деп ақын шығармаларын 

оқып, қарап, іздене бастадым. Ізденіп 

жүріп, ақынның туғанына жүз жыл толу 

 мерейтойына арнап шығарылған, Абай 

шығармаларының 1946 жылғы басылы-

мын таптым. Ол жинақтың жаңалығы – 

ақынның суреті басылыпты. Мұхтар 2уезов 

пен Нығмет Сауранбаев құрастырып, 

алғыс�зді Сәбит Мұқанов жазған екен. Осы 

кітапты қолыма ұстап к�рдім. 

Абайдың бізге жеткен екі фотосуреті бар 

ғой. Біреуі Ақылбай, Турағұлмен, екіншісі 

отбасымен түскен суреті. Сол Ақылбай, 

Турағұлмен түскен суреті, яғни 51 жастағы 

Абайдың бейнесі 1946 жылғы кітапқа 

басылған екен. 

Енді фотосуреті сақталған ақынның 

бейнесі әр суретшіде неліктен �згеріп кет-

кен деген сауалға келейін. Қателік қайдан 

кеткен деп, сол 1946 жылғы жинақтағы және 

�зге де фотосуреттерді салыстырып қарай 

бастадым. Техниканың дамығаны қазіргі 

заман ғой. Бұрындары газет-журналдар 

белгілі тұлғалардың суретін газет-журналға 

ретуштеп басатын. Міне, сол ретуштеуде 

біраз �згерістер жасалған секілді. Кішкене 

бұрыс сызық адамның бейнесін �згертіп 

жіберетінін барлығымыз білеміз ғой. 

Осылайша, ретуш жасау арқылы әр 

 басылым сайын Абай бейнесі ауытқи 

берген. Абай бейнесі �згеріп, үлкен бір 

ақсақалға немесе театр актерлері сомдайтын 

Абайдың әртіс бейнесіне к�бірек ұқсап кет-

кен жайттар бар. 

Абайдың 1946 жылы шыққан жина-

ғындағы суретін зерттеп алып,  Мекемтас 

Мырзахметұлы, Серік Қирабаев, 

Ғарифолла Есім, Тұрсын Жұртбай сынды 

ағаларымызбен ақылдасып, ұлдары Ақылбай 

және Турағұлмен түскен Абайдың 1896 

жылғы фотосын негізге алып, Жидебайдағы 

Абайдың портреттік тұлғасын жасап 

шықтым. Басына б�рік, үстіне ішік кигіздім. 

Суретті салғанда қазақы болмысты к�рсету 

негізгі мақсатым еді. Абайдың киімін салу 

үшін тобықты  руының сол уақыттағы 

киімін зерттеп алдым. Жоғарыда атын 

атаған ағаларыммен тағы да ақылдастым. 

Сурет дайын болғанда Турағұлдың қызы 

Мәкен апайға апарып к�рсеттім. «Бала 

кезімізде біз к�рген Абай атам осы ғой. 

Дұрыс істегенсің, Абай атам әлем-жәлем 

киінбеген, �те сырбаз, таза адам болған. 

Тура �зін салған екенсің, айналайын» 

деп батасын берді. Сол кездегі Мәдениет 

министрлігі суретті сатып алып, Мұхтар 

2уезовтің музейіне қойды. Замандас ақын-

жазушылар, шығармашылық қауым �кілдері 

менің суретіме «Ерекше Абай келді» деп баға 

берді. 

Абайдың суретін сәтті салған 

суретшілердің біршама екенін айттым ғой. 

Бұрындары сол суретшілермен бірге «Абай 

бейнелеу �нерінде» деген бағдарламаға 

түстік. Мен де бір-екі ауыз пікір айттым. 

«Қазіргі Абайдың фотосуреті сақталмаса, 

туыстарына қарап, образды түрде сала 

беруге болады. Бірақ нағыз Абайдың бет-

бейнесі анық к�рінетін фотосуреті бар ғой. 

Оған басқа киім кигізсек те сол бет-бейнесі 

сақталуы керек. Абайды жоғалтып алып, 

сақалы бар қарияны сала берсек, оны Абай 

деп айтуға болмайды» деген едім. 2лі сол 

пікірдемін. 

2019 жылы Абайдың бейнесін акварель-

мен салдым. Бұл да Абай бейнесін сақтауға 

қосқан үлесім деп білемін. 


