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Әрбір саналы адам артына 
ұрпақ қалдыруды мақсат етеді. 
Сол үшін де отбасын құрып, ізгі 
амалдар жасайды. Алайда соңғы 
уақыттары әлемде 50 миллионнан 
астам адам бедеулік пен 
белсіздікке ұшыраған. Қазақстан 
да  бұл кеселден сау емес. Мәселен, 
елімізде табиғи жолмен бала сүю 
мүмкіндігі жоқ 21 мыңға жуық 
ерлі-зайыпты тіркелген. Яғни 
ресми статистика бойынша 
елімізде үйленген 
жастардың 20 пайыздан 
астамы белсіздік, бедеулік 
мәселесіне тап болған. Бұл 
енді дабыл қағып, аурудың 
алдын алу жолдарын қоғамдық 
деңгейде қарастыратын-ақ 
жағдай...

Әдетте біз, тілші қауымы, редакциядан тапсырма алғанда: «Мұны қайтсек тез игеріп, өз 
уақытында оны газетке қалай беріп үлгеруіміз керек?» деген мазасыз сезім жетегінде 
болатынымыз бар. Сол оймен оны орындаудың төте жолын табуға тырысасың. Ол, 
мәселен, осы бәрімізге белгілі жай: ізденіс жұмыстарын жүргізу. Соның негізінде өзің 
кездесетін жанға қоятын сұрақтарыңды әзірлеу. Осыдан кейін барып, оған хабарласу. 
Жүздесу. Әңгімелесу. Сонымен істі біттіге санайсың. Сөйтіп, болашақ кейіпкеріңмен 
іштей сырласып сұхбат жасауға немесе очерк-портрет жазуға отырасың.
Бірақ,.. иә, бірақ кейінгі кездері әбден қалыптасқан осы жұмыс үдерісінің өзі 
уақыт үдесінен шыға алмай қалып жүр. Оған себеп: жоғарыдағы әдіс-тәсілдердің 
қалыбына салып тұрып орындалған газет-журнал материалдарының жаттандылыққа 
ұрынғанында. Қайталауға бой алдырып, бірсарындылыққа ұшырағанында. Басқасы 
басқа ғой... Ал егер журналистің оқырманға ұсынатын дүниесінің кейіпкері, айталық, 
қарапайым мамандықты меңгерген сағат жөндеуші, етікші немесе такси жүргізуші емес, 
биік интеллект иесі – руханият өкілдері болса ше?! Онда мәселе тіпті қиын әрі күрделі. 
Олай болатыны, бұл санаттағы жандардың жұмыс істеу машығы өзгеше. Ойлау жүйесі 
бөлек. Өмірге көзқарасы да ерекше. Ендеше, олардың осындай сан қырлы әлемін 
оқырмандарға қалай, қайтіп беру керек? Елге оны қандай түр-пішінмен жеткізу қажет?

БҮГІНГІ САНДА:

9-бет

Қоғамға 
фольклорлық 
көзбен қарайтын 
кез өтті

Сейітқасым ӘУЕЛБЕКОВ:

3-бет

ЖАЗУШЫНЫҢ ЖАРЫ
АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ

БЕДЕУЛІК ПЕН БЕЛСІЗДІК

Мәселеге терең үңілсек, бедеулік  

пен белсіздіктің себеп-сал дары 

к�п. Ең бастысы, отба сын дағы ұл 

мен қызға берілетін ұлттық тәрбие-

нің дәстүрлі жолынан жаңылып 

қалғанымыз. Қыздарымызға қырық 

үйден  тыйымды сіңіре ал масақ, 

ұлға қыздың ары алдындағы жауап-

кершілікті сездіртудің т�мендеп 

кеткені. Яғни аруларымыз тұрмыс 

құруға ерте  бастан  дайындалмаса, 

жігіттер де �з денсаулықтарын 

жет кілікті дәрежеде күте білмей-

ді. Отбасын құруға саналы түрде 

 дайындалмайды. Соның  салдары 

бедеулік пен белсіздікке апарып 

ұрындырады.  Мәселен, Дүниежүзілік 

д е н с а у л ы қ  с а қ т а у  ұ й ы м ы н ы ң 

зерттеуінше, емдеу орталықтарына 

қаралатын әйелдердің 70-80 пай-

ызы қыз кезінде  бейсаналы түрде 

жыныстық қатынасқа түсіп,  жа санды 

түсік жасату зардабынан бала к�тере 

алмай жүргендер екені анық талған. 

Ал еліміздегі ресми мәлі меттерге 

қарасақ, мектеп жасындағы 15-18 

жас аралығындағы қыздардың 30 

пайызы жыныстық қатынасқа ерте 

жастан түскендігі тексеру барысында 

дәлелденген. Сауатсыз жыныстық 

Біздің жоғарыдағы: «Тілшілер тірлігіндегі 
бұрынғы жұмыс үдерістері қазіргі уақыт 
талабынан шыға алмай қалып жүр» деген 
с�зіміз, міне, осыған байланысты айтылып 
отыр, құрметті оқырман. Бұл үшін не істеу 
керек? Бірден айтайық, мұның жолы жеке 
адам ж�ніндегі материалдарды жаңаша 
жазуға ұмтылу. Тың да соны әдістер табуға 
әрекеттену. Түрлі формалық ізденістерге 
барып, мақала архитектоникасын �згеше 
�лшемдерге құру. Мәселен, бір туындыны 
атақты актер не режиссердің айтқан 
әңгімесінен туған әсермен емес, оны және 
оның саласын жақсы білетін к�рерменнің 
к�зімен беріп к�рсек. Сондай-ақ талант-
ты ақын немесе к�рнекті ғалым туралы 
екінші дүниені бұлардың әріптес достарының 
терең де тиянақты ой-толғамдарымен 
�ріп шықсақ. Үшінші шығарманы суретші, 
яки, әнші �мірінің ыстығына күйіп, суығына 
тоңған жанашыр басшы әңгімесі арқылы 
жұртшылыққа жеткізсек. Сонда бәлкім 

байланыс салдарынан жұқпалы 

венероло гиялық ауруларға ұшырап, 

оны жария етуден ата-анасынан 

қорқып, дұрыс емделмей, соның сал-

дарынан бедеулікке ұрынатындары 

қаншама?..

ЕРКЕКТЕРДІҢ 
БЕЛСІЗДІГІНЕ НЕ СЕБЕП?

Уролог дәрігерлердің  айтуынша, 

еркек белсіздігінің себебі әртүрлі. 

Ер адам жас күнінде қорғанбаған 

жы ныстық қатынасқа түсіп, ауру 

жұқтырса, ұрық жүретін түтік шелерде 

қабыну процесі жүреді. Салдары-

нан орхит, простатит, уретрит, ве-

зикулит, эпидидимит сияқты ау-

рулар �ршиді.  Осы аурулардың 

барлығы еркек ұрығының сапасын 

т�мендетіп, белсіздікке ұрындырады. 

4сіресе,  простатит (қуықасты безінің 

қабынуы)  ауруы ұрықтандыруға 

кері әсерін тигізеді. :йткені ұрық 

қуықасты безі арқылы �теді. Сол кез-

де қуықасты безі ұрыққа с�л б�ліп, 

оны сыртқы  зиянды факторлардан 

қорғайды. Бұл с�л ұрықтың сапасын 

жақсартып, жылдамдығын күшейтеді. 

Бедеулікке алып келетін ауру дың 

тағы бірі –  варикоцеле. Ол аталық 

безін қанмен қамтамасыз 

е т е т і н  т а м ы р л а р д ы ң 

кеңеюінен болатын ауру. 

Аталық без бен оның 

қ о с а л қ ы с ы н д а  қ а н 

 тамыры кеңейген кез-

де ондағы  температура 

жоғарылайды. Ал жоғары 

 температурада ұрық жойы-

лады  немесе оның сапасы мен 

жылдамдығы т�мендейді. :йткені 

аталық без адамның денесінде емес, 

б�лек орналасқан. Ал ондағы темпе-

ратура адамның дене температура-

сынан 2-3 градусқа т�мен.

Қазір урогенитал инфекциялар, 

яғни жыныс жолымен берілетін ауру-

лар �ршіп тұр. Хламидия,  гонококк, 

уреплазма, цитоплазма, цитомега-

ловирус, герпес деген вирус тар бар. 

Ұрықтың �зі адам сияқты қозғалады, 

ол да бас, дене және құйрықтан 

тұрады. Соңғы екі вирус ұрыққа 

енсе, оның құйрығынан басына 

дейін жетіп, сапасы мен белсен-

ділігін т�мендетеді. Қазір бұл вирус 

еркектердің 92 пайызында кездеседі 

және ол толығымен кетпейді.

Белсіздіктің тағы бір себебі – 

гипогонадизм дерті. Гипогонадизм 

гормондардың бұзылуынан болады. 

Бұл ауру к�біне бала ержете келе 

пайда бола бастайды. Сондықтан 

педиатр, уролог дәрігерлер баланың 

аталық безінің дамуын қадағалауы 

керек.

(Жалғасы 5-бетте)

«дейді-дейді дейді екен» деген  жаттанды 
жазбаларға жан бітіп, «әләулайым бітсе, 
 халаулайым бар» атты ұзын-сонар �мір-
баяндық мақалалар азаяр ма еді, қайтер еді.

Ендеше, тәуекел, �зіміз с�з еткен  идеяны 
жүзеге асыруға талпынып к�релік.  Сонымен... 
Т�мендегі сұхбатымыздың иесі белгілі  жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
халықаралық «Алаш» сыйлы ғының лауреаты 
Ахат Жақсыбаевтың жан жары, ұзақ жыл-
дар КазПИ-де оқытушы қыз метін атқарған 
профессор, қаламгердің 55 жыл дан бергі �мірі 
мен шығармашылығына тікелей куәгер Клара 
Теміртасқызы �убәкірова.

– �ңгіменің кілті ретінде алдымен 
�зіңізден бір-екі нәрсені анықтап алсақ 
дейміз. Атап айтқанда ол: «Сіздің ата-анаңыз 
кім? Қайда �мірге келіп, қандай оқу орнын 
бітірдіңіз? Мамандығыңыз» деген сауалдар.

–  А қ м о л а  � ң і р і н і ң  т у м а с ы м ы н . 

Бозайғыр мен Күйгенжар, 38-разъезд және 

Аршалы кезінде біздің әулеттің атақонысы 

болған жерлер еді. Қазір Алматыда отырып, 

теледидардан сол елді мекендерді к�ріп 

қалсам, жүрегім әлі күнге дейін лүп ете 

түседі. Себебі онда маған ең ыстық және 

жақын деген аяулы жандардың келмес 

күндер дегі іздері жатыр. Атам Сатыбалды, 

оның туысы Нұрмақ патша заманында орыс 

к�пестерінен к�п нәрсе үйреніп, олармен 

жақсы қарым-қатынаста болған жандар 

екен. 1918 жылы Ақмолада Кеңес �кіметі 

орнап, жеке кәсіп иелерінің дүкен, диірмен, 

наубайханаларын мемлекет меншігіне тар-

тып ала бастағанда, одан әупірімдеп аман 

қалады. Ал 1928 жылғы кәмпескеде... Иә, 

сонда ол кісі жан-жақтан қыспаққа алы-

нып, қатты қиналады. Ақырында �зінің 

алдын дағы Кубрин, Қосшығұлов секілді 

к�пестер тағдырын бастан кешпес үшін: 

«Тәуекел!» деп ел күтпеген бір қадамға 

барады. Ол жергілікті билікке қолдағы 

барын �з еркімен беріп, үкіметтен: «:зіңе, 

жақындарыңа тиіспейміз» деген қолхат алу 

еді. 4улетіміздің, міне, содан барып аман 

қалған жайы бар.

Соның, яғни кеңестердің жергілікті 

үкіметі тарапынан берілген уәденің нақты 

к�рінісі – әкемнің �мірі. Ол кісі кәме леттік 

жасқа жеткенде, шыққан тегіне қара мастан 

теміржол саласына жіберіліп, сонда алаңсыз 

жұмыс істейді. 1941-1945 жыл дардағы 

соғыстан аман оралған соң Күйгенжар 

әскери комендатурасында  жауапты қызмет 

атқарады. Одан кейін  облыс орталығына 

жақын Вишнев аудандық ішкі  істер 

б�ліміндегі жұмыстар...

Мен мектепті, міне, сол жерде, қазіргі 

Аршалы кентінде оқып бітірдім. Есімде 

қалған жай: қай сыныпта болсын, қазақ 

ұл-қыздары �те аз едік. Т�ңірегіміз тола 

орыс, украин, поляк, неміс балалары 

 болатын. Олардың к�ше мен кинотеатр, 

жазғы би алаңдарындағы астамшыл, мен-

мен к�зқарастары деген... Білмеймін, 

сондай жағдайларға байланысты ішкі 

қарсылық сезімі ме, әлде тумы сымызға 

тән намысқойлығымыздан ба, әйтеуір 

әлгілерден қалайда артық болуға тырыса-

тынбыз. Ол: үсті-басыңды таза ұстап, қай 

кезде де жігерлі, ширақ к�рінуге, сабақты 

жақсы оқып, оғаш әдеттерден аулақ болуға 

деген ізгілік үлгілері-тін. Кішкентай 

күнімізден осындай адамгершілік ұстаным 

мен белсенді �мірлік бағдарды бойымызға 

сіңіріп �стік. Ержеттік. Мектепті «Қазақтың 

ұл-қыздары қандай?» десе: «Міне, мына-

дай!» деген мақтаумен бітіріп, арман қала 

Алматыға аттандық. Бұл 1964 жылдың жазы 

болатын. Ол кезде мен 17 жаста едім.

– КазГУ-дың студенті, болашақ журна-
лист-жазушы Ахат Жақсыбаевпен алғашқы 
таныстығыңыз. Бұл кісінің курстастары. 
Алматыдағы сол кездегі әдеби орта. Оны 
ағамыздың танып-білуге деген  талпынысы. 
Енді міне, осы жайттарды �з түсінік-
түйсігіңізбен айтып берсеңіз.

– 1964 жылдың қазан айы-тын. Уни-

верси теттегі филология факультеті орыс 

б�лімінің 1-курс студенттері – біздің күзгі 

ауылшаруашылығы жұмысына барып келген 

кезіміз. Сабақ басталған 15 күннен кейін 

кураторымыздың айтқан с�зіне елеңдесіп 

қалдық. Ол: «Жазушылар Шыңғыс  Айтматов 

пен Юрий Казаков КазГУ-ге келіп, кездесу 

�ткізеді екен» деген хабар. Айтатын несі бар, 

сол кездері бұл талант иелері бүкіл Кеңес 

Одағы оқырмандарының аузынан түспей 

тұрған қаламгерлер еді ғой... К�п кешікпей 

ол кісілермен кездесу де басталған. 

(Жалғасы 7-бетте)

ҚЫЗҒА 
ТЫЙЫМ ҚАЖЕТ

Бедеулік пен белсіздіктің күрделі 

мәселе екеніне биылғы жылғы 1 

қыр күйектегі Жолдауында Мемле-

кет басшысы Қ.Тоқаев т�мендегіше 

тоқталды.

«Отбасылық-демографиялық 

ахуал – зор алаңдаушылық тудырып 

отырған мәселе.

:кінішке қарай, Қазақстанда 

әрбір алтыншы отбасы бала сүйе ал-

май отыр. Сауалнама к�рсеткендей, 

отандастарымыздың 20 пайызға 

жуығы мұны ажырасуға негіз бола-

тын елеулі себеп деп санайды.

Біріккен Ұлттар Ұйымының 

елі міздегі халық санының �сіміне 

қатысты болжамы Орталық Азия-

дағы к�ршілес мемлекеттермен 

салыстырғанда к�ңіл к�ншітпейді.

Үкіметке 2021 жылдан бас-

тап «Аң саған сәби» арнаулы бағ   -

дарламасын жүзеге асыруды тап-

сырамын.  Экстракорпоральды 

ұрық тандыру бағдар ламалары 

бойын ша б�лінетін квота санын 

7 мыңға дейін, яғни 7 есе к�бейту 

қажет».

Теңіз тілі

демографияға кері әсерін тигізетін күрделі мәселе

Сұхбатқа 
дейінгі сұхбат 11-бет

ҰЛТТЫҢ 
ҰЛЫ ҰСТАЗЫ

(АҒАРТУШЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ЕҢБЕКТЕРІ ХАҚЫНДА)

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

(Жалғасы. 
Басы �ткен сандарда)

Бұдан бір ғасыр бұрын тілі таза 

қазақша үш жылдық  бастауыш 

м е к т е п к е  з а р  б о л ғ а н  А х а ң  – 

 Ахмет Байтұрсынұлы ауыл (қыр) 

 м е к  т е п т е р і н д е  « о қ у ғ а  к е р е к 

құрал жоқ, тәртіп [жүйе – 4.Ғ.] 

жоқ, м�лшер жоқ, жоспар жоқ» 

деп  сынай отырып, «екіншісінде, 

яғни орысша школдарда тәртіп 

те бар, құралдар да сай, м�лшер, 

жоспар – бәрі бар», бірақ соны-

сына қарай пайдасы аз дейді. Ақ 

патшаның қорлық-зорлығын да, 

қызылдардың қырғынын да бастан 

кешіп, к�збен к�рген ұстаздардың 

ұстазын  к� ріпкел к�реген деме-

ске шарамыз жоқ, ол бүгінгі ХХІ 

ғасырдың заманауи қазағының 

да тірлік-ты нысын дәлме-дәл 

кейіптейді: «Олардың [школаның. – 

4.Ғ.] пай дасын кемітіп отырған бір-

ақ нәрсе: қазақты орысқа аударамыз 

деген пікір бәрін бүлдіріп отырған. 

Сол школалар арқылы қазақ тілін 

жоғалтып, орыс тіліне түсіреміз 

дейді;  қазақ тұтынып отырған 

араб хәрпін тастатып, орыс хәрпін 

 алдырамыз дейді. Сол үшін әуелі 

балалар ана тілімен оқымай, орыс 

тілімен оқысын; ана тілімен оқыса 

да орыс хәрпімен оқысын дейді. Сол 

үшін біреулері ана тілінде оқыған 

аты болу үшін қазақ тілінде орыс 

хәрпі[мен] басылған кітаптардан 

бастап оқытып, әрірек барған соң, 

кілең орысшаға түспек керек дейді. 

Бұлар ептеп қайырмаушылардың 

жолы. Біреулері еп-септі қойып, 

бірден орысша оқыту керек дейді» 

(«Қазақ» газеті, 1914 жыл, 9 май, 
№61). 

Ағартушы осы «ептеп қайырмау-

шы лардың» қақпанынан құтылу 

үшін, алдымен �зіне-�зі «Қазақ 

 бастауыш мектебіне не керек?» 

 деген т�те сұрақ қояды да, артынша 

�зі шығарып отырған газетіне «Мек-

теп керектері» атты мақала жазып 

(«Қазақ» газеті, 1914 жыл, 17 май, 
№62), к�кейкесті сұрақтарға жауап 

беруге тырысады. 

Расында да осы қазақ  бастауыш 

мектебіне не керек?! :зге ұлттың 

қам-қарекетін �здеріне  ысыра 

қойып, бір сәт шындық тың  бе тіне 

т у р а  қ а р а п ,  а қ и қ а т ы н  а ш ы қ 

айтайықшы. Жалбыр тонға жайыл-

ған жабысқақ биттей отыз жыл 

бойы арыла алмайтындай орыс оқуы 

әулие ме?! Сиам егіздеріндей орыс 

тіліне неменеге кіндігімізбен бай-

ланып қалдық?! Ұлан-ғайыр қазақ 

даласының түкпір-түкпі ріндегі бір 

түйір орысы жоқ жерлердегі аралас 

мектептер кімге дәру, неге зәру?! 

(Жалғасы 2-бетте)
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СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫ

Т І Л  М Е Н  Т Ұ Л Ғ А

Абай әлемі – мәңгілік

Мемлекеттік 
ұстаным жетіспейді

Жақында Мәскеудің «Русский раритет» баспасынан Абайдың таңдамалы 
шығармалар жинағы  шықты. Кітап Мәскеуде жарық көрді, ал оның басты 
ерекшелігі неде?

(Басы 1-бетте)

4лде бұл елден ерек қазақ пен қыр-

ғыз дың басына келген нәубет пе?! 

Қазақ тың үш жүзіндей, ошақтың үш 

 бұ тындай славян ағайындары жан-жаққа 

бытырап қашып жатқанда, біздің �з 

еркімізбен, шын пейілімізбен аю-құшаққа 

құлауымыздың сыры неде?! Шынымен, 

осы қазаққа не керек?! 

Ахаңша айтсақ, қазақ мектебіне сол 

ХХ ғасыр басында, тіптен қазір де үш-ақ 

нәрсе керек екен.

Біріншіден – мұғалім («Мектептің 

жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, 

мектебі һәм сондай болмақшы... Ең әуелі 

мектепке керегі – білімді, педагогика, 

методикадан хабардар, оқыта білетін 

мұғалім»).

Екіншіден – оқулық («Оқыту ісіне 

 керек құралдар қолайлы һәм сайлы болу 

керек... Істің толық жақсы болуына 

құралдар сайлы һәм жақсы болуы шарт).

Үшіншіден – жүйелі бағдарлама («Мек-

тепке керегі – белгіленген программа. 

[Оқытудың] үлгісі я мерзімді �лшеуі 

боларға керек... Үйрететін нәрселердің 

сол дауыл-аждаһалар басын жұтып, 

күшігінде таланған қазақ қауымы басқа 

тиген таяқтан сабақ алмады, әлі күнге 

мемлекеттік тіл орнықпай, бірыңғай 

ұлттық қазақ мектебі мәселесі шешімін 

таппауы сондықтан.

Бір медет тұтарымыз, ұлт к�семдері, 

аласапыран заманда Алаш арыстары 

еккен дән, т�ккен тер босқа кетпеді. 

4сіресе,  Ахмет Байтұрсынұлының ана 

тілін түрлеген, қазақ ұлттық мектебін 

қалыптастырған педагогикалық еңбектері 

«біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер 

болды» (М.4уезов бағасы). :йткені ол 

қазақтың жаны – ана тіліне қатысты 

еңбектер еді. :йткені ол балталаса да 

мұқалмайтын, қай заманның да ыстық-

суығына т�зімді кешенді, ер-тұрманы 

келісті қайталанбас туындылар еді.

Кешенді дейтініміз, Ахаң ана тілін 

қопара зерттеп, саты-сатымен, қазақы 

ұғым-түсінікпен туған тілдің бар ерекше 

қасиет-қадірін түгел ажыратып, айқындап 

берді.  Алғашқы «4ліппелер» («Оқу 

құралы» атаулы) мен «Сауат ашқыштар» 

Ана Тілі Сарайының іргетасы болып 

т�селсе, қабырғаларын «Тіл-құралмен» 

Біріншіден, мұнда ұлы 

ақынның шығармалары 

жүйелі түрде жинақ та-

лып берілген. Кітаптың 

б е т і н  а ш қ а н  а д а м 

 алдымен Абайдың қара 

с � з і н  қ ұ н ы ғ а  о қ и д ы . 

Орыс тіліне аударылған 

Абайдың қара с�зі арқылы 

к�п шілік қауым �зінің 

 фи лософиялық танымын 

кеңейтеді.

Айта кетейік, Абайдың 

қара с�зін тәржі ма ла-

ғандар тегін азаматтар 

емес. Олар – КСРО мемлекеттік сый-

лығының лауреаты, белгілі жазушы 

Виктор Шкловский, ал Абайдың 37-

қара с�зін Леонид Соболев, 38-қара 

с�зін Сәтімжан Санбаев аударған. Бұл 

– ертеректе сәтті тәржімаланған еңбек.

Екіншіден, жинақта ақын Абай-

дың 60 жыры оқырман қауымға орыс 

тілінде ұсынылған. Оны кезінде 

мәдениет танушы, ақын, философ 

4уезхан Қодар аударған. 4уезхан ау-

дармасы ақын Абайдың бала шақтан 

біз жаттап �скен жыр шумақтарын 

бірден ойға оралтады.

Үшіншіден, жинаққа топтасты-

рылған шығармалардың барлығы да 

аударма емес. Ақынның 30 �леңі кітапта 

қазақ тілінде, түпнұсқа нұсқасында 

жарияланған. Бұл, шын мәнінде, Абай-

ды ана тілінде оқығысы келген кез 

келген адамға берілген терең таным 

мен зор мүмкіндік. Атап айтар болсақ, 

мұнда философ ақынның «Мен жаз-

баймын �леңді ермек үшін», «Қалың 

елім, қазағым, қайран жұртым...», 

«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «:лең –

с�здің патшасы, с�з сарасы», «Желсіз 

түнде жарық ай...», «Құлақтан кіріп, 

бойды алар», «Қансонарда бүркітші 

шығады аңға», «К�зімнің қарасы» және 

тағы басқа танымал жырлары бар.

Т�ртіншіден,  жинақта Абайға 

арнаған қазақ ақындарының жырла-

ры орыс тіліне аударылып берілген. 

Мұнан оқырман қазақтың классик 

 ақы нының әлемдік тұлға екеніне тағы 

да к�з жеткізеді. Шын мәнінде, Мағжан 

Жұмабаев, Қалижан Бекхожин, Қасым 

Аманжолов, Жұбан Молдағалиев, 

Т ұ м а н б а й  М о л д а ғ а л и е в ,  Қ а й р а т 

 Жұма ға лиевтың жырлары к�кірегі ояу 

к�зі қарақты оқырманды Абай әлеміне 

 тартады.

Бесіншіден, жинақта ақын �мір 

сүрген дәуірдегі суреттер берілген. 

Мұнда Абайдың отбасымен және 

балаларымен түскен фотолары бар. 

Он тоғызыншы ғасырдың басындағы 

бұл суреттер Абайдың �мірін фото-

деректер арқылы айғақтай түскен. 

Бұл фотолар Қазақстан Республикасы 

Орталық мемлекеттік мұражайынан 

алынған.

Алтыншыдан, қазақ суретшілерінің 

Мемлекет  басшысы Қ.Тоқаев 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 

кезеңі» атты Жолдауында қолжетімді 

әрі   сапалы білім беру мәселесіне 

айрықша назар аударды. Былтыр 

 дипломды оңды-солды үлестірумен ай-

налысатын білім мекемелерін жабуды 

тапсырғанын, �кінішке қарай, білім 

беруді  табыс ты бизнеске айналдырған 

ықпалды адамдардың қарсылығынан 

бұл жұмыс баяу жүріп жатқанын атап 

�тіп,  Премьер-Министрге бұл мәселені 

ерекше бақылауға алуды тапсырды. 

Меніңше, �те дұрыс. Енді Үкімет 

басшысының �зі тікелей айналысып, 

осы мәселенің тезірек шешілуіне ықпал 

жасайды деп ойлаймын. 

Бұл нені к�рсетеді? Кейде Үкіметте, 

мемлекеттік қызметте жұмыс істеп 

жүргендер ортақ бір к�зқараспен 

 санаспай, әрқайсысы �зінше әрекет 

ететін сияқты к�рінеді. Сондықтан да 

Президенттің Жолдауында айтылған 

ой, берілген тапсырма �те баяу жүреді. 

Демек, бізде берілген тапсырмаға жеке 

адам немесе мекеме емес, мемлекеттік 

ұстаным тұрғысынан қарау мінезі 

жетпейтіндей. Мысалы, күнделікті 

�мірде ақшасын т�леп, оқу оқып, дип-

ломын алып алғаннан кейін жұмысқа 

тұра алмай жүрген қаншама жасты 

к�реміз. Басты себебі, беретін білім 

сапасы т�мен. Ондай дипломмен 

жұмысқа тұру мүмкін емес. Жастарға 

обал. Біріншіден, ақша беріп бір алдан-

са, екіншіден, уақытын жоғалтып алып, 

жұмысқа тұратын кезде тамыр-танысын 

іздеп, пара беруге мәжбүр. Осындай 

кейде маған қазақы сауатсыздыққа алып 

келетіндей болып к�рінеді...

Хош,  Ахаңның «Тіл -құралына» 

оралайық. Орынбор қаласында 1914 жылы 

«Тіл-құралдың» екі кітабы қатарынан 

жарық к�рді. Оның бірі – «Тіл-құрал 
(қазақ тілінің сарфы). Бірінші жылдық» 

деп аталса, келесісі – «Тіл-құрал (қазақ 

тілінің сарфы). Екінші жылдық». 

Жоғарыда Ахаңның «4ліппесінің» 

бірінші кітабы Орынборда 1912 жылы, 

екінші кітабы 1913 жылы жарық к�ргенін 

айтқанбыз. Енді, міне, 1914 жылы баспа 

бетін к�рген тағы жаңа қос оқулығына 

куә болып отырмыз. Біздіңше, мұндай 

хронология бұл еңбектердің  жазылып 

біту уақытын дәл к�рсетпейді,  тек 

 татар ағайындардың қол ұшын созып, 

баспаханалық мүмкіндіктерінің орайын 

тапқан сәті деп білген дұрыс. 

Қос кітап та �зінің үшінші басылы-

мында атын �згертіп, мазмұнын нақтылай 

түседі: «Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі hәм 

түрлері. Бірінші тіл танытқыш кітап. 

Үшінші басылуы» (Орынбор, 1923) және 

«Тіл-құрал. С�з жүйесі hәм түрлері. Екінші 

тіл танытқыш кітап. Үшінші басылуы» 

А б а й ғ а  а р н а п  с а л ғ а н 

 су реттері б�лек топтас-

ты рылған. Бұл  жи нақ тың 

ажарын аша түскен.

Жетіншіден, Қазақстан 

мен әлем елдерінде Абайға 

орнатылған ескерткіштер 

де к�рсетілген. Мұның 

бар лығы да кітаптың маз-

мұнын байытып, мазмұнын 

арттырып тұр.

С е г і з і н ш і д е н ,  б ұ л 

 жи нақты құрастырған кім? 

Ол – Қазақстан Респуб-

ликасының мәдениет са-

ласы ның үздігі, Ресей Тілдер акаде мия-

сының А.Пушкин атындағы медалінің 

иегері Сәуле Мансұрова.

Жалпы Қазақстан-Ресей мәдени 

қарым-қатынасында белсенді жұмыс 

істеп жүрген Сәуле Мансұрова Абай 

мұраларын зерттеуге к�п еңбек сіңірген. 

2003-2007 жылдар аралығында Абайдың 

таңдамалы шығармалар жинағын 

шығарған. Оның бас болуымен Абай мен 

Пушкин шығармашылығындағы байла-

ныс туралы «Художественная литерату-

ра» баспасынан бірнеше жинақ жарық 

к�рген. Елеулі еңбегі үшін Елбасы-

ның Жарлығымен «Құрмет» орденінің 

иегері  атанған мәдениеттанушы 

Абайдың – 175 жылдығында ақын шы-

ғармашылығына тағы қайта оралды. 

С�йтіп, мерейтой қарсаңында Абайдың 

таңдамалы шығармалары орыс тілінде 

жарық к�рді.

Рас, орыстың рухани әлемі Абайға 

жат емес. Қазір екі ұлтты ғасырлардан 

келе жатқан мәдени қарым-қатынас 

байланыстырып тұр .  2006  жылы 

Қазақстанның Ресейдегі елшісі  болып 

тұрған уақытта Тайыр Мансұров 

Мәскеуде Абай ескерткішінің қойы-

луына ұйытқы болды. Бұл ескерт кіш 

Абай мен Пушкин жылы аясында 

ашылды. Салтанатты шараға Нұрсұлтан 

 Назарбаев  пен Владимир Путин 

қатысып, с�з с�йлегені белгілі.

А б а й  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы ,  А б а й 

әлемі –  мәңгілік. Жас ұрпақ қазақтың 

 данышпан ақынының терең  мағыналы 

философиялық ойлары мен тағылымды 

жырларын оқыған сайын  одан мол 

ғибрат алатыны с�зсіз.

2020 жылдың қаңтар айында с�йлеген 

с�зінде Қазақстан Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаев «Біз Абай арқылы  

елімізді әлемге паш етеміз. Ақынның  

тұлғасы Қазақстанның ұлттық рухания-

тын әлемдік деңгейде насихаттауға зор 

үлес қосады. Абайдың мұрасы «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының маңызды 

бағытына айналуы қажет. Шынтуай-

тына келсек, Абай қазақ болмысының 

айнасы» деп атап к�рсетті.                     

Демек Абай әлемі – мәңгі жасайтын  

құндылық.

Берік БЕЙСЕНҰЛЫ

проблемаларды болдырмау үшін, әрине, 

Президенттің бұл тапсырмасы �те тиімді 

деп есептеймін. 

«Кәсіпкерлік негіздері» пәні мектеп-

тен бастап жоғары оқу орнына дейінгі 

барлық білім беру сатысында оқытылуы 

қажет деген пікірді қолдаймын. Қазір 

бізде кәсіпкерлікті Кәсіпкерлік палата 

оқытып, к�п жерлерде ақшасын пай-

даланып жатыр. Мен оған қарсымын, 

�з басым оны тиімсіз деп есептеймін. 

Олардың �здерінде дайын тұрған 

 мамандары жоқ, ол қалай тиімді  болады? 

Ал мектепте пән ретінде енгізу және 

арнайы білім саласында педагогтардың 

арасында кәсіпкерлікті оқытатын 

ұ с т а з д а р д ы  д а й ы н д а у  м ә с е л е с і н 

қолдаймын.  Ол б ізге  �те  қажет . 

 Мысалы, дүниежүзінде университетті 

бітірген адам жақсы білім алды деп 

есептеледі. Егер ол адам университетті 

бітірген кезде жаңадан жұмыс орнын 

ашып, компания ашып, сол компа-

нияны ашуға ақшаны �зі тауып әрі 

�згені де жұмыспен қамтыса, онда 

ол диплом алды, университет бітірді 

деп бағаланады. Бізде мұндай жоқ. 

:кінішке қарай, бізде диплом алған 

адам басқалардан жұмыс іздейді немесе 

жұмыссыздар қатарын толықтырады. 

Бұл енді �те үлкен  проблема.

Осы тұрғыдан келгенде, жастайынан 

кәсіпкерлікке баулу, кәсіпкерлікті оқыту 

мәселесі тиімді. Оқуын бітіргеннен кейін 

кәсіпорын ашса, �згелерді жұмыспен 

қамтыса, біреу жұмыс тауып береді деген 

к�зқарастан арылса – оқудың нәтижесі 

сол болар еді. 

Бі рінші тіл танытқыш кітап. :згертпей 

бе   сінші басылуы. – Қызылорда, 1926. – 

39 бет. 

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі мен түрлері. 

Бірінші тіл танытқыш кітап. :згертіліп, 

ал тыншы басылуы. – Қызылорда, 1927. 

– 39 бет.

«Тіл-құралдың» екінші кітабы – 

«Морфологияның» мазмұнына да к�ңіл 

аударсаңыз жүз жылды артқа тастап, 

тілімізде мәңгілікке орнаған Ахаңның 

терминдеріне ұшырасасыз.

С�йлеу б�лімдері
– Зат есім

Тәуелді қалып
– Оңаша тәуелдік

– Ортақ тәуелдік

– Сын есім

– Сан есім

– Есімдік

Етістік
– Етістер

– Райлар

– К�семше

– Есімше

– Үстеу

– Демеу

– Жалғаулықтар

– Одағай 

Морфологияның бізге белгілі басы-

лым дары мыналар.

Тіл-құрал (қазақ тілінің сарфы). Екінші 

жылдық. – Орынбор, 1914 (Сыртқы 

мұқабада – 1915). – 120 бет. 

Тіл-құрал  (қазақ тілінің сарфы). 

Екінші жылдық. – Ташкент, 1920. – 96 б. 

Тіл-құрал  (қазақ тілінің сарфы). 

Екінші жылдық. – Қазан, 1920. – 104 бет. 

Тіл-құрал  (қазақ тілінің сарфы). 

Екінші жылдық. Екінші рет басылуы. – 

Ташкент, 1922. – 96 бет. 

Тіл-құрал. С�з жүйесі hәм түрлері. 

Екінші тіл танытқыш кітап. Үшінші басы-

луы. – Орынбор, 1923. – 128 бет.

Тіл-құрал. С�з жүйесі hәм түрлері. 

Екінші тіл танытқыш кітап. Т�ртінші 

 басылуы. – Орынбор, 1924. – 128 бет. 

Тіл-құрал. С�здің жүйесі мен түрлері. 

Екінші тіл танытқыш кітап. Түзетіліп, 

толықтырылып, жаңа емлемен бесінші 

басылуы. – Қызылорда, 1925. – 122 бет. 

Тіл-құрал. С�здің жүйесі мен түрлері. 

Екінші тіл танытқыш кітап. Түзетіліп, 

толықтырылып, жаңа емлемен алтыншы 

басылуы. – Қызылорда, 1927. – 122 бет. 

Сонау 1914  жылы-ақ бастауыш 

мектепте балаларға тіл таныту үш та-

рау болып б�лінетінін ашып айтқан 

Ахаң: «С�зді дұрыс тізіп с�йлеу, әсіресе 

дұрыс тізіп жазу үшінші жылдық «Тіл-

құралда» айтылмақшы» дегенімен қазақ 

грамматикасының соңғы тарауы – «Син-

таксис» кітабы к�п кейін, 1923 жыл-

дан бастап қана жарық к�рді. Мұның 

себебі қазір де ғылыми ортада синтаксис 

саласының табиғаты күрделі саналып, 

оңайлықпен танып, зерттеп-зерделеуге 

к�не бермейтіндігінен болса керек.

Бұл орайда да аз с�збен үшінші кітап-

тың мазмұнына к�ңіл б�лу арқылы 

Ахаңның синтаксисті  пән ретінде 

қалыптастырғанына к�з жеткіземіз.

С�йлем жүйесі
С�йлем жүйелері
– Бастауыш

– Баяндауыш

– Анықтауыш

– Толықтауыш

– Пысықтауыш

– Бұратана с�здер

С�йлем түрлері
– Болымды с�йлем

– Болымсыз с�йлем

– Толымды с�йлем

– Толымсыз с�йлем

– Жалаң с�йлем

– Жайылма с�йлем

– Сұраулы с�йлем

– Лепті с�йлем

– Тілекті с�йлем 

Ал үшінші тіл танытқыш кітаптың 

тара лымына келсек, қолымызда мынадай 

мәліметтер бар.

Тіл-құрал. С�йлем жүйесі hәм түрлері. 

Үшінші тіл танытқыш кітап. Бірінші басы-

луы. – Орынбор, 1923. – 68 бет.

Тіл-құрал. С�йлем жүйесі hәм түрлері. 

Үшінші тіл танытқыш кітап. Екінші басы-

луы. – Орынбор, 1924. – 67 бет.

Тіл-құрал. С�йлем жүйесі мен түр-

лері .  Үшінші т іл  танытқыш кітап. 

Түзе тіліп, толықтырылып, жаңа емле-

мен үшінші басылуы. – Қызылорда,  

1925. – 73 бет. 

Тіл-құрал. С�йлем жүйесі мен түрлері. 

Үшінші тіл танытқыш кітап. Т�ртінші 

 басылуы. – Қызылорда, 1927. – 73 бет.

Т і л - қ ұ р а л .  С � й л е м  ж ү й е с і  м е н 

түрлері. Үшінші тіл танытқыш кітап. 

Түзе тіліп, толықтырылып, жаңа емле-

мен бесінші басылуы. – Қызылорда,  

1927. – 73 бет. 

Тіл-құрал. С�йлем жүйесі мен түрлері. 

Үшінші тіл танытқыш кітап. Түзетіліп, 

то лық тырылып, жаңа емлемен алтыншы 

басылуы. – Ташкент-Қызылорда, 1928. 

– 72 бет. 

Сонымен, кеңестік тоталитарлық жүйе 

жолын кесіп, к�шін тоқтатқан алғашқы 

қазақ оқулықтары мен олардың авторлары 

туралы әңгіме енді ғана басталды. Бүгінгі 

�зекжарды талап – қазақ ұлттық мектебін 

қалыптауға бұл мұра оқулықтардың 

қаншалықты пайдасы барлығы туралы 

ең алдымен ұстаздар қауымы үн қосса 

нұр үстіне нұр болар еді. :йткені кеңесіп 

пішкен тон ешқашан келте болмас.

(Жалғасы бар)

Ғарифолла �НЕС,
профессор

ҰЛТТЫҢ 
ҰЛЫ ҰСТАЗЫ

(Ағартушының педагогикалық еңбектері хақында)
кесім-пішімі болуға тиіс. Сол пішім про-

грамма деп аталады»). 

Ал екінші керек – оқу құралдардың 

�зін Ахаң тағы екіге ажыратады: 1) пұлға 

табылатын һәм 2) пұлға табылмайтын 

заттар.

Алғашқы пұлға табылатын заттар: 

қалам, қағаз, қара сия, сауыт, отыруға ке-

рек нәрселер (яғни парта, үстелдер). Бүгінгі 

заманның пұлға табылатын нәрселері 

– ғимарат (екі, тіптен үш  ауысыммен 

оқымас үшін), компьютер, қолжетімді 

ғаламтор... Ертеңгі �скелең  заман бұдан 

басқа да керектерді алдымызға тартпақ. 

Бір �кінішті қап дегізері – сол 

пұлыңыздың �зі табылмай 

тұрғандығы!..

К е л е с і  « қ а з і р і н д е 

пұлға  табылмайтын: қазақ 

мектебінде қазақ т іл інде 

о қ ы т у ғ а  к е р е к  к і т а п т а р . 

:ткен н�мірде қазақ бастауыш 

мектебінде үйретілетін білімдер 

мынау дедік: оқу, жазу, дін, ұлт 

тілі, ұлт тарихы, есеп, шаруа-кәсіп, 

жағрафия, жаратылыс жайы. Осыларды 

үйретуге керек кітаптар қазақ тілінде жоқ. 

Міне, қазір іздесек ақшаға табылмайтын 

құралдар осы. Осыларды дүнияға шығару 

керек» («Қазақ» газеті, 1914 жыл, 17 май, 
№62). 

3. ОҚУЛЫҚ

Тон жағасыз, ел ағасыз болмайды. 

Болашағынан үміті бар ұлт ұлыларын 

туғызбай тұра алмайды. :ткен ғасыр 

басында ұлтым, жұртым деп атқа қонған 

Алаш арыстары арасынан қазақтың 

бағына туған қос бірдей Ағартушы бел 

шешіп, білек сыбанып, осы ақша-пұлға 

табылмайтын құралдарды – алғашқы 

қазақы оқулықтарды дүнияға шығарды. 

Жоқтан бар жасап, тыңға түрен салған 

алғашқы ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы 

астана Орынборда �зінің үш кітаптан 

тұратын «Тіл-құрал» һәм «4дебиет 

танытқыш» сынды оқулықтарымен қазақ 

қоғамдық ғылымдарының іргетасын 

қаласа, одан бір мүшел кейін туған 

энциклопедист-ғалым, ұлтының тән 

дауа сы мен жан жарасының шипагері 

Халел Досмұхамедұлы астана Тәшкенде 

жалғыз �зі жанталаса жүріп, «Табиғат 

тану»,  «Адамның тән т ірліг і» ,  үш 

томдық «Жануар лар» атты тұңғыш т�л 

оқулықтарымен қазақ жаратылыстану 

ғылымын аяғын тұрғызып, т�л термино-

логиясын (пән с�здерін) қалыптастырды. 

Олардың ізін қуған шәкірт-тұстастары, 

ұлт жанашырлары ғылым-білімнің әр 

саласы бойынша оқулық түзіп, т�л дүние 

тудыруға талаптанып, қолдарына қалам 

ала бастаған болатын... 

Құдай бұны к�п к�ргендей, қазақ 

зиялыларының басына тағы да кезекті ала 

бұлт үйірілді. 1925 жылдың қыркүйегінде 

Мәскеуден арнайы тапсырмамен астана 

Қызылордаға табаны тиген Ф.Голощекин 

�зімен бірге алапат алақұйын дауыл ала 

келді. Шыбынша қырылған, азып-то-

зып, босқыншылыққа ұшыраған қалың 

қазақ «ораза-намаз тоқтықта» деп, 

азғантай қазақы оқу-білімінен айырыл-

ды. Жетімдер үйі мен интернаттың қара 

 нанын місе тұтқан міскіндерге енді қандай 

оқу болса да бәрібір еді. К�лігін енді-

енді сайлай бастаған ұлттық білім к�ші 

тоқырап, мүлдем тоқталды. «Халық жау-

лары» жазған т�л оқулықтарды тұтынуға 

тыйым салынды, тапқандары жиналып 

алып �ртелді. Олардың орнын шекесінде 

« Б а р л ы қ  е л д е р д і ң  п р о л е т а р л а р ы , 

бірігіңдер!» ұранды дүмбілез оқулықтар 

басты... «Ептеп қайырмаушылар», әсіресе 

Тыңға түрен салған Н.Хрущевтің за-

манында еп-септі қойып, қазақ бала-

ларын мұрнынан тізіп бірден орысша 

оқуға к�шірді. Дүркін-дүркін соққан 

�ріп тұрғызды, шатырын «4ліппе  астары», 

«Тіл жұмсар», «Баяншылармен» жапты. 

«4ліппе» жайын �ткен жолы с�з еткенбіз, 

ендігі әңгіме арқауы «Тіл-құралдар» 

 туралы болмақ.

Жасыратыны жоқ, мамандар арасын-

да жүз жасаған үш томдық «Тіл-құрал» 

мұғалімдер сүйенер оқу құралы ғана ма, 

әлде тіл білімінің бастауы бола алатын 

ғылыми еңбек пе деген заңды сұрақ, басын 

ашып алар түйткілді мәселе бар. 4рине, 

бұған атүсті қарап, бірден үзілді-кесілді 

жауап беру жауапсыздық болмақ. Оның 

үстіне Ахаңның ілімінің негізінде тек 

тілтаным тараулары ғана емес, жазу, емле, 

орфография мен орфоэпия, фольклор мен 

мұратану, педагогика ғылымының сан 

тарау салалары дамып, �ркен жайып отыр. 

Сондықтан ахметтану әлі де ұштала түссе, 

түрлі сала мамандары тереңдеп зерделеп, 

�з үлестерін қоса түссе деген тілек бар.

Біздің байқап, таңғалудан танбай 

келе жатқан Ахаңның тілтанымдық 

еңбектерінің бір ерекшелігі – оның 

қазақы табиғилығы, ұғымға жеңілдігі 

және атау с�з, терминдерге �те орын-

д ы ,  с ә т т і  ж і п  т а ғ а т ы н д ы ғ ы .  Қ о с 

ағартушы – Ахмет Байтұрсынұлы мен 

Халел Досмұхамедұлының еңбектерін 

алғаш қолға алған оқырманның �зі 

еш қиналмайды, белгісіз де белгілі 

бір ғажайып әлемге еніп кеткендей, 

бұрын білмесе де, ол туралы ешқашан 

 ойланбаса да, оқулықты оқығанда сол 

жазылған құбылысты баяғыдан білетіндей 

бір  сиқырға тап болады.  Ахаңның 

тілтанымдық еңбектері, қанша дегенмен, 

абстрактілі дүние ғой, ал Халекеңнің 

анатомиясын – «Адамның тән тірлігін» 

(Алматы: «Арыс» баспасы, 2019) бажай-

лап оқып к�ріңізші. Бастан башпайға 

дейінгі дене мүшелері, олардың құрылысы 

мен қызметі, жүрек соғысы, қан ай-

налысы, ас қорыту, бәрі-бәрі ғылыми 

негізде, бірақ қарапайым да нақты қазақы 

ұғым-түсініктермен жүрекке жетеді. К�з 

жүгіртіп шыққаныңыздың �зінде к�п 

нәрсе есте қалады, білім ұшқынын сап етіп 

ұстап алғандай болып, еш қиналмастан 

жадыңызға жазып аласыз. Мен мұны, 

�кінішке қарай, кейінгі бірнеше буынның 

жоғалтқан, байырғы қазақ тілінің мәйекті 

с�з тұнбасының қадір-қасиеті деп білем. 

Ахаңдардың сарқыты – Мұхтар 4уезовтің 

к�ркем ойлау жүйесі мен сиқырлы сыр-

лы тіл әлеміне ынтамен бойласаңыз, 

қазіргі тіліміздің жұтаңдығын, қазақилық 

кеңістігіміздің қаншалықты тарыла 

түскенін байқар едіңіз. «Таяқтың екі ұшы 

бар» демей ме, әсіре сауаттылығымыз 

(Орынбор, 1923). Осылайша, алғашқы 

оқулық бүгінгі  ұғым-түсінікке сай 

 «Фонетика», ал келесісі  «Морфология» 

екені айқындалып тұр. 

4ңгімені қысқартыңқырап, осы тұста 

әр кітаптың б�лім-б�лімге (қара әріппен 

к�рсетілді. – 4.Ғ.), тарау-тарауға б�лінуі 

бойынша мазмұнын келтіре кетсек, қалың 

оқырман қауым бүгінгі �зі жасынан жат-

тап �скен атау с�здерді (терминдерді) 

айнытпай танып қояры с�зсіз.

Бірінші тіл танытқыш кітап, фоне-

тиканың мазмұны:

С�з басы
Тіл мүшелері

– С�йлеу мен с�йлем

– С�йлем мен с�з

– С�з бен буындар

– Буын мен дыбыс

Қазақ тіліндегі дыбыстар
Атауыш с�здер

– Зат есім

– Сын есім

– Сан есім

– Есімдік

Шылау с�здер
– Үстеу

– Демеу

– Жалғаулық

– Одағай с�з

Тасымал
А х а ң  т ұ ң ғ ы ш  к і т а б ы н ы ң  « С � з 

 басында» тіл, жазу, оқу, оқушыларды 

дағдыландыру, сынау тақырыбында қысқа 

да нұсқа тұжырымды ойларын жеткізе 

кетеді: «Тіл – адамның адамдық белгісінің 

зоры, жұмсайтын қаруының бірі», «Біздің 

заманымыз – жазу заманы:  жазумен 

с�йлесу ауызбен с�йлесуден артық 

дәрежеге жеткен заман», «Халық �мірі бір 

жылдап, он жылдап, қатта жүз жылдап та 

емес, мың жылдап саналады. Сондай ұзақ 

�мірінің ішінде әр халықтың тұтынып 

келе жатқан с�здері, ол с�здердің бір-

бірімен жалғасып тізілетін дағдылы жолы, 

жүйесі, қисыны болады. 4р жұрттың 

түрінде, тұтынған жолында, мінезінде 

қандай басқалық болса, тілінде де сондай 

басқалық болады».

Бірінші кітаптың с�йлеу мен с�йлемді, 

с�йлем мен с�зді, с�з бен буынды, буын 

мен дыбысты танытатынын айтады. 

Ал дыбыс танудан хәріп мәселесі туа-

ды. Дыбыс пен хәріп мәселесінен жазу 

ережелері мен с�з түрлері, с�з тұлғалары 

мен с�з �згерулері туады. «С�йтіп, «Тіл-

құралдың» 1-ші б�ліміндегі дыбыс жүйесі 

мен түрлері деген тіл таныту б�ліміне 

осы айтылған нәрселердің бәрі де кіреді, 

әрқайсысынан қысқаша бастауыштық 

дәрежелі білім беріледі» дейді ұстаз. 

Ахаңның «4ліппесі» сияқты «Тіл-

құралдар» да үлкен сұранысқа ие болды. 

Олардың нақты қанша рет, қанша тара-

лыммен басылып шыққаны әлі нақтылана 

қойған жоқ. Біз т�менде бұл кітаптардың 

қолымызға түскендерін таныстыра кетуді 

ж�н к�рдік

Тіл-құрал (қазақ  тілінің сарфы). 

 Бі рінші жылдық. – Орынбор, 1914. – 53 

бет. 

Тіл-құрал  (қазақ тілінің сарфы). 

 Бі рінші жылдық. – Ташкент, 1918. – 32 

бет. 

Тіл-құрал (қазақ тілінің сарфы). Бі-

рін ші жылдық. – Ташкент, 1922. – 90 бет.

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі hәм түрлері. 

Бірінші тіл танытқыш кітап. Үшінші 

 басылуы. – Орынбор, 1923. – 46 бет. 

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі hәм түрлері. 

Бірінші тіл танытқыш кітап. Т�ртінші 

 басылуы. – Орынбор, 1924. – 48 бет. 

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі hәм түрлері. 

Бірінші тіл танытқыш кітап. Бесінші 

 басылуы. – Орынбор, 1924. – 48 бет. 

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі мен түрлері. 

Бірінші тіл танытқыш кітап. Бесінші ба-

сылуы. – Қызылорда, 1925. – 39 бет. 

Тіл-құрал. Дыбыс жүйесі мен түрлері. 
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Мұрат ӘБЕНОВ,
«Серпін» ұлттық білім беру және инновация 
палатасының төрағасы:
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

Сейітқасым ӘУЕЛБЕКОВ. Философ. Қарт КазГУ-дың түлегі. Жоғары 
оқу орнын тамамдаған соң еліміздегі іргелі оқу ордаларында қызмет 
 еткен. Тәуелсіздіктің елең-алаңында біздің ғылым мен өнердің, әдебиет 
пен мәдениеттің басынан алағай да бұлағай кезеңдер өтті ғой. Кейбір 
белгілі тұлғаларымыз бар ілім-білімін жинап қойып, бақалшы боп 
 базар жағалап кеткен тұстар да болды. Кейін заманның беті бері қараған 
кездері өз саласына қайта оралғандары да бар. Ал бүгінгі сұхбатымыздың 
кейіпкері сол қиын кезеңде ғылым жолынан айнымаған, шетел асып ілім 
қуған азамат. Кейін Ленинград мемлекеттік университетінің аспиран-
турасында оқыған. Философия ғылымының кандидаты дейтін ғылыми 
атақты сол жерде қорғаған. Алыс-жақын шетелдерге аты мәшһүр осы оқу 
орнында докторантураға түскен. Кейін Францияға қоныс аударған. 
Бұл күндері отбасымен сол мемлекетте тұрады. Пікірі де, шүкірі де 
бөлектеу тұлға. Алыста жүрген бауырымызбен арнайы сұхбат құрып 
едік...

– Бір с�зіңізде айтыпсыз, «Қазақ станда 
ғылым адамынан г�рі дін �кіл дерін к�п 
тыңдайды» деп. Бұл ке сімді пікіріңіз бе? 
Ғылым адамының с�зі тыңдалуы үшін не 
істелу керек?

– Ол үшін ғалым атаулы �з қасиетін 

сақтау керек. Кәсіби тәсілімен, ғылыми 

жолымен жүріп, білгенін елімен б�ліскені 

абзал. Ғалымнан осы қасиет кетсе мол-

да к�бейеді. Бүгін осы жағдайды бастан 

кешіп отырмыз.

Бұның тарихи, ғылыми, танымдық, 

мәдени себептері бар. Солардың бәрін 

мұқият зерттеу керек. Бірақ, бұл – �зінше 

жеке тақырып. Бұл сұрақпен мәндес рух 

пен рухани мәселелер де бар. Оларды 

 байыппен білгеніміз шамалы. Байқасаңыз, 

рух, дін, таным, сенім, идеологияның ара-

сын ажыратпаймыз. Еркіміз қолға тиген-

де, рух пен таным ісін молданың қолына 

тапсырғанымыз – осының себебінен. 

Надандықты «уағыз» еткен неше с�з айта-

ды бұл молдалар, бірақ «қой дейтін қожа 

жоқ». Оның да сыры белгілі. Адамзат бала-

сы рухани кеңістіктің талай жүйесін жасап 

шығарды. Сол мұрамен таныс болсақ, 

мынадай тұйыққа тірелмес едік. Ғалымдар 

мен ойшыл жұрт қоғам алдындағы �з 

міндетін атқармады. «Молдасы семірген» 

ел болдық. Бұлай деп кім ойлаған?..

– Жалпы Қазақстан ғылымы қай 
деңгейде дамуда,  қалай дамуы тиіс. 
 Дамымаса, не кедергі келтіріп отыр? Соның 
ішінде, мұның тек біздің қоғамға ғана тән 
қандай культурологиялық себептерін атаған 
болар едіңіз?

– Ғылымның дамуына жарамды 

ғылыми теория мен тәсілнамалық жүйенің 

тапшылығы кедергі болып отыр. Бұл 

мәселені айтпайды емес – айтады, бірақ 

с�з ырымы ретінде: «сонымен қатар…» 

деп �те шығады. Түсіне білсек, ең басты 

мәселе – осы. Бұл мәселенің тарихи, 

танымдық және этнологиялық және тағы 

басқа тұстары бар. Мысалы, әлеуметтік 

ғылымдардың – тарих, философия, құқық 

– елімізде қалыптасу тарихына қарасақ, 

олар �ткен ғасырдың 20-жылдарында 

«Институт красной профессуры» дегеннен 

шыққан екен. Ол институттың мақсаты 

ғылыми ақиқат іздеу емес, ел санасын 

идеологиялық сенімге жығу болған. Сол 

институт, ғылыми ұйым ретінде, �ткенде 

қалғанмен, тәсілнамалық жолы әлі  ортада. 

Қазып жіберсеңіз, тамырын қазіргі к�п 

ғалымның идеялық генеологиясынан 

табасыз. Бұны ғалымдардың «тектік», 

яғни теориялық және методологиялық 

себебінен десек, ғылымның дамуына 

кедергі болып отырған екінші үлкен  себеп 

– «ғылым» мен «ғалым» деп түсінген 

дәстүрлі ұғымымызда. Сырт қарасақ, 

жоғары оқу орындары, ғылыми мекемелер 

мен ғалымдар корпусы бар сияқты. Бірақ 

бұл ортаға тән этика жоқ. Коррупциялық, 

б і л і м с і з д і к  б ы л ы қ т ы ң  н е г і з і  д е 

 осыдан шығып отыр. Есіңізде  болар, 

экономикалық тиімділік пен дамудың 

себебін Макс Вебер протестанттық 

 этикамен түсіндірген. Ғылым мен білімнің 

де даму к�зі – сонда. Бұл білім дамуын 

тежейтін, сіз айтқан, «культурологиялық» 

себебі.

Мәселенің тарихи-танымдық мынадай 

тұсы да бар. 1895 жылы Энгельс  «Отбасы, 

жекеменшік пен мемлекеттің шығуы 

 туралы» атты еңбек жазған. Сол еңбекте ол 

қоғам дамуының формациялық теориясын 

негіздеген болатын. Кеңес �кіметі орнаған 

соң, сол формациялық қағида биліктің 

идеологиялық фундаментіне айналды. 

Соның нәтижесінде, айтылған қоғамдық 

ф о р м а ц и я л ы қ  и д е я ғ а  н е г і з д е л г е н 

маркстік-лениндік идеологияны сақтап 

қалу үшін, 1917 жылдан кейін Кеңес 

мемлекеті Батыс елдерінің әлеуметтік 

ғылымдарында жарияланған теориялық 

еңбектерді орыс тіліне аударудан бас 

тартты. Біз де білмедік. Кішігірім б�лігі 

кітапханалардың «спецхранениесінде» 

жатты. Басқасынан тіпті бейхабар болдық. 

Бұл – әлеуметтік ғылымдардың бүгінгі 

мешеулігінің басты себебі.

К�ріп отырсыз, бар мәселенің атын 

ғана атап отырмын. Оларды шешу былай 

тұрсын, атын атап, мойындағанымыз да 

жоқ. 

– Ұлттық Ғылым академиясының 
бұрынғы мемлекеттік мәртебесін (қазір 
қоғамдық бірлестік қана ғой) қайтару 
 туралы ұсыныс дүркін-дүркін к�терілді. Бұл 
қаншалықты негізді? Ғылымды коммерциа-
лизациялау, нарыққа бағындыру науқанында 
іргелі зерттеулердің Қазақстандағы жағдайы 
қалай дамуы тиіс?

– Құрылымдық-мәртебелік жайын-

дағы сұрағыңызға берер дәйекті  жауабым 

жоқ, себебі жағдаймен нақты таныс 

емеспін. Дегенмен, «ғылымды коммер-

циализациялау» деген с�здің �зі түсініксіз. 

Тарих, философия, этнология сияқты 

ғылым салалары тұтынушы к�пшілікке 

арнап тұрмыстық тетіктер шығармайды, 

сондықтан бұл науқанға қатысар «тауары» 

XVIII ғасырдағы «Ағарту» заманы-

нан (эпоха «Просвещения») бастап, 

табиғи орта мен қоғам жолын адам ақылы 

мен еркіне бағындыру деген ой Еуропа 

елдерінде кеңінен орын алғанын жақсы 

білесіз. Сол парадигманың соңғы сар-

қыншағын Арал теңізінің тағдырынан 

к�рдік. Сондықтан, қысқа қайырсам, 

осының бәрі – біртұтас жүйе, бір к�зқа-

растан туған саясат  пен тәжірибе. 

Ашаршылық – осы к�зқарастың қайғылы 

бетбұ рысының бірі .   Большевиктер 

 саяса тынан б�лек, бірақ осы ой арнасын 

да жо ғалтып алуға болмайды. Ал «�згерген 

мінез, ажыраған болмысқа» келсек, жүйеге 

түсейік. Жүйелеп айтқан с�з ұғымды 

 болады. Сол жүйеге салсақ, ұлт мәдениетін 

– материалдық және рухани деп – екі 

салаға б�луге болады. Материалдық 

дегеніміз – киген киім, жеген тамақ, 

отыр ған үй, қора-қопсы, мінген мәшине. 

Ал рухани бойымызды құрайтын – сенім, 

әдет, тіл, таным, тарих пен құндылықтар. 

Қарап отырсақ, материалдық тұрмыстың 

бұйым-заты, оны �ндіру әдісі �згеріп, 

жаңарып отырады. Орыстың капуста-

сын «ас» еттік, бау-бақшасын салдық, 

�неріне де сырт бергеміз жоқ. Дегенмен, 

материалдық тұрмыс �згерсе де, ұлттық 

болмыс сақталды.

Рухани салаға келсек, мұндағы про-

цесстер – басқа, себебі ішкі элементтері 

«қасиетті» статусына ие. Аруақ, әдет, тіл, 

мұра, сенім – бәрі де рухани тұтастық 

ұғымымен, ұлттық �зіндік санамызбен 

байланысқан. Сондықтан да «қастерлі». 

Мәдениеттің осы сипаты сырттан жасалған 

қысымға қарсыластық күш-жігер береді. 

Десек те, күштің аты – күш, �лімнің 

аты – �лім. Аштан қырылған елдің «мінезі 

�згерді, болмысынан ажырады» деген 

с�зде де жан бар сияқты. Бірақ оның 

егжей-тегжейін ақтарып, ақ-қарасын ажы-

рату керек. С�з шеңбері тар болғандықтан, 

бір ұғымды ғана с�з етіп, соны түсіндіретін 

жалғыз мысал келтірейін. Партия биле-

ген кезде, оның бел мүшесіне, баласын 

сүндетке отырғызуға рұқсат болмай-

тын. Тыйым салынған емес, бірақ с�гіс 

алары анық еді. Осы жағдайды білетін 

жұрт «курортқа кететін». Ол жоқта әке-

шешесі, «оның рұқсатынсыз», әрине, 

баласын сүндетке отырғызып, дін сақтаған 

жағдайлар – сақалды анекдот. Бұны 

мәдениеттің «қорғаныштық функциясы» 

дейді. Қай м�лшерде мәдениетіміз осы 

функциясын атқарды? Қай м�лшерде 

«болмыстан айырылдық» – бұл сұраққа 

арнайы жауап керек. Дегенмен, менің 

ойымша, асыра айтылған с�здер бұл. 

Ғылыми негізі жоқ, ұран іспеттес дүние…

– К�п жерде сауатты сын айтасыз, бірақ 
шешу жолыңыз еуропацентристік бағытта. 
Сонда біз, сіздіңше, Жаңа дәуірді бастан 
�т кізуге тиіспіз бе? Жалпы біз, батыстық �л-
шемдермен алғанда, қай кезеңде �мір сүріп 
отырмыз? Постмодерн бе, әлде шы ғыс тық 
қоғамдардың �зіндік даму жолы бар ма?

– Сіздің с�зден бастайық. Маған 

сұрақ қоймақ, ойыңызды түсіндірмек 

болсаңыз, еуропалық ғалымдардың атын 

атайсыз. Платон, Хомски, Хайдеггер 

дедіңіз.  Ендеше, мен «еуропацентриспін» 

бе, жоқ сіз бе? Қазақ авторының бірін неге 

атамадыңыз? Себебі белгілі – ондай білім 

бізде жоқ. Амалсыздан қолданамыз бұл 

әдісті: сіз де, мен де. Сондықтан бұл тәсіл-

намалық қате емес, оның жалғыз жолы. 

«Жаңа дәуір» деп басталатын сұра-

ғыңызға келсем, рас, орысша жазылған 

мәтіннің бірінде, «нам нужно менять тип 

нашей культуры» дедім. Бірақ бұл с�зімнің 

мәніне келісіп алайық. Бүгінгі қазақ 

мәдениетінің типтік сипатын  ауыстыру 

 керек дегендегі ойым мынау: к�шпелі 

қазақ қоғамының әдетін ақылға қайта 

 салатын уақыт келді; тұрпайы  талай әдет 

арамызда жүр; оның кертартпа қасиетінің 

зардабын басынан кешіріп отыр бүкіл 

қоғам. Олай болса, осыдан бас тартып, 

жарамды әдіс,  ұстамды мінез таба-

тын уақыт жетті, демек. Осы мәселені, 

Франция елінде Декарт к�терген екен. 

XVII ғасырдың екінші жартысындағы 

оқиға. Ақыл мен дәлелді білімге сүйеніп, 

дәстүр мен жалпақ сенімнен бас тартуға 

шақырған екен. Осы ой «жасымен» есеп-

тесек, арамызда т�рт-бес ғасыр уақыт бар. 

Ғылым мен білімдегі �мірбаянымыздың 

бір қыры осындай. 

«:зіндік даму жолымыз» дедіңіз. Бұл 

с�зге біздің бүгінгі саясаткерлер құмар. 

4рине, саяси даму – Құдайға табыну 

емес. 4ркім �з жолын табады. Дегенмен, 

саяси дамудың жолы да шексіз емес, 

санаулы ғана: не �з халқыңды тонап, 

«к�реген» боласың; не халқыңа қызмет 

етіп, есінде қаласың. Басқаның бәрі – ұры 

к�з, «�зіндік мал табудың» �тірік с�зі.

– Iзіңіз туралы айтып �тсеңіз. Фран-
циядағы ғылыми ізденісіңіз қай бағытта 
жүруде? Елге оралып, ғылыми әлеуетіңізді 
ел пайдасына жаратуға не кедергі келтіріп 
отыр? 

– Қазақ қоғамының тарихы мен мә-

дениеті – негізгі бағыт. Сондықтан ізденіс 

барысын к�ршілес ғылыми салалармен 

қатар алып жүру керек, әлеуметтік ұйым 

мен саяси құрылым, әдет пен заң, заң 

мен әделеттілік, сенім мен таным, таным 

мен философияның қалыптасуы сияқты. 

Қолдан келгенді осы бағытта істеп жүрмін.

Бұл елге, Францияға үй іші жағдайымен 

келгенмін. Оған да біраз жыл болды. Елге 

оралуын ораламын, әрине. Бірақ мына 

 заманда қашықта отырып-ақ бірлесіп 

тірлік етуге қол жетіп отыр. Сондықтан 

білгенім ел пайдасына асса, неге істемеске?

– Сапалы әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Жанарбек �ШІМЖАН

ҚОҒАМҒА
ФОЛЬКЛОРЛЫҚ 
КӨЗБЕН ҚАРАЙТЫН 
КЕЗ ӨТТІ

Сейітқасым ӘУЕЛБЕКОВ, 
философия ғылымының кандидаты:

жоқ. Табиғатынан солай. 4рине, ақты 

қараға соғып бір нәрсе табуға болады. 

Бірақ одан не пайда?

Ұлттық Академияның мәртебесіне 

келсек, менің ойымша, ғылыми мәселені 

құрылымдық сұрақпен шатастыруға 

 немесе онымен шектеуге болмайды. 

Кеңес �кіметі кезінде Ұлттық Ғылым 

Академиясы болды. Құрамына тарих, 

этнография, философия, экономика 

институттары кіретін мемлекеттік ұйым 

еді. Сол мекемелер берген мардымды 

ғылыми нәтиже к�рдік пе? Меніңше, 

к�ргеніміз жоқ, себебі ғылыми ізденістің 

жалғыз «тұтынушысы» мемлекет идеоло-

гиясы болатын. Сондықтан даму шартын 

мәртебе жоқтаудан емес, теориялық және 

методологиялық білім іздеуден бастаған 

орынды сияқты…

– Мартин Хайдеггер айтады, «Тіл – 
болмыс тұрағы» (язык – дом бытия) деп, 
осы қырынан келгенде, қазақ тіліндегі 
философияның жағдайы мен болашағы 
қандай? Жалпы ұлттық, соның ішінде 
қазақ философиясы деп жүрген дискурс 
қаншалықты негізді? Осы бағытта қандай 
жұмыс жүргізуіміз немесе жүргізуден бас 
тартуға тиіспіз?

– Кеңес �кіметі кезіндегі  философ 

азаматтар:  «Диалектическая школа 

 Абдильдина» дегеннен шықтық» деп 

қоятын с�з арасында. Болсын. Бірақ ол 

«школа» қазір қайда? Жоқ, себебі болған 

да емес. Бүгінгі «қазақ философиясы» 

 деген де сол сияқты, желікпе с�з. 

«Қазақ философиясы» тақырыбын 

 ф и л о с о ф и я  м е н  д а н а л ы қ  а р а с ы н 

айырғаннан бастаған орынды, себебі 

даналық туралы айтылған с�з мәдени 

мұрамыздан табылады. Оларды ажырата 

білу үшін ауыз әдебиетінің танымдық 

сипаты мен жазба әдебиеті тұсында пайда 

болатын интеллектуалдық болмыстардың 

табиғатын білген ж�н.

Бұл тезиске қатысты ойды, қысқаша, 

былай топтауға болады. Ауыз әдебиетінің 

�зіндік сипаты мен жазба әдебиетінің 

арасындағы типологиялық �згешеліктер 

бар. Мысалы, қазақтың ақыны мен жы-

рауы, ата жолын жалғастырып, дәстүрін 

қай талады. Сынаған жоқ, новаторлық 

жол іздеген жоқ, басқаша к�рінейін (твор-

ческая оригинальность) деген де жоқ, 

себе бі �ткеннің �зін де, с�зін де «қасиетті» 

санаған. 

Ал Абай болса: «Шортанбай, Дулат 

 пенен Бұхар жырау, // С�зінің бірі – 

 жамау, бірі – құрау» деп, оларды  сынап 

отыр. «Қайталайсың, �з ойың жоқ» 

 дегендей. Бұларды ғана емес, �ткеннің 

�нер жолын түгелімен сынап отыр.

Д е м е к ,  Д у л а т т а р  м е н  А б а й д ы ң 

ақындық деп түсінгені – екі б�лек дүние. 

Екі типтегі интеллектуалдық процесс пен 

мәдени, танымдық болмыс. Бірі қайталау, 

еліктеу әдісін жол етсе, Абай жолы – 

жасампаздық. «Жоқтан бар жасаған» 

(ex nihilo) тәсіл. Этимологиялық мән 

 бойынша – поэзия. Гректің poiesis с�зі 

«жасау», «болдыру» деген мән береді. 

Ақын мен жырау �нері – еліктеу, яғни 

mimesis. Абайдың ой мен танымдық орнын 

түсінеміз десек, осы айырмашылықтың 

табиғатын білу керек. Енді, осы ойымыз-

дан с�з басына оралып: «Абайға дейінгі 

ақын-жыраулар �ткеннің мұрасын ақыл-

ес сынына салып, шындығына жетпесе, 

«қазақ философиясы» қалай тумақ?» деуге 

болады. Тумайды, әрине. Философиялық 

ой мен философиялау әдеті неден баста-

лады? :ткеннің «к�реген» данасының, 

«дуалы ауыз» биінің с�зін ақыл мен дәлел 

сынағынан �ткізіп, жаттанды с�зден бас 

тартудан басталады. Философияның 

тасын қалаушы гректер философиялау 

дәстүрін осылай негіздепті: әр с�здің мән-

мағынасын қазбалап, ұғымдық негізін 

қалыптастырған. 4ділдік деген не? Заң 

деген не? Дүние ше? Ақиқат ше? Ол неге 

қажет? 4леуметшілік қалай пайда болады? 

Ол қай негізге сүйенген? Заңның қоғам 

үшін қажеті неде? 4ділдік неге керек? Осы 

сұрақтарға жауап іздеген. Анықтамасын 

тапқан. Осылайша, философиялық 

рефлекцияға интеллектуалдық құрал-

сайман жасап шығарған. Біз ондай сұрақты 

қойдық па? Жауабын таптық па? Жоқ. 

Олай болса, «қазақ философиясы» деген 

де – интеллектуалдық қулық. 

Енді, сіз айтпақшы, «неден бастау 

 керек?». Негізден бастау керек. Ал «негіз» 

дегеніміз не? Ол – т�л тілімізден тамы-

рын тапқан абстрактты ұғымдар жүйесін 

пьесасына оралайық. «Қабекең халық 

дауысын естімеді» дедік. Алайда жеке 

басының мінезінен емес, әдет жолымен 

жүре отырып естімеді. Осылай айтсам, к�п 

шуылдақ, «демократия – қанымызда» деп 

к�терілер. Сол шуылдақты ақылға келтіру 

үшін бірқатар ғылыми мәселелер қойып, 

жауабын айтуымыз қажет.  Мысалы, 

«с�з табиғаты» деп түсінген ұлттық 

ұғымымыз неде? Жас және жынысқа 

қарай қоғамды б�лсек, сол әдет пен 

с�з алу салтының байланысы 

қандай? С�зді «қасиетті» 

д е п  б і л г е н  е л д і ң  с � з 

с�йлеу жолы «с�з иесіне» 

т а п с ы р ы л ғ а н д ы ғ ы н 

қалай түсінеміз? Осы 

мен біліктіліктің жаңа қағида-үлгісін 

қалыптастыруға да керек. Қоғамның қай 

саласын алмайық, осы жоқтың орны 

к�рініп тұрады. Мысалы, қазақтілді 

ж у р н а л и с т е р д і ң  о р ы н с ы з ,  ж � н с і з 

метафораға құмарлық к�рсетіп, нақтылы, 

айқын мәнді ақпарат беруді ұмытып 

кететінін білесіз. Абай тілімен айтсақ, 

«анық басқан» қадам емес, әрине.

«Біз қандай «адамбыз» және қандай 

«адам» болуымыз керек?» 

деген сұрағыңыз – 

тәрбие  мәселес і . 

Б�лек тақырып. 

Сон дықтан бас-

қа бір жолға қал-

дырайық.

қалыптастыру. К�ріңіз, с�здіктегі филосо-

фиялық ұғымдардың бәрі араб және пар-

сы тілдерінен алынған. Механикалық 

әдіспен. Ойланбастан, анығына жетпес-

тен: ақиқат, дүние, әділдік, заң, әлеумет, 

қоғам, жан, рух – бәрі солай. К�п мәнінің 

бірін алып, ұлттық танымымызға таңып 

қойған. Бұл айламен қалайша философ 

болмақпыз? 

Бұл с�зді «қазақшыл» болайын деген-

нен емес, тұрмыс пен әдет, таным мен 

ақыл-ой қалыптасуының тамыры бір, 

�зара байланысы органикалық сипат-

та екендігін мойындағандықтан айтып 

отырмын. Олай болса, несиеге алған 

дүниедей, араб пен парсыдан с�з алып, «ой 

құрастырамын» деу – білместік.

– Президентіміз  Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасыр» деп 
аталатын мақаласында сенім мәселесі с�з 
болады. Халық пен биліктің арасындағы 
сенім к�пірін нақты жағдайды ескере оты-
рып, қалай қарастырған ж�н? 

– Тарихты, мәдени болмысымызды 

алып қарасаңыз, халық пен биліктің ара-

сында сенім орнағанын таппайсыз. Бұл 

с�зді естіген жұрт ду к�терілер. Бірақ бір 

мысал келтірейін. Теориялық с�зге к�п 

орын керек. 

4уезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасында 

мынадай к�рініс бар. Кебектің тағдыры 

шешіліп жатқан үй ішінде ел жақсылары 

отыр.  С�йлеп отырған – Қабекең. 

Бұлардың шешімін бір топ жас үй сыр-

тында («к�пірдің» арғы жағында) күтіп 

тұр. Сол топ ортақ ойын, тапқан шешімін 

ру басына айтпақ болып жас жігіттің бірі 

ішке кіреді. Сонда, қаһарланған Қабекең, 

ол «бассызды» үйден қуып шығады. Міне, 

билік пен халықтың арасындағы қатынас. 

Соғысса, жастар соғысады. :лсе, жастар 

�леді, бірақ пікір айтуға келгенде – орын 

жоқ. Ендеше, сенім қайдан тусын?

4детімізге қарасақ, еркек пен әйелді 

б�ліп, орнын бекітеміз: ақсақал, қара 

сақалдың мәртебесін к�теріп, бала-

шағадан биік қоямыз. 4р тұлға мен топтың 

«келісті» орны мен жолын к�рсетіп, 

қабекеңдердің аузына қаратамыз. 4ділдік 

пен теңдік қайдан шықсын? 4леуметтік 

сенімнің жоқтығы осы халықтық жолы-

мыздан.

Осы ой түйінінен ел Президенті айтқан 

қағидаға оралсақ, оны іске асырудың 

қиындығы да осы қасиетінде. 4детімізде 

жоқ жол. Демек, қолдан жасау керек. Осы 

жағдайда, ғалымдардың р�лі не болмақ? 

Ғалымдар �з парызын атқару, яғни 

шындықты айтуы керек. :ткен к�шпелі 

қоғам мен оның құндылықтарының 

шын мәнін түсіндіріп, жаңа беталыстың 

қажеттігін ел назарына жеткізулері тиіс. 

Екіншіден, сол мақсаттың шартына сай, 

жаңа ұғымдар мен түсініктер қатарын 

қалыптастыру қажет. Осының жоқтығы 

к�рініп тұрса да, байқамаймыз. Сондықтан 

қоғам тұрмысына фольклорлық к�збен 

қараймыз. Орынсыз әдетшілдік, таяз 

«ұлтшылдық»,  азаматтық борышты 

танымастық, алып-қашпа белсенділік, 

ақиқат с�зіне немқұрайлылық, құндылық 

жүйесіне салыстырмалы к�збен қарау – 

осының бәрі жаңа тұрмысқа ескі, к�шпелі 

заман к�зімен қараудан шығады.

Қалыптасқан халықтық ұғымдарды 

мәндік трансформацияға салып, қазіргі 

қоғамға жарамды әлеуметтік құндылықтар 

негіздеу – міне, ғалымдардың р�лі осында.

– Мемлекет басшысының «Еститін 
мемлекет» концепциясы туралы не айтасыз? 
Ғалым әрі философия маманы ретінде Ел 
Президентіне қандай кеңестеріңізді айтқан 
болар едіңіз?

– Бұл сұрағыңыздың мәні «сенім 

к�пірі» тақырыбымен сабақтас. Сон-

дықтан, с�з қысқа болу үшін, 4уезов 

сұрақтардың байыбына жетсек, «есту» 

қағидасының сипаты мен мазмұнын ел 

назарына жеткізер едік. Бірақ ол санаға 

жеткен білім әлі де жоқ. Ал қағидасы жоқ 

амалды әдеттенген ел арасына қондыру, 

әрине, қиын іс. Сол себепті, бұл бастама, 

бір жағынан, скепсис тудырса, екінші 

жағынан, «белді бекем буып, іске кірісу 

керек» деген ойға тірейді. Заман талабы-

мен қатар жүретін қоғам құрудың басқа 

жолы жоқ.

Президент мырзаға не кеңес айтқан 

болар едім? Сұрақты шартты райда 

қойғаныңыз дұрыс болды, себебі менен 

кеңес сұрайтын билеуші табылмас. Десек 

те, �з арамызда, не айтуға болады? 

Қазақ қоғамының, сіз айтқандай, 

б ү г і н г і с і н  о й л а с а м ,  о й ы м н ы ң  б і р 

шетінде к�рші елдің тағдыры тұрады. 

Сол к�ршіміздің соңғы үш ғасыр ішінде 

жасаған демократиялық ұмтылысынан еш 

қорытынды шықпапты. Құқықсыз ел – 

құқықсыз, ж�нсіз билік – ж�нсіз. Осының 

себебін жеке бастың мінезінен к�ріп, 

біреуін – «тиран», бірін – «шут», «кәрі 

мылжың», «алқаш» немесе «патша» деп 

отыр. Бірақ, шын себебі неде? Меніңше, 

мәселенің  �зег і  билеуші  басының 

 қа сиетінде емес, қоғамдық тұлғаның тұл-

ғалық кескінінде. Сол кескін �згерген 

жоқ. Крепосной тұрмыстан шыққан 

крепоснойдың тұлғалық кескіні сол 

күйінде қалды. «Нағыз мұжықтық» мінезді 

дәріптеушілік – осының бір айғағы. Пре-

зидент мырза осыны естен шығармаса 

екен деймін. Қазақ тұлғасының бойы да 

жаңа тұлғалықты қажет етеді. 

– Осы Абай бізге несімен қажет?  Жалпы, 
Абай – батыстық ұғымдағы философ па? 
«Толық адам» дегенді жұрт бүгін  сан-саққа 
жүгіртіп жүр. Мұның философиялық 
антропологиядағы қарапайым мазмұны 
қалай? Жалпы біз қандай «адамбыз» және 
қандай «адам» болуымыз керек?

– Абай бізге сын к�зімен қажет. 

Надандықты, кертартпа мінезді сынаған 

танымдық к�зқарасымен қымбат. Жалпы 

айтсақ, философиялық ой, ғылыми қағида, 

білім дегеніміз не? Ол – адам баласының 

�зін-�зі сақтау, қорғау жүйесінің мәдени 

тетіктері сияқты дүние. Сондықтан �мірге 

ұмтылған тірі жан, адам қоғамы ақиқатты 

естуге ұмтылуы тиіс. Ақиқатты білсе, бол-

мысын біледі. Оны білсе, дамиды, �рлейді, 

�неді. Ақиқаттың орнын моральмен, 

«құдайға шүкірмен», ойдан құрастырған 

«кереметпен» ауыстырса, іштей тоза-

ды, құриды. Осы жайдың үстінде отыр-

мыз біз. Ақиқаттан қашып, қаншама с�з 

айтпадық! Абай бізге осы надандықпен 

күрес үшін қажет. Надандықтың түрі 

�згерді, бірақ сыры қалды ғой арамыз-

да. Екіншіден, Абай – ойшыл. Батыс 

түсінігіндегі философ емес, себебі – 

философияның �зіне тән техникалық 

әдісі бар. Жоғарыда айтқандай, әр с�здің 

тамырын қазбалайтын. Ойшыл бұны жол 

тұтпайды. Ол �з анығымен бағалы. Сол 

ойшыл Абай бір с�зінде: «Ақырын жүріп, 

анық бас //Еңбегің кетпес далаға» дейді. 

Осы с�здің мәні неде? Бұл сұраққа жауап 

беру үшін эпостық мына бір эпизодты 

еске алайық. «Қыз Жібек» жырында, 

жылқысын Жібектің ауылына «қаптата 

салған» Т�леген, қыздың әкесіне: «Ей, 

бай, ұзын с�зді мен білмеймін. Бата аяғына 

не алушы едің?» дейді. 

Батырға «жарасты» мінез: асқақ с�з, 

тасқан к�ңіл. Бірақ осы батырлар, басына 

іс түскенде, жыршы айтқандай, «жылай» 

салады. Ұстамдылық, салмақтылық мінез 

жоқ. «Жоқта – шыдам, барда – қасиет» 

табылмаған мінезді айтып отыр Абай. Осы 

мінезді түзеу үшін де қажет етеміз ақын 

с�зін. Осыны ұғымдастырып, жүйелей 

айтсақ, ойшыл Абай қоғамдық этика 

– Бүгінгі абайтануға «хәкім Абай» 
ұғымы тереңдеп енді. Бұл ұғым қаншалықты 
негізді? Абайдың «әрбір хәкім – ғалым, бірақ 
әрбір ғалым – хәкім емес» дейтін с�зі бар. 
Сондай-ақ араб-мұсылман философия-
сында бар «хәкім» ұғымына Платонның 
«мемлекетті философтар басқаруы тиіс» 
дейтін тезисі жатқан жоқ па?

– Жоғарыда ауыз әдебиеті мен сын, 

дәстүр мен философия арасында түсінуді 

талап ететін ірі мәселелер барын айттық. 

Сондықтан сырт к�зге «ұқсас» екен деп, 

к�рінген дүниені салыстыруға болмай-

ды. Салыстырмалы әдістің де жолы бар. 

К�шпелі қазақ қоғамы мен грек полисінің 

б�лісер ортақ несі бар? Мәдени, рухани, 

интеллектуалдық дамуының негізі қандай? 

Олар қай формада к�рініс тапқан және не 

себепті? Осы сұрақтарды қойып, жауабын 

білген адам болса, «хәкім Абай» деген 

орынсыз с�зді ол айтпас еді. 

– Хомскидің генеративті грамматика 
теориясына жүгінер болсақ, бастауыш 
сыныптарда «үш тілде» білім алу зиянын 
тигізбейді. Олай болса, бұрынғы Білім және 
ғылым министрі Ерлан Сағадиев мырза 
 неден сүрінді?

– Ерлан Сағадиев сүрінген жоқ, 

бүгінгі қазақ қоғамы оның ойына, басқан 

қадамына ілесе алмады. Лев Толстойдың 

«Война и мир» романында мынадай бір 

к�рініс бар. Француз армиясы  Висла 

�зенін кесіп �тейін деп тұр.  Сонда, 

Наполеонның к�зіне түспек оймен, 

 поляк ұландары, «Жасасын  Император!» 

деп, ат-тұрманымен �зенге секіріп, 

суға  батып, әуреге түсіп жатады. Оны 

к�рген  Наполеон, ақылсыздықтарын 

ұнатпай,  назарын басқа жаққа аударады. 

Біздің білім беру жүйесінде де осындай 

«ұландық» тәсілге к�шті ғой деп ойлай-

мын. Қазақ тілін «құрып кетуден сақтап 

қалған»  болып, жақсы бастамадан қол 

үзіп қалдық. Бірақ ертелі-кеш бұл сұраққа 

қайта ораламыз. Басқа амал жоқ, себебі 

білімсіздікті білу үшін де білім керек. Сол 

білімнің �зі шет тілінде жазылған.

– Мемлекеттік тілдің болашағы қандай? 
Оны дамытуда қандай мәселелерге к�ңіл 
б�лінбей отыр деп ойлайсыз?

– Жалпылай айтсақ, тілдің екі функ-

циясы бар. Біріншіден, танымдық функ-

циясы. Екіншіден, ойды жүйелеу, ой-

дан ой қалыптастыру жолы. Танымның 

арқасында қоршаған ортаның қасиетін 

біліп, оған бейімделуді үйренеміз. :кі-

нішке қарай, тіл дамытудағы бүгінгі жұ-

мыс тар осы функция т�ңірегінде қалып 

отыр.

Тіл қалай дамиды? 

Тіл даму үшін әкімшіліктің де, «белсен-

діліктің» де қажеті жоқ. Тіл дамуының 

�з жолы бар. Тілді дамытатын – тілдің 

�зі ғана. Жаңа ұғым, жаңа түсініктер 

тілдің �з тамырынан шығуы тиіс, себебі 

дүниетаным мен халықтық тұрмыс қатар 

жүріп, бірге қалыптасады. Демек, тіл мен 

ойдың тамыры халықтық тұрмыста. Бір-

бірінен ажыратуға болмайды. Сондықтан 

несиеге алған тірліктей әркімнен жиған 

арабшылдық пен парсышылық амалдан 

еш жеміс шықпайды деп ойлаймын. Осы 

мәселеге к�ңіл б�лінбей отыр. 

– «1920 және 1932-1933 жылдары 
қолдан жасалған ашаршылық қазақ халқы-
ның мінезін �згертті, ұлттық болмыстан 
ажырап қалдық» деген пікір қалыптасқан. 
«Ашаршылық» тақырыбы саясаткерлердің 
тақырыбына айналып отырғандай. Осыған 
қатысты ойыңызбен б�ліссеңіз. 

– «Қолдан жасалды» деген с�зді 

айтуға оңай. Жұрт құлағына да жағымды. 

Бірақ үстірт с�з. Бұл мәселенің иінін т�рт 

ауыз с�збен қандыра алмаймыз. Деген-

мен, жалпытанымдық контекстін айтып 

кетейін. 
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ӘБЕ
«Сүлейменнің де басынан ауған бақ кімнің басынан аумайды дейсің. Бірақ 
Сүлеймен нің басынан бақ ауғанмен, даңқ ауды ма? Соған қарап-ақ, бақ – аз 
ғана күн тірші ліктің ырызығы да, ал даңқ – ұлан-асыр мәңгіліктің несібесі 
екенін біле беруге болмай ма?»

>біш Кекілбаев 
«Аңыздың ақыры» романынан

Т А Ғ Ы Л Ы М

Сәрсенғали 
ӘБДІМАНАПОВ,

Қазақ экономика, 
қаржы және 

халықаралық сауда 
университетінің 

ректоры, 
Жоғары мектеп 

халықаралық ғылым 
академиясының 

академигі 

ҚР Президентінің бұл жолғы халыққа Жолдауы – үлкен стратегиялық маңызы бар 
құжат. Ендігі мәселе – оны орындау. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әр сала 
бойынша не істеу керегін айтып, көрсетіп берді. 
Жеке өз басым қос палатаның біріккен отырысындағы ҚР Президентінің халыққа 
Жолдауындағы үш мәселеге тоқталғым келіп тұр. 

«Қазақ әдебиеті» газетінің сол кездегі бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы мақала жазуға тапсырма берерде ылғи да 
әдебиет алыптарының жазуынан, өмірінен өнеге келтіріп, ойында жүрген, «осының оң жамбасына келеді-ау» деген 
тақырыпты алыстан қайырып, ауызға салып бергендей болар еді. Тәуірлеу сөздің басын құрай алмай қиналған сәттеріңде 
редактордың әлгі айтқан мысалы көмекке келетін де, сөйлемдер қиялыңда тізбектеліп, мақаланың дап-дайын нұсқасы 
көз алдыңда тұра қалатын. Әр сөздің астарына ұзақ үңілетін ұстаздың сондағы ойы ақ қағазға түскен әрбір жолға кие деп 
қарауды үйренсін дегені екен ғой.
Жұмыс кабинетінде әдеттегідей қағаздан бас көтермей, алдында жатқан жазбаны тағы да қып-қызыл ғып шимайлап 
тастаған бас редактор бір жолы Әбдіжәміл Нұрпейісов жайлы сыр шертті. «Қан мен тердің» бірінші кітабын Аралда аяқтап 
болған соң, Алматыға келген бойда қаламгерді Тахауи Ахтанов пен Зейнолла Қабдолов іздеп барыпты. Сонда Зейнолла: 
«Жазғаныңды оқы, тыңдап көрейік те» депті. Бірнеше сағат бойы екеуі тапжылмай тыңдағаннан кейін Зейнолла ризалық 
кейіппен қоштасыпты да, ал Тахауи үндемей кетіп қалыпты. Келесі күні таңертең Тахауи есік қағып тұр дейді. «Сол 
Кәленді, сол Судыр Ахметті, сол Еламанды бала жасымнан мен де естіген едім. Ештеңе айтпай кеткенімнің себебі сол» 
деп, жазушының қолын алған екен. «Бұны «белая зависть» дейді. Ол кездегі адамдар сондай еді ғой. Өзінен дарыны асып 
тұрғанды іштей қызғанғанымен, артынан талантты мойындайтын» деп еді сонда редактор.
Жазушыларды сөз қылғанда жай пенде емес, әлдебір қасиет туралы айтып жатқандай толғанып, тебіренетін ұстаздың 
осы бір мысалы сол кезде аңыздай әсер еткен.

***

І
лгеріректе, бала күнімізде ауыл 

үлкендері қандай да бір игі ісімен 

к�зге түскен, атағы шыққан адам 

туралы түрлі аңыздар құрап, аузының 

суы құрып тамсанып айтып отырушы 

еді. :згеден бұрын �здері соған иман-

дай сеніп, сол адамның әлдебір оқиғасы 

есіне түскенде «Ол ондай емес, былай 

болған» деп, бірінің білмегенін бірі 

түзеп, толықтыратын. Сондайда «отыз 

тістен шыққан с�з отыз рулы елге жайы-

лып», онсыз да танымал әлгі жанның 

беделі одан сайын дүркірей түсер еді. 

Халықтың �зі-ақ �з ішінен шыққан т�л 

перзенттерін осылай �сіріп отыратын. 

Бұның жазбақ болған мақалаға қандай 

қатысы бар деп те ойлаған боларсыз-

дар. Анау айтқандай қатысы жоқ та 

шығар, бәлкім. :йткені жазбақ болған 

жанның атақ-абыройы отыз рулы ел-

ден әлдеқашан асып, т�рткүл дүниені 

шарлап кеткені қашан. Ендігі оған 

атақтың да, басқаның да құны к�к тиын. 

Біздікі тек кейінгі ұрпақ �кілі ретінде 

ғасырлар шежіресін арқалап жүрген 

абыз ақсақалға деген ілтипат қана. 

« Қ а з і р  т ұ л ғ а л а р д ы ң  с о ң ы н а н 

аңыз ермейді. Олар әбден сақ болып 

алған. Аңдаусыз с�йлеуден, аңғармай 

әрекет етуден �здерін тыяды». Біздің 

заманымыздың �кілдері жайында 

әлдебір дуалы ауыздан шыққан осы 

бір с�здің салмағы қандай екенін кім 

біліпті. Бұрынғы ұлылардың алдын 

к�ріп үлгерген ұстаздарымыз олардың 

қызықты мінездерін айтып отырар 

еді. Сол мінезімен олар басқалардан 

айрықша к�рінетін. Ал, бет ажарын 

айтпағанда, күн к�рісі, киім киісі мен 

�зін-�зі ұстауына дейін біріне-бірі ұқсап 

кететін қазіргі заман �кілдеріне қарап, 

«бірдейлік» дегенді осы жерде қолдануға 

болар екен-ау деген ойға қаласың. 

4леуметтік жағдайы бір басқа дегенмен 

де, қазіргі к�птің бір-біріне ұқсайтын 

тұстарын санамаласаң, табыла береді. 

Бәлкім, бұл әр дәуір адамдарының 

�зіне тән ұқсастықтары болатынының 

к�рінісі шығар. Бұндайда әркімнің �з 

ерекшелігі болмаушы ма еді дейсің. 

4йтсе де, елден асқан ерекшелігімен 

шыққан әлдекімді к�ріп, кеше ғана 

«апырым-ай» деген жұрт бүгін «сондай 

да болып па еді?» десе, таңғалмаңыз. 

Осындайда елдің есінде қалу міндет 

болмағанымен, ұрпаққа үлгі боларлық 

мінездің де   керек екенін айтқан 

бұрынғылардың даналығына қайран 

қаласың.

Адам жанының қатпар-қыртысын 

түгел ашқан кім бар. Тіпті �згені  былай 

қойып, уақыт �ткен сайын артыңа 

бірауық к�з жіберіп қарағанда �з-�зіңе 

б�тен бола бастағаныңды байқайтын 

кездер болады. 4р кейіпкерден �зіңді 

к�ріп, �зіңе тән мінезді танығанда жазу-

шылық деп аталатын кәсіптің  адам зат 

үшін қаншалықты маңызы ба рын аңғара 

түсесің. Қанша уақыт �тсе де әдебиеттің 

әуелгі мұраты �згермепті. Қаламға серт 

берген суреткер адам жан дүниесіне, 

тағдыр-талайына бейжай қарай алмайды 

екен. 4бдіжәміл Нұрпейісов туынды-

ларына бейіл қой ған оқырман осыны 

аңғарар еді. Жазушы шығармасына 

бойлаған сайын оның �зі де к�п айта 

ҰЛТТЫҚ ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ

Біріншісі, �зіме етене жақын білім 

саласына қатысты үздіксіз білім беруге 

ерекше мән берілді. 4лемдегі қалыптасқан 

жағдайға байланысты елімізді де тығы-

рыққа тіреп отырған қазіргі онлайн білім 

беру жүйесіне қатысты мәселеге �зінің 

сыни пікірін айтты. Ол мәселе бізге 

бұрыннан таныс, айтылып та жүр. Сол 

жайларды тиянақты шешуге бағытталған 

ұсыныс Жолдауда :  «Азаматтардың 

сауаттылығы мен цифрлық біліктілігін арт-

тыру мақсатында Үкіметке Үздіксіз білім 

беру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсыра-

мын. Бұл құжатта бейресми білім берудің 

баламалы нұсқаларын к�птеп енгізу, �з 

бетінше оқу нәтижелерін  мойындау, кәсіби 

дағдыларды сертификаттау мәселелерін 

қарастыру қажет. Сонымен бірге біз 

кәсіби білім берудің бүкіл жүйесін еңбек 

нарығында сұранысқа ие білікті мамандар 

«қан мен тер» деп тұңғыш рет түсіріп 

еді. :зінің аз ғана халқының болашақ 

бақыты үшін қаны мен терін т�ккен 

ата-бабалар жайында күндердің күнінде 

сәті түсіп шығарма жаза қалса, оның 

атын дәл осылай атармын-ау деген ой 

бала жігіттің басына алғаш рет сол  арада 

келіп еді». Бұл классик жазушының 

«Қан мен тер» қалай жазылғаны  туралы 

естеліг і .  Кез  келген жазушының 

жазудағы мақсаты болады. Жазу – 

жазғың келгендіктен емес, белгілі бір 

мақсаттан туатын сияқты. Құдайдың 

�зі соны жазу керектігін жазушының 

қаперіне сап отыратындай. 

«Қан мен терде» ақтар мен қызылдар-

дың соғысы негізгі оқиға емес. Ақ 

 патша құлап, жаңа үкімет орнағанда 

енді бостандыққа жеттік пе деген 

қазақ халқы алда бұрынғыдан да қатал 

сынақтың күтіп тұрғанын қайдан білсін. 

Ел арасынан әскер жинау туралы заң 

шыққан соң ғана жұрт жаңа үкіметтің де 

ескіден айырмашылығы жоғын түсінеді. 

Романды оқи отырып, соғыстың қазақ 

халқына тигізген зардабын сезінесің. 

Еламанмен бірге майданға аттанған 

Райдың тағдыры осыған дәлел. Рай сол 

кездегі қазақ жастарының орындал-

май кеткен арманының к�рінісіндей. 

Елінен алыс б�тен жерде к�з жұмып, 

басында белгі де жоқ жалғыз т�мпешік 

боп қалған оның тағдыры шарасыздық 

күйін меңзейді. 

Оқырманды б�лек толғандыратын 

Тәңірберген образы. Трилогияның 

үшінші кітабы «Күйреудің» аударма-

сын «Дружба народов» журналына 

жібергенде бас редактордың орынба-

сары, сыншы Леонид Теракопян оқып 

шығып, жазушыға хат жолдапты: «Кітап 

с�з жоқ сәтті шыққан. Онда қапысыз 

жазылған ұтымды сәттер �те к�п. Бірақ 

�з басым бүкіл б�лімнің ажарын ашып 

тұрған Тәңірберген басындағы ақтық 

сахналар деп білем...». Адам баласының 

жаны шығарда бүкіл �мірі бір сәтке к�з 

алдынан �теді деседі. Тәңірберген �ткен 

�мірін ойлап, артына к�з жібергенде 

 басынан ұшқан баққа сене алмайды. 

Сонда ғана �мірдің философиялық 

мәнін  түс ініп,  пұшайман жейді . 

Қиындық к�рмей, байлыққа малда-

нып жүрген кезінде нені ойлап еді. :з 

мүддесін ғана к�здейтін. Ал оның соңғы 

сәтте басынан кешкендерін Еламан, 

Кәлендер күн сайын сезінетінін ол 

білген жоқ. Тек соңында ғана дүниенің 

шынайы бейнесін к�рген соң, оны 

қабылдай алмайды. «Біреуге ор қазба, 

�зің түсесің» деген халық даналығы 

бар. Тәңірберген �зінен т�мен халыққа 

жасамаған зәбірі жоқ, айлакер, сұм 

кейіпкер. Еламанды абақтыға қаматқан, 

Ақбаланы жарты жолда тастап, �зімен-

�зі бейбіт тіршілік кешкен балықшы 

ауылды екіге б�ліп, араздастырған да 

сол Тәңірберген еді. Дүние тұрғанша 

 басынан бақ таймастай к�р ген ол 

соңында осынау тірлігінің баян сыз-

дығына к�зі жетіп, �мірден күйрей 

жеңіледі.

Романның ажарын аша түсетін, 

оқырманды қызықтыратын образдың 

бірі Судыр Ахметтің образы.  Судыр 

А х м е т т і ң  о б р а з ы  –  м ә ң г і  � л м е с 

 образ. Халық барда ылғи да арасынан 

шығып, дүниені қай кезде де екі түрлі 

қабылдайтын адамдардың барын жадыңа 

салып отырады.  Судыр Ахмет секілді 

�мірді соншалық жеңіл қабылдайтындар 

ел арасында қашанда болған, бола да 

беретін шығар. Кейде Судыр Ахметтің 

жеңіл мінезіне ызалансаң, кейде оның 

осылай жаратылғанына жаның ашиды. 

Бұндай адамдар ешқашан �зін �згерте 

алмайды және оған тырыспайтын да 

сияқты. Қарны тойған жерден тамақ 

ішіп, ауыл-аймақты кезіп �сек теретін 

қасиетсіз тірлігі оларға қолайлы. Одан 

басқаға шамасы жетпейтінін �зі де 

білмейді. Қолы тиіп кеткен істі үнемі 

бүлдіріп жүретіні де содан болса керек. 

Ал соған ұқсас Қарақатын образы роман 

басталғаннан-ақ адамды тарта түседі. 

Қазақ әйеліне тән биязы қылығымен 

емес, бетпақтығымен оқырманға ой 

тастайды. Мінезді �згертуге болады 

деген тұжырым да кей кезде күмәнді ма 

дерсің. Кім білсін, кісі бойына ананың 

сүтімен сіңген айықпас әдет қашан к�зің 

жұмылғанша �згермейтін де шығар. 

Қарақатынның қызы Балкүмістің де ана-

сынан айнымай қалған мінезі бар еді ғой. 

Асылында, кез келген шығармада 

бас кейіпкер мен жанама кейіпкерлер 

жүреді. «Қан мен тер» романындағы 

әрбір образ бас кейіпкерге ұқсап к�рінеді 

де тұрады. Олардың әрқайсысының 

ешкімге ұқсамаған �з тағдыры бар. 

Арал теңізінің жағалауында ешкіммен 

ісі жоқ, �з-�зімен күн кешіп жүрген аз 

ғана шоғыр балықшылар ауылының 

адамдары Еламан, Ақбала, М�ңке, 

Сүйеу қарт, Судыр Ахмет, Кәлен, Дос, 

Қарақатын, тағы да басқа кейіпкерлер 

бүгінгі қазақ әдебиетінің �лмейтін 

образдарына айналып үлгерді. Оның 

себебін күрделендіріп, әр жақтан 

іздеудің керегі де жоқ-ау. Жазушы 

�зінің туып-�скен топырағын, к�збен 

к�рген, бала жасынан к�ңіліне түйген 

тірі адамдарды қаламына арқау етіпті. 

«Еламанның кейбіреулерге сылбырлық 

сияқтанып тұратын ұстамдылығы, 

к�рінгенге к�кі регін аша бермейтін 

тұйықтығы, сырт к�зге қой аузынан 

ш�п алмайтын момын кісідей сезілетін 

ұяңдығы мен ұялшақ тығы, не істеп не 

қойса да іштей елеп-екшеп, сананың 

сарабына сап жүретін сараб далдығы, ең 

азы отының басына деген ықыласына 

дейін �з басымнан кешкен �мі рімнің 

дәлме дәл к�шірмесі болма ған мен де, 

мен үшін айрықша жақын құлық пен 

қылық секілденеді де тұрады» депті 

автор.

Шығарманы қайталап оқығанда 

�зге емес, алыстағы �з ауылыңда қалған 

Сүйеу қарт секілді қытымыр да қайсар 

қария, Еламан секілді ақжүрек ағаң мен 

Судыр Ахмет сияқты ауыл-аймақты 

кезіп, тыным таппай жүретін әпенденің 

бары есіңе түседі. Балалығыңның куәсі 

болған оларды қалайша ұмытуға бола-

ды. «Қан мен тер» сияқты шығармалар 

�зің үшін айрықша ыстық болған сол 

адамдарды жадыңа салып, ұмыттырмай 

тұратындығы үшін де құнды. 

***

Ү
лкен ғимараттың т�ртінші 

қабаты ның қызметкерлері 

әдеттегідей �зінің қарбалас 

тірлігіне кірісіп кеткен. Қабылдау 

б�лмесінің қоңыр есігі қашан ашы-

лар екен деп күте-күте дегбірім тау-

сылып, сүйретіліп барып кабинеттегі 

орындығыма жайғастым. Іште қобалжу 

болғанда  аяғым баспай қалатын 

әдеті. Фотографқа алдын ала ескерт-

кеннен кейін бе, біршама уақыттан 

соң: «Шығып келеді» дегенді айтып, 

бірге баруымды сұрады. 4лденеден 

құр қалардай ышқынып жеткенде 

қасындағы адамның демеуімен т�менге 

асықпай түсіп барады екен. 4р с�зін 

жадымда сақтап қалу үшін артынан 

ілесе бердім. С�зін б�лмейін деп, 

соңынан жүре бергенімде сыртта күтіп 

тұрған к�лікке де таяған еді. Фотограф 

«барсаңшы» дегеннен кейін суретке түсу 

үшін шыққаным есіме түсіп жүгіріп бар-

дым да: «Сізбен фотоға түсуге бола ма?» 

дедім. Жымиып, қолын ұсынды. 

Бұл менің к�зі тірі классик  жазушы 

4бдіжәміл Нұрпейісовпен екінші 

рет кездесуім екен. Алғаш рет «Қазақ 

әдебиеті» газетінде жүргенде Еркін (Еркін 

Жаппасұлы, «Қазақ әдебиеті» газетінің 

сол кездегі бас редакторының орынба-

сары) ағаның кабинетінде отырғанында 

к�ргенмін. Енді қазір жүздескенде, 

ол кезде де сырттай қарапайым ғана 

маған «б�тен» қарияның �зімнің алыс 

ауылымдағы қарт атамдай соншалық 

ыстық ұшырасқаны есіме түсті. Қазір де 

солай. Бәлкім, әуелден туысымыздай 

боп, кей мінезін жеңе алмай ылғи да �з-

�зімен арпалысып жүретін қарапайым да 

қайсар, адал әрі айлакер, сұлу да сұрқай 

кейіпкерлердің �міріміздің ажырамас 

б�лігіне еніп кеткенінен кейін оларды 

жазған жазушыны да б�тен санамаған 

болармыз, кім білсін.

***

«Қандай да жас талапкердің ойлаған 

мұратына жетуі үшін: әуелі – дарын, 

содан соң оқу-білім, оңды к�зқарас, 

ең ақыры – табанды мінез керек» депті 

жазушы Мұхтар Мағауин. Дәл осы 

қасиеттер 4бдіжәміл Нұрпейісовте бар 

екен. Классик жайындағы естеліктерді 

оқып, осыған к�з жетті. Құдай берген 

дарынымен, терең таным-түйсігімен, 

сезімтал ақ жүрегімен және қасиетті с�з 

�неріне қапысыз тер т�ккен табанды 

мінезімен даңқ баспалдағына к�терілген 

суреткерді мұратына жеткен бақытты 

адам деп айтуға болатын шығар.

беретін ұлы теңіз дің жағалауына жұпыны 

қайы ғың мен шығып алып, орта тұсына 

таяғанда ескегіңді есе алмай, тұңғиыққа 

 батып бара жатқандай дәрменсіз күй 

кешетініңнің сыры неде екен. Ондағы 

қарапайым кейіпкерлердің күрделі 

тағдырын игере алмаудан емес, «�мір-

дің адам баласына соншалықты аяу-

сыз болғаны ма?» деген ойға қалудан 

именесің. 

«Қан мен тер» романы жарық 

к�ргелі  қанша уақыт �ткенімен, 

оның кейіпкерлері к�зге соншалық 

ыстық ұшырасады. Тірліктен бірде-

бір  рахат к�рмесе де алдағы күнінің 

амалын ойлап, маңдайынан аққан 

терді сүртуге шамасы келмей ылғи да 

азапты күн кешіп жүретін жандарды 

роман тарауларынан кездестіре бересің. 

Олардың бойынан сондай бір �жеттік 

к�рмегеніңмен, �мірдің қандай қатал 

сынақтарынан �тіп жүріп ақыр аяғында 

құламай қалған күрескер жандарды 

танисың. Романның негізгі кейіпкері 

Еламан да дәл сондай күрескер адам. 

Бай ауылдың жылқысын баққан бала 

күнінен бастап, жаңа заманды орнату 

мақсатында қолына қару ұстайтын 

 азамат шағына дейінгі �су жолында 

ертеңгі күнді к�ру үшін үнемі күресіп 

жүреді. Оның күресі баяғының батыр-

ларындай жауға жалғыз шабатын к�зсіз 

күрес емес, «келер таңның тыныш 

атқанын к�рсем ғой» деген бейкүнә 

арманнан туған теңдік үшін күрес. 

4ділдіктің орнауын Құдайдан ғана тілеп, 

қол қусырып отыра берсең мұратыңа 

жету мүмкін бе?.. Қаншама уақыттан 

бері байлардың қамшысы арқасында 

ойнаса да үнсіз бас изеуді ғана білетін 

к�нбіс адамдардың тағдырына қарап, 

бұндайдың әсте мүмкін емес екенін 

түсінесің. Суға кетіп бара жатқан адам 

да жүзе білмегенімен, �зін құтқару 

үшін соңғы рет малтып қалмаушы 

ма еді. «Қан мен тер» кейіпкерлері 

патша үкіметі құлаған соң уақытша 

үкімет орнап, әлем ақтар мен қызылдар 

боп б�лінген тұста екі дәуір ортасын-

да тұрып жаңа заманнан үміт етеді. 

Бұрынғы тіршілігіне әбден үйренген 

халықтың �мірдің қиындықтарын к�ре-

к�ре соңында бойкүйездіктен арылып, 

әлдебір үмітке иланғанына куә боласың. 

Кейіпкерлер санасының қалай �скенін 

к�ресің. Ең үлкен күрес, �згеден бұрын, 

�зіңмен күрес, �зіңді жеңсең ғана 

�мірдің қатал сынақтарынан �те ала-

ды екенсің. Еламан, Кәлен, Ақбала, 

М�ңке, тіпті  Тәңірберген сынды 

кейіпкерлердің ішкі толғанысынан осы-

ны аңғарасың. Романды оқи отырып, 

кей тұстарында �мірді қатал деп қанша 

күстәналағаныңмен, асылында �мір 

емес, адамдардың �зі бір-біріне аяусыз 

емес пе деген ойға келесің. Осылардың 

арасынан суырылып шыққан ілуде-бір 

Еламан, Кәлен сияқты жандар ғана 

сеңді бұзып, халықты оятуға тырысады. 

Еламан мен Кәлен халық мінезінің 

к�рінісі,  қазақ адамының жанды 

 образы. Екеуі барлық сынақтарға т�зіп-

т�зіп келеді де, әділетсіздіктің шегіне 

жеткен тұсында ғана бас к�тереді. 

Бұл, бәлкім сырт к�зге шектен тыс 

к�нбістік құсап к�рінуі мүмкін. Бірақ 

оның астарында сабыр, т�зім сияқты 

халыққа тән қасиетті құндылықтар 

жатыр. Егер қазақ к�нбіс жұрт болса 

Еламан, Кәлендер �зінен күші де, білімі 

де басым Тәңірбергендерге ешқашан 

қарсы келмес еді. Жазушы сол кездегі 

әдебиетті меңдеген социалистік реализм 

шеңберінен шығып кеткенін �зі білді ме 

екен. Бұнда озбырлыққа ішкі қарсылық, 

еркіндікке ұмтылыс бар.

«Қан мен терді»  Шолоховтың 

«Тынық Донымен» салыстырып жата-

ды. Екеуі де �з халқынан бағасын алып, 

ұлы туынды дәрежесіне к�терілгелі 

қай заман. Бірақ бұндағы оқиғалар 

кей тұстарда ұқсағанымен, жазудағы 

мақсат б�лек сияқты. Шолохов �зінің 

с ұ х б а т т а р ы н д а  « Т ы н ы қ  Д о н д ы » 

 жазуды 1925 жылдан бастағанын және 

Дондағы революция туралы роман оның 

алдындағы тарихынсыз түсініксіз болып 

қаларын аңғарғанын айтыпты. Содан 

кейін барып шығарманың оқиғасын 

жоспарлауға, материал жинап, �ңдеуге 

бір жыл жұмсаған жазушы 1926 жылдың 

соңына қарай роман оқиғасын соғыстан 

бұрынғы бейбіт жылдарға ауыстырып-

ты. Шолохов революция жайлы жазуды 

мақсат еткен. Ал 4бдіжәміл Нұрпейісов 

соғыстан еліне оралып, Аралдың шаң 

топырағын табанымен кешіп жүргенде 

жиырма үш жаста екен: «...Сол күні 

кешке қарай Арал қаласында тұратын 

жақын ағасы – Байғабылдың үйіне 

кеп түсті. Сол бойда столға отырып, 

қолына іліккен бір жапырақ қағазға 

қалыптастыруға бағыттағанымыз ж�н» деп 

нақтыланды.   

Екінші, жергілікті �зін-�зі басқару. 

Бұл бағытта заң бола тұра, іс-жүзінде 

формальдық етек алып келеді. Басқару 

жүйесіндегі кері ахуал ел экономикасына 

да кері ықпал етіп, жемқорлықтың орын 

алуына жол ашады.

Үшіншісі, ұлттық құндылықтар мә се-

лесі. Мемлекет басшысы келешек адал, 

бі лімді, кәсіпке бейім ұрпақ тәрбиелеу ісіне 

араласуды барлық қоғамдық институт-

тарға жүктеді. Парламент �з  тарапынан 

Президенттің тапсырмаларының заңдық 

тұрғыда тұжырымдалуын жан-жақты 

қарайтын болады.

Ел экономикасын ілгерілетуге атса-

лысуда біздің экономика саласындағы 

мамандар даярлайтын жоғары оқу орны 

болғандықтан, назарымызды ау дартатын 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың Жолдауда айтқан: «Ғылым 

саласын дамыту туралы да айтқым келеді. 

Бұл мәселе бойынша бізге тың к�зқарас 

пен жаңа тәсілдер керек, сондай-ақ 

халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз 

қажет. Үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші 

ғылыми орталықтарында 500 ғалымның 

тағылымдамадан �туін қамтамасыз етуді, 

сондай-ақ «Жас ғалым» жобасы аясында 

зерттеу жүргізу үшін 1000 грант б�луді тап-

сырамын. Ғылымды қаржыландырудың 

және қолдаудың маңызды к�зі  – ірі 

кәс іпорындардың,  әс іресе  шикізат 

саласындағы компаниялардың қаражаты» 

деген тапсырмасын орынды қолданысқа 

енгізу керек. :неркәсіпті дамытқымыз 

келеді. Оған білікті маман керек, ол үшін 

�ндіріс орындары �з қаражатынан маман-

дар әзірлеуде белсенділік танытуы ж�н. Бұл 

тәжірибе бұрын болған. Тек кейін игі лікті 

істің жолына кедергі келді. Бұл ба ғыт тағы 

жұмыс жанданады деп сенемін. :йт кені 

Жолдауда: «Еліміздің халықаралық аре-

надағы экономикалық мүддесін белсен ді 

түрде ілгерілетіп, ұлттық мүддені қорғауда 

сындарлы ұстаным мен кәсіби біліктілік 

таныту керек. Қазақстанның игілігі үшін 

Еуразия экономикалық одағының және 

«Бір белдеу, бір жол» жобасының зор 

мүмкіндіктерін барынша пайдаланған ж�н» 

деп атап к�рсетілді. 

4лемде қалыптасқан жаңа ахуалда 

елге инвестиция тартып, отандық тауар-

лар мен қызметтерді экспортқа шығару 

Үкімет үшін басымдыққа ие  болып 

отырғаны анық. Сол себепті  «Астана» 

халықаралық қаржы орталығының 

әлеуетін тиімді пайдаланған ж�н. Қаржы 

орталығы нақ қазіргі жағдайда тікелей 

және портфельді инвестициялар тартуда 

негізгі құралына айналуы тиіс. Елдегі 

жағдайды тұрақтандыруда ауқымды 

істерді халық игілігіне айналдыру билік 

пен халық бірлігінің нышаны болуға тиіс. 

Сондықтан да Жолдауда Қасым-Жомарт 

Тоқаев: «Түйіндей келе айтарым, жалпы 

ішкі �німнің абстрактілі �сімімен жұртты 

қуанта алмаймыз. Халыққа тұрақты жұмыс 

орындары, қолайлы жол, ауруханалар мен 

мектептер, сапалы азық-түлік керек. 

Экономикалық реформалар азамат-

тардың табысын арттырып, тұрмыс сапа-

сының жоғары стандартын қамтамасыз 

еткенде ғана �зін-�зі ақтап, қолдауға ие 

болады. Осыны әрдайым есте ұстауымыз 

қажет» деді. 

Президенттің Жолдауын эконо микалық 

тоқырауды жеңудің ұлттық іс-қимыл 

 жоспары ретінде қабылдауымыз керек. 

Жолдауды мұқият оқыған әр  Қазақ стан 

а з а м а т ы  Қ а с ы м - Ж о м а р т  К е м е л ұ л ы 

Тоқаевтың іске асырып жатқан «Халық 

үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырым-

дама сымен тығыз астасқанын анық бай-

қайды. Демек, Жолдау мақсаты – қазақ-

стан дықтарды мазалаған ең к�кейкесті 

мәселелерге құрылып, азаматтарға  мейлін ше 

сапалы қызмет ететін адал билікті құру.
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қайраткері, «Бибі-Ана» қайырымдылық 
қорының президенті

А Ш Ы Қ  А Й Т У  –  А Р Д Ы Ң  І С І

Нұрсұлтан �бішұлына �кпем жет кілікті-
ақ еді, бірақ шындықпен бетпе-бет келген-
де, �кпеге биігімнен қарайтын мінезімнен 
айныған емеспін...

Қазақстанның үлкен �згерістерге бет 

бұрғанына қуанамыз, жер-жаһанды жал-

мап жатқан, адамзаттың есінен кетпес 

мына індеттің �зі �мірімізге басқа қырынан 

қарауға үйретіп жатыр.

Президентіміздің жолдауы  туралы 

айтылып жатқан бар пікірге қосыламын, 

тек бір азаматымыздың «Президенттің 

қазақшасына үш деген баға қоямын» 

дегеніне келіспеймін. Мен жазушымын, 

�з тілімді жақсы білемін, сондықтан да мен 

Президен тіміздің қазақшасына бес деген 

баға қоя аламын.

Қай Елге к�рсетсең де «Қазақтың 

Президенті осындай» деп мақтануға бола-

тын Президентімізді енді сынға ала бермей, 

қолдау к�рсетейік. Қазақтың классик жа-

зушысы 4бдіжәміл Нұр пейісов айтқандай 

«Қасым-Жомарт  Кемелұлы ның туының 

астына  жи налайық,  ха лайық!». Бұл енді 

жағым паздық емес, немере-ш�берелеріміз 

�мір сүретін Қоғам үшін мың ойланып, 

мың толғанып жасаған тұжырым!

Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқан дай, 

ауыл �лмешінің күнін к�ріп отыр. Күн 

сайын ауыл-аймақтардан келіп жататын 

хаттарды оқып қана қоймаймын, сол бойда 

шешуге тырысамын. Бірде-бір адамның 

үкіметтен заңсыз ештеңе талап етпейтініне 

к�зім жетті. Дені сау адамдар екі қолына 

бір күрек таба алмай жүрсе, мүгедектер 

т�рт жылда үй ішінде жүретін, жеті жыл-

да к�шеге шығатын қоларбасын, тағы-

тағыларын кезінде ала алмай сергелдеңге 

түсіп жүреді.

Үлкенді-кішілі шенеуніктер бұл мас-
қаралықты білсе де білмеген болып жүре 
береді. Бұл масқаралыққа да  тыйым салатын 
солқылдақ емес, мығым заң керек! 

Халықтың ештеңеге қолы жет пейді, 

сосын �здеріне тиесіліні алу үшін де пара 

беруге мәжбүр болады. Менің бір таны-

сым «4шейін бір анықтама алу үшін бір 

коньяк немесе бір қорап тәтті апармасаң, 

мың сылтау айтып, сандалтып қояды» 

дейді. Бұл сұмдық па – сұмдық! Адам емес 

малдың құлағын саңырау ететін алуан түрлі 

сұмдықтар туралы күн сайын естіп, бір 

�ліп, бір тіріліп отырамыз. 

Ұрлықтың үлкен-кішісі болмайты-
нын бала отбасынан, мектептен ғана емес, 
қоршаған ортадан да к�ріп, сезініп �суі 
керек. 

Жақында мүгедек аналардан хат алдым. 

Бірнеше жыл кезекке тұрып алған үйін, 

мүгедек анасы қайтыс болса, үкіметке 

қайтарып беруі керек екен. Бұл қандай 

заң?! Мүгедек аналар мүгедектіктің бар 

тауқыметін тартып жүрсе де, ешуақытта 

балаларын жетімдер үйіне �ткізбейді.

Мүгедектердің балаларына қалды ратын 
басы ауыс пәтері, дүние-мүлкі жоқ, осындай 
заңның қабылдануын қолдаған депутат-ана-
лардан не үміт, не қайыр?!

Асырауында балалары бар мүгедек 

аналардың Қоғамын құру үшін к�п ойла-

нып, к�п толғандым. :з басым к�з жасын 

к�лдетіп жүретіндерді мүгедек болсам да 

қолдамаймын. Сондықтан да �зім жақсы 

к�ретін «Мүгедек болса да қолдарына балық 

емес, қармақ беру керек» деген қағидаға 

сүйеніп, кенеттен мүгедек болып қалған 

ана лар дың балаларының жоғары білім алу-

ын қаладым. Бұл маған оңай болған жоқ, 

ақылы б�лімге түсетіндей балл жинаған 

балалардың ақшасын т�леп, оқуға түсіріп, 

әрі қарай, жақсы оқитындарын грантқа 

ауыстырып, ректорлардың табалдырығын 

тоздыра жүріп, т�лемақыларын т�мен-

детіп берулерін �тінетінмін. 4лі де солай, 

«Алтын белгімен» мектепті аяқтаған, әкесі 

мүгедек балаға грант берілмегені туралы 

Қасым-Жомарт Кемелұлына хат жазуға 

мәжбүр болдым. 

Кез келген қайырымдылықтың ар-

қа  сында бір есеп-қисап тұратынын 

мойындап �скен балалардың санасын 

�згертуге әруақыт тырысып жүреміз. 

Оларға «Жаным, енді ең болмағанда он 

адамға қайырым дылық жасап жүрсең, 

еңбегіміздің далаға кетпегені» деймін.

Мемлекетіміз әр отбасынан  құ ралса, әр 

отбасы, ең алдымен, ауру баласына ерекше 

Джон Кеннеди «Елім маған не істеді деп емес, мен еліме не істедім деп 
сұра» деген екен, ал менің оқымаған анам «Жақсылықты әуелі адал 
еңбегіңмен отбасыңа жасауға тырыс, отбасыңнан ауыссаң көршіңе, 
ауылыңа жаса, әрі қарай деңгейің жетсе еліңе жаса» деп отыратын.
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының Халқына жолдаған 
Жолдауын отбасымызбан тыңдадық та риза болдық, енді телефон 
қолымыздан түспей, талдап жатырмыз. 
ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ БОЛАШАҒЫН ОЙЛАП, БІЛІКТІ, БІЛІМДІ, ПАРАСАТ ТЫ, ОЙЛЫ, 
АЛЫС-ЖАҚЫН ЕЛ ДЕРДІҢ СЫРЫ МЕН ҚЫРЫН ЖАҚ СЫ БІЛЕТІН, ТӘЖІРИБЕСІ 
МОЛ, ТЕКТІ АЗАМАТТЫҢ ҰЛЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛҰЛЫНА СЕНІМ 
БІЛДІРІП, ҚОЛДАУ КӨРСЕТКЕНІ ҮШІН ЕЛБАСЫМЫЗ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫНА 
РИЗАШЫЛЫҒЫМДЫ БІЛДІРІП, АЛҒЫС АЙТАМЫН.

з а ң н ы ң  � з г е р т і л у і н е  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлы ықпал етер деген сенімдемін. 

Қазақтың «Ет бұзылса тұз себер сің, тұз 
бұзылса не себесің?» деген нақыл с�зі біздің 
ел билеп отырған жем   қор  ларға, прокурорлар 
мен соттарға арнал ғандай.

Қазаққа әділеттіліктің күні әзірше алыс 
болып тұр, бірақ әділеттің орнайтынына 
Халықтың сенімі мол.

Он жасар баланың ауру анасына сор-

па жасап беру үшін ұрлаған тауығы сол 

ауылдың полициясының тауығы болып 

шыққанын «Назым» деген хи каятымда 

жазғанмын. Ауылдың беделді ақсақалдары 

полицияны алдарына шақырып, ақырында 

полиция шалдардан кешірім сұрап, бала 

аман-есен үйіне оралады. 

Еліне еңбегі сіңген, абыройлы ақса-
қалдарымыз жиын-тойда шенеу ніктерден 
т�мен отырады. �діл с�здерін айта алмай, 
іштерінен тынып жүреді. Себебі ұлдары, 
қыздары, немерелері жұмыссыз қалады, 
жан-жағынан қысым к�рсетіледі. Менің 
 балаларым да талай азапты бастарынан 
�ткізіп келеді. Бұл қорлық па – қорлық! Бұл 
зорлық па – зорлық!

Ата-анасы үшін балаларына қысым к�р-
сетудің де заңсыз екенін дәлелдейтін бір заң 
керек!

:зімізге қажетті ауаның тазалы ғына 

әрбір адам жауапты. 4р отбасында тәр-

биеленіп жатқан баланың санасына к�ше-

нің тазалығын ұстау үшін с�мкесінде бір 

үлбір қалта жүру керегін, �сіп тұрған гүлдер 

мен ағаштарды таптауға, сындыруға бол-

майтынын, тағы сол сияқтыларды сіңіріп 

�сіру әрбір ата-ана мен мектептің міндеті.

Балаларым мені Алматының айна-

ласындағы әсем жерлерге апарып тұрады.

Бір барғанымызда к�галдың үстіне 

к�лдей етіп жайылған дастарқанның айна-

ласына жиналғандар, жан-жаққа лақтырған 

күнді арада алпыс жыл �тсе де ұмыта ал-

маймын. Мен де біреудің гүлдей болып 

�скен қызы едім. :зім армандаған оқуыма 

түскен күні, тапа-талтүсте, соңымнан 

қалмай жүрген к�п жігіттердің ішіндегі 

еңгезердей бір айуан жатақханадағы 

б�лмеме кіре бергенімде артымнан қуа 

кіріп, есікті құлыптап алды. Алыс-жұлыс, 

ақырында ашық тұрған терезеден секіріп 

кеттім. Ол айуан сотталып кетті, мен 

болсам алпыс жылдан бері мүгедектіктің 

тауқыметін тартып келемін. Прокурор 

әкемнің, ол айуанның жетімдер үйінен 

шыққанын ескеріп, соттан он бес жыл-

ды сегіз жылға түсіруін �тінгені есімде. 

Түрмеден шыққан соң бір кемпірді зорлап 

екінші рет сотталып, тағы да аман-есен 

шығып, ақырында ішіп жүріп, �зі тұрып 

жатқан ескі үйде �ртеніп �ліпті. Міне, 

сол айуан кімге қандай бақыт сыйлады?! 

:мірге не үшін келіп, не үшін кетті?!

Енді қызды зорлағандарды 25-30 жылға 

соттайтын болыпты, ол айуанды неге 25-

30 жыл үкімет асырауы керек?! Не үшін?! 

Мұндай жалған қайырымдылық кімге 

керек?! Ондайлардың к�зін қай жолмен 

болса да құрту керек! Оларға тамағы той-

ып, ұйқысы қанық болса болды, мал да 

бір, олар да бір. Сол айуанның кесірінен 

ата-анам ерте қартайып, к�здерінен жас, 

к�ңілдерінен мұң кетпеді. Ана дүнияға да 

қасіреттерін �здерімен бірге ала кетті...

Кез келген қыз �сіріп отырған ата-ана 
«Ондай айуанның к�зін құрту  керек» дейтініне 
менің күмәнім жоқ! 

4ділетті үкіметі, әділетті сот пен про-

куроры, әділетті басшылары бар елдің 

ғана мығым мемлекеттердің қатарына 

қосылатынын барша жұрт  шылық жақсы 

біледі. Жолды ж�ндеуге, ауыз суды тазартуға 

б�лінетін қаражатты жымқырудан шарша-

май келе жатқандар бір орыннан екінші 

орынға ауыса береді, неге?! Айта берсем 

таңды таңға ұрармын: Неге?! Неге?! Неге?!

Алланың бермесін тартып алып жатқан 

жемқорлар түйені түгімен, жылқыны жүгі-

мен жұтудан тыйыл майынша кедейліктен 

тұралаған халықтың маңдайы ашылмайды...

П р е з и д е н т і м і з  Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Кемелұлы ның «Сталин бола алмаймын 

ғой» деген с�зін тыңдап отырып, қатты 

толқы дым. Сталиннің адамзаттың алдында 

күнәсі шексіз, оған күмәніміз жоқ. Бірақ 

Сталин қатал болмаса соғыстан кейін теп-

тез жемқорлардан, қанішерлерден елді 

тазарта алмас еді.

Елін, жерін, жұртын, тіпті бала-шаға-
сының болашағын да аямай жатқандардың 
халықтың жаулары екенін мойындамасқа 
амалымыз жоқ, сондықтан «Жауды аяған 
жаралы»  деген нақыл с�зді Президентіміздің 
есіне салуға да мәжбүр болып отырмын.

Менің «Ана тілі» газетіне шыққан 

мақаламды оқыған бір д�кей құрдасым 

«Елімізде тұлға аз дегеніңе к�не алмаймын» 

деді. Екеуміз біраз жерге барыстық. Мен 

б�телкелерін, тағамның қалдықтарын жи-

намастан тұрып бара жатты. «Ханымдар мен 

мырзалар, сендердің қоқырсықтарыңды кім 

жинайды?» деп айқай салғаным ұнамаса 

да, барлығы тоқтап, тап-тұйнақтай етіп та-

зартып болып, бастарын шұлғып, кешірім 

сұраған болды. :зінің носкиі мен к�йлегін 

бір сағат іздейтін қазақтың еркектерін 

әйелдері тәрбиелеу керек қой. Бірнеше 

тон мен бірнеше бриллианты бар әйелдің 

барлығын мәдениетті деп айта алмайтыны-

мыз айдан-анық.

Қыз балаға жеті жасынан  бастап, шыт 

к�йлектің �зімен-ақ әдемі к�рінудің қыры 

мен сырын үйрету де ананың міндеті. Он 

жасқа толған қыз балаға қонақтың дастар-

қанын қалай дайындау керегін, әшекейің 

мен к�йлегің �зің шақырған қонақтан 

қымбат к�рінбеуін, бір жетінің ішінде 

жа са латын тамақтың кестесін алдын ала 

жасап қоюды, тағы-тағыларды санасына 

құйып �сіру де ана мен мектептің міндеті. 

Қыз бала білім алумен қатар болашақта 

ана  бо ла тынын да бір сәт есінен шығармау 

керек.

Қыз баланың намысын таптағысы 
келетіндерді ешуақытта кешіруге болмайды!

:з басымнан �ткен сол бір қаралы 

ламды «Сотқа береміз» деп қорқытты. Ақыры 
күн к�ріп отырған бір сиырымызды арзан 
бағасына сатып жібердік» дейді, бұл масқара 
ма – масқара! 

АУЫЛДА БОЛЫП ЖАТҚАН МҰНДАЙ 
СҰМДЫҚТАРДЫ КҮН САЙЫН IЗІМЕ 
КЕЛІП ЖАТҚАН ХАТТАРДАН ОҚИМЫН 
ДА, ҚАНЫМ ҚАЙНАЙДЫ...

� К І М  Н Е  А Й Т С А  С О Н Ы  Ғ А Н А 
П Р Е  З И Д Е Н Т К Е  Ж Е Т К І З Е Т І Н 
 М И   Н И С Т Р Л Е Р Д І Ң  А Л Д Ы Н А  I Т Е 
ҚАТАҢ ТАЛАП ҚОЙЫЛУЫ КЕРЕК! БҰЛ 
IТІ НІШІМЕ ДЕ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
КЕМЕЛҰЛЫ КIҢІЛ  АУДАРАР ДЕГЕН 
СЕНІМДЕМІН.

Мәдениет министрінің  алдындағы 
күзетшісіне шейін мәдениетті болуы керек 
екенін де талап ететін кез жетті.

Ата-бабамыз  білімсіз  болғанмен, 

мәдениетсіз болмаған. Жастар отырған 

жерде үлкендер абайлап с�йлеген. Үлкен 

кісінің алдынан �тпеген, қариялар отырған 

тойларда, отырыста қазақтың келіні, қызы 

суырылып бір сағат с�йлемеген, қарқылдап 

күлмеген. Жігіттері қазақ тың қызының на-

мысын қызғыштай қорғаған.

Ауылдан қалаға келген жастарымыз 

музей мен театрға бармайды. Сағыздарын 

шайнаңдатып, түнгі клуб пен кафелерді 

іздейді. Жеңіл музыка, жеңіл әзіл, жеңіл 

жүріс жастарымызды тәрбиелей алмайды. 

Мәдениет  министрліг ін ің  айна-

ласындағы былықтарды телеарналардан 

к�рсете берудің �зі жастарға кері әсер етеді.

Домбыра мен қобызды қазақтың баласы 

да, Қазақстанда тұратын басқа ұлттар да 

жақсы біледі, түсінеді. Отыз елдің қатарына 

кіру арманымыз ғой, олай болса басқа 

елдің классикалық музыкаларын да мек-

теп қабырғасынан бастау керек. Алматы 

қаласында туып-�скен балалардың �зі опе-

раны түсінбейді. Бұл енді біз үшін �те ұят!

Мен Бетховеннің «Лунная  сонатасын» 

күні бойы тыңдаудан жалықпайтын ем. 

Мүмкін сол қызыма әсер еткен болу керек, 

т�рт жасында пианинода ойнайтын болды. 

Бүгінде опера режиссеры.

Мемлекеттің міндеті – жүздеген жылға 

жететін мығым ауруханалар мен мек-

тептер салу, бірнеше жылға шыдайтын 

жолдар салу, халықты таза ауыз сумен, 

жұмыспен қамтамасыз ету, әкімдердің, 

министрліктердің әділетті жұмыс істеулерін 

қадағалау, қарттары мен мүгедектерін 

қамқорлыққа алу, тағысын тағылар...

�р адамның міндеті – ең алдымен мем-

лекет маған не істеп береді дегенді мүлдем 

есінен шығару. Отбасының тыныштығы 

мен молшылығын, абыройын сақтай білген 

еркектің де, әйелдің де жүзі жарқын. Біреуді 

ағалап, жағаламайтын, ешкімнің алдын-

да тәуелді болмайтын, �з ақылымен, �з 

білімімен �мір сүретін адам ғана бақытты 

адам.

Арақ ішетін, �зін адам орнына алмай-

тын күйеуден бала туа беретін әйелдерді 

түсіне алмаймын. Үш күндігін болжай 

алмайтын анасы, үш жылдығын болжай 

алмайтын әкесі болғаны үшін балалар ішсе 

асқа, кисе киімге жарымай жүргенін к�ріп 

жүрміз. Бұл енді ащы болса да шындық! 

:зінің балаларын тастап, алимент т�леуден 

қашып жүретін, байлығы басынан асатын 

әйелдерді паналап жүретін еркектердің 

 жазасы да қатаң болуы керек.

Бір  мысал келтірейін:  Менің үй 

жұмысыма к�мек беріп тұратын Құралай 

деген жас келіншекті  біразға шейін 

 сынап жүрдім. :зі бір айт қаныңды екі 

етпейді, сағат 11-ден бес мин�т бұрын 

келсе де, есікке қоңырау соқпай, т�мендегі 

күзетшілердің  жанында отыратынын да 

білдім. Тәртібі мен талабына риза болып, 

түскі астың үстінде отбасының жағдайын 

сұрадым. Күйеуі, он жасар баласы үшеуі 

қаланың шетіндегі бір б�лмелі пәтерді 

жалдап тұрады екен. Бәрін тыңдап алдым 

да «Балаң бүгін-ертең мектеп бітіреді, сенің 

кедейлігің балаңа, балаңның кедейлігі 

немереңе ұласып кете бере ме? Бір әрекет 

жасамайсыңдар ма?» дедім. К�зінің жасын 

т�гіп «Күйеуім арақ ішпейді, қолынан бәрі 

келеді, әр тиынымызды ішпей-жемей жи-

нап жүрміз, ең болмаса бір б�лмелі болса да 

�з пәтеріміз болса екен» деді.

Құралайдың күйеуіне жұмыс  табылды, 

�зіне бір емес, екі жерден жұмыс тау-

ып бердім, пәтердің кезегіне тұрғыздым. 

 А й т а й ы н  д е п  о т ы р ғ а н ы м ,  қ а н д а й 

тығырықтан да шыға білу әр адамның 

�зіне  байланысты. Үкіметтің міндеттерін 

жоғарыда айтып �ттім ғой...

Мемлекеттің қызметін атқара тын дар 
адал еңбек етсе, әр адам бар �мірін �зі құрып 
үйренсе, �міріміздің �згере тініне менің сенімім 
мол... Лайым солай болғай...

Кеңес �кіметінің «Коммунизмге бет бұрып 
келеміз» деген ұранына баршамыз бары-
мызша сендік, енді Коммунизмді әр адам �з 
отбасында құруға тырысу керек. Сонда ғана 
�міріміз �згереді...

«Сен �зіңді тұлға санап тұр екенсің ғой. Ал, 

жарайды тұлға бола ғой. Олай болса сен 

маған мынаны айтшы, жұмыссыздықтың, 

жемқорлықтың, азғындықтың, парақор-

лықтың, жағымпаздықтың күн сайын �сіп 

жатқанынан хабарың болмады ма?! Сен 

сияқты тұлғалар әр қаладан бір тоқал алып, 

әр қаладан сансыз пәтерлер салғызумен 

ғана айналысты, әлі айналысып келесіңдер. 

Үш жылдығын болжай алмайтын еркектің 

бірісің, сенің осы дүниеқоңыздығыңнан 

ертең ұрпағың жапа шегеді, ең болмаса 

осы с�зіме мән берсеңші. Мен сен айтып 

тұрғандай біреудің тапсырмасымен мақала 

жазып к�рген емеспін, �зің таңдап алған 

жолды маған жапсырып, мені ашындырма» 

дедім. 

Жер-жаһанды жайлаған індетке  дайын 

емес жұртшылық абдырап жатқанда дәріні 
бірнеше есеге �сіріп сатқандарды қалай 

кешіре салуға  болады?! Арыс қырылып 

ж а т қ а н д а  с е к с е н  ж е т і  м и л л и о н д ы 

қалталарына басқандарды қалай түсінуге 

 болады?! Сұрақ к�п те жауап жоқ, сондықтан 

да биліктің басында отырғандарға халықтың 

сенімі әбден жойылып біткен...

Еліміздің егемендік алғанына қуанып, 

к і ш к е н е  д е н с а у л ы ғ ы м ы з д ы  а я м а й , 

халқымыздың жалшысы болып жүрсек, 

қалталылар жемқорлықпен, тоқалдарын 

ауыстырумен ғана айна лысқан екен. 

Дүниеге тоймай тын, бірінің алдында бірі 

қыр к�рсе тетін, белгіленген, белгіленбеген 

тоқалдардың талайы күйеулерін түрмеге 

тығып жатыр.

Тоқал алсын, бірақ ол тоқалдарын �здері-
нің еңбектерімен, тапқан жалақысымен асы-
расын, ең бастысы тоқалдарын майлы шелпегі 
мол жерлерге бастық етіп қоятындарын 
қайтерсіз.

Белгіленген, белгіленбеген тоқал дарды 
жағалап, солар арқылы шаруаларын түгендеп 
жүрген, тепсе темір үзетін азаматтарға жаным 
ашиды.

Бәйбішесінің рұқсатынсыз қазақтың 
бірде-бір азаматы тоқал ала алмаған. Жасы-
рын тоқал алудың күнә екенін, екі қатын нан 
туған ұлдың екі рулы ел болатынын жұрт шы-
лыққа түсіндіру әр қаладағы Имамдардың ісі.

4р адамның санасында Джон  Кеннеди 

айтқандай «Осы мен мемлекетім үшін не 

жақсылық істей алдым?» деген ой пайда 

болмайынша, «Бүгін бір адамға қиянат 

жасаған жоқпын, бір адамның несібесіне 

қолымды сұққан жоқпын» деп, �зіне күн 

сайын есеп беретін министрлер мен әкімдер 

к�беймейінше тап қазіргі біз �мір сүріп 

жатқан Қоғамды �згерту қиын.

Тойдың емес, ойдың кезеңі!
Тойсыз қалған артистердің  аштан 

�летіндей болып жатқандары масқаралық 

қой. Мен Президент болсам, халық артисі, 

еңбегі сіңген қайраткер, мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты деген атақтарды 

алғанша жанталасып, алып алғаннан 

кейін �з міндеттерін ұмытатындардан бар 

сыйлықты қайтып алар ем. Себебі жер-

жаһанды жалмап жатқан жалмауыз індет 

кімнің кім екенін белгілеп берді.

Мен Президент болсам, жұртты та-

ластырып қоятын, ешуақытта  талантты, 

дарындылар емес, жалпаң байлықтың ака-

демиясын бітіргендер мен қалталылар, 

құйтырқы жолдар дың мамандары ғана ала-

тын сыйлық тардың к�зін жояр ем...

Осы заманның классик ақыны Ғалым 

Жайлыбайдың бір емес, екі рет Мемлекеттік 

сыйлықты ала алмағанын айтып, Қасым-

Жомарт Кемелұлына хат жазғанмын. 

Ғалымның «Қара ғанды лагері. Қара ора-

мал» деген поэмасын күңіренбей оқу 

мүмкін емес. Ғалымның бірде-бір билікті 

мен сияқты сынағанын да к�рген емеспін, 

не үшін талантты адам шеттеп қала беретіні 

түсініксіз...

Миллиондаған салықтарын т�ле мейтін 
жемқорлардың алдында бас тарын иіп 
тұратын салық жинау шы лардың жарлы мен 
жақыбайларға ғана әлі келеді.

Салық комитетінде �здеріне тиесілі заңды 
білмейтін білімсіздер жетіп артылады. Салық 
жинаушылар бас ал десе шаш алатындар, 
оған менің әлденеше дәлелім бар. Салық 
комитеті туралы айтарым к�п, әзірше осымен 
тоқтай тұрайын.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ! Ауыл   -

дың тұрмысы ж�нделмейінше қала ның 

да жағдайы ж�нделмейді. Таң данамын, 

таңданамын да, күр сі немін. Ауылға жыл 

сайын миллиард таған қаржы б�лінетінін 

отыз жыл бойы естіп келе жатырмыз, бірақ 

ж�нделген ауыл да жоқ, қаражаттың кімнің 

қал тасына кеткенін іздеп жатқан адам да 

жоқ...

Ауыл шаруашылығы министрі сонда 
ай қарап отыра ма?! Намыс қайда?! Ұят 
қайда?! Ауылдарға барғанда  министр мырза 
неге тек қана әкімнің кабинеті мен әкімнің 
дастарқанынан кері қайтады?! 90-жыл-
дары мен авток�лікпен Қазақстанның бар 
аймағын аралап, бірнеше жылдан бері 
т�сектен тұра алмай жатқан мүгедек ана-
лармен кездесіп, �тініштерін тыңдап қана 
қоймай, іске асыра білдім. Тепсе темір үзетін 
ауыл шаруашылығының министрі де ауылдан 
шыққан азамат емес пе?! Ауылда еңбекқор 
адамдар ғана тұрады, тек оларға жағдай жа-
салынуы керек.

Қазақтың малын жаятын жерге зар болып 
отырғанын ауыл шаруашылығы министрі 
білмей, к�рмей отыр ма?! Нұр-Сұлтан 
қаласының т�ңірегінде тұратын бір ауылды 
телеарнадан к�рдік. Сол ауылдағы айналасы 
қоршалған жерді к�рсеткен екі шал «Міне, 
мынау да, анау да бір мықтылардың жері, бір 
қойымызды жая алмаймыз» деп жыламсырап 
тұр.

Тағы бір кемпір «Бір сиырым бар еді, ай-
наласы қоршалған жердің иелері жайылымға 
аяқ бастырмайды. Бір күні балам бір арба 
ш�п шауып әкеліп еді, әлгі иығына автомат 
асынғандар келіп қайтадан алып кетті, ба-

ҰЛТ ЖОСПАРЫНЫҢ ТІРЕГІ –
ӘДІЛЕТТІ ҮКІМЕТ  

(Басы 1-бетте)

Крипторхизм де – бала кезден пайда  болатын 

аурудың бірі. Ананың құрсағында бала пайда 

болған кезден бастап оның аталық безі дамиды. 

Баланың аталық безінің ұмаға түспей қалуын 

крипторхизм деп атайды. Бұл процесс баланың 

құрсақтағы алты айлығынан туғаннан кейінгі 

алты аптаға дейін болуы керек. Егер балаға жүкті 

кезінде анасы тұмаумен, қызамықпен немесе 

венерологиялық аурумен ауырса және жүкті 

әйелдерге қабылдауға болмайтын препараттар-

ды ішкеннен пайда болады. Уақыт созбай бала 

екі жасқа толғанша операция жасап, қалпына 

келтіру керек. 4йтпесе, арты бедеулікке ұласуы 

мүмкін. Бала күнінде ұма-шап жарығы (грыжа), 

қант диабеті, эпидемиялық  жемсау сияқты 

 аурумен ауырса, ол да әсер етеді.

Еркекте тестостерон, сарыдене гормоны 

(ЛГ) және фолликул жандандырушы гормон 

(ФСГ) болады. Осы гормондар мидағы гипота-

ламус-гипофиз жүйесі арқылы ұрықтың б�луіне 

тікелей әсер етеді. Бұл гормондар керекті 

ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ

к�ңіл б�леді. Асы  рауында балалары бар, 

кенеттен мүгедек болып қалған аналар 

үкіметтің ерекше қарауында болуы заңды! 

Отыз жылда мыңдаған мүгедек аналармен 

жүздестім, олардың мұңы �зімнің мұңым 

болды, қуанышы �зімнің қуанышым 

болып келеді. «Мүгедектердің тыныс-

тіршіліктерін мендей білетін бір адам жоқ» 

дегенді енді аузымды толтырып тұрып 

айтуға толық құқым бар.

Мүгедек ата-анасын сүйрелеп, жоқтық-
тың зардабын тартып �скен балаларға ана-
сынан қалған пәтерінен айырылу есебі жоқ 
соққы болатыны анық! Ойсыз шығарылған 

БЕДЕУЛІК ПЕН БЕЛСІЗДІК...
демографияға кері әсерін тигізетін күрделі мәселе

м�лшерде б�лінбесе, еркектің ұрықтандыру 

қасиеті т�мендейді. Еркектің әйелге деген 

құмарлығы (либидо) азайса, онда еркекте спер-

матогенез процесі де бәсеңдейді.

ҰРЫҚ САПАСЫ НЕДЕН 
НАШАРЛАУЫ МҮМКІН?

Монша мен саунаға жиі түсетін ерлерде 

ұрықтың сапасы т�мендейді. :йткені жоғары 

температурада ұрық әлсірейді немесе �леді. 

Үнемі химиялық заттармен (бояу, жанармай, 

тағы басқа) және радиацияның ортасында 

жұмыс істейтін ер адамдарда белсіздік кездесуі 

мүмкін. 4сіресе, әскери адамдарда жиі кездеседі. 

:йткені олар қару-жарақтың, радиацияның 

ортасында жұмыс істейді. Темекі, алкоголь, 

есірткіні шектен тыс қолданатындарда да 

бедеулік пен белсіздік кездеседі. Неге десеңіз, 

никотиннің кез келген түрі ұрықты әлсіретеді.

Сонымен қатар сыра еркектік гормон-

ды т�мендетіп, белсіздікке алып келеді. Ол 

еркектік репродукцияға кері әсер етіп, әйелдік 

гормонды �сіреді. Еркекте әйел гормоны 

к�бейсе, сүт безі �седі және ол салбырап кетеді, 

белінің майы шыға бастайды. Бұл ағзада әйел 

гормонының к�беюінің белгісі.

Аз қозғалатын, семіз еркектерде де белсіздік 

кездеседі. Ер адам семірген сайын тестостерон 

т�мендейді. 4рбір артық майда ароматаза деген 

фермент болады. Осы фермент еркектік гор-

монды (тестостерон) әйелдік гормонға (эстра-

диол) ауыстырады.

Бұ ғ а н қо сы м ш а а ғ з а д а  Д в и т а м и н і 

т�мендесе, тікелей репродукцияға әсер етеді. 

Ол кезде адамның ұрықтандыру қасиеті 

т�мендеп, әйелге деген қ ұмарлығы бол-

май ды. Д витамині Күн сәулесі арқ ы лы 

беріледі. Күннің астында к�бірек ж үріп, 

қыздырынса, ағзада Д витамині еріп, тек 

репродукцияға емес, метаболизм,  заталмасу 

процесіне жақсы әсерін береді. Антибио-

тиктер, тұмауға, суықтауға, қабынуға қарсы 

дәрілер де ұрықтың сапасын т�мендетеді.

  Сол сияқты, жігіттердің к�пшілігі бала 

күнінен шылым шегіп, спиртті ішімдіктерге 

әуес болып, денсаулығын күтпей, аяғы, белінен 

суық �ткізіп, жыныс ауруларына шалдығып, 

одан дұрыс емделмеу салдарынан белсіздікке 

ұшыраған. Қазіргі таңда елімізде бедеу әйелдер 

мен белсіз еркектердің саны теңескен 50-де, 50 

пайыз. Тағы да аталмыш халықаралық ұйымның 

дерегіне жүгінсек адам денсаулығына әсер ететін 

бірнеше фактор тіркелген. Онда 20 пайызында 

туа бітті берілетін генетикалық ерекшелік болса, 

20 пайызында экологиялық факторлар себеп 

болған. Сондай-ақ 10 пайызы денсаулық сақтау 

саласының үлесіне тиген. Ал қалған 50 пайы-

зында адамның  �зінің тікелей �мір сүру салтына 

тікелей қатыстылығы анықталған. Ендеше ұл-

қызымыздың денсаулығына сәби кезден к�ңіл 

б�ліп, тәрбиесін де туылғаннан дұрыс жолға 

қойғанымыз абзал. Отбасын құруды, дүниеге 

ұрпақ әкелуді саналы түрде жоспарласақ, дені 

сау ұрпақ қалыптаспақ. Сонда халқымыздың 

демографиясы �сіп, еліміздің қарқынды даму-

ына �з үлесімізді қосамыз. Мұны әрбір ата-ана 

жадында ұстағаны дұрыс.
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К
ітапты жазуға автордың үлкен 

дайындықпен кел генін жақсы 

білемін. Қалай дейсіз ғой?  

Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының 

әкімі болып жүрген жылдарымда сол 

кезде «Егемен Қазақстанның» бас-

шысы қызметін атқарған Сауытбек 

газеттің жұмысымен (оның бас басы-

лымды он алты жыл бойы басқарғаны, 

таралымын екі жүз мыңнан асырғаны 

баршаға белгілі)   жыл сайын күз айла-

рында жүйелі түрде келетін де, екеуміз 

дәйім ықыластана кездесіп жүретінбіз. 

К�ңіліміздің жарасып кеткені сондай, 

Сәкеңнің облысқа сапары жұма, сенбі 

күндеріне орайласуын, екі күнде бар ша-

руасын жайғастырған соң жексенбі күні, 

яғни қолға тиетін жалғыз демалысымызда 

бейресми бас қосуларымыз болуын қалап 

тұратынмын. Табиғатқа шығатынбыз. Маған 

гитарамен ән салғызатын. :зінің қолынан 

келетіні арғы-бергіден қозғап, неше түрлі 

әңгіме айту. Сол кездесулерде  Сауытбек реті 

келген тұста �мірде алға тұтар ұстаздарын с�з 

ететін. Олардың қатарында бәрінен бұрын 

4біш ағасын ауызға алатын. 4йтеуір, 4бекең 

туралы түбі бір жазатынын сол кездің �зінде 

шамалайтынмын. Сондықтан да оның атақты 

қаламгердің ойшылдығын ашып к�рсетуді 

мақсат еткен, әжептәуір к�лемді кітабын 

қолға тиісімен қызыға оқып шықтым. Шыны 

керек, қайран қалдым. Білеміз ғой, бар 

жазғанын шыққанын шыққанынша оқып 

отырдық қой деп жүрген біздің �зіміздің 

4біш туралы білмейтініміз біраз екен. Жоқ, 

біраз емес, к�п екен. 4біш тіпті адам айтса  

сенбейтіндей терең екен. Автордың еңбегіне 

қатты сүйсіндім. О баста мақала жазу ойым 

болмағаны рас.  4уелде кітап жайындағы ой-

ларымды  Парламент Мәжілісіндегі бірқатар 

әріптестеріме айтып к�рдім. Пікірлескен 

азаматтардың бәріне  де ортамыздағы 

ардақты замандасымыздың кітабы �те 

ұнапты. Осы еңбек арқылы онсыз да қатты 

қадірлейтін 4біш ағамызды одан сайын 

аспандата ардақтай бастағандарын білдіріп 

жатты. Олардың арасында баспас�з бетінде 

кітапқа пікір білдіруімді ұсынғандары да бол-

ды. Парламенттің қат-қабат шаруасынан қол 

да тие қоймады. Мына індет те есті шығарып 

жіберді ғой. С�йтіп жүргенде кітаптың Абай 

атындағы Мемлекеттік сыйлықтың бәйгесіне 

түсіп жатқанын естідім. Одан кейін іріктеу 

 турынан �ткен еңбектердің тізімі  газеттерде 

 жарияланды. Ендігі жерде үндемей қалудың 

ж�ні жоқ к�рінді. Қолға қалам алғаным 

 содан. Меніңше, мұның еш артығы жоқ. Неге 

десеңіз, кітап, (таза салалық ғылыми зерттеу-

лерден басқалары, әрине) ең алдымен, қалың 

жұртшылыққа, яғни сан алуан мамандық 

иелеріне арнап жазылады. Қаламгердің 

еңбегіне қаламгер ғана пікір білдіретін бол-

са, ол еңбектің халықтық сипаты қандай 

сонда? Оның үстіне мен �зімді әдебиеттен, 

�нерден алыс адам санамайтыным тағы 

бар. Бұлай  дегенде жұқалтаң жыр кітабым 

шыққанын, �леңдеріме жазылған әндер де 

орындалып жүргенін айтып тұрғаным жоқ. 

С�здің қадірін бір адамдай біле аламын 

дегенді айтқалы тұрмын. Бұған 4біш ағаның 

да қатысы бар. 

:міріңе �згеше әсер етіп, тағдырыңа 

тікелей ықпал жасайтын адамдар болады. 

:зім үшін орны б�лек сондай қымбат жандар  

әр саладан-ақ табылады. Мектеп бітірген соң 

біздің �ңір үшін аса  қажетті мамандықты 

қуалап, Уфаға оқуға түскеніммен, соған сай 

бүкіл �мірім мұнай, газ жағына бұрылып 

кеткенімен, бала күннен �нерге, к�ркем 

с�зге құмар күйде �скенім бар еді. Бұлай 

болуына ерекше �рнекті күйші-домбырашы 

ретінде елге  кеңінен танылған, бірнеше 

күйді нотаға түсіргізген, ұл-қызын әнге 

әуес, күйге құмар етіп �сірген аяулы анам 

да к�п жағдай жасады.   Анам мектепте 

оқып жүргенімде бізге екі кісінің есімін 

жиі айтып отыратын. Олардың бірі 4біш 

Кекілбаев, екіншісі Фариза Оңғарсынова 

еді. Аттары жастай шыққан сол кісілердің 

жазғандарын қалдырмай оқитынмын. 

Мектепте жүр генде, одан кейін �леңді 

үзбей жазатынмын. Оларым аудандық, 

облыстық газеттерге де шығып жататын. 

Атырау �ңіріне аты мәлім қаламгер Т�леген 

Берішбаевпен жарысып жарияланатыным 

есімде. Мұнайдың маңында к�птеген қызмет 

атқарып, бірте-бірте жұмысым жоғарылап, 

Алматыға ауысқанымда   4біш ағам  мен 

Фариза апаммен жақын танысып, араласып-

құраласа алдым, �зара сыйластығымыз ол 

кісілер �мірден �те-�ткенше жалғасты. 4р 

кездескен, әр әңгімелескен сайын 4біш 

ағаның соншалықты таусылып бітпейтін 

ұлан-байтақ біліміне таңданатынмын. 

4сіресе оқығанының бәрін ұмытпайтын 

ғажайып жадына қайран қалатынмын. 

 Айналасынан тек жақсылық к�ретін, 

 талантты туындының талайына ақтарыла, 

қуана мақала жазып жататын қасиетіне де 

разы  болатынмын. 4лемдік деңгейде ой 

толғайтын кең құлаштылығы, қай с�зін де 

тек елдік, мемлекетшілдік тұрғысынан айта-

тын аса биік �ресі соншалықты сүйсінтетін.  

Кітап   тоғыз тараудан тұрады. «Ұлылық 

үлағаты», «Мәдениет мәйегі», «:нер �рісі», 

«Тіл тартысы», «Тәуелсіздік толғауы», 

 «Тарих тағылымы», «4дебиет әлемі», «:лке 

�рнегі», «Т�рт  толғау» деген аттарынан ол 

тараулардың жазушы шығармашылығының 

қандай қырларына арналғанын анық 

к�реміз. Сауытбек 4біш Кекілбаевтың 

 «Жазушы» баспасынан жарық к�рген 

 жиырма томдығын,  баспас�здегі жарияла-

нымдарын, «Сыр десте» атты бес  томдық 

публицистикасын түп-түгел сүзіп шығып, 

барлығын таразыға тартып, тоғыз тарау 

толғауында қамтып �ткен. Сол тараулардың 

әрқайсысында 4бекеңнің жаһан тұрмақ, 

ғаламды қамтитындай кең құлаштылығы,  

нені жазса да, не жайында айтса да мәселенің 

бар сырын біліп барып, тереңнен тар-

тып толғайтын қасиеті, ой тереңдігін с�з 

зергерлігімен әрлейтін шеберлігі жақсы 

ашылған. «Кекілбаевтың зерттеуші зердесіне 

зейін салдық» деп �зі айтқанындай, Сауыт-

бек 4біштің «интеллектуалды парасаттың 

жиынтық тұлғасы» ретіндегі қымбат қырын 

к�рсетуге баса назар аударған. 4біштей ой-

шыл туралы арнайы кітап жазған автордың 

�зінің ойшылдығы да кісі қызығарлықтай. 

Мәдениет жайындағы толғамдарды тарата 

келіп, Сауытбек: «Тойымсыздың баюы 

мүмкін емес. Оның бақытты болуы да мүмкін 

емес. :йткені оның бақыты  – байлығы. 

Ал ол байыса да байыдым деп ойламай-

ды», деп ой түйеді. Ал бұл түйінге 4біштің 

«Мәдениет – �мір сүру �нері» деген бір 

ауыз с�зі қозғау салып жіберген. Бір ауыз 

с�з демекші, автор 4біштің қанатты с�зге 

айналғалы  тұрған талай с�зін жіпке тізіп 

шыққан. Айталық, сонау 2002 жылы кітап 

авторына берген сұхбатының бір тұсында 

 жазушы  к�сіле с�йлеп отырып: «Қуды-

қашты әңгімеге құлақты жаман үйрете 

бермеген дұрыс. Құлақ бұзылса, құлық 

бұзылады» деп  салады. Сонда сұхбаттасушы 

Сауытбек с�зді амалсыз б�ліп: «4беке, мына 

айтқаныңыз дайын тұрған  мақал екен...» деп 

қалады. Қазіргі уақыт ол с�здің қаншалықты 

дұрыс тығын к�рсетіп беріп отыр ғой. Қуды-

қаштыдан құлақ тұнатын болды, содан құлық 

бұзылып тынатын болды. 4біштің «Бағалай 

білмегенге бақ тұрмайды, қуана білмегенге 

құт қонбайды» деген сияқты талай с�здері 

бүгінгі күнде сілтемесіз пайдаланылып жүр. 

Қаламгер бағының ең бір баяндысы да осы 

– авторлығынан айырылуы, с�зінің �зінен 

кетуі, халыққа халықтың с�зі болып жетуі.  

Жоғарғы Кеңес Т�рағасы, яғни елдегі екінші 

адам болып тұрған жерінен аяқ астынан Пар-

ламент тарайтын кезде айтқан «Аттан түскен 

ақырет емес. Тақтан түскен тақсірет емес. 

:зіңнің басыңнан бақ ауса да, еліңнің ба-

сынан бақ аумасын» деген с�зі де Кекілбаев 

кеңдігінің бір к�рінісі болатын. 

«Бір бойында жазушының, ақынның, 

драматургтың, аудармашының, мемле-

кеттік қайраткердің, саясаттанушының, 

тарихшының, философтың, мәдениет-

танушының, �нертанушының, әлеумет-

танушының, публицистің, журналистің, 

шешеннің таланты тамаша тоғысқан, соның 

бәр-бәрін далалық данышпандықтың 

қайнарынан суарған 4біш Кекілбаевтың 

шын мәнінде феномен құбылысқа жататыны 

қазірдің �зінде талас тудырмай ды» дейді кітап 

авторы. Ағасының қымбат қасиеттерінің 

бәрін Сауытбек әбден жеріне жеткізе тал-

дапты, жазған, айтқан терең ойларының 

бәрін інілік ізетпен, б�лекше құрметпен 

түсіндіріпті. 4біш Кекілбаевтың прозасы 

жайында әдеби сын да аз жазылмаған, дис-

сертациялар да қорғалған, «Абылай хан» дра-

масы, �леңдері ж�нінде де аз с�з етілмеген. 

Осыны ескергендіктен, автор қаламгердің 

бұрын арнайы түрде к�п зерттеле қоймаған 

тарихи баяндарына, мәдениеттанушылық 

зерттеулеріне, �нер, әдебиет, саясат туралы 

ой-толғамдарына, туған жері Маң ғыстаудың 

�ткені мен бүгініне арналған еңбектеріне 

б а с а  т о қ т а л а д ы .   Е ң  а л д ы м е н  о н ы ң 

ойшылдық қасиетін ашуға ұмтылады. Сол 

мақсатына Сауытбек толық жеткен. Мұны 

басын ашып айту керек. Абдрахмановтың 

кітабынан кейін біз Кекілбаевтың шын 

мәніндегі кемеңгерлігін анық к�ріп, 

4біш ойының тереңдігін бұрынғыдан 

да айқынырақ ашып, бұрынғыдан да 

жақсырақ біліп отырмыз. 4біштің сек-

сен жылдығына елордада берілген аста 

қазақ с�зінің бүгінгі бір биігі 4нес  Сарай 

ағамыз айтқан «4біштің ұлылығын 

ш ы н д а п  т а н у  С а у ы т б е к т і ң  о с ы 

кітабынан басталады» деген ойдың еш 

артығы жоқтай к�рінеді маған. 4біштің 

данышпандығы жайында бұл кітапқа 

дейін де ауық-ауық айтылғанымен, 

Кекілбаев кемеңгерлігін арнайы кітап 

жазып тұрып, оның талантының 

алуан қырын (айтқандай, 4біштің бар-

ша қырын алдымен нақты-нақты атап, 

 санамалап �тіп, «Кекілбаев кеңістігі» деген 

мақала жазған Қуаныш Сұлтанов бола-

тын, оны да Сауытбек қадап айтып �теді) 

осыншалықты тиянақтылықпен дәлелдей 

тұрып ашып к�рсеткен, мыңжылдықтар 

тоғысында біздің топырақтан дүние дидары-

на әлемдік масштабтағы тағы бір ғажайып 

ойшыл қосылғанын толық танытқан еңбек 

Абдрахмановтың осы кітабы болды дейміз. 

4р нәрсені �з атымен атау ж�н. 4р нәрсенің 

бағасын �з уақытында берген ж�н. Бұл 

кітап бізді �зіміздегі алыптарды алдымен 

�зіміз тануға, содан кейін әлемге лайықты 

танытуға үндейді. Тіпті сондай үлгіні 

к�рсетеді деу де еш артықтық етпес. Мен 

Сауытбектің кітабы орыс тілінде, кейіннен, 

бәлкім, басқа тілдерде де шығатынына 

сенемін. Оны оқыған басқа жұрттың адам-

дары қазақ қаламгерінің Жаратқан Иеден 

б�лекше қабілет біткен ерекше жан екенін 

білетін болады. 4біш �мір бойы талмай 

ізденумен �ткен,  гуманитарлық саладағы 

ілім-білімнің барлығын дерлік меңгерген, 

соның арқасында к�ркем с�здің де, к�сем 

с�здің де классикалық үлгілерін қалдырған 

шын кемеңгер. Бұл кітап арқылы  4біш 

феномені ойшылдыққа о бастан бейім 

далалық даналықтың заңды жемісі екенін 

тағы да к�ріп отырмыз. Бұл біздің бар-

шамыз үшін үлкен олжа. Кітапқа жазған 

алғы с�зін Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың:  «Елбасымыз Нұрсұлтан 4бішұлы 

Назарбаевтың «Алаштың әлем алдындағы 

бетке ұстар ірі тұлғаларының бірі» деген 

бағасы қазақ әдебиетінің классигі, даныш-

пан ойшылымыз, к�рнекті мемлекет және 

қоғам қайраткері 4біш Кекілбаевтың қадір-

қасиетін дәл танытады» деп бастауының 

мәні зор. Бізге 4біш сияқты әлем алдында 

бетке ұстауға келетін ірі тұлғалар керек. 

Ондай тұлғаларды алдымен �зіміз тануымыз 

керек, �зіміз таныған соң барып бүкіл әлемге 

 танытуымыз керек. Ұлттың рухани байлығын 

жасаған ұлы тұлғалардың қатарынан 4біш 

Кекілбаев лайықты орын алады. «Қазақ 

халқының әлемдік  �ркениет  биіг іне 

к�терілу жолындағы ең жарқын жеңісте-

рінің қатарында Кекілбаевтың шығар ма-

шылығын алға тоссақ, еш жерде, ешқашан 

қысылмайтын боламыз. Қайта мақ танатын 

боламыз» дейді  Сауытбек  Абдрахманов. 

Сан түрлі себептерге  байланысты біздің 

жаһандық жарысқа материалдық байлықпен 

қосылуымыз қазірге қиындау да шығар, бірақ 

рухани байлық жағынан қандай бәйгеге де 

қысылмай қосыла аламыз. Рухани байлығы 

мол халық асты да, үсті де қазынаға толы 

мынандай ұлан-байтақ жерде отырып, 

тазалықты, туралықты ұстана отырып, 

қалайда материалдық байлығын да мол ете 

алады.  Осы кітап соған сендіреді. Бұл кітап 

біздің �зімізге сенімімізді арттыра түседі. Бұл 

кітап біздің ұлттық мақтаныш сезімімізді 

күшейте түседі. Ал ұлттық мақтаныш сезімі  

– ұлт темірқазығы. 

С�зімнің соңында мына жайды да 

айтпақпын. Кітап авторы �зінің �мір жо-

лын  4біш Кекілбаевтың �мір жолына 

ұқсатуға тырысқанын к�реміз. Университет 

бітірген бетінде «4біш Кекілбаев кинода 

істейді ғой, ондай кісі біледі ғой» деп киноға 

барған. «Социалистік Қазақстанға» шақыру 

алғанында 4біштің де редакция қызметкері 

болғанын ойлаған. Партияның Орталық 

комитетіне де «4біш ағам да он жылдай ЦК-

да қызмет істеді ғой» деп барған. Мәдениет 

министрінің бірінші орынбасары кезінде 

алдымен :збекәлі Жәнібеков, кейіннен 

4біш отырған кабинетте отырған. Одан 

соң 4біш басқарған бас газетті басқарған. 

Ал қазір 4біш ағасы депутат болған Пар-

ламентте... «Маған осының бәрі тектен тек 

қиюласпағандай к�рінеді. Қайткенде де 

ес білгелі 4біш ағаны қаламгер ретінде де, 

қайраткер ретінде де, адам ретінде де алдыма 

ұстап, үйренерлік үлгі тұтып келгенім анық. 

Үлгі тұтып �тетінім де анық. Үлгі үйренем 

дегенге 4біш Кекілбаев – �згеше �неге» 

дейді �зі. Автор үздік үлгіден үйрене білген. 

Содан да 4біштің �мір жолындағы бар 

белестердің бірінен кейін біріне к�теріліп 

келеді. Онда Сауытбектің енді 4біш ағасы 

бағындырған тағы бір биікке к�терілуін 

тілейік. 

О
лай дейтінім, Роза бағзы заман дра-

матургтерінің байламына бағынып 

жұмыс істейтіндігіне к�зім анық 

жетті. К�п құпия осы жерде к�міліп жа-

тыр. Бұрын «режиссер» деген ұғым шықпай 

тұрған кезде драматургтің �зі осы функцияны 

атқарғанын жақсы білемін. Гете мен Лессинг 

сияқты алыптардың �зі драматургиялық 

дүниелерін театрдың ашылуынан әлдеқайда 

бұрын жазған. Театр тапшылығы тұсында 

екеуі де шығармаларын �зі режиссер, �зі 

 актер болып отырып жазғаны тарихтан белгілі. 

Пьесаның оқылуы үшін!

Роза сол жанкешті драматургтерді есіме 

түсірді. Ол сахнаны к�ріп отырып, к�ріп 

отырға ныңыз не, жүрегімен сезініп оты-

рып жазады екен. Ол кейін режиссердің 

теңтуындыгер болуына алдын ала барлық 

жағдайды жасап отырып жазады екен. Ол 

р�лдерді сомдайтын артистердің эмоциясы 

мен темпераментін ескере отырып, �зі әр 

р�лді ойнап отырып жазады екен. Содан да 

мен оның пьесалар жинағын шаршамай оқып 

шыққан екенмін. Бұл �з алдына. 

Бұған қоса, Уақыт пен Кеңістікті ерекше 

сезінгенімді қайда қояйын?! Содан да болар, 

«Сарра» драмалық шығармалар жинағын оқып 

шыққаннан кейін �ткен ғасырдың аяғындағы 

оқиғаларға экскурс жасап кеткеніме таңғала 

қоймадым. Екі аралықта к�сіліп жатқан ширек 

ғасыр ішіндегі талант тағдыры талай нәрсені 

еске түсірді: С�з бар ма, 1996 жылы «Мәңгілік 

бала бейне» пьесасы алғаш рет 4кемтеатрда 

тақырып: тағдыр тәлкегі. Ал құдай о басында 

сана берген адамға даналықтың соқпай кетуі 

– сирек жағдай. Дегенмен, бұл шақ жастық 

қасиеттен ада болатын кез екеніне де қарсы 

шыға алмайсың. Дауласу қиын, бұл – «бірі 

кем дүниеден» де асып кететін ақырзаман 

құбылыс. Осындай бір сызықтың бойында 

кездесуі тіпті мүмкін емес екі қасиеттің адам 

бойында �мір бойы болуы екіталай. 

Десе де, жаратылысы б�лек жазушы Роза 

Қажығалымқызы қос қасиетпен әлі күнге 

дейін қоштаспағанын байқау қиын емес. 

Үнемі бірге. Қай кезде де. Осыдан ширек 

ғасыр бұрын да. Қазірде де. Жазушы-драма-

тург амплуасын айқындап тұрған осы құдіретті 

құбылыс оның мәңгілік бойтұмарындай 

к�рінеді. Жасағанның шеберлігінде шек жоқ. 

Құдай берген қасиетті одан әрі дамыта білген 

Роза феноменінің күретамыры осыдан нәр 

алып тұр. Айтары жоқ, данаг�йлігі болмаса, 

адам отызға жетпей әлемдік масштабтағы 

 кесек тақырыпты жеріне жеткізіп жаза ала 

ма? Салиқалы жасқа бет бұрған кезде  бойында 

жастық қасиеті қалмаса, қанша жерден 

ақылг�й болса да, жастықтың қадірі мен күш-

қайраты туралы философиялық тұшымды 

туынды тудыра ала ма? Жоқ. Бір анық: баяғы 

жас Розада ақылмандық қасиет болғанын, 

қазіргі парасатты Розада жастықтың оты 

�шпегенін жазушы-драматургтің әр кезеңде 

жазылған атышулы екі туындысы дәлелдеп 

тұр.  Автордың адами қасиеттері  оның 

жазушылық шеберлігін айқындайтыны – 

адам бойынан табылатын Кеңдік пен  Тарыну 

категорияларына құрылғаны – Розаның 

ең бастапқы ұтқырлығы. Драмада Кеңдік 

категориясы Ибрагим пайғамбарға деген 

Сарраның адалдығы арқылы әдемі �ріледі. Ал 

Тарыну категориясы Ажарға деген қызғаныш 

сезімімен сабақтасып жатыр. Сарраның ішкі 

жан дүниесіндегі осы антогонистік емес екі 

сезімнің алма-кезек арбасуы монолог арқылы 

да, диалог арқылы да к�рерменнің �мір 

 туралы ойлануына, адамның �зін �зі тануына 

тәрбиелейтіні – драма авторының ең басты 

творчестволық ерлігі.

Осының бәрі Розаның тарихи оқиға мен 

конфликт характеріне деген интеллектуалдық 

және эмоционалдық к�зқарасының дұрыс 

қалыптасқанын білдіреді. Автор аталған 

шығарманы жазуға бірден отыра салмаған. 

Бір қарағанда пьеса фабуласы – ғасырдан 

данаг�йлігі болмаса, 

емдік масштабтағы

не жеткізіп жаза ала

бұрған кезде бойында

аса, қанша жерден 

қтың қадірі мен күш-

офиялық тұшымды

Жоқ. Бір анық: баяғы

қ қасиет болғанын,

ада жастықтың оты 

матургтің әр кезеңде 

туындысы дәлелдеп

 қасиеттері  оның

н айқындайтыны – 

КЕМЕҢГЕРЛІКТІҢ 

ҚҰДІРЕТТІ 
құбылыс құпиясы

көкжиегін ашқан

біш Кекілбаевтың туғанына  сексен 
жыл толған тойы айта қалғандай, 
ұзақ уақыт айта жүретіндей 
дүркіреп өтті . Өз қадірімізге 
өзіміз жететін ұлағатты ұлтқа 
айналғанымызды сонда тағы бір 
сезіндік. Президенттің Ақтауға 
арнайы баруының өзі неге тұрады! 
Жазушының ескерткішін ашып, 
салиқалы сөз сөйлеуі барша 
жұртты толқытқанына Әбіш атын 
алған алаңда куә болдық, бәріміз 
тебірендік.  Сол тойға орайлас Ме-
реке, Есенғали, Ғарифолла інілерім 
қыздың жиған жүгіндей етіп 
шығарып берген көптом дықтардың, 
энциклопедияның қатарында 
Сауытбек Абдрахмановтың «Абыз 
Әбіш» атты кітабы да қомақты тарту 
болған еді. Бұл да бірлігіміздің, елді-
гіміздің жарасымды жоралғысы еді.

Бақтықожа ІЗМҰХАМБЕТОВ,
Мәжіліс депутаты

үниеде драмалық шығарманы оқығаннан азап нәрсе жоқ. Қиын 
процесс. Драматургия – ұжымдық еңбектің бастауы. Толыққанды 
спектакльді көрмей, бәрібір көңілің көншімейді. Драматургиялық 
ансамбльді сезініп, шығарманың табиғатын тұтастай ұғынғанға не 
жетсін?! Әйтсе де, дарынды драматург Роза Мұқанованың Қазақстан 
Республикасының 2020 жылғы әдебиет пен өнер саласы бойынша Абай 
атындағы Мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған пьесалар жинағын демімді 
ішіме алып отырып оқып шықтым. 
Мұның сыры неде? Тіл мен стильдің ұшқырлығында ма? Әлбетте! 
Мұны салған бетте мойындайсың. Алайда шетінен шешен адамдардың 
әрлі әңгімесін ауылында жастайынан құлағына құйып өскен,  жазушы 
әкесінің ең бірінші оқырманы болып, сөз өнерінің қыр-сырына қанып 
өскен Розаның бұл қасиеттерін бұрыннан білмеймін бе? Оның несіне 
таңғалып отырмын? Гәп басқада жатқанын ішім сезеді. Бірақ ол 
не, бәсе?! Ұзақ ойландым. Ақыры таптым. Айтайын-ау, бұл – Роза 
драматургиясының алтын діңгегі. 

Ә
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қойылып, әлі күнге дейін қазақ театрларының 

сахнасынан түспей келе жатқаны біздің 

тарихымыздағы сирек жайт екеніне ешкімнің 

дауы жоқ. Енді мына «Сарраға» да алғашқы 

пьесаның ғұмыры бұйыратынына ешқандай 

күмән қалмады. 

Розаның құлдыраңдап жүрген қыз кезінде 

жазған «Мәңгілік бала бейнесін» оқыған 

жұрт аузын ашып, к�зін жұмғанын әлі ұмыта 

қойған жоқпын. «Міне, талант!» дей тұра, 

оның бойындағы асқан дарынның қайнар 

бастауы неде екенін ешкім бажайлап жат-

пады. Зиялы қауым да. Биліктегілер де. Сүт 

бетіне шыққан қазақ интеллигенциясы жас 

талантқа таңдай қағудан әрі аса алмады. Бірді-

екілі түйенің үстінде кетіп бара жатып айтыла 

салған «непредметный разговор» болмаса, 

қазақтың әдеби ортасында резонанс тудырған, 

жаңа туған ай секілді тың үрдіске сол кезде 

терең баға берген ешкім есімде қалмапты. Ал 

тоқсаныншы жылдардың орта тұсында билік 

басындағылардан салиқалы с�з есту сараң 

байдың етегіңе салып беретін бір уыс бидайын 

дәметкенмен тең еді. Ұзын с�здің қысқасы, 

Роза талантының сырына ешкім терең 

үңілмеді. Үңілсе, «Ақыл тоқтатып үлгермеген 

отыздағы балаға Мемлекеттік сыйлық берудің 

ж�ні жоқ» деп билік т�ңірегіндегілер шала 

бүлініп, шалшыққа түсер ме еді?! 

Қолымызды жүрегімізге қойып айтайық, 

сол кезде Розаны Роза қылып тұрған контрасқа 

толы қос қасиетті к�ретін к�з болмады! Барды 

бағалауға �реміз жете қоймады! :кінішті! 

 Десек те, бұдан Розаның ештеңесі кеткен 

жоқ.  Рас-ау, талантты адамның атақ үшін 

арпа лысуға уақыты да, ындыны да болмай-

тыны бесенеден белгілі. Шығармашылықтан 

 шырайын тапқан Роза шабытты жылда-

рын уысынан шығармай, туындыларының 

қатарын толассыз толтырудан танбады. 

Басқасын айтпа ғанда, ұлы Мұхтар 4уезовтің 

әңгімесін сахналап, айды аспанға шығарғаны 

әдеби ортада таусылмайтын жырға айналғаны 

әлі есімде. Талант �зінің атын шығару үшін 

емес, ең ал  дымен, �ркениеттің ең басты 

міндеті: ха лық ты ойлай білуге үйретумен 

айналысаты нын дәлелдеп берудің жарқын 

мысалы осы болар.  Енді, міне, жиырма 

жылдан аса бере Роза бізді тағы да талантына 

тізерлетіп қойды. :мірге «Сарра» спектаклі 

келді. Философия лық астарды ашу үшін 

ғажап психологиялық иірімдерді шебер 

қиюлас тырған жазушы-драматургтің дәл 

осы еңбегі енді бізді оған терең үңілмесімізге 

мүмкіндік қалдырмағаны да – басы ашық 

әңгіме. 11 қыркүйек күнгі «Егемен Қазақстан» 

газетінде �зім құрметтейтін қаламгерлердің 

бірі Оңайгүл Тұржан к�лемі шектеулі шағын 

мақаласында Розаның әр туындысын терең 

талдаудың жолын тауып, индукциялық 

ойдың үйренерліктей үлгісін к�рсетіп беріпті. 

Сондықтан да оның бәрін қайталаудан қаша 

отырып, барынша дедукциялық ой қорытуға 

құмартып отырғанымды жасырғым келмейді. 

Сонымен... Роза Мұқанова феноменінің 

сыры неде? Недесі сонда, жалпы �мірде 

адамның бойынан бір мезгілде табыла кетуі 

�те қиын, бірі болса, бірі болмай діңкелетіп 

қоятын, әсіресе шығармашылық адамына ауа-

дай қажет киелі қасиеттер сол кезде де, қазірде 

де Розаның бойынан табылып тұрғанында. 

Айтары жоқ, қайран, жиырма бесте жастық 

қасиет (иә, иә, жастық та қасиетке жатады) 

тұрмақ, жастықтың �зі жалындап тұратыны 

– заңдылық. Бірақ сол �рімдей жас адамда 

даналық бола ма? Ақылмандық бола ма? Айта 

алмайсың. 4рине, бұл – кездейсоқтық емес. 

Жаратылыс солай. Оңды-солын танып, ақыл 

тоқтатар кезде ше? С�з жоқ, адам біткеннің 

бәрі алпысқа келіп, ақылман болып кетпейді. 

Ата сақалы аузына түскенше ақыл қонбай 

кеткендер қаншама?! Бірақ бұл енді басқа 

толағай тренд. :йткені драманың адам жанын 

селт еткізер тылсым күші дәл осы автор жаны 

мен шығарма қанындағы ақық органикада 

жатқанына бас қатырудың қажеті жоқ. 

Ойымызды «Сарра» арқылы �рбітейік. 

Бас кейіпкер Саррада Ибрагим пайғамбарға 

қарсы с�з айту салты табиғатынан болмағаны 

белгілі: «Иә, пайғамбарым! Хақ Тағаланы сен 

қалай сүйсең, мен сені дәл солай сүйем. Ол 

– әділ! Ол – мінсіз! Ол ешкімнен туылмады, 

ол ешкімді тудырмайды! Сенің Тәңірің сені 

сүйгендіктен мені саған жұп етті. Ол менің де 

Тәңірім! Сен осыны ұмыттың? Ажарды мен 

жұп еттім саған, пайғамбарым! Жанымның 

жомарттығы, к�ңілімнің пәктігі, сезімімнің 

ақтығы, иманымның хақтығы деп түсін. 

Ажарды мен қостым саған!». Сарра Ажарға да 

әкіреңдеп әңгіме айтпайды: «Қандай ажарлы 

едің, Хаджар! Ажар десем ше? Сен менің 

сүйегіме дақ салмайтын, �рісімді кеңейтіп, 

дәулетімді асыратын ажарым болсайшы!». Дәл 

мұндай сахналық сылбыр ситуация к�рсем, 

к�зім шықсын? Характерлер конфликті 

қайда? Драматург Ақиқатты осылай іздеуші 

ме еді? Ең аяғы, интригасыз драма болған ба? 

Болады екен. Таңғалмасқа шара жоқ, 

автор �мір шындығын ашу үшін конфликтіні 

сырттан іздемейді, басты образдың ішкі 

аласапыран сезімі мен гуманистік ақыл-

ойынан іздейді. Роза Мұқанованың аталмыш 

пьесасындағы басты конфликт кейіпкерлердің 

қақтығысына құрылмай, Сарраның �зінің жан 

дүниесіндегі рухани арпалысқа негізделгені 

– ұлттық драма жанрындағы соны ізденістің 

жемісі. Осы тәсіл арқылы ол драмалық шығар-

мадағы ең басты компонент болып табылатын 

конфликтіні жоғары деңгейге к�теріп әкеткен. 

Автордың дәл осы шешімі �мірдің шындығын 

к�рсетумен шектелмей, одан да биік тұрған 

Ақиқат категориясын анықтауға ұмтылған. 

Пьесаның ең басты құндылығы осында жатыр. 

Керек десеңіз, Роза жолы – түрен түспеген 

тың соқпақ. Осы дүниетанымдық әлем оның 

драматургиялық стиліне айналып үлгергені 

– қазақ театр �нерінің жаңа сапалық сатыға 

к�терілгенінің айқын белгісі. 

Адам жанының ішкі мүдделері мен 

қасиеттерінің қақтығысына құрылатын кең 

тынысты коллизияға қашанда құштар Роза 

Мұқанова «Сарра» пьесасында Ақиқатқа жаңа 

жолмен жеткені – туындыгердің ең басты 

тылсым тапқырлығы. Адамдар арасындағы 

дәстүрлі тартыстан г�рі адам жанының �з 

әлемінде қым-қиғаш қарама-қарсылыққа 

толы аласапыранмен аласұрып арпалы-

суы – суперконфликтінің заңғар нүктесі. 

Розаның аталмыш шығармада парасатқа толы 

психологиялық түйінді шеберлікпен шешкені 

ең алдымен қуантады. Олай дейтініміз, дәл 

осының астарында �мірдің талай Ақиқаты 

 жатыр.  Контрасты қасиеттерді  басты 

кейіпкердің ішкі әлемінде тиімді типтендіру 

арқылы драматург Сарраны монументальды 

образ деңгейіне жеткізе білген. Дау жоқ, бұл – 

шеберліктің шыңы.

Роза Сарра образын сомдау арқылы біз 

�мірде жиі қолданатын «жақсы адам» мен 

«жаман адам» деген ұғымдардың мүлдем дұрыс 

еместігін дәлелдеп отыр. Шынында да солай: 

біреуге жаман к�рінетін адамды басқа бір 

пенде �з идеалындай қабылдайды. Бір адам 

адалдықтың эталонындай бағалайтын кісіні 

б�тен біреу иттің етінен жек к�ріп тұратыны 

тағы рас. Сондықтан да кез келген адамның 

іс-қимылы дәл сол кездегі оның к�ңіл күйі 

мен эспрессивтік деңгейіне байланысты 

болатыны – басы ашық ақиқат. Міне, Роза 

осы моментті д�п баса білген. Драматургтің 

идеялық шешіміне қателіксіз апаратын анық 

жолды қапысыз таба білген авторға сондықтан 

да риза боласың.

Сарраның жан дүниесіндегі конфликт 

ғасырға келе жатқан аңыз болмаса да, к�зі 

ашық, к�кірегі ояу адамның к�бі баяғыдан 

білетін мистерия жанрындағы сюжет. С�з 

арасында айта кеткеннің артықтығы жоқ, 

�з шығармасына атүсті қарайтын авторға да 

осылай к�рінетіні – айтары жоқ  аксиома. Ал 

Роза мұндай оңай жолдың түпкі нәтижеде 

опа бермейтінін о  басынан ұққаны – 

 басыбайлы батыл бастама. Оның абырой 

әпермейтін әдістен саналы түрде бас тартқаны 

пьесаның �н бойынан байқалады. К�з 

қиығын салғаннан сезесің,  Розаны  мистерия 

жанры тіпті де қызықтырмаған. Парадокс 

 сонда, тарихты әрлі-бері т�ңкерген (бір ғана 

мысал: «Қожалар» мақаласы) автор алып 

отырған сюжетіне емес, сол сюжеттің ішкі 

мәнін, дәлірек кестелесек, жанның ішкі 

иірімдеріндегі адами қасиеттердің арпалы-

сын ашуға ат басын алаб�тен бұра білген. 

Дәл осы мүлтіксіз мүдде оның жазушылық 

кредосының кіршіксіз қалпын бұл жолы да 

сақтап қалғанына қатты қуандым. 

Айтары жоқ, Роза – алғашқы әңгімесін 

жазған он екі жасынан бүгінгі күнге дейін 

Ақиқатты іздеп келе жатқан сақа суреткер. 

Керек десеңіз, оған осы абыройынан асқан 

атақтың да керегі жоқ. Сондықтан да �зі 

шыққан биіктен енді т�мен түсуді қаламайтын 

Роза қашанда �зінің �мірлік философи-

ясын іздеуден жалықпайтынын аталмыш 

енбегінде де шегелей түскен. Қарсы дау 

айту қиын, бұл – сарқылмайтын таланттың, 

тайғанамайтын табандылықтың жарқын 

үлгісі. Ғабит Мүсірепов пен Андре Моруа 

секілді керемет психологтарды айтпағанда, 

әйел жанын әйелден артық кім ұққан?! Дей 

тұра, драматург үшін әйел жанын ұғу аздық 

етеді. Сол нәзік жанның бүкіл болмысы мен 

табиғатын �нер арқылы айшықтау, тіпті сол 

арқылы ойдың биігіне жету үшін әйел міндетті 

түрде ақылман болуы тиіс. Бұл – қадап айтар 

басты қағида. 

Моруа демекші, Андренің атақты №9837 

афоризмі еске түсіп отыр: «Женщина может 

быть личностью или вещью. Она – личность, 

если не испытывает зависимости от человека, 

которого любит, если она хозяйка своих суж-

дений и планов, своего тела и мыслей. Она 

– вещь, если позволяет обращаться с собой 

как с вещью, может быть прекрасной и дра-

гоценной, но не имеющей собственной воли, 

подчиняющейся желаниям и капризам хозяи-

на, – нечто вроде приятного блюда, утоляю-

щего голод». Міне, осылай! 4йел, әсіресе с�з 

киесіне құлдық ұрған әйел бар нәрседен азат 

болуы керек. Тұлға болуы үшін! Басқа жұртты 

тамсандыруы үшін! Оларды тіршіліктің шым-

шытырық ережелеріне бағынудан б�лек, 

�згеше �мір сүруге тәрбиелейтін менторлық 

дәрежедегі Тұлға болу үшін! Тағы бір анық: 

Роза – осындай зәу биіктікті бағындырған 

қайраткер. Ширек ғасыр бұрын к�зімізге 

к�рініп тұрған құбылысты түсіне алмағанымыз 

да осы Тұлғаның тылсымға толы сұлу да таза 

жаны мен ішкі әдемі әлемі құлпының кілтін 

таппағанымыздан болғанына бәс тігемін. 4лі 

де сол сиқырлы кілттің қайда жатқанын жыға 

танып, жете сезініп тұрғанымыз да шамалы. 

:йткені тылсымға толы тереңдіктің түбіне 

жетіп, құдіретті құбылыс құпиясына толық 

және түпкілікті жету қашанда арман болып 

қалары хақ. Даналық диалектикасының дра-

матургиясы қашанда мәңгілік бала бейнесінде 

жұмбақ болып қалатыны да сондықтан! 

Бұл – таза таланттың мәңгілік тартылыс 

күші! Құдіретті күш! Оқырман мен жазушы 

арасындағы гармония салтанатын бедерлейтін 

осы қуатты күшке қашанда қол соғып жүрудің 

�зі де бір бақыт екенін осыдан кейін барып 

білесің! 

Шархан ҚАЗЫҒҰЛ 
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КазГУ-дың бас корпусында �ткен 

оған университет оқытушылары мен 

студенттері ғана емес, сол уақыттағы 

Алматы зиялыларының к�бі  келіп 

қатысқаны есімде. Жүздесуде қонақтар 

�здерін �те жақсы жақтарынан к�рсете 

білді. Мәдениетті жүріс-тұрысы, жара-

сымды киім киісі және терең де тиянақты 

с�здерімен жиналғандарды баурап алды. 

Жиын соңында Шыңғыс аға Айтматов 

сол кездегі жазған шығармаларының 

денін қазақ оқырмандарына шеберлікпен 

 аударып жеткізген сыншы, марқұм Қалжан 

Нұрмаханов рухына бас иетінін айтса, 

Юрий Казаков Мәскеуден Алматыға 

келген осы сапарында жазушы 4бдіжәміл 

Нұрпейісовтің «Қан мен теріндегі» 

жаңадан жазылып біткен бірінші кітап – 

«Ымырт» романымен танысып, аударып 

к�руге ниетті екенін с�з етті.

О с ы д а н  к е й і н  о қ ы р м а н д а р д ы ң 

құр метті қонақтардан қолтаңба алуы 

басталған. Екі-үш қатар боп тізілген 

кезек тегі қыз-жігіттер алға ентелей к�з 

тігуде. Біреулерінің қолында Шыңғыс 

аға Айтматовтың «Жәмила», «Бетпе-

бет», Юрий Казаковтың «Осень  дубовых 

лесах», «Арктур – гончий пес» кітап-

тары. Қалғандары с�з етіп отырған 

қос қаламгердің «Огонек», «Юность» 

журналдарындағы әңгімелері шыққан 

н�мірлері мен түрлі дәптер, блокнот-

ты ұстап алған. Ескерткіш үшін қол 

қойғызып алмақ. Соларға қарап тұрып 

кезегім жақындағанда ғана байқадым, 

алдымда орта бойлы, аққұба �ңді, қимылы 

ширақ жігіт тұр. Автограф иелеріне екеуміз 

қатар жеттік. Ол Шыңғыс Т�реқұлұлына 

жазушының сол жылы Алматыда шыққан 

«Тау мен дала хикаялары» жинағын, ал 

мен Юрий Павловичке Мәскеудің ВДНХ 

кешеніндегі Қазақ КСР-і павильоны 

 бейнеленген открытканы ұсындым.

Ахат ағаңды ең алғаш рет осылай 

к�ргенмін, айналайын! Одан соң ол оқиға 

есімнен мүлдем шығып кеткен. Содан 

4 айдан кейін, бұл 1965 жылғы қаңтар, 

университетте қысқы сессия басталған. 

Ондағы сынақ, емтихандардың бәрін 

жақсы бағаға тапсырдым. К�ңілімнің 

к�теріңкі болғаны соншалық, жалғыздан 

жалғыз киноға барғым келгені. Бар-

дым да. Жатақханаға кештетіп орал-

сам, б�лмедегі қыздардың бәрі ұйықтап 

қалыпты. Шам жақсам, оянып кетеді. 

Ренжиді. Осыны сездім де сырт киімімді 

т�сек үстіне қалдырып, портфельмді 

к�терген күйі үшінші қабаттағы жатақхана 

кітапханасына беттедім. Ойым – сонда 

барып, Ақмоладағы әке-шешеме бірінші 

семестрді аяқтағаным туралы хат жазу. 

Түнгі сағат 10-11-дің кезі ғой. Оқу залында 

к�п ешкім жоқ екен. Қуанып кетіп шет 

жақтағы оңашалау орынға жайғастым. 

С�йттім де хатымды жазуға кірістім. Міне, 

сол кезде бүйір жағымдағы алыс столда 

отырған бір жігіттің мен жаққа жалтақтап 

қарай бергенін к�зім шалып қалды. «Бұл 

кім?» деймін таңданып. Жазуымды жазып 

болғанда барып есіме түсті. «Күздегі кезек-

те к�рген жігіт... Иә.., иә, сол!». Ішімнен 

осылай деп есікке беттей бергенімде: 

«Тоқтай тұрыңыз, қарындас! Сізбен бірге 

мен де біраз жерге жетіп қалайын» деген 

жаңағы бейтаныс жанның әзіл аралас үнін 

естідім.

...Міне, екеуміз дәлізге шықтық. Ол 

с�йлеп келеді. Даусы ашық. Жүзі жар-

қын. Мінезі қарапайым. Айтқан с�зі-

нен ұққаным: Павлодардан екен. 4кесі 

1942 жылы соғысқа аттанып, майдан-

нан оралмапты. Анасы мен ағалары бар. 

Олар сонда. Керекуде. :зі 1958 жылы 

орта мектепті үздік бітіріп, туыстарының 

ақылымен Алматыдағы зоотехникалық-

м а л д ә р і г е р л і к  и н с т и т у т ы н а  о қ у ғ а 

келеді. Байқап қарайды, т�ңірегіндегі 

абитуриенттердің дені шаруашылықта 

жұмыс істеп, әскерден келген жігіттер. 

Осыны к�рген ол конкурстан �тудің қиын 

екенін сезеді де қабылдау комиссиясына 

�ткізіп қойған құжаттарын қайтадан ала-

ды. С�йтеді де Екібастұзға оралып, ондағы 

дренажды шахтаға жұмысқа орналасады. 

Ойы – жалғызілікті анасына жәрдемдесу 

және оқуға түсердегі бірден бір жеңілдік – 

еңбек �тілін жинап, �ндірісте жұмыс істеді 

деген жолдамаға қол жеткізу. Жас жігіттің 

бұл жоспары дұрыс болып шығады. 

Күндіз еңбек етіп, түнде жатпай-тұрмай 

 дайындалып, 1960 жылы КазГУ-дың 

журналистика факультетіне келіп түседі. 

Ұмытпай айта кетейін, туыстарының 

Ахаңа о бастан зоотехник бол деп айтқан 

с�зді тыңдамауына күтпеген жайт себеп 

болады. Ол туған ағасы Серікке жерлес 

жазушы Рамазан Тоқтаровтың жиі келіп 

жүруі және Екібастұздағы кеншілермен 

болған қаламгерлер кездесуінде оның 

ақын Мұзафар 4лімбаевқа жолығып 

қалғандағы ақыл-кеңесінің әсері еді.

...Осы әңгімелерді айтқан ол мені 

б�лмеме дейін жеткізіп тастады да жылы 

қоштасты. Содан бастап таныс болып, 

келе-келе ағаң мені курстас жігіттерінің 

қыздарымен бірге Алматыдағы кинотеатр-

лар мен концерт залдарындағы мәдени 

шараларға жиі апаратын болды.

Жоғарыдағы маған қойған сауалыңда: 

«Ағамыз журфакта кімдермен бірге оқыды? 

Олардың шығармашылық жолбасындағы 

бір-біріне әсері қалай болды деп ойлай-

сыз?» деген с�йлемдер бар ғой.  Айтайын. 

Ахаңның курстастары: Үмбетбай  Уайдин, 

Қадірбек Уәлиев, Т�лен 4бдік, 4нес 

 Сарай, Қажығали Мұханбетқалиев, Т�лен 

Қаупынбаев, Ұзақбай Доспанбетов секілді 

азаматтар-тын. :зің білесің, кейін бұл 

 талант иелері қазақ сатирасының к�рнекті 

�кілі, білгір де білікті театр сыншысы және 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

роман жанрының айтулы шеберлері ата-

нып, әдебиетіміздің ауылына үлкен олжа 

салды ғой. Мұндағы айтпақ ойым: Ахаттың 

студенттік кезі міне, осы адамдардың ор-

тасында �ткені. С�йтіп, бұл жігіттермен 

тізе түйістіре лекция тыңдап, жұп жазбай 

кітапханаға барды. Түрлі әдеби кештерге 

қатысып, газет-журнал редакцияларының 

есігін де жүректері лүпілдеп бірге ашты. 

Алматыдағы қызмет, шығармашылық 

жолдарын да қатар бастады.

– 1965 жылғы «Жұлдыз» журналы 
н�мірлерінің бірінде КазГУ-дың V курс 
студенті Ахат Жақсыбаевтың журфактағы 
�ндір іст ік  практика кез інде  жазған 
«Екібастұз күнделіктері» атты мақаласы 
шықты. Бұл болашақ маманның дипломдық 
еңбегінен үзінді еді. Мұндағы сұрайық 
дегеніміз: «Сол жазба кейін қаламгерді 
�ндіріс тақырыбындағы «Егес» «Б�гет», 
«Қорған» романдар сериясына бастаған 
алғашқы соқпақ жол емес пе?» деген ой ғой. 
Бұл ж�нінде не дейсіз?

–  М е н і ң  б і л е т і н і м  м ы н а у .  И ә , 

1965 жылдың қысында Ахат ағаң: «Бір 

айлық практикам бар» деп Павлодарға 

аттанғаны бар. Онда барысымен қала 

іргесіндегі Ермак ГРЭС-і құрылысына 

жұмысшы болып орналасады. Бригада 

мүшелері оның Алматыдағы университет-

те оқитын студент екенін білмейді. :здері 

сияқты жолдамамен келген жастардың 

бірі екен деп ойлайды. Сіз де мақұлдап, 

құптайтын шығарсыз, болашақ жур-

налист оның �мірді білсем, �ндірісті 

к�зіммен к�ріп, оның жұмыс үдерістерін 

к�ңіліме түйсем деген бұл ойын әбден 

түсінуге болады емес пе. Ол сол кезден сәл 

бұрынырақтағы кеңестік баспас�з дүлдүлі 

Михаил Кольцовтан қалған дәстүр ғой. 

:йткені аты одаққа мәлім бұл қалам иесі 

ел қызығып оқитын дүниелер тудыру үшін 

�з мамандығын уақытша �згерту арқылы 

басқа кәсіп, айталық, шофер болып та 

жұмыс істеді емес пе. Соның нәтижесінде 

�мірге келген «Таксидегі үш күн» атты 

ғажап талдамалы-зерттеу мақаланы кім 

білмейді?! Демек, журналистикадағы 

жоғарыдағыдай әдіске еліктеген студент-

практиканттың Павлодардағы �ндіріс 

орындарына барып, жұмысшы болып 

жүріп жазған диплом жұмысы оның 

алдағы үлкен шығармашылық жолының 

басы болуы әбден мүмкін. Олай дейтінім, 

оның 70-80-жылдары �мірге келтірген 

«Егес», «Б�гет», «Қорған» романдар серия-

сы. Бұлардағы бүкіл оқиға желісі, шығарма 

мазмұны – жұмысшылар. Олардың қиын 

еңбектері мен күрделі тағдыры. Және... 

Болмыстары б�лек, іс-әрекеттері ерек осы 

бір ірі мінезді жандар еңбек еткен тіршілік 

тегершігі – �ндіріс алаңы.

– Ал жазушы мұны неге  жазды? 
Неліктен жоғарыдағы тақырыпқа 15 жыл 
�мірін арнады?

– Бұл мына мәселеге байланысты ма 

деп ойлаймын. «Жоқ деп айта алмаймыз, 

– деген болатын Ахаң 1971 жылы жазушы 

Оразбек Сәрсенбаевпен үйде отырғандағы 

бір  әңгімесінде.  – 30-40-жылдары 

 республика индустриясының Балқаш, 

Қарағанды, Риддер, Шымкент сияқты 

алып алаңдарында қазақ жұмысшылары 

болмады емес, болды. Бірақ аз-тын. Оны біз 

Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым», 

Ғабиден Мұстафиннің «:мір не �лім» 

романдарынан жақсы білеміз. :кінішке 

қарай, 1941-1945 жылдардағы соғыста 

және одан кейін сол аздың �зі жоқ болып, 

майданда қаза тапқан қандастарымыздың 

орнын  эвакуациямен келген �зге ұлт 

�кілдері басып қалды емес пе? Кейін 

олар �ндірісте істейміз деп келген қазақ 

жастарынан орындарын тартып алар-

дай сескеніп, қиянатты жасап-ақ бақты. 

Соның салдарынан республикамыздағы 

зауыт,  шахта,  карьерлердегі  қазақ 

инженерлері мен жұмысшыларының саны 

�спеді. Сол уақыттарда олардың қарасы 

азайып, саусақпен санарлық жағдайға 

жеткен еді деуге болады».

«Осындай қиын кезде, – деп тағы бір 

әңгіме айтқаны бар ағаңның 1982 жылы 

«Жұлдыз» журналындағы әріптес інісі 

Тұрсын Жұртбаевқа. – Біреулер әдейі 

ұйымдастырса да жүзеге асуы екіталай 

жағдай болды. Ол 1957 жылы Алматыдағы 

тау-кен институтын бітірген бір топ қазақ 

жігіттерінің Екібастұзға келіп жұмыс істей 

бастауы еді. Бұл жас мамандар �здерін 

осындағы �мір жолында сынағылары 

келді ма, жоқ әлде жаңадан ашылған кен 

орнына қызықты ма, әйтеуір бәрінің 

де бойында аталмыш �ндіріс алаңына 

деген керемет бір құлшыныс болды. 

Құрдас, қатарлас, замандас бұлар сайдың 

тасындай іріктелген керемет қабілет 

иелері еді. Бәрі де орысша-қазақшаға 

бірдей, жанып тұрған от-тын. Ойлары – 

Екібастұзды к�теру. Арман-мақсаттары 

– с�з етіліп отырған жаңа кен орнына 

қандастарымызды к�птеп тартып, �ңірді 

�ркендету. Осыны алдарына міндет етіп 

қойған олар уақытпен санаспай еңбек етті. 

Карьер, шахта, разрездерде 

күні-түні бел шешпей, 

асқан т�зімділік үлгісін 

к�рсетті.

Осылайша бұл аза-

маттар мұнда бір жыл... бес жыл... 

он жыл жүрді. Бірақ жандарын аямай 

қанша жұмыс істеп, қанша іскерлік 

тақырыбы туралы дипломдық еңбек жа-

зып, 70-80-жылдары қазақтың ұлттық 

жұмысшы табы мен ондағы, инженер кад-

рлары ж�нінде «Б�гет», «Егес», «Қорған» 

атты кең тынысты, күрделі оқиғалы ро-

мандар сериясын �мірге әкелуінің мен 

білетін жағдайы осы.

– 70-90-жылдардағы «Қазақ әде биеті» 
газеті мен «Жұлдыз» журналы. Қазақ стан 
Жазушылар одағының органы болып та-
былатын осы басылымдарда Ахаң жақсы 
еңбек етіп, абыройлы жұмыс істеді. С�йтіп 
оған 29 жыл �мірін арнады. Бұл аз уақыт 
емес. Ендеше ағамыздың Комму нистік про-
спект (қазіргі Абылай хан) 105 деп аталатын 
қасиетті де қастерлі ғимарат қа бырғасында 
�ткізген сол жылдары нан қазір нендей 
жақсы кездерді еске алар едіңіз?

– Бұл сауалға екі-үш ғажап жағдайды 

айтып, сол �мірлік мысалдар арқылы  жауап 

берейін. Ол Ахаңның жоғарыдағы газет-

журналда қызмет істеп жүріп, әдебиет 

алыптары Сәбит Мұқанов, Ғабиден 

Мұстафин, �нер-ғылым корифейлері 

4лкей Марғұлан, 4білхан Қастеевпен 

тонның ішкі бауындай араласып, жақын 

болғандығы. Оған себепкер әрі жол ашқан 

жан Қазақстан Жазушылар одағының 

т�рағасы 4нуар 4лімжанов еді. Келе- 

шықты. Үңгірдің ішіндегі тұзды скалак-

титтерге қаныққан ауаның к�кж�тел мен 

демікпені емдейтіні, ал түпкірдегі к�л 

суының денедегі қышыма, б�рткендерден 

айықтыратыны айтылыпты. Осылар-

ды к�ремін деп үңгір ішінде к�бірек 

жүріп қалыппын. Бір мезетте: «Сәбең 

күтіп қалды-ау!..» деген ой басыма сап 

ете түсіп, сыртқа қарай тұра ұмтылдым. 

Кеткім келмей, к�ре бергім-ақ келеді. 

Бірақ... Сыртқа шықсам Сәбең Небит-Даг 

сілемдеріне ойлана қарап, сол орнында әлі 

тұр екен. Алғысымды айтып, құшақтағым 

келді. Бірақ бата алмадым. Таудан т�мен 

түскенде де, одан Ашхабадқа келіп, 

Алматыға жеткенде де қарт қаламгердің: 

«Сен к�рсін деп әдейі алып келдім» деген 

с�зі ойымнан кетпей қойды.

Міне, үлкен кісілердің ықыласы. 

Қамқорлығы. Кеңдігі. «Олармен бірге 

жүргенде к�рмеген нәрсеңнің к�бін осы-

лай к�реді екенсің» дегені бар ағаңның 

сол сапардан соң маған. Расында да солай. 

Оған жоғарыдағы мысал дәлел. Сондай-ақ 

ол кісілерден білмейтін нәрсеңді білетінің 

де бар болып шықты. Олай дейтінім, Ахаң 

70-80-жылдары одақ басшыларының 

тапсырмасымен ақсақал жазушы Ғабиден 

Мұстафинге жиі барып жүрді. Жолыққан 

Қатты қиналдық. Қайтеміз, ол кездегі 

жағдай солай-тын. Мәселен, журналис-

тер Нұрмахан Оразбеков пен Т�лен 

Қаупынбаевтың отаулары да біз сияқты 

бір үйде мінгесіп-ұшқасып тұрып жатты. 

Соған қарамастан бақытты едік. Олай 

дейтінім, к�ршіміз Орекең және Шара 

жеңгеймен бірге тұрғанымызда тату, 

ынтымақшыл болдық. С�йтіп, бес жылда 

бір рет әй-шәй дескен жоқпыз. Осындай 

сыйластықпен сол үйден әрқайсымыз 

жеке пәтер алып шығып, қоныс тойын 

қатар тойладық. «Мұндай жағдай �мірдегі 

�те сирек нәрсе» деп риза болған сонда 

 замандастарымыз.

Десек те содан кейін қолымызға ел-

ден Ахаттың анасын алып, екі баламыз 

есейіп, ескі үлгімен салынған ол үйіміз 

бізге тарлық ете бастаған. Міне, сол кез-

де Жазушылар одағы 40 пәтерлік үйдің 

құрылысын бастап, оған болашақта к�шіп 

кіретін аға қаламгерлердің тағы сондай 

баспанасы босайтын болды да 80 үйді б�лу 

басталды. Естуімізше одақтың басшысы 

4нуар 4лімжанов бұған араласпапты. «Ең 

басты нәрсе – жаңа тұрғын үй құрылысына 

қажет қаржыны тауып, ақсақал жазушы-

лардан босаған үйлерді қалалық атқару 

комитетіне бермей алып қалдым. Қалған 

мәселені �здерің шешіңдер» деп қоғамдық 

комиссия құруды ұсыныпты.  Оған 

одақтың екінші хатшысы Шерхан Мұртаза 

мен әдеби қордың директоры Ғаббас 

Қабышев, сосын кәсіподақ ұйымының 

басшысы Ахат ағаң кіреді. 4ңгіменің 

қысқасы, әділдік пен тазалық ж�нінен бұл 

кісілер бір-бірінен асып түссе керек, жар-

ты жыл бойы қайта-қайта қаралып, әбден 

тексеріліп жасалған тізімге ешкім дау 

айта алмапты. Соны  секретариатта Ахаң 

оқып тұрмай ма. Сол кезде оны тоқтатқан 

4нуар аға басқарма мүшелеріне қарап: 

«Жолдастар, мына Ахат �те қарапайым 

адам, – дейді. – Біз айтпасақ, �зі ештеңе 

сұрамайды. Сондықтан жаңа үйдегі т�рт 

б�лмелі пәтердің біреуін бұған беру 

керек». Ешкім үндемейді. Қарсы емес 

секілді. Сонда ақжүрек ағаң не деген 

дейсің ғой. «Жоқ, – депті. – Ертең ел ко-

миссия мүшесі болып жүріп �зіне бұрды. 

Ретін келтірді. Ұятсыз екен дейді. Алмай-

мын». «Мұның дұрыс емес, – депті т�рде 

отырған Олжас Сүлейменов. – Ойлан». 

Ахаң үндемейді. Тізімді жалғастырып 

ары қарай оқи береді. Кешке үйге келіп: 

«Берген пәтерден бас тарттым» дегенде 

мен не істерімді білмедім. :зегім �ртеніп 

кеткендей болды. Үндемей теріс айнал-

дым. С�йттім де терезе алдына барып, к�з 

жасыма ерік бердім. Қиын сәт деп осыны 

айтуға болар, сірә.

– Ахаңның кейінгі уақыттағы �мірге 
келтірген үлкен дүниесі ол ақын Иса 
Байзақов туралы тарихи-к�ркем дилогия. 
Бұл шығарма қалай туды? Енді осы ж�нінде 
бір-екі ауыз с�з айтсаңыз.

– Иса ақыннан бір ұл, бір қыз қалған 

ғой.  Баласы Ертісті  �здерің жақсы 

білесіңдер. КазГУ-де оқытушы болды. 

Ал қызы Махпуза М.4уезов атындағы 

академиялық драма театрында артист еді. 

4келері туралы олардың айтқандарын 

Ахаң к�п тыңдайтын. Бертін келе біз 

Алматының К�ктем м�лтек ауданынан 

жаңа үй алғанда, Махпуза апайдың ұл-

қыздарымен к�рші тұрып, к�п әңгімеге 

қаныққанбыз. Оның сыртында ағаң Иса 

Байзақовтың 2000 жылдары Павлодардағы 

мерейтойына барғанда біраз мәселелерге 

к�з  жеткіз іп  қайтқан.  Содан жаңа 

шығарма жазуды бастады. Мен �з басым 

Ахаңның бұл туындыны �мірге әкелуін 

оның туған жерге деген перзенттік парызы 

деп білемін. Содан кейін ақын ж�нінде 

осы күнге дейін толыққанды еңбектің 

тумағанына байланысты соған жасалған 

ұмтылыс деп түсінемін.

. . . Ж а з у ш ы  ж а р ы . . .  Қ а л а м г е р д і ң 
қосағы... Арғы-бергі тарихқа үңілсек, осы 
бір абзал жандар туралы �мірлік мысалдар 
баршылық. Мысалы Л.Толстоймен отасқан 
48 жыл ішінде 13 ұл мен қызды жарық 
дүниеге әкеліп, оның 10-ын аман-есен �сірген 
Софья Андреевна Берсті алайық. Ұрпақ 
тәрбиелеп, ержеткізудегі қиындық пен үй 
шаруашылығы машақаты оңай ма? Бірақ 
соған қарамастан ол кісі қаламгердің �мірге 
келтірген бүкіл шығармаларының ең соңғы 
нұсқасын қолмен к�шіріп жазу міндетін 
мойнына алған ғой. Ал Ф.Достоевскийдің 
зайыбы Анна  Сниткина ше? Бұл кісі атақты 
жазушыға барлық жағдай  жасаумен 
қатар, қаламгердің әдеби хатшысы және 
ең сауатты, табанды әрі ешкім алмас-
тыра алмас стенографистикасы болған. 
Енді М.Булгаковтың жан жары  Елена 
Шиловскаяға келейік. Ол ғазиз жан қалам-
герді қандай да қиын жағдайларда жалғыз 
тас тамаған. >р уақытта жанынан та-
была біліп, жұбайының жазу жұмысымен 
алаңсыз айналысуы үшін театр, баспалар-
мен арадағы келісімшарттарға қатысты 
ша руаларды �з міндетіне алған. Бұдан 
басқа қаламгердің тәулік, апта, ай бойына 
не іс тейтіндігі туралы күнделік жүргізіп 
отырған.

Жазушы жарының жұмысы... Тірлігі...
Бұлар, міне, осындай болған. Ол қазір де 
солай. Оған бүгінде �зімізбен қатар келе 
жатқан т�л әдебиетіміз �кілдері үйле-
рін дегі апа, жеңгелеріміздің �мірі анық 
дәлел. Солардың бірі – Клара Темір тас-
қызы >убәкірова.  Жазушы Ахат Жақсыбаев 
туралы �зі  б ілетін,  �мірдің әртүр лі 
жағдайларында соған куәгер болған қалам-
гер байқамаған жайттарды байқаған 
апа мыздың айтқандары оқырмандарға 
таным дық әңгіме болар деп ойлаймыз. Осы 
тақырыпты ылғи болмаса да алдағы уақыт-
та ара-тұра жалғастырмақ  ойдамыз.

НҰР-СҰЛТАН

АЗУШЫНЫҢ ЖАРЫ

к�рсеткенімен, қызмет барысында жоға-

ры ламай-ақ қойды. 4рі кеткенде смена 

жетекшісі, учаске бригадирі, разрез бас-

ты ғының орынбасары... Осылайша к�зге 

к�рінбейтін белгісіз бір күш біз с�з етіп 

отырған жандардың тауын шағып, үнсіз 

тежеп ұстады да отырды. :кініштісі, 

Екі бастұзға бұлардан кейін келген басқа 

қазақ инженерлері де осы лектің күйін 

кешті. Бұлар да алдыңғы толқын секілді 

�р мінезді, намысқой жандар еді. Уақыт 

�те келе жоғарыдағыдай әділетсіздікке 

шы дамаған олар басшылық қызмет үшін 

ай тысып та, тартысып та к�рді. Бірақ 

қа лып тасқан құрсауды бұзу қиын екен. 

Болмады».

С�з орайында Ахаңнан аталмыш 

тақырып туралы жоғарыдағы жайттардан 

басқа естіген тағы бір әңгімемді айтайын. 

Мұны ол 1991 жылғы еңбек демалы-

сымызда менің Ақмоладағы т�ркініме 

барып, одан Павлодарға беттегенімізде 

с�з еткен еді. «:здерін танытатын кезде, 

– деген болатын ағаң сонда, – еленбей, 

күш-қуаты мол шақтарында қасақана 

кері ығыстырылған сол жандардың рухы 

неткен мықты десеңші. Олар қанша 

шетқақпай к�рсе де �кпелеп не ренжіп 

Екібастұзды тастап кеткен жоқ. Не к�рсек 

те бірге к�реміз деп отырған жайлары 

бар. Ал сырттан келген талай келімсектер 

аз уақытта жоғары қызметті иеленіп, 

қазаққа билік жүргізгенде, сол �ңірдің 

игілігін қазақтан к�п к�ргенде, әрине, 

күйініп, назаланасың. Қорланасың. Айта 

беріп қайтемін, Екібастұз кені ашылған 

40 жылда бірде бір қандасымыз разрез 

директоры болып к�рмеді ғой. Ал сол 

уақыт ішінде мұндағы бес-алты осындай 

құрылымда қаншама директор, бас инже-

нер ауысты. Тек таяуда, егемендігіміздің 

осы елең-алаңында Екібастұз кен орнынан 

шыққан бір адам – Аманқос :тегенов қана 

«Шығыс» разрезінің директоры қызметіне 

қол жеткізе алды. Соны к�ргенде қанша 

талаптанып, алға ұмтылғандарымен маң-

дай лары тасқа тиіп, ерте қартайған бір 

кездегі жалын жігер жігіттердің тағдыр-

лары ойға оралмай қоймайды. Бұл – 

үлкен әңгіме, тұтас бір ұрпақтың тарихы. 

Ал мұны қалай жазбайсың, қалай үнсіз 

қалмақсың...»

«Иә, – дегенмін мен сонда. Қазір де со-

лай деймін. – Сол �мір, сол оқиға, ондағы 

түрлі тағдырлар, міне соның бәрімен 

сонда туып-�сіп, к�зімен к�рген ол 

айналыспағанда кім айналысады? :йткені 

қаламгерге олар жақын әрі етене таныс 

дүние емес пе? Бұл пікірді мен кездейсоқ 

айтып отырғаным жоқ. Ахаңның таяуда, 5 

шілде күні «Хабар 24» бағдарламасындағы: 

«Жұмысшы, �ндіріс тақырыбын жақсы 

білемін. Білгеннен соң жазамын» дегеніне 

сүйене с�з етіп отырмын. Жазушының 

60-жылдары баспас�здегі жұмысшы 

келе үлкен кісілер де ағаңды жақсы к�ріп 

кетті. «Не үшін?» дейсің ғой. Елгезектігі, 

қарапайымдылығы, уәдеге беріктігі мен 

қысыр с�зге жоқтығы. Атақты адамдарға 

бойын үйрете келе ананы-мынаны 

шешіп берсеңіз деп ол кісілердің басын 

ауыртпағандығы. Ахаңның айтқандарынан 

білемін, сол әңгімелерді есіме алсам, жан-

дары  жаннатта болғыр жарықтықтар үлкен 

жүрек иелері екен ғой. С�йлеген с�здері 

�неге, жүрген жерлері үлгі, істеген істері 

аңыз, неткен ғажап адамдар еді десеңізші! 

Олар үшін ұсақ-түйек нәрсе деген бол-

мапты. Бәріне де назар аударып, соларды 

тәлім-тәрбие аларлықтай етіп шешіп 

отырған екен. Оны мәселен Сәбит аға 

Мұқановтың 1972 жылғы Ашхабад са па-

рындағы мына оқиғадан байқауға болады.

– Түрікмен әдебиетінің классигі 

Кеминенің 200 жылдық мерейтойы жақсы 

�тті, – деген-тін сонда Сәбеңе серік  болып 

барған Ахаң маған ол жерден оралған 

соң. – Тойдың алдында да, одан кейін де 

біздің Сәбеңді қонаққа шақырушылар �те 

к�п болды. Ертең елге қайтамыз дегеннен 

бір күн бұрын ақсақал жоғарыдағыдай 

құрметтің бәрінен бас тартып, рақмет айт-

ты. С�йтті де: «Мына жігіт екеуміз  Небит 

Дагқа барамыз. Артық адамның керегі 

жоқ. Жүргізуші жолбасшы бола алатын 

шығар» деп досы Берді Кербабаевтан к�лік 

сұрады. Мәшинеге мініп, Ашхабадтан 

шықтық. Сәбең үнсіз. Жазушының айтқан 

жері алыста.., тым алыста екен. «Елсіз, 

иен таудан бұл кісі не іздейді?» деймін 

т�ңірегіме елегізе қарап. С�йтіп отырғанда 

күн еңкейіп, кеш те батты. Біз етектен 

қырға, одан жақпартасты құз басына 

шықтық. Ары қарай к�ліктен түсіп, жаяу 

�рледік те тас үңгір аузына келдік. Сонда 

ғана барып ағамыз: «Мына қақпатастың 

арғы жағында, – деді алқына дем алып 

тұрып, – т�менге түстетін тепкішек бар. 

Сонымен жүрсең алдыңнан үлкен к�л 

кездеседі. Сен соны барып к�ріп кел». «Сіз 

ше?» дедім мен абдырап. «Мен оны бұрын 

к�ргенмін. Сен тамашаласын деп әдейі 

ертіп келдім. Бар, бара ғой».

Мына с�зді естігенде не дерімді 

білмедім. Қатты толқығаным соншалық: 

«Рақмет!» деген с�здің �зі аузымнан 

шықпай, к�мекейіме кептеліп қалды. 

Сондықтан: «К�ңіліңізге шексіз ризамын!» 

деп іштей күбірлеген күйі алға асыға адым-

дадым. Үңгірдің қабырғалары кең, т�бесі 

биік, ішіне шам орнатылыпты. Бейне бір 

жер астындағы метро стансасы сияқты. 

Тас баспалдақты жіңішке жол түпкірдегі 

к�лге барып тіреледі екен. Суы жылы 

сияқты. Ол толқын үстінен себезгілей 

к�терілген бозғылт будан анық байқалып 

тұр. Осы к�ріністерге қарап тұрғанымда 

үлкен шам орнатылған жартастағы жазуға 

к�зім түсті. Одан ұққаным: бұл жер елге 

сонау патша заманынан бері белгілі болып 

сайын қуанып, к�ңілденіп келеді. С�йтсем 

ол жарықтық та бұрын к�п с�з болмаған 

сирек жайт, тың дерек, қызық фактілерді 

к�п айтады екен ғой. Мысалы сол кісі 

с�з еткен «Жас қазақ» әнінің түп тарихын 

алып қарайық. 1942 жылдың қысы екен. 

Қазақстанның бір топ �нер шеберлері 

Калинин майданы жауынгерлеріне кон-

церт қоюға барады. «Олардың қатарында 

үгітші міндетін атқарған жазушы мен де 

бар едім, – депті ағаңа Ғабиден ақсақал. 

– 8-гвардиялық дивизияға келгенімізде 

қызыл әскер Рамазан Елебаевқа жолығып 

қалдық. Жұрт білетін шығар, соғысқа 

дейін ол елге әншілігімен танылған азамат 

болатын. Міне, сол жігіт кешкі басқосуда: 

«Таяуда шығарып едім» деп бізге гар-

монмен жаңа бір ән орындап берді. 

«Жас қабірдің басында» деп аталатын 

бұл туындының сазы сұмдық! Керемет! 

Кең диапазонмен шырқағанда денеңді 

дірілдетіп, к�зіңе жас келтіреді. Іле-шала 

бойыңа жігер беріп, қайраттандырады. 

Бірақ с�зі әлсіз. Осыны байқаған кон-

церт бригадамыздағы атақты �нер иелері 

 Елубай :мірзақов пен Жүсіпбек Елебеков: 

«Айтары жоқ, ғажап ән! :кінішке қарай, 

бәрін мұның с�зі бұзып тұр. Сондықтан 

сен осыған жаңа �лең мәтінін жаз» деп 

қолқа салды. 4ңгіме ретіне қарай айта 

кетейін, бұл кісілер менің оған ыңғайым 

бар адам екенімді білетін. Себебі үлкен 

әдебиетке келер алдындағы жолым 

«Еңбекші қазақ» газетінде жарық к�рген 

«Фаэтон» атты �леңіммен басталған-тын. 

Содан хабары бар қос �нер шебері салмақ 

салып қоймаған соң: «Тәуекел!» дедім. 

С�йттім де екі-үш күн ойланып жүріп, 

қайырмасымен қосқанда т�рт шумақ �лең 

жазып бітірдім. Оған «Жас қазақ» деген 

жаңа ат қойдым. Бұл майдан даласындағы 

шайқастарда күн сайын оққа ұшып жатқан 

боздақтардың рухына деген тағзым белгісі 

еді. Мәтін концерт бригадасы мүшелеріне 

қатты ұнады. Оны жауынгерлер алдында 

бірде Рамазан Елебаев, келесіде Жүсіпбек 

Елебеков орындап, елге Жүсекеңнің �зі 

алып қайтты.

– Жоғарыдағы әңгімелер барысында 
Ахат аға екеуіңіздің �мірлеріңіздегі жақсы 
кездер мен шуақты сәттер ретіне қарай 
баяндалып, айтылып отырды ғой. Ал қиын-
дықтар ше? Ондай жағдайлар болды ма? 
Болса нендей жайттарға байланысты еді?

– Иә. Болды. Ол сол кездегі біздің 

ұрпақтың Алматыдағы пәтер мәселесіне 

байланысты «Одиссей оқиғалары» ғой. 

Ағаң 1965-1969 жылдары «Лениншіл 

 жаста» жұмыс істеп, енді баспаналы 

болайық деп тұрғанда, «Қазақ әдебиеті» 

газетінің шақырмасы бар ма?.. Ондағы 

басшылар берген уәдесінде тұрды-ау... 

Бірақ үш б�лмелі пәтерге екі шаңырақты 

– біз бен жазушы Оразбек Сәрсенбаевтың 

отбасын әкеп тыққанын қайтерсің. 

к�рсеткенімен, қызмет барысында жоға-

рыламай-ақ қойды. 4рі кеткенде смена 

і і б і б

келе үлкен кісілер де ағаңды жақсы к�ріп 

кетті. «Не үшін?» дейсің ғой. Елгезектігі,

й б і і і

сайын қуанып, к�ңілденіп келеді. С�йтсе

ол жарықтық та бұрын к�п с�з болмаға

й ф і
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«Барлығы да салыстырмалы түрде 

танылады» деген орыстың с�зі бар ғой. 

Қазір спутниктік жүйенің арқасында 

әлемдегі барлық ірі телеарналарды да 

тамашалайтын мүмкіндік мол. Кәсібіміз 

журналист болған соң, әлемдегі к�птеген 

телеарналардың шығармашылық �німде-

ріне назар аударғанда қарапайым хабар 

қалай дайындалды, диктордың эфирде 

�зін-�зі ұстауы, с�йлеуі, тіл мәдениеті, 

сұхбат алуы, сұрақтардың қойылу стилі, 

әңгіменің �рбітілу мәнері, жүргізушінің 

эмоциясы, қас-қабағы, кейіпкер пси-

хологиясымен санасып отыруы, оқып 

отырған мәтінін сезінуі, оператордың 

ұтым ды кадрларды түсіруі, тікелей эфир-

дегі ток-шоулардың �ткізілу дәрежесі, 

студиялардың безендірілуі, дыбыс сапа-

сы мен тазалығынан бастап экрандағы 

жүгіртпелі жазулардың берілу стиліне дейін 

еріксіз назар аударуға тура келеді. :йткені 

мұның барлығы мың сан журналистің, 

шығармашылық ұжымдардың жанкешті 

еңбегі, ізденісі, идеялары, бір-бірімен 

бәсекелестігі, үнемі алда болуға деген тал-

пыныстары, к�рермен назарын �здеріне 

аудару үшін жасаған жоба-жоспарлары. 

Сонда байқағанымыз, жалпы әлемде теле-

видение саласы қатты қарқынмен, к�з 

ілестірмес жылдамдықпен алға кеткенін 

түйсінуге болады. Саясат десеңіз саясат, 

экономика десеңіз экономика, идеология 

десеңіз идеология, дипломатия, мемлекет-

тер арасындағы байланыстардың қарама-

қайшылықтары, түрлі тақырыптардағы 

интрига, дау-дамай, тарих, мәдениет, 

экология, ғарыш саласы – қысқасы еш-

қан дай мәселе телевидение назарынан тыс 

қалып жатқан жоқ. Бәріне дер кезінде баға 

беріліп, сарапталып, тұжырымдалып, күн 

тәртібіндегі мәселенің соңғы нүктесіне 

дейін қойылып жатыр. Зейін сала қарап 

отырып, сол қайнаған �мірдің ішіне �зіңіз 

де ойша қалай еніп кеткеніңізді білмей 

қаласыз. Ал осының бәрін теле�нердің 

құдыреті демесіңізге әддіңіз қалмайды. 

Шын шеберлікті мойындап, қол соғасыз. 

Бүгінгі телеарналар мазмұндық тұрғыдан 

да тереңге бойлаған тәрізді әсер қалдырады. 

Себебі тек қана ақпарат тарату емес, 

 сонымен қатар адамның ой-�рісін �сіру, 

таным к�кжиегін кеңейту, жалпы әлем, 

жекелеген ұлттардың тыныс-тіршілігінен 

хабардар ету, мемлекеттің жауы кім, досы 

кім, ұлттық мүддесі қандай екенін білдіру, 

жаһандық к�ш-керуеннің қайда кетіп бара 

жатқанын аңғарту, Жер-Ананың тағдыры 

не болады, адамзат баласының басына 

түскен проблемалар қандай, олар алдағы 

уақытта қалай шешіледі, дәуірлік, ғасырлық 

тарихтағы жағдайларды бүгінгі к�зқараспен 

қайта бағалау мәселесі қалай деген сансыз 

сауалдар мен олардың сауатты әрі терең 

сараптамалық жауаптары беріліп жатады... 

Қолыңыздағы пульттің нүктелерін 

жылжыта отырып �зіміздің республикалық 

телеарналарға келіп ойысқанда бағанағы 

екпіндеген қарқыннан телеэкраныңыз 

 баяулап қалып, бір мамыражай сипатқа еніп 

кеткендей болады. Бірінде үздіксіз жарна-

малар жүріп жатса, енді бірінде түріктің, 

үндінің сериалдары к�рсетіліп  жатады, 

тағы бірінде жеңіл әзілге толы  шоулар 

мен рейтинг қуалаған бағдарламалар...

Сараптамалық, талдамалық дүниелерге ден 

қойғыңыз келеді, бірақ оларды таба қою 

қиынға түседі. :йткені жиі берілмейді, күн 

санап күтуге мәжбүр боласыз. К�ретін еш 

нәрсе жоқ деп ауызды қу ш�ппен сүртуден 

аулақпыз. Ізденістер бар, жақсы дүние 

ұсынуға, татымды бағдарламалар к�рсетуге 

қам-қарекет жасап жүрген шығармашылық 

ұжымдар бар. Бұл мақаланы жазуымыздағы 

мақсат, әйтеуір, телеарналар жұмысын 

ж�н-жосықсыз сынап, мін таға беру 

емес. Еліміздің телеарналары да әлемдік 

дәрежеге жетсе, сол деңгейден к�рінсе 

де  ниеттест ік,  жанкүйерлік.  Қазақ 

телевидениесінің кешегі кемел жетіс-

тіктері мен бүгін де қолынан келетін аса 

зор мүмкіндіктерін ескере отырып, біз 

қарапайым к�рермен ретінде бұл саланың 

әлемдік к�штен кенжелеп қалғанын 

қаламаймыз, әрине. Телевидение – елдің 

мемлекетшілдік, отан шылдық, ұлттық 

сана-сезімін қалыптастыра алатын үлкен 

күш. Мысалы, к�ршілес Ресей телеарнала-

рынан орыс мүддесі айқын сезіліп, батыс 

елдерімен жүріп жатқан саяси тайталаста 

орыс білімі мен ғылымына, тағы да басқа 

жетістіктеріне екпін түсіріліп отырады. 

Олардың тележурналистері, меншікті 

тілшілері мен корреспонденттері әлемнің 

кез келген құрлығынан тікелей эфирге 

қосылып, сол елдегі әлемді елең еткізген 

жаңалықты жанталаса жеткізіп, Ресей 

мүддесіне қатысты дүниелер болса, тіпті 

саяси сарапшының да р�лін атқарып, 

мәселенің ақ-қарасын ажыратып, тал-

дап-таразылап береді. Және с�йлеген 

с�здерінен, айтқан пікірлерін �зі орналасқан 

елдің саяси-мәдени �мірін, экономикалық 

жетістіктерін, халықтың рухани болмы-

сы мен әлеуметтік тұрмысын �те жетік 

білетіні де байқалып тұрады. Сондай кезде, 

шіркін, әлемнің кез келген құрлығынан 

біздің де қазақ журналистері тікелей эфир-

ге шығып, осылай кеңінен к�сіле хабар 

 таратып тұратын кез қашан туады деп іштей 

армандайтыныңды жасыра алмайсың. 

Қазақстан әлемдік қауымдастықтың 

лайықты мүшесі болған соң, әлемде 

 болып жатқан к�птеген �згерістерге, саяси 

мәселелерге �зге ел журналисінің к�зімен 

емес, сол елде жүріп репортаж дайындаған 

қазақ журналисінің к�зімен баға беретін 

күнге қашан жетеміз деп те ойланасың. 

Қысқасы, әлемдік ақпараттық кеңістікте 

қазақ журналисінің салмақты с�зі,  саяси 

сараптамасы дүркін-дүркін естіліп жат-

са, қандай ғанибет. :кінішке қарай, 

отандық ақпараттық хабарларда шетелдік 

жаңалықтарға атүсті шолу ғана жасалып, 

қысқаша ғана мазмұн айтылып �теді. 

4лемдегі бүгінгі ахуалды ескере келгенде, 

Биыл Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық мерейтойы қарсаңында 

еліміздің түкпір-түкпірінде Абай 

атын ұлықтау дәстүрі жалғасын 

 тауып,  жаңғырып жатыр.  Абай 

 философиясы, Абай ұстанымы, 

Абай жолы қазақстандықтардың 

кейінгі ұрпақтары үшін құнды рухани 

мұраға айналғаны да рас. Сол мұра 

жаңғыртатын киелі мекеннің бірі – 

орта мектептер. 

2019 жылдың 30 мамырында Ел 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

2020 жылы қазақтың бас ақыны Ұлы 

Абай Құнанбайұлының 175  жылдығын 

атап �ту жайлы Жарлыққа қол қойды.  

Міне, сол жарлыққа қол қойысымен 

жеке кәсіпкердің �з қаражатына 

салынған мектеп Абай атын иелен-

ген болатын. Абай Құнанбайұлы 

атындағы орта мектеп Шымкент 

қаласындағы Мирас м�лтек ауданы-

нан салынған. Бұл ауданда адам саны 

�те тығыз орналасқан. Мектепке 

баратын бала саны к�бейгендіктен, 

ауыл ақсақалдарының ұсынысымен, 

білім саласының маманы Лазиз 

Сулаймановтың тікелей қаржылық 

қолдауымен бой к�терген жаңа мек-

теп – заманауи үлгідегі білім беру 

жүйесіне негізделген қазақ мектебі.   

Лазиз Сулайманов Абай атындағы 

мектеп – ұлы ақынның туғанына 

175  жыл толу мерейтойына арналған 

сый екенін айтады. ҚР Құрметті 

құрылысшысы, «Құрмет» орденінің 

иегері Низамхан Сулаймановтың 

бастамасымен жаңадан салынған 

мектепті «Абай мектебі» деп атауды 

ұйғарған себебі де осы. 

«Бала күнімізден Абай с�зін 

к�ңілімізге тоқып �стік. «Ыстық 

қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 

атты Абай ұстанымы біздің  де 

темірқазығымызға айналды. Абай �з 

дәуірінің ағартушысы, ұлы ойшылы 

ғана емес, біздің де ұстазымыз іспетті. 

Жыл сайын Абай с�зімен есейіп, 

қаншама түлек мектеп бітіреді, жыл 

сайын қаншама оқушы Абай �леңін 

жаттап сыныптан-сыныпқа к�шеді. 

Демек, Абай барда, Абай �леңі мен 

Абайдың қара с�здері барда – жер-

жерде Абай мектептері де к�бейе 

бермек. Осы орайда Абай мектебінің 

б о й  к � т е р у і н е  а т с а л ы с у  ә р б і р 

кәсіпкердің азаматтық борышы ғой 

деп ойлаймын. 4рі әкем Низамхан да 

мамандығы басқа сала болғанымен, 

бізге Абайдың рухани әлемін бала 

күнімізден құлағымызға құйып 

келеді. Ұлтым �збек болғанымен, 

жаным қазақ екенін осы Абай ұлағаты 

арқылы жастайымнан ұғынып �стім» 

дейді Лазиз Сулайманов. 

« А б а й д ы ң  1 7 5  ж ы л д ы қ  м е -

рейтойына қоғамдық  сананы жаң-

ғыртатын, бір ел, тұтас ұлт  болып 

дамуымызға серпін беретін іс-шара 

ретінде зор мән беріп отырмыз» 

деген еді Президент «Абай және 

ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 

мақаласында. Мемлекет к�лемінде 

және халықаралық деңгейде ауқымды 

мұндай қысқаша шолулар, �зге елдердің 

видеооператорлары түсіріп, журналистері 

дайындаған материалдарды қазақ тіліне 

аударып бере салу – бүгінгі заманауи қазақ 

к�рерменінің сұранысына қаншалықты 

жауап бермек? Қазіргі уақытта қалың 

қазақ к�рермені әлемдік жаңалықтарды 

қолындағы телефонынан-ақ біліп ала-

ды. Бірақ бұл телеарналардан берілетін 

терең саяси-сараптамалық дүниенің 

орнын ешуақытта алмастыра алмайды. 

Тағы бір айтарлық мәселе, жалпы біздің 

отандық телеарналардан к�рсетілетін елдегі 

жаңалықтар, ол бойынша дайындалған 

Болса, ол қандай қауіп-қатерлер, екі елдің 

саясаттанушылары қандай к�зқараста? 

Алпауыт мемлекеттердің саяси мүдделері, 

теке-тіресі қандай?» деген мәселелер қазақ 

баспас�зінде к�бірек жазылып, к�бірек 

талданады. Мұндай тұшымды дүниелерді 

қазақ телевидениесінен де естіп, к�ргіміз 

келетінін жасыра алмаймыз. :йткені 

теле видениенің әсері �з алдына б�лек. 

«Мың рет естігеннен бір рет к�рген артық» 

 деген халық даналығы осындайда айтылса 

 керек-ті. 

Бүгінде дамыған елдердің ұлттық 

 телеарналарын қарап отырсақ, бір емес, 

ҚАЗАҚ ТЕЛЕАРНАЛАРЫ
АБАЙ МЕКТЕБІНІҢ 

ЖАЛҒАСЫ
және әлемдік ақпараттық кеңістік

Жылдағы дәстүр бойынша отандық телеарналар күз мезгілінде өздерінің жаңа 
маусымдарын бастайды. Көрермен назарына жаңа бағдарламалар мен жобалар 
ұсынылады. Мұның негізінде телеарналардың рейтингін көтеру, көрермендерді 
көбірек тарту мақсаты да жатқаны анық. Осы тұрғыдан келгенде «Біз бүгінгі 
отандық телеарналардан қандай жаңалық, өзгешелік, өзгеріс күтеміз? Ол өзгерістер 
телеарналардың сапалық деңгейін қаншалықты дәрежеде арттыра алады? Жаңа 
маусымда пайда болған бағдарламалардың ғұмыры қаншалықты ұзақ болады?» 
деген сауалдар еркісіз туындайды. Өйткені қазақ телеарналарының  жанашыры 
ретінде олардың қарқыны, деңгей-дәрежесі әлемдік телеарналардың көшінен 
қалыс қалмағанын қалаймыз, әрине. Қанша жерден ғаламтор заманы келді десек те, 
телеарналардың өнімдерін тамашалайтын көрермен қауым азая қоймағаны белгілі. 
Қалай дегенмен, біз дәстүрлі қоғам ретінде телеэкраннан берілетін хабарларға, 
көрсетілетін бағдарламалар мен сюжеттерге, сұхбаттарға назар саламыз, тыңдаймыз, 
бағасын береміз. Жетістігіне қуанып, әттеген-айларына қынжыламыз. 

Белгілі ғалымдар, абайтанушылар «Абай мектебі» деген ұғымды екі 
мағынада алып қарастырады. Біріншісі, Абайдың поэзия жолындағы 
шәкірттері. Екіншісі, Абаймен күнделікті қарым-қатынаста болған, ақынның 
алдын көріп, тәрбиесін алған ақын шәкірттерге қатысты айтылады. Абай 
өмірден өткен дәуірден бері «Абай мектебі» ұғымы үшінші мағынамен 
толықты деуге де болады. Ол – Абай атын иеленген мектептер дер едік. 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деген Абай ұстанымы, оның 
адамзаттық ауқымдағы ой-пайымы Абай атын иеленген мектептерде ғана 
емес, дүйім қазақ жұртында қадірлі.  

сюжеттерге де к�ңіл тола бермейді. 

 Жаңа лықтар  редакциясы корреспонденттің 

материалын уақыт жағынан шектей ме, 

әйтеуір, жаңалық  айтыла бастағаннан-ақ 

асығыстық, мәселені буып-түйіп, тез-

тез айтып шығу дағдысы пайда болды. 

Телесюжет к�рсетіліп біткен соң туындаған 

мәселеге байланысты к�кейде к�п сұрақ 

қалып кетеді.  Ресей телеарналарын-

да мұндай сюжеттер 4-5 минутқа дейін 

 жасалатын болса, қазақ телеарналарындағы 

жаңалықтар сюжеті әрі кетсе 2-3 минуттан 

аспайды. Неге асығады, түсініксіз. Содан 

кейін пікір беріп, с�йлеп тұрған лауазымды 

адамның с�зін орта жолдан үзе салу да – аса 

бір мәдениеттілікке жатпаса керек-ті. Пікір 

алған соң, тым болмағанда айтып жатқан 

с�йлемін аяқтатып, сюжетті бітірсе болмас 

па? Дикторлардың да жаңалық мәтіндерін 

оқуда оның ішіндегі мәселелерді бойына 

сіңіру, жүрегінен �ткізу жеткіліксіз болып 

жатады. Мәтінді зуылдатып оқи салғаннан 

оның к�рерменге әсері соншалықты 

жоғары болмайтыны да анық. Сонымен 

қатар қазақ телевидениесінің тағы бір 

әттеген-айы – к�рермен к�ңілінен шығып 

келе жатқан сараптамалық бағдарламалар 

ғұмырының ұзаққа бармайтыны ойлан-

дырады. 4рі кетсе бір жылдың айнала-

сында әлгі мақтаулы телебағдарламаңыз 

к�зден ғайып болып, ұшты-күйлі жоғалады. 

Уақытша ғана дүниелерге әуестік қазақ 

телевидениесінде неге белең алып кетті деп 

қайран қаласың. :кінішке қарай, ретингіге 

ғана мән беріліп, ал сол аралықта ол 

телебағдарламалардың тұрақты к�рермені 

қалыптасып үлгергені ескеріле бермейді. 

Бұл жерден бір ескеретін мәселе – теле-

видение тек ток-шоулардан, әзіл-оспаққа 

құрылған концерттерден ғана тұрмайды 

ғой. Ол бұқаралық сипатқа ие ақпарат 

 құ ралы болғаннан кейін оның мазмұны 

да сол деңгейден табылғаны ж�н емес пе. 

Мемлекетіміз мықты болу үшін оның теле-

видение саласы да әлеуетті болу керек. Осы 

тұрғыдан келгенде қазақ телевидениесі �з 

елінде ғана томаға-тұйық дамымай, әлемдік 

ақпараттық кеңістікке біртіндеп шыға 

 бастауы керектігі, с�зсіз, қажет дүние. Шын-

туайтына келгенде, қазақ баспас�зіндегі 

түрлі сараптамалық тақырыптарға, �зекті 

мәселелерге бару еркіндігі, әлемде болып 

жатқан халықаралық жағдайларды талдау 

еркіндігі қазақ телевидениесінен байқалмай 

отыр. Мысалы, «К�ршілес елдермен гео-

саяси қарым-қатынастарымыз қандай, 

олардан бізге т�нетін қауіп-қатер бар ма? 

б ірнеше іс-шара  ұйымдастыру 

 жоспарланды. Дегенмен, әлемді 

жайлаған қатерлі індет біраз шараның 

�туіне кедергі  келтірді.  Алайда 

еліміздің түкпір-түкпірінде Абай атын 

ұлықтау ісі тоқтап қалған емес. Осы 

күні әр облыс, аудан орталықтары 

мен ауылдарда Абай атын ұлықтаған 

іс-шаралар �тіп жатқаны белгілі. 

Шымкент қаласындағы Абай мектебі 

де Абай дәстүрін ұлықтап, Абай атын 

құрметтеп биылғы оқу жылын панде-

мия тәртібімен жалғастырып әкетті.  

Қазір жаңа білім ордасында 

 карантин талаптарын сақтай  отырып, 

1-3 сынып оқушылары білім алып 

жүр. Бір сыныпта 15 баладан оты-

ратын кабинеттерде америкалық 

үлгімен қойылған парталар тұр. Яғни 

бір партада тек бір бала отырады. 

Спорт зал, футбол алаңы, теннис 

корты, хореография залы, екі асхана, 

акт залы бар мектепте 74 замануи 

үлгідегі интерактивті тақта, қажетті 

құрал-жабдықтарымен жабдықталған 

биология,  химия және физика 

кабинеттері дайын. 

Қазіргі таңда Қазақстанда тұратын 

басқа ұлт �кілдері мен қазақ азамат-

тары мемлекеттік тіл – қазақ тілін 

меңгеруге зейін қойып, мемлекеттік 

тілде еркін с�йлеуді мақсат етіп отыр. 

Бұл – жақсы үрдіс. Лазиз  Сулайманов 

«Мемлекеттік тіл – қазақ тілінің 

де қанатын одан әрі кең жайып, 

елімізде �мір сүріп жатқан барша 

ұлтқа ортақ тіл ретінде дамуына 

ешқандай кедергі жоқ» деп санайды. 

Айта кетейік, індет ел ішінде қатты 

�ршіп кетіп, ауруханаларға �кпені 

жасанды желдету аппараты жетпей 

жатқан кезде, Шымкент қаласындағы 

кәсіпкер ер-азаматтармен бірге елге 

к�мектескендердің де қатарында 

 Лазиз Сулайманов те бар еді. Ол 

Шымкент  қаласының Қаратау 

ауданындағы ауруханаға 5 ИВЛ ап-

паратын алып берген болатын. «Біз 

алған аппараттардың науқастардың 

жазылып кетуіне  септіг і  тисе, 

елге пайдалы болып жатсақ, біз 

үшін ең үлкен «алғыс» сол» дейді 

Л.Сулайманов. 

Н.БАТЫР

бірнеше бағытта дамып отырғанын к�реміз. 

Мысалы, әлемге танымал «Аль-Джазира» 

телеарнасы – халықаралық телекомпания 

саналады. «Аль-Джазира» телеарна желісіне 

– «Аl Jazeera» – араб тіліндегі халықаралық 

жаңалықтар арнасы; «Al Jazeera English» – 

ағылшын тіліндегі жаһандық ақпараттық 

арнасы; «Al Jazeera Documentary Channel» 

– араб тілінде деректі фильмдер ұсынатын 

арна; «Al Jazeera Mubasher» – саяси арна; 

«Al Jazeera Children’s Channel» – балаларға 

арналған арна; «Baraem» – араб тілінде 

мектепке дейінгі балаларға арналған 

арна; «Al Jazeera Balkans» – серб тіліндегі 

халықаралық арна. Ал Қытай елінің атақты 

«CCTV» телеарнасы да осындай бірнеше 

тармақтардан тұрады. Американың «CNN» 

компаниясы әлемде тұңғыш рет 24 сағат 

бойы жаңалықтар беру тұжырымдамасын 

ұсынды. Бүгінде «CNN в США», «CNN в 

России», «CNN в Европе» деп жіктеледі. 

4лемнің 30-ға  жуық елінде  «CNN» 

компаниясының халықаралық бюросы 

бар. Қысқасы, бүгінгі сіз бен біз �мір 

сүріп отырған заман – әлемді телеарналар 

 жаулап алған заман. Олар үшін кез келген 

мемлекетті ақпараттық зеңбіректің астына 

алу да түк емес. Ұлттық қауіпсіздіктерін де 

к�здің қарашығындай сақтайды. 

Қазақ телевидениесі мұндай дәрежеге 

қашан жетпек? 4рине, бәрі де бір күнде бола 

салмайды. Ол жағы түсінікті. Бірақ әлемдік 

дәрежеге жету жолында қазақ телевидениесі 

әлі де болсын нақты қадамдар жасамағандай 

әсер қалдырады. Тым болмағанда, әлемді 

аузына қаратқан танымал саясаткерден 

сүбелі сұхбат алып, «Пәленше-түгенше 

саясаткер қазақ телевидениесіне берген 

сұхбатында былай депті» деп дүниежүзінің 

ақпарат құралдары шулап қоя беретіндей 

болса, мұның �зі қазақ телевидениесі үшін 

мәртебе болар еді. 4рине, мұның бәрі 

арман. Қазақ телеарнасының жанашыры, 

тұрақты к�рермені ретіндегі намыс отына 

шыжғырылған арман. Қайткен күнде, қазақ 

телеарналарының әлемдік ақпараттық 

кеңістікте екпіндеп алға шығатын күнін 

к�рсек дейміз. Бұған мемлекет ретінде 

күшіміз де, әлеуетіміз де жететініне 

сеніміміз жоқ емес. 

Жалпы қазақ телевидениесінің елдегі 

демократиялық жаңғыртуларға, халық-

тың рухани-мәдени �рісін кеңейту ге, 

аза маттардың құқықтық сана-сезімін, 

құ қықтық мәдениетін қалыптастыру-

ға, қоғамның рухани деңгейін к�теруге 

қосар үлесі мен ықпалы мол болуы керек. 

4леуметтік �мірдің психологиясын, бол-

мысын қадағалап, ондағы �згерістерге 

сауатты баға беріп, артық-кем тұстарын 

 таразылап, ақ пен қарасын ажыратып 

беретін тегеурінді ақпараттық құралдың 

бірден-бірі – телевидение екені ешқандай 

талас тудырмайды. Бүгінгі ақпараттық 

 заманда бәсіміз жоғары болып, тұғырымыз 

мықты болу үшін, ақпараттық түрлі 

«соғыстарда» дербес ел, тәуелсіз мемлекет 

ретінде есеміз кетпей, ұпайымыз түгел 

 болуы үшін әлемге �з с�зімізді �зіміз айтуы-

мыз керек. Демек, қазақ телевидениесі 

�зге елдердің теле-ақпараттық бәсекесінде 

шаң қауып қалмай, жер-жаһанда қазақ 

телевидениесі де қарқынды түрде �сіп, 

дамып келе жатқанын к�рсете білуі керек. 

Дәуіржан ТIЛЕБАЕВ,
«Ақиқат» журналының 

бас редакторы

ОҚЫРМАН ОЙЫ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Бәлкім тумысынан солай шығар, Құдайберді 
ағаның мен к�ргелі мінезі к�ркем, жүзі шуақты. Ол 
кісі біреулерге жасандылықпен жалпақтап, �зінен 
т�мендерге менсінбей шекесінен қараған емес. Кімге 
болса да мейіріммен қарап, қамқор ниетін білдіріп 
тұрады. Сол үшін де ортасының сыйлы ағасы, кемеңгер 
қариясы. �лі де болса к�ркем мінез бен Алланың 
сыйлаған денсаулығының арқасында кешегі күні 
шәкірт тәрбиелесе, бүгінгі күні халықты тәрбиелеген 
қаламгер-журналист.

Балалық шағы Үлкен Дихан  ауылында қарапайым 

шаруаның отбасында �ткен Құдайберді жасынан әдебиет 

пен қаламгерлікке құмар болады. Осы  арманы мектептен 

соң Ташкенттегі Орта Азия университетінің филология 

факультетінде жалғасқанымен, отбасылық жағдайымен 

аяқтай алмай қалады. Бірақ кейінірек үзілмеген арма-

ны қазақ білімінің қара шаңырағы ҚазПИ-дің тарих 

б�лімін аяқтауымен орындалады. Еңбек жолын ауыл 

мектебінен бастаған ол білімділігімен к�зге түсіп, 

аудандық оқу б�лімінің әдіскері, Бахар ауылындағы 

А.Розыбақиев атындағы орта мектебінің директоры, 

зейнеткерлікке шыққанға дейін аталмыш мектепте 

ұстаз болып қызмет істейді. Білім саласында жүргенде 

қосымша «Октябрь» колхозының комсомол ұйымының 

хатшысы, аудандық Оқу б�лімінің кәсіподақ ұйымының 

т�рағасы, «Горный» пионер лагерінің директоры сынды 

қоғамдық жұмыстарды да қоса атқарғаны бар. Ұлттық 

сыныптар ашуға атсалысса, бала бойына ұлттың �ткені 

мен �шкенін, тарихын, салт-дәстүрін білуіне де к�п тер 

т�кті. Түрлі салада олимпиадалар �ткізуге де ұйытқы 

болды. Қолына қалам алып «С�з құрамын оқытуға бай-

ланысты кейбір мәселелер», «Алты жасар балаларды 

оқыту», «Ұзартылған күн тобындағы тәрбие жұмыстары», 

«Мұғалім шығармашылықты қамтиды» деген сүбелі 

еңбектер жазды. 

Алматы облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру ин-

ститутында ұйғыр тілі мен әдебиетінен лекция оқып, 

әдістемелік нұсқаулармен сабақ та берді. Ал к�ркем 

шығармалары �з алдына бір т�бе. «Ұстазы жақсының 

ұстамы жақсы» демекші, алдынан түлеп ұшқан талай 

шәкірттері де мінезі мен білімі жағынан �зіне тартқан 

танымал мамандар. Сондай-ақ ұйғыр этномәдени 

орталығы т�рағасының орынбасарлығын да атқарғаны 

бар. Қысқаша айтқанда «Сегіз қырлы, бір сырлы» азамат.

Бұрыннан білсем де осы жолы кеңірек тани түстім. 

Мемлекеттік тілге де жүйрік. Қазақ тілін �з ана тілім 

деп біледі. Мен де ағалық ақылын тыңдап, �негелі �мір 

 жолына еліктеген қаламгер інісінің бірімін. Ол кісі 

отырған жер шуақты күн мен ұйыған береке.  Отбасында 

да ұстаз болған Хасиетхан анамызға жақсы жар, бала-

ларына үлгілі әке, немерелеріне асқар таудай ата. Қазір 

аудандық «Қарадала» газетінде б�лім меңгерушісі. 

Ауданның Құрметті азаматы Құдайберді аға Мансуровтың 

ұстанымы Абай жолы, Абай �леңдері мен қара с�здері.

Қуанышбек ҚОЖАХМЕТ, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

Алматы облысы 

Қарадала �ңірі

Ұстазы жақсының ұстамы жақсы
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ANA TILI А Т А М Е К Е Н

(Арал дәптерінен)

�КЕМНІҢ 
ЖАЗБАЛАРЫ

Т
уған жер аты аталғанда елеңдеп 

тұрасың. Оқығаның ойға ора-

лады, естігенің еске түседі. Біле 

түссем дейсің, білгеніңді ортаға салғың 

кеп тұратыны және бар. Оқығаның ойға 

оралады: бәрі – жазбалар, деректер, 

дәйектер... тізбек-тізбек. 4рқайсысы бір-

бір к�шелі әңгіменің бастауына лайықты 

тиектер. Бірақ маған жүз жасаған әкемнің 

ирек-ирек �з қолының таңбасымен 

түскен жазбалары әлдеқайда әсерлі, 

әлдеқайда тұшымды к�рінеді. Оқыған 

сайын теңіз жағалауындағы ел тари-

хы, ел тағдырының суреті жаңғырығып 

шыға келеді. Бәрі қарапайым с�збен 

кестеленіп түсе беріпті. Тағы да жадына 

шүкірлік етіп жүз жасаған әкемнің ирек-

ирек жазуының (баяндау мақамы еш 

�згеріссіз) иіріміне түсіп кете барыппын...

 «Мен �зім 1896 жылы туғанмын, 

жылым мешін, Кіші жүздің 4лімі, оның 

Қаракесегімін, – деп әңгімелейді әкем, – 

Біздің 4лім-Ш�мен к�шіп-қонып жүреді 

екен Ор �зені, Жем бойларына. Онан �тіп 

Жайыққа жақындап, қыркүйек айлары-

нан бастап күн суытқан сайын жылжи 

беретін к�рінеді қонысы Арал теңізіне 

қарай. Аралдың бір қойнауы Шұбар 

деп аталған бұл мекені жағалаудың к�п 

жерінен артық. Қопа қамысы қалың, биік 

жыңғыл, к�пек сораңы мол. Күннің к�зі 

ашылса болғаны мал жайылып кетеді, қар 

тұрмайды, қары ерте кетеді, сондықтан 

бұл жерге талас қатты болған.

Шұбарды біздің үш Қасай  дербес 

 қ о  н ы с т а н ғ а н .  Ш ұ б а р д ы ң  і ш і н д е 

Шырақбай деген т�бе бар, сол т�беде 

отырған на ғашым Құдайберген деген 

кісінің бір ауыз �леңі бар:

Малға жай айналасы Шырақбайдың,

Қайнайды самаурыны К�лекбайдың

Шұбарды бұл Қасайға алып берген,

Қадірін кім біледі  Киікбай мен 

Қарсақбайдың, – деген.

Сол Шұбардан пұт-пұт сарала сазан 

шығатын, к�п ш�бі шапқанға таусыл-

майтын. Қамыс-қопалары қазір дым 

жоқ, кеуіп қалды. Тұтас құм басып, 

�зектер бәрі кеуіп сор болып жатыр. 

К�шіп-қонуды меншіктеп бергенімен 

біздің 4лім-Ш�мен колхоз болғанға дейін 

к�шіп-қону тоқтаған емес. Себебі біздің 

Ырғыз уезіне қарасты 15 болыс елдің 

жері қуаңшылық, ш�лейт, ағын сулы 

�лкесі жоқ. Біздің Қабырға болысының 

жақайым, қаракесегі теңізден, Шалқардан 

�тіңкіреп қайтады, ұзап к�шпейді. 

Шектес Қазалы уездерінің малы барла-

ры Қарақұмды басып, Ырғыздан �тіп 

қайтады екен. Жарлы жақыбайлар Дария 

бойында егіншілікте қалады.

Менің туған жылымды мешін дейді. 

К�шіп-қонған заман ғой, қараша айының 

шамасы. Күн шықпай к�теріліп, жолшы-

бай су алып, ел орынға отыра қонатын 

к�рінеді. Мұны «үдере к�шу» дейді екен. 

Жабасар деген жерге келіп қонғанда, 

«Түнде тудың» деп отыратын шешем. 

Қысы мешін болған. Келесі жылы тауықта 

жұтап, сонан біздің жақайым, қаракесек 

к�шуді қойған. Алты жасқа келгенде 

молдаға берді. Молда қарақалпақ.  Молда 

ұстаған адам ағайынымыз. Онбеске 

жуық бала оқыдық, ең кішісі мен және 

Зияда деген қыз бала бар, ол да 6 жаста. 

Басқа балалар 12-13 жаста. Біз екеуміз 

сабағымызды білеміз, ана үлкендер 

білмейді. «4птиктің Изазіл зилаты» деген 

сабағына барып қалдық екеуміз. Содан 

13 жасыма дейін оқыдым. Молда ұстаған 

әр ауылға оқысын деп апарып тастайды. 

Жайым бірінде болады, бірінде болмай-

ды. 4ліппені тақтайға тасымалдап жазып 

береді. Одан кейін әкеме «оқымаймын» 

дедім. Оқуды тастап ауылда жүрдім.

Он т�ртке аяқ басқанымда 4діл де-

ген бір ағайын молда ұстады. Қазақша 

оқыған, Қарабұтақтың т�ртқарасы, 

орысша бір кластық білімі бар. Сол 

молдаға апарып тастады, орысша оқиын 

деп бардым. Ешбір құралы жоқ, тек бір 

кішкентай словары бар. Содан оқыған 

болам. :зі де ештеңе білмейді, оқымай 

тастап кеттім. Одан білгенім орыстың 36 

әрпі, моя-твояны білдім. Бірақ кейін сол 

құйттай моя-твояның пайдасы тиді.

Қысқы қоныс Шұбардың малмен 

айналысқаннан басқа елде кәсіп жоқ, 

күні малдың туып-�суіне қараған. Шұбар 

�зі теңіздің бір аралы. Қойнауға кірер 

аузы. Он бес шақырымдай құрғақ жер 

еді. Жасым 8-дер шамасында, есімде 

теңіз тасып жаңағы 15 шақырым жерді 

су алып кетті. Екі жерде �ткелі болды, 

бірі терең �ткел, екіншісі тайыз �ткел деп 

аталынады. :ткелдердің  арасы  тайыз, 

бірақ мима ұйықтау, жүруге  болмайды. 

Тереңдігі к�кіректен келеді. Сәуір,  мамыр 

айларында жылым салынады, сазаны 

құлаштай қара сазанға  толып қалады. 

Тамыздың аяғында қайтып кетеді. Ені 

жіңішке. Балық аулайтын Оралдан 

Қазалыға жер аударылып келген орыстар. 

Оны халық «оранке» деп  атайды. Бұлар �зі 

кіл жұмыскер, балықтың қайда жатқанын 

біледі. Кедейлеу 5-10 қарасы бар адам-

дар осы орыстардың жылымын салады. 

 Жылымды қыс  айында 12 адам, жаз 

 айында 6 адам салады.  Жылымды салған 

адам ортаққа, яғни шыққан балыққа 12 

адам, 6 адам жартысын  алады. Бағаны 

қожайын �зі шешеді. 100 пұт балық 

шығады, (12 адамға 2 сомнан болғанда 

1000 сом) 84 сомнан келеді 12 адамға (4 

сомнан 20 қой, яғни 12 сомнан ірі қара).

Осыны к�рген соң мен де жылымға 

жүрем деп шықтым. Наурыз айы еді, 

балық бұл кезде �те аз болды. Сонда да 

бірдеме шыға ма деп жылымға бардым. 

к�бігіне ертерек шомылды. Кейде Арал 

арындап, ашуланады. Аспанды зіл қара 

бұлттар қаптап, теңіз те біреніп, аунап 

түсіп, таудай-таудай толқындар тулай-

ды. Баржаны қақпақыл етіп ойнағандай 

 болады толқындар. Тол қындар адамдар-

ды қаютаның о ше тіне бір, бұ шетіне бір 

лақтырады. Кейбіреулер кейи бастайды, 

тағдырына налыйды. Ұштап оларға 

басу айтады, ақыл айтады. Уақытша 

қиыншылық кезінде медеу болады...». 

Міне, бұны жазған Шерхан Мұртаза. 

Ұштап :теулиеваның Социалистік 

Еңбек Ері болғанын суреттеудегі қалам 

сілтесі. Арал т�сінде мұндай қайсар 

білек, толқынмен алысып тер т�ккен 

әйелдердің к�п болғанын осы жолдар-

дан аңғартып �теді.

Шындығында балықшы әйелдер 

ж�ніндегі деректер дәйегі тәнті етеді.

Ескі құжаттарда ізі жатыр. Арал 

аудандық комитетінің 1944 жылғы  (15 

 мамыр) мына бір баяндауында былай 

депті.

 «...Цифрлар к�рсетіп отырғандай, 

балық аулау ісіндегі балықшы әйелдер 

санының �суі 1943 жылдың 1 тоқсанынан 

бастап �рлей к�рінді. Айталық, 1941 

жылдың басында, яғни соғыс қарсаңында 

балық аулау жұмысында – 700 әйел еңбек 

етсе, 1942 жылдың басында – 1000-нан 

асты, орташа есеппен алғанда 1942 жылы 

әйелдердің саны 1073 болды. 1943 жылы 

одан әрмен �се түсіп 1300-ге дейін бар-

ды. Қазіргі таңда, осы 1944 жылдың 15 

 майына дейін балықшы әйелдердің жал-

пы саны 1470-ке жетіп отыр.

...«Ақшатау» колхозының жағалаудағы 

бригадирі, орденді еңбеккер Ұшыға 

 Басекееваны, 1 тоқсанның  жоспарын 289 

процент етіп орындаған «Балықшылар» 

кол хозының звеновойы Тиыштық Үркім-

баеваны, �зінің жеке жоспарын үнемі асы-

ра орындауы мен келе жатқан,  Жамбыл 

атындағы колхоздың жағалаудағы брига-

дасының балықшысы, партия мүшесі 

Жәмила Нұрмағамбетованы айрықша 

атап �туге болады. Ол колхоздағы  Зияда 

Елеу с ізованың бригадасы бірінші 

тоқсанның жоспарын 131 процент, 

«Райым» колхозынан комсомол мүшесі 

Дәріжан Түгісова 1 тоқсанның жоспарын 

262 процент, «Қарашалаң» колхозынан, 

стахановшы, бригадир Шолпан :тепова 

тоқсандық жоспарын 271 артығымен 

орындады».

Міне, енді к�з алдыңа елестете 

бер. Ақк�бік атып аспанға шапшыған 

толқындар, түнеріп жататын к�к шалқар, 

тереңі үрейлі, дауылы дүлейлі түнеріңкі 

теңіз, қап-қара бұлттарға оранған к�з 

к�рінбес қараңғы түнде шайқатылған 

кемелер, ыңыранып ышқына соққан 

 дауылдар, гүрс-гүрс соғылған толқындар...

Теңіз тарихының бұл да бір сырлы 

беттері.

Ұмытылмауға тиіс беттері...

ТЕҢІЗ ТІЛІ

Теңіз бен қала.

Екеуінің елі еншілес, тірлігі тағдыр-

лас.

Содан болар, теңіз тартылса да тарихы 

– тілі сайрап жатыр.

Теңіздің тілі – тынысы �ңірдің кел-

беті нен де, адамдардың ірең-ниетінен де 

к�рінеді.

:мірдің жүрегі тоқтаусыз соғып тұр.

:ңірдің �згергенін к�ресің, ұрпақтың 

жаңарғанын ұғасың. Қай жағына қарасаң 

да заманның жаңалығы алдыңнан шы-

ғады. :су мен �згерудің �зегінде теңіздей 

табандылықтың, теңіздей �рліктің �ркені 

жатқандай к�рінеді. Тәнті етеді, тани 

түсесің.

Сонау 1905 жылдары теңіз жаға-

лауына шойын жол түскен. Орынбор-

Ташкент жолы. Сол кездегі деректе бұл 

мекен «Алтықұдық» аталады. Алты құдық 

сырын ешкім білмейді. Солай қағазға 

түскен. Теміржол түскеннен кейін Арал 

стансасы аталады, ал қала болуға талпы-

ныс сонау 20-жылдары болған секілді. 

Түркістан Орталық атқару комитетінің 

«Известия» деген газетінің 1920 жылғы 

23 қаңтарындағы санында «Поселкеден – 

қалаға» деген хабар жүр. Онда Арал теңізі 

поселкасы атқару комитетінің шешімі 

бойынша «Арал теңізі поселкасын Арал 

қаласы деп атап, оған уездік құқық 

беруді сұрайды» делініпті. Бұл шешімнің 

ж о ғ а р ы д а н  қ а л а й  қ а б ы л д а н ғ а н ы 

белгісіз. Белгілісі, бүгінде Арал қаласы 

Қазақстанның к�п жасаған қалаларының 

бірегейі екендігі.

Осының бәрі туған жердің бізге 

түсінікті тілі, түсінікті сыры. Теңіздің 

тілін түсіне білу де, айта жүру де аманат-

парыз. Сол парызды біреу білімімен, 

біреу ғылымымен, біреу еңбегімен, 

біреу талантымен, біреу ерлігімен, біреу 

с�зімен, біреу ісімен, біреу кітабымен, 

біреу әнімен, біреу жырымен �теп жатса 

нұр үстіне нұр емес пе?!

Соның бір сүйінішті үлгісіндей 

т а ғ  д ы р л ы  Т е ң і з д і ң  а б ы з  4 б е н і ң 

(Нұрпейісов) әйгілі туындылары бо-

лып әлемге тіл қатып жатқаны асыл 

парыздың ақталғаны емес пе?!

Мұның бәрі бүгіннің шындығы. 

Шын дығының шарапатына б�ленген 

Аралдың ертеңіне елі сенімді. Ері �мір 

сыны мен �мір жырының арқауына 

айналған. Ал �мір мәңгілік қой... Иә, 

мұның бәрі туған жер жайлы үзірлі 

ойлардың үзіктері ғана. Лайым жалғаса 

берері күмәнсіз.

***

К�ңілді тоғайтар қазіргі шындығы – 

Аралда теңіз лебі еседі.

Теңіз тілі сайрап жатыр...

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

Барған күні ештеме шықпады, жылымды 

тоқтатып жиып қойды. Жылым деген 

кендірден тоқылған тор, ұзындығы 400-

500 құлаш болады. Балық кіретін тор 

қалтасы болады, мұны қазақтар «шон-

тай» дейді. Жылымды жинап болып 

шонтайды жайып, тоңдасын деп тастап 

едік, «Шонтайды неге басасың?» деп 

орыс боқтады, мұзға жабысып қатып 

қалды дейді. :теулі дейтін жылымшы 

орысқа қарап бұл бала бүгін келді, әлі 

ештеңе білмейді, неге боқтайсың деді. 

Орыс үндемей қалады. Кешке келген соң 

әкеме «жылымға жүрмеймін, ау алып 

бер, ау саламын» дедім. 4кем орысқа ба-

рып ау алып берді. Кузьма Наумов деген 

орыс бар, оның Егор деген �зім қатарлы 

баласы бар еді, екеуі ау сала қойсын 

депті, сонан екеуміз ау салдық. Күн 

ара қараймыз, 3-4 сазан түседі, �лшеп 

береміз, айына 8-9 сомдай ақша болады. 

Келер жылы ау сатып алдым, Сорбұлақ 

деген жерге  саламын, сазан к�п түседі, 

к�п олжа болды.  Келер жылы ауылдың 

тұсынан үлкен теңіз жағалауынан сал-

дым. Күн ара қараймын, 10 шақты ты-

ран, 3-4 тісті түседі, бірер жарлап бекіре, 

қаяз түседі. Бір күні үш бекіре түсіпті. 

4рқайсысы 2 пұттан, бұл 1917 жылдың 

наурыз айы. 4кем Шалқарға жүргелі 

жатыр еді, алып кетті. Дүкен аралайды, 

Уәспи дейтін байдың дүкені бар, соған 

келіп бір жақсы тауар бер, балама беш-

пентке дейді. 4депті татар бай:  «Мынау 

бір қоңыр  тауарды нұсқап, �зі қымбат 

адам алмайды, тұрғанына 3 жыл болды. 

Англияның тауары, аршыны 5 сомнан» 

деп қымбат тауар беріпті.

Енді ауды к�бейттім, сатып алдым, 

жүзден аса ау болды. Мұны Молдабек пен 

Торғын деген құда бала екеуіне салдыр-

дым. Екеуі ауларды Сорбұлаққа салады, 

салған сайын сазанға майлап қалады. 

Олжалы болдық, күйлене бастадық...».

Міне,  «Бұл теңіз  бен адамның 

тағдырластығының бір белгісі ғой» деп 

ойлайсың. Тіпті мұны Аралдың байырғы 

адамдарына тән �мірбаян жолдары  деуге 

де болады. Естеліктегі �мір де үлкен 

�мірдің бір парағы.

КЕМЕЛЕР
 

Т
е л е д и д а р д а н  к е й д е  А р а л 

т е ң і з і н і ң  т а ғ д ы р ы  ж а й л ы 

деректі түсірілім к�рсе ті леді. 

Алыс та таныс к�ріністер к�з алдың-

нан тізбектеліп �те  бастайды. Теңіздің 

тілім-тілім шыққан табаны, ащы соры 

бетіне шығып шұбарланған шаңдауыт 

даласы, аптап ыстықтан күйіп, кеуіп, 

үгітіліп жатқан жарқабақтар...  Құм 

басқан кемелердің қаңқасы к�рінеді. 

Толқын дарды жарып жүзетін кеме құмға 

жұтылып, ауа қармап жантәсілім алдын-

да жатқан алып жаратылыс сияқтанып 

сағым кешеді.

Қарап отырған жанға біресе теңіз 

толқындарының шуылын әкеліп, біресе 

құмға батқан кемелер қанқасынан азы-

най ескен желдің ысқырығын жеткізіп, 

к�ңілді құлазытатын осы бір к�ріністер 

к�пке дейін к�ңілден кетпей қоятынын 

қайтерсің. Жайдан жай емес, сауалын 

да тастап үлгіреді.Бұл кемелер Аралға 

тұңғыш қай кезде келген? Кімдер 

әкелген? Орман-тоғайы жоқ, айдаладағы 

Аралға бұл қалай жеткен? Кеме жайының 

к�не сырына құлақ түрсең, бабадан балаға 

жеткен аңыз әңгіменің үзіктері елестеніп-

емістеніп жетеді. Оның �зі түрленіп 

айтылады. Біздің ауылда жағалауға 

келіп сіңіп кеткен орыс к�п болды. Бәрі 

балықшылық кәсіппен келгендер ұрпағы. 

Соның бірі тоқсандағы Опанас шал 

әкесінен естігендерін айтып отырады 

екен. «Ой-хой, жас кезім ғой» деп, естен 

кетпес күндерін тамсана әңгімелейді 

екен. Айтуынша, атасы Орынбор орыс-

казагі осы теңізге жас жігіт кезінде тағдыр 

айдап келіпті. Ол тағдырдың бұйдасы 

болған Алексей Иванович Бутаков екен. 

Орынборға орын тепкен жас офицер 

 Бутаков Арал теңізін зерттеу үшін арнайы 

экспедиция жасақтап жатқанын естиді 

де, �з еркімен матрос боп кіреді. Одан 

кейін экспедицияны басқарады... 

11 мамыр күні Бутаков экспедициясы 

жолға шықты. Шхунаны б�лек-б�лек 

етіп ат жегілген арбаларға артты. Бес 

жүзге жуық арбалы, оны күзеткен екі 

рота жаяу әскер, екі қазақтар жүздігі, 

екі ордалы үлкен к�ш Арал теңізіне бет 

алды. 4р күнді қағазға түсіріп отырудан 

танбаған Бутаков: «Елу сегіз күн дегенде 

экспедиция Сырдарияның сағасындағы 

Орынбор �лкесінің бастығы генерал 

В.А.Обручевтің әмірі бойынша салынған 

Райым бекінісіне келіп жетті. Экспе-

диция да осында жайғасып, шхунаны 

қайтадан құрастыруға кірісті. Оған бір 

ай уақыт жұмсап, «Константин» деп 

атаған желкенді шхунаны әзір етті. Бұл 

жайында Алексей Иванович әкесіне 

қуанышын жасырмай: «20 маусым күні 

мен �зімнің кемемді теңізге түсірдім, 

ал 25 күні Райымнан шығып «Констан-

тин» шхунасының жалауын к�теріп Сыр 

бойымен т�мен құлай жүзіп кеттік» деп 

нақтылай жазады.

Қарап тұрсаңыз, Арал теңізінде 

тұңғыш рет кеме 20 маусым күні пайда 

болған екен. Міне, Арал флотилиясының 

құрылуы �зінің тарихи �мірбаянын 

осы күннен бастайды. Бутаков осы-

мен ғана шектеліп қоймаған. Урал 

 заводтарында Арал теңізінде жүзетін 

әрқайсысы 40 аттық күші бар екі темір 

пароход жасауды ұсынады. Оның игі 

нәтижесі де болды. К�п ұзамай, 1852 

жылы арбалы керуенмен б�лшектеп 

тасып Райымға салмағы 140 тонналық 

40 аттық күші бар «Перовский» парохо-

ды мен салмағы 16 тонналық, 12 аттың 

күші бар «Обручев» баркасын әкеліп 

құрастыруға кіріскен еді. Келер жылдың 

к�ктемінде Арал флотилиясының басы 

болған «Перовский» мен «Обручев» суға 

түсіріледі. Сол 1913 жылы А.И.Бутаков 

Арал флотилиясының бастығы болып 

тағайындалады. «Перовский» пароходы-

мен тұңғыш рет Сырдария бойын �рлей 

жүзді. Бұл сапардың басты мақсаты 

Ақмешітті алу үшін орыс әскерлеріне 

к�мек к�рсету еді. Арал теңізіне түсірілген 

кемелер осымен шектеліп қалмады. 

 Келер жылы Бутаков Орынбордан тағы 

да жеті ескекті кеме әкеліп №1 форт 

құрып (қазіргі Қазалы) флотилия үшін 

порт салды. 1861 жылы Бутаков салмағы 

194 тонналық, 92 аттың күші бар қуатты 

«Арал» пароходын, салмағы 70 тонналық, 

42 аттық күші бар «Сырдария» парохо-

дын, жүзбелі кеме ж�ндейтін док әкеліп 

түсірді.

Осы кемелер бұрын асау толқындары 

алынбас, дүлей күштей боп жататын теңіз 

тіршілігіне үлкен �згеріс әкелді. Теңіз 

ар қылы тоғысқан тағдырлардың �мір-

баяны, адам мен теңіз �мірбаяны бастау 

алды.

Орыс теңізшісі Бутаковтың еңбегі 

сол �мірбаянның бір тіні боп жатқанын 

да ұрпақ біледі. Бутаковтың �зі де Аралға 

құрметпен бас иіп �тті. Аралға арнаған 

�мірінің 15 жылы босқа кетпеді. Кенеттен 

Петербургке шақырылған оған контр-

адмирал атағы берілді. Ол осылайша 

– Арал теңізінің адмиралы болды. 1868 

жылы бауырын емдеу үшін Германияға 

сапар шекті. Бірақ аурудан айыға алма-

ды. 1869 жылы А.И.Бутаков 54 жасында 

Швальбахта қайтыс болды.

Оның күнделіктерінде қазақтар дың 

аттары аталады. Рахматулла Абзиров. 

Мүмкін 4бзіров шығар? Прапорщик 

Акишев? Сарымбек деген жолбасшының 

осы т�ңіректің қазағы екендігіне шүбә 

келтірмейді. Олар кімдер екен? Үрім-

бұтақтары бүгінге дейін бар шығар? Кім 

білген? Осылардың бәрі жұмбақ боп, 

жартылай айтылып ескі жазбаларда 

қала беріпті. Уақыт �те келе ұшығын 

ұстатпайтындай деректерге айналған. 

Қазір Арал айдынында кемелер жоқ. 

Тағы да назарымыз теледидарда. Экран-

да – жүректі сыздатар жаралы к�рініс. 

Теңіз табанын құм басқан, кемелер 

қаңқасы азынаған желдің �тінде, құмға 

жамбастай жатып алыстан қарауытады. 

Қаталап жатқан жаралы жауынгерге, 

біресе ақжал толқынмен алысып алға 

ұмтылған сәтіне ұқсайды. Аяқ астынан 

осы кемелерге қарай теңіз де жақындап 

қалғандай боп к�рініп кетеді. Экран 

с�неді. Шарасыздықтың қамауында 

қаласың. Сосын... К�ңілде тағы да үміт...

Үміт – сенімнің серігі ғой.

К�СІПШІЛІК
 

Т
еміржолдың салынуына бай-

ланысты теңізде балық кәсіп-

шілігі тез дами бастаған. Б�ген, 

Қарашоқат, Мойнақ, Астрахан типіндегі 

балық кәсіпшіліктері ашылған. Жергілікті 

жердің халқы балық аулаумен бұрынғыға 

қарағаннан к�птен айналысатын болған. 

Олардың ау-құралдары әртүрлі, табыста-

ры да сондай еді.

1908 жылы тұңғыш рет Арал теңізінде 

жекеменшік пароход пайда болған. 

Оның иесі �ндірісші Мокеев еді. «Хива» 

акционерлік қоғамының иесі болды. Ол 

балық қабылдау-аулау операциялары-

нан басқа теңіздегі кеме қатынасын �з 

қолында ұстады. Балық кәсіпшіліктерінің 

балық аулау к�рсеткіштеріне қарасаң тек 

1917 жылы Б�ген балық аулау кәсіпшілігі 

– 31,9 мың пұт, Қарашоқат – 23,0 мың 

пұт, Қасқақұлаң – 16,5 мың пұт, Тер-

менбес – 27,6 мың пұт балық аулайтын. 

Бұл байлықтың бәрі Мокеев секілді 

жекеменшік кәсіпкерлердің қалтасына 

құйылып жатты. Уақыттың үкімі күрт 

�згерді.

Қазан революциясы Арал теңізіндегі 

бұл қанауға тыйым салды. 1918 жылы 

ірі балық кәсіпшіліктері мемлекет 

қара мағына қабылданды. Теңіздегі 

және оған құятын �зендердегі балық 

кәсіпшіліктері 1923 жылдың октябріне 

дейін балық шаруашылығының �лкелік 

басқармасына «Туркрыбаға» қарады. 

Бірақ к�п ұзамай осы жылдың 16 

желтоқсанында Арал балық аулау ин-

спекциясы құрылды. Инспекцияның 

қарамағына 22 теңіз  балық аулау 

кәсіпшілігі, Арал теңізі станциясындағы 

7 �неркәсіп базасы, 2 бондар цехы, 

«Финляндка»,  «Зорька»  моторлы 

қайықтары, «Кутузов» желкенді әрі мо-

торлы кемесі берілді. Инспекцияда 16 

адам қызмет істеді. Алғашқы уақытта 3 

адамға мемлекеттік кәсіпшіліктің шағын 

б�лігі арендаға берілген. Теңізде балық 

аулауға барлық адамға еркіндік берілген. 

Мемлекеттік ау-құрал, қайықтан оларға 

т�лем беріп отырған.

Арал қаласының негізі теміржол 

салын ғаннан кейін, 1905 жылы қаланған 

еді. Қазақтар бұрын бұл жерді «Алты құ-

дық» деп атаған. 1924 жылдың 11 қараша-

сын дағы тасқын үлкен апат әкелді. Осы 

тасу кезінде қаланың біраз б�лігі су 

астында қалды.

Ресми органдардың берген мәліметі 

бойынша, 1925 жылдың 1 қазанына 

дейінгі уақытта қала халқының саны 

3800 адам. Оның 1100-і мұсылман. Бұл 

жылдары теңізде балық қоры да мол 

еді.  Ау-құралдарының нашарлығына 

қарамастан балық �те к�п болатын. 

Осы кәсіпшілікке қазақ та үйренді. 

Балықшылық ата кәсіпке айналды. 

Ұрпағы теңізбен к�зін ашқан, теңізбен 

�мір сүрді, теңізбен тағдырлас еді. 

Қиындықты да бірге к�терді, қуаныш та 

ортақ болды. :мір, табиғат �згерсе де, 

тегі балықшы боп қалды. Бәлкім, бұл да 

теңізге тән адалдық шығар...

ҰШТАП

Ұ
штап – Еңбек Ері атанған 

 ба лықшы әйел.  Ол жайлы 

 талай жазылған. Соның ішін-

дегі ерекшесі – «Ленжаста» шыққан 

Шерағаңның очеркі.

 «Теңіз оған таңсық емес еді. Ол 

теңіз толқындары шуылымен қоса 

іңгалап туды. Ол тұрмақ әкесі Т�ребай 

да, Т�ребайдың арғы аталары да теңіз 

жағасында туған. Теңіз олардың бесігі 

ғана емес, теңіз оларды асыраған ана бол-

ды. Оларды бағатын малы да, теңіз еді... 

Ұштап ер азаматтарша білек сыбанып, ау 

салып, жылым тартып теңіздің ащы ақ 

А Т А М Е К Е Н
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САРЫ IЛЕҢ

Сағым қуған жүректі сары мұңға б�леген,

Сабағынан үзілді сары күзде сары �лең.

Сары қызға арналған сағынышым секілді,

Сары түске боялып бара жатыр бар әлем.

Бұла шақта құмартып ғажабына ғазалдың,

Сары қызды сағындым – сары күздей ажарлым!

Қорқыт құсап құтылмай құрығынан ажалдың,

Пенде ғұмыр кешсем де періште жыр жазармын.

Сары �леңім сезімтал жүрегіме болып ем, 

Ақ параққа сап-сары сағыныш боп т�гілем.

Лағыл жырым жетпестен құлағына Ләйләмнің,

Жүріп келем әйтеуір Жұматайдың жолымен.

Келешекте қандай күн күтер екен мені алдан,

К�кб�ріше ұлиды к�кіректе к�п арман.

Сары қызды сағынып сағым қуып кетіппін,

Мәжнүнталға сүйеніп жапырағы тоналған.

Торғын түнде қиялмен жасап жүр ем той қамын,

Ойсыратып кеткендей орындалмай ойдағым.

Сары күздің тағы да оралары анық қой,

Сары қызды тағы бір к�ремін бе? Беймәлім...

***

Сенсіз �ткен күнде қайдан болсын мән,

Самайыма қырау салды ол жай кетпей.

Таңдарым бар тәтті арманы таусылған,

Тағдырым бар шытынаған әйнектей.

Жоқты іздедім бүгін тағы... кеше де,

Қайта айналып келе қоймас шақ та ондай.

К�здеріңнің ішіндегі к�шеде,

К�ктемдерім кетіп бара жатқандай.

Тағдыр айдап түйіскенмен к�шіміз,

Жақын да емес, жат та емеспіз осы біз.

Жанарымда – жанға қимас жамалың,

Жүрегімде жеті к�ктем, жеті күз.

Арыла алмай к�рген түстей к�п күйден,

Бір күніме ұқсап кетті бір күнім.

Мен :мірмін �зегіне от тиген,

Сен :леңсің енді жарған бүршігін.

Шаттығым аз, мұңым да бар азырақ,

Бұл бес күннің дей алмаспын бәрі мұң.

Есіміңді жүрегіме жазып ап,

Кештім, білем, ғұмырымның жарымын.

Ессіз де емен, ерген жоқпын есерге,

Жалынан да сипатпады шіркін бақ.

Пәниімнен бақиыма к�шерде,

Саған арнап жыр қалдырам... бір шумақ.

Сенсіз �ткен күнде қайдан болсын мән...

АПА 

:зіңсіз, апа, �ңсіз бүгінгім,

Енесіз �скен жалсыз құлынмын.

Қиянда қалған қия алмай жүрмін,

Қимас сәттерін қамсыз күнімнің.

Бала армандарым оңаша жылап,

Тасада қалды тамаша мұрат.

Жат болдым, білем, бауырға бүгін,

Алыстап кетті қара шаңырақ.

Талқаны кермек таңдар талқымдай,

Күреңіткен бұл күз де кейпімдей.

Ешкім де мені сіздей сағынып,

Ешкім де мені іздемейтіндей.

Санама сіңіп сормаңдай �лең,

Сәттерімді асыл армандай берем.

К�кейімде әлі күрсінісің де,

«К�ктемге жете алмайм-ау» деген.

Мазасыз ойдан мүжіліп к�п күн,

Таппадым білем үзігін жоқтың.

Құстай ұшқанмен құтты мекенге,

Үлгере алмадым, үзіліп кеттің.

Кештім де талай сынақ, сарсаңды,

Ауылдан салдым жыраққа арқамды.

Қап-қара бұлты қабағын жауып,

Қазығұрт мені жылап қарсы алды.

Үзігіндейсің үміт-к�ктемнің,

Ауылға сонау суыт жеткен күн.

Сұп-суық сонда маңлайыңды ұстап,

Сұп-суық түнге сіңіп кеткенмін.

Жалған дейтұғын күнә-базарда,

Жазмыштан жорғам, сірә да озар ма?

Нәумез жанымның жазын ұрлатып,

Неше рет келдім мына мазарға?!

Алаң к�ңілім азап шеккенде,

Жетемін деуші ем ғажап к�ктемге.

ӨМІР ОСЫ – 

П О Э З И Я

Асан ҮСІПОВ

1977 жылы дүниеге келген. 
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы 
Көкібел ауылында орта мектепті бітірген. 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің филология факультетін 
тамамдаған. 
Қазіргі таңда осы оқу орнының аға оқытушысы.

Періштем едің, қиналғанымда

Салынып кеттің пендешілікке...

***

Ит тіршілік жетелеген жол мынау,

Итіңдетіп келеді әлі үміт-күн.

Итке сүйек қарыз болып қалдым-ау,

Итаяғын жалап жүріп бір иттің.

Итшілеткен айлар тосып тағы алдан,

Жабы тірлік жұлқылайды жағамнан.

Ит арқасы қияндағы ақ арман,

Ит әуреге түссем де енді таба алман!

Сынақ-күнге қылғаныммен сәл сабыр,

Ит ырғылжың �мір осы – дәп-дала.

Итк�йлекті тоздырғалы қанша жыл,

Ит мінезді қоя алмадым сонда да.

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

ақ-қарасы алысқан...

Жарқын күнді жүргеніммен ұмытпай,

Мына заман – алаяқтың заманы.

Түнереді күздігүнгі бұлттай,

Тас қаланың тасмейірлеу адамы.

Таза сақтап «�лең» дейтін тұмарды,

Тіршілігім үшін тынбай күрескем.

Ізгі ойымның бәрін жоққа шығарды,

Ірі ағалар ібіліске ілескен.

Сағым жолда сайрап жатыр іздерім,

Мағынасыз ғұмыр берді маған мұң.

Жарым түнде жанарымды іздедім,

Жаулығымен анамның.

Бір қайғыма бір қайғы кеп жамалып,

Мазасыздау күй кешемін үнемі.

Қазығұрттың басындағы қара бұлт,

Жүрегіме түнеді...

Келелі ойлар жүрегіме жиналды,

Келер күннен күтіп жүрген несіпті.

Аллаһ үйі сенен таптым иманды,

...Кеше бірақ тонап кетті мешітті.

Бәңгі ақынның басындағы хәл мынау:

Жақсы үміттер ақталмады жат елде.

:лең-досты �кпелетіп алдым-ау,

Пәтерлерден к�шіп жүріп пәтерге.

К�зді жұмсам, к�кжиектен к�рерім,

Шыңыраудан шығыр тартқан терең ой.

:гейленіп кеттің әбден �леңім,

Құшақтайын. Келе ғой...

***

«Қарасы мен к�зiмнiң ағысың» деп,

Айналса анам, тұратын намысым кеп.

Сандығымның түбiнде жатыр ендi,

Сағынышқа айналған сары сурет.

Кешегi мұң кеудемдi тесiп тұр-ау,

Келешекке бастайтын есiк мынау.

Қара шалдың қойнында �скесiн бе,

Қадiрiңдi, анашым, кеш ұқтым-ау.

Бал күнiмдi сағындым алыс кеткен,

Түнередi тiл қатпай таныс к�ктем.

Қарашаны жек к�рем, анамды алып, 

Тағдырымды табытқа салып кеткен.

Жетiм �лең, жүректi тепкiлеме,

Тәңiр соққан к�несiң к�п дүреге.
Маңдайымнан сипауға тиiс қолдар
Топыраққа айналып кеттi неге?!

Маңдайыма бiткен мұң мың қатпарлы-ау,
Сол күндерден жүректе жұрнақ қалды-ау.
Аялы қол баптаған алма бақ та
Аяулысы кеткесiн қурап қалды-ау.

Сары сурет, сары мұң, сағым жылдар,
Сандығымның түбiнен табылдыңдар.
Базынасын айтқысы келгендей боп,
Бала күнiм алыстан қолын бұлғар.

Жұпар иiсi желдей бiр жұмақта ескен,
Шақалақ ек шымшықтай тымақта �скен.
Тұмарымның қорықпай киесiнен,
Тымағымның иесiн кiм ап кеткен?

Тiзгiнiне тағдырдың таласар кiм?
Айдай толдым десем де, аласұрдым.
Жұлдыздарға жыр оқып жатар ма едi,
Шапанына оранып қара шалдың.

Жазылар-ау жылдардың жарасы алда,
4з анам да келмейдi, қара шал да.
Қара жолдың үстiне түсiп алып,
Құбылаға к�з алмай қарасам ба?..

Қара шалды қойған жер санамда тұр,
Анау сайдың iшiнде анам жатыр.
Тұрлауы жоқ тiршiлiк бiткен күнi
Тұрағымды сол жақтан табам да ақыр.

Бұған дейiн бұл шердiң бәрi iшiмде ед(і),
Сансыз ойға салдың-ау сары сурет.
Тұлпар-жырды жiбердiм к�кке ұшырып,
Тағасынан сорлы анам танысын деп...

Жыр тумайды-ау жүрекке жүк түсiрмей,
Сары сурет бетiне тамған жасқа
Жауқазыным қарайды түк түсiнбей.

Жарығым-ай, жанарың тұнық қандай!
Толқын мұңды болдым ғой ұмытқандай.
Құйтақандай қолыңды неге создың,
Сары сурет iшiнен сыр ұққандай.

Жасқанбай-ақ ала ғой – сенiң мұраң,
Санаң жетпес дәл бүгiн сенiң бұған.
Шаршап жүрмiн, алысты аңсап жүрмiн,
Шаттығыма бiр күнi шомылдырам!

«Тоқсаннан асты, тәбәрік қой» деп,

Тәркі дүниеңді талап кетті ел де.

Келсе де к�ктем к�шімді оңдайтын,

Тосарын білмен тосын қандай күн.

...Терезе жаққа телміре қарап,

Тәспіңді аударып отырғандайсың.

Бесіктен бастап есікке мені,

Жылдарым жылжып к�шіп келеді.

«Құлыным» менен «Айналайынды»,

К�п болды-ау, рас, есітпегелі.

:зіңсіз, апа, �ңсіз бүгінгім,

Енесіз �скен жалсыз құлынмын.

Қиянда қалған қия алмай жүрмін,

Қимас сәттерін қамсыз күнімнің.

***

К�з алдымнан к�шіп кетіп к�ктемім,

:зен-мұңым к�рсетпеді �ткелін.

Тарам-тарам жолдарында тағдырдың,

Тапқанымнан жоғалтқаным к�п менің.

«Сырдың суы сирақта емес...» 

Кешем ғой.

Шарап толы шыңғырады кесемде ой,

Сері-�леңім сені іздеумен жүргенде

Т�рт к�ктемім �тіп кеткен екен ғой.

Тұнығындай таудан аққан тұманың,

М�лдіреген к�зіңде еді жұмағым.

Жолым болмай кетті, білем, қалқам-ай,

Жоғалғасын �зің таққан тұмарың.

***

Шабытым-ай, шақыра алмай жыр мүлде,

Жазың �тіп, күзің келді, білдің бе?

Жүрегімнің ішіндегі жүрегім,

Сен қайдасың, мен қайдамын бұл күнде.

«Керемет» деп ойласа да к�бі елдің,

Бұл маңдайдан �тті, кетті нелер күн.

Түсінгенге тылсымы к�п тереңмін,

Жапырағын жел ұшырған �леңмін.

Қайшылықта �ткен �мір енді оңбас,

Болмашыға бұл жүрек те алданбас.

Жарым түнде жастығыма тамады,

Қара қыздың жанарында қалған жас...

ҚАЗЫҒҰРТ
(Бақытжан Алдиярша)

Беу, Қазығұрт, Қазығұрт – киелі мекен,

Қазына толы кеудеңе сүйеніп �тем,

Қарашығымдай қастерлеп қасиетіңді,

Ақиқат пенен аңызға иелік етем.

К�ремін сенен к�нерген к�п ізді бүгін,

Ойсылқараның �ркеші тәрізді шыңым.

Қорқыттан қалған қорқыныш бойымды билеп,

Самалың маған жеткізді қобыздың үнін.

Періштелердей қылмайтын �мірі күнә,

Қазбауыр бұлттар қонады кең иығыңа.

Киелі бесік – Қазығұрт, ұқсатам сені,

Желмая мінген бабамның Жерұйығына.

Қонақтап қалып басыңда самұрық-кемем,

Таратқан дейді тіршілік тамырын сенен.

Малдасын құрған абыздай аспанға қарап,

Тілдесіп үнсіз тұрмысың Тәңірімменен.

Толғантар дейсің ақынның к�п мұңы кімді,

Түйсігі барлар түсінер к�п қылығымды.

Періштелерім жайлаған Жерұйығым ең,

Пенделер жүр ғой талқандап тектілігіңді.

Адамдар жетсе анталап бұлт қорған болмай,

Ашумен үнсіз қарайсың күрт толғанғандай.

:ресі биік �леңге қол жеткен күні,

Табаным тиер тасыңа Нұһ пайғамбардай.

Беу, Қазығұрт, Қазығұрт...

***

Аңсаумен сені барады-ау �тіп баяу күн,

Мұңымды к�ріп, созады қолын дос қашан.

:зіңді мәңгі жоғалтқан күні аяулым,

:мірмен мәңгі қоштасам.

Түсімде аппақ арманды іздеп ояндым,

Жақсы еді-ай шіркін �ңімде соны таба алсам.

:зіңді мәңгі жоғалтқан күні аяулым,

:мірді мәңгі жоғалтам...

***

Жанымды менің қамады к�п мұң,

Бақыты бар ма базары жоқтың?!

Жұлдызды түнде жырға шомылып,

Жаңа жылыма тазарып �ттім.

Ұйқымды ұрлап ұры таңдарым,

Түтіліп кетті түбіт – арманым.

Бәрін ұмыттым... бірақ қалқаның

Қарақат к�зін ұмыта алмадым.

К�ңілге түйіп к�нбіс �леңді,

Жолдадым жырмен соңғы сәлемді.

Шашымның бәрін ағартып кеткен

Жырымның бәрі желге ұша ма енді?!

Жарамай жырдың к�мбесі түкке,

Аулыңа барар жол кесіліп пе?!

Жалғандығы жұртқа мәлім бес күнде,

:зіме аян, �стім бе әлде �штім бе?

Ешкімге иттік жасағам жоқ алайда,

Итаршы да болған жоқпын ешкімге.

Тағдыр маған тосты суық ерінін,

Сәттерім де аз саяқ жүріп сый к�рген.

Тас қаланың «жақсысынан» жерідім,

Іштерінде ит �лген.

Ит басына іркіт т�гер күн алда-ау,

Деймін дағы, не к�рмеген бұл басым.

Ит ішпейтін пәлеге сәл құмарлау,

«Ит-ау қайда жүрсің?» деп жүр бір досым...

***

«Керемет!» деп ойлаушы еді ел мені,

Елге қайта оралғаным ұят-ты.

Кешегі �мір кереметін бермеді,

Бүгінгі �мір �згешелеу сияқты.

Кешегі күн кетті алысқа б�гелмей,

Қайығына мініп алып қайғының.

«Сен де мендей жалғызбысың?» дегендей,

Тереземнен телміреді Ай бүгін.

Бұлдыр-бұлдыр, бұлдыр-бұлдыр бұлыңғыр,

Нәпсім менен иманымның арасы.

Құлдыраңдап қырға шыққан құлын-жыр,

Құбылаңа қарашы!

:мір осы – ақ-қарасы алысқан,

С�йлем сынды нүктесі бар соңында.

Бір арманым бұлдырайды алыстан,

Бір арманым – алаяқтың қолында.

Сынақ �мір сырғып-сырғып �терсің,

К�зімдегі к�л түбінде үміт бар.

Жаяу қусам жеткізеді ме екенсің,

Ауыл жаққа қайтқан ару – бұлттар.

Жаратқанның жалғасуда сынағы,

Ұяңдықтың бәрі қалды ұямда.

Кетіп қалғым келеді де тұрады,

Ит арқасы қиянға.

Қайшылыққта �та �ткен �мір енр енді оді оңбасң ,

Болмашыға бұл жүрек те алдана бас.

ЖЖарым түнде жастығыма тамадымады,

ҚараҚ  қыздың жанарында қақалған жжас...

ҚАЗЫҚАЗЫҒҰРТ
(Бақ(Б ытжытжан Алдиярршаша)

Беу, Қазығұрұрт, Қт Қаазығұрт – киелі мекен,

Қазына толы кеудеңе сүйеніп �тем,

Қарашығымдай қастерлеп қасиетіңді,

Ақиқат пенен аңызға иелік етем.

К�ремін сенен к�нерген к�п ізді бүгібүгінн,

Ойсысылқарлқараныңаның �рк�ркешіеші тәрітәріздізді шышыңыңымм.м.

К�ңілге түйіп к�нбіс �леңді,

Жолдадым жырмен соңғы сәлемді.

Шашымның бәрін ағартып кеткен

Жырымның бәрі желге ұша ма енді?і?!!

Жарамай жырдың к�мбесі ті түккеүкке,

Аулыңа барарар жолжол кекесіліпіліп пе??!!

Елімізде коронавирустың зарда-

бын шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілері, оның ішінде отбасы-

л ы қ  к о м п а н и я л а р  д а  т а р т ы п 

отыр. Қазақстан отбасылық биз-

нес ассоциациясының дерегінше, 

қазіргі уақытта Қазақстанда тіркелген 

фирмалардың 70%-дан астамы – 

отбасылық компаниялар. 

Жоба барысында топтық және 

жеке консультациялар, тренингтер, 

кездесулер, вебинарлар �ткізілді, 

сонымен қатар бизнеске арналып 

жеке даму жоспарлары жасалды. 50%-

дан астам кәсіпкерлер интернетке 

к�шу мәселелері, карантин мен ТЖ 

жағдайында жұмыс істеу  бойынша 

хабарласты. 25% кәсіпкерлер бизнесті 

жабуды немесе уақытша тоқтатуды 

жоспарлаған. 95% мемлекет тарапы-

нан ешқандай к�мектің жоқтығын, 

дағдарыс уақытында жұмыс істеуге 

мүмкіндіктің аз екенін айтты. 99% 

кәсіпкерлер пандемияға байла-

нысты басталған экономикалық 

дағдарыстың зардабын тартқан, 

о л а р ғ а  п с и х о л о г и я л ы қ  ж ә н е 

моральдық к�мек қажет болды. 

Нәтижесінде  288  жеке даму 

 жоспары жасалды. Онда кәсіпкерлер 

артық шығынсыз жүзеге асыра ала-

тын дағдарысқа қарсы әрекеттер 

жинақталған. 2000-ға жуық биз-

н е с  б о й ы н ш а  м а м а н д а р  м е н 

психологтардың жеке консультация-

лары �тті. Сонымен қатар кәсіпкерлік 

тақырыбында 21 вебинар мен 14 

мотивациялық кездесу �тті. 

«Процесстерді құру, жоспарлау, 

ЖДЖ дайындау – «Бизнеске арналған 

жедел жәрдем» жобасы аясында 

кәсіпкерлерді алаңдатқан негізгі 

сұрақтар. Жабылудың алдында тұрған 

компаниялар да біздің к�мегімізге 

жүг інді .  Кейбір  кәсіпкерлерге 

бизнесті сақтап қалуға ықпал ет-

сек, кейбіріне заңды түрде қызметін 

тоқтатуға немесе уақытша тоқтатуға 

к�мектестік. Батыл қадам жасауға 

қорыққан кәсіпкерлерде болған 

�згерістерді к�ріп қуандық. Бұл жер-

де кәсіпкердің орнына бірнәрсе істеп 

беру емес, оған қолдау к�рсетіп, 

дұрыс бағыт беру маңызды. Тіпті 

олардың жаңа ойларын дер кезінде 

мақұлдаудың �зі де нәтиже береді» 

деп атап �тті Қазақстан отбасылық 

бизнес ассоциациясының бизнес-

процесстер бойынша сарапшысы 

Татьяна Шпилькова.

Қ а з а қ с т а н  о т б а с ы л ы қ  б и з -

нес ассоциациясының бизнесті 

 дамыту бойынша сарапшысы Аида 

Қамысованың айтуынша: «Жоба 

барысында біздің кәсіпкерлеріміздің 

ертеңг і  күнін  ойламайтынына 

к�з жеткіздік. Олар «қауіпсіздік 

жастығын» жасауды ойламайды және 

бизнеске түскен пайданың барлығын 

�зінің табысы ретінде к�реді. Біздің 

микробизнес �кілдерінің қаржылық 

сауаттылығының мүлде т�мен екеніне 

к�з жеткіздік». 

Нәтижесінде 20%-ға жуық кәсіп-

керлер дер кезінде кәсібіне �згеріс 

енгізе алды. Канцелярлық тауарлар 

дүкенінің директоры Айгүл Рахимова 

«Бизнеске арналған жедел жәрдем» 

жобасының арқасында кәсібін оф-

лайннан онлайнға к�шірді. «Қазір 

жалдамалы офистен бас тартып, 

қойманы ғана қалдырдым. Қазір 

компанияның барлық қызметкерлері 

қашықтан жұмыс істеп отыр. Біз 

шығындарды азайтудың арқасында, 

жағдайды ұтымды пайдаландық деп 

айта аламын» дейді Айгүл Рахимова.

Жоба қорытындысы бойынша 

бизнестің әртүрлі бағыттары бойынша 

қызмет к�рсететін сарапшылардың 

бірыңғай базасын жасау туралы 

шешім қабылданды. Сервис 2020 

жылы қазанда іске қосылады. Оны 

ҚР бойынша барлық кәсіпкер пайда-

лана алады. 

Естеріңізге сала кетейік, «Бизнеске 

арналған жедел жәрдем»  жобасына 

Орталық Азияның Еуразия Қоры 

«Шеврон» компаниясымен бірге 

карантиннің халыққа тигізетін кері 

әсерін т�мендету, қоғамдық және 

еріктілер ұйымдарын қолдау, БАҚ 

ар қылы халықты ақпараттандыру 

мақ сатында ұйымдастырып жатқан 

«Qolda» шұғыл к�мек жобасы аясында 

қар жылай қолдау к�рсетілген болатын. 

И.С�ТІМ

ШАҒЫН БИЗНЕСКЕ КӨМЕК
2020 жылы мамырдың ортасында «Бизнеске арналған жедел жәрдем» 
 жобасы Еуразия Орталық Азия Қоры «Шеврон» компаниясымен 
серіктестікте жүзеге асырған «Qolda» шұғыл көмек бағдарламасы аясында 
басталған болатын. Бастама әртүрлі деңгейдегі шағын кәсіпорындар мен 
жеке кәсіпкерлерге карантин мен ТЖ кезінде көмектесуге бағытталған.
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БӘРІМІЗ «ӨР АҒА» 
ДЕУШІ ЕДІК...

Уағда бойынша бірнеше күннен 

кейін қаланың қақ ортасындағы 

Зейнолла ақсақалдың үйіне бар-

дым. «Алтай жақтың қазағымын 

дедің бе?». «Иә» дедім мен. «Е-е... 

Алтай жаққа алғаш рет барғаным 

есімде, есімнен кетпейді. Алақұйын 

әпербақандардан к�ргілікті әбден 

к�ріп, қаққы-соққыдан енді к�з 

ашқан жетпісінші жылдардың соңғы 

кезінде бардым ол жаққа. Үлкен 

айтыс болды. Ақындар  айтысы 

анау-мынау емес, Қанаста �тті. 

Қанасың айтса айтқандай жер жа-

наты, ағажай десе, ағажай екен. 

Сол жақтың баласысың ғой, Қанас 

с�зінің мағынасын білесің бе?» 

деді ақсақал маған сынай қарап. 

«Білмейді екенмін. Біз жақта к�п 

жер-су аттары моңғол-қалмақша 

деп жатады ғой. Сондай атаулардың 

бірі ме екен...» дедім күмілжіп. 

 Зей нолла марқұм күмістей аппақ 

шашын қайыра  сылап қойды да: 

«Еш қандай моңғол-қалмағы жоқ, 

тап-таза қазақтың с�зі ол. «Қанасына 

сыйған азамат даласына сыймай 

ма екен» деген с�з бар қазақта. 

Қанасы – әйелдің құрсағы,  жатыры. 

 Қа зақтың қанша с�зі ұмтылды, 

қанша с�зі жоғалды» деп басын изеп 

үнсіз қалды. Мен мың рет естісем де 

назар аударып, мағынасына үңіліп 

к�рмеген бір с�здің «тірілгеніне» 

іштей қуандым. 4ттең дейсің кейде, 

қара жер қойнына кеткен қариялар 

қаншама қазынаны �зімен бірге 

алып кетті екен?..

«Қанасың сол. Ол жолғы айтысқа 

Т І Р І Л Е Р М Е Н  Т І Р І М І Н . . .

4лқисса, туған күнге оралайық. 

С о ң ы ,  Т о қ а ш  а ғ а м  а й т қ а н д а й , 

күтпеген жерден басталған т�белеспен 

аяқталған «вешіріміз» шынымен қызық 

болды. Тіпті бірнеше жігіт оқудан 

шығып кете жаздады. 4упірімдеп 

жүріп қалды-ау, әйтеуір.  Бірінші 

курстың студенттері сол жылы кіл 

«бытовканы» иелендік. Дәретханасы, 

жуынатын жері жоқ б�лмелер. 4діл, 

Қалдыбай, Ержан үшеуіне т�ртінші 

қабаттағы лифтіге қарсы б�лме тиді. 

Бұл қабатта кіл шетелдіктер тұратын. 

Сондықтан �згелер мұнда к�п келе 

бермейді. 4сіресе қыздар жоламайды. 

Оңаша. Ботпановты іздеген ақын-

жазушылар келгенде тіпті тамаша. 

Бұл б�лменің тағы бір ерекшелігі, 

есігі кілттенбейтін. Кілттенген күнде 

де балкон арқылы терезесінен кіре 

беретінбіз.

С о л  з а м а н д а р д а ғ ы  м е к т е п 

оқулық тарында әркім қалаған 

дүниесін алып, кейін әкеліп қоятын 

«Коммунизм мүйісі» туралы әңгіме 

бар еді ғой. Сол «мүйіс» құдды 

осы б�лме хақында айтылғандай еді. 

Түнде тойлаңқырап қойып, сабаққа 

бармай қалғандар, ертерек келіп, сәл 

демалып алғысы келгендер, негедүр, 

�з б�лмесінен г�рі осында бұрылғанды 

жақсы к�ретін.

Жалпы біздің курста үш «ауған» 

болды. КазГУ-ді «әнмен қырған», 

сері Біржан Үсенов пен сәл қызбалау, 

а с ы ғ ы с  қ и м ы л д а й т ы н ,  а қ к � ң і л 

Қалдыбай Тәшкенбаевтың Ержан 

дегенде шығарда жандары б�лек еді. 

Үшеуі бірге жүретін. Үшеуі бірге тұрды.  

Қалдыбай үйленіп кеткесін де Ержан 

мен Біржанның жұбы ажыраған жоқ.

Асықпай с�йлеп, ынты-шынтысы-

мен қарқылдай күлетін Ержанды біздің 

жігіттер «:р аға» дейтін. Кейде тіпті 

«:р» дей салатынбыз. Негізі, «Ераға» 

болуға тиіс қой. Ірілігі, маңғаздығы 

«�р» атандырса керек. Біз қойған атау 

�зіне де қатты ұнайтын.

Тоқсаныншы жылдардың аласа-

пыранында базар жағаламаған студент 

аз. Бірақ оған да еп керек. Ержан сол 

ептінің бірі болды. Істейтін шаруасын 

дабыраламай, үндемей тындырып 

келетін ол ешқашан ашқұрсақ болған 

емес. Журналистика факультетінде 

оқитын қарындасы, бүгінде сол 

 факультетте жұмыс істейтін белгілі 

ғалым Гүлмира Сұлтанбаеваны да 

ешкімге жалтақтатқан жоқ. «Сауда 

нүктесі» үшін болатын «разборкаларға» 

да ешкімді араластырмай, �зі шешетін. 

К�біне жалғыз жортатын.

Үшінші курста жүргенде курстасы-

мыз Бақыт 4метаев үйленетін болды. 

Тек бір кедергі бар еді. «Қалыңдық», 

 х и м и я  ф а к у л ь т е т і н д е  о қ и т ы н 

Қарлығаш «отбасылық �мірге әлі 

 дайын емес екенін, оқуын бітіріп 

алғысы келетінін» айтқан. Бірақ 

«шалдың баласы» Бақыт тоқсаннан 

асқан «әкесінің» к�зі тірісінде отау 

құрғысы келеді. Не істеу керек? «Алып 

қашайық...» дедім мен.  Ауылда бірді-

екілі осындай «шараға» қатысқан 

тәжірибем бар. М�лдіретіп айтып 

бердім.  Ақыры соған тоқтадық. 

Нақты жоспар құрдық. Химфактың 

студенттері соңғы емтихан тапсырған 

күні қызды алдап-сулап, к�лікке 

мінгіземіз де, Ұзынағаш ауданына 

қарасты Қарақыстаққа тартамыз. 

Қалғанына тәуекел!

. . .Міне,  күткен жұма күні  де 

жетті. Емтиханын сәтті тапсырған 

химфактың қыздарының к�ңіл күйі 

керемет. Біздің жігіттер «жуып бер-

мек». Бұндайда біздің жатақхананың 

артындағы «Ботаника гүлзарынан» 

артық жер жоқ. Дереу сонда тартады. 

К�ңілді топ әбден тойлап, қыздар 

тұратын 16-жатақханаға беттегенде, ал-

дарына сол замандағы к�ліктің т�ресі, 

су жаңа «Жигули» кеп тоқтайды. 

Ішінен к�зіне әдемі к�зілдірік тағып, 

үстінен қымбат әтір исі бұрқыраған 

сымбатты жігіт түседі. «Баха, привет» 

дейді әлгі жігіт к�лікті «к�рмеген» боп 

�тіп бара жатқан 4метаевқа  дауыстап. 

«О, Ержан, қайдан жүрсің?» дейді бұл 

таңырқаған кейіп танытып. «Сені іздеп 

келдім. – Это Қарлығаш да, очень 

приятно, – дейді аң-таң болып тұрған 

қыздың нәзік саусағының ұшынан 

сүйіп. – Много наслышан о Вас». 

«Менің әскерде бірге болған досым 

ғой, қазір осындағы ірі фирманың 

бастығы» дейді Бақыт Қарлығаштың 

құлағына сыбырлап. О, ол кезде фир-

мада жұмыс істейді дегеніңіз қазіргі 

министрлікте немесе әкімдікте еңбек 

етеді  дегеннен кем естілмейтін. Ал 

фирманың бастығын к�зіңмен к�ру 

екінің біріне бұйыра бермейтін бақ.

Қарлығаш ес жиям дегенше, Ержан 

оған арнап біраз мақтау айтып таста-

са керек. Арасында «Thank you very 

much» деп ағылшынша қосып қоюды 

да ұмытпайды. Бұрын-соңды бұндай 

интеллигент, бұндай «фирманың 

бастығын» к�рмеген химфактың 

қыздары естерінен танып қалады.

– Баха, мен саған келдім, – деді 

 Ержан бір кезде. – Үйленейін деп 

жүрген қызымның бүгін туған күні. 

Сенімен таныстырамын деп уәде беріп 

едім.

– Мына Қарлығаштар емтихан 

тапсырып, соны «жуып» жатқанбыз, 

– дейді Бақыт біресе Ержанға, біресе 

қолтығындағы қызға алақтап. Не 

істесем екен...

– Да, пусть, Қарлығаш едет с нами. 

Пожалуйста, мадмуазель, – дейді 

Е ржан к�ліктің есігін ашып. – Қазір 

барамыз да келеміз, б�тен ешкім жоқ, 

– депті қипақтап тұрған қызға ба-

рынша ілтипат к�рсетіп. Қарлығаш 

сасқалақтап, қыздарға қарайды. 

Тілден айырылған олар к�зімен к�лікті 

нұсқайды. Сонымен, қыз мінген к�лік 

Бақыттың ауылына бір-ақ тартады. Ар 

жағы белгілі. :з р�лін мінсіз атқарып, 

келгесін де біраз уақытқа дейін «образ-

дан» шыға алмаған Ержанның қылы-

ғын әлі күнге дейін күліп еске аламыз.

О қ у ғ а  т ү с к е н  к е з д е н  б а с т а п 

курстағы Атыраудың сұлуы Сәніммен 

«дос болып» жүрген Ержан универ-

ситет бітіретін жылы аяқ астынан 

Жібек есімді сұлуға үйленетін болды. 

Жатақханада дүрілдетіп той жасадық. 

Ары қарай бір топ жігіт жастарға еріп 

Шымкентке кетті.

. . .Тағдыр шығар,  к�п ұзамай 

екеуінің жолы екіге айырылды.

4детте бұндайда жігіттер к�п 

ұзамай қайта т�сек жаңғыртып жатады 

ғой, Ержан оған бармады. Ортадан 

да алшақтай берді. Сірә, �з басының 

қайғысын жұртқа к�рсеткісі келме-

се керек. Ауған соғысының ардагері 

ретінде үй алып алған, тұрмысы да 

тәуір ол қасқырша �з жарасын �зі жа-

лап жазып тұрып жатты...

2016 жылы біздің курс оқу бітір-

генімізге 21 жыл толғанын атап 

�тетін болдық. Негізі «дені дұрыс» 

курс 10, 15, 20 жылдығын тойлайды 

ғой, біз әуелдегі «қисықтығымызға» 

бастық. Сол уақытқа дейін басымыз 

қосылмаған екен. Курстастар арасында 

ашылған чат қаптаған смс-тен «жа-

рылып» кете жаздайтын. Батыр аңғал 

келеді ғой, Ержан кейде бірдеңелерді 

қ а з а қ  з и я л ы л а р ы н ы ң  б і р а з ы 

 жиналды. Бәрінің басына үйірілген 

қара бұлт енді-енді сейілген кез 

ғой, арқа-жарқа болдық та қалдық. 

Атақты ақын Смағұл Қалиұлын 

білетін шығарсың, ол марқұмға �лең 

айтқыздық. Таңды таңға жалғап айта 

беретін, сарқылмайтын к�л-дария 

еді жарықтық. Ертеректе Алтай 

бетіндегі игі жақсылар бас қосқан 

жиында ел билеген бір кісі «ақын 

болсаң, мені жамандап �лең айтшы. 

4уселеңді к�рейін» деп қайта-қайта 

қолқалай беріпті. «Май тілесең, 

міне құйрық» деп ақын домбырасын 

 алады да аттың басын жібереді.

Осылай тік с�йлейтін ақын бар ма,

С�зімді халық тыңдап, мақұлдарда.

Айтайын бірден бастап айыбыңды,

Алтайда сен тиіспеген қатын бар ма?..

О с ы л а й ш а  а қ ы н  ә л г і  к і с і н і 

�леңге қосып, жерден алып, жерге 

салады ғой. Арқасын қамшымен 

осып-осып жібергендей қипақтап, 

отыра алмай кеткен әлгі ел ағасы 

орнынан атып тұрып: «Жаманда 

 дегенде �стіп жамандайсың ба! Тілің 

күрмелгір, тілің күрмелсін сенің!» 

деп ашуға  басып, қарғап-сілеп 

Смағұлды кісендеп, дүрелетпекші 

болады. «Айтқызған �зің, мұның не 

жазығы бар» деп ақсақалдар арала-

сып, ақынды  жайына жібереді. Сол 

Смағұл ақынды 20 жылдан кейін 

Алтайға келген  сапарымда екінші рет 

жолықтырдым. 4бден қажып, шар-

шапты. «Мәдениет т�ңкерісі», оның 

алды-артындағы саяси жағдайлар 

ақынның жанына жазылмас жара 

салыпты... Бізге де оңай тиген жоқ 

ол заман» деп  Зейнолла ақсақал 

терең тыныс алып, әңгімесін әрі 

қарай жалғаған-тұғын.  «Бұ қазақ 

н е  к � р м е д і ?  Т о з - т о з ы   ш ы  ғ ы п 

 Гималай да асты. Жат ел, жат жер-

ге кетті. Елін, жерін к�ксеген сол 

қазақтардың ішінде қанша шер кетті. 

Бір жолы «Түркия барған қа зақтың 

айтқан сәлемі екен» деген әңгімені 

естігенде қатты жүйкем босап еді. 

Барк�л жерінен Түркияға ауып барған 

қазақтың бір баласы қартайып, қария 

болғанда «маған еш дүниенің керегі 

жоқ. Бір уыс топырақ, бір түп  жусан 

беріп жіберіңдерші!» деп арт жақта 

қалған ел-жұртына хат-хабар жол-

дап, сәлемін айтады. Тапсырған 

дүниесі қолына тигенде әлгі қария �зі 

секілді тағы да т�рт-бес кісіні жинап, 

 жусанды иіскеп, түйілген топырақты 

кеуделеріне  басып, ебіл-дебілдері 

шығыпты. Бүгін к�п нәрсенің қадіріне 

жетпейміз, парқын білмейміз. Жер-

Ананы сатқымыз келеді...».

Мен дайындалған, білгім кел-

ген сауалдарды Зейнолла ақсақалға 

қойып, диктафонды қостым. Ол 

сұхбат 2012 жылы тамыз айының 

ішінде «Керегеге қош айтқан, бес 

уықты шошайтқан» деген тақы-

рыппен бір  бет  болып газетте 

 жа рияланды. Кейде ақсақалдың 

диктафонға жазылған әңгімесі 

басталғанша айтқан осы әңгімесі 

есіме оралады. Соны бір түртіп 

қояйын дедім.

Ырысбек Д�БЕЙ

 «Төбелесті күтпеген жерден бастау 
керек, сонда қызық болады» депті 
Тоқаш Бердияров. Рас-ау...
Біздің де студенттік өміріміз 
күтпеген оқиғадан басталып еді. 
Алғашқы «сельхозкаға» Алматы 
облысы Шелек ауданы «Қазақстан» 
кеңшарына бардық. Сондағы 
Мәдениет үйіне орналасқасын 
бірден... туған күн тойлауға кірістік. 
Ержан Сұлтанбаевтың туған күнін. 
Бастамашы – Әділ Ботпанов.
Туған күн иесімен... сол отырыс 
үстінде таныстық. Ірі денелі сары 
жігіт. Әскерде Ауғанстанда болып-
ты. Жігіттер сол жағын ежіктегісі 
келіп еді, Ержан құлықсыз боп 
шықты. Алға озып кетіп айтар 
болсам, ол кейін де бұл тақырыпта 
әңгіме айтуға ықылассыз бол-
ды. Әдетте «ауғандардың» 
әсірелеңкіреп жіберетіні бар 
ғой. Әсіресе қыздардың ал-
дында «дұшмандар» туралы 
айтқанда, көзі жанып кететіндер 
бар. Олардың сәл  «тұздықтап» 
отырғанын сезсең де, еріксіз 
сенесің. Сұлулардың емірене 
тыңдағанын көргенде қызыға, 
қызғана қарайсың. Ал Ержан өзі 
ештеңе демегенімен тұрмай, «слу-
жактарын» да тежеп отыратын. 
Кейде ала көзімен атып, кейде 
жұдырыққа сүйеніп дегендей. 
Та биғатынан адал азамат бейбіт 
күннің шырқын соғыс туралы әңгі-
мемен бұзғысы келмеген екен ғой.

Жоспар аяқ астынан бұзылды. Мен 

Маралтаймен бірге оның жеңгесінің 40 

жасын тойлауға Жамбыл облысы Сары-

су ауданына кеттім. Дүйсенбі күні Ал-

матыда болуымыз керек болған. Алдағы 

жұма күні химия факультетінде соңғы 

емтихан. «Алып қашу» операция сының 

бас қаһармандарының бірі болатыныма 

сенімді едім. Бірақ адамның ойлағаны 

бола бере ме? Алдымызда не күтіп 

тұрғанын қайдан білейін ол кезде...

Соңғы емтихан жақындаған сайын 

жігіттер тықырши түсіпті. «Сценарий 

авторы» жер жұтып кеткендей жоқ. 

Қазіргідей кімнің қайда жүргенін әп 

сәтте біле қоятын телефон жоқ, біраз 

сасады.

Соңғы емтихан бітсе, Қарлығаш 

ертеңіне-ақ ауылына, Қордайға атта-

нады. Сосын қыркүйекке дейін оны 

к�ру жоқ. Бақыт шыдар-ау, Құдайдан 

«повестка» күтіп жатқан ақсақал кез 

келген уақта «аттанып кетуі» мүмкін. 

Дереу қайта жоспар жасалып, сцена-

рийге жаңа тұлға, химия факультетінің 

қыздары мүлде білмейтін Ержан 

Сұлтанбаев енгізіледі. Оның р�лі 

нақтыланып, «бекітіледі».

Тоқсаныншы жылдарда Алматыда 

оқығандар біледі, сол уақта жігіттер 

арасында қызыл, қоңыр пиджактар 

«мода» болды. Бұтыңа кең қара шалбар 

киіп, иығыңа әлгіндей пиджак ілсең, 

сенен мықты жігіт жоқ. 4ркім-ақ кигісі 

келеді, бірақ жағдайы келе бермейді. 

Ержанда сол пиджак пен шалбардың 

екеуі  бар еді.

байқамай  жазып қойып: «Мына 

добалдай саусақтарым икем-

ге келмей  жатыр...» деп �зі де 

күліп, бізді де қарық қылатын.

...Тойымыз «тосын  сыймен» 

б а с т а л д ы .  Е р ж а н  С ә н і м г е 

үйленетін болыпты. Арадағы 

ширек ғасыр сезімдерін суыта 

алмаса керек. :ткенге салауат 

айтып, болашағын бірге �ткізуге 

шешім қабылдапты. Бүкіл курс 

болып қуандық. Алматыдағы 

м е й р а м х а н а л а р д ы ң  б і р і н д е 

дастарқан жайған екеуінің бәрін 

де басынан бастап, бақытты болып 

кетеріне сенімді едік.

Расында да,  басында бәрі 

 керемет еді. Ержан Атырауға келіп, 

аудандық газетке жұмысқа орна-

ласты. Жалғыздықтан жүдеңкіреп 

кеткен ол азғантай уақытта қоң 

 жинап, жұтынып шыға келді. «Адам 

к�ркі – шүберек», сәнді киінгесін, 

баяғы сымбатты қалпын тапты. 

 «Аудан әкіміне ұқсайсың...» деп біз де 

құтыртып қоямыз жігіттердің чатын-

да. Сәнімнің ұлын да бауырына басып, 

әкелік қамқорлығын аямады. Маған 

жиі хабарласып, жазуға бет бұрғанын 

айтып жүрді. Баяғы Ауғанстандағы 

соғыс, жап-жас жігіттердің ерлігі 

к�кірегінен �шпеген екен. Соларды 

қағазға түсірмек. Арасында махаббат 

туралы нәзік новеллаларын да жолдап 

тұратын. Бірақ жазудан біраз қол үзіп 

қалғандығы байқалатын. :зі де сол 

аралықтағы ақтаңдақтарды �кіне еске 

алушы еді.

4ттең, сол жылдар бұның денсау-

лы  ғында да терең «із» қалдырыпты. 

Бауыр дертіне шалдыққан екен. 

Алматыға емделуге аттанды. Соңғы рет 

Жарас Сәрсектің үйіне қонаққа бара 

жатқанын айтып, хабарласты. К�п 

сырын, тіпті бізге айта бермейтін жайт-

тарды соған айтатынын білетінмін.

Қалдыбай чатқа «Ержаннан айы-

рылып қалдық...» деп жазғанда бәріміз 

естанды күйде болдық. Бәріміздің де 

ана жер, мына жеріміз ауырады ғой, 

оныкі де сондай «еркелік» деп ойлап-

пыз. :зі де Қалдыбайдан басқамызға 

айта қоймапты. Сол баяғы «�з қотырын 

�зі қаситын» әдетіне салса керек. 

«Жігіттердің жүрегін босқа ауыртқанда 

не табам...» деді ме екен... Кенже, 

Бақыт, 4ділжан, 4лжан,  Базарбек, 

Қамаш, Қайрат, Еділдер дос алдындағы 

ақтық парызын адал орындады.

«Ешкім маңдайындағы жазудан аса 

алмайды...» дейтін шешем. Ержанның 

маңдайына елу жыл ғұмыр жазылып-

ты. :кініші к�птеу ғұмыр. Сәнімнің 

Алматыға барып жайған дастарқанына 

Ерекеңнің қызы 4сем де  келіп 

қатысыпты. «4кесінен айнымайды...» 

деп жатты к�ргендер...

Ол біздің есімізде  батыр,  �р 

кейпінде қалды. Шын мәнінде де  солай 

еді. Тек батырды керек қылмайтын 

заманға тап келді...

: з і н і ң  қ а л а м ы н а н  ш ы қ қ а н 

 дү ниелер мен ол жайындағы естеліктер 

топтастырылған мына кітап  Ержан 

 туралы естелік болып қалмақ.  Мархабат, 

оқыңыз. Мұқағалиша айтсақ, «ер-

тұрманы бүтінделмей кеткен бір 

тұлпардың» тағдыры бар мұнда...

Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ,
ақын, Ақт�бе облыстық «Ақт�бе» 

газетінің бас редакторы

«Қазақ әдебиеті» газетінде жұмыс істеген 
кез-тұғын. «Бастық шақырып жатыр» деген 
пәрменді ести сала редактордың кабинетіне 
кірдім. «Мына кісіні танисың ба?» деді редак-
тор қарсы алдында отырған ақсақалдың 
қолын алып, аман-сәлем қылған маған 
қарап. «Иә, танимын ғой, Жұмаға. Бұ кісінің 
романдарын, этнографиялық дүниелерін 
оқып өстік. Бірақ ақсақалдың өзін бірінші 
рет көруім» дедім. «Бағанадан бері біраз 
әңгіменің басын қайырдық, сен жақсылап 
сұхбат ал ақсақалдан» деп редактор 
маған тапсырма беріп, келген қонақпен 
қоштасты. Мен де ол кісінің телефон 
нөмірін, мекенжайын жазып алып, бірер 
күннен соң дайындалып баратыным-
ды айтып, шығарып салдым. Ол кісі – 
«Басбай», «Сергелдең» романдарының 
авторы, қазақ қисса-дастан, ертегі-
аңыздарын жинап, халқының рухани 
өміріне үлкен үлес қосқан жазушы, 
тарихшы, этнограф, фольклоршы 
 Зейнолла Сәнік марқұм еді. 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

«Кербез» жеке кәсіпкерлігін 
басқаратын Iркен Ботайұлы 
– отандық �німнің аясын 
кеңейтуді мақсат еткен еңбекқор 
азаматтардың бірі. Негізгі 
мамандығы исламтанушы 
болғанымен, қол�нерге жаны 
жақын жетісулық жігіттің қолға 
алған ісі ерекше. Сирек кездесетін 
кәсіпті д�ңгелетсем деген Iркен 
сиыр, бұқа терілерінен �ңделген 
былғары арқылы қазақи нақышта 
түрлі әмияндар мен с�мкелерді 
жасап шығарады. 

2018 жылы шағын бизнестік 

 бастаманы қолға алған ол к�птеген 

�німін республика бойынша ұсынып 

келеді. Бүгінде бұл орталықтың 

 сапалы әрі сәнді дүниелерін  Алматы, 

Ақтау,  Нұр-Сұлтан сияқты ірі 

қалалардан тапсырыс беру арқылы 

алдыртып, �німге деген сұранысты 

 арттыруда. Атап айтқанда, «Дәстүр», 

«Қалмұра» сияқты танымал дүкендер 

желісі аталған былғары бұйымдарын 

а л д ы р т ы п ,  н а р ы қ т ы қ  б а ғ а д а 

к�пшілікке ұсынуда екен.

А л м ат ы о б л ысы н а Қ ар а с а й 

 а у д а н ы н д а  т ұ р а т ы н к ә с і п к е р 

мұндай істі әу баста қолға алмас 

бұрын Түркия елінен мамандарды 

 арнайы шақыртып, қыр-сырын 

жет і к мең г ерг ен. Кей і н �зі н і ң 

ой ы н д а ж ү рг ен ба с т а м а л ард ы 

сабақтастыра отырып, елдегі биз-

нес са ласына үлес қоссам деген 

ниетпен жұмысын бастап кетеді. 

Тәж ірибесі мен б�л ісу арқ ы л ы 

кәсі пті к ортаға еңбек қор жан-

дарды да жұмысқа тартады. Осы-

лайша, бизнес әлемінде қазақтың 

брэндін қалыптастыруды мақсат 

етіп, бүгінде Қаскелең қаласындағы 

 цехта жұмысын жандандыруда.

:ркен Ботайұлы басшылық 

ететін «Кербез» жеке кәсіпкерлігінде 

қазіргі уақытта �з ісін білетін 8 

іскер  маман еңбек етуде. 4рбірінің 

 жауапты міндеті, түрлі құрылғыларда 

атқаратын қызметі бар. Күніне 60 

шақты �нім шығаратын қыз-жігіт-

тердің кейде жұмыс уақытында тап-

сырыстарды үлгере алмайтын кездері 

де кездеседі. Осындай жағдайды 

ескеріп, жұмыс сапасын саралап 

жүрген жас кәсіпкер бизнес ауқымын 

келешекте кеңейтуді мақсат етуде.

–  Бастаған кәсібімнің жолында 

алға қойған жүйелі жоспарлар к�п. 

Ең негізгі мақсатым – отандық �німді 

ел ішінде емес, шетел нарығына да 

шығару. 4рине, мұндай бастаманы 

жүргізу үшін алдымен қаржы керек. 

Соның тапшылығы осы кәсіпті одан 

әрі жандандыруға кішкене кедергі 

келтіруде.  Осы мәселе ж�нінде 

жақында Алматы облысы «Атамекен» 

кәсіпкерлік палатасының Қарасай 

аудандық филиалына барған едім. 

Мәселенің мән-жайын түсінген бұл 

орталық �тінішімді облыс арқылы 

 шешуге септігін тигізетін болды, – 

дейді :ркен Ботайұлы алдағы жоспар-

ларымен б�лісіп.

:ркен Ботайұлының кәсіп сала-

сында тасы �рге  домалауына біз де 

тілекшіміз. Алға қойған мақсаты, 

жүйелі  жоспары орындалып, қазақтың 

брэнді қалыптасатын  нышаны б�лек 

�німдері арта берсін.

Дидар М�ЛІКҰЛЫ
Алматы облысы 

Қарасай ауданы

Өркеннің өрісі кең кәсібі

Т І РР ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Е Р М Е
ыс істеген 
атыр» деген 
ң кабинетіне 
?» деді редак-
ақалдың 

н маған
а. Бұ кісінің 

үниелерін
зін бірінші 
рі біраз 
жақсылап 

тор 
онақпен 
ефон 
ып, бірер 

ыным-
кісі –

ының 
егі-
ухани 

шы,
шы 
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азақтың ең көне спорт түрлерінің бірі – қазақ күресі. Жекпе-жектің бұл түрі 
республикалық жарыстар бағдарламасына кіретін сұранысқа ие. Бүгінде белі мен білегі 
мықты жастар осы спорт түрін дамытып, талай жетістіктерге жетіп жүр. Сондай  жалынды 
спортшының бірі – Асхат Қасымханұлы Рахметов. Алматы облысы Кеген ауданы 
 Жылысай ауылының тумасы, самбо, қазақ күресі, дзюдо  күрес түрлерінен спорт шебері, 
самбо күресінің еңбек сіңірген қайраткері Асхат Қасымханұлы туған ауылынан шыққан 
жалғыз спорт шебері. Ол өз ауылының қара домалақтары да артынан еріп, спортпен 
айналысқанын армандайды. Сол үшін де ауылда спорт кешенін салдырып, жағдай 
жасауға тырысып жүр. Жалпы спорттағы жолы, спорттың проблемалары, дамыту жол-
дары аясындағы спортшымен әңгімемізді ұсынамыз. 

Қ ҚҰРМЕТ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағ-

дар: Рухани жаңғыру» атты мақаласында «Ұлттық 

салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір с�збен айтқанда ұлттық рухы-

мыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, 

4уезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен 

Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жет-

кен бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің 

бір парасы ғана» деген болатын. Аталған тапсырма-

ны іске асыру мақсатында, Жетісу дәстүрлі музыка 

мектебіне үлесін қосқан ҚР Мәдениет қайраткері  Ерлан 

:мірәліұлы Стамғазиевтің домбырасы ресми түрде 

 музейге қабылданды.

Аталған шараға Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, 

дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиев, Алматы қалалық 

Мәдениет басқармасы басшысының орынбасары 

 Данияр 4лиев, �нертанушы Сағатбек Медеубекұлы, 

«Ана тілі» газетінің Бас редакторы Жанарбек 4шімжан, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жанпейісов, 

Мәдениет үздігі Талғат 4буғазы қатысты. 

Ерлан :мірәліұлы қазақтың ән-күй �нерінің аспа-

нында үні қалған біртуар дарын иесі, сегіз қырлы, бір 

сырлы әнші еді. Ол қазақ �нерінің қамқоршысы, дара 

жүйрік �нер иесі. 4н салғанда терең ой, ыстық сезіммен 

тыңдаушысының жүрек қылын шертіп, құлақ құрышын 

қандыратын еді. Белгілі �нер тарланы жайлы естелік 

айтуға оның к�зін к�рген ағалары, замандастары,  отбасы 

мен шәкірттері келді. Осы жиынға арнайы қатысқан 

бауырлары Рамазан мен Роза Стамғазиевтер к�пшілікке 

алғысын білдірді.

Шараның ресми б�лімі – Ерлан :мірәліұлының 

домбырасын салтанатты түрде қабылдауға белгілі әнші, 

«Құрмет» орденінің иегері Рамазан :мірәліұлы мен 

 Алматы қаласы музейлер бірлестігі директорының 

міндетін атқарушы Ануар Мұхтарханұлы қатысты. 

Айта кетейік, Ерлан Стамғазиев 1970 жылы Алматы 

облысы Кеген ауданы К�ппияз ауылында дүниеге кел-

ген. 1989 жылы Алматыдағы П.Чайковский атындағы 

музыка колледжін, 1995 жылы Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. 1998 жылдан 

Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясын-

да әнші болды. Биылғы індет жайлаған ауыр күндерде 

�мірден �тті.

Ақбота ҚУАТОВА

ӘНШІ 
ДОМБЫРАСЫ – 
МҰРАЖАЙ 
ТӨРІНДЕ

Алматыдағы Мультимедиялық дәстүрлі музыка 
орталығында ғажайып даусымен тыңдарманын тәнті 
еткен, қазақтың ардақты ұлы – Ерлан Стамғазиев тің 
қасиетті домбырасын табыстау рәсімі өтті.
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еген ауданы
рінен спорт шебері,
ауылынан шыққан
н еріп, спортпен 
ырып, жағдай 
ары, дамыту жол-
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дар айқасы» республикалық турнирдің  

чемпионы, «Алматы барысы» қалалық 

турнирінің қатысушысы, Бейбітшілік әлемі 

халықаралық шығармашылық бірлестігінің  

дене шынықтыру мен спортты дамытуға  

қосқан үлесі үшін, Қазақстан спорттық және 

жауынгерлік самбо федерациясының «Самбо 

күресінің дамуына қосқан ерен еңбегі үшін» 

медалі және «Алтын қыран» медалінің иегері 

атандым. Сонымен қатар Қырғызстанның 

спорт шебері және қазақ күресінен Азия чем-

пионымын.  

1-2 курс оқып жүргенде Қ.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТУ-ға жарысқа барамыз. Сонда ол жақтың 

спортшыларының бәрі дайын спортшы сияқты 

болып к�рінген. Бір к�ріп, мықты палуандар 

екен деп ойладық. Кейін жарыста біз ұтып 

кеттік. 

Мені ең бірінші ынталандырған оқиға: 

академияның жатақханасында жоғары курс 

студенттері бізді күрестіретін. Ол кезде нанға 

күресеміз. Бір жеңілсек  бір нанның ақшасы – 

25 теңге, екі рет жеңілсек екі нанның ақшасы  

– 50 теңге береміз. 2000 жылдары 25 теңге деген 

кәдімгідей ақша еді ғой. Мен к�п ұтылдым, біраз 

ақша бердім. Сол кезде «нанға деген ақшаны 

ұтылып, енді жаяу, аштан аш жүрісім мынау» 

деп намыстанатынмын. Сонда �зіме осыдан 

нәтижеге жетейін, нандарымды қайтарып 

аламын дейтінмін. Дәл осы оқиғаны мен кез 

келген жерде ұялмай айта аламын. :йткені 

мені жігерлендірген, спортқа құштарландырған 

себеп осы ғой. Сол намыстан бүгінгі дәрежеге 

жеттім. 

Біздің академияда психология пәнінен 

к�п дайындады. Сонда апайымыз «сендер 

осы пәнді жақсы оқысаңдар, бұл сендерге 

к�мектеседі» дейтін. Содан дұрыс тыңдап, 

дұрыс білім алып, психологияны дұрыс 

түсіндік. Мысалы, жаттықтырушым «күрес 

бұл – шахмат» дейді. Шахмат дегені сен ойлап 

тұрған нәрсеңді қарсыласың да ойлап кетуі 

мүмкін. Күресте логика, математика, психо-

логия... барлығы керек. 

– �детте ел ішінде «оқымайтын баланы 
спортқа бере саламыз» деген түсінік қалыптасқан 
сияқты. Болашақ спортшының ата-анасына не 
айтар едіңіз?

– Рас, оқымайтын баланы спортқа бере 

сал деп жатады. Ол дұрыс емес. Бала қайда 

бара жатқанын, ертең не істейтінін білуі  керек. 

 Балам күрестен жақсы, спортқа жақын деп бере 

салады. Ал бұзақы балалар қайдан шығады? 

4лгінде айтқандай ата-ананың баласы күреске 

барады, бір-екі баланы жеңеді, кішкене күш 

пайда болған кезде менен асқан мықты жоқ, 

маған тең келер қарсылас жоқ екен деп ой-

лап қалады. Сосын к�шеге шығып әркімге, 

әрнәрсеге соқтығысу басталады. Ал мұның 

арты полицияға түсу, түрмеге отыру сияқты 

жаман жағдайға соқтырады. Жалпы баланы 

бесіктен тәрбиелеу керек. Баланың психоло-

гиясын, білімін дұрыстау керек. Сонда ғана 

бала спортта да, �мірде де үлкен жетістікке 

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ – 
ЕҢ ТАЗА КҮРЕС

Асхат РАХМЕТОВ, спорт шебері: 

қабылдамайды. «Сен кімсің маған үйрететін» 

деп шығады. Сондықтан баланы бесіктен, 

кішкентайынан тәрбиелеу керек. 

– Сізді �те қиын кезеңде ешқандай қолдаусыз 
күреспен айналысқан дейді. Жалпы осы жолда 
қандай ауыртпалықтар болды?

– Рас, ешкімнің тіреуінсіз, ешкімнің 

к�мегінсіз осы спортта жүрген адамның бірімін 

десем болады. 4кем ерте қайтыс болып, 

анам мал шаруашылығымен айналысты. Біз 

туыстарымыздың үйінде жүріп ержеттік. Сонда 

�зімді спорттан жеткізейінші деген бала арма-

ным болатын. Академияға оқуға түскен кезде 

жатақханада тұрдық. Не нанға, не тамаққа 

ақшамыз бола бермейтін. Жағдайы жақсы 

балалардың екі кимоно, екі спорттық киімі бол-

са, менде біреуден-ақ болды. Ауыстыратыным 

жоқ, екеуін жуып-кептіріп, киіп жүретінмін. 

Сонда �зімді осы спорттан жетістікке жетіп, 

болашағым мықты болады деп армандайтын-

мын. Және соған �зімді сендірдім. Шүкір, әуелі 

Құдай, екінші спорттың арқасында баспана-

мыз бар, бала-шағамызды асырап отырмыз. 

– Ең алғашқы жарысыңыз туралы айтыңызшы. 
Ол әрбір спортшы үшін ұмытылмайтын сәт 
шығар?

– Дұрыс айтасыз. Мен бірінші курс оқып 

жүргенде алғашқы жаттықтырушым Нұржан 

:теповтің ықыласы ауды. Мен  ауылда 

шыңдалып �скен баламын ғой. Бірден байқап, 

мені жарысқа дайындады. Ауылда мүлде 

күресіп к�рмеген мен, бір айдың ішінде 

үлкен жарысқа дайын болдым. Алғашқыда 

қобалжып, қалай болады екен деп уайым-

дадым. :йткені дайындықтағы әдістер мен 

жарыстағы әдістер әртүрлі болады екен. Сон-

да жаттықтырушым «Райымбек атамыздың 

күш-қуаты дарысын, сен кем дегенде екі 

айналымға шығуың керек, олай болмайды 

екен күреске қайтып келмей-ақ қой» деп 

қайрады. Мен біріншісінде жеңіске жет-

кенде бойымда біртүрлі күш-жігер пайда 

болып, алғашқы қобалжуым тарқады. Со-

нымен екі емес, т�ртінші айналымға дейін 

шықтым. Сондағы жаттықтырушымның да, 

менің де қуанышымды с�збен айтып жеткізу 

мүмкін емес. «Асхат, болды, сенің спорттағы 

жолың ашылды» деп қуанды Нұржан аға. Осы 

 жарыста самбодан белгілі жаттықтырушы 

Михаил Шепетюктің к�зіне түскен екенмін. 

Кейін мен самбоға ауысатын кезде ол мені 

іріктеусіз қабылдады. Осылайша студент 

кезімде қазақ күресі мен самбоны қатар алып 

жүрдім. Оқу бітірген соң әскерге барып, спорт 

ротасына түстім. 4скерде жарыстарға шығып 

нәтиже к�рсетсең, сенің барлық жағдайыңды 

жасап береді. 4скерде қалуға ұсыныс жасады, 

бірақ спортта жетістіктерге жетейінші деп 

қалмадым. 

– Ал �зіңіздің жаттықтырушылықпен айна-
лысу ойыңызда бар ма?

– Расында әскерден соң жаттықтырушы-

лыққа бардым. Дайындығымда 15 шақты бала 

болды, соның ішінде екі баланы ерекше дайын-

дап, олардан спорт шеберін шығардым. Кейін 

байқасам, жаттықтырушы болсаң �з �зіңе 

дұрыс қарай алмайды екенсің. Халықаралық 

жарыста ұтсам деген арманым бар. Содан 

жаттықтырушылықты қойдым да, спортқа 

қайта оралып, �зіммен айналыстым.

– Баланы күреске дайындағанда нені ескеру 
керек?

– Менің ең бірінші мақсатым – ауыл-

да қазақ күресі мен самбо күресін дамыту.  

Самбо күресімен күресе алған адам барлық 

күреспен айналыса алады. Күресте сенің белің 

мен білегің мықты болу керек. Олай бол-

маса жетістікке жете алмайсың. Сондықтан 

қазір балалар күреске кем дегенде 11 жастан 

келу керек. Оған дейін ата-ана баласынан 

үлкен спортшы шығарамын десе алдымен 

жүзуге берсін, одан кейін 7-8 жасы-

нан бастап гимнастикаға берсін. 

 Содан кейін күреске беретін болса, 

бала мықты болады. Ал кейбір 

түсінбейтін ата-аналар күреске 

6-7 жастан бірден күреске 

беріп, баланың белін ауыртып 

алады. Одан кейін белі ауы-

рады, бір жерін сындырады, 

сүйектері дамымаған шақ 

қой. Одан кейін спорты 

құрысын, одан да балам 

компьютердің алдында 

отырсын дейді. Біздің 

ата-аналар жіберетін ең 

бірінші қателік осында. 

– Қазақ күресі тура-
лы айтыңызшы. Уақыт 

�ткен сайын ережелері �згеріп 
тұра ма? Даму кезеңі  қалай 

қалыптасқан?
– Қазақ күресінің ережелері 

бұрынғыға қарағанда �згерді. Ол 

�згерістері біреуге жеңіл, біреуге ауыр 

тигені рас. К�ңіл куантатыны, қазақ 

күресінің деңгейі �сіп келе жатыр. Мәселен, 

«Қазақстан барысын» ұйымдастырушы Арман 

Шораев қазақ күресін дамытуға күш салып 

келеді. Осы еңбегін жалғастыра берсе, қазақ 

күресін олимпиадаға дейін жеткізуге мүмкіндігі 

бар деп ойлаймын. «Қазақстан барысы» бүгінгі 

қазақ күресін ең жоғарғы дәрежеге к�терді 

 десем де болады. :йткені ауыр салмақтағы түйе 

палуандар «Қазақстан барысында» күресіп жүр. 

Ұтқандарға үлкен сыйлықтар беріліп жатыр. 

Сыйлық деген спортшыларды қолдау, ынта-

ландыру ғой, онсыз тағы болмайды.

Спортқа жаны ашитын әрбір азамат �з 

қалінше «қанатымен су сепкен қарлығаштай» 

қолынан келгенін істеу керек. Мысалы, мен �з 

ауылымнан шыққан жалғыз спорт шеберімін. 

Спортпен Алматыға келіп айналыстым, ауыл-

да мүмкіндік болған жоқ. Соңымнан ауылдан 

қара домалақтардың шыққанын қалаймын. 

Сондықтан да �з туған ауылымнан спорт 

кешенін салып жатырмыз, балалар күшін 

күреске жұмсаса дейміз. 4йтпесе бір мезгіл 

сабақта болып, қалған бос уақытын асық ой-

нап, доп теуіп, к�шеде бос жүрумен �ткізеді. 

Сондықтан ең бірінші аймақтардағы балаларға 

жағдай жасауымыз керек. 

Қазақ күресін дамыту үшін аймақтарда, 

ауылдарда спорт кешендерін к�бейту керек. 

Оны салып қана қоймай, «Дипломмен ауылға» 

деген сияқты Спорт академиясын тамамдаған 

жаттықтырушылардың жағдайын жасап, ауылға 

тарту керек. Мықты мамансыз  спортты �сіре 

алмаймыз. Сонда ауылдағы спортты  дамытып, 

ауыл балаларының  ынтасын арттырамыз. 

Бұл ауыл мәселесінде. Қала мәселесі де бар. 

4сіресе қалалық балалардың қызығушылығы 

мүлде басқа. Олар �нерге, музыкаға, техникаға 

әуес. Қазір интернет  заманы деп жатамыз ғой. 

Балаларды ғаламтордан шығара алмай жата-

мыз. Бұл мәселеде ата-ананың р�лі зор. Спорт 

арнасын жиі қарап, баламен бірге спортпен 

шұғылданып отыру керек. Сонда баланың 

қызығушылығы оянып, спортқа �зі келеді. 

– Қазақ күресімен айналысатын жігіттер 
басқа да күрес түрлерімен жарыстарға қатыса 
алады дегенді естігенмін. Осы қаншалықты рас?

– Қазақ күресі – ең таза күрес. Мұнда 

белден жоғары күреседі. Аяқтан ұстамайды. 

Сонысымен ерекшеленеді. Сосын ең жақсы 

күрес – самбо. Мұнымен еркін күресте де, 

қазақ күресінде де, дзюдода да, ережесіз жекпе- 

жекте де күресе аласыз. Самбоға қатысқан адам 

барлық күреспен айналысуға мүмкіндігі бар. 

Мен сондықтан да самбо күресіне ден қойдым. 

– Алдағы жоспарла рыңыз қандай?
– Самбо күресінен әлем чемпионатына 

дайындалып жатырмын. Қазіргі басты арма-

ным – әлем чемпионы болу. Сонымен бірге 

дзюдодан ардагерлер арасында олимпиадаға 

қатыссам деймін. 

Былтыр «Алтын қыран» медалін алатын 

кезде марапаттауға келіншегімді ертіп бардым. 

Жақсылық Үшкемпіровтің қолынан мара-

патталып, батасын алып жатқанда жұбайым 

к�з жасына ерік берді. «Неге жылайсың?» 

десем, «қасымызда жүрген соң бағалай 

бермейді екенбіз ғой, сенің ел арасындағы 

осындай мәртебең үшін тәубә деп тұрмын» 

дейді. «Осы марапатқа сенің де үлесің бар, 

мен дайындықтарға, жарыстарға кеткенде 

ошағымды �шірмей, бала-шағама ие болып 

отырсың ғой» деп к�ңілін марқайтып қойдым. 

Білесіз бе, мен отбасым үшін әлі талай биіктерге 

шыққым келеді. 

– �ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

– Асхат Қасымханұлы, әңгімемізді спортқа 
келу жолыңыз бен жетістіктеріңізден бастасақ?

– Мен бала кезден спортшы болуды 

армандадым. Ата-анамыз «кім боласың?» 

 дегенде «күрестен чемпион боламын» дейді 

екенмін. Алланың қалауымен, арманымызға 

жол ашылып, 2000 жылы Спорт және ту-

ризм академиясына оқуға түстім. Алғашқы 

кезде ақылы б�лімге қабылдандым. Бірінші 

 семестрден кейін �зімді к�рсете алғаным үшін 

грантқа ауыстырды. Осылайша т�рт жыл �з 

күшіммен білім алып шықтым. Ең алғашқы 

тренерім Нұржан :тепов қазақ күресіне �зі 

жетеледі. С�йтіп осы күнге дейін Халықаралық 

турнирдің күміс медалін, «Ақ бидай – 2017» 

ауыл спортшыларының күміс медалін 

иеленіп, самбо күресінен спорт шеберлері 

арасында �ткен Қазақстан чемпионатының 

қола жүлдегері, спорт  ардагерлері ара-

сында Қазақстан чемпионатының күміс 

жүлдегері, самбо күресінен �ткен «Арлан-

жетеді. Балам спортшы болсын деп 

спортқа бере салу дұрыс емес, одан 

дұрыс спортшы шықпайды. Бала 

басқа жолға түсіп кетуі мүмкін. 

К�шеде біреуді тонап кетіпті, 

соғып кетіпті дегендер қайдан 

пайда болады? Ата-аналардың 

баланың кішкентай кезінде 

дұрыс тәрбие бермегенінен. 

Б а л а н ы ң  п с и х о л о г и я -

сына, біліміне, ортасы-

на к�ңіл б�лмегендіктен. 

Қазір қоғамдағы ажырасудың 

к�птігі неден? Сол ер жігіттің 

жауапкершілікті сезінбеуінен. 

Отбасы деген Алладан берілген 

аманат. Сол аманатты сезінбейді. 

Болса болсын, болмаса қойсын 

дейді. Біреудің тәрбиелеп отырған 

қызын алып,  оның үйтейік-

бүйтейік деп қосқан ақылын 

Азаматтың суреттері


