
ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№5 (1577)
4 – 10 ақпан

2021 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

16+

НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫКЕЗДЕСУ

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ – 90 БҮГІНГІ САНДА:

Ақиқатты 
ту еткен

8-бет

9-бет

Биылғы жыл айтулы күндерге толы. Әсіресе екі тарихи дата біз үшін аса қымбат әрі 
маңызды. Оның біріншісі, «ұлт шежіресіне алтын әріппен жазылған тарихи күн» деп  Елбасы 
бағалаған Тәуелсіздігімізге 30 жыл болса, екіншісі – 1986 жылы КСРО отаршылдығына 
қарсы тұңғыш рет бас көтеріп, қарсы шыққан Желтоқсан көтерілісіне 35 жыл толады. 
 Алайда дербес өмір сүргенімізге отыз жыл өтсе де, Желтоқсан құбылысына нақты және 
толық саяси-құқықтық баға берілген жоқ. Ендеше, Желтоқсанның 35 жылдығын қалай 
қарсы аламыз? Қандай жетістіктеріміз арқылы жетеміз? Ол үшін не істеуіміз керек? Неден 
бастауымыз керек? Төменде көтеріліс қаһармандарының бірі, белгілі ақын Болат Шара-
хымбай осы сұрақтарға және Желтоқсанға қатысушылардың еленбей отырған басқа да 
мәселелері жөнінде өз пікірін ортаға салады. 

Қазақ поэзиясының классигі 
Мұқағали Мақатаевтың 2015 
жылы  Америкада «Selected 
Poetry of Mukagali»  деген ат-
пен шыққан ағылшын тіліндегі 
кітабына  арнайы жазылған 
алғысөз. Бұл кітап Қазақ Пен-
клубының президенті Бигелді 
Ғабдуллиннің мұрындық 
болуы мен жарық көрді.

қаны текке кеткен жоқ, Қазақ еліне Тәуел-

сіздік әперді. 

Бұл мәселеде ең жанға бататыны – Жел-

тоқсанға саяси-құқықтық бағасын беру, 

«Желтоқсан к�терілісі туралы» заң шығару 

істерінің ұзаққа созылып бара жатқаны. 

Жыл сайын қайталанып айтыла беретін 

осы жалғыз мәселе әбден мезі қылды. Рас, 

Желтоқсан к�терілісіне қатысты �тетін 

жиын, басқосу, конференцияларда кемдік 

жоқ. Бірақ жиында к�терілістің саяси-

құқықтық мәселесі к�теріле қалса, оған 

елордадан арнайы келіп қатысатындар арыз-

шағымды тыңдап алып: «Алаңдамаңдар, 

бәрін реттейміз!» деп уәделерін үйіп-т�геді 

де содан үн-түнсіз кетеді. Міне, к�теріліске 

саяси-құқықтық мәртебе берілуін күте-күте 

желтоқсандық қыз-жігіттер бүгінде әбден 

қартайды, тіпті ол күнді к�ре алмай �мірден 

�тіп жатқандары да аз емес. Қысқасы, олар 

түбі бір шешілетін дүние ғой деп �зін-�зі 

жұбатумен келеді.

Желтоқсан к�терілісіне байланысты 

менің бірнеше нақты ұсынысым бар. Мүмкін 

болса, енді соны мәлім етейін.

Біздіңше, Желтоқсан к�терілісіне жаңа 

к�зқарас тұрғысынан мән беріп, зерттеп, баға 

беретін уақыт жетті. Бұл не деген с�з? Яғни 

еліміздегі саяси �згерістерге байланысты, 

ғылымдағы ұлттық мүдде тұрғысынан, одан 

Қазақ үнін 
шартарапқа 
жеткіздік

Үлкен нарыққа 
шыққымыз келеді 

Болатбек ТӨЛЕПБЕРГЕН:

Жанболат ТӘШЕНОВ:

3-бет

да анығырақ айтсақ, мәселеге бүгінгі тәуелсіз 

ел, азат қоғам биігінен қараған ж�н. /йткені 

бұл құбылыс қазіргі қоғамда қатар �мір 

сүріп жатқан әрбір буыннан �з бағасы мен 

тұжырымын талап ететін оқиғалар қатарына 

жатады. Ал олардың талабы қай тұрғыдан 

да заңды. Себебі �ткенді ой елегінен �ткізу 

арқылы ұлт �седі, кемелденеді. Жақсысын 

үлгі етеді, жаманын екшейді. /ткен тарих 

ж�нінде ойлану, ой қорыту, �з к�зқарасын 

білдіру, бағасын беру әрбір буынның міндеті, 

парызы. Осы елдің �кілімін, патриотымын 

дейтін әр азамат аталған оқиғалар мен онда 

ерік-жігерін танытқан тұлғалар ж�нінде 

�з ойы, �з тұжырымы болғанда ғана біз 

біртұтас организмге айналамыз. 3йтпесе, 

атқарылып жатқан істе ешқандай мән-

мағына қалмайды. Бұл – бір.

Одан кейінгі мәселе – Желтоқсанды 

қанға б�ктіргендер мен жазалаушылар 

сол кездегі Жоғары Кеңес, Ішкі істер 

министрлігі,  МҚК-і тарапынан және 

мемлекеттік деңгейде к�птеген алғыс хаттар 

мен марапаттарға ие болған. Зерттеулердің 

к�рсетуінше, ведомстволық марапаттар-

ды есептемегенде, мемлекеттік орден-

медальдарға ие болғандардың жалпы саны 

300-ден асады. Міне, жылдың аяғына дейін 

сол алған марапаттарын тиісті жерге қайта 

тапсырса екен деген тілек бар. Біздің ойы-

мызша, жіберген қателіктері үшін кешірім 

сұрау, арылу актісі осыдан басталу керек. Бұл 

біреулерге түкке тұрмайтын елеусіз мәселе 

секілді к�рінгенімен, оның атқаратын, 

халықты бір-біріне жақындататын р�лі 

үлкен.  Қолымыздағы бар деректерге 

қарағанда,  жастарды қанға б�ктіргендері 

үшін алған марапаттарын тапсырған адамдар 

�те аз к�рінеді. Соның бірі – Желтоқсанға 

қатысушыларды «жуасытуға» қатысқан 

қырғыздың солдаты Талайбек Ылаев. Ол 

«мұндай марапатты үйімде сақтай алмаймын. 

Себебі мен �зімді фашист, мәңгүрт сезінгім 

келмейді» деп �з қолымен әкеп тапсырған. 

Бұлай мойындау үшін де батылдық керек. 

Қырғыз бауырымыз ер екен. /кінішке 

қарай, сонда алған марапаттарын мақтан 

к�ріп, сандығында тығып ұстап жүргендер 

қаншама! 

Желтоқсанға байланысты тағы бір үлкен 

мәселе – ар жазасы мәселесі. Қысқасы, 

Желтоқсан шындығын ашу мақсатында бір 

емес, бес рет комиссия құрылып, жұмыс 

істегенін к�пшілік жұрт біле бермейді. 

Соның бәрінде комиссия Горбачев билігімен 

күрес жүргізген болатын. Кейін М.Шаханов 

бастаған комиссияның шешімі бойынша 

Желтоқсан к�терілісін қан-жоса етіп басуға 

қатысқандарды жауапқа тарту керек деп 

қорытынды шығарған еді. Бірақ ол аяқсыз 

қалды. 

Одан кейінгі мәселе, «Мәңгілік Ел – 

тәуелсіздіктің �мірлік философиясы» деп 

Елбасы тегін айтқан жоқ. Ата-бабамыздың 

арманы орындалып, жасампаздығымызды 

жаңа белеске к�терген Тәуелсіздіктің құны 

біз үшін жоғары. Мәңгілік Ел болудың 

бір факторы – �ткен тарихымызды, оның 

ішінде, әсіресе қазақ үшін тағдырлы болған 

кезеңдерді, қасіретті күндерді ұмытпау. 

Ал Желтоқсан қасіреті осы тағдырлы 

кезеңдер уақытына жатады. Олай болса, 

�скелең жас ұрпақ Желтоқсан к�терілісінің 

м ә н - м а ң ы з ы н ,  қ а с и е т і н ,  қ а с і р е т і н , 

Тәуелсіздігіміздің басында тұрған алтын 

к�пір екенін түсініп, қастерлеп, қадірлеп 

жүруі үшін және Желтоқсанның 35 жылдығы 

құрметіне кем дегенде 10 желтоқсаншыға 

Қазақстанның Халық қаһарманы атағы 

берілуі керек деп есептеймін. 

(Жалғасы 8-бетте)

 «Айта-айта Алтайды, Жамал апам 

қартайды» демекші, Желтоқсан туралы жыр 

айтыла-айтыла жауыр болды. Бұл – ұлт тари-

хында қатталған, халықтың �зі мойындаған 

қанды шежіресі. Мүмкін, Желтоқсанның 

аты аталмауы, ақиқаты ашылмауы бір топ-

тар үшін керек те шығар, алайда оны тарих 

бетінен сызып тастау мүмкін емес. Бір анық 

нәрсе, жетпіс жыл бойы халықты казармалық 

тәртіпте ұстап, кенеше сорып келген 

тоталитарлық жүйенің алдында алғаш болып 

айылын жимай, қаймықпай қарсы шыққан 

қазақ жастары болғаны даусыз. Жас қазақтар 

бұдан әрі кез келген нәсілдік кемсітушілікке 

т�збейтінін, ұлттық артықшылыққа жол 

бермейтінін бірінші болып ашық мәлімдеді. 

Бұл – сол кездегі �лшеммен есептегенде, 

ашық күнде жарылған атом бомбасы сияқты 

болатын. Және сол бомбаның Кавказда, 

не болмаса Балтықта емес, Қазақстанда, 

 Алматыда жарылғанына әуелде олар сенбеді, 

мәңгіріп қалды. Кейін есін жиғанда сол 

кездегі  номенклатура қазақ жастарының 

саяси-ұлттық санасының қаншалықты 

�скенін түсінді. Бұл – Кремль к�семдерін 

қатты үрейлендірді. Бірақ бәрі кеш еді. 

 Содан кейін-ақ мәңгілік мызғымастай 

к�рінген «қызыл» империяның астынан су 

жүгіре бастаған болатын. 

Ал Желтоқсанда т�гілген жастардың 

Жақында Алматы қаласында 
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрі 
Ақтоты Райымқұлова бір топ 
әдебиет !кілдерімен кездесті.

Министр жүздесуде �зі бас-

шылық жасап отырған министр-

ліктің қазіргі атқарып отырған 

 жұ мыстарына тоқтала келіп, бүгінгі 

қазақ әдебиетінің, ақын-жазу-

шылардың жайын с�з етті. 

«3дебиеттің қоғамдағы орны 

үлкен. Сондықтан мемлекет бұл 

саланы ешқашан назардан тыс 

қалдырған емес. Сол себепті с�з 

зер герлеріне қамқорлықтың бар 

мүм  кіндігі қарастырылуда» деді 

министр.

Сала басшысы қазіргі таңда 

 балалар әдебиетін дамытуға на-

зардың ерекше екенін айтты. Бұл 

мәселе Қ.Тоқаевтың «Тәуелсіздік 

бәрінен қымбат» деген мақаласында 

да к�терілгені белгілі. Мемлекет 

бас  шысы аталған мақаласын-

да қазақ қаламгерлерінің үздік 

 шы ғармаларына қоса, балаларға 

ар налған шетел жазушыларының 

да таңдаулы туындыларын аударып, 

к�птеп басып шығаруды және тара-

туды қолға алу керектігін тілге тиек 

еткен еді. К�ңілге қуаныш ұялатқан 

жағдай, Мәдениет министрлігі 

бойынша биылғы жыл балалар 

әдебиетін қолдау жылы болып 

белгіленген. 

А.Райымқұлова кездесу соңын-

да ақын-жазушыларға «Мәдениет 

са ла сының үздігі» белгісі мен ми -

нистр ліктің Алғыс хатын тапсырды. 

К е з д е с у г е  қ а т ы с у ш ы л а р 

 Ғ.Мүсі репов атындағы Қазақ мем-

ле кеттік академиялық балалар мен 

жас�с пі рімдер театры сахналаған 

«Құлагер» қойылымын тамашалады. 

Нұркен ЖАНД$УЛЕТҰЛЫ

БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ – 
АЙРЫҚША НАЗАРДА

ЕРЛІКТІ БАҒАЛАЙ БІЛЕЙІК

АҒЫСҚА 
ҚАРСЫ ЖҮЗГЕН...

Бұл – шетелде шығатын осы 

кіта  бына �зім алғыс�з жазып отыр-

ған, тайталаста �мір сүрген қазақтың 

қайсар ақынының жыр жолы.

Тағдыр мен тарих қай-қашан да 

қайыспайтын қайсарлыққа бас иеді. 

Уақыт бәрін де �з орнына қояды. 

Кейде мен �ткен шақты ойлағанда 

қалқып жүрген баспалдақтарды 

к�ремін, ол – уақыт баспалдақтары; 

кейде мен �мірден �тіп кеткен аға 

ақындарды ойлағанда асқақтап 

тұрған асқар тауларды к�ремін, олар 

тірі кезіндегідей биіктен-биікке 

�рмелеп бара жатады, кейде сол 

биігінен бізге бұрылып қарайды...

«/ткен шақтың кемесімен алысқа 

жүзіп бара алмайсың» дегенмен 

де, біз кейде �ткенге үңілеміз деп, 

бүгін мен келешекті байқап қоятын 

сияқтымыз. Оның дүниеден �ткеніне 

қырық жылға жуықтап қалса да маған 

кейде оның осынау қыруар жылдар 

қатпарынан алып тұлғасы қарауытып, 

ажарлы бейнесі ала бұртып, шүңірек 

к�зі сүзіліп қарап тұрғандай  болады. 

Сұсты емес, мейірімді, к�зге жылы 

бейне. Құлағыма  дауысы да саң-

қылдап естілетіндей. Қатқыл емес, 

қайырымды, құлаққа жағымды үн. 

/леңдерімді тыңдап, үйіне ертіп 

а п а р ғ а н ы ,  а л а к � л е ң к е  б � л м е 

бұрышындағы жазу үстеліндегі 

ұлы Абайдың аппақ гипс бюстін 

маған к�рсетіп тұрып айтқан с�здері 

құлағыма келгендей болады. Ауыр 

науқастың алғашқы белгілерін сезіп, 

секемденіп, уайым басып жүрген-

дегі мұңды түрі. Қазір сол келбеті 

кітапханалар мен мектептердегі 

қазақтың ұлы перзенттерімен қатар 

ілінген портреттеріне, гүлзарлардағы 

ескерткіштеріне к�шкен. Ол – 

Мұқағали Мақатаев, қазақ әде-

биетінің ХХ ғасырдағы классигі, 

ақиқатты айтуға болмайтын уақытта 

ашынып та, астарлап та айт қан 

шын мәніндегі халық ақыны, ұлт 

мақтанышы. 

Қазақ  поэзиясының жарық 

жұлдызы Мұқағали Мақатаев к�зі 

тірісінде лайықты бағаланбай, даңқы 

�лгеннен соң шыққан шын дарынды-

лар санатына  жатады. Ақынның бар 

құпиясын ішіне бүккен, бір қарағанда 

қарапайым болып к�рінетін сырлы 

с�здері қашанда қалың оқырман 

жүрегін қозғап, тебірентуден жазған 

емес. «Даңқ  деген – �лгендердің 

жарық күні» деген с�з осы ақынға 

арнап айтылғандай...

Меніңше, М.Мақатаев поэзия-

сының алтын арқауы – жақсылық 

пен жамандықтың, махаббат пен 

зұлымдықтың бітіспес күресін бей-

нелеу арқылы адамгершілік пен 

гуманизмге, ізгілікке үндеуінде, 

адамның азат жаратылған болмы-

сын қорғап, бар ерік-жігерімен 

бостандыққа ұмтылысында жатыр. 

Ақын �з шығармалары ар қылы киелі 

Ақиқат, Ар, Намыс, Адам гершілік, 

Қайырымдылық, 3ділдік, Еркіндік 

деп аталатын ұлы ұғымдарға қызмет 

етіп, олардың қасиетін асқақтата 

к�теріп кетті.

(Жалғасы 6-бетте)

Ұлықбек ЕСДӘУЛЕТ, 
Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының төрағасы
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Латын негізді қазақ әліпбиін енгізу кешенді мәселе. Ең алдымен, 

бұл тарихи оқиғаның құндылығы мен ауқымын біліп алған  дұрыс-ау 

деп ойлаймын. Қоғамның ең к�п б�лігінің қолдауына ие болған 

әліпби қолданысқа енеді деп сенемін. Иә, біз латын нұсқасын тарихи 

 жолымызда қолданып к�рген ұлтпыз. Ол тәжірибені де бүгінгі заманға 

лайықтап, орнымен пайдалануға немесе қаперге алуға болады деп 

 санаймын.  

Біз сандық әлемде �мір сүріп келеміз. Кеңес заманында, 1928 және 

1929 жылдары қазақ тілі латын негізді әліпбиге к�шкенде ол процесс 

үш айға созылды. Ал В.Молотовтың жарлығы арқылы латын әліпбиінен 

кирилл алфавитіне екі ай ішінде к�шіп үлгердік. Сол уақытта да қоғам 

қалыбын жоғалтып алған жоқ. Сондықтан �тпелі кезеңге байланысты 

ерекше бір мәселелер килікпейді деген сенімдемін. 

Латынға к�шу –  уақыт талабы. Біз ХХІ ғасырда �мір сүреміз, 

әлемдегі халықтың 80 пайызы қандай да бір к�лемде латынды пай-

даланады. Бүгінде инженерлік қадамдар, барлық нақты ғылымдар, 

инновациялық технологиялар дәл осы латын жазуында жүргізіледі. 

Яғни ол жоғары технологиялардың әліпбиі болып отыр. Дүниежүзінде 

т�рт миллиардтан аса адам латын әліпбиін қолданады екен. К�птеген 

ноу-хау дәл осы латын әліпбиінде жасалған. Мұны да ескеру  керек. 

SpaceX-ті жасаушы Илон Маск 2025 жылға қарай Марсқа адам 

ұшыратынын айтты. Қазір кеңістік пен уақыт туралы идеяның �зі 

�згерді. Демек уақыттың талабы мен сұранысына сай икемделе білу 

де маңызды. Бұл жағдайға бейімделе алмайтын, жоғалған ұрпақ 

қалыптасуы мүмкін деген күдікке бой алдырудың қажеті жоқ.  Адам 

дамығысы келсе, алға жылжудан, тәжірибелерден қорықпағаны абзал.

Латын әліпбиін енгізу экономиканың триггері бола алады, 

себебі жаңа мамандықтар мен кәсіптер, әлеуметтік-экономикалық 

дамудың бағыттары пайда болады. Латын жазуына к�шу кезінде қазақ 

тіліндегі жаңа терминдер мәселесіне қатысты оңтайлы шешімдер 

қабылданатыны анық. 

Латын негізді қазақ әліпбиіне к�шу мәселесі Қазақстанда жан-

жақты әрі қызу талқыланып жатқаны �те дұрыс. Алайда әліпбиді 

талдау, ең алдымен, кәсіби мамандардың, яғни филологтар мен 

лингвистердің құзырындағы шаруа екенін ұмытпаған абзал. IT маман-

дар мен азаматтық қоғамның да айтпағын назарға алған ж�н.

Әліпби – белгілі бір тәртіппен орналасқан таңбалар жиынтығы. 
Ал таңба – тілдегі дыбыстың тұрпаты, оны танудың «сыртқы 
жамылғысы», түрі. Ол, негізінен, халықаралық ғылыми стандартқа 
жуықтатылып, оны қолданатын халыққа барынша түсінікті, көзге 
жағымды етіп жасалумен қатар, сол ел тілінің ұлттық ерекшелігі 
де ескеріліп әзірленеді. Бұл таңбаға «жамылғы» берудің басты 
ұстанымы болып табылады. Осы негізді басшылыққа ала отырып 
жасалған әліпбидің бірі – қазақ тіліне негізделген латын графикасы.

Латыннегізді қазақ әліпбиі – бүгінгі күн тақырыбындағы ең өзекті мәселенің 
бірі болып отыр. Қазақ қоғамының осы тақырып төңірегінде талқысы «Ана тілі» 
газетінің де назарынан тыс қалған емес. Күні кеше ғана ел назарына ұсынылған 
жаңа әліпбидің жай-жапсары, жетілдірілу мәселелері туралы да бірқатар 
сұрақтардың туындағаны белгілі. Бұл орайда көкейдегі сауалдарға маманның 
жауап бергені жөн деп білдік. 

Ерлан САИРОВ, 
ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты

Ербол ТІЛЕШОВ,
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығының атқарушы директоры:

ҰЛТТЫҚ МҮДДЕДЕН 
ТУЫНДАҒАН

ӘЛІПБИ ТҮЗУДІҢ 
БАСТЫ ҚАҒИДАЛАРЫ САҚТАЛДЫ

БҰЛ – УАҚЫТ 
ТАЛАБЫ

ерекшеленеді. Ал жоба авторларына 

келсек, олардың ішінде филолог маман-

дармен бірге техникалық, жаратылыс-

тану саласының �кілдері, жазушылар, 

журналистер тағы да басқа мамандық 

иелері бар. 

– Латыннегізді қазақ әліпбиін әзірлеу 
мен қолданысқа енгізу шаралары бойынша 
құрылған жұмыс топтарының негізгі функ-
циясы қандай? 

– Ұлттық комиссия жанында Орфо   -

графиялық, 3дістемелік, Терми  но-

ло  гиялық, Техникалық сүйе мелдеу 

жұмыс топтары болса, олардың әрқай-

сысы �здерінің атаулары аңғартып 

тұрғандай, ғылыми, әдістемелік, ұйым-

дастырушылық жұмыстармен шұғыл-

данады. Олардың жұмыстарын Мәдениет 

және спорт, Білім және ғылым, Цифрлық 

даму, инновациялар және аэроғарыш 

�неркәсібі министрліктері үйлестіреді. 

– Осы күні бір елдің бір мектебінде 
 «латын негізді  және кирилл негізді 
әліпбимен оқу жағдайы мемлекетті 
біріктірмей, керісінше екіұдай күй кешіруі 
мүмкін» деген қауіп к!птеп айтылады. 
Бұған қатысты ұстанымыңыз қандай? 

тілді білу міндеттелуі тиіс. Президент 

Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 

б ә р і н е н  қ ы м б а т »  м а қ а л а с ы н д а : 

«Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның 

әрбір азаматының парызы. Міндеті 

деп те айтуға болады» деді. Яғни қазақ 

тіліне к�зқарас осы реттен жаңылмай 

«парыз» деген жалпы ұғымнан «міндет» 

деген нақты ұғымға айналуы керек. Ол 

айналу үшін мемлекеттік тілді білудің 

тетіктері жасалуы тиіс. Ол қазақтардың 

ұлттық мүддесінің мемлекеттік мүддемен 

тікелей сабақтастығын қоса алып жүруі 

керек. Ол деген с�з мемлекетке атау 

берген және сол мемлекеттің абсолютті 

к�пшілігін құрайтын қазақ ұлтының 

мүддесі мемлекеттік мүдденің синонимі 

деп қарауы керек. Ал ұлттық мүдде мен 

мемлекеттік мүдденің нағыз  шынайы 

біріктіруші күші де, құралы да қай 

елде болмасын, қай дәуірде болма-

сын – тіл. Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік тіл мәртебесіне ие табиғи 

жағынан да, конституциялық жағынан 

да бірден-бір тіл. Сондықтан латын 

әліпбиіне к�шуді толық тілдік реформа 

деп айтып жүрсек, онда мұндай реформа 

– Латыннегізді қазақ әліпбиінің жаңа 
нұсқасын кім, қалай, қанша уақыт бойы 
әзірледі? Бұл соңғы нұсқа ма, әлде әлі де 
жетіле түсе ме? 

– Бұл әліпби жобасын Ұлттық ко-

миссия жанындағы Орфографиялық 

жұмыс тобы ғалымдары әзірлеп ұсынды. 

Жұмыс тобында Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық, Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық, 

А . Б � к е т о в  а т ы н д а ғ ы  Қ а р а ғ а н д ы 

мемлекетт ік  университеттерінің, 

Шайсұлтан  Шаяхметов атындағы «Тіл-

Қазына» ұлттық ғылыми-практика лық 

орталығының және т.б. ғылыми ме-

кемелердің ғалымдары мен  мамандары 

бар. Осы нұсқадағы әліпбидің ғылыми 

негізі алғаш әліпби мәселесі к�терілген 

1990 жылдары дайындалған. Осы кезеңде 

бұл жұмыстың басында академик 

3бдуәли Қайдари тұрғанын ғылыми орта 

жақсы біледі. Қазіргі нұсқаға қарасақ, 

сол академик ағамыз дайындаған 

нұсқаның ғылыми принциптеріне 

негізінен сәйкес келетін к�реміз. Енді 

дәл осы нұсқаның дайындалуына келсек, 

осыған дейінгі әліпби түзудің отандық 

және халықаралық тәжірибелеріне 

сүйеніп, 2019 жылдың қазанынан бастап 

мемлекет басшысы Қ.Тоқаев тікелей 

тапсырма бергеннен кейін мұқият 

әзірлене бастады. С�йтіп, жұмыстар 

бірнеше тарапта қатар, сабақтастырыла 

жүргізілді. Біріншіден, әліпби түзудің 

негізгі ғылыми принципі нақтыланды. 

Екіншіден, апробациялық жұмыстар 

жүргізілді. Үшіншіден, еліміздегі жоғары 

оқу орындарының филолог ғалымдары, 

оқыту орталықтарының әдіскерлері мен 

оқытушылары, колледж және мектеп 

мұғалімдері қатыстырылған, барлығы 3 

мыңнан астам филология саласы маман-

дарын қамтыған 2 республикалық ашық 

талқылау �ткізілді. Апробация және 

талқылау нәтижелері Орфографиялық 

жұмыс тобының басқа жұмыс топта-

ры қатыстырылған кеңейтілген оты-

рыстарында таныстырылып, соған 

орай талқылаулар жүргізілді. Бұл нұсқа 

ғылыми негізге құрылғандықтан, біздің 

ойымызша, әліпби түзудің негізгі 

принциптері сақталғанын айтуға тиіспіз. 

/згесіне уақыт т�реші. 

– Жаңа нұсқаның бұрынғы нұсқалардан 
басты айырмашылығы қандай? 

– Алдыңғы бекітілген әліпби бір ғана 

диакритикалық таңба акут белгісіне 

негізделгенін білесіздер. Ол әліпбиде ә, 

�, ү, ғ, ң, у дыбыстарының таңбаларына 

акут белгісі қойылған және екі дыбыстың 

(ш, ч) таңбасы диграфпен (қос әріп) 

берілген. Тыңғылықты талқылаулар мен 

сараптаулардан кейін, диграфтар мен 

акут диакритикасы әліпби құрамынан 

мүлде алынып тасталды да, оның орны-

на умлаут, бревис, седиль және макрон 

сияқты әр дыбыстың сипатын беретін 

диакритикалық белгілер таңдалды. 

– Латын әліпбиіне к!шу процесі 
әлемдік пандемияға байланысты кідірген 
жоқ па? 

– Пандемия, бәріміз білетіндей, 

әліпби к�шуге ғана емес, барша салаға 

әсер етті. Дегенмен, жұмыс топтары 

карантин кезінде де үнемі әліпбиді 

жетілдіру бағытындағы жұмыстарын 

ж а л ғ а с т ы р а  б е р д і .  О с ы  к е з е ң д е 

Орфографиялық жұмыс тобының 6 оты-

рысы, сараптамалық кеңестің 1 отыры-

сы, дәрістер курсы, 2 халықаралық семи-

нар, бұған қоса, БАҚ-та үнемі әліпбиді 

жетілдіруге байланысты ғылыми және 

әдістемелік мақалалар жарияланып 

тұрды. Осы ретте, Мәдениет және спорт 

министрлігінің, Тіл саясаты комитетінің 

Тіл білімі институты және «Тіл-Қазына» 

орталығымен бірлесе тынымсыз жұмыс 

істегенін ақиқат үшін айтуға тиіспіз. 

– Жаңа әліпбиді жетілдіру бойын-
ша ұсыныстар к!п болғаны белгілі. Ол 
ұсыныстар қаншалықты назарға алынады? 

– Жалпы министрлікке, тіл саяса-

ты комитетіне, «Тіл-Қазына» орталы-

ғына бірнеше ондаған жобалар келіп 

түсті. Бұл жобалардың әліпби түзу 

принциптері де әртүрлі болды. Атап 

айтқанда, дыбыстардың мазмұнына 

сәйкес әріп таңдаған ғылыми негізді 

жобалар, қазіргі дәуірлік технология-

ларды, оның ішінде, компьютерлік 

жүйелерді ескеріп әзірленген нұсқалар 

және аралас нұсқалар деп оларды шарт-

ты түрде жіктеуге боларлық. Осы арада 

айта кетерлігі, ұсынылған жобалардың 

жартысынан астамы осы нұсқаға 

жуық дайындалған жобалар. Бұлар тек 

кейбір таңбалардың �згешелігімен ғана 

– 3лбетте,  бір елде бір әліпби 

болғаны ж�н. Бірақ Қазақстандағы тілдік 

 ахуал оған сәйкес емес екенін бәріміз 

білеміз. Қазір ақпарат құралдарында бұл 

мәселе жиі к�теріліп жүр. Біз мынаны 

түсінуіміз керек. 3ліпби мемлекетке 

жасалмайды, әліпби тілге арнап жаса-

лады. Яғни әр тілдің �з әліпбиі немесе 

ұқсас әліпбилері болады. Мәселен, араб 

әліпбиінің к�птеген елдерде нұсқалары 

бар, сол сияқты латынның, кириллдің 

нұсқалары к�п. Ал біздің жағдайымызда 

ортақ әліпби болудың немесе болмаудың 

бірнеше себебі бар. Біріншіден, қоғам 

қазір толықтай кирилл әліпбиінде. 

Қазақ тілі латын әліпбиіне к�шпек, 

яғни мемлекет емес, тіл к�шеді. Неге 

десеңіз, әліпби тілдің табиғатына, оның 

барлық ерекшеліктеріне лайықталып 

жасалады. Қазіргі нұсқаның кириллға 

қарағанда әріптік түр тұрғысынан ғана 

емес, әріптердің берілу мазмұны және 

 сонымен бірге сандық айырмашылығы 

да бар. Мәселен, кириллда 42 әріп, 

қазіргі нұсқада 31 әріп. Сонымен бірге 

әріптің түрін ғана танып, оны к�шіру тіл 

білуді білдірмейді. 3ліпбиді қолдану үшін 

сол тілді білу міндетті десек, Қазақстан 

қоғамы мемлекетік тілді қаншалықты 

меңгерген, жауабы бәрімізге айқын 

ғ о й  д е п  о й л а й м ы н .  С о л  с е б е п т і 

 Қазақ стандағы латынға к�шу үрдісі 

міндетті түрде мемлекеттік тілді білу 

үрдісімен ілесіп бірге жүруі керек. Осыны 

ескеріп, �зіңіз сұрағыңызда қауіп еткен-

дей, оның алдын алу үшін мемлекеттік 

мемлекеттік тілдің қамымен ажырағысыз 

сипатта жүзеге асуға тиіс. Шынтуай-

тында мемлекеттегі барлық реформалар 

к�пшіліктің қамы, мемлекеттің орнықты 

�мір сүруі және дамуы үшін жасалады 

десек, тіл реформасының мемлекет 

сақтаудағы тарихи р�лі де, маңызы да 

барлық реформадан жоғары. /йткені 

оның, мысалы, саяси, экономикалық 

реформалардан артықшылығы ол ре-

формалар кезеңдік сипатта болса, тілдік 

реформалар мемлекеттің мемлекет бо-

лып сақталып қалуының негізін, яғни 

оның тұтастығын, қоғамдағы түсіністікті, 

б�лінбеушілікті қамтамасыз етеді. 

 – «Латын әліпбиі жат жұртта жүрген 
5 миллион қазақты біріктіреді» деп айтқан 
едіңіз. Жаңа нұсқа оларға қаншалықты 
ыңғайлы болады деп ойлайсыз? 

– Қазіргі кезде қазақтардың жалпы 

саны 18 млн-ға жуықтаса, Қазақстанда 

оның 13 млн тұрса,  қалған 5 млн 

жуығы әлемнің елуге тарта елінде �мір 

сүреді .  Қазіргі  жағдайда тұратын 

мемлекеттерінің ерекшелігіне қарай 

қазақтар негізінен үш әліпбиде: кирилл, 

араб, латын. Ол әліпбилердің нұсқалары 

да әртүрлі. Мысалы, Ресейде тұратын 

700 мың қазақ 33 таңбадан тұратын 

орыс әліпбиін қолданады. /збекстанда 

тұратын 850 мың қазақ кирилл және 

�збек тіліне негізделген және қалақалпақ 

тіліне негізділген латын әліпбилерін 

қолданады. Қытайдағы 2 млн қазақ 

Ахмет Байтұрсынұлы жасаған араб гра-

фикалы т�те жазуды және қытай  жазуын 

қолданады. Сол сияқты Түркияда 

тұратын қазақтар латыннегізді түрік 

әліпбиін, Еуропада, Америкада тұратын 

қазақтар сол елдердегі латыннегізді 

әліпбилерді қолданады. Жалпы әлемдегі 

қазақтар жоғарыда аталған үш әліпбидің 

30-дан астам нұсқаларын қолданады. 

Қазақтардың әлемдегі әліпбилік әртек-

тілігі біздің ұлттық діліміздің әртектілігін 

жасайды. Бұл қазақтардың ұлттық сана 

деңгейінде бірігуіне үлкен кедергі. 

Сондықтан қазақ тілінің латын әліпбиіне 

к�шуі дүниежүзіндегі қазақтардың 

басын қосатын аса маңызды қадам. 

 Латын әліпбиі – әлемдегі ең танымал 

 халық аралық деңгейдегі әліпби. Бұл 

әліпбидің осы сипаты дүниежүзіндегі 

қазақтардың ақпарат  алмасуына, 

ұлттық мәдениет кеңістігінде �зара 

жақындасуына жаңа серпін береді. 3лем 

қазақтарын біріктіретін дәл қазір осыған 

теңдес факторды ойлап табу қиын. Жаңа 

әліпби – тұтас ұлттық бірігуді қамтамасыз 

ететін саяси және мәдени дәуірлік қадам. 

Қазақ �зінің сан ғасырлық, сан қилы 

тарихында осы латыннегізді әліпби 

арқылы тұңғыш рет ортақ жазуға ие 

 болады.

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен
Нұрлайым БАТЫР
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

«Шалқарда» «Алтын қордағы тұлғалар даусы» деген айдарымыз бар. 
Сол айдарды әлеуметтік желілерге лайықтай бастадық. Яғни белгілі 
бір тұлғаның қордағы дауысын алып, оны видео, суретпен әрлеп, 
желіге саламыз. Мысалы, алда ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына тоқсан жыл толмақ. Бізде Мұқағалидың дауысы сақтаулы. 
Енді оның дауысын видео, суретпен толықтырып, өзі оқыған өлеңдерін 
әлеуметтік желілерге жүктеп жатырмыз. Салт-дәстүрге, көнерген сөздерге 
байланысты да арнайы айдарымыз бар. «Сөзтаным» деген роликтер 
сериясын жасап жүрміз. Мұны радиодан да береміз, әлеуметтік желіге 
салуға да тырысып жатырмыз. Жастар үшін бұл танымдық дүние.

Болатбек ТӨЛЕПБЕРГЕН, «Шалқар» радиосының директоры:

– 1966 жылдың бірінші қаңтарында 
күллі қазаққа диктор, Қазақстанның 
Халық артисі $нуарбек Байжанбаев 
жаңа бағдарламаның тұсауын кесіп берді. 
$ңгімемізді «Эфирде – Шалқар бағдар-
ламасы» деп басталған уақытқа шолу 
жасап бастасақ... 

– «Эфирде – Шалқар бағдарла-

масы» деу үшін де осы салада жүрген 

әріптестеріміз, аға буын �кілдері 

бірталай машақатты бастан �ткергенін 

осы күні біреу білсе, біреуі біле бермейді. 

Алпысыншы жылдар қазақ руханияты-

на үлкен дүмпу әкелген ғажап бір кезең 

еді десек, ол дүмпу теле-радио сала-

сында да айрықша естіліп жатқан еді. 

Теле-радио хабарлар КСРО кеңістігінде 

тарап жатса да, қазақтың салт-дәстүрін, 

бет-бейнесін к�бірек қаттауға  тырысты. 

Алайда кеңестік қыспақ шеңберін 

тарылтып,  Қазақ  радиосындағы 

хабарлардың к�пшілігі үстем тілде 

шығып тұрғаны белгілі. Қырық пайыз-

дай м�лшерде ғана қазақ тілінде хабар 

таратқан радио қызметкерлері ұлттық 

тілдегі жаңа бағдарлама ашуды сол 

уақытта жоспарлайды. Бұл шалғайдағы 

ауылдар, шет жайлаған ел-жұрт, рухани 

қазынаға сусаған қаншама халық ел 

жаңалығын қазақ тілінде естісін деген 

мақсаттан туған ой еді. Оның үстіне 

тағдыр желі айдап �зге  мемлекеттерге 

үдере к�шкен қандастарымыздың да 

туған тілінде хабар тыңдағысы келуі 

мүмкін ғой.  3рі  Одақ к�лемінде 

ұлттық радиобағдарламалар �мірге 

келе  бастаған кез.  Осының бәрі 

 себеп  болып, Кенжеболат Шалабаев, 

 Шерхан Мұртаза, Қазақ радиосының 

басы-қасында жүрген ардагерлеріміз 

 бастап «Маяк», украиндық  «Промин» 

бағдарламаларындай хабар беретін 

радиостанса ашуға рұқсат алу мәселесін 

Орталық комитетте к�тереді. Бұл 

б а с т а м а ғ а  � з  б а с ш ы л а р ы м ы з  д а 

қарсы бола қоймай, орталық жаққа 

құжаттар мен ұсынысты ж�нелтеді. 

Бірақ ол жақтан біраз уақыт жауап 

келе қоймаған сыңайлы. Арада біраз 

уақыт оздырып, қосымша құжаттар 

жасалып, Мәскеуге қос тілге бірдей 

жүйрік маман, соғыс ардагері, журна-

лист Мифтах Жантикинді аттандырады. 

Ол жақтағылардың сылтауы сол болды 

ма, әлде басқа бір себеп бар ма – «ана 

құжат, енді мына құжат жетпейді» 

дей берген соң, Мифтах Жантикин 

құжаттарды Алматыдан арнайы ал-

дыртып, екі айдай Мәскеуден шықпай 

жүріп құжаттарды толық реттестіреді. 

Ақыры Қазақ радиосының «Соңғы 

хабар» редакциясынан «Шалқар» 

бағдарламасын ашу туралы бұйрыққа 

қол жетеді. 

«Соңғы хабар» редакциясының 

қызметкерлері жан-жақты дайындалып, 

1966 жылдың алғашқы күні «Шалқар» 

бағдарламасының тұсауын кеседі. 

Бірінші қаңтарда, кешкі сағат 19.00-де 

дауылпаз дауысты диктор 3нуарбек 

Байжанбаев  «Эфирде  – Шалқар 

бағдарламасы» деп, ақпаратты-сазды 

«Шалқар» бағдарламасының дүниеге 

келгенін к�пшілікке қуана хабарлайды. 

«Шалқардың» басты артықшылығы, 

ел ішіндегі ғана емес, сыртта жүрген 

 бауырларымыз да қазақ үнін, қазақ әнін, 

қазақ күйін біздің бағдарлама арқылы 

тыңдап, жүректеріндегі сағынышын 

басқаны дей аламыз. 

– «Шалқардың» алғашқы қызмет-
керлері кімдер еді? Алыс пен жақындағы 
халық «Шалқар» бағдарламасын жаппай 
тыңдады деп отырсыз ғой. Олар бұл 
жаңалықты, жалпы бағдарламалар легін 
қалай қабылдаған еді?

– ҚР ҰҒА Шығыстану институ-

тының қазірг і  директоры Дүкен 

Мәсімханұлы «Егемен Қазақстан» 

газетінде 1996 жылғы 24 мамырда 

жарияланған «Отан туралы ойлар» деген 

мақаласында «Шалқар» радиосының 

хабарлары шеттегі ағайынға қалай әсер 

еткенін былай деп еске алады: «3лі 

есімде, алты-жеті жастағы кезім ғой 

деймін, шешем радиоқабылдағышты 

ашып қойып: «Қазір Алматыдан на-

ғашы ағаларың с�йлейді» дейтін де, 

біреуімізді күзетке тұрғызып (ол заман-

да Қытайда Қазақстан радиосын тыңдау 

ең үлкен қылмыс болатын), «Шалқарға» 

құлағын тосатын да отыратын. Содан не 

керек, анамыз бауырының аты шықса 

да жылайтын, шықпаса да жылайтын. 

Оған тұнжырай отырып, терең күрсініп, 

«менің інім не күн к�ріп жүр екен?» 

деп, әкем қосылатын. С�йтіп, олардың 

қимас жақындары, атамекендері, 

олар ж�ніндегі сағынышы біздің сәби 

жүрегімізден орын алып, құлағымыздан 

ж а н ы м ы з ғ а  � т і п ,  ж а н ы м ы з д а н 

қанымызға дарып жататын... Бара-бара 

бұл сезім мен түйсік Ұлт, Атамекен, Отан 

деген қасиетті ұғымдармен іліктесіп, 

ендігі жерде «Шалқарды» �зіміз-ақ 

�ліп-�шіп тыңдайтын жағдайға жеттік. 

Алайда біздің тыңдауымыз басқаша 

болды. Яғни біз «Шалқарды» ашып 

қалғанда,  тек нағашы ағалардың 

атын естуді ғана армандамай, күллі 

Қазақ Елінің – Отанымыздың тыныс-

тіршілігімен, саяси-рухани �мірімен 

танысуды мақсұт етіп тыңдадық. Бұл 

радиоқабылдағышымыз, әрине, �з 

жемісін бермей қалған жоқ. Ең бірінші 

– қазақтың еш халықтан сорлы емес 

екенін ұғындық...». Бұл сыртта жүріп 

«Шалқар» радиосын тыңдаған бір ғана 

жанның пікірі. Ал мұндай пікірлер 

легі  қаншама? «Шалқар» арқылы 

Атамекенінің кескін-келбетін, тұрмыс-

тіршілігін, арман-мақсатын таныған 

 Байжанбаев, Сәркен  Оспанов,  Досан 

Жанботаев, Дулат  Исабеков, Жеңіс 

Қашқынов,  Серік  Тұрғынбеков, 

Нұрсұлтан 3лімқұлов,  Жұмабек 

 Кенжалин, Қуаныш Орманов, Шолпан 

Шәкірова, Кенжебек 3бдімәуленов, 

Руслана Құдайбергенова,  Сауық 

Жақанова, Омархан Қалмырзаұлы, 

Б ү р к і т  Б е к м а ғ а м б е т ,  Ұ л ж а н 

Пармашқызы,  Болат   Быжыбаев, 

А м а н ж а н  Е ң с е б а й ұ л ы ,  Ш о л п а н 

Байғабылқызы, 3бдірәлі Б�лебай, 

Г ү ж а н  М ұ қ а м а д и е в а ,  Р а у ш а н 

 Айтжанова,   Райхан Оразбақова, 

С е р ғ а з ы  Т ұ р с ы н б а е в ,  Л ә с к е р 

Сейітұлы, Дүйсенбек Қанатбаев, 

Дінәш Нұрмұхаммед,  Сәрсенбек 

Бекмұратұлы, Орынбасар Доңғабақ, 

3мина Жалалқызы, 3шірхан Телғозиев, 

Болат Айымбеков, Т�леу Қосанұлы, 

Сара Латыпқызы, Жұмаш Ақыпбекова, 

А й т м ұ қ а ш  С ә д у а қ а с ұ л ы ,  К � п е н 

3мірбек, Гүлсара Қабланова, Алтын 

Иманбаева, Темірхан Момбекұлы-

Түркістан, Ғалым Есенсариев, Ләззат 

Қапышева, Қошан Мұстафаұлы, т.б. с�з 

�нерінің майталмандары еңбек еткен 

ұжым, қадірлі шаңырақ.  

– Шекарамыз тарс жабық тұрған 
кезде қазақтың арман-аңсарын сырттағы 

радиосының «Алтын қорында» қаншама 
жыр-жауһарларымыз жатқаны белгілі. 
Сіздердің де сол бай лыққа қосқан 
үлестеріңіз бар шығар?

– 3рине. Кезінде «Шалқар» бағ-

дарламасының бас режиссері болған 

Тілеуберді Досбайұлының: «Дүниедегі 

дыбыстардың ең әдемісі де, ең сұлуы да, 

ең жақсысы да – адамның үні. 3рине, 

айналаң толған үн ғой. Құйқылжыған 

бұлбұлдың да, сарқыраған сулардың 

да үні әсем. Бірақ адам үнінен артық 

ешнәрсе жоқ деп есептеймін» дегені 

бар еді. Міне, біз сол ең әсем үнді 

әңгімеге айналдыру, арнайы хабарлар 

жасау арқылы радио қоржынын тол-

тыра бердік. Одан б�лек, «Шалқар» 

шаңырағында шалқыған қаншама ән 

мен жыр да «Алтын қордың» қазынасына 

қосылды. Қазақ радиосының «Алтын 

қорында» 100 мыңға жуық шығарма бар. 

Соның қомақты бір б�лігі «Шалқардың» 

�німі деп айта аламыз. Ол шығармалар 

бұрынырақта пленкада сақталып келгені 

белгілі. Былтырғы жылдың соңын ала 

цифрлық жүйеге толық к�шіп бітті. 

Осы күні «Шалқар» радиосы арқылы 

кешкі оннан он бірге дейін «Алтын 

қорда» сақталған шығармаларды үзбей 

беріп келеміз. Осы қорда сақталған 

ән мен жыр, күй ғана емес, «Алтын 

қордағы» ұлттық �нер, тәлім-тәрбие, 

салт-дәстүрге қатысты барлық хабарды 

«Шалқардан» тыңдауға болады. Бұл 

біздің бұрынғыға құрметіміз ғана емес, 

бүгінгіге бұрынғының с�зін, әуезін, 

керек десеңіз, арман-тілегін жеткізу 

мақсатымыз дер едік.

– Бастапқыдағы «Шалқар» бағдар-
ламасында, кейінгі арнасында, қазіргі 
радиосында тарихы ұзаққа созылған 
бағдарлама туралы айтып !тсеңіз. 

ғасырдан аса уақыт бұрынғы ұстанымды 

ұмытқан емеспіз: тыңдарманға қазақ 

руханиятының орнын толтыруға 

тырысқан радиохабарларды молынан 

ұсынуға тырысып келеміз. 

– Осы күні эстрада әншілерін тыңдауға 
құлықты тыңдарман к!п деген пікір 
тұрғысынан келсек, жаңа маусымдағы 
жаңалықтарыңыз к!пшілікке қиын тиген 
жоқ па?

– Тыңдарман азайып кетті ме деп 

сұрағыңыз келіп тұр ғой? Жоқ, олай 

емес. К�к байрағымыз желбіреген 

тәуелсіз елміз. /з ұлттық дәстүрлеріміз, 

ұлттық мәселелеріміз, ұлттық әңгімеміз 

жеке арнада ұлт тілінде талқыланып, 

 айтылып тұруға тиіс. Ол әлемнің 

к�птеген елінде бар дәстүр. Жеке �зім 

қандай да бір елге бара қалсам, олардың 

 радиосына құлақ қоямын, теледидарын 

қараймын, басылымдарына үңілемін. 

Байқағаным, менің табаным тиген 

елдің к�бінде ұлттық радиостансала-

ры, телеарналары бар. Басылымдары 

туралы �зіңіз де хабардарсыз. Ұлттық 

тақырыптағы дүниені кім тыңдайды, 

кім тыңдамайды деп емес, ұлттық 

құндылықты елге қалай ұсынамыз деген 

мәселені к�бірек талқылаған дұрысырақ 

шығар. Біз де осы ұстаныммен ұлттық 

радионың тұжырымын құрдық. 

3рине, тыңдарман да маңызды. Сол 

үшін ұдайы кері байланыс орнатамыз. 

Бізді жастар да тыңдайтын шығар, бірақ 

«Шалқардың» негізгі аудиториясы 45 

жастан асқан жандар. Адам белгілі 

бір жасқа келген уақытта тамырына 

үңіледі, ұлттық бірегейлігін іздейді. 

Ұлттық дүниелерге сусай бастайды. 

Міне, осы уақытта олар «Алтын қорды» 

тыңдағысы келеді. Дәстүрлі ән мен 

жырға, күйге құлақ қойғанды ұнатады. 

ды. Кем-кетігімізді осылай толтырып 

жүрміз деуге болады. Алыс ауылдарға 

экспедицияларға шығудың орнын, 

техниканың дамыған заманы ғой, соны 

толық пайдаланып, толтырып отырмыз. 

Бұл тұрғыдан да барлық мүмкіндікті 

пайдаланып, қолдан келген жағдайдың 

бәрін жасауға тырысып келеміз.

– «Шалқар» радиосынан дәстүрлі 
концерттерді жиі тыңдаймыз. Елімізде 
бірнеше ән мен күй мектептері бар ғой. 
Оларды толық қамти аласыздар ма?

– Радиомызда концерттік б�лім 

бар. Оның �з жоспары болады. Сол 

жоспар алдын ала  електен �тіп, 

бағдарлама тізімі түзіледі. Концерттік 

бағдарламаларда әрбір дәстүрлі мектеп 

толық қамтылады. «Халық  музыкасы», 

«Ретро эстрада» және «Қазақы мәнердегі 

заманауи эстрада» деген концерттік 

блоктар бар. Міне, осы блоктарда 

�нер мектептерінің барлығы бірдей 

қамтылады, тіпті олардың әрқайсысына 

берілетін уақыт та бірдей болуын назар-

дан тыс қалдырмаймыз.

– Дәстүрлі әндерден б!лек, қазіргі 
заман композиторларының туындыларын 
ұсынасыздар ма?

– 3рине, ұсынамыз. Дүйсенбі күні 

түскі екіден  кейін журналист Ләззат 

Тиышбекқызының «Есіл дәуреннің 

есті әндері» деген бағдарламасы эфир-

ге шығады. Онда бүгінгі компо зи-

торлардың �здерімен сұхбаттаса оты-

рып, әндерін тыңдарманға ұсынамыз. 

Бұл бағдарламаны сенбі күні түскі 

екіде қайталап береміз. Қазіргі халық 

композиторларына арналған бірнеше 

бағдарламамыз бар. 

– $н-күйден б!лек, !зге де бағдарла-
ма ларға шолу жасап !тсек. 

– Елу бес жыл бойы «Шалқардан» 

хабарлар, музыка, бес-он минуттық 

суреттеме, радиоочерк, радиоспек-

такль, радиоәңгіме, радиосараптамалар 

үздіксіз шығып келді. Шалқар ұлттық 

арнасы алғаш ашылғанда «/нерім-

�мірім», «Атадан қалған асыл с�з», 

«Жеті  ғасыр жырлайды», «Алтын 

 тамыр» сынды бағдарламалар арқылы 

тыңдарман жүрегіне жол тапты.

«Шалқардың» форматына сәйкес 

А л м а т ы  с т у д и я с ы н а н  ш ы ғ а т ы н 

таңертеңгілік-к�ңілашар «Шалқар 

таңы» деген бағдарлама бар. Бұл хаба-

рымыз күнделікті, таңғы 7-10 арасында 

шығады. Одан кейін с�зді Нұр-Сұлтан 

қаласындағы әріптестеріміз алады. 

Түскі 12-де «Шалқар шаңырағында» 

деген бағдарламалар легі бар. Түсте 

«Жайдарман» деген бағдарламамыз 

эфирге шығады. Осы аралықта түрлі 

тақырыптарға орай авторлық, жеке 

бағдарламалар тыңдарман назары-

на ұсынылады. Алматы студиясы-

нан шығатын «Сазды сәлем» деген 

кешкі құттықтау бағдарламамыз да 

тыңдарманның ерекше ықыласына ие. 

Кешкі сағат 7-8-дерде Нұр-Сұлтандағы 

студиямызда дәстүрлі музыкаға байла-

нысты хабарларымыз шығады. «Шалқар 

кеші к�ңілді» деген бағдарламамыз 

арқылы жастарды к�бірек тартуға 

тырысып жүрміз. Кешкі сағат 10-11 

аралығында «Алтын қордан» хабар 

беретінімізді әңгіме басында айтып 

�ттім. Түнгі 11-12 арасында «Темір-

қазық» поэзия сағаты, онда ақын-

дарымыздың �леңдері оқылады. 

– Қазір ұжымда қанша қызметкер 
бар?

– Алматыда – он үш, Нұр-Сұлтанда 

– сегіз, жалпы жиырмадан аса қыз мет-

керіміз бар.

– Бұл сіздер үшін аз ба, к!п пе?
–  Қ а з і р г і  у а қ ы т  т ұ р ғ ы с ы н а н 

 қа расаңыз, жеткілікті деп айтуға бола-

ды. Себебі журналистеріміз қандайда 

жүктемені дер уағында, кәсіби тұрғыда 

атқара алатын шебер әрі �з істерінің 

маманы.  

– Ардагер журналистермен әріптестік 
байланыс орнатқансыздар ма?

– Ардагер журналистермен байла-

нысымыз үзілген емес. Бір жақсысы, 

олардың к�бі Алматы қаласында тұрады. 

Байланыс орнатуға жеңілдеу. 3рине, 

астанада да тұратын ардагерлеріміз бар. 

Оларды да ұмыт қалдырған емеспіз. 

Қазақ радиосының эфирге шыққан 

күні 1 қазан, «Шалқардың» эфирге 

шыққан күні 1 қаңтар ғой. Міне, осы 

күндері ардагерлерімізді міндетті түрде 

эфирге шақырамыз. Ардагерлер эфирге 

�здері шығып, �здері да хабар таратты. 

Осы ретте айта кетерлігі, ардагеріміз, 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, белгілі 

дәстүрлі әнші Алтын Иманбаева апайы-

мыз бір �зі радиоларымыздың шежіресі 

іспетті кітаптар сериясын дайындап 

жатқанына алғысымызды білдіргіміз 

келеді. Себебі ол кісінің «Қазақ» және 

«Шалқар» радиоларының тарихы мен 

қызметкерлеріне арналған кітабы 

құнды дүние болып қалмақ.

Ардагерлерімізбен ұлттық, мемле-

кеттік мерекелерде де жиі бас қосамыз. 

Мұндағы мақсатымыз – олардың 

тәжірибесін сіңіру, ақылына құлақ қою. 

Олар жүрген жолдың маңызын түсіну. 

/ткенсіз болашақ жоқ екенін бір кісідей 

түсінеміз. Сондықтан ардагерлермен 

байланысымызды үзбейміз. Оған қоса, 

болашақтың кілті осылардың қолында 

екенін түсінгендіктен, радиоға кел-

ген жастарға да құшағымыз ашық. 

Олар радиоға жастықтың лебін ғана 

емес, жаңа уақыттың тынысын да ала 

келетініне сенеміз. 

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Қараг!з СІМ$ДІЛ

«Өткен күнде белгі бар» дейміз. Сол 
белгінің кейбірі бізге үн арқылы, 
дыбыс арқылы жеткені анық. 
Әдебиетте, өнерде  «алпысыншы 
жылғылар» деген ұғым бар. 
Олардың сол уақыттағы дүмпуі жеке 
тұлғаның ғана емес, тұтас буынның 
өсіп-жетілуіне әсер еткені де рас. 
Міне, сол дүмпудің бір ұшқыны – 
Қазақ радиосының қазақша хабар 
тарататын қызметі қырық пайызға 
дейін қысқарып қалған уақытта, 
алыс пен жақындағы ағайынға 
ұлт тілінде сөйлейтін «Шалқар» 
атты бағдарламаның ашылуы еді. 
Осыдан елу бес жыл бұрын  эфирге 
шыққан бағдарлама  арасында 
бір жабылып, кейін ағысы кең 
арнаға айналып, осы күні жеке 
радио ретінде тыңдарманының 
ықыласына бөленіп келеді. 
«Шалқар» радиосының директоры, 
философия ғылымының канди-
даты, ҚР Президенті сыйлығының 
лауреаты Болатбек Төлепбергенмен 
бүгінгі сұхбатымызда арғы-бергі 
тарихтан сыр суыртпақтап, өткен 
мен болашақты жалғап тұрған 
бүгінгінің де мәселесін қозғап көруге 
тырыстық...  

– «Жұлдызды түн», «Саз сарайына 

саяхат», «Баспа базарлығы» сияқты 

айдарлар мен хабарлар легі отыз 

жыл бойы үзбей берілуі радио қыз-

меткерлерінің бастапқыдағы жоба-

жоспарының, ұстанымының �мір-

шеңдігі деп білеміз.

Енді,  нақты мысалдарды атап 

�тсем.  «Шалқардың» «3лқисса» 

 деген бағдарламасы бар. Журналист 

әріптесіміз Ғалым Есенсариев жүргізеді. 

Он жылға дейін созылып, тыңдарман 

ықыласына б�леніп келеді.  /нер 

зерттеушісі Сәрсенғали Жүзбаевтың 

«Қазақтың мың күйі», «Дәуір сазы» 

деген бағдарламалары да ұзақ жыл 

бойы тыңдарманын жоғалтпай келеді. 

Жалпы радиомызда тарихы бірнеше 

жылды жалғаған бағдарлама �те к�п. 

Себебі қандай да бір бағдарлама ашсақ, 

оның тыңдарманға берері мол, мазмұны 

терең, ойы ұтымды болуын назарға 

аламыз. 

С�йте тұра, жаңа маусым сайын 

тыңдарманға жаңа хабарлар легін 

ұсынуға тырысамыз. «Қазақстан» ТРК 

АҚ т�рағасы Ләззат Танысбай мен 

«Қазақ радиолары» ЖШС Бас дирек-

торы Ернұр Бураханның тапсырмала-

рына орай, жаңа маусым 22 наурыздан 

басталып, «Шалқар» радиосы нағыз 

ұлттық арна бағытын бетке алып отыр.

Алайда былтырғы пандемияға байла-

нысты, қызметкерлеріміз қашықтан 

жұмыс істеп,  2020 жылдың жаңа 

 маусымын 1 қыркүйектен бастадық. 

Ол маусымдағы басты жаңалығымыз: 

бұрын эстрада әншілерін де эфирі-

мізден шығаратын едік, қазір оларды 

тоқтаттық. Халық әндерінің эстрадалық 

�ңделген нұсқасын ғана қалдырдық. 

Негізгі  тақырыбымыз – дәстүрлі 

 музыка, қазақтың әні-күйі. Ұлттық 

тәрбе, дін, тіл, ұлттық мазмұндағы 

д ү н и е л е р д і  э ф и р і м і з д і ң  � з е г і н е 

айналдырдық.  Автор тұрақты болса, 

мазмұн �згермейтіні белгілі. Сондықтан 

әр жаңа хабар ашқан сайын жарты 

Бұрынғыдан жеткен әңгіменің алтын 

жүлгесіне сүңгіп кеткісі келеді. Біздің 

радио бұл тұрғыдан тыңдарманының 

іздегенін тауып беруге әзір. 

/з  �німдерімізд і  жастарға  да 

тыңдату мақсатында әлеуметтік же-

лілерде белсенді болуға тырысып 

жүрміз. «Шалқарда» «Алтын қордағы 

тұлғалар даусы» деген айдарымыз бар. 

Сол айдарды әлеуметтік желілерге 

лайықтай бастадық. Яғни белгілі бір 

тұлғаның қордағы дауысын алып, оны 

видео, суретпен әрлеп, желіге саламыз. 

Мысалы, алда ақиық ақын Мұқағали 

Мақатаевтың туғанына тоқсан жыл 

толмақ. Бізде Мұқағалидың дауысы 

сақтаулы. Енді оның дауысын  видео, 

суретпен толықтырып, �зі оқыған 

�леңдерін әлеуметтік желілерге жүктеп 

жатырмыз. Салт-дәстүрге, к�нерген 

с�здерге байланысты да арнайы айда-

рымыз бар. «С�зтаным» деген роликтер 

сериясын жасап жүрміз. Мұны радио-

дан да береміз, әлеуметтік желіге салуға 

да тырысып жатырмыз. Жастар үшін 

бұл танымдық дүние.

– Бұрындары аймақтарға экспедиция-
лар шығып, !ңірлердегі ағайынның алты 
ауызын, шежіре әңгімесін қоржынына 
толтырып қайтатын. Қазір ше?

– Дұрыс айтасыз, �нертанушы Ілия 

Жақанов сынды ағаларымыз сондай 

экспедициялардың басы-қасында 

жүріп, ел аралады. Орталыққа аяғы 

жетпейтін, ауыл-аймақтағы небір 

�нерпаздардың әнін, жырын, күйін, 

дастанын, әңгімесін таспаға түсіріп, 

қор жинады. Сол баға жетпес қор біздің 

іргетасымыз іспетті. 

Ал дәл қазір ел аралауға қатты 

басымдық бермесек те қолдан келген 

мүмкіндікті бос жібермеуге тырысамыз. 

Мысалы, алыс ауылдағы, аудандағы 

� н е р п а з д а р д ы ң  ш ы ғ а р м а л а р ы н 

электронды пошта арқылы алдырта-

мыз. Сәрсенғали Жүзбаев, Жасұлан 

Наурызбайұлы екеуі қажетті таспаны 

алдын ала телефон арқылы жазып ала-
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ҚАЗАҚ ҮНІН 
ШАРТАРАПҚА ЖЕТКІЗДІК

қаншама ұрпақ есейді – ол біздің 

мақтанышымыз. Алыстағы ағайынның 

сағынышынан кейін «Шалқар» атты 

халықаралық газеттің жарық к�ргені 

белгілі. Демек, радионы қағазсыз  газет 

десек, «Шалқар» радиосы басылымға 

айналды. Бұл да осы бағдарламаны 

ашуға атсалысқан радио ардагерлерінің, 

тұтас ұжымның жемісті еңбегі.

«Шалқар» бағдарламасының шыға 

бастауына Мифтах Жантикин, Едіге 

3бдіғаппаров, Таңатқан Рсаев, Бек 

Дәулетбаев, Уақап Қыдырханұлы, 

 Шариф Тарғақов, Мансұр Сағатов 

сияқты ардагерлер атсалысты.

Алғашында ақпараттық-сазды 

бағдарлама болса да, бағдарлама саға-

тын к�бейту, түрлі жанрлық хабарлар 

ұйымдастыру қажет болды. С�йтіп, 

«Шалқар» «Соңғы хабарлар» редакция-

сынан б�лініп, �з алдына шаңырақ 

к�терді. Ақпараттық хабар аясынан 

шыққан соң айдарлар ашып, шынайы 

музыкалық, әдеби шығармаларды, 

қазақтың әдет-ғұрыптарын насихаттау 

қолға алынды. 

« Ш а л қ а р »  р а д и о с ы  3 н у а р б е к 

ағайынға жеткізген «Шалқардың» бүгінгі 
таралым аумағы қалай?

– Радиомыз 1998 жылы жұмысын 

уақытша тоқтатқанымен, 2002 жылы 

қайта ашылып, алғашында тек  Алматы 

қаласына, кейіннен эфир уақыты 

ұ л ғ а й ы п ,  р е с п у б л и к а  а у м а ғ ы н а 

 хабар таратты. Шалқар радиосы – 

республикадағы тек қана қазақ тілінде 

ұлт руханиятын ұлықтайтын жалғыз 

арна. Радио қазіргі кезде ел аумағының 

64 пайызын қамтиды. Шалғай ауыл-

дарда, �кінішке қарай, таратпайды. 

Бұл да уақыттың еншісіндегі шаруа ғой 

деп сенеміз. Алдағы уақытта радиомыз 

бұрынғыдай қазақ үнін естігісі кел-

ген кез келген жанға хабар тарататын 

 болады деген үмітіміз бар. Одан б�лек, 

заман к�шінен қалмай, сайтымызда, 

әлеуметтік желіде хабарларымызды 

сақтап қоямыз. Сол арқылы сырттағы 

ағайын да біздің бағдарламаларды еш 

қиналмай тыңдап жүр. 

– «Шалқар» радиосы қаншама ән 
мен күйдің алтын к!мбесі емес пе? 
Осы орайда «Алтын қорға» байланы-
сты сұрақ к!кейге келіп тұр. Қазақ 
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КЕМЕЛ ЕЛ БОЛУДЫҢ КЕПІЛІ

Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдерінің 
бірі – филология ғылымының 
 докторы, профессор, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Өмірзақ 
Айтбайұлы (1936-2020) бар өмірін 
қазақ деген халықтың ең киелі де асыл 
мұрасы – қазақ тіліне арнағанын үлкен 
мақтанышпен айтып отырушы еді. 
Ғалымның ғылыми зерттеулерінен 
қазақ тіл білімінің, оның ішінде 
ғылыми терминологияның 
қалыптасуы мен дамуы туралы Алаш 
ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлынан 
бастау алған бағыттың қарыштап 
дамуына өлшеусіз үлес қосып, өзінің 
ғылыми мектебін қалыптастырғанын 
ерекше атауға болады. Қазақ 
терминологиясының дамуы мен 
қалыптасуы туралы докторлық дис-
сертациясын қорғаған терминолог-
ғалым, академик Өмірзақ 
Айтбайұлының жетекшілігімен 
«Қазақ терминологиясының 
мәселелері», «Термин және олардың 
аудармалары» сияқты қомақты 
еңбектері жарық көрді. 500-ден 
астам ғылыми еңбектердің, оның 
ішінде, 20-дан астам моногра-
фиялар мен оқулықтардың, оқу 
құралдары мен сөздіктердің ав-
торы «Қазақ терминологиясының 
жасалу көздері», «Қазақ әдеби 
терминологиялық лексиканың да-
муы», «Мемлекеттік тілде ғылыми 
терминологияны қалыптастырудың 
теориялық, ғылыми-әдістемелік және 
практикалық мәселелері» атты құнды 
еңбектерге академиктің басшылық 
еткенін баса айтқымыз келеді.

ҚР Президенті Қ.Тоқаев өзінің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында 
еліміздің экономикасынан бастап жердің, адамның, табиғаттың ресурстарын тиімді 
пайдалану, мемқызметшілер сапасын жақсарту ісінде реформа қажеттігін айтып 
отырғанда, республикамызға аты берілген қазақ тілін жаппай үйрету ісіне де рефор-
ма керек екені сөзсіз. Проблеманың бірі - орталық, батыс, солтүстік облыстардағы 
орыстілді қазақтардың ана тілін еркін меңгеруге жете мән бермейтіндігі дер едім. 

Айдарды
жүргізетін 
Кәрімбек 
ҚҰРМАНӘЛИЕВ, 
академик, 
филология 
ғылымының 
докторы, 
профессор

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

БӘРЕКЕЛДІ!

ТҰСАУКЕСЕР

ТІЛ БІЛІМІНІҢ ТАРЛАНДАРЫ
(Ұлттық Ғылым академиясы мен 
«Ана тілі» газетінің бірлескен жобасы)

3рине, олар (мәселен, қарағандылық 

орыстілді мемқызметшілер) талап-

танады, жалпы қолданыстық с�здер 

мен терминдерді «С�здіктен» жаттап, 

«Қазтест» сынағын тапсырып жүріп 

үйренеді, алқалы жиындарда ауызша 

айтар ойын даналық ұлағатпен, жаңа 

с�здермен к�ркемдеп, жатық жеткізе 

алады. Десек те, ана тілін еркін қатынас 

құралына айналдыра алмай дағдарады. 

Себебі олардың к�пшілігі қазақша к�ркем 

әдебиет оқуға т�селмегендіктен, тіліміздің 

к�ркемдігіне сүйсіне, с�здік қорымыздың 

молдығына к�з жеткізе алмайды. Яғни 

қазақтың орыстілді  интеллигенциясы 

ұлттық әдебиетіміздің шедеврімен орыс 

тілінде (аудармадан) танысқандар ғой... 

Сондықтан орыс мектептерінде қазақ 

әдебиетінің хрестоматиясын оқып-

мазмұндауды талап етсе, он жылда 

мемлекеттік тілдің �рісі кеңейеді деп 

ойлаймын. Кезінде Қарағанды облыстық 

тілдерді дамыту басқармасының тұңғыш 

басшысы Б.Мұсабеков қазақ тілін 

балабақшадан үйретуге қадам жасады, сол 

жылдары қазақша балабақшалар к�птеп 

ашылды, басқарма қызметшілері Балалар 

үйіне дейін барып, ондағы балалардың 

қазақша с�йлеуі бағытында іс-шаралық 

жұмыс жүргізетін. Кейінде бәсеңсіп кет-

кен осындай жобаларды жандандырса 

қайтеді. 

Президентіміз «Тәуелсіздік бәрінен 

УКРАИНАДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕКТЕБІ

ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР – 
ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

қымбат» мақаласында: азаттық жыл-

дарында дүниеге  келген талантты 

 жастарды қолдау мақсатында «Тәуелсіздік 

ұрпақтары» атты грант тағайындауды 

ұсынды. Бұл грант ғылым мен �нерде ғана 

емес, қазақ тілін балабақшадан, бірінші 

сыныптан бастап үйренген, азамат жа-

сында ана тілінде жетік с�йлеп-жазатын, 

Президенттік кадр резервіне тартылуға 

мүмкіндігі мол жастарға да берілетінін 

мотивациялау қажет. Сонан соң ҚХА 

сайланған депутаттардан бастап, жоғарғы 

эшелон құрамы қазақ тілін лайықты сапаға 

к�теруге атсалысуы міндеттелуі керек. 

Сондай-ақ Президентіміздің бастамасы-

мен 2020 жылдан бастап «Жыл волонтері» 

халықаралық сыйлығы тағайындалды. 

О с ы н д а ғ ы  б а й қ а у  ж е ң і м п а з д а р ы н 

анықтаушы «Білімді дәріптеуге қосқан 

үлесі үшін» аталымы қазақ тіліне жетік 

және басқа ұлт баласын қатарға тартқан, 

қазақшаны жедел меңгеру тәсілін прак-

тикада к�рсеткен волонтерге де берілуі 

керек. 

Тілімізді �рістету үшін бар тәсілді 

қол данып бағуымыз керек. Мәселен, 

қаһарынан қар жауған Сталиннің �зі 

«сенімсіз» санап Қазақстанға депорта-

циялаған неміс, орыс, украин, кәріс, 

шешен халықтарына: «Қай республикаға 

табан тіресеңдер, сол елдің тілін шапшаң 

үйренуге міндеттісіңдер» деп шарт 

қойған; сол ұлттың жазу-с�йлеу тілін 

тез меңгеріп, кеңестік жұмыстарда озат 

шыққандардың еңбекақысына 15 пайыз 

үстеме қосуға жарлық шығарған екен. 

Нәтижесіне жетпіс жастағы мен куәмін: 

мына Қарқаралының егде жастағы орыс, 

неміс, (татары боса-болмасын), украин-

дары қазақшаны туған тіліндей біледі, 

акцентсіз с�йлейді. Қазаққа келін болған 

кәріс, неміс, орыс қыздары қазақы салт-

дәстүрді қалай біледі десеңізші!.. 

90-шы жылдары күллі  елімізде, 

соның бірі  – Қарқаралы ауданын-

да да «Қазақ тілі» қоғамы ұйымдасып, 

қоғамның бір топ мүшелері неміс жұрты 

к�п тұратын  Карбышевка селосында 

жиналыс �ткізгеніміз, сол жиналыстан 

�зіміз күлкіге ұшырап қайтқанымыз бар! 

 Совхоз кәсіподақ комитетінің т�рағасы 

В.Унгефук бастаған немістер әуелі маған: 

«Қызым, неменеге орысшалайсың, 

жиналысыңды қазақша �ткізе бер» 

деді. Аңтарылып қалып, кешірім сұрап, 

қазақшалап күн тәртібін хабарлағанымда, 

«Мына біздің Карл баяғыда жиналыстың 

протоколын қазақша жүргізіп отыра-

тын» деп, бір қария залды ду күлдіріп 

алды. Сол-ақ екен, жасамыстар бірінен 

соң бірі жарысс�зге шығып берсін. 

«Қазақ тілінің құнын түсірген, қазақ 

жұрты, �здерің. Осыдан 30 жыл бұрын 

осы ауылдың күллі немісі  қазақша 

с�йлейтін. Ал қазіргі қазақтар кілең орыс-

ша с�йлейді» десе Вильгелм қария, �зін 

«Вульферт» деп таныстырған енді бірі: 

«Кеше Ахмет құрдасымның немересін 

кезіктіріп: «Менің Ақаң досым аман ба, 

қызым? Мүлде к�рінбейді, сырқаттанып 

қалғаннан сау ма!..» десем, қыз бала 

маған: «Слава богу, деда наш жив-здоров. 

Спасибо, что спрашиваете. Могу привет 

от вас передать...» деп, тақылдай ж�нелді. 

Енді �зіңіз қараңыз: мен, немістің шалы, 

қазақ баласына қазақша с�йлесіп тұрсам, 

ол қазақ басымен неміске орысшылап 

тұр!..» деп бетімізді аймандай қылды. 

«Қазір біздің жастар да қазақшаны керек 

қылмайтын болды, әйтеуір үй ішінде  болса 

да �зіміздің тілімізде с�йлетіп бағамыз» 

деп жатыр бір кейуана... «Қазіргі басшы-

лар жиналысты  орысша �ткізеді, бүгін 

бір қазақша с�йлеп сағынышымызды 

бастық-ау �зі!..» деп  тарасты ауыл халқы 

сол  жиналыстан... Сол 90-жылдары 

этникалық немістердің к�бі Германияға 

к�шті де, Карбышевкаға бозбала кезінде 

келген бір неміс қарияның қоштасу 

дастарқанында к�зіне жас алып тұрып: 

«Қарғам-ау, сен қалайсың мен дегенде, 

құриды ынтызарым сен  дегенде...» деп 

жасынан шырқайтын әніне салып, күллі 

ауылды жылатқанын қазір Қаршығалы 

округі «К�ктас» аталатын (жұрт әлі 

 Карбышевка дейтін) ауылдың әкімі  Самат 

Райымбеков жырдай ғып жеткізген-ді. 

И ә ,  а у ы л д а ғ ы  ж а ғ д а й  о с ы н д а й 

болғанда, «қазақ тілінің керегі шамалы» 

деп �ткен ғасырымыздың 65-85 жылдары 

қазақ мектептері к�птеп жабылған қала 

балаларына нендей кінә қоярсың!?.. Ба-

лаларымен, олардан туған немерелерімен 

ата-әжелердің тілін бұрап орысша 

с�йлесетіні де сол жылдардан ғадет боп 

қалды... 

Тілімізді орысшамен шұбарлап жүрген 

– �зіміз екенін де мойындайық: кейбір 

телеарналарда уақытын �ткізе алмай-

тын бойкүйез к�рерменге ғана «қызық» 

к�рінетін арзан күлкі, мәнсіз қылжаққа 

құрылған «Келіндер», «Пәленшеевтер» 

секілді сериалдар, «Қош келдіңіздер» 

секілді телехабар, сын-сықақ театрының 

сапасы сын к�термейтін сахналықтары 

к�бейіп кетті .  Ең сорақысы, ауыл 

арасының күйкі тірлігін, �сек-аяңын 

сипаттайтын бұл телеқойылымдарда 

кейіпкерлер әр с�йлемінің ішінде орыс-

қазақ с�здерін мейлінше қойыртпақтап 

(әдейі насихаттап тұрғандай) қолданады. 

Е с і л  қ а р ж ы ғ а  т ү с і р і л г е н  м ұ н д а й 

қ о й ы р т п а қ п е н  т і л і н  « д а м ы т қ а н » , 

к�ркемс�з шеберлері Мұхтар 3уезов, 

Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, 

3біш Кекілбаев, Қабдеш Жұмаділов, 3нес 

Сарай, Тәкен 3лімқұлов тардың роман-

хикаяттарын оқымаған жеткіншектің 

тілдік қоры қалай молықпақ?!.

Біз ұлттық тіліміздің әлемдегі ең с�здік 

қоры бай тіл екенін жастарға ауызша 

айтамыз да, сонымен шектелеміз. Ал 

жаңағы классиктерді оқып-тамсанбаған 

орыстілді жастар әлемдегі ең бай, ең 

күрделі тіл – орыс тіліне ғана ден қойған. 

Жалпы қазақ тілімен грамматикалық, 

фонетикалық ұқсастығы жоқ славяндық 

тілді түркітектес халықтар ішінде дәл 

біздей жетік меңгерген ұлт жоқ шығар. 

Орыс тілін Кеңес Одағы халықтарының 

ортақ тілін білу шартымен, үш жүз жыл-

дай Ресей империясының құра мындағы 

ел болғанымызбен үйрен ген шы ғармыз, 

алайда осы тілге деген ықы ла сымыз 

 ерекше екенін жасыруымыз керек пе?

Жасырмауымыз керек, мақтануымыз 

керек. Ата-бабамыздың �зі «Жеті жұрттың 

тілін білген жетпіс жұрттың сырын біледі» 

деді емес пе. Тіпті біз �зінің орысшасын 

сауатты с�йлей алмайтын орыстарды 

ұялтып тастаймыз ғой. (Негізінде, біздің 

Отанымызда туып-�сіп, бізбен бірге 

тұратын, қазақ тілін сыйламайтын �зге 

ұлт �кілдерін ретті тұста намыстандыра да 

білу керек.) 

Тіл – әр халықтың жазуы жоқта 

кітабы, мектебі жоқта ұстазы болған. /з 

ұлтының тілінде жетік с�йлейтін текті, 

намысты, рухы мықты кісі ғана �зін 

«мәдениетті кісімін» деп санауға құқылы. 

Ана тіліңде еркін с�йлей алмасаң, сенен 

кедей,  сенен намыссыз, сенен нашар 

қазақ жоқ! Осыны әркімнің есте ұстауына 

жетуіміз керек-ақ! Оларға нағыз зайыр-

лы жандар – қазақтың тарихын, тілін, 

мәдениетін қадірлеп-сүйсініп зертте-

ген ежелгі түркітанушы-этнографтар 

В.Радлов,  Л.Гумилев,  В.Бартольд, 

Н.Ильминский, бертінгі тарихшы-акаде-

мик С.Кляшторный, қазақ халық музы-

касын жинап-ноталауға, операға салуға, 

аспапта ойнауға ғұмырын сарп еткен 

Қазақстан халық артистері А.Затаевич, 

Е.Брусиловский, Ю.Клушкин, жұмысшы 

қыз  Бибігүлден болашақ сопрано 

саңлағын таныған  жазушы-аудармашы 

Г.Серебрякова, Қазақстан халық жазу-

шылары Г.Бельгер, Бейбарысты қазаққа 

қайтарған Д.Снегин – міне, осылар екенін 

білдіру керек болар, бәлкім?!.

Президентіміздің �ткен үш онжыл-

дықты сипаттап келіп, «Алдағы т�ртінші 

онжылдықтың бізге жүктейтін міндеті – 

қуатты елдің иесі және кемел халық болу» 

дегеніне жауап ретінде қуатты, кемел 

халық болудың бір шарты – мемлекеттік 

тілді �зін «қазақстандық» санайтын әр 

адамның білуіне бүгіннен бастап жұмыс 

істейік. 

Назипа АСҚАР, 
ҚР Журналистер

 одағының мүшесі

/
мірзақ Айтбайұлының ғылыми 

шығарма шы лығы туралы қысқаша 

ақпаратты айта отырып, оның Мұхтар 

3уезовше айтсақ: «Ұлттың тілі – сол ұлттың 

жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып тұрған 

қан тамыры сияқты. Егер де қан  тамыры жабы-

лып қалса, жүрек те соғуын тоқтатпай ма?» деген 

қанатты с�зін қаперіне алып, ұлттық саясаттың 

мықты діңгегі – мемлекеттік тілдің мәртебесін 

арттырудағы жанқиярлық еңбегіне ауысқанымыз 

орынды шығар. Ғылыми жұртшылық /мекеңнің 

ғылымға қосқан үлесін жақсы біледі десек, ал 

к�пшілік ғалымның қоғамдық қайраткерлік 

қасиетінен, �нер-білім саласындағы сан алуан 

қырларынан түгелдей хабардар десек, шындыққа 

жанаспайтындығы және рас. 

«Тіл үшін күрес – тәуелсіздік үшін күрес» 

деп ұрандатып, сонау 1989 жылдың �зінде 

«Тіл туралы» Заң қабылдауда, «Қазақ тілі» 

қоғамын құрудағы қайраткерлігі �згеге үлгі етіп 

к�рсететін қызмет екені �з алдына бір әңгіме. Тіл 

тағдырына араша түсу жолында, тіл жанашырла-

рын бір мақсатқа жұмылдыруда, бағыт-бағдарын 

к�рсету де оңай болмағанын, кезінде тегеурінді 

хабардар к�зі қарақты оқырмандар жақсы 

біледі, есімнамалық мақалаларда тіл білімі 

тарлан дарының тасада қалған таланттарын да 

к�пші лікке ұсыну – мақсаттарымыздың бірі. 

/мекеңнің әріптестері, туған-туысқандары 

болмаса, жалпы к�пшілік ғалымның ғылымнан 

қолы қалт еткенде құйқылжыта ән салып, к�ңіл-

дің қылын шертер күйлерді тартып, домбыраның 

құла ғында ойнайтын, сондай-ақ сезімге толы 

сырлы әндерді тудырған композитор екенін біле 

бермейді. 

ХХІ ғасырдың алғашқы жылдары, дәлірек 

айтсақ, 2003 жылы «Ғалымдар үйінде» �ткен 

жеке ән кеші әлі күнге дейін есімізде. Керемет 

орындалған айшықты сазды әндер, күмбірлетіп 

тартқан күйлері  жадымызда мәңгілік жатта-

лып қалды. Менің ұстазым, академик Шора 

Сарыбаев концерттен кейінгі басқосуда: «Егер 

/мірзақ ғылыммен шұғылданбағанда, міндетті 

түрде «Халық артисі» болатын еді» деп жоғары 

бағалағанда, жиналған жұрт жылы жымисып, 

ж�н к�ргендей болды. 

3ркімнің-ақ, мағыналы да мәнді, дұрыс 

та шешен с�йлегісі келетіні айқын. Мұндай 

қасиет адамның қоғамда �зінің бет-бейнесін 

қалыптастыруға, беделін арттыруға әсер етері 

с�зсіз. Шешендік �нерді меңгеруге деген 

құлшыныс, тереңнен тамыр тартар мәуелі с�здің 

мағынасын терең түсініп, шешендіктанудың сан-

саналы қағидаларын қаперде ұстау мақсатында 

оқыған кітаптарымдағы бейнелер шешендік 

�нердің хас шеберінің портретін к�з алдыма 

қолмен қоя салғандай әсер еткені бар. Сол бейне, 

к�рнекті терминолог-ғалым, жарты ғасыр бойы 

тіл білімінің к�кейкесті мәселелерін қаузаған, 

әсіресе, терминология саласына қомақты үлес 

қосып, нақтылы сіңірген еңбегінің арқасында 

есімі елімізге ғана емес, бүкіл түркі әлеміне 

әйгілі /мірзақ Айтбайұлының тұлғалық келбетін 

айтқызбай-ақ алдыма әкелгендей болды. 

Шешендіктің бір түрі – академиялық 

шешендік жайлы с�з қозғағанда, ғалымның 

ғылыми мәслихаттарда, симпозиумдар мен 

 форумдарда к�сіле с�йлегені, шешен ойының 

тереңдігі, к�зқарас к�кжиегінің ауқымдылығы 

– /мекеңнің академиялық шешендіктің нағыз 

шыңына к�терілген, жан-жақты жетілген  шешен 

болып қалыптасқанының айғағы десек те 

болады. Халықаралық ғылыми конференция-

ларда түркі тілдес елдердің терминологиясына 

қатысты түркі тілдерінің терминдер жүйесін 

жақындастыру, ортақ терминдер қорын молайту 

мен түркі халықтары терминдер қорын тіларалық 

біріздендіру мәселесін шешудің тиімді тетігін қа-

лыптастыруға байланысты әлемдік деңгейдегі 

мә селелерді к�теруі – айтқанымыздың айқын 

дәлелі.

Ал әлеуметтік-тұрмыстық шешендікке бай-

ланысты әңгіме қозғағанда, /мірзақ Айтбайұлы-

ның мерекелік мерейтойларда, жиын-кеш-

терде айтылатын ақ тілектер ағынын, с�йлеу 

шеберлігіне байланысты асыл қасиеттерінің 

бәрін тізбектемей-ақ, тек негізгі деген мәсе-

ле лерге  ойысайын. Талай жыл  жанында жүріп 

байқағаным, мейлі ол әріптестердің кішігірім 

той-томалағы болсын, аға-жеңгелердің д�ңге-

ленген мерейтойлары болсын, іні-қарын-

дастарының азын-аулақ отбасылық қуаныштары 

болсын, /мекең әрқашан айтатын с�зіне �те 

ұқыптылықпен, қалай айтса дұрыс болатыны-

на, елге айтар с�здің салмағы мен мазмұнының 

мәнділігіне сенімдірек, кейде жеңіл әзіл ара-

ластыра отырып, жетер жеріне дейін жеткізіп 

айтатынын естіп те, к�ріп те жүрдік.

Жалпы зерттеушілер о баста шешендік 

тануды поэзиямен, әдебиетпен, актерлік 

шеберлікпен байланыстыра қарастырғанын 

тілге тиек етеді. Шешендік �нер иесі, әдебиеттен 

де, мәдениеттен де хабардар болуы маңызды 

болған. Біздің с�з етіп отырған бүгінгі айдардың 

кейіпкері – академик /мірзақ Айтбайұлы айтыл-

ған қасиеттердің бәрін бойына жиған адам.

С�зімізге тұздық ретінде, 2008 жылы 

«Қазақпарат» баспа корпорациясынан «Сыр 

тыңдап жүрегімнің әуезінен...» атты �леңдер 

жинағын шығарғанын, композитор ретінде 

жұртшылықтың жүрегінен жылы орын алған 

«Жар әлемі», «Жас ойшыл», «Ана тілі», «Тіл �нері 

дертпен тең», «Ақ қоян», «/ренім» әндерін елге 

белгілі әншілер орындап жүргенін айтсақ орын-

ды болар. Жоғарыда айтқанымыздай, «Ғалымдар 

үйінде» үш сағатқа жуық жеке орындауындағы 

концерттік бағдарламасын ұсынып, �зі шығарған 

�леңдеріне жазылған әндерін нәшіне келтіре 

орындап, халық әндерінен әсем қоңыр дау-

сымен к�пшілікке рахат сыйлағанын к�рген 

әріптестері, достары, іні-қарындастары әлі 

ұмыта қойған жоқ.

Т�л мәдениетіміздің қайнар к�зі – фольклор 

�неріміз бен әдебиетіміздің негізі ретінде жақсы 

дамығаны рас. Халық ақындары �зі ақын, әрі 

жыршы, әрі әншілік �нерді қоса меңгергені 

белгілі. «Қанша мықты болса да, тартпай қоймас 

негізге» дегендей, академиктің әкесі Айтбай 

Белгібайұлы к�птеген �леңдермен бірге, дастан-

жырлар жазған айтыскер, еліміздің халық ақыны 

болғанынан да оқырманды хабардар етсек, біраз 

нәрсені аңғартқандай болармыз.

Шешеннің шеберлігі шындықтан бастау 

алғанда ғана, шыңдала түсетіні, тартымды 

ой мен ғұламалар ғибратын үлгі еткен жүйелі 

с�з қозғалғанда, тыңдаушылардың  назарын 

д�п  басатыны анық. Ендеше, туған тілдің 

мемлекеттік тұғырдағы �міршеңдігін одан 

әрі  орнықтыра түсу  туралы /мекеңнің 

�ткір, ащы шындықтың бетін айқара ашып, 

жүйелі оймен батыл айтылған  шебер тілмен 

жеткізілген  кесек-кесек мәселелердің қатарында 

академиктің  «Елбасы айтқандай, мемлекеттік 

тілді құрмет тұтып қана қоймай, оны игеру тиіс. 

Мемлекеттік тілді игере отырып, ұйысуымыз 

керек. Бұл – парызымыз. Сонда ғана, ісімізде 

нақтылық, нәтиже болады» деген пайым-пара-

саты к�пшіліктің к�ңілінен шығуда. 

Иә, ұлы қазақ о заманнан шешен халық 

екені дау тудырмаса керек. С�зге шешен �ткір 

тілді, ойға да, с�зге де бай қазақ халқы туралы 

к�сіле жазылған т�рткүл дүниені шарлаған 

атақты әлемдік деңгейдегі саяхатшы-ғалымдар 

мұрасынан оны анық к�реміз. Шешендік 

�нердің �ркендеуіне сүбелі үлес болып қосылған, 

ежелгі грек және рим елдерінен бастау алған, 

шебер с�йлей алған, ойы терең, халықты сен-

діре алған, аузы дуалы шешен адамдарды хан 

к�теріп ардақтау, қошеметтеу дәстүрі қазақ 

хал  қында да жалғасын табуы – заңдылық деуі-

міз дің мәні зор. Мәселен, грек философтары 

 Аристотель,  Платон, Гомерлер шешендік �нер-

дің хас шеберлерін жаратушыдай құрметтеп, 

алқалы басқосулар мен той-томалақтар оларсыз 

басталмайтынының �зі шешендік �нер па ди ша-

сына деген құрметтің айқын дәлелі болса керек. 

Ендеше, халық ақыны Айтбай Белгібайұлы 

сияқты халық дәстүрінен нәр алған, әрі ақын, 

әрі жыршы, әрі әнші ретінде ел құрметіне 

б�ленген тұлғаның тұяғы – академик /мірзақ 

Айтбайұлының ғылым биігінен к�рініп, 

шешендік �нердің  шыңын бағындырғанын 

жалпы жұртшылыққа жеткізу – есімнамалық 

мақаланың басты мақсаты болатын.

Алматы қаласы ОКЖ-нің №4 кітапхана 
б!лімшесінде Шоқан Уәлиханов атындағы  Тарих 
және этнология институтынан шыққан «Ұлы 
даланың Ұлы есімдері», «Қожаберген батыр 
Жәнібекұлы» атты жаңа кітаптардың тұсаукесері 
!тті.

Мәдени іс-шараға Шоқан Уәлиханов атындағы 

 Тарих және этнология институтының директоры 

 Зиябек Қабылдинов, институт директорының орын-

басары 3уезхан Шашаев, кәсіпкер Мерей Сіләмұлы, 

тарих ғылымының докторлары Ахмет Тоқтабай, Сайын 

Борбасов, жазушы Жәди Шәкенұлы, тарихшы 3лімғазы 

Дәулетхан және зиялы қауым �кілдері қатысты. Зиябек 

Қабылдинов жаңа шыққан кітаптардың мазмұнымен 

толық таныстырып, бұл тарихи жинаққа ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихындағы ұлы 

тұлғалар туралы тарихи құнды ақпараттар берілгенін 

атап �тті. «Ұлы есімдер энциклопедиясы – ағарту 

паркін құру туралы мәселені Елбасы Н.Назарбаев 

�зінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 

мақаласында к�терген болатын. Кез келген қоғамда 

�з халқының атақты қайраткерлерін құрметтеу және 

танымал ету үлкен тәрбиелік және идеологиялық мәнге 

ие, бұл бүгінгі жас ұрпақтың патриоттық сезімдері мен 

мәдениетінің жоғары деңгейін қалыптастыруға ықпал 

етеді. Бұл жинақтар руханиятқа қосылған тарихи құнды 

қазына» дейді З.Қабылдинов. Сайын Барбасов, Ахмет 

Тоқтабай «Қожаберген батыр Жәнібекұлы» моногра-

фиясымен таныстырды. Кітаптардың тұсаукесу рәсімі  

тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналды.

Н.БАТЫР

Қазақстан Республикасының Харьков қаласындағы 
Құрметті консулдығында Қазақстанның Украинадағы 
Елшілігінің к!мегімен «Шаңырақ» қазақ тілін оқыту 
мектебі ашылды. 

Мектеп оқушыларының арасында қазақ диаспора-

сының �кілдері, негізінен балалар, Қазақстанның 

мәдениетіне, тіліне, дәстүріне, бүгінгі кескін-келбетіне 

қызығатын жергілікті азаматтар да бар. 

Осыған орай Харьков қаласындағы қазақ тілі 

мектебінің оқыту әдістемесі тек қазақ тілін оқытуға 

емес, сонымен бірге қазақ халқының дәстүрін, мәдениеті 

мен салтын танытуға, кеңінен насихаттауға негізделген. 

 Украина еліндегі қазақ диаспора �кілдері қазақ тілі 

мектебінің ашылуын қуана құптап, мектеп жұмысына 

жоғары бағасын берді. Себебі жаңа мектептің қызметі 

шетелдегі қазақтардың бірігуіне септігін тигізіп,  тарихи 

Отанымен барынша жақсы байланысты сезінуге, 

 сондай-ақ Украинада Қазақстанды насихаттауға 

мүмкіндік береді.

А.ҰЛТАНБАЕВА

ӨНЕРМЕН 
ЕГІЗ ӨМЕКЕҢ

қарсылықтарға да ұшырасып, қазақ тілімен 

бірге орыс тілі де мемлекеттік тіл болу керек деп 

ұрандатқандарды, оның ішінде �зіміздің қара 

к�здеріміз де бар, сабасына түсіріп, сабырға 

шақыруға тура келгенін жиі еститін едік. 

3рбір қоғамның, мемлекеттің белгілі бір  саяси 

кеңістігі болатын сияқты, еліміздегі тілдік 

кеңістіктің де алар орны ерекше екені белгілі. 

/мекеңдер бастаған топ, Қазақстанда қазақ 

тілі кеңістігінің салтанат құруы жолында �мірін 

сарп еткен ардақты азаматтар қатарында екенін 

астын  сызып айтқым келеді. Басты мақсат, тілді 

білу – патриоттықтың дәл �зі екенін дәлелдеп, 

туған тілді тұғырына қондыруда, мемлекеттік 

тілдің мәртебесін арттыруда аянбай тер т�ккенін 

жастарға айта беруден жалықпауымыз керек.

Айдарымызда жарық к�рген жазбалардан 
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«ШАБЫТ ШАҚЫРАР ӨЛКЕ»

Бүгінде 
дүниежүзі  бойынша 

коронавирус  инфекциясына 
қарсы 237 вакцина  жасалып, 

оның ішінде 64 вакцина клиникалық 
сынақтан, ал 173 вакцина  клиника 

алдындағы сынақтан өтіп жатыр. Ал 
нақты 8 вакцина қолданысқа еніп отыр. 

Атап айтқанда: Moderna, BioNTech / 
Pfizer, Oxford Biomedica және AstraZeneca, 
Н.Ф.Гамалея атындағы ғылыми-зерттеу 
институты (Спутник V), CanSino Biologics, 
Sinopharm (2), Sinovac / Instituto Butantan 

/ Bio Farma. Бұл вакциналар  АҚШ-та, 
Ресейде, Қытайда жасалған 

және оны  42 мемлекет 
коронавирусқа қарсы 

қолданып жатыр.

Сурет өнері қашанда өзінің тылсымдығымен, ғажайыптығымен қайран қалдыратыны белгілі. Адамзат 
баласымен қадым замандардан бірге жасап келе жатқан өнердің осынау құдіретті түрі бүгінгі күнде 
де патша көңілді көрерменді таңқалдырып, тамсантудан жалықтырған емес. Қайта уақыт озған сайын 
шын өнердің не екенін ұқтырып, сурет арқылы өмірді тануға, адам, дүние болмысының сан қатпарлы 
қырларын сезіндіруге, бір сәт өзіңнің де жан дүниеңе үңілуге мүмкіндік беретіндей әсер қалдырады. 

ӨНЕР

ДДСҰ ДЕРЕГІ

Қ Р  Д С М  Ұ л т т ы қ  д е н с а у л ы қ 

сақтау орталығы «Санитарлық- эпи-

демиологиялық сараптама және 

мониторинг ғылыми-практикалық 

орталығының эпидемиолог дәрігері 

Лена  Қасабекованың айтуын -

ша, жоғарыда аталған Moderna 

компаниясының вакцинасы Кана-

да, АҚШ, Жапония және Оңтүстік 

К о р е я д а ,  P f i z e r  к о м п а н и я с ы к і 

Еуроодаққа мүше елдердің бәрінде, 

Израиль, Аргентина, Мексика, Сауд 

Арабиясы, АҚШ және Ұлыбританияда, 

британдықтар мен американдықтардың 

бірлесіп шығарған Oxford Biomedica 

және AstraZeneca компанияларының 

вакцинасы Ұлыбритания, Үндістан 

және Аргентинада қолданылып отыр. 

Қытайдың 4 вакцинасы, атап айтқанда 

CanSino Biologics компаниясы шығарған 

вакцина Қытайдың �зінде, Біріккен 

Араб 3мірліктерінде егілуде. Ухань 

институты Sinopharm компаниясымен 

бірлесіп шығарған вакцина Біріккен 

Араб  3мірліктер інде,  ал  S inovac 

компаниясыныкі Қытайдың �зінде және 

Бейжің институтының Sinopharm компа-

ниясымен бірлесіп шығарған вакцинасы 

Біріккен Араб 3мірліктері мен Бахрейн 

мемлекетінде қолданылады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымы COVID-19-ға қарсы сынақтан 

�тіп жатқан вакциналар туралы ашық 

деректерді  жариялап отыр.  Ресми 

мәліметке сүйенсек,  ДДСҰ коро-

навирусқа қарсы тек Pfizer вакцинасына 

ғана сертификат берген. Ал ДДСҰ-ның 

тізіміне енгізілудің сертификат алумен 

ешбір байланысы жоқ. Вакцинаны әрбір 

елдегі дәрілік заттардың сапасына  жауап 

беретін орган тіркейді. Олардың �з стан-

дарттары бар. Егер ол вакцина экспортқа 

шығарылатын болса, сол экспорттала-

тын елдің сараптамасынан �тіп, сол елде 

тіркелуі керек.

Ал Қазақстанда 1 ақпаннан бастап 

Ресейде шығарылған «Спутник V» вак-

цинасын пайдалана отырып, КВИ-ға 

қарсы вакцинация басталды. «Sputnik V» 

коронавирусқа қарсы алғашқы вакцина 

болды. Ол Ресейде Гамалея эпидемио-

логия және микробиология ғылыми 

орталығында дамыған және бірінші 

және екінші фазаның екі клиникалық 

сынақтары аяқталғаннан кейін 11 

 тамызда тіркелген. Елімізде КВИ-ге 

қарсы вакцинация 2021 жылдың соңына 

дейін 6 миллионға жуық адамды қамти 

отырып жалғасады деп жоспарланған. 

Осы орайда Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

вакцинаның маңыздылығын айтты.

«Вакцина салуға денсаулығы жара-

майтын азаматтардан басқалары, жап-

пай пандемия жағдайында екпенің аса 

маңызды және қажетті екенін түсінеді 

деп ойлаймын. 1 ақпан күні Қазақстанда 

COVID-19 індетіне қарсы жаппай вак-

цина салу басталды. Біз індетке қарсы 

әлемдік тәжірибені қолданып отырмыз. 

Вакцина – пандемияны жеңудің жалғыз 

сенімді жолы. Азаматтарды вакциналау 

шығындарының барлығын мемлекет 

к�тереді» деп жазды Мемлекет басшысы 

твиттер парақшасында.

Ерікті түрде салына бастаған «Спут-

ник V» вакцинасын қолдануды бұған 

дейін Белоруссия, Аргентина, Боливия, 

Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, 

Парагвай, Түркіменстан, Біріккен Араб 

3мірліктері, Венгрия, Пәкістан елдері 

мақұлдаған. Ал біздегі коронавирусқа 

қарсы вакциналау аталған инфекцияны 

жұқтыру және тарату тәуекелі жоғары 

санаттардан бастау алып отыр. Ал 15 

ақпаннан бастап вакциналау процесіне 

Қарағанды фармацевтикалық кешенінің 

Мұның барлығын айтып отырғанымыз, Алматы 

қаласы Мәдениет басқармасына қарасты «Алматы 

әуендері» мекемесінің «Almaty Gallery» к�ркем�нер 

галереясында талантты суретші, қылқалам шебері 

Рашид Құлбатыров пен жас гобеленші Жансая 

Құлбатырованың «Шабыт шақырар �лке» деген 

тақырыпта к�рмесі �туде. Бұл к�рме несімен ерекше 

дейтін болсақ, онда Рашид Құлбатыровтың туған 

�лке табиғаты, ұлттық ойындар мен салт-дәстүрлер, 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

Мұқан да к�рінді. Шымкент қаласында 

коронавирусқа қарсы вакцинаның 1000 

дозасы жеткізілген. Ол қалалық Қан 

орталығындағы мұздатқыш камераларда 

уақытша сақтау үшін орналастырылып, 

егу жұмыстарын жүргізу үшін қаладағы 

емханалардың базасында 4 вакцинация 

кабинеті ұйымдастырылған. 

Қала әкімі Мұрат 3йтенов: «Шым-

кент қаласына коронавирусқа қарсы 

«Спутник V» вакцинасының 1000 дозасы 

түнде жеткізілді. Таңертең �зім ерікті 

түрде алғашқы болып аталған вакцинаны 

салдырдым. Қазір жиналыстан шықтым, 

қызметімді жалғастырып жатырмын. 

/зімді жақсы сезінудемін. Пандемия-

ны жеңудің жалғыз жолы – вакцина-

ция. Барша қала тұрғындарын вакцина 

қабылдауға шақырамын» десе, «Осы 

саланың кураторы ретінде үміт пен күдік 

аралас келіп жатқан кезде мен де вак-

цина салдыруды ж�н к�рдім. Жағдайым 

жақсы» деген әкімнің орынбасары 

Шыңғыс Мұқан атқаратын жұмыстың 

к�п екенін атап �тті.

Сонымен қатар Алматы  қа ласы 

әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров, 

Алматы қаласының бас мем лекеттік 

санитарлық дәрігері  Жандарбек  Бекшин 

ж ә н е  қ а л а л ы қ  д е н с а у л ы қ  с а қ т а у 

басқармасының бастығы Нариман 

 Табынбаев алғашқылардың бірі болып 

коронавирусқа қарсы «Спутник V» вак-

цинасын салдырды. 

«Мен мүлдем уайымдап тұрған 

жоқпын.  Себебі  аталған вакцина 

қауіпсіздіктің бірінші кезеңінен сәтті 

�тті. Ресейде екі миллионнан астам 

адам вакциналанды.  Сондықтан, 

алаңдаушылық жоқ. Бұл вакцинаның 

сапасына,  тиімділіг іне  еш күмән 

келтірмеймін» деген Жадарбек Бекшин 

Алматыда 2 мыңнан астам медицина 

қызметкері коронавирусқа қарсы вакци-

на салдыратынын айтты. 

Осылайша, вакциналаудың алғашқы 

күнінде Алматыдағы №36 қалалық 

емхананың медицина қызметкерлеріне 

« С п у т н и к  V »  в а к ц и н а с ы  е г і л д і . 

 Ем хананың бас дәрігері Гүлжайнат 

Тілеген мәлім еткеніндей, Наурызбай 

 ауданында орналасқан т�рт емхананың 

210 медицина қызметкері вакцина 

салдыруға �тініш білдірген. 

Алматы қалалық қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасының мәліметтері 

 бойынша, ақпан айында 2050 медицина 

қызметкері вакцина салдырады. Оның 

ішінде, бірінші кезекте, жұқпалы ауру-

лар ауруханалары, жедел медициналық 

к�мек, қарқынды терапия, алғашқы 

медициналық-санитарлық к�мек, жедел 

жәрдем қызметкерлері, санитарлық-

э п и д е м и о л о г и я л ы қ  қ ы з м е т т і ң 

 мамандары иммундаудан �теді.

Жалпы Денсаулық сақтау  бас-

қармасының мамандарының айтуынша, 

вакцинациядан кейін қандай да бір 

симптомдар болуы мүмкін. Мәселен, 

екпе жасатқан жер ауырсынуы, қызаруы. 

Бұған қоса, жалпы ағзаның реакциясы 

болып, кей адамда дене қызуы к�терілуі, 

әлсіздік пайда болуы ықтымал. Мұның 

барлығы адам ағзасына байланысты. Сол 

себепті вакцинациядан кейін 3 күн бойы 

ішімдік ішуге, темекі шегуге болмайды. 

Моншаға түсуге және суық тигізуге бол-

майтыны да пациенттерге түсіндіріледі. 

Осы орайда айта кетейік, «Халық 

денсаулығы және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы» ҚР Кодексінің 77-бабына 

сәйкес, кез келген медициналық ем-

шара, оның ішінде вакцинация егілетін 

адамның келісімімен ғана жүргізіледі. 

Яғни вакцина салдыру ерікті түрде 

жүреді. Қазақстанда вакцинациядан 

бас тартқаны үшін әкімшілік немесе 

қылмыстық жауапкершілік к�зделмеген, 

кез келген қысым к�рсету заңсыз болып 

табылады.

Коронавирусқа қарсы вакцина алды-

мен медицина саласының қызметкерлері, 

мұғалімдер, полиция қызметкерлері 

сияқты �мірлік маңызды салада қызмет 

ететін мамандарға егіледі. Олар қауіп-

қатер тобына кіреді. Дәл осы топқа 

денсаулығында ақауы бар адамдар да 

кіреді. Олардың қатарында жүрек-қан та-

мырлары аурулары, қант диабеті сияқты 

созылмалы аурулары бар адамдар бар. 

60 жастан асқан егде жастағы адамдар да 

қауіп-қатер тобына кіреді, сол себепті ең 

алдымен соларға егіледі. Вакцина егуге 

қатысты әлемдегі барлық мемлекет осы 

қағиданы ұстанады. Қай топ вакцинамен 

алдымен қамтылатыны әр мемлекеттің �з 

мүмкіндігіне, вакцинаның қаншалықты 

жеткілікті екеніне байланысты шешеді. 

Қауіп-қатер тобындағы адамдардың 

бәрін вакцинамен қамтамасыз ете ала-

тын мемлекеттер бар, бірақ елдегі бүкіл 

халықты вакцинамен толық қамтыған 

мемлекет әлі жоқ.

ВАКЦИНАНЫҢ 
ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚҰНЫ 

Елімізде  вакциналау  басталар 

тұста қоғамда «Ресейден жеткізілген 

және Қарағандыдан шығарылатын 

вакциналардың құны қанша?» деген 

заңды сұрақ туындады. Бұл сұраққа ҚР 

Денсаулық сақтау вице-министрі – Бас 

мемлекеттік санитар дәрігер Ерлан 

Қиясов жауап берген болатын. Оның 

айтуынша, іс жүзінде �зіндік бағалары 

шамалас болады. Нақты айтқанда екі 

компонентті доза бүгінгі күні 26 доллар 

(11021,4 теңге) тұрады. Сонымен бірге 

коронавирусқа қарсы вакцинацияның 

халыққа тегін екенін еске салған 

бас   санитар дәрігер  вакцинаның 

бірінші дозасынан кейін карантин-

ге оқушауланудың қажеті жоқ екенін 

 айтты.

Айта кетейік, коронавирусқа қарсы 

вакцинаны 21 күндік аралықпен екі 

кезеңмен енгізеді. Бірінші доза анти-

денелердің аз м�лшерін �ндіруге бай-

ланысты қысқа қорғаныс әсерін берсе, 

екінші доза біріншісінің әсерін күшейтеді 

және нығайтады, адам организміндегі 

антиденелер саны артады. 

О с ы  о р а й д а  е л і м і з д е  с а л ы н а 

бастаған «Спутник-V» вакцинасының 

қауіпсіздігі туралы айта кеткеніміз ж�н. 

Клиникалық сынаққа қатысып жатқан 

адамдар туралы мәліметтерге сүйенсек, 

«Спутник-V» вакцинасының тиімділігі 

шамамен 70%. Ал ресми мәлімет ретінде 

Гамелия  институты оның тиімділігі 91% 

деп жария етті. Бұл кезде Ресей аталған 

вакцинаны к�птеген елдерге экспорттап 

үлгерген. Мысалы, Аргентина осы вак-

цина бойынша жан-жақты есеп жария-

лап, вакцина 200 мыңнан астам адамға 

егілгені хабарланды.

ҚР Денсаулық министрлігінің 

хабарлауынша, осы айдың  басында 

Ресейден 20 мың доза к�лемінде 

бірінші партия келеді. 15 ақпаннан 

бастап, Қарағанды фармацевтикалық 

к е ш е н і н д е  � н д і р і с і  б а с т а л а т ы н 

«Спутник-V» вакцинасының 90 мың 

доза к�леміндегі партиясы тіркелетін 

болады. Ал, отандық вакцинаға қатысты 

QazCOVID-in вакцинасын зерттеудің 

бірінші және екінші фазасы  бойынша, 

қауіпсіздігі анықталған. SARS-CoV-2 

вирусына қатысты вакцинаның жоғары 

иммунногендік  белсенділіг і  96% 

деңгейінде байқалған. 

600 мың дозадан жеткізетін  болады. 

Сондай-ақ сәуір айынан бастап 75 мың 

доза к�лемінде QazCovid-in отандық вак-

цинасын егу және оны ай сайын 500 мың 

дозаға дейін ұлғайту жоспарланып отыр.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ҚАЛАЙ БАСТАЛДЫ?

Ал апта басында басталған науқанда 

белсенділік  танытып,  вакцинаны 

алғашқылардың қатарында салдырған 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 

басшылығы болды. Вакциналаудың 

алғашқы күнінде елордадағы №6 қалалық 

емханада ҚР Денсаулық сақтау вице-

министрі – Бас мемлекеттік санитар 

дәрігер Ерлан Қиясов пен Денсаулық 

сақтау вице-министрі Ажар Ғиният 

«Sputnik V» вакцинасын салдырды. 

Одан кейін жарты сағат дәрігерлер 

бақылауында болған вице-министрлер 

егуден кейінгі жағдайларын да жасырмай 

айтты. 

«Мен үнемі вакцина аламын. Бұл – 

ең тиімді қорғаныс құралы, сондықтан 

вакцинаға қол жеткізген алғашқы 

елдердің бірі болғанымызға қуануымыз 

керек. Жеке �зім вакцина арқылы меди-

цина мамандарын, тұтас халықты қорғай 

алатынымызға қуандым. Ресейлік, 

қазақстандық вакциналарға келсек, 

барлық вакцинаның қорытындысы бір 

– ағзада коронавирус инфекциясына 

қарсы иммунитет/антиденелер пайда бо-

лады. Вакцина саларда да еш уайымдаған 

жоқпын.  /йткені  мен дәрігермін 

және вакциналық препараттардың 

артықшылықтары мен кері әсерлерінен 

хабардармын» деді Ажар Ғиният.

ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі 

– Бас мемлекеттік санитар дәрігер 

 Ерлан Қиясов вакцина алғаннан кейінгі 

хал-жағдайына байланысты ешқандай 

қолайсыздық туындамағанын,  жалпы 

вакциналаудың барлық кезеңінде 

жауапкершілік емдеу мекемелеріне 

жүктелетінін атап �тті.

«Ең алдымен, вакцина алатын адам-

ды дәрігер тексереді, анамнез алынады. 

ЕКПЕ ЕГУ
БАСТАЛД

Тілеген мәлім еткеніндей, Наурызбай

ауданында орналасқан т�рт емхананың 

210 медицина қызметкері вакцина 

салдыруға �тініш білдірген. 

Алматы қалалық қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасының мәліметтері 

бойынша, ақпан айында 2050 медицина 

қызметкері вакцина салдырады. Оның 

ішінде, бірінші кезекте, жұқпалы ауру-

лар ауруханалары жедел медициналық

ВАКЦИНАНЫҢ 
ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ҚҰНЫ 

Елімізде  вакциналау  басталар
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рылады және талданады. Бұдан бұрын 

аталған отандық вакцинаны Білім және 

ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, 

Президенттің кеңесшісі Ерлан Қарин 

және Жамбыл облысының әкімі Бердібек 

Сапарбаев салдырып, �здерін жақсы 

сезінетіндерін мәлімдеген болатын. Ал 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев пен Денсаулық сақтау 

министрі Алексей Цой қазақстандық 

QazCovid-in вакцинасын салдыруды 

жоспарлап отыр. 

31 қаңтарда Қарағанды фарма-

цевтикалық кешені елге «Спутник 

V» вакциналарының алғашқы пар-

тиясын жеткізді. Осы айда Қарағанды 

фармацевтикалық кешені вакцинаның 

112 мың дозасын, наурызда – 150 мың 

доза, сәуірден маусымға дейін – ай  сайын 

Дене қызуы, қан қысымы, жұтқыншақ 

тексеріледі. Содан кейін дәрігер ол 

адамға вакцина салуға рұқсат береді. 

Пациент ерікті түрде вакцина алаты-

ны туралы ақпараттық келісімге қол 

қояды. Егер ол барлық процедуралармен 

келіссе, 21 күннен кейін вакцинаның 

екінші кезеңіне де келуі керек. Барлық 

жауапкершілік ортақ болады. 3рине, 

Денсаулық сақтау министрлігі  әр 

жағдайды дербес қарастырады. 3рбір 

�ңірлік денсаулық сақтау басқармасы-

ның жанынан айрықша реакция секілді 

жағдайларды тексеретін арнайы комис-

сиялар құрылады» деді Бас санитар. 

А л ғ а ш қ ы  к ү н і  в а к ц и н а  а л ғ а н 

басшылардың қатарынан Шымкент 

қаласының әкімі Мұрат 3йтенов пен 

оның бірінші орынбасары Шыңғыс 

базасында �ндірілген Гам-КОВИД-Вак 

вакцинасы, к�ктемнен бастап QazCovid-

In препараты қосылады. 

QazCOVID-in вакцинасы бойынша 

қазір клиникалық сынақтың үшінші 

кезеңі �ткізіліп жатыр. Алайда оның 

қашан аяқталатыны белгісіз, �йткені бұл 

фазада екпе салынған адамдардың жай-

күйі, олардың бойындағы �згерістер, 

антидене титрлері бақыланады, салысты-

қазақ тұрмысы тақырыптарын қамтумен қатар «қала» 

тақырыбына да бет бұрып, қала келбетін, �зіміз 

күнделікті к�ріп жүрген даңғылдар мен к�шелерді, 

ғимараттарды суретші к�зімен к�ріп, қарапайым 

адамның назарынан тыс әрі қалтарыс қалған сан 

түрлі к�ріністерді зейін зердесімен түйіп, шебер 

бейнелей білуінде дер едік. Бір с�збен айтқанда, 

бұл туындыларда жаңалықтың лебі еседі, шабыттың 

шырқау биігі  байқалады. Р.Құлбатыровтың 

бірқатар жұмыстары Маңғыстау �лкесіне, оның 

қайталанбас әсем ландшафтына – теңіз түбінен 

к�теріліп шыққандай әсер қалдыратын ғажайып 

к�рінісіне арналған. /нер иесінің бізге бұрыннан 

белгілі «Құлбатыров қолтаңбасы» бар реалистік, 

импрессионистік тәсілде емес, оның �зі үшін 

жаңа бағыт саналатын – абстракционизм стилінде 

дүниеге келген шығармаларына қарап, қылқалам 

шеберінің бұл бағытта да тамаша жетістікке қол 

жеткізгенін к�реміз. 3уесқой суретшінің әсте бір 

қызығушылықпен сала салған суретіндей емес, 

кәсіби суретшінің терең толғаныстан, үлкен ой-

дан, қажырлы еңбектен туған туындылары екені 

аңғарылып-ақ тұрады. Қанық бояуларға толы осы 

картиналар күні ертең-ақ тарих қойнауына еніп, 

келер ұрпақтың назарына бүгінгі уақыттың тыны-

сын бейнелеп, қайталанбас бедерін айшықтайды. 

С�йтіп, �нер үшін ешқандай уақыт тосқауыл бола 

алмайтынын, қайта сол уақыттың қолтаңбасы 

оны мазмұнды етіп, мәңгілік сиқырымен баурай 

түсетіндігін тағы бір мәрте дәлелдейді. Ал талантты 

жас гобеленші Жансая Құлбатырованың ұлттық 

тақырыптарды арқау ете отырып, �мірге әкелген 

«Ақ бота», «Бәйге», «Кездесу» тәрізді туындылары 

да орындау техникасымен �з талғампаз к�рерменді 

бейжай қалдырмайды деп білеміз. 

/зіміз тілге тиек етіп отырған к�рменің 

«Almaty Gallery» галереясында ұйымдастырылуы 

да келушілерге ерекше шабыт, к�ңіл-күй сыйлай-

тындай әсер қалдырады. Айта кетейік, Алматы 

қалалық Мәдениет басқармасының басшысы Ғани 

Майлыбаевтың, «Алматы әуендері» мекемесінің 

директоры Бақытжан Садықовтың қолдауымен 

«Almaty Gallery» ұжымы �нерсүйер қауымға 

 заманауи бағытта қызмет к�рсетіп келеді. Заманға 

сай жаңғырып, к�рермен к�ңілінен шығатындай 

деңгейде жасақталған. К�рме залының іші кең, 

жап-жарық, ішкі-сыртқы безендірулер, қызылды-

жасылды �рнектер, небір әшекейлі к�ріністердің 

барлығы да �нер ұясының сәулетін айшықтап 

тұрғандай. 2018 жылдың 1 желтоқсанында ашылған 

галерея Алматы қаласының тарихи т�рінде, барша 

алматылықтар мен қала қонақтарына жақсы таныс 

«Үш батыр» тұрғын үй кешенінде орналасқан. 

«Almaty Gallery» галереясының бүгінгі таңдағы 

жетекшісі,  �зі  де талантты суретші Нарғыз 

 3лі бекованың айтуынша, галереяның негізгі қыз-

меті к�рмелер ұйымдастырумен қатар к�рк�м�нер 

негіздерін үйрететін дәрістер, �нертануға бай-

ланысты шеберлік сыныптарды �ткізуге де 

бағыттал ған. Қысқасы, �нерге қатысты маңызды 

іс-шаралардың к�птеген түрлерін галерея жоғары 

деңгейде атқа рып келеді деп айтуға болады. 

Баршамыз жақсы білетіндей, дүниежүзінде су-

рет �нерінің тамаша �кілдерінің туындыла-

рын насихаттайтын атақты галереялар, �нер 

музейлері  к�п. 3рине, мұның барлығы бір жылда 

қалыптаса қойған жоқ. Барлығы да бірте-бірте 

дамып, үлкен белеске, деңгейге шықты. Халықтың 

�нерге деген қызығушылығын оятып, талғамын 

қалыптастыратын галереялардың ел жүрегінде 

алатын орны қашанда б�лек. /ркениетті мемле-

кеттер мәдениет пен �нерді бағалап, қастерлей 

білуімен де к�пшілікке үлгі  емес пе.  Одан 

олардың мәдени дәрежесі биіктей бермесе, 

т�мендемейтіні хақ. Шындығына келгенде, біз әлі 

де болсын �з еліміздегі, �з қаламыздағы тамаша 

галереяларға ат ізін салып, суретшілер к�рмелері 

ұйымдастырылып жатса, соған аңсарымыз ауып, 

тамашалап қайтуға жеткілікті деңгейде мән бере 

бермейтін сияқтымыз. /нерге адал қызмет жасап 

келе жатқан ұлттық галереяларымызды шынайы 

к�ңілмен, ынта қойып тамашалайтын жұртшылық 

қатары молайса, жоғарыда айтқан �ркениеттілік 

деңгейге бір қадам болсын жақындап, мәдени 

к�кжиегіміздің кеңейе түсетіні с�зсіз. Олай 

болса, Алматы галереясының ұйымдастырып 

отырған мың күндік әсері бар к�рмелерінен қалыс 

қалмайық, ағайын! 

Дәуіржан ТRЛЕБАЕВ

Ы
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(Басы 1-бетте)

М ұ қ а ғ а л и д ы ң  б і р  е р е к ш і л і г і 

�мірдің тар жол, тайғақ кешуінде �зі 

бастан кешіп, к�рген-білгенін, сезген-

түйгенін к�кірегінің к�рігінде шыңдап, 

жүрегінде қайнатып, санасында сүзіп, 

к�ңіл елегінен �ткізіп, образға орап, 

сезімге б�леп, оқырманға шеберлікпен 

ұсынуында.

Ұлттық тілде жазатын дарынды 

ақынның ерекшелігін толық тану 

үшін кейде оның �леңдерінің аудар-

масын оқу жеткіліксіз болуы мүмкін. 

Қандай қиядан шалар �ткір к�з, 

тереңнен түйсінер зерек к�ңіл болса 

да басқа ел, б�тен жұрттың �кілінің 

дәуірге назар аударған дұрыс болаты-

нын жоғарыда айттым. 

Мұқағали дүниеге келген 30-жылдар 

қазақ ұлтының басына қара түнек ор-

нап, советтік саясаттың сыңаржақтығы 

мен зұлымдығының кесірінен демо-

графия лық апатқа ұшырап, 50 пайызы 

қырылған, кейін тарихшылар «гено-

цид» деп бағалаған кезең еді. Холокост 

пен голодомордың бұл қазақ жеріндегі 

қанқұйлы нұсқасы «ашаршылық» деп 

аталған. Халықтың бар байлығын, малы 

мен жерін, дүние-мүлкін тартып алып, 

жалған ұранмен колхоз жұмысына зор-

лап жегу, білімді, білікті, бас к�терер 

т ұ л ғ а л а р ы н ,  е л д і ң  қ а й м а ғ ы н д а й 

к�рнекті қайраткерлерін бірінен соң 

тылыстың алуан түрлі бол мысы, табиғат 

пен қоғамның күрделі ара қатынасы, 

тағдырдың қайшы лықтары, адамның 

арманы мен мақсаты, қайғысы мен 

шаттығы, сағынышы мен �кініш-�ксігі, 

тәуекелі мен сүрінісі ж�нінде сыр шерт-

пей, ой толғамай тұра алмайды. 3сіресе, 

туып-�скен Отаны географиялық 

жағынан әрі аспанмен таласқан асқақ, 

асқар таулы, әрі түпсіз терең к�лді, 

әрі қиырына к�з жеткісіз, шетсіз-

шексіз, боз жусанды кең далалы мекен 

болғандықтан, Кеңдік – Тереңдікпен 

қатар, Биіктікті, Уақыт – Қозғалыспен 

қатар, Кеңістікті қоса жырлайды. Ал 

�рлік, кеңдік пен дарқандық қазақтың 

ұлттық мінезінің бір сипаты.

сарынға бой ұрып кеткен»  деген 

цензуралық сын-айыптау беріліп, 

оларды жариялаған газет басшыла-

рына «ақын �леңдеріндегі идеялық 

кемшілікті к�рмегендігі,  жауапсыз 

қарағандығы үшін қатаң ескерту-

с�гіс жариялап, �лең әзірлегендердің 

жауапкершілігін арттыру ж�нінде ша-

ралар қабылдау керектігі» айтылған. 

Егер  баяғы 37-жылдары болса, 

ақынның итжеккенге айдалып кетуіне 

осындай бір ғана айыптау-пікір жетіп 

 жатар еді. Бұл оқиғадан кейін ақынның 

 басына қара бұлт үйіріліп, �зін ешбір 

қызметке алмай, шығармаларын 

баспас�зге  жарияламай, шетқақпай 

к�ріп, ш�міштен қағылды. Советтік 

цензураның бұл шешімі �р мінезді, 

бірақ сезімі нәзік, жүрегі жараланғыш 

жанға ауыр соққы болды.

Бірақ ағысқа қарсы жүзген ақын-

ның к�решегі мұнымен бітер бол-

мады. Баспас�з беттерінде, әдеби 

басқосуларда әділетсіз, солақай сынға 

ұшырап, қағажу к�рді. Осы айыптаулар 

ақырында оның КСРО Жазушылар 

одағы мүшелігінен шығарылуына апа-

рып соқты. Жалақысыз, қаламақысыз 

қалған ақынның отбасында бес баласы 

бар болатын. Мұндай жағдайда �з ойын 

ашық жазу, к�зқарасын астарлап болса 

да жеткізу ақын үшін аса қиын, күрделі 

болғаны айтпаса да түсінікті. 

Батыс пен шығыс әдебиеті мен 

тарихын �мір-бақи құныға оқып, 

 бойына сіңіре білген сұңғыла ақын �з 

�леңдеріне жолдар мен есіктердің бәрі 

бірінен кейін бірі жабылып, барар жері, 

басар тауы қалмаған осы бір алмағайып 

кезеңде тығырықтан шығар жолды 

тәржімадан тапты. Сондықтан да ол 

�з �леңдерін жаза жүріп, асып-тасқан 

шығармашылық қуатын аударма сала-

сына арнады. Ақынның к�зі тірісінде 

3 аударма кітабы – У.Уитменнің «Ш�п 

жапырақтары» (1969); У.Шекспирдің 

«Сонеттері» (1970); Д.Алигьеридің 

«Құдіретті комедиясының» «Тамұқ» 

б�лімі (1971) жарық к�рді. Соны-

мен қоса Р.Бернстің, орыс ақындары 

Пушкиннің, Некрасовтың, Блоктың, 

т.б. �леңдерін аударды. Егер М.Мақа-

таев ақын ретінде бір шумақ �лең жаз-

бағанның �зінде классикалық аудар-

маларымен-ақ әдебиет тарихында қалар 

еді.

Меніңше, ол ұлылардың шығарма-

ларын �з ана тіліне тәржімалау арқылы 

бүкіл адамзатқа ортақ асыл қазы-

наларды, әлемдік алтын қорға қосылған 

жауһарларды �з халқына дар қандықпен 

тарту етіп, тағы бір перзенттік пары-

зын орындады әрі �зінің поэзиясын да 

классикалық биікке к�тере білді. 

3дебиетпен �з тұстастарына қара-

ған да тым кеш – 30-дан асқан шағында 

бел шеше шындап шұғылданса да, 

соңғы 14-15 жыл бойы тынымсыз 

ізденісте, білім қуалаумен болып, бір 

жағынан мұқтаждық қысып, уақытылы 

емделуге, жанын күтуге де мұршасы 

болмай, соңында ауыр науқаспен 

арпалыса жүріп, қыруар асыл мұра – 

700-ге тарта �леңдер мен поэмалар 

қалдырған ақынның адам �мірінің 

мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, 

ерлік, елдік, туған жер турасында терең 

толғаған медитативтік, лирикалық 

жырларында еркіндікке, азаттыққа 

ұмтылу, әділетсіздікке қарсылық, 

іштей ширығу, философиялық терең-

дік, адамның психологиялық жан 

күйзелісін суреттеу басым. Поэтикалық 

тілінде кездейсоқ, селкеу с�здер, то-

лымсыз тіркестер, болбыраған болым-

сыз бос ұйқастар кездесе қоймайды 

деуге болады. 3рбір шумағы, әрбір 

жыры шыңыраудан қайнап шыққан 

магмадай жалын атып, қызуын шашып 

тұрады. Толғаныстарынан дарынының 

магиялық қуатын, асау аттай алып 

қашқан темпераментін, сезімі мен 

ойының найзағайдай шарпысуын 

сезінуге болады. 

Б ү г і н г і  к ү н і  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

 туында бейнеленген Қыран бүркіт – 

тәуелсіздіктің рәмізі, о бастан еркін діктің 

нышаны (символы) болып саналады. 

Оның қыран құстарға арналған жырла-

рында азаттықты аңсау сарыны астарлы 

түрде берілсе, космонавтар қазасына 

арналған «Қырандар, қош болыңдар!» 

поэмасында мынадай түйін бар:

О, Еркіндік!

Не деген арман едің!

Қыранның қанатына жалға мені.

Ақиық қайда кетті, қайда кетті?

Ақиық – Еркіндіктің ардагері.

Еркіндікті үйреніп қырандардан,

Мен де соған жан едім құмарланған.

...Белгісіз бір т�беде қалғаным ба?

Арылмай �ңшең құныс сұрау лардан?

Ақынның бұл ащы сауалына Уақыт 

�зі жауап берді. Жүйе құлады, елі 

еркіндік алды. 

Ақын �мірінің соңғы кезеңінде 

жазған «Моцарт. Жан азасы» рек-

виемі философиялық мазмұны, пси-

хологиялық пайымдаулары жағы-

нан алғанда бітімі б�лек, белгілі бір 

дәрежеде Пушкин («Моцарт пен 

 Сальери») мен Рильке туындылары-

мен («Дауыстар – Беташар парақ пен 

9 дауыс») үндесетін ерекше шығарма. 

«Табыт үні», «Халық үні», «Жесірлер 

үні», «Бесік жыры» аталатын 4 б�лімді 

туындының әрбір б�лімінде бірде 

 Табыт-Ажал, бірде Халық-Қоғам, бірде 

Жесір-Ана, бірде Жер-Бесік атынан 

�мір мен �лім туралы философиялық 

Жүрекжарды

$бділда Т$ЖІБАЕВ:

Мұқағали Мақатаев – біздің замандағы ғажайып ақындардың 
бірі. Мақатаев атты алып ақындық жарқын жүзіне, миллион 
адам миллион түрлі пікір пайымдаса да, ешбір кіреуке, к!леңке 
түспей келешекке қарай керуен түзеп, к!ше бермек.

$біш КЕКІЛБАЕВ:

М.Мақатаев – адамдар арасындағы, !мірдегі, табиғаттағы 
жарастық пен келісімнің жыршысы. Оның !леңдері шын 
тебіреністен, шын шабыттан, шын күйзеліс пен шын 
қуаныштан, шын сағыныштан туған.

***
Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы.
Аңыз ғып айтар мүмкін қылығымды,
Қылығымды ұнатқан жұлынуды.
Жақсы көрген дер мүмкін «жылынуды»
Әйтеуір қазбас былық-шылығымды.
Жоқ жанды қиған емес жамандауға,
(Сол үшін рақмет адамдарға!!!)
Білемін, әйтеуір бір замандарда,
Жүреді жүз жыл жасап жаман қарға...
Жазылар естеліктер нешелеген,
Көрерміз оның бәрін пешенеден.
Әйтеуір, білетінім бір-ақ нәрсе –
Көшеді өлең немесе өшеді өлең!
Қулары, таудың қызыл түлкісі дер,
Момындар, біздің үйдің кірпіші дер.
Мәңгілікке өзіммен ала кеткен,
Менің нәзік жанымды кім түсінер!?

АҒЫСҚА 
ҚАРСЫ ЖҮЗГЕН...

түпнұсқа тіліндегі сұлулық пен ішкі 

терең иіріміне аударма арқылы бірден 

сүңгіп, тұнығынан сүзіп ішу қиын. 

Сондықтан осы олқылықтың есесін 

толтыру үшін ақынның туған халқы, 

туып-�скен ортасы, ұлтының �зіндік 

менталитеті, философиялық танымы, 

психологиялық пішіні, тілі, дәстүрі 

және міндетті түрде �мір сүрген дәуірі 

туралы аз-кем хабардар болғаны ж�н 

деп санаймын.

Қазақтар – Орталық Азияның ең 

ежелгі халықтарының бірі. /зінің 

к�п ғасырлық тарихында олар аты 

аңызға айналған сақтар мен гундардың 

лайықты ұрпақтары екенін танытып, 

қытай қысымы, орыс отарынан айдаһар 

мен аюдың ортасындағы барыстай 

Ұлы даланы қорғау үшін жүргізген 

тәуелсіздік жолындағы қиян-кескі 

күрестерге қарамастан, байырғы мәдени 

мұраларының үл гілерін сақтай оты-

рып, халық қанында (генінде) үзілмей 

келе жатқан эпи калық мәдениеті 

мен ақындық дарынын дамыта білді. 

Орта ғасыр шапқыншылықтарынан 

күйреп барып қайта бас к�терген 

Қазақстан қалалары сияқты қазақ 

жырының да 2 мың жылдан асатын 

терең  тарихы бар. Тасқа қашалған к�не 

түрік жазбаларының авторлары мен 

кейіпкерлері Иоллығтегін, Білге қаған, 

Тонык�к пен Күлтегіннің Алтайда – 

қазақ жерінде, Қара Ертіс �зені бойын-

да туып-�скені дәлелденген шындық. 

Соңғы он жыл к�лемінде Нұр-Сұлтанда 

«Фолиант» баспасынан жарық к�рген, 

алуан жанрды қамтитын, әрқайсысы 

25 баспа табақтан тұратын 100 томдық 

«Бабалар с�зі» фольклор сериясының 

�зі неге тұрады? Бұл – ұлан-байтақ 

ж е р і н д е  м ұ х и т ы  ж о қ  қ а з а қ т ы ң 

мұхиттай терең, әрі мұхит түбіндегі 

маржандай мол мұрасы. Жүздеген 

дастандар мен қыруар жырлардан, 

ертегілер мен аңыздардан, айтыстар 

мен термелерден, мақал-мәтелдер мен 

жаңылтпаш-жұмбақтардан тұратын бұл 

қалың жинақтар әлемдік �ркениетке 

қосылған үлкен үлес екендігінде дау 

болмаса керек. Осындай теңдессіз 

рухани қазынаны ана сүтімен бойына 

сіңіріп �скен бірегей тұлға – біртуар 

ақын бұған да місе тұтпай, мұхиттың 

арғы-бергі бетіндегі әлем әдебиетінің 

классикалық үлгілерін бас алмай оқып, 

үйренді. 

Бүгінде к�ріп-тыңдауға мыңдаған 

жанкүйер-тыңдармандар жиналатын 

суырып салма �лең сайысы – ежелгі 

 Айтыс �нері – импровизациялық 

 поэзиясы �ркендеп отырған елде жазба 

ақын болып танылып, топ жарып, үздік 

шығу дарындының дарындысына ғана 

бұйыратын үлес, қиынның қиыны екені 

белгілі болар. Сонымен қоса, Мұқағали 

поэзиясын түсіне білу үшін ол �мір 

сүрген және әдебиет босағасын аттаған 

бірін жаламен ұстап, жазықсыз, жаппай 

репрессияға ұшырату,  ширек ғасыр 

бойы шетінен лек-легімен Сібірге 

және Қазақстанның �з жерінде қаптап 

ашылған ГУЛАГ лагерьлеріне айдап, 

қамап, атып-асып, азаптау сияқты 

айуандықтар мен озбырлықтар  жасалды. 

Бұл қылмыстардың баршасы бесіктен 

белі шықпаған болашақ ақынның к�з ал-

дында �тті. Он жасқа келгенде әкесінің 

Екінші дүниежүзілік соғысқа аттанып, 

қаза табуы да баланы ерте есейтіп, сана-

сына сызат түсірді. Қаршадай баланың 

�гіздің соңына ілесіп, соқамен жер 

жыртқан күндері оның �леңдерінде 

сарғайған суреттей сақталып қалды.

Халық қазанынан қайнап, домна-

сынан шынығып шыққан жас тұлғаның 

нағыз халық жыршысына айналып, ұлы 

ақынның тағдырын иеленуіне осылай-

ша, уақыт пен заманның �зі к�мектесті. 

Бірақ мұның �зі күштілердің алдында 

шыбындап, иіліп, тізерлеуді білмейтін, 

жаратылысынан бірбеткей ақын үшін 

қандай қымбатқа түсті десеңізші...

Ол 17-18 жасында Қазақ мемле-

кеттік университетінің филология 

факультетінде оқып жүріп, аудандық 

газетте тырнақалды �леңдерін жа-

риялайды. Жас ақындар жинағына 

3 �леңі кіреді. 20 жасында Алматы 

Шет тілдері институтының неміс 

тілі б�ліміне түсіп оқиды. Оқудан 

шығарылып, ауылға  барып, орыс 

тілінің мұғалімі болып істейді, 1956 

жылы ҚазМУ-дің заң факультетіне 

қабылданып, бір жыл оқиды. Одан 

Қазақ радиосының дикторлығына 

қабылданады. Қайтадан ауылға кетіп, 

мұғалім болады. 1962 жылы сол кездегі 

ел астанасы Алматыға отбасымен 

к�шіп келіп, әдеби ортамен етене 

араласа бастайды. «Қазақ әдебиеті» 

газеті, әдеби «Жұлдыз» журналда-

рында жұмыс істейді. 1973 жылы 

Мәскеудегі М.Горький атындағы 

әлем әдебиеті  институтында бір жылға 

жақын білім алады. Бұл қарапайым 

деректердің �зінен болашақ ұлы 

ақынның басын тауға-тасқа соғып, 

�мірдегі, әдебиеттегі �з орнын іздеп 

жүрген тынымсыз, беймаза, �ршіл, 

албырт мінезін, қалыптасқан жағдайға 

к�ндіге бермейтін тарпаң тағдырын, 

ноқтаға т�зімсіз болмысын к�ргендей 

боламын. Оны, осылайша, бір жерге 

байыздатпай, жанына жай таптырмай 

жүрген нәрсе – шеңберге, қалыпқа 

сыйғысы келмейтін нағыз Ақындық 

мінез екені бесенеден белгілі. 

Оның әдебиетке біржолата бет 

бұрып, бел шеше араласқан кезеңі 

Сталин қайтыс болған соң жеке басқа 

табыну (культ личности) аяқталып, 

совет тарихында прогрессивтік сипат 

алған «хрущевтік жылымыққа» тұспа-

тұс келген болатын. Бірақ �зінің асыл 

арман толы романтикалық қайығы 

идеологияға негізделген тұрмыстың 

жартасына соғылып қираған жас 

ақын, бұл әлеуметтік дағдарыстан 

шығудың нақты жолын таба алмайды, 

бірақ �зін сондай күйге ұшыратқан 

тоталитарлық жүйенің алдында тізе 

бүккісі де келмейді, белсеніп, ашық 

қарсы күреске шыға да алмайды. 

Күреске шыға қалса – жындыхана 

немесе түрме күтіп тұрғаны әркімге 

айдан-анық кезде оның бар қолынан 

келгені �зінің ішкі қарсылығын жыр-

ларында астарлап  суреттеп, тұспалдап 

жеткізу болды. Оның жазып кеткен 

жеке басының күйінішін әркім �з 

күйінішіндей қабылдайтыны содан.

3рбір Адам ғарыштың бір б�л шегі 

болса, Ақын болып туған кісі жара-

Алматыдағы мәдени �мірдің қай-

наған ортасына келіп, қазақ әдебиеті 

мен �нерінің бетке ұстар қайраткерлері 

шоғырланған ортада �ткерген алғаш-

қы жылдарда Мұқағали ақын бұзып-

жарып алға шықпаса да,  к�птің 

бірі болып қалмай, жыл ара жинақ 

шығарып, әдеби процесстердің бел ор-

тасында болды, �зіндік дара дауысын, 

қайталанбас қас дарынын, суреткерлік 

ерекшелігін жыл �ткен сайын айқын 

таныта берді. Ақынның жас кезінде 

жазған шығармаларында («Аппас-

сионата», «Мавр», «Ильич», т.б.) 

мем лекет, қоғам туралы ой-пікірлері 

�зі тәрбиеленген советтік дәуірмен, 

коммунистік кезеңмен үндес болса, 

ғұмырының соңына қарай (70-жыл-

дарда) саяси-идеялық к�зқарасы 

мүлде кереғар бағытқа �згергендігі 

анық байқалады.

Оның бұл тұстағы шығармашылығы 

�з қатарластарынан социалистік реа-

лизм шеңберіне сыя бермейтіндігімен 

ерекшеленеді. Ол советтік билікке, 

тұрмыс салтына, оның қатаң шектеу-

леріне, құқықтық, цензуралық бұғау-

ларына бас игісі келмей, жырымен, 

мінез-құлық, іс-қылығымен асаулық 

танытып, бұлқынумен болды. Және 

�зінің ішкі қарсылықтарын шығар-

«

терең толғаныстар айтылған. Ақын 

ұлы композитордың тағдырын тілге 

тиек ете отырып, опасыз �мір, дүние-

жалған, баянсыз бақ, тұрлаусыз заман 

туралы �зінің �зекжарды ойларын 

адамзаттың арман-мұңына ұластыра 

жеткізеді. 

1976 жылы 44 жасында ауыр нау-

қастан к�з жұмған кезде қалың жұрт 

аһ ұрып, жоқтап, қандай ғажайып 

 дарыннан айырылып қалғанын бір-ақ 

білгендей болды. Содан бері М.Мақа-

таев есімі ардақталып, даңққа б�леніп, 

ғасырлар тоғысында Қазақстанның 

ұлт ақыны, ғасыр ақыны атанды. 

Тірісінде маңайлатпаған Мемлекеттік 

сыйлық та берілді. 60-70-80 жылдық 

мерейтойлары бүкілұлттық деңгейде 

дүркіреп атап �тілді. Бүгінгі күні Қазақ-

станның к�птеген қалалары мен елді 

мекендерінде ақын атында мектептер, 

к�шелер, музейлер, кітапханалар, 

ескерткіштер ашылған. Оның атында 

әдеби сыйлықтар тағайындалған. Екі 

айда бір шығатын «Мұқағали» әдеби 

журналы ғана емес, бір кезде �леңдерін 

жарялаудан бас тартқан бүкіл га-

зет-журналдар оның шығармаларын 

үзбей  насихаттау үстінде. Мектептер 

мен жоғары оқу орындарында жыл 

 сайын «Мұқағали оқулары» �туде, 

диплом жұмыстары мен диссерта-

циялар қорғалуда. Деректі-дерексіз 

фильмдер түсірілуде. Республиканың 

түкпір-түкпірінде оған арналған жыр 

мүшәйралары, Айтыс додалары, оның 

жырларын мәнерлеп оқудан кон-

курстар ұйымдастырылып жатады. 

Композиторлар оның �леңдеріне 

жарыса ән шығаруда, олар жарыса 

шырқалып, үлкен қалаларда мыңдаған 

тыңдарманды жинайтын концерттер 

жиі ұйымдастырылады, күнделікті 

тойлар мен мәдени шараларда, күллі 

мерекелерде басқалармен қатар сол 

әндер орындалады, оның �леңдерін 

балабақшадағы тілі шыққан сәбиден 

еңкейген қарияға дейін жатқа айтатын 

болды. 

Жақында мен «Ұлттық ақын және 

Ұлттық батыр» деген атпен Мұқағали 

мен испандарға қарсы XVIII ғасырдағы 

инк к�терілісінің к�семі Тупак  Амару 

ІІ-нің портреттерін «Фейсбукте» қатар 

қойып жарияладым: к�ргендердің 

бәрі �з комменттерінде екеуінің түр-

тұлғасы, кескін-келбеті ғана емес, 

бүкіл жан дүниесінде ғажап ұқсастық 

барын айтып, қызыға жазысты. Тіпті 

«Реинкарнация: Амару қазақ ортасына 

Мұқағали бейнесінде қайта оралып 

�мір сүрген сияқты, Судың егіз тамшы-

сындай»  деген пікір де оқыдым. Қайтыс 

болғанда да екеуінің жасы қарайлас 

екен... 

«Ақын – �з жерінің елшісі» деген 

с�зге қосыламын. Оның �зі болмаса 

да �леңі халқының с�зін с�йлейді. 

Оның жырына қарап бүкіл әлем оның 

еліне, жеріне, тіліне, діліне баға береді. 

Мұқағали кезінде «С�йле, Моцарт, 

менің ана тілімде!» деп жазып еді. Енді 

�зінің Шекспир мен Уитменнің тілінде 

с�йлейтін кезі келіпті. Дантенің тілінде 

с�йлейтін күні де алыс болмас.

. . .Ол �мірден �ткелі 40 жылға 

 жа қындады. Бірақ жыл �ткен сайын 

оның ақындық тұлғасы ірілену, тірілену 

үстінде. Оған жыл сайын ондаған жас 

ақындар �зінің жүрекжарды �леңдерін 

арнайды. К�зі тірі адамға арнағандай... 

Оның жырлары қырық жыл бойы жас 

ұрпақтың жан суатына айналды. Осы 

ғасырда әлі де қаншама жүректерді 

кәусарымен сусындатарына күмән жоқ. 

Кумирлер �лмейді.  

малары арқылы бейнелей білді. Ком-

мунистік гипноздан �з бетімен ары-

лып, ұлттық сана-сезімі оянған ақын 

�з елінің КСРО құрамындағы еріксіз, 

тәуелді, пұшайман, мүшкіл халін, 

бұл одақтағы болашағының бұлдыр 

екенін іштей сезініп, түсініп, халқының 

ертеңіне алаң болғаны анық к�рінеді.

Мұқағалидың қадау-қадау �лең-

дерінде  бостандықты аңсау  мен 

е р к і н д і к к е  ұ м т ы л ы с  т а қ ы р ы б ы 

қозғалғаны, оның кейбір жырлары-

мен ақын �зі дүниеден �ткеннен соң 

10 жылдан кейін болған Желтоқсан 

к�терілісінің идеясының үндестігі 

жайында жекелеген зерттеушілер 

баспас�зде жазып та жүр.

1969 жылы Қазақстан Жазушылар 

одағы басқармасының секретариаты 

ақынның «Қазақ әдебиеті» газетінде 

(14.06.1969 ж.) жарияланған �леңдері 

ж�нінде арнайы қаулы қабылдайды. 

Қаулыда «М.Мақатаевтың жария-

ланған �леңдерінде күңгірт, к�-

мескі ойлар, жұмбақ, жұтаң жол-

дар баршылық. Ақын �мірдің сан 

алуан сырын астарлап жырлаймын 

деп отырып, жеке адамның басын-

да кездесетін күйректілік, күйбең 

Мұқағали
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Мұқаметжан ҚАРАТАЕВ:

...Арамыздан тым ерте кеткен тамаша ақынымыз 
Мұқағали Мақатаевтың алғашқы қадамында-ақ оның аяқ 
алысынан айрықша талант иесі екенін аңғаруға болатын еді.
Аңғармаппыз...

Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ:

Қазақ жырының аспанындағы аз ғана жұлдыздардың арасы-
нан сенің жұлдызыңды біз оңай танушы едік. Сенің жұлдызың 
— ең шұғылалы, ең мейірімді жұлдыз.

МҰҚАҒАЛИ ӨЛЕҢДЕРІ 
ӘН ШАҚЫРЫП ТҰРАДЫ 

АҚБАҚАЙДА 
ҚАЛҒАН БІР ӨЛЕҢ

АРМЫСЫҢДАР, 
АДАМДАР

Бейбіт ДӘЛДЕНБАЙ, композитор:

»

– Ұлы Абайға қарасақ, мықты ақындар-
дың ән шығаруы қалыпты жағдай секілді. 
Ал Мұқағали ешқашан ән жазбаған. Осы 
айырмашылықтан не түюге болады?

– Ақын ән шығармасын, композитор 

�лең жазбасын деген ереже жоқ. Дарынды 

жандар �нердің барлық түрін меңгерсе, сан 

қырлы талантымен жұртты мойындатса 

несі жаман? Бұл бағыттағы бірегей үлгі, 

әрине, Абай! 

Ұлы ақынның әндері сол кездегі 

қоғам ды жаңашылдығымен сүйіндірді. 

Қазақы романс ретіндегі �рнегімен 

қызық тырды. Еуропалық �нермен 

дәрежесін теңестірді. Далалық сазды 

ғаламдық сазға қосты. Ұлттың рухани 

байлығын кемелдендірді.

«Абай жаққан бір сәуле с�нбеу үшін» 

еңбек еткен Мұқағали �зі ән шығармаса 

да ұлылардың музыка сүю дәстүрін берік 

ұстанды. Құрманғазы,Тәттімбеттерді 

үздіксіз тыңдады. «Күй жазылған патефон 

табақтары үстелінің үстінде жатушы еді» 

дейді замандастары Мұқағали туралы. 

Осындай үрдістерге үндесіп барып, асыл 

жырлар ақын жүрегінен маржан болып 

т�гілді. Композитор жайлы жазылған  «Ақ 

қайың әні» поэмасы дүниеге келді.

Мұқағалидың «Социалистік  Қазақ стан» 

газетіне жарияланған алғашқы сүбелі 

шығармасы «Аппассионата» деп  аталады. 

Мұнда Бетховен музыкасының әсері 

дәріптеледі. Симфонияның шарықтаған 

сәттерін әдемі теңеулермен әрлеп, �леңмен 

�ргенде таңғаласың. Бәрін түсінген, бәрін 

таныған. Мақатаевтың дәрежесі Бетховен-

мен шендескендей болып к�рініп кетеді. 

Осы «Аппассионата» поэмасы жазылғанда 

оның авторы бар болғаны жиырманың 

ішінде екен.

Ал жетпісінші жылдары Мақатаевтың 

музыка тануы �лең танумен бірге �сіп, 

шырқау биікке к�терілді. Мұндай іңкәр-

ліктер тосыннан пайда болған жоқ. 3нді 

сүйіп тыңдаудың, қабілет-қарымды 

шың даудың арқасында қол жеткізген 

нәтижелер. Солай болмағанда Моцарттың 

«Реквиемін» дастанға айналдырып, қағазға 

түсіре алмас еді. Оны артына қалдырған 

аманат хатында  �зі де айтқан. Меніңше, 

Мұқағали ағамыз осы арқылы музыката-

нушы ғалымдардың арқалайтын жүгін қоса 

к�терген сияқты.

 Мұқағалидың тағы бір ерекшелігі, 

дауысы тұнық, қазақ радиосында диктор 

болған адам. Бұл қызметті кезінде Ермек 

Серкебаев та істеген екен. Мұны неге ай-

тып отыр дейсіздер  ғой? Демек, ақынның 

әнші болуға да мүмкіндігі жететін еді деген 

бір болжам ойға оралады. Ал Мұқағали 

�зінің таңдаған поэзия жолынан басқаға 

бұрылмады. С�з �нерінің ғана тұлпарын 

баптады. 3ншілікке де бармады, ән де 

шығармады. Одан ақынның ұлылығына 

нұқсан келген жоқ.

– С!з !нерінің де, саз !нерінің де қайнары 
бір. Сондықтан поэзия жұмбақтарын білу 
сізге қиынға соқпайтын шығар. Мұқағали 
жырларының !зіңізді толқытқан әсері 
 туралы не айтасыз?

– Сауалыңыз орынды, композитор 

�леңді ақыннан кем талдамауы керек 

дегенді меңзеп отырсыз ғой. Ақын да 

 солай, әуеннің әрбір иіріміне ән иесінің 

дәрежесінде баға береді. Себебі �леңнің 

нарқы ұйқастармен ғана �лшенбейді. Ал 

ән – құр айғай емес. Нағыз таланттар 

осы жауапкершілікті айтқызбай ұғынады. 

Мұқағалидың «Бір жырым – менің бір 

 балам» дегені бұлтартпас шындық.

Ақын 18-дегі жас пен 90-дағы қарияның 

толғаныстарын дәл тауып, дәл жеткізеді. 

Қуаныш пен мұңның дірілін жаныңа 

дарытып, қаныңа сіңіреді.  Миыңды 

қалғытпайды.  Қарапайым қалыпта 

қаперсіз жүрген сені бірдемде ақынға ай-

налдырады. Сол сәтте Мұқағали болып жа-

Соған қарамастан Нұрағамыз �зіне серік 

етіп әлі әнге мәтін жазу тәжірибесін толық 

меңгермеген Мұқағалиды таңдады.

Композитор ол шешімді бір күнде 

қабылдаған жоқ. Ұзақ уақыт ақынды 

сырттай бақылаған. К�лемі тілдей жыр 

жинақтардың зілдей салмағы бар екенін 

сезген. К�кейіндегі ойдың түйіндерін 

Мұқағалидан тапқан. Үлкен композитор 

атағы шыға қоймаған ақынды кеңсесіне 

емес, үйіне шақырды. Туған бауырындай 

еміреніп құшағына қысты. Бір ай бойы 

ешқайда жібермей, отбасының мүшесіне 

айналдырды. 3рі сүйінесің, әрі таңғаласың.

Мен �зім Нұрағамен талай аралас-

тым. Жүрегі таза еді. Бірақ ән жазған 

кездегі  буырқанғаны мүлдем б�лек. 

Сезімнің селін тасытқан кездері тулаған 

�зенді к�зге елестетеді. Сондай сәттерде 

қаламгерлер к�п келетін. 3ңгімелері 

әлі күнге дейін құлағымда. Ал қазақтың 

тұңғыш суретшісі 3білхан Қастеевті әкем 

туған бауырындай к�рді. Соның арқасында 

атақты қылқалам шебері Нарынқол �ңірін 

бес саусағындай білді. Біздің елдің әсем 

табиғатынан жасаған шығармалары қазір 

музейде тұр. К�зіме оттай басылады.

Мен музыка жолын таңдағанда ата-

анам қарсы болған жоқ. Керісінше, қатты 

қуанып, ақ батасын берді. 3детте ауылда 

тұратындар балаларын зоотехник, инже-

нер, агроном болса дейтін. /йткені бұл 

жұмысқа кіргендер жіліктің майлы басын 

ұстайды. Ал менің ата-анам  басқаша 

ойлады. /нердің қасиетін ұқты. Демек, 

олар Мұқағалиды да оу бастан бағалаған 

деп топшылаймын. Ақын кітаптары біздің 

үйдің с�ресінен ешқашан түскен емес.

Келбеті мазмұнына сай. Оны қалай жоспар-
лап, қалай шығардыңыздар?

– 2011 жылы Мұқағалидың 80 жылдық 

мерейтойын атап �ту шараларының 

қызған шағы. Соның ішінде Мұқағалидың 

с�здеріне жазылған әндер жинағын 

құрастыру да ұмытылған жоқ. Ол түрлі-

түсті бояулармен безеніп «Дәуір» бас-

пасынан шықты. Кітапқа ақынның �з 

с�зімен «3уелі әнді тыңда, ән �лмесін» деп 

ат қойдық. /мірде не болмайды? Соның 

кейбір қызықтарына тоқталайын.

Кейбір концерттерде әнге с�з жазған 

ақындар  хабарланбай қалып,  оған 

қаламгерлер �кпелейді. Ал Мұқағалиға 

келгенде бұл жағдай басқа сипатта �згереді. 

Мәселен, кешті жүргізушілер кейде орын-

далатын шығарманы «Мұқағалидың әні» 

деп айта салатыны бар. Мақатаевтың 

ешқашан ән жазбағаны ойларына кіріп 

шықпайды. Ақынға деген сенім мен құрмет 

адамдарды осылай шатастырса оларды не 

деп кіналайсыз?

Жоғарыда айтқан «3уелі әнді тыңда, 

ән �лмесін» деген кітап шыққалы  он 

жылдың жүзі болды. Одан бері талай жаңа 

әндер қатарға қосылды. Тағы бір демеуші 

табылса, осыларды да ел кәдесіне жара-

татын уақыт келді деп білеміз. Сонымен 

қатар, ән мәтіндері �зге тілдерге аударыл-

са, игілікті істер қанатын кеңге жаятын 

еді. Мұқағалидың с�зіне жазылған қазақ 

әндері  әлем сахнасынан шырқалып жатса 

қандай ғанибет?!

– Есіңізден кетпейтін есімдерді сұрасақ 
кімдерді атар едіңіз? Оның ғибраты бізге де 
қызық.

– Шығармашылық �міріме айрықша 

әсер еткен екі тұлғаны ешқашан ұмыт-

паймын. Оның алғашқысы – Ғазиза 

Жұбанова. Профессор, композитор. 

Қамқорлығы анамнан кем болған жоқ. 

3сіресе менің симфонияларым ол кісіге 

қатты ұнады. Қазақ музыкасын әлемдік 

межелерге жеткізсек деп армандады. 

Мұқағали айтқандай, әлемдік және 

ұлттық әуендерді будандастырып, ең алды-

мен қазақ риза болатын жаңа шығармалар 

жазу керегін бізге міндеттеді. Мені Мәскеу 

консерваториясының аспирантурасына 

жібергені де сондықтан. 3лі күнге дейін 

Біздің жақта «Қарат�беге барып 

әншімін деме» деген с�з ел арасында к�п 

айтылады. Оның да �зіндік бір мағынасы 

бар. /йткені үш жүзге ән оздырған Мұхит 

Мерәліұлы, Ғарифолла Құрманғалиев, 

Жақсылық Сәрсенғалиев, Мұхамедьяр 

Нысанов, Ескендір Хасанғалиевтер, 

жалпы к�птеген әнші-сазгерлер Қарат�бе 

ауданының киелі топырағында дүниеге 

келген. Осы орайда, Қарат�бе ауданында 

к�п жылдар басшылық қызметте болған, 

қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қала сының 

тұрғыны, ардагер Т�леген Себеповтен 

естіген әңгіме еріксіз еске түседі.                                                                                        
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Ш�птік�л ауылында еліміздің та-

н ы м а л  а қ ы н - ж а з у ш ы л а р ы  Х а -

мит Ерғалиев, Берқайыр Аманшин, 

Мұқағали Мақатаевтар оқырмандармен 

кездеседі. Совхоз  директоры Сарсен 

Жұрмағанбетов сыйлы қонақтарға 

ауылдың к�рсе к�з тоймайтын ерек-

ше табиғатын тамашалауға  Мантай 

к�лінің аясына демалуға шақырады. 

К�л жағасында қонақасы беріліп, балық 

 ауланады. Берқайыр Аманшиннің сый-

лас туысы Сағын (1914 жылы дүниеге 

келген) меймандарды Саралжын еліне 

үйіне қонақ етеді. Т�леген Себепов 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Бейбіт Дәлденбайдың 
мұқағалитануға қосқан үлесі қомақты. 
Ақын мұрасына деген ықылас-
құрметі де ерекше. Осы ретте ком-
позитормен сұхбаттасудың сәті түсті. 
«Мұқағалидың өлеңдері науқандық 
тіркестер емес. Ұлағат пен филосо-
фия. Түпсіз тереңге бойлатады, бірақ 
түсінікті. Сұлу да сіңімді жүрекке 
жылы тиетін мұндай жырларды жазу 
оңай емес. Сезімнің оты күйдіріп, 
ой тасқындары ұйқы бермейді. 
Сондықтан ақиық ақын «Өлең жазу 
біреуге оңай шығар, Ақын болу не 
деген қиын едің?!» дегенді бекер айт-
паса керек» дейді композитор. Сұхбат 
Мұқағали өлеңдерінің әнге айналуы 
туралы сыр шертеді.

Қай кезде болса да ауыл тынысы мен жазғы науқан кезіндегі қызған шақтарды, 
қазыналы қарттарды фотосуретке түсіріп, елді мекендердің тылсым табиғатын 
нысанама ала жүріп көп аралаймын. Алдымен жүрген жерімдегі ескі қорымдар 
және ертедегі құлпытастарды суретке түсіремін. Ауыл  ақсақалдарының 
әңгімелерін тыңдап, есте сақтауды мектеп қабырғасында оқып жүргенде-ақ 
әдетке айналдырып, аса қызығушылықпен қойын дәптеріме түртіп отыратын-
мын. 

лындап �лең оқып отырғаныңды байқамай 

қаласың.

Мен жаңа әндер жазу үшін әуен ізде-

генде Мұқағалиды оқи бастаймын. Ақын 

мұраларынан �зіме керектіні табамын. 

Жыр перзенті маған қарап ән туралы 

лекция оқып тұрғандай болады. Сол сәтте 

Мақатаевты ән жазбайтын композиторға 

теңейтінім бар.

– Енді Мұқағали мен Нұрғисаның шы -
ғар машылық байланысы  туралы айтыңызшы. 
Оның астарынан нені аңғардыңыз?

– Ол туысқандық тоқайласу емес. Бұл 

–  талантты таланттың тануы. Тірі кезінде 

ұлы қаламгердің қадірін жұрт білмеді 

деп жатамыз. Меніңше, ол жүз пайыз 

шындыққа жанаспайды. Білді. Соның бір 

дәлелі осы оқиға. Ақындар композитор 

Тілендиевтің айналасынан шықпайтын. 

Соған қарамастан әкем Мұқағалиға 

қ а т ы с т ы  ш а р а л а р д а  � з і н  д а р а л а п 

к�рсетпеді. К�ппен бірге қол соқты. Баяғы 

мектеп интернаттан неше түрлі  естеліктер 

жазуға мүмкіндігі де, хақысы да бар еді. 

Сары алтындай сабырын нық ұстады. 

3кемнің ақынға аттестат беріп, сәт сапар 

тілегенін менің �зім де кейін білдім.

– Ақын атындағы басылымның жұмыс-
тарына белсене қатысып, Мұқағалидың 
с!зіне жазылған әндерді жинап және іріктеп 
келесіз. Бұл жайындағы пікіріңіз қандай?

– Ақын атындағы басылым ашылғаннан 

кейін, әр н�мірге ән беру міндеті қойылды. 

Бұл іс маған жүктелді. С�йтіп ақын рухы 

алдындағы бір міндетімді �тей алуға 

мүмкіндік туды. Сондықтан журнал тап-

сырмасына жауапкершілікпен қарауға 

тырыстым. Мүйізі қарағайдай компози-

торлармен Мұқағали туралы әңгімелестім. 

Еркеғали Рахмадиев, Дүңгенбай Ботбаев, 

Кеңес Дүйсекеев, Т�леген Мұхамеджанов, 

Алтынбек Қоразбаев, Шәміл 3білтаев 

секілді мықтыларды түгендедік. «Сәби 

боғым келеді» деген �леңге ән жазған 

с е м е й л і к  Т ұ р с ы н ғ а з ы  Р а х и м о в т ы ң 

шығармалары �зінше бір шоғыр. Кейінгі 

жаңа толқын жастардың екпіндері желдей 

есті. Журнал �нерпаз топтың арасындағы 

бәсекені арттырды.

3ндердің жариялануы – қолға түскенді 

талғамсыз тасқа бастыру деген с�з емес. 

Ноталар мұқият сараптаудан �тті. Олар қай 

жерде айтылса да журнал ұялмайтын  болуы 

керек. К�ңілден шықпайтын әндерді 

автордың �зіне қайтардық. Кемшіліктерін 

дәлелдеп, адал пікірімізді айттық. К�пшілігі 

орынды уәжге құлақ асты. Одан ұтылған 

жоқ.  Сынды дұрыс қабылдамағандар 

да болды. Оған таңғалмадық. /йткені 

бұл шығармашылық үрдістің �зіне тән 

заңдылығы. Ең бастысы, жақсы әндер 

іріктеліп, ел кәдесіне жарады.

– Сіз құрастырған «$уелі әнді тыңда, 
ән !лмесін» деген кітаптың нарқы б!лек. 

Ғазиза апамның тапсырмаларын орындап 

жүрген сияқты сезінемін.

Екінші тұлға /збекәлі Жәнібеков. 

Түркістанның тумасы. Сол кездегі лауазы-

мынан ат үркеді. Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің хатшысы. Бүгінмен 

салыстырып айтсақ Мемлекеттік Хатшы. 

Музыкамды бағалады. Іс-әрекеттеріме �зі 

ж�н к�рсетіп, �зі бақылады. Ол кісі де менің 

симфонияларымнан бір жаңашылдықты 

байқаған болу керек. К�рсін, білсін деп 

республика аумағын аралатты. Шетелге 

сапарға шыққанда да қасынан тастамай-

тын. Алайда композиторға тән еркіндігіме 

шектеу қойған жоқ. Музыка жазу үшін 

саяжайына орналастырды.

Алаңсыз еңбек етіп, еркін жүруімді 

ескертті. /збекәлі ағаның жаны сұлу, �ресі 

кең еді. Ұлт мәдениеті үшін алаңдамаса, 

үш қайнаса сорпасы қосылмайтын менде 

несі бар?

Қазір қолымнан келгенше ағалар бол-

мысын қайталағым келеді. Кейде сол 

кісілерді сағынып жалғызсырайтыным бар.

Сізге ең ұнайтын �леңі қайсы?

Мұқағали ағамыз ойдың керегін 

поэзиялық философиямен адамның 

жетесіне жеткізіп тұрып ұқтырып береді. 

Мен оның түбірінен  талдап бере алмас-

пын. Дұрысы – �зім ұнататын �леңнің бір 

шумағын оқып берейін.

Тау бұлағы да ағады, 

Ой бұлағы да ағады,

3рқайсысы �зінше тепкілейді жағаны.

Бірі жылжып барады,

Бірі м�ңкіп барады,

Бәрісі де, не шара, 

аға алмайды жоғары...

Ақын жырының ішіне кіру қиын. 

Кірген адам поэзия әлемінен далаға қайта 

шыққанда жаны тазарып, �згереді. 

– $ңгімеңізге рақмет!

$ңгімелескен 
Болат М$ЖИТ

Дариға жеңгеміз дің �зі  аяғынан тік 

тұрып, кемшілік жібермеуге тырыса-

тын. Ал қасында күндіз-түні бірге болған 

Мұқағалимен пікір қайшылықтары �рбуі 

мүмкін еді ғой. Қызығы сол, олар 30 күнді 

жаймашуақ қалыпта �ткізген. 3н менен 

с�з мінсіз үйлескен. Соның арқасында 

ғажап туындылар күн сайын тұсауын 

 кескен. Мұны қайталанбайтын ұлы оқиғаға 

теңеуге болады.

Оларды бұдан да биік жаңа белестер 

күткен еді. Алайда үлгермеді. Ақын 45 

жасында қыршын күйінде дүниеден озды. 

Қазір ән шығарушылар ақыннан қалған 

мәтінді түзеп қиналмайды. Бәрі  дайын 

�лшемде тұрған дүниелер. Мұқағали 

�леңдерінің кез келгенін шертіп қалсаң, 

сыңғырлаған ғажайып үн шығады.

– $кеңіз $біл Дәлденбайұлы Мұқағали-
дың мұғалімі болыпты. Ол туралы не айта-
сыз? 

– 1950 жылдардың аяғында Қарасаздың 

бір топ баласы Нарынқолға ауысады. 

Мектеп-интернатқа орналасады. Арасын-

да Мұқағали да болған. Үлкен �мірге осы 

жерден түлеп ұшқан. Физика-математика 

пәндерінің мұғалімі, мектеп директоры 

қызметін атқарған менің әкемнің қолынан 

аттестат алыпты.

Оқырмандарға түсінікті болуы үшін 

әкем 3біл туралы айта кетейін. Ол кісі 

нағыз ұстаз – білімді, парасатты, ұстамды 

жан еді.

Қазақша, орысша екі тілге жүйрік. 

3деби, тарихи кітаптарды да к�п оқитын. 

Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері. 

Кезінде КПСС Орталық Комитетінің 

бас хатшысы Л.И.Брежнев «Кіші жер» 

деген кітап жазды. Менің әкем де сол 

«кіші жердегі» майданның бел ортасын-

да жүріпті. Ал анам Мариям Айтіленова 

Қостанайдың қызы. Орыс тілінің мама-

ны. Бүкіл аудандағы «Ленин» орденімен 

марапатталған жалғыз мұғалім. 

Біздің үйге алматылық ғалымдар мен 

Саралжын совхозына директор болып 

барған кезі екен, Сағынның үйінде 

отырған кезде Хамит Ерғалиев: «Айна-

лайын, Т�леген, мен Мұхиттың еліне 

келіп отырмын, Ақбақайда Мұхиттың 

зиратына барып, топырақ салып, дұға 

оқысақ, Мұқағалиға к�рсетсек деген 

ойым бар еді» дей берген кезде Т�леген 

ағамыз: «Мен оны жоспарлап қойған 

едім, сыртта машина дайын, жігіттерім де 

жол сапарына әзір» деп қонақтарды зират 

басына апарады. Бұл табиғаттың керемет 

тамаша кезеңі болса керек. Қалдығайты 

мен Жақсыбай �зендері арнасынан шыға 

тасып, бозторғай шырылдап, құстар 

сайрап, сымға тізілген қарлығаштар 

ән салып, секіре ойнақтаған қозы-

лақтар дала күйін жарыса ойнап жатқан 

секілді болған. Ақбақайдағы Мұхит 

зиратының басында Хамит Ерғалиев 

�зі құран оқыған. Т�леген Себеповпен 

бірге бас зоотехник, әнді жақсы айтатын 

Ғаппар Кереев мен директордың орын-

басары Амантай Сүлейменовтер (бойы 

1метр 90 см, салмағы 140 кг) барған 

болса керек. Мұқағали табиғаттың та-

маша к�рінісіне тамсанып, осы екеуінің 

қасына жақындап келіп былай деп �лең 

оқи ж�нелген:

Саралжын деген ел екен,

Ақбақай деген к�л екен.

Аққу-құсы к�п екен,

Айнала толы гүл екен.

Аялап ата мекенін,

Қызғыштар қорып жүр екен.

Салттары да дүр екен,

Жігіттері де ірі екен 

Махамбеттер мен Мұхиттар тірі екен 

әлі тірі екен...

«Ақиық ақынның т�гілте жырлаған 

әдемі шумақтарын біз сол жерде-ақ жат-

тап алдық» деп отыратын Т�леген ағамыз.

 Осы бір �лең жолдары жыр жүйрігі 

Мұ қағали Мақатаевтың біздің елге ат 

басын тірегенде Мұхит бабамызға қой-

ған Ақбақайдағы ескерткіші іспеттес. 

 Ұр паққа үлгі болар бір �леңнің тарихы 

осы. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ, 
фотосуретші

Батыс Қазақстан облысы

Күн батты ма, түн келді ме, таң атты ма қайтадан,

Құдіретті тірлігіңе кірістің бе қайта, Адам?

Ар ма, �мір, бар елемді баурына алып шайқаған!

3рбір әрпі қанға шомған тарихына қараңдар,

Отырардай опат болған қала жоқ па, жараңдар?

Тату-тәтті бармысындар, армысыңдар, Адамдар!

3лем – дархан, саялаңдар, бәріңе де орын бар,

Қорған емес, салтанатты, сәнді сарай соғыңдар.

Ей, Адамдар, сендер тату, сендер тату болыңдар!

Анамыз – Жер, сол Анадан жаратылдық, туыстық,

Алайда біз қан да т�ктік, қалжырадық, ұрыстық...

Армысың, сен, арамызда жалғыз перзент – Тыныштық!

Мұқағали
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ANA TILIН А М Ы С   Н А Й З А Ғ А Й Ы
(Басы 1-бетте)

Және оның к�пшілігі арамызда жүрген 

к�зі тірі желтоқсаншылар болуы тиіс. Бұлай 

дегенде к�теріліс барысында басқалар үшін 

�з �мірін құрбан еткен, денсаулы ғын 

жоғалтқан басқа да батырларымыздың 

қаһар мандығын жоққа шығару емесін 

түсіндіріп жату артық. Осы уақытқа дейін 

мұндай жоғары атақ жалғыз-ақ адамға – 

марқұм Қайрат Рысқұлбековке (1996 ж) 

берілді. Ең қызығы, бұл атақ Желтоқсан 

к�терілісінің саяси-құқықтық мәртебесі 

нақты белгілі болмай тұрғанда тапсырыл-

ды. 

Ал, енді мұндай жоғары атаққа кімдер 

лайықты дегенде, біздің пайымдауымыз 

бойынша, оған: 

– ең алдымен, халықтың жаппай 

қарсылығына белсене қатысып, жоғары 

азаматтық ерлік к�рсеткені, намысты 

ту етіп, Қазақстанның еркіндігін қорғау 

барысында тоталитарлық-коммунистік 

режимнің құрбаны болған Ербол Сыпатаев, 

Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова 

(бәрі де қайтыс болған соң); 

– сонан соң Желтоқсан к�терілісінде 

ерлік пен батырлық к�рсетіп, еліміздің 

дербестігі мен еркіндігі жолында азап 

шеккен, Қазақстан халқының абыройы 

мен мәртебесі үшін күрескен, Халық 

қаһарманы Қ.Рысқұлбековпен тергеу изо-

ляторда бірге болған, жала жабылып ұзақ 

мерзімге сотталған Түгелбай Тәшенов, 

Жамбылбек Тайжұмаев, Қайыргелді 

Күзембаев және Мырзағұл 3бдіқұлов;

– Қазақстанның дербест іг і  мен 

бостандығы жолында айрықша азаматтық 

ерлік жасап, батырлық пен патриотизмнің 

ү л г і с і н  к � р с е т к е н і ,  к � т е р і л і с т і 

ұйымдастыруға ұйытқы болып, қарсылық 

танытуға алғашқы болып шыққаны 

үшін Құрманғазы Айтмұрзаев, Үсіпхан 

Сейтімбеков, Бақтыбек Иманқажаев, 

Аманбай Қанетов, Мейрамғазы Қасенбаев, 

С е р і к  Ж ұ м а д і л д а е в ,  А . Ж ұ м а ш а е в , 

Р.Тоқтышева, Қ.Байбеков, тағы басқалар;

– еліміздің игілігі  мен еркіндігі 

 жолында табандылық к�рсетіп, әділеттілік 

пен гуманизмнің �мір сүруіне мол еңбек 

сіңірген, осы мақсатта азаматтық пен 

патриотизмнің, интернационалистік биік 

мақсаттың үлгісін паш еткені үшін Хасен 

Қожа Ахмет, Жансая Сабитова (алғашқы 

сотты болған кісі), Мұхтар Шаханов, 

Жұбан Молдағалиев (қайтыс болған соң), 

Александр Княгинин (қайтыс болған 

соң) әбден лайық деп есептейміз. Егер 

бұл жоғары атаққа тұрғындар тарапынан 

басқа ұсыныс-тілектер түсіп жатса, оны да 

қарастыруға болады. 

Одан кейінгі бір мәселе – Желтоқсан 

к�терілісі барысында моральдік қысым 

к�ргендер мен жазықсыз жапа шеккен-

– Корпорацияны құрудағы мақсат не 
болды?

– Қазір �мір басқаша дамуда. Ғалам-

торсыз күн кеше алмайтын болдық. Техни-

ка, технология жаңарып, жаңғырып  жатыр. 

Байланыс түрлерінің �суі қарқынды. 

Бұл түсінікті де. Қазіргі таңда уақыт �те 

бағалы. Адамдар қай істің де жедел, тез 

бітуіне мүдделі. /йткені заман ырғағы 

осылай әрекет етуді талап етуде. Уақытқа 

бағынбаса тағы болмайды.Қазір арқаны 

кеңге салып, алаңсыз жүретін ке зең 

емес. Оның үстіне бәсекелестік  за маны. 

/згелерге, әсіресе әріптестерге есе жі бер-

мейтін уақыт.  Осыны түсініп біз іскер аза-

мат, бүгінгі �мірдің жай-жапсарына жете 

қанық, басшымыз Нарымбек Рымғали ұлы 

Аринфендиннің жанына бір топ жігіттер 

жиналдық. «/згелердің жаса ға нын бізде 

жасайық. Қайта артық етіп істейік» де-

ген ой ортаға тасталды. Идея авторы – 

 Нарымбек Рымғалиұлы. Неден, нені бастау 

керек? Қазір IТ технологияның қарыш тап 

дамып отырған заманы. /йткені мұның 

болашағы �те зор. Осы салаға к�ңіл ауды.

«Тәуекел» деп қолға алдық. Қашанда 

к�з қорқақ, қол батыр. Дұрыс істеппіз. Бір 

жылдың �зінде тәп-тәуір к�рсеткіштерге 

қол жеткіздік. 

– Корпорацияның аты AIO деп аталады 
екен. Бұл не мағына береді? 

– Үш с�здің жиынтығы ғой – All in one. 

«Барлығы бір жерде» дегенді ұқтырады. 

Адамға қажет қызмет түрлері бір жерде 

топтастырылғанын білдіреді. 

– Сонда сіздер инновациялық мобильді 
қосымшалардың шығарушысы болдыңыздар 
ғой...

– Дәл солай. Бұған қосатынымыз, тек 

Қазақстанға, �з елімізге қажет қосымшалар 

емес, халықаралық деңгейдегі деген 

мәртебеміз бар.

ҮЛКЕН НАРЫҚҚА 
ШЫҚҚЫМЫЗ КЕЛЕДІ 

Жанболат ТӘШЕНОВ, 
«AIO корпорациясының» вице-президенті:

Біз сөз еткелі отырған «AIO корпорациясының» құрылғанына көп уақыт болған 
жоқ. Бір жылдан сәл астам ғана мерзім. Бірақ соған қарамастан тындырған істері 
ауқымды. Пандемия уақытында қол қусырып отырмағандары байқалады. Өмірге 
пайдалы тың идеяларды ойластырып, оларды іс жүзіне асыра білген. 
Біз жақында осы компанияның даму жөніндегі вице-президенті Жанболат Тәшенұлы 
Тәшеновке жолығып, көкейіміздегі сауалдарымызды қойғанбыз. Осы шағын әңгіме 
оқырмандар назарына ұсынылып отыр.

– Енді шығарған !німдеріңізге тоқ-
талсақ... 

– 3зірге бесеу. Олар SvistOK, AIO 

messenger,  Microphone, SuperWork, 

M e d A p p .  Б а р л ы қ  қ о с ы м ш а л а р 

Dart, PHP, JavaScript компьютерлік 

б а ғ д а р л а м а л а у  т і л і м е н  ж а з ы л ғ а н . 

Осылардың кейбіреу лерінің қызметіне 

тоқталып �тейін. Microphone міндеті 

іс-шараларды ұйым дастыруда к�мек 

беру. Бұл түсінікті  болар деп  ойлаймын. 

 Мекемеде  немесе отбасыңда атап �туге 

тиіс  шаралар  болатыны белгілі. Сондай 

кезде Microphone таптырмас к�мекші. 

Жұмысқа орналасу үлкен мәселе екенін 

білеміз. Мұндай жағдайда  SuperWork 

қызметін пайдалана аласыз. Яғни жұмыс 

іздеуші мен жұмыс беруші тікелей қарым-

қатынасқа шыға алады. SvistOK-қа 

келейік. Оның қызметіне сұрау салу, 

іздеу, қоңырау шалу кіреді. Бірнеше 

секундтың ішінде қажетті хабарлама-

ларды тауып, жарнама берушілердің 

н�мірлерін жинақтайды. SvistOK-тың 

артықшылықтары не? Нақты клиентті 

табу, к�пшілікке роботтандырылған 

 дауысты хабарламаны жібере алады,15 

 секундта 10 000 клиентке қоңырау 

шала алады, яғни Call Centre қызметін 

атқарады. Қосымшадан шықпай сатушы-

мен уатсап, телефон және электрондық 

пошта арқылы хабарласуға болады. Затты 

анықтап, оны ғаламтордан тауып алады. 

Сосын іздестірудің нәтижесін к�рсетеді.

AIO messenger – ақылды chatbot функ-

циясы бар ақысыз жоғары жылдамдықтағы 

хабарлама және қоңырау қызметі . 

Қаладағы 1 000 000 қолданушымен 

с�йлесу мүмкіндігін береді.Қолжетімді 

бағамен бейнеконференция алаңы бар 

барлық қосымшалармен байланысты 

мессенджер.

MedApp – медицинаға қатысты. Бола-

шақта MedApp-ты медициналық орта-

СЕРПІН

лықтар пайдаланатыны анық. Мәселен, 

кез келген елден қосымша арқылы білікті 

дәрігер тауып алып, мультаудар машы 

арқылы онлайн кеңес алуға мүмкіндік бар.

– Мультаудармашыларға нақты тоқтала 
кетсеңіз? 

– Жоғарыда аталғандай барлық 

мобильдік қосымшада мультаудармашы-

лар бар. 3зірге жеті тілде. Мұның мәнісі 

мынада. Мысалы сіз қазақша Америкадағы 

ағылшын тілді азаматқа жазба жолдадыңыз 

дейік. Мультаудармашы сол мезетте 

қазақшаңызды ағылшыншаға аударады да, 

әлгінің ағылшынша жауабын сізге бірден 

қазақшалап жеткізеді. Біздің әлемнің 175 

мемлекетінде авторлық құқымыз бар. 

Мультаудармашы келешекте сол елдердің 

тілімен жұмыс істейтін болады. 

Корпорация қарамағында отыз кәсіби 

IT инженері барын айта кеткім келеді. 

Жуық арада олардың санын елу беске 

к�бейтуді к�здеп отырмыз. /німдерді 

әзірлеу ісімен т�рт топ айналысады. 

– Корпорация қызметін әлеуметтік 
бағыттағы бизнес деп айта аламыз ба?

– /зіміздің де к�здегеніміз осы. 

Ж ұ р т ш ы л ы қ қ а  ә л е у м е т т і к  ж а ғ д а й 

 жасау ісіне тамшыдай болса да үлес 

қосу. Ең  бастысы, отандық IT сала-

сын халықаралық деңгейге к�теру. 

Дарынды мамандарға қолдау к�рсету. 

3леуметтік нысандар, медициналық 

мекемелер, жағдайы т�мен тұрғындарға 

баспана салу ісіне лайықты үлес қосу да 

 басты мақсаттарымыздың бірі. Халықты 

жұмыспен қамту мәселесіде назарымызда. 

Қазіргі уақытта компанияда 50-ге жуық 

азамат қызмет жасайды. Жақын арада 300-

ден – 500-ге дейін менеджерді ресми түрде 

жұмысқа алу жоспарда бар.  

Мәселен, үй шаруасындағы, декреттік 

демалыста отырған аналар, студенттер мен 

зейнеткерлердің �зі қосымшалардың агент 

мәртебесін алып, рефералдық сілтеме 

арқылы жақсы табыс таба алады. 

Қазіргі уақытта барлық тұтынушылар 

мобильді қосымшалар мен әлеуметтік 

желілерді (медианы) пайдаланады. Бұл жер 

сіздің компанияңыздың танымалдылығын 

арттыруға, тұтынушылар базасын кеңейтуге 

және сәйкесінше қосымша пайда табуға 

болатын нарықтың орасан зор сегменті. 

Егер сіздің бизнесіңіз біздің мобильді 

қосымшалардың бағыттарына жататын 

болса, онда бұл сізге бәсекелестердің 

фонынан к�рінуге, жаңа клиенттерді 

тартуға және Қазақстан аймақтарына, 

ТМД-ға және шет елдерге таралуға тамаша 

мүмкіндік болмақ.  

– Елімізде филиалдарыңыз бар шығар?
– Бас офисіміз Алматыда. Атырау, 

Ақтау қалаларында б�лімшелеріміз бар. 

Таяу уақытта Нұр-Сұлтан, Шымкент 

шаһарларында ашылады. Ары қарай 

ТМД елдерінде, Түркия, БА3, Еуропада 

жалғаспақ.

Филиалдарды ашқандағы мақсаттың 

бірі – к�пшіліктің компанияның үлесін 

алып қалуларына мүмкіншіліктері бар. 

Даму үстіндегі құрылым. Бізде инвес-

торлар  түскен пайдадан әр ай сайын 

үлестерін алып отырады. Компания 

ұлғайған сайын табысы да �сіп  отыратыны 

белгілі. Алдымыздағы к�ктемге дейін 

корпорацияның жеті �німін үлкен нарыққа 

шығармақшымыз.

– Қол жеткен жетістіктеріңіздің баға-
лануы қалай?

– /ткен жылдың 1 қазанында  Лондонда 

«Үздік-100. Жетістіктер-2020» форумы 

�тті. Бар құжаттарымызды, �німдерімізді 

тапсырдық. Форумға 30 мемлекет қатысты. 

Нәтижесінде «Экономика және бизнес» 

аталымы бойынша үздік мекемелер мен 

ұйымдар тізіміне ендік. Тиісті медалін, 

кубогын берді. Тағы бір табысымыз – 

Оксфорд университеті үздік менеджмент 

бизнес және халықаралық сапа стандарты-

на сай келетіндігі үшін компанияны Сапа 

сертификатымен марапаттады. Компания 

президенті «Жыл менеджері» атағына ие 

болды. Университет профессорлары біздің 

�німдерге жоғары баға беріп, әлемде жоқ 

жоба деп таныды. 

– Rз істеріңізге риза екендеріңіз бай қа-
лады. Соған қарағанда алда белгілеп отырған 
жоспарларыңыз да ауқымды сияқты...

– Оныңыз рас. Адам қолға алған ісінің 

нәтижесін к�ргеннен кейін тың-күш-

қуат алып, алға ұмтылып отырады екен. 

3лгінде  тілге тиек еткенім атқарылар жұ-

мы сымыздың жиырма-отыз пайызы ғана. 

Компания корпорация жұмысын 

 инвесторлар үшін де, пайдаланушылар 

үшін де, жарнама берушілер үшін де тар-

тымды ететін қызметті жүзеге асырып 

келеді.Қазіргі таңда «AIO Corporation» 

ЖШС мобильді қосымшаларының кіріс 

үлесін сататыны туралы хабарлайды 

және нарық талап еткен инновацияларға 

инвестиция салуды ұсынады. 3лемдік 

ауқымдағы IT-жобаларға пайдалы инвес-

тицияларды жасай отырып, сіз �зіңізді 

ұзақ мерзімді  пассивті  кірістермен 

қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен 

қатар белгілі бір сегменттердің �мір сүру 

сапасын жақсарту бойынша әлеуметтік 

маңызды бағдарламаларды жүзеге асыруға 

к�мектесе аласыз. Қазіргі біздің бизнес 

серіктестер �з үлестерінен ай сайынғы 

дивидендтер алып отыр. Үлес сатып алу 

жүйесі заңгердің қатысуымен, келісім-

шарт арқылы бекітіліп, салықтың барлық 

түрлері т�ленуде. 2020 жылдың �зінде кор-

порация мемлекетке 33.732.978 тг салық 

т�леді. Алғашқы жұмыс жылы үшін мұның 

�зі үлкен к�рсеткіш. 

Нысана еткен ауқымды жоспарлары-

мыз бар. Білек түріп, соған кірісеміз.

***

Аталған корпорация қызметкерлерінің 

берекелі істері к�ңілге қуаныш ұялатады. 

Олар �німдерін тек �з елімізге ғана емес, 

шет елдер нарығына шығарғысы келеді. 

«3лемде мұндай жоба  жоқ», «3лемді 

«жауласақ» дегенді айтып қалды. Және 

�здері бұл с�здеріне сенімді. Біздікі тек: 

«Оң болсын!» деу. Сонау заманда Ресей 

империясының патшайымы Екатерина: 

«Қазақтар �здерінің кім екенін білсе, 

әлемді жаулап алады» депті деген бір с�з 

бар еді. Біздің қазіргі қазақтың білгір де 

алғыр жігіттері жаңа да соны технология-

мен әлемді таңғалдырып жатса бұл ел үшін 

мерей емес пе?! Осы ниет іске асқай деп 

тілейік. 

$ңгімелескен
Нұрперзент ДОМБАЙ

дерге, сотты болғандарға �темақы т�леу, 

әлеуметтік қолдау к�рсету. Айтып �тейін, 

Желтоқсанға әділ баға берілуін және 

заңның шығуын асыға тосып жүргендер, 

негізінен, осы санаттағы адамдар, яғни 

қандай да бір жәрдемақыға, әлеуметтік 

қолдауға мұқтаж азаматтар болса – осылар. 

Осы орайда бір ұсыныс. Мысалы, Үкімет 

соңғы уақытқа дейін Жеңіс күніне байла-

нысты Екінші дүниежүзілік соғысының 

ардагерлеріне бір реттік жәрдемақы 

 немесе пәтер, авток�лік кілттерін  табыс-

тап жүрді. Біздіңше, Тәуелсіздік және 

Демократиялық жаңғыру күніне орай 

Желтоқсан ардагерлеріне де осындай 

бір реттік әлеуметтік қолдау к�рсететін 

мезгіл жетті. /йткені олар Қазақстан 

мемлекетінің дербестігі мен тәуелсіздігі 

үшін күресіп, қуғын-сүргінге ұшыраған, 

моральдық қысымға түскен, соның 

 зардабын тартқан азаматтар екенін естен 

шығармаған ләзім.

Осы жерде астын сызып айтатын нәрсе, 

1986 жылғы Желтоқсан к�терілісі бары-

сында «советтік жазалауға» ұшырағандар, 

зардап шеккендер, сотталғандар �здерінің 

моральдық қысым к�ргені үшін �темақы 

талап етуге құқылы болғанымен, �темақы 

т�леу-т�лемеуде заңдық тұрғыдан к�птеген 

қиындықтар бар. /темақы т�лену міндетті 

болу үшін, ең алдымен, к�терілістің шын 

мәніндегі саяси-құқықтық мәртебесі 

а н ы қ т а л ы п ,  б а ғ а л а н ы п ,  о л  з а ң д ы 

күшіне ену керек. Міне, содан кейін 

ғана желтоқсаншылар «советтік жаза-

лау» барысында қуғын-сүргін к�ргендер 

үшін �темақы т�леуді талап ете алады. 

Тағы бір мәселе – желтоқсаншы қыз-

жігіттер мұндай материалдық �темақыны 

Ресей Федерациясынан да талап етуге 

құқылы. /йткені Ресей бұрынғы КСРО 

империясының мұрагері болып табыла-

ды. Бұл не деген с�з? Яғни Кеңес Одағы 

режимі заманындағы қызыл үкімет жет-

кен кез келген жетістіктерімен қатар, ол 

жіберген қателіктері мен кемшіліктердің 

баршасына бүгінгі Ресей Федералдық 

үкіметі жауапты. Бірақ ауқымы мен 

қасіретіне қарамастан КСРО тарапынан 

жасалған кез келген   саяси қылмыс, яғни 

жаппай репрессиялардың саяси-құқықтық 

мәртебесі ресми түрде анықталып, ол 

халықаралық тұрғыдан мойындалуға 

тиіс. Мойындалмаса, ол заңсыз болып 

есептеледі. Олай болса Ресейден �темақы 

талап ету де қазірше бос әурешілік деген 

с�з. Халықаралық сотқа жүгінсеңіз де, осы 

мәселе андағайлап алдыңыздан шығады, 

олар шешімді ресми мәртебеге сүйеніп 

шығаратыны анық. Мәселенің негізгі 

мәнісі осында жатыр.

Алайда ресми мәртебеге қол жеткізу 

бізге оңайға түспейтін сияқты. Тоқпағы 

күшті кеңестік идеология бізге дербестікті 

емес, дәрменсіздікті, еркіндікті емес, 

құлдық психологияны,  жеке  басқа 

табынушылықты санаға сіңіруге тырысты 

және соған үлкен күш салды, мәжбүрледі. 

Сол текке кетпепті. Міне, отыз жылдық еге-

мен тарихы бар посткеңестік елдердің әлі 

күнге артына жалтақтай беретіні, тәуелсіз 

шешім қабылдарда ширақ қимылдаудың 

орнына Мәскеудің қас-қабағын бағуға 

тырысытыны сондықтан. Одан Қазақстан 

да ада емес.

Естуімізше, Қазақстан тарихының 

тәуелсіз, азат қоғам, жаңа к�зқараспен 

қаруланған іргелі 20 томдық шежіресі 

 жазылып жатқан к�рінеді. Бізді ойлан-

дыратын мәселе – осы 20 томдықта 1986 

жылғы Желтоқсан шындығы әділетті 

к�рініс таба ма? Ақиқат тұрғысынан жазы-

ла ма? 3лде, осыдан отыз бес жыл бұрын 

отаршылар тықпалап, санаға сіңіріп, 

белгілеп беріп кеткен күйінде қала бере ме?

Осы орайда бір нәрсені айтып �тсем 

деймін. Кеңес заманында мемлекеттік 

тапсырыспен тарих жазу, кітап шығару 

тәжірибесі  болды. Мысалы, «Қазақ 

тарихының» 5 томдығы, «Қазақ  совет 

энциклопедиясының» 10  томдығы, 

Ғ.Мұстафиннің «Қарағандысы», басқа 

да түрлі іргелі еңбектер мен к�ркем 

шығармалар отаршылардың к�зқарасы 

тұрғысында жазылды. С�йтіп, тек  Ресей 

и м п е р и я с ы н ы ң  м ү д д е с і н  к � з д е г е н 

дүниелер жарнамаланды, міне, біздің буын 

тарих пен әдебиет теорияларын сол жарна-

ма дүниелерден оқып-үйренді. Оның бәрі 

енді �ткен шақ, келмеске кеткен уақыт. 

Бүгінгі біздің �мір сүріп отырған ортамыз 

басқа, қоғам тәуелсіз, к�зқарас азат, жаңа 

сипаттағы Қазақстан мемлекетінің мүддесі. 

Президентіміз Қ.Тоқаевтың биылғы 

жылдың басында «Еgemen Qazaqstan» 

газетінде жарық к�рген мақаласындағы: 

«3рбір халық �зінің арғы-бергі тари-

хын �зі жазуға тиіс. Б�тен идеологияның 

жетегімен жүруге болмайды. Ұлттық мүдде 

тұрғысынан жазылған шежіре ұрпақтың 

санасын оятып, ұлттық жадын жаңғыртуға 

мүмкіндік береді» деп атап к�рсетуінде 

осындай гәп бар. Олай болса, еліміздің 

бірінші басшысы �зі айтып отырғандай, 

Қазақстанда қандай да бір ғылыми, тарихи, 

к�ркемдік-танымдық, ғылыми-к�пшілік, 

энциклопедиялық кітаптар жазылса, 

ол жаңа сипаттағы тәуелсіз мемлекет 

тұрғысынан жазылуы керек. 

/ткенде бір жиында атағы дардай 

ғалым ағамыз: «Желтоқсан к�терілісінің 

әлі ғылыми негізі қаланған жоқ, оған 

уақыт керек» деп қарап отыр. Күлесің бе, 

жылайсың ба? Түсінгенге, к�терілістің 

тарихи орны мен р�лін анықтау, қорыту, 

тиісінше бағалау 35 жыл аз уақыт емес. 

Сонда оның ғылыми негізін қалауға тиіс 

тарихшы-ғалымдар осы уақытқа дейін 

қайда қарап жүрген?

С о ң ғ ы  м ә с е л е  –  Ж е л т о қ с а н 

к�терілісінің рухын к�теру, яғни қазақ 

жастарының жаппай патриотизмін 

 насихаттау, оны ұрпақтың жүрегіне 

жеткізіп,  тәрбиелік мәнін ұлықтау. 

/йткені халықтың ерлік шежіресін жазу 

мен оны к�пшілікке шынайы жеткізу 

жас жеткіншектердің отаншылдық, 

мемлекетшілдік сезіміне әсер етпей 

қоймайды. Айтпағымыз, қазақтың ерлік 

шежіресінің бір б�лшегі ретінде Желтоқсан 

к�терілісіне  байланысты деректерді 

мектеп бағдарламасы мен оқулықтарға 

енгізу мәселесінде әлі  кемшін нәрселер 

к�п. Мәтіндер ала-құла, тіпті бірін-бірі 

жоққа шығаратын мәліметтер де кездесіп 

қалады. Осы керағар мәліметтерді бір 

ізге түсіру жұмысы сұранып тұр. Сонда 

ғана олар аталған ұлт-азаттық жолындағы 

к�терілістің мән-маңызын, қасиетін, 

қасіретін, тәуелсіздігіміздің басындағы 

«алтын к�пір» болғанын терең түсініп, 

қастерлеп, қадіріне жетеді деп сенеміз.

Ойымды нақты ұсыныспен бекітейін. 

Біздің елімізде Қазақстан ЖОО-ның 

Қоғамдық кеңесі деген ұйым жұмыс 

істейді. Бұл ұйымның барлық облыс 

орталықтарында б�лімдері бар және оған 

барлық ЖОО-ның басшылары мүше.  1986 

жылғы Желтоқсандағы халықтың жаппай 

батырлығы мен қаһармандығы жастарға 

патриоттық тәрбие берудің негізгі �зегі 

ретінде неге осы кеңесте талқыланбайды? 

Желтоқсанды ұлықтау туралы шешім неге 

осында қабылданбайды? Қалай дегенде, 

осыдан 35 жыл бұрын тоталитарлық-

жандарымдық режимге алғаш қарсы 

шығып, Мәскеу ұлықтарынан қаймықпай 

Қазақстанның дербестігі мен тәуелсіздігін 

талап еткен толқулардың басында студент-

тер тұрды емес пе? Оны ұмыту мүмкін бе?! 

Ж О О  б а с ш ы л а р ы  т ы м   б о л м а с а 

 жылына бір рет – 17 желтоқсан күні 

ұжымы мен студенттерін соңына ертіп, 

жасқазақтардың қаны т�гілген  Республика 

алаңына барып,  «Тәуелсіздік»  пен 

«Бостандық таңы» ескерткіштеріне гүл 

шоқтарын қойып, тәу етіп, осы үрдісті 

«азаматтық арылу» дәстүріне айналдырып 

жатса, Тәуелсіздікке алтын к�пір болған 

Желтоқсанды ұлықтауда, сол арқылы 

жастарға патриоттық тәрбие беруде оның 

бұдан артық қандай тиімді жолы болмақ! 

Бұған ЖОО кеңесі қандай уәж айтар екен?..

Биыл ғасырлар  бойы тапталған 

ұлттың ар-намысы, ұлт рухының бас 

к�тергеніне 35 жыл толып отыр. Аз ба, 

к�п пе, бұған дейін к�теріліс турасындағы 

түрлі к�зқарастар, бұқпантай, жалтақ 

пікірлер де болды. Қазір заман �згерді, 

қоғам пісіп-жетілді, уақыт �з талапта-

рын алға шығарды. Ендігі жерде Қазақ 

тарихы, соның бір б�лшегі Желтоқсан 

к�терілісінің тарихи р�лі мен орнын, 

мән-маңызын қорыту, айқындау ж�нінде 

билік тарапынан да жаңаша к�зқарастар 

қалыптаса бастады, саяси батыл бола 

бастады. Қысқасы, қалың жұртшылық 

Желтоқсанның 35 жылдығында биліктен 

осындай ниетке толы, ақылға қонымды, 

нақты тарихи фактілерге сүйенген, терең де 

байсалды шешім күтеді. Біздің ойымыз ша, 

бұл жерде үлкен мемлекеттік деңгейдегі 

идеологиялық жұмыстың қазақ ұлтына 

 деген бетбұрысының кезеңі болуы тиіс.

Тәуелсіздік мұраты – елдікті де, ерлікті 

де лайықты бағалай білуде. Ел – ерсіз, 

ер – елсіз болса тәуелсіздігіміз де қадірсіз. 

Осыны ұмытпайық. 

Болат ШАРАХЫМБАЙ                                                                                                               

Н А М Ы ССССССССССССС    Н

ЕРЛІКТІ 
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ойшыл болу керек. Бұған оның ақындығы да 

жәрдемдескені с�зсіз. Ақын дегеніміздің �зі, 

ең алдымен, айналасына бейжай қарай ал-

майтын беймаза жан емес пе. Аманхан аға да 

қоғамның тұрақтылығы мен мемлекеттіліктің 

бекемдігіне сына қағар озбырлық пен кемістікті 

тап басып танып, сынап-мінеп, түзетуге  барын 

салатын. Оқырман құлағын елең еткізіп, 

к�кейіндегіні д�п басатын салмақты мақала-

сұхбаттар басылымның беделін арттырды. 

Жаттандылықтан, жалаң жадағайлықтан 

қашып, жаңа үрдіске бет бұру үшін тосын да 

терең пікірлерімен танымал авторларды тартты. 

Белгілі қоғам қайраткерлері Амангелді Айталы, 

3бдіжәлел Бәкір, Мырзагелді Кемел, Жақан 

Молдабеков сынды парасатты ой иелерінің 

мақалалары журналдың мазмұнын мәнді етті. 

Елге танымал аузы дуалы ағалармен қатар 

жас буынға жауапкершілігі мол жүк арту да 

Аманхан ағаның ерекше қасиеті еді. «Шәкірт 

тәрбиелеу – пейілдің кеңдігі» дейді, ол кісінің 

айналасынан талапты жастар легі еш үзілмейтін. 

Саясаттанушы Сейілбек Мұсатай, психолог 

ғалым Жарас Сейітнұр, ақын-журналист Айнұр 

Т�леу, осы жолдардың авторы, сондай-ақ қазір 

қаламы жүрдек журналиске айналған Ақбота 

Исләмбек пен Назым Самет, телеарнадан орын 

тапқан Жәния 3бдібек, тағы басқа к�птеген 

ақын-журналист қыз-жігіттер –  Аманхан 

3лімұлының шәкірттері. 

Мемлекетшілдік қасиет, ұлттық мүдде 

ұғымдарын кемел түсініп, бойына дарытқан 

Аманхан аға бұл ұстанымды бізге де ұғындыруға 

тырысты және онысы босқа кеткен жоқ. 

Ол кісінің жастарға берген бағыт-бағдары 

да,  тақырыптары да  тек  мемлекет,  ұлт 

т�ңірегінде �рбитін. «Бізге бір күндік �тпелі 

тақырыпты жазу жараспайды, біз жүз жылдық 

мәселені жазуымыз керек» дейтін үнемі. Бас 

редактордың басшылығымен журнал қазақ 

тарихының ашылмаған беттерін ақтарды, 

ұлттық философияның, психологияның, 

әлеуметтанудың қоясы жабық мәселелерін 

қозғады, қазақтануды індете жалғастырды. 

Қазақстанның ұлттық идеясы, қазақтың ұлттық 

мінезі, ұлттық идеология, бүкіл саладағы ұлт 

мәселесі – бұның барлығы А.3лімұлының 

түрткі болуымен журналда жиі әрі жан-жақты 

к�терілген тақырыптар. Ол кісі басшы ретінде 

жалаң теориялық басылым емес, тереңнен 

ой қозғайтын, қазақтың рухани-мәдени хал-

ахуалын к�теріп, халықтың қамын жейтін, 

жоғын жоқтайтын журнал жасағысы келді және 

жасады. Бұл жылдары «Ақиқаттың» �з аудито-

риясы – зиялы оқырман қауым  қалыптасты. 

3сіресе, «Келелі кеңесте» к�терілген �зекті 

дүниелер қазақ қоғамының ең күрделі де т�тенше 

маңызды мәселелерін қозғап, оны шешудің жол-

дарын ұсынуымен ұтымды болды. Айтпақшы, 

«келелі кеңес» атауын «д�ңгелек үстел» деген 

к�шірме с�зден г�рі ата-бабамыздың �з с�зі 

деп ұсынған да Аманхан ағамыз болатын. /ткір 

пікірлер мен тың тұжырымдар, шынайы деректер 

айтылған, әр саладағы кәсіби, білікті сарапшы-

лар қатысқан бұл отырыстар журналымыздың 

құнды мұрағатына айналды. Кейде жазылған 

жайттар сол күйінде қалып, шешімін таппағанда 

маңдайымыз тасқа соғылғандай күйден шар-

шап, «Аға, осы біздің жазғанымыз біреуге керек 

пе?»  деп күйзеле қалсақ, «енді елу жылдан 

кейін ұрпағымыз архивті ақтарса «мына жур-

налда мынадай мақалалар басылыпты» деп 

қол қусырып қарап  отырмағанымызға риза 

болады» деп жігерімізді қайрап қоятын еді. 

Ол кезде астанамыз Алматы еді. Саяси астана 

ғана емес, 3уезовтер қалыптастырып, Сәбит, 

Ғабиттер жалғап, «60-жылдықтар» алға сүйреген 

�нердің, мәдениеттің, әдебиеттің, БАҚ-тың да 

ордасы еді. Бүгінгідей интернет ресурстар аса дами 

қоймаған мезгіл. Газет-журналдардың бұрынғысы 

бар, жаңасы бар, бұрқырап шығып  жататын. 

Дүңгіршектерге халық кезекке тұрып,  газет 

 сатып алатұғын. /зіміз де сол дүңгіршектерден 

әдеби газет-журнал сатып алып оқитынбыз. 

Мен Д.Мәсімханұлының поэзиясымен «Қазақ 

әдебиеті», «Жас Алаш», «Жұлдыз», т.б. да к�птеген 

мерзімді басылымдар арқылы таныстым. Тегеуріні 

темірдей, тебінгісі болаттай бір топ замандас жас 

ақындардың ішінде Дүкен ақынның пошымы-

мен қатар поэзиясы да б�лек к�рінді. 3сіресе, 

оның  поэзиясында даладай дарқандық, баладай 

аңғалдық бар-тын. Уызына жарыған уыз тіл мен 

мәйегінен ажырамаған маржан с�з жанымыз-

да  жасырынып жатқан бір аңсарды қозғайтын. 

Қалай десек те, біз білмейтін бір сиқыр Дүкен 

Мәсімханұлы жырларынан аңқитын да тұратын.

Содан бері де аттай желіп табаны күректей 30 

жылға жуық уақыт �тті. Біз бастабында  талантты 

ақын деп таныған жас жігіт бүл күнде үлкен ғалым, 

филология ғылымының докторы, профессор 

атанды. Дегенмен де, оның ақындық потен-

циалы артпаса, азаймаған сынды. Оны жуырда 

ақын ның �з қолтаңбасымен қолымызға тиген 

«Сап, сап, к�ңілім» атты жыр жинағы дәлелдейді 

(Алматы, «Алматы-Болашақ», 2020, - 352 бет). 

Жинаққа берілген «Арынды жырдың алкүреңі» 

тақырыбындағы алғыс�зінде айтулы ақын, ҚР 

мемлекеттік сыйлығының лауреаты Несіпбек 

Айтұлы Д.Мәсімханұлының осы уақытқа дейін 

«Жүрекке саяхат» (ҚХР, Үрімжі, 1991), «Семсер 

суы» (Алматы, 1998), «К�кпар» (Алматы, 2003), 

«Алтынның буы» (ҚХР, Пекин, 2006), «Алкүрең 

арман» (Астана, 2008) жыр кітаптарының оқырман 

жүрегінен жол тапқанын айта келіп, «Дүкен ақын 

бүгінде қазақ поэзиясы деп аталатын ұлы сарайдың 

қабырғасына �з қолтаңбасын қашап үлгерді» деп 

жоғары бағалапты. 

Дүкен ақынның да Отанға деген махаббатын 

мына бір сырлы �леңнен байқау қиын емес. 

«Отаныма туды ғой деп, азат күн,

Мен шетелден елге оралған қазақпын.

Шекарадан �тпей тұрған кездегі 

Қиялдағы Қазақстан,

Ғажап-тын».

Бастапқы екі тармақ түсінікті. Д�ңгелек 

дүниенің қай түкпірінде де қазақ бар. Тәңірге тәубе, 

азаттықтың ақ таңымен елге оралып, тәуелсіз елдің 

уығы болып шаншылып, керегесі боп керіліп 

келеді. Бізді ойлантқаны, соңғы екі тармақ. Қандай 

шынайы сезім, неткен Отанға деген сұлу қиял. 

Жүрегіңіз шымыр ете қалады. Осы екі тармақ с�зде 

бүкіл к�ңіл әлеміңіздің алай-дүлейін шығаратын 

сұмдық сұрақтар жатыр. Шынымен де... Мен сол 

мыңдаған сұрақтың жауабын бірнеше с�зге  немесе 

с�йлемге сыйдырып к�рейін. Ол – бодандық, 

жетпіс жылдық езгі, тіл мен ділден айыру үшін 

жасалған үлкен ойрандар, ашаршылық, репрессия, 

Отанды тастап, босып кету... Соңғы екі тармақтың 

зілдей ауыр сұрақтары осындай ойларға жетелейді. 

3йтпесе, қиялыңдағы Отанның болуы да мүмкін 

еді ғой. Тілің, ділің болса, рухың асқақ тұрса, �зге 

бақыт не керек? Дүкен ақынның жүрек түкпіріндегі 

түйіншек ойдың шешімі де осында сияқты.

Д.Мәсімханұлының «Сап, сап, к�ңілім» атты 

жаңа жыр жинағы іштей «Жүректің к�зі», «Арман 

қыз», «Алыс пен жақын», «Ауыл кеші к�ңілді» 

сынды тарауларға б�лініпті. «Арман қыз» б�лі-

міне махаббат лирикалары, «Алыс пен жақын» 

б� лі міне шетелдік, әсіресе қытай ақындарының 

�лең де  рінен аударма, «Ауыл кеші к�ңілді» б�ліміне 

ақын ның осы уақытқа дейінгі жазған ән с�здері 

топтастырылыпты.

Кітаптың шаңырақ артар атанындай к�зге 

шалынатын б�лімі «Жүректің к�зі». Ақынның 

жалпы кітабына енген жырлардың барлығының �з 

арқалар жүгі бар. Дей тұрғанмен, «Жүректің к�зі» 

б�лімінде ақынның елім дегенде елжіреп, жұртым 

дегенде жұдырықтай жұмылатын отаншыл жүрегі, 

азаматтық тілегі аңғарылады. 

Дүкен Мәсімханұлының аталмыш кітабын 

оқып отырып мынадай ойға қалдым. Дүкен 

 поэ зиясына тән сүбелі тақырыптарды б�лектеп 

қарастырған ж�н секілді. Ол, ең әуелі, азамат ақын. 

/йткені оның жырларынан Отан азаттығына, ел 

тағдырына, жер бостандығына бейжай қарамай-

тын асқақ азаматтық үн аңғарылады. 3йдік 

ақын дардың қай-қайсысы болмасын, ел мен жер 

мәселесінде үнсіз қалмаған. Д.Мәсімханұлының 

шала шығармалар мен �лі �леңдерді қорғаштап, 

қолпаштаушыларға жаны қас болатын. Олардың 

алға тосатын әлгіндей мақалына шат-шәлекейі 

шыға ашуланып кейитін. «Талғамды тәрбиелеу 

керек, әйтпесе оның несі талғам?!» деп, тұрпайы 

к�зқарастың ыңғайында кетпей, әдебиетке 

кірпияз қарауға шақыратын. Эстетикалық әсер 

сыйлап, рухани жетілдіретін шынайы әдебиетті 

қызғыштай қоритын. Шын пікірін айтамын деп, 

кейде жаманатты болып қалатыны да әдебиетке 

адалдығының белгісі еді. 3дебиет дегенде айта 

кетелік, бүгінгі күні �міріміздің бір б�лшегіне 

айналған әлеуметтік желіде де белсенді болған 

Аманхан аға жылт еткен жақсы �леңге жалт 

қарап, терең талдауы мен достық рәуіштегі 

сыни с�зін аяған емес. /мірде �те қарапайым, 

ешкімді б�лмейтін, жан баласына жамандық 

ойламайтын ақпейіл ақынмен тікелей таныс 

болмаса да �зіне ұстаз тұтатын, еліміздің түкпір-

түкпіріндегі �леңсүйер қауым қазір де ол кісіні 

сағынышпен еске алып отырады.   

«Ақиқат» журналына алғаш автор ретінде 

атсалысқан менің де журналистикада тұрақтап 

қалуыма тікелей ықпал еткен адам – Аманхан 

3лімұлы. Бастықтығынан г�рі ақындығы  басым 

ағамыз жас ақын-жазушы, журналистерді 

қолынан келгенше демеп,  қабілеті  мен 

қарымына сай шығармашылық жолға  салып 

жіберуге  құрақ ұшып тұратын.   Арнайы 

тақырыптар ұсынып, ізденіске итермелеп, 

жақсы дүние жазуға жетелегені жақсы адамның 

ғана қолынан келетін жанашырлығы деп білеміз. 

Бірде «жемқорлық қазақтың менталитетінде жоқ 

мінез, осының түп-т�ркініне үңілші» десе, енді 

бірде «қазақтың жалқаулығы, қазақтың �кпесі 

ешкімге ұқсамайды, біз осындай дүниелерді 

айтуымыз, жазуымыз керек» деп бағыт-бағдар 

беріп, ж�н-жоба к�рсетіп отыратын. Жанның 

жалғыздығы, қоғамды меңдеген нигилизм, 

шектен шыққан ысырап шылдық және басқа 

әлеуметтік �мір жайлы мақалалар Аманхан 

ағаның тапсырмасымен жазылды.  

Аманхан аға екеумізде �зара бір түсіністік 

бар еді. Содан ба екен, кішісінбей тең к�ріп, 

әдебиет пен тарихтан саясатқа дейінгі түрлі   

тақырыптағы, �згелерге айта бермейтін 

әңгімелерін б�лісетін. Мәскеуде  білім алған 

күндерін сағынышпен еске ала отырып, 

поэзиядағы шабыт пен шеберлік, сыршылдық 

пен шынайылық, к�ңіл күй иірімдері жайлы 

ой-пікірлері, шығармашылықтың қыр-сыры 

ж�ніндегі тосын тұжырымдары мен парасатты 

пайымы, к�п оқығандығы тәнті ететін. 3дебиет, 

�лең туралы айтқанда суда жүзген балықтай кең 

к�сілетін Аманхан аға қоғам, мемлекет туралы 

айтқанда да мол білімімен тереңнен тартып 

ой толғайтын. «Менің жасымда жазудан г�рі 

ауызша айтқан оңай, шіркін, жылдам теретін 

машинисткалар болса талай дүниені жазып 

тастар едім» дейтін еді. Жұмысқа жеткенше 

жинақталған түйдек-түйдек ойларын келе 

 салысымен т�гіп-т�гіп айтып тастайтын. Бірде 

таңертең жұмысқа келісімен Аманхан ағаның 

кабинетіне (жұмысқа �те ерте келетін еді) 

бас сұққан мен ол кісінің �леңіне, анығырақ 

айтқанда, �зіне риза болып отырғанына куә 

болдым. Пушкиннің «Борис Годуновын» 

 жазып бітірген кезде, �зіне-�зі шаттана «Ай да 

 Пушкин!..» деп, Вяземскийге хат жазатыны бар 

ғой. Ағада да дәл сондай к�ңіл күй екен. Негізі 

шығармашылық адамының жүрегі тым сезімтал 

келмей ме, ол не туралы, кім туралы жазса да 

таза, биік сезімдермен жазады. Сондықтан да 

�лең – ақын жанының жаңғырығы. Ақын адам 

тек �лең жазып қоймайды, �леңмен �мір сүреді. 

Ол айналасына, түрлі құбылыстарға, мейлі ол 

оның қиялдағы әлемінің қосындысы болса да, 

немқұрайды қарай алмайды, �йткені �лең де, 

ақын да – кеңістік пен уақыттағы құбылыс. 

Бәлкім, біз ақын �леңін �зінен артық түсіне 

алмаспыз, соның �зінде �леңнен рухани нәр 

аламыз, ғажап үйлесім мен сырбаз сұлулыққа 

елтиміз, мұң-қайғымызға жұбаныш табамыз. 

/леңді сезу, сезіну қуанышы сұлулыққа ғашық, 

�мірсүйгіш адамның ғана қолынан келетін болса 

керек. Александр Блоктың с�зімен айтсақ, ақын 

үшін аспандағы бұлт та алтын. Аманхан аға да 

сондай ақын, сондай жаратылыстағы жан еді.  

Аманхан аға маған осы заманның  батыры 

с и я қ т ы  к � р і н е т і н ,  о н ы ң  б а т ы р л ы ғ ы н 

Желтоқсан к�терілісінен қалған тілім-тілім 

басындағы тыртық іздері айтып тұратын, оның 

батырлығын 90-жылдары қазақ тәуелсіздігінің 

дұшпандарымен қалам майданында туған 

мақалалары айтатын, оның батырлығын 

тапсырма-тақырып желкесінен т�ніп тұрса да 

ұлт үшін �зекті, �ткір сынға толы дүниелерді 

жасырмай жариялауы байқататын. Бірақ ол кісі 

ешқашан �зінің елге еткен қызметін бұлдаған 

емес, атақ-даңққа да құмартқан емес. Тек 

Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иесі 

екенін ерекше мақтан тұтып, ақын бейнесі бар 

т�сбелгісін аялай сипалап, балаша мәз бола-

тын. /зі баяғыдан лайық «Құрмет» орденін де 

күні кеше алды, журналистикаға бір кісідей 

сіңірген еңбегінің зейнеті академик атағы 

 болып дүниеден озарының алдында келді. «Ба-

тыр аңғал келеді» деген мақал да Аманхан ағаға 

арнап айтылғандай еді, алқам-салқам қалпымен 

қойтан жылғы қара с�мкесіне кітапты сықап 

салып алып, асыға басып келе жататын. Ол 

кітаптардың беті к�лікте келе жатып аяқ асты-

нан туған �лең шумақтары мен с�з тіркестеріне, 

тосын ойларға толы. Ол кісінің кейбір оқшау 

мінезі-қылығы да баладай аңқаулығы мен 

тазалығынан туып жататын. К�нетоз қара 

с�мкесіне бауыр басқаны соншалық, жақыны 

сыйлаған жаңа портфельді бір-екі күннен кейін 

тастай салып, қайтадан сыралғы с�мкесін 

иығына асып келгенде редакцияда отырған біз 

ақын ағаның қызық мінезіне бір күліп алып 

едік. 

« С о р ы п  а л а р  ы с т ы ғ ы н  с ы з  д е н е н і ң , 

 Сарыуайым жастанып күзде �лемін» дейтін 

Аманхан аға �мірінің соңғы күзінде белгісіз бір 

мұң меңдеген, байыз таппайтын алақұйын бір 

күйде жүрді. Бірде «/лең жаза алмай жүрмін» деп 

жанына дауа таба алмай шарқ ұрса, енді бірде ұлы 

жолға жиналғанын сезгендей «Жаназа күйін» 

жазуға асықты. «Жаназа» күйі... Жаны азалы 

адам – біз деген...». Иә, күні-түні қыр соңынан 

қалмаған «қара адамы» Аманхан ағаны да қапыда 

алып кетті. Алматыдай алып шаhарға, Ақжардағы  

даңғарадай үйіне сыймай, Арыстың жағасындағы 

кішкентай Қожатоғайын аңсап жүретін ақын 

�зінің Мәделіқожа мен Майлықожа бабалары-

мен, кішкентайынан тәрбиелеген 3лім атасы-

мен қауышуға асықты ма, кім білсін... Жақсы 

адамның қадірі к�зі кеткен соң білінеді деген рас. 

Жанына жастарды жинап алып ағыл-тегіл ақыл-

кеңесін айтатын жанашыр ағаның орны ойсы-

рап қалды. /зі бастамашы болған әрі қызыға 

қатысатын шахмат турнирі енді ол кісінің рухын 

еске алумен �тері с�зсіз.

Аманхан 3лімұлы ағамыздың есімі «Ақиқат» 

журналымен етене болып кеткені соншалық, 

қазір де күнделікті жұмыс барысында ол кісіні 

еске алу әдетімізге айналған. /зі де ақиқатты 

ту еткен ақынның есімі ғасырлық тарихы бар 

басылым шежіресінде тасқа басылып қалды. 

3лденеге к�ңіліміз тасып қуансақ, не болмаса 

тіршіліктің түйткілді толқынына түсіп кеткенде 

жылы с�з, ізгі лебіз іздесек, �мірден к�рген-

түйгені мол жасы үлкен аға, жақсы ұстаздың 

ақыл-кеңесін естігіміз келсе, оқушысы, шәкірті 

ретінде Аманхан ағамыздың есімін жадымызда 

жаңғыртамыз. Ол �зі алыс сапарға аттанып, 

бақидан орын тапса да ағалық ақ пейілімен, 

кең к�ңілімен, үлкенге лайық үлгі-�негесімен 

ұмытылмай, ойы мен рухы тірі боп қала береді.

Дина ИМАМБАЕВА,
«Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси журналы 

бас редакторының орынбасары

Ң Д

АҚИҚАТТЫ 
ТУ ЕТКЕН

МАРЖАН СӨЗ
елгілі ақын, публицист, әдебиет сыншысы Аманхан Әлімұлының 
арамыздан кеткеніне бір жыл зырлап өте шығыпты. «Өлшеніп бер-
ген өмір бар, Уақытымен жүрерсің» деп өзі пір тұтатын Майлықожа 
бабасы айтқандай, межесі келгенде мәңгілікке сапар шегіп кете барды. 
Бірақ көзден кеткенмен, көңілден кеткен жоқ. Аңқылдаған ақжарқын 
мінезімен, баладай таза болмысымен, әдебиет пен журналистикаға адал 
жүрегімен көптің жадында қалған Аманхан Әлімұлының ақындығы, 
шығармашылығы, қайраткерлігі жайында айтылатын сөз көп. Ал біз 
Аманхан ағамыздың өміріндегі маңызды кезеңнің бірі – «Ақиқат» 
ұлттық қоғамдық-саяси журналында бас редактор болып қызмет еткен 
тұсы жайында шәкірттік әрі әріптестік сөз айтуды жөн көрдік. 

90-жылдар. Алматы абыр-сабыр... Ала дорба 
мен Алаш болашағы таразы басында тұрған 
кезең. Халықта екі түрлі таңдау: бірі – базар 
жағалап, қарын қамын шешу; екіншісі – тісті 
тіске баса жүріп, тәуелсіздікке, ұлт  руханиятына 
қызмет ету. Екі таңдауды да ол заманда бұрыс 
дей алмас едік. Дегенмен, Алаштың аңсар 
 арманы – бостандық таңы туғанда оған қызмет 
етудің де ауыр екенін сезінген азаматтар аз 
болмады. Соның бірі 1993 жылы ҚР әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің арнайы 
шақыруымен тарихи Отанына оралған талантты 
жас ақын Дүкен Мәсімханұлы болатын. Дүкен 
Мәсімханұлы ол шақта «Ордаң болса, көрсет!» 
дейтін 30 жастың о жақ, бұ жағындағы жігіт еді. 
ҚазҰУ Шығыстану факультетінің Қиыр Шығыс 
елдері кафедрасында ұстаздық етіп жүрді. 
Сондағы бір байқағаным, алатау асығынан 
келмей алшаң басып жүретін ақындық мінезі 
болды. Күллі дүниеге ақындық көзбен қарап, 
ақындық жүрекпен сүйіп, ақындық мінезбен 
қабылдайтын. Қазақстанның тәуелсіздігін 
жария лап, еркін ел болғанына масаттанатын 
секілді. Сонымен мақтанып, «мастанатын» 
сияқты. Кейде күйініп, жүрегі сыздап, «былай 
болуы керек емес пе?» дейтін тосын мінезі де 
байқалатын. Мінезсіз ақын ақын болсын ба?! 
Соның бәріне сырттай сүйініп жүрдік. Еліңнің 
азаттығына шын қуанып, шын тебіреніп жүру 
үшін де үлкен азаматтық, шынайы алашшыл  
рух, ақындық мінез керек қой. Б

Бұл негізінде �зі қызмет еткен ортаның 

алдындағы ғана емес,  ел  тағдыры 

алдындағы жауапкершілігі екен. 3сіресе 

бұл Аманхан ағамыздың �зі биік бағалап, 

еңбектерін бүге-шігесіне дейін оқыған 

3лихан Б�кейханұлы, Мұстафа Шоқай, 

Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев 

және басқа Алаш қайраткерлері 

рухындағы тұлғалық, азаматтық 

қадір-қасиеті десек, қателеспейміз. 

Арыстар демекші, «Ақиқат» журналы 

мұқабасының бірінші бетіндегі 3лихан 

Б�кейханұлы мен Мұстафа Шоқайдың 

суретін тапсырыспен салғызған 

да  �зі  болатын.  Басылымның 

ә р б і р  н � м і р і н і ң  б е т а ш а р ы 

іспетті «Заманхат» айдары-

мен ХХ ғасыр басындағы 

қоғам қайраткерлерінің 

ескірмейтін есті с�здерін, 

ұлт мәселесін к�терген 

мақалаларының үзіндісін 

беру де Аманхан аға бастап 

берген үрдіс.  

Аманхан ағамыз «Тал-

ғамға талас жоқ» деген 

мақалды ұнатпайтын 

еді.  3сіресе әдебиетте 

Бүгінгі күнді, осы дәуірді есте қалдыру – 

ақпарат құралдарының еншісіндегі дүние екені 

мәлім. Баспас�здің міндеті дәуірді дәріптеу емес, 

сол дәуірде орын алған кез келген олқылықты 

к�ре білу және оны дер кезінде жою үшін 

қарсы шабуылға шығу болса керек. Публицис-

тика – жауынгер жанр деген де осыдан болар. 

Аманхан 3лімұлы ағамыздың бойында дәл осы 

қасиет – атойлап шабар жауынгерлік рух бар 

еді. 2012 жылы «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-

саяси журналына қызметке тағайындалған ол 

азаматтық ұстанымының беріктігін сан рет 

дәлелдеді. Аманхан аға басшылыққа келісімен 

тәуелсіздік алғанда басылым тізгінін ұстаған 

белгілі тұлғалар белгілеп берген бағыттан ай-

нымай, журналды азат ойлы азат елдің жаршы-

сына айналдыру үшін жарғақ құлағы жастыққа 

тимей қызмет етті. Бас редактор басылымның 

мазмұнын мемлекетшілдік мүддеге тоғыстырып, 

тәуелсіздікті баянды ету, тарихи сана, мәдени 

мұра, тіл мәртебесі, отаншылдық, ғылым 

мен білім, ел мен жер сынды �зекті де �релі 

тақырыптарға бұрып, ерекше қайрат к�рсетті. 

Қарап отырсақ, Аманхан аға ХХІ ғасырдың 

басындағы күрделі кезеңнің сыр-сипатын 

елдік мүдде тұрғысынан ұға білген екен. Ол 

үшін заманның бар құбылысынан к�з айыр-

май, аңдап, арғы-бергісін ойлап отыратын 

да сол ұлылардың жалғасы екенін жырларынан 

байқаймыз. 

Құрғақ қасық ауыз жыртпасын. Оқып к�релік. 

Ақынның «Құла айғырдың үйірі» атты жыры:

Дос-дұшпанды иісінен айырып, 

Тік тұрады «алғы шепте» ай, күн, жыл!

Бір үйірді қабағымен қайырып,

Қос құлағын қайшылайды құла айғыр, –

деп бас  талады. Ойыңызға ауыл, үйірлі жылқы, 

жылқы ішіндегі қаба жалды құла айғыр елестейді. 

Қиялыңыз ды сәл байытсаңыз, қыраулы қыс, к�зге 

түртсе к�ргісіз тұманды дала, анда-санда тай-тулақ 

пен мама биелердің кісінегені... /лең оқырманды 

осындай бай қиялға жетелеуімен құдіретті. Ары 

қарай оқи түсейік.

 «Қиқулаған иесі ме, ұры ма?..

Қалт жібермей қадағалау міндеті. 

К�кжалдар да қарап алсын сұрына,

Құла айғырмен ойнамасын кімде-кім» дейді 

ақын. Байқайсыз ба, ақынмен қатар құла айғыр-

дың да мінезі к�рініп келеді. Енді тағы да аз-кем 

қиялға ерік берелік. Тұманды түндерде ұпай 

түгендемекке ұмтылған жырынды ұры, аязды 

түнде аш �зегіне түскен үйірлі қасқыр... Қауіп 

байқала ма? Байқалады. Қайтпек керек? Құла 

айғырға сенбек керек! С�йтсек, құла айғырымыз 

тұрғанда еш алаңдаудың қажеті жоқ екен. Құла 

айғыр азулыға алдырмайтын, жырындыға құрық 

салдырмайтын мал да болса адамға бергісіз 

 жануар екен. Құла айғыр барда үйірде құлын 

аман, қысыр түгел. Ақын аталмыш �леңінде, 

Алаш баласы алаңсыз сенетін, бар тағдырын 

табыстайтын ер бар ма? Құла айғырдай құрыш 

білек, ержүрек жігіттер қайда деп тұрған жоқ па!? 

Ақын жырын: 

«Бір ауылды қабағымен қайырған,

Туған елін бермейтұғын дауылға.

Қара қылды қақ екіге айырған,

Құла айғырдай бір жігіт жоқ ауылда!» деп 

түйіндейді. Ауыл, �мір, қазақы әңгіме. Кеудеңді 

намыстың шар қайрағы жанып �ткендей болады. 

/леңді үлкейтіп қарасақ, қазақ елінің тағ дыры 

жат қандай. Қазақ еліне қорған болар азамат тардың 

 намысын қайрап, рухына дем беретіндей. Ел 

мұңын, жер жырын айғайламай-ақ, осы қара пайым 

да қазақы мысалмен жүрегіңізге жеткіз ген, са-

наңызға сіңірген ақынға құрметің арта түсетіндей.

Ақынның азаматтық позициясын аңғартатын 

жырлары к�п-ақ. Оның барлығын мұнда мысалға 

келтіріп талдасақ, к�лемнен ауытқып кетерміз. 

Сонда да айта кетелік, «Қазақстаным, қайдасың», 

«Қара айғыр, ақсақ қой және адам», «Ормандар 

к�ші», «Жігіт», «Бар менде елім деген жүрек қана», 

«Жан шуағым – Отаным», «Намыс құдіреті», 

«Жаңа �зен», т.б. к�птеген �лең-поэмаларындағы 

азаматтық мінез айқын, ұлттық бояуы қанық. 

Екінші, Д.Мәсімханұлы – ұлы Мағжанмен 

үндес түрікшіл ақын. Қазақ баласы түркі жұртының 

қара шаңырағында отыр. Сондықтан да Мағжан 

ақындай «Алыстағы бауырын» сағынып, жан-

жақтағы ағайынын аңсап �лең жазу қалыпты 

құбылыс. Бірақ Дүкен ақын �леңдеріндегі түркілік 

сарын, түркілік аңсар тым б�лек. 

Жалпы Дүкен ақын үшін поэзия – �мір. Поэзия 

– тіршілік. Ол үшін поэзия ар-иман. Шындығында 

да поэзия жеті қат к�ктегі қиялдың қағазға түскен 

нұсқасы емес, шынайылық. Шынайы дүние ғана 

ғұмырлы. Ақынның поэзия жайындағы жырына 

құлақ түрелікші: «К�кейге тұнған сезімсің, //

Таңдайға біткен с�зімсің. //Маңдайда жанған 

к�зімсің, //Бай, бақытты кезімсің. //Қайыса 

қалсам т�зімсің, //Майыса қалсам тезімсің. //

Осының бәрі �зіңсің, //О, ұлы, мәртебелі поэзия» 

дейді. Шынымен де одан артық не болуы мүмкін. 

Поэзия жүректің с�зі, �мірдің �зі. Қисайғанға сын 

тез, жылағанға шар қайрақ, рух. 

Ақынды қоршаған қоғамнан б�лектеп қарауға 

болмайды. Дегенмен, оның к�зі, с�зі, ойы, санасы 

– ақын болғандықтан к�п нәрсеге �згеше қарайды. 

Сондықтан да Д.Мәсімханұлы мың құбылған 

заманның шындығын іздеп аласұрады. 

Ал ақынның аталған жыр жинағындағы «Алыс 

пен жақын» деп аталатын б�лімдегі тәржіма 

жырлар дың да б�генайы б�лек, мән-мағынасы 

айрықша. Себебі бұл б�лімге ақынның әр жылдары 

қытайдың әйгілі ақындарынан жасаған тәржіма 

�леңдері топтастырылған. Жалпы қазіргі қытай 

әдебиеті қай деңгейде? Қандай жаңа ағымдар мен 

бағыттары бар? Қытай жазушылары мен ақындары, 

драматургтері қандай тың �рістерге түрен салып 

жүр? Қытай әдебиетінде әлемге әйгілі қандай 

іргелі шығармалар мен жаңа есімдер бар, т.б. 

сұрақтардың бәрі еліміздің оқырмандары үшін мың 

бір қара жұмбақ. Дүкен Мәсімханұлы �зі қытай 

тілінің маманы, �зі ақын болғандықтан, к�птен 

бері қытай ақын-жазушыларын қазақша с�йлетіп 

жүр. «Теңіздің дәмі тамшыдан» дегендей, ақынның 

с�з болып отырған жыр жинағындағы «Алыс 

пен жақын» деп аталатын б�лімге енген қытай 

ақындарының �леңдері арқылы оқырмандар қытай 

поэзиясының �рісі мен �ресін аңғарары даусыз.

 Қысқасы, ел тағдырын �з тағдырым деп 

 санайтын Алаш рухты азамат, дарыны да, қарымы 

да б�лек, поэзиясымен де, ғылымымен де, аударма-

сы мен де ұлт руханиятына �зіндік олжа салып 

жүрген Дүкен Мәсімханұлы туралы айтылар с�з, 

ақтарар сыр к�п. 

Дандай ЫСҚАҚҰЛЫ, 
филология ғылымының докторы,  профессор

БЕЗБЕН
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ҚАРА ҚОНЫС, 
ҚАРА ЖҰРТ

Тәуелсіздік 
басталған домбырадан 

Қазақстанның Халық артисі,  «Парасат»  орденінің иегері, 
профессор Рыспай Ғабдиевтің аруағына бағыштаймын

Қара қоныс, қара жұрт, қара орманым, 

Арнағанмын, арнаймын саған бәрін!

Бір �зіңсің – бір ауыз жақсы с�зім,

Бір �зіңсің – сарнаған санамдағы үн,

/ршеленіп тұлпардай шаппасам да, 

/р т�сіңде келеді қадамдағым.

Серпіп жазам с�зімді саған деген, 

Сезіп тұрсам қолымда қалам барын!

Қарауыңда қара жол, қара жоным,

Қара жолда к�рінер бар �нерім.

Қара жонға қалқайып шыға қалсам, 

Тым аласа к�рінер т�белерім.

Қара жолдан адассам қара түнде – 

Қара к�зден жасымды т�гер едім.

Жолым барда, қасқайған жоным барда,

Адасуым керек-ау неге менің!?

Қойнауыңда тұр қара шаңырағым,

Ай к�рмесем, сарылып, сағынарым.

Тіп тік ұшып түтіні тұрар болса,

Тұрар деймін жарқырап жаным, арым.

Қара қазан бүлкілдеп қайнап жатса,

Қонағымның с�зіне қанығамын.

Қара жаяу болмаса сол мейманым,

/нерінің ақтарар бәрін, бәрін.

Қара қоныс, қара жұрт, қара қордам,

Жасалған жоқ тарихың жорамалдан.

3р сәтіңді даралап, саралаған – 

Бабалардың баршасы дана болған.

Қара �леңмен қауышып қасиетің,

Қара к�зден жас болып тама қалған.

Қара пиғыл қарпыған, тарпығанда – 

Жүрегіңе қандай ем жараланған?!.

Білемін ғой білемін, мен сеземін,

Қара қоныс, қара жұрт маған қалған!

ҚАРАҒАШ

Сыңсиды сырлы ормандай санада ойлар, 

Нуымен дала жайнар, қала жайнар.

Құлпырып құшағында шат боп тұрсың – 

Ақ қайың, емен, терек, қарағайлар. 

Ал, қалқам, қарағаштың �н бойынан – 

Қазақтың қайсарлығын шамалай қал!

Бұл ағаш – бұдыр-бұдыр қарағашың, 

Қастерлеп, әспеттеген бар алашың.

Ерліктің, елдіктің де бейнесі бұл, 

Білмесе соның мәнін – балаға сын. 

Қарағаш қарапайым бір ағаш деп, 

Менсінбей мекер к�здер қарамасын!

Жаралған тәні тастан, жаны – нұрдан, 

Нәр алған терең, текті тамырынан. 

Сыз бен мұз сыпырылып сауырынан,

Сынбапты сәттерде де дауыл ұрған. 

Қабығы қалыңдаған, қатпарланған – 

Қабаржып қамығудан, сарылудан.

Тыңдаған талай-талай ғасыр әнін,

Ұмытпа – ұлан-ғайыр жасы барын!

Діңінде дәрі-дәрмек, дәрумен к�п, 

Қонбаған қасына жын, басына – мін! 

Болар де келер жазда құрғақшылық,

Бұл ағаш ерте т�ксе жапырағын.

Болжайды, болашақты ол біледі.

Еңсесін еңкейтпес-ау шор жүрегі.

Сіміріп түннің лебін ш�л қайтарды ол,

Сіңіріп Күннің демін, елжіреді.

Сыбырлап сырын айтып, шынын айтып, 

Жерді де, Аспанды да сендіреді.

Деп білгін – бірбеткейлік биіктігін,  

Деп білгін – табандылық, тұйықтығын.

Жел, жаңбыр, аптап, аяз кемірсе де,

Ешқашан �згерте алмас түр ұсқынын.

«Қайыспас қарағаштай!» дейді қазақ, 

Сүрінбес, сүміреймес сүйікті ұлын.

Бар ма екен бұл шіркінге бақталастар – 

Таңдайды жай мен күйді басқа ағаштар. 

Қарағаш домбыра боп күмбірлейді,

Қызулы қарағаштан жаққан оттар. 

Діңінің тығыздығы, ауырлығы – 

Дананың ойларындай қатпар-қатпар.

Қарағаш қанағатын нәсіп қылған, 

Болмысы болашаққа асықтырған.

Жасапты жеті жүз жыл «3улие ағаш» – 

Дәл қазір Жаркентте �сіп тұрған.

Сол ағаш – қарағаштың бір кәрісі,

Дәурені дәуірлерден асып туған!

Қаталдық – қанішерден, ұры, сұмнан,

Мойынын талай бейбақ, құл ұсынған. 

Адамның алуан түрлі легі кетіп,

Заманның талай рет қыры сынған.

Қарағаш, қарап тұрмын саған елтіп, 

Айналдым, айналайын тұрысыңнан!

 БІР АБАЙ

Мынау тұрған Абайдың суреті ме – 
*лең с!здің ұқсаған құдыретіне.

Ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған,
Қарсы келер Абайдың кім бетіне!

Жамбыл
Бір Абай!

Жалғыз Абай!

Абай! Абай!

Мұң тұнған к�здеріне баданадай.

Неге тұр Шыңғыстауды араламай,

Неге тұр Шидің бойын жағаламай?!

Орданың �р басына орда тігіп,

Жан нұрын жайнатса екен самаладай!

Қамығып, қайғырды ғой қазағына, 

Жүрген соң с�зін ұғып, бағаламай!

Бір Абай!

Байтақ Абай!

Байсал Абай!

Шекпенін иығына айқарардай.

Мол дене мұң мен шерден шайқалардай,

Қалың ой қабағынан байқалардай.

Кейінгі балалардың кеспірінен,

Дір етіп, дүр жүрегі тайсалардай.

Тұмшалап тұнжыр ойы тұрған сынды,

Айтарын айтқысы кеп, айта да алмай.

Бір Абай!

Сабырлы Абай!

Сырбаз Абай!

Ызаның ызғар желі ырғағандай,

К�зінен жалғыз тамшы сырғанардай,

К�ңілін тұр-ау, шіркін, нұрға малмай!

Жап-жарық жанарында – үлкен үміт, 

Болашақ бір жақсы жыр жырлағандай.

Міз бақпай, кірпік қақпай құлақ түрер,

Сол жырды қалам ба деп тыңдай алмай.

Бір Абай!

Хакім Абай!

Ақын Абай!

Кеудесі к�теріліп, басылар жай.

Кіндігін кескен жері, �скен жері – 

Қол бұлғап Қасқабұлақ шақырардай.

Бұлқынған, булыққан да, буырқанған –

Теңдессіз текті ақынның нәті қандай!

Білсе ғой Қазақ Елі жар салғанын:

«3лемге қыламыз – деп – атын Айдай!».

Соңына ерген халқының

К�кірегі екен, к�зі екен!

Алайда, алай, алайда,

Запы шегіп заманнан,

Зәбір к�ріп қағаннан,

Сыр бойына ауып келген кез екен!

Қытай деген жалғызы жер құшыпты, 

Тағдыр талқысына мол түсіпті...

Т�легетай алыпты

Тәңір ие таныпты –

Күні туып оңынан,

Жалғызының соңынан

Т�рт немере қалыпты.

Құс ұшырмай басынан

Т�ртеуін де бағыпты.

Қаракерей – үлкені

К�к найзалы ер бопты.

Т�ртуылы бақ қонған,

Т�рт құбыласы тең бопты.

Қылтиған жас �скіндей к�ктеп қалдым.
Алқынып алты жастан мектеп бардым. 
Ақ дәптер – аппақ қайық сүп-сүйкімді
Қолыма «Қалам» деген ескекті алдым.

Бұлқындым симастай боп құшаққа кең,
/н бойым туған жерден күш  апты ерен.
Білімнің дариясын кешемін деп,
Мен аштым кеме есігін «Кітап» деген

Сол кітап болмаса егер, от алар ма ем,
Сырластым тауларменен, жоталармен.
Мінезі әрі тентек, әрі момын –
Бірге �стім туа салып боталармен.

Даланың  танып �стім ш�птерін де,
Самалға кеудемді аштым к�к белінде.
Иттерім ұқсаушы еді к�к б�ріге
Қыстаудың асырадым кептерін де.

Болған соң сәл тағылау, түрім б�лек,

Басқадан күнім де ерек, түрім де ерек.

Бұл таңда боп қалса да  бір үйінді,

Мен қалай ұмытайын бұл үйімді.

Сол жұртқа, зираттарға жетіп барам,

Ауыр ой басса болды иінімді.

Туған жер, �скен ауыл, ұшқан ұям – 

/зімнің үш құтым мен үш қазынам.

Тұрғанда үш құдырет қорғап, қолдап,

К�рінем к�ркем ойдың ұшпағынан!

ЕСКЕРЕ ЖҮР

Тыңдашы, �скен �ңір, �ткен күн-ау,

Нұрыңмен, нәріңмен де к�ктедім-ау.

Бозбала шақтарымды есіме алып,

Кеудеме қайта оралды к�ктем мынау.

Тыңдаймын дала сырын, тау сарынын, 

Елестеп к�з алдыма барша ауылым.

Нұрланып тұрған сынды к�к зеңгірім,

Бүр жарып тұрған сынды жауқазыным.

Тоқтаман тоқыраумен, толаспенен.

Ондайды �з бойыма қораш к�рем.

Үш құтым – таудан аққан үш �зендей – 

Қарғыба, Базар менен Боғас деген.

Санамнан саумал сырым саулары анық,

Шаттанам шалғыныма аунап алып.

Мауқымды маң даламда басып алсам,

Сонан соң самалдармын тауға барып.

Жадымда жақсы-жаман сараланар,

Ой к�шсе, орынында сана қалар.

Жас буын, орта буын ізін басар –

Азайса әз аналар, нар ағалар!

Жас кезде ерге де ердім, езге де ердім,

Мұңымды шертпе күйдей термеледім.

Жан нұры шашыраған жанарынан – 

Қартайып қалды-ау бүгін жеңгелерім.

Кездеспес жастарымда кер кетерлер,

3рқашан елдің жүгін ер к�терер.

Қуанам естеріне алғанына,

Сыртымнан сын с�з айтса бір к�келер...

Сен  неткен сезімтал ең, к�ктем �мір, 
Сен  неткен керімсал ең, �скен �ңір!
Алпыстан асып тұрған бір балаңмын,
Туған ел, сен де мені ескере жүр!

ҚАРҒЫБА

Жан нұры жарып шығып мұзарттарды,
Тоғытып толқынына бұлақтарды,
Бұлқынып ағып жатқан бұл �зеннің,
Зайсанға суы барып тұрақтанды.

Т�гіліп Тарбағатай тұрасынан,
Еңіске ебіл-дебіл құлаш ұрған – 
Қарғыба ортақ болды тау, далаға,
Арнасын алып шығып Қызасудан.

Үстінен сан дәуірдің к�ші де �ткен,
Ел мен жер еміп суын, несіп еткен.
Ағыны  саулап жатқан сыр сияқты – 
Данаг�й, шежіреші к�кіректен.

Аңғары аңғал-саңғал, жары құздай,
3уені к�не күйдің сарынындай.
Шілікпен шілтерленген қос жағасы,
Бұйра шаш, бұралған, бұлықсыған талы 
қыздай.

Нұрланар Күн сәулесі билеп берсе,
Сұрланар қара бұлт түйдектелсе.
Ұл мен қыз аңсап келсе, лап қояды –
Оралған осы �зенге үйректерше.

Білдіріп бұл Қарғыба �з бағасын, 
3лдилеп, әздектеген кең даласын...
Жерлес дос, мен сияқты алыс жүрсең,
Сен дағы дәл осылай толғанасың!

АЛМАТЫ

Бір Абай!

Бүтін Абай!

Толық Абай! 

Кім кетер басын иіп, қолын  алмай?!

Нас пейіл надан жандар  әлі бардай,

Олар да қалбаң қағып , жолығардай.

Пысықтар атқа мініп, шапқылап жүр,

Ақын тұр аң-таң болып, соны ұға алмай...

Асқақта, ақын баба, хакім баба,

Алты Алаш �зіңді ұғып, толығардай!

ТRРТ ТRЛЕГЕТАЙ
(Мадақ жыр)

К�ксіл құстай қомданған,

Шабатын шері жонданған,

Жүрегі кекпен шорланған,

Білегі күшпен сомдалған,

Құланжан, қу бас ат мінген,

Қылышы тасты қақ б�лген,

Толғамалы ала балта қолға алған,

Қарамай,

Қарғып �ткен орлардан – 

Қайран да біздің бабалар

/р Алтайдан да,

Тарбағатайдан да зор болған!

Жау жауырынға батқанда,

Ұран отын жаққанда,

К�н дабылды қаққанда,

Сақ садағы сартылдап,

Дұлығасы жарқылдап,

Мұрты шаншылып аспанға,

Батырлар келе жатқанда,

Жер ыңыранған кез болған –

Белгібай бабамнан бері тартқанда!

Найманның ұлы Белгібай сондай дүр екен,

Ұмай ана пірі екен,

Адырнасы сірі екен,

Артынан ерген тұяғы –

Сүйініш деген ұл екен!

Анадан жалғыз болса да,

Алты ағайындыға тең екен!

Одан туған Т�легетай

Парасатты бопты ересен.

Матай қайда барса да,

Отырған жері т�р бопты.

Ең кенжесі – Садыры

Ағын судай �рлепті.

Т�легетайдың т�ртеуі

Қалың нудай ел бопты!..

Осындай бабалардан қалған біздерге

Мынау дүние тар десем,

Демеймін, сірә, арлы екем.

Түлейден қалың жұрты бар,

Тұраннан асқан тұрқы бар,

Ырғалам десе, ырқы бар,

Іші де бар, сырты бар –

Бізден де бақыттылар бар ма екен?!

***

Аз ба,  әлде, к�п болды ма �ткелдерім?

Аралас ақпаным мен к�ктемдерім.

Тәңірге мың мінәжат етем бүгін –

О, тәуба! Бергеніңді к�п к�рмегін!

Анамнан мен б�лініп шыққанымда,

Ауаны алғаш рет жұтпадым ба?!

Мен және анам ғана бұл �мірде,

Жоқ еді достарым да, дұшпаным да.

Қып-қызыл шақа еді ғой мына түрім

Анама бердім бе екем, сірә, тыным?

3кемді білдім сонсоң, �н бойынан

Бұрқырап жусан иісі тұратұғын.

Таныдым туған жердің д�ңесін де,

Тыңдадым  меймандардың кеңесін де

3здектеп, әкем ұзақ бата беріп,

Мінгенім алғаш атқа әлі есімде.

Танитын шақырымнан бір �зімді – 

Жүйрік тақымымнан үзілген жоқ.

Қамшым да әсем еді қолымдағы,

Тұратын  гүл бас иіп жолымдағы.

К�ңілді гүлдеттірген, бірлеттірген – 

Тынысы туған жердің  соның бәрі!

Ой-санам �мір сырын шын аңғарды. 

Үлгі  еттім б�рілерді, қырандарды.

«Ақсуат – туған жерім» деген атпен 

Жазыппын ең алғашқы шығармамды!

 

ҮШ ҚАЗЫНА

Туған жер, �скен ауыл, ұшқан ұя – 

Мен үшін мәңгі-бақи құт, қазына.

К�зімде тұнып қалған к�к мұнары, 

Кеудемде ән салып тұр құстары да.

Туған жер – жаратылған топырағым,

Медетім, мерейім де, осы ұраным.

Жырларын шыңдарынан жаттап едім, 

Сырларын қырларынан оқығанмын.

Күндерді кей заманда кешсе де ауыр, 

Мен үшін мәңгі мият �скен ауыл.

К�рсетем жүрегімді қолыма алып, 

Дос-жаран �кпелесе, с�ксе бауыр.

Ұстыным, ұшқан ұям – әкем үйі,

Жоғалмас жан дүниемнің әсем жыры. 

Бағыттап, батаға орап аттандырған – 

Дәл мендей асау жүрек әпендіні.

Тәждің буы бұрқырап тәнді күйлер.

Жолбарыс – күй Жошыдай ханды билер.

«Ақсақ Құлан» ақырған жолбарыс қой,

Ақырады аруақты, қанды күйлер.

Ақырады аруақты, қанды күйлер.

Залымдардан құтқарып заңды билер.

Жолбарыстың қол тимес жотасындай,

Ғабдиевтің күйлері жалды күйлер!

Шалқыған шанағында Құрманғазы,

Сауапқа саусақтарын қылған қажы.

Т�релер «қақпай» жұтқан қақалады,

Аузына «Ақбайлардай» «ұрған» қазы.

«К�роғлы» шырылдайды к�р ішінде,

К�кб�рі ырылдайды тор ішінде.

Тораңғыдай азуды торға салған,

Сыйлаңдар домбыраны сол үшін де!

Иттер неге к�бейді қол шайнаған,

«Ұйымдасқан соғымнан» соң сайраған.

Қол шайнаған иттерге қол бермейтін,

Қайда, қасқыр домбырам тор шайнаған?!

Ібілістер ілінген плакатқа,

Күшеншектер жүгіріп жүр атаққа.

Мэлс ҚОСЫМБАЕВ,
филология ғылымының кандидаты, 

Мемлекеттік Дарын сыйлығының лауреаты,  
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 

«Құрмет» орденінің иегері

ЖЫР-АРНАУ

Сексен бес жылдығында серке-күйдің,

Аузын неге  ашпайды бір мұсылман?!!

Құрманғазы, Рыспай, құрметті Абай,

Сүргін ғасырларды сүрмек талай.

.../нердегі сұлтанға ұлтан болған,

Мұса пайғамбардың үмбеттері-ай!..

Пайғамбар бізде де бар – бір тағдырдан.

Үмбеттері ұлты үшін ұйқы алдырған.

/скен жұрт – ұлтандарын сұлтан қылған,

/шкен жұрт – сұлтандарын ұлтан қылған!

Шаншылған т�кпе күйдің шағаны еді,

Қазақта домбыраның қағаны еді.

Мейірімі Меккеден т�гілгендей,

Ішінде қағандардың адамы еді!

Жайықтың �ркениеті жатыр ауда,

Дыбысын домбыраның батыр, аула.

Аруақты �нерді ардақтамай,

Атырауға, не болған, Атырауға?!!

Мәңгілік Елді қалай мәңгі алдаймын,

3ділет сүйгендерге әнді арнаймын.

«Динаны құрдық!» дейтін дәлдірүштер,

«Динаны тудық!» десе таңғалмаймын. 

Қырымнан аттанғандай парпария,

Тарихи Қазақстан тартады ұя.

Динаның оркестрін дүбірлетіп,

Кім құрғанын айтады Анталия!

Ескерткіштер к�бейді ергежейлі,

Ергежейлі болғанмен теңге «жейді».

Ұстасын к�здерімен «ұстап» алып,

Теңгені терезеден жеңге «жейді»!

Елдің атын жамылған «ер» к�бейді.

Ердің атын сағынған ел не дейді?!!

Пенде емес ескерткішке айналғандар,

Ескерткішті салатын «пенде» дейді!!!

Жалаңт�стей домбырам жалды иық қой,

Таласатын талғанша бар биік бой.

«Нағыз қазақ – домбыра» десеңіздер,

Онда нағыз домбыра – Ғабдиев қой!

P.S: 
Алтын жалы т!гілген арқасында,
Домбыраның дәурені мәңгілік қой!
Мәңгіліктің түнеген тауларында,
Ескерткіштер жай ғана жаңғырық қой!

Қағаз кімнің тұрғанын қайдан білсін,

Плакатқа, оқырман, кінә тақпа!

Домбыра к�п әумесер «ән» шығарған.

Марапатқа кеудеден малшына алған.

Тек қана Ғабдиевтің саусақтары,

Жалғыз домбырадан жал шығарған.

Сақтаған Құрманғазы салтын берік,

Қайтадан оралғандай қартың келіп.

Еуропа есінен танатындай,

Жалғыз домбыраның жалтын к�ріп.

Арланға �нердегі аз-ақ сыңар.

Жаныңды жануарлар қажап шығар.

Қазақтың арғы тегі – қасқыр дейді,

Қасқырдың арғы тегі – қазақ шығар!

Тәңірге сенген болсаң тарықпа ұдай,

Жатырға құятын – дүр жарықты Ұмай.

Шатыры – алтын емес, жатыры – алтын,

Хан Құдай бола алмайды, халық – Құдай!

Шыңғыс хан шыбын жанды ол бір адам.

Шыбындай әскерлерді мол құраған.

Шыңғысқа шындықты емес, сұмдықты айтқан,

Тәуелсіздік басталған домбырадан!

Даламның кеудесінен дат басылмай,

Қай кезде жанартаулар жатты ашынбай.

Т�релердің ойнаған т�бесінде,

«Ақсақ Құлан» – күйлердің патшасындай!

Тарихқа үңілгенде тастап күмән,

С�йлейді домбыралы Асқақ Тұран:

Ақсақ Темір әлемге Патша болса,

Неге патша болмайды «Ақсақ Құлан»?!

Елін сүйсе Шотан мен Шоқанша ұл-қыз.

Отпанға с�з айтпайды отаршыл құз.

Отан керек емес орден болса,

Орден керек болғанда отаншылмыз!

«Кішкентай», «Кісенашқан», «Бұлбұл» ма екен,

«Байжұма», «Адай» – байрақты дүлдүл ме екен,

Жерорта теңізіне жеткен даусы,

Динаның оркестрін кім құрды екен?!!

Алтынды алтын демесең жез болады.

Аруақтың басылмас тез бораны.

Домбыра кемсалиха кещелерге,

С�йлегісі келмейтін кез болады!

Жеті сазбен жердегі мұңды ысырған.

Ғарышқа Ғабдиевтей ұлды ұшырған.
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Қ А З - Қ А Л П Ы Н Д А

ӘКЕ БЕРГЕН
мінездеме

бір мақсат қойса, соны шапшаң 

қимылдап, �з ойындағыдай етіп 

жасамаса, жаны тыным таппайтын 

азамат. Қашан аяқтап шыққанша, 

сол істің басы-қасында жүріп, 

қадағалағанды ұнатады. 3ділетсіздік 

к�рсе, шыдамай, кемшілікті бетке 

айтып, тойтарып  тастап отырады. 

/з басым, ер-азаматқа кейде мұндай 

мінезді ірке тұрған да дұрыс деп ой-

лаймын. /йткені адам баласының 

бойындағы кемшілік бірден түзеле 

қоймайды».

«Бақыткелді (Бақыт) – мінезі 

салмақты, к�п с�йлемейді, �з ойын 

анық әрі нық айтып, бір-екі ауыз 

с�збен-ақ жеткізеді. Кішкентайынан 

техникаға құмар болды. 4-5 класс 

оқып жүрген кезден бастап үйдегі 

«Уазик» машинамызды зымыратып 

айдап жүре берді. Тумысынан са-

бырлы, ойланып барып, асықпай 

жұмыс істейді».

«Рәткүл (Рәт), 3лия – �здерінен 

үлкен ұл-қыздарымыз есейіп, 

әрқайсысы үйлі-баранды болған 

 кезде, қолымызда бәсіре  болып 

қалған қыздарымыз. Біздің  жасымыз 

біразға келіп қалғанда үй тірлігіне 

к � м е к т е с і п ,  қ о р а д а ғ ы  м а л ғ а 

қарап, бау-бақша егіп, к�п еңбек 

қалтылдайды. Қашан жеткенше екі 

құлағымыз тарс бітіп, басымыз мең-

зең болып, жерге қонғанда қайда 

барарымызды білмей, теңселіп 

қаламыз.

Жол-ж�некей жүрегі нашар адам 

лоқсып, құсып жатады. 3ншейінде 

ана жерім, мына жерім ауырды деп, 

қиналып жүретін мен ұшақта сыр 

білдірмеймін. Қаладағы балаларым-

ды ойлап, тас түйін болып, бекініп 

аламын. Ана жүрегі перзенті үшін 

қандай қиындыққа болса да т�зуге, 

к�нуге дайын ғой. 

***

Қанекеңнің бір қызық әдеті, әр 

баласына жеке-жеке мінездеме беріп 

отырушы еді.

Мысалы, үлкеніміз Нұрайша 

 туралы: «Тумысында – ақк�ңіл, 

аузын ашса, жүрегі к�рінеді. Адам 

 баласына қиянаты жоқ. Бауырла-

рына жүрегі езіліп тұрады. Ал егер, 

кімнің де болса кемшілігін к�рсе, 

ол адамның бет-ажарына қарамай, 

тікесін айтып салатын батылдығы  

бар. Бірақ қайтымы жылдам, кек 

сақтамайды» деп бастап, барлығына 

бір-бір тоқталып �теді.

« Б а й с е й і т  –  ұ л д ы ң  а л д ы . 

Аңқылдақ, кім не айтса, соған сенеді. 

Байсейіт  пен Жансейіт  б із 

 Мың бұ лақ  тан к�шкенге дейін, ал 

Иманкелді мен Бақыткелді қайта 

 айналып к�шіп келгеннен кейін 

дүние есігін ашты. 

Қ а н е к е ң  � з  к ә с і б і н е  с а й 

 есеп-қисап қа ғана емес, ойға да 

жүйрік, с�зге де шешен кісі еді. 

Қайда  бармасын, бала ларға алған 

базарлығымен бірге  бума-бума кітап 

алып кететін. Кеңсеге де, үйге де га-

зет-журналдарды к�птеп жаздырып 

алады. 3р басылымды жеке-жеке 

жинап, тігіп отыратын әдеті тағы 

бар.

Алда-жалда тамызық қылайын 

деп, ескіріп-сарғайғанын сұрай 

қалсаң, �ңі сұрланып, түрі �згеріп 

кетеді. «Олар маған керек қой» деп, 

�зі жоқта біз отқа жағып жіберетіндей 

уайымдап, қызғыштай қориды. 

Жеті-сегіз жыл тұрып, Қара-

таудан к�шіп келгенімізде, жүк 

түсірісуге келген ағайын-туыс: 

«Ойбай-ау, сендер ит арқасы қиянға 

барып, алтын жинап қайтты ма 

десек, �ңшең қағаз, газет-журнал, 

кітап тиеп келіпсіңдер ғой» деп күліп 

еді.

Сонда Қанекең оларға қарап, 

аспай-саспай нық с�йлеп: «3й, біле 

білсеңдер, бұл дүниедегі тозбайтын 

байлық осы» деген-ді.

Мыңбұлақтағы қара шаңыра-

ғымыз дың кіреберіс індегі  б ір 

шағындау б�лмені біздің балалар 

«Контор там» деп атап кеткен. 

Себебі онда Қанекеңнің қағаздары 

мен кітаптары жинаулы тұрады. 

Жұмыстан келгеннен кейін тамағын 

ішіп, шайланып алған соң әлгі 

б�лмеге кіріп, түннің бір уағына 

дейін қағаз жазып, кітап оқып оты-

ратын кезі болушы еді.

Сол әдетін кейін, қартайған 

 ша ғында сырқаттанып, ауруханаға 

түскен кезде де қоймады. Күнұзаққа 

кітап оқып, жазуын жазып жатты. 

Кей-кейде медбикелер таңғалып:

– Апай, Қансейіт аға жазушы ма? 

– деп сұраушы еді.

Иә-ә,  ол кездегі  кісілердің 

кітапқа, білімге деген ынтызарлығы 

ерекше болды. Бала күнімізде 

аштықтың, соғыстың кесірінен ман-

дыртып оқу оқи алмай қалғандықтан 

ба, �мір бойы бір �кініш кеудемізді 

сыздатып �тті. 

Сондықтан Қанекең де, мен де 

балаларымыздың алаңсыз оқып, 

жақсы білім алғанын қаладық. Об-

лыс орталығынан жырақта, Созақ 

�ңірінің бір түкпірінде тұрсақ та, 

үлкеніміз Нұрайшаны, одан кейінгі 

Байсейіт пен Жансейітті қалада 

оқыттық. Олардың �зінен кейінгі 

іні-қарындастарына үлгі-�неге бо-

лып, оқу-білімге талаптандыраты-

нына титтей де күмәніміз болған 

жоқ. 

Баланың �з үйінен алыста бо-

луы ата-ана үшін үлкен уайым ғой. 

Қарны ашып қалған жоқ па екен, 

үстіндегі киімі жұқа болып, тоңып 

қалмады ма екен деп қамығасың. 

Ол кезде қазіргідей қалтателефон 

қайда?.. Үйдегі, кеңседегі телефон 

байланысы да нашар.

Кей күндері барлық  шаруаны 

жинас тырып қойып, ел ішінде 

 «кукурузник» атанып кеткен «АН-

4» ұшағына отырып, Қаратаудан 

Шымкентке ұшамын. О шіркін, 

парылдап, дарылдап, аспанда емес, 

қара жолдың үстінде келе жатқандай 

Екеуінің де жиендеріне деген 

мейірім-шапағаты ерекше еді. Жаз 

шыға балалардың да нағашыларына 

барғысы келіп, сағынып жүретін. 3рі 

Мыңбұлаққа қарағанда Майбұлақ 

тауға жақын болғандықтан, ол 

жақтың к�ктемі ұзаққа созылады. 

Жазы да жайдары. Ш�бі шүйгін. 

Бау-бақшасы мол.

3кем жиендерінің ішінен Жан-

сейітті бауырына тартып, айрықша 

жақсы к�руші еді.  Оқу-білімге 

талапты, үй шаруасына икемді, 

мінезі салмақты, үнемі таза киініп, 

күлімсіреп жүретін сүйкімді баланың 

болашағынан үлкен үміт күтетін-ді.

Б і р д е  ж а з ғ ы  д е м а л ы с қ а 

келгенінде Жансейітке әдейі атап, 

тай мінгізді. С�йтіп, ол �зімен бірге 

барған Байсейіт пен сол ауылдан 

қосылған К�шкін, Ерғұлдар есекке 

мінгенде тайын ойнақ татып, мәз-

мейрам болып шықпай ма.

Бір күні Ерғұл намыстанып:

– Неге Жансейіт атқа мінуі керек 

те, біз есекпен жүруіміз керек, – деп 

ренжіп, қасарысып тұрып алады. 

Сонда Байсейіт �зінің к�ңіліндегі 

адал с�зін айтып:

– Ол үшін сен де, мен де Жансейіт 

сияқты кілең «беске» оқуымыз керек 

қой, – деп жұбатыпты.

Осыдан соң Ерғұл да үндемей, 

шындықты мойындап, сұр есегін 

жетелеп жүре бергенге ұқсайды.

Біз Байсейіттің бұл с�зіне к�пке 

дейін риза болып, бір-бірімізге 

айтып, мақұлдап жүрдік. /зінің 

Жансейіттен үлкендігін, ағалығын 

міндет етпей, ақиқатын айтып, жол 

бергеніне қуандық. 

М е н і ң  а н а м  Б и б і с а р а  б і р 

ғасырдан аса �мір сүріп, жасы жүз 

т�ртке келген шағында дүниеден 

�тті.

Сол кісі кейде Майбұлақ пен 

Шаянның арасындағы жиырма 

шақырымдық жолды бұйым құрлы 

к�рмей, жаяу тартып кете беруші еді. 

Ол кезде мәшиненің сирек жүретін, 

ат арба, �гіз арба сияқты к�ліктердің 

азайып кеткен кезі. Автобус дегенің 

атымен жоқ.

Бірде Шаянға қарай жүретін 

к�лік шыға қоймаған соң, қасына 

Иманкелдіні ертіп алып, апам сол 

баяғы әдетімен жаяу тартқан ғой. 

Жиенінің қолында екі дорбаға екі-

екіден б�ліп салып берген т�рт 

қауыны бар. 

Тамыз айының ортасы болса 

керек, шамасы. Күн шыжып тұр. 

Апамның жасы ол кезде тоқсаннан 

асып қалған. Қолында таяғы. Жүрісі 

нық. Шаңдақ жолды тықылдатып, 

Иманкелдіге жеткізбей барады.

Қауын салған екі дорба қолын 

қиып,  байқұс  бала  апасының 

соңынан әзер ілесіп келеді. Абы-

рой болғанда, жол-ж�некей бір 

машина кездесіп, орта жолдағы су 

қоймасына шейін жеткізіп салады 

да, басқа жаққа бұрылып кетеді.

Кейін Иманкелді: «3жем жаяу 

жүргенде маған жеткізбей, ұшып 

бара жатқандай болады. Ал менің 

қолымдағы екі дорба қауын жүрген 

сайын ауырлап, т�ртеуі т�рт тон-

надай болып, сілем қатып, шаршап 

келем» дейді.

С�йтіп, не керек, жол-ж�некей 

баланың ойына бір қулық түсіп, 

�зінен әлдеқайда ілгері кетіп қалған 

әжесіне білдірмей бір қауынды тырс 

еткізіп жерге соғып, жарып алады да:

– 3же, қауын жарылып қалды, – 

деп дауыстайды. 

Ол кісі тоқтап, артына қарай 

бұрылып:

– О не, қарағым? – дейді.

– Бір қауын жарылып қалды!

– Е-е, жарылса, тойып жеп ал. 

Ш�лдеген шығарсың. Қарның да 

ашқан болар. Бәрібір �здерің жейтін 

қауын ғой.

– Сіз ше?..

–  Ж о - о қ ,  м е н  ж о л д а  к е л е 

жатқанда ештеңе жемеймін.

Содан қауынды жеп, қолындағы 

жүгін азайтқан бала біраздан соң 

тағы да бір қауынды жарып, жеп 

алады.

– 3же, – дейді алдыңғы жаққа 

қарап айғайлап.

– О не, қарағым?

– Және бір қауын жарылды!

– Оны да жеп ал.

– Уже, жеп қойдым!

Арада біраз уақыт �ткенде және 

бір қауын жарылады. 

– 3же-е!

– О не-е?

– Тағы бір қауын...

– Жарылды ма?

– Иә.

– Ойпыр-ай,  сен  к�терген 

қауынның бәрі жарыла береді екен.

– Енді қайтем?..

– Жеп ал. Қайтуші ең... Лақтырып 

тастамайсың ғой.

– Жар-райд!..

С�йтіп,  Иманкелді  үшінші 

қауынды да жеп алып, кешке қарай 

шаршап-шалдығып, бір қауынды 

үйге әрең жеткізіпті.

Қазір ұлдарым �здерінің балалық 

шақтағы сол бір балдай тәтті қылық-

тарын айтып күліп, нағашы атасы 

мен әжесін сағынып, еске алып 

отырады.

Жазып алған  
Нұрғали ОРАЗ

Отағасы екеуміз он екі бала 
тәрбиелеп өсірдік. Біз үшін олардың 
әрқайсысының орны бөлек. Қай 
баламызды ойласақ та, шыбын 
жанымыз шырқырап, сонымен 
бірге жүреді. Аллаға шүкір, бәрі де 
өмірден өз жолын тапты.  Алдарына 
қойған мақсаттарына жетті. Сол 
жолда тер төгіп, табандылық 
 танытып, қажымай-талмай 
еңбек етті. Міне, менің көңіліме 
 демеу  болатын да, кеудеме 
сенім ұялататын да олардың осы 
қасиеттері.
Қанекеңнің қызмет бабына байла-
нысты біз ауылдан ауылға жиі қоныс 
аударып, көшіп-қонып жүрдік. 
Өміріміздің біраз жылын Созақ 
ауданындағы Қаратау кеңшарында 
өткіздік. 
Бір қызығы, ұл балаларымның 
төртеуі де өздерінің атамекенінде – 
Бәйдібек ауданындағы Мыңбұлақ 
өңірінде дүниеге келді. Кім 
білсін, бұл да ел мен жерге ер-
азаматтардың қорған болатынын 
әрдайым еске салып тұратын жақсы 
ырым болар.

Қолы ашық. Барын аямай, жоқ-

жітікке қарасатын жан. 3зілқой. 

Бірақ кітапты к�п оқымайды. 

Жалқаулығы да бар. Оның адамдарға 

қайырымдылығы, жылы қарым-

қатынасы, с�зге жүйріктігі, та-

бан астынан уәж тауып айтатыны 

ұнайды».

«Жансейіт – жастайынан оқуға 

зерек болды.  Мектепті  алтын 

 медальмен бітірді. Мінезі салмақты. 

3ңгімені орнықты айтады. /з 

білімін әрқашан жетілдіріп отыра-

ды. Іні-қарындастарына, ағайын-

тумаларға мейірімді. Қолынан кел-

ген к�мегін, жәрдемін аямайды. 

Елі үшін қалтқысыз қызмет етуге 

ұмтылады».

«Балайша – кішкентайынан 

д ә р і г е р  б о л у д ы  а р м а н д а д ы . 

Мінезі бірбеткей. Айтқанынан 

қайтпайды. Қиянатқа жаны қас. 

Жағымпаздықты жек к�реді. /з 

қабілетіне сүйенеді. Бойында ата-ба-

баларымыздан келе жатқан емшілік 

қасиет бар. Біз к�рмейтін тылсым 

дүниелерді к�реді».

«Жұмакүл – айналасындағы 

адамдармен тіл табысқыш. Сыйласа 

біледі. /те ұқыпты. Үйге, ата-анасы-

на,  бауырларына қажетті нәрселерді 

�зі іздеп тауып, таңдап жүреді. 

Күнделікті жаңалықтарға құлағы 

түрік, ал Нұрайша, Байсейіт, Бақыт 

мұндай дүниелерге аса мән бере 

қоймайды».

«Жанаркүл (Жанар) – мектепті 

 алтын медальмен, университетті 

қызыл дипломмен бітірді. Кітапты 

к�п оқиды. Техникаға да әуестігі 

бар. Машина жүргізеді, суретке 

түсіргенді жақсы к�реді».

«Ұлтуар (Ұлту) – �з айтқанынан 

қайтпайтын, қайсар мінезді қызым. 

Қиянатқа бармайды. 3ділетсіздікке 

жаны қас. Т�збейді. /те бауырма-

шыл. Қолы ашық. Қайырымды. 

Дастарқаны мол, қонақжай».

«Үміткүл (Үміт) – басқа ба-

лаларға қарағанда пысық әрі сер-

гек. /зінің ойындағы болмаса, 

ешкімнің ырқына к�не қоймайды. 

3ділетсіздікке жаны қас. Қолы 

ашық, қайырымды. Дастарқаны 

мол. Қонақжай».

«Нышанкүл (Нышан) – кішкен-

тайы нан �те ұқыпты. Мінезі жұмсақ. 

Дипломат. С�з қадірін түсінетін 

сезімтал жан».

«Иманкелді (Иман) –  алдына 

сіңірді. Қолғанат болды. Екеуі де 

тәрбиелі, ұқыпты, еңбекқор болып 

�сті. Мектепті алтын медальмен 

бітірді. Мінездері ашық-жарқын, тіл 

байлықтары мол. Айтқысы келген 

әңгімелерін мәнерлеп, мақалдап-

мәтелдеп, к�ркем тілмен, сыпайы 

әзілмен айта біледі».

М і н е ,  Қ а н е к е ң н і ң  о н  е к і -

он үш бала сына жеке-жеке бер-

ген мінездеме лері осындай. Бұл 

тұста менің он екі-он үш деп, 

екіұштылау с�йлеп отыр ға  ным-

ның да �зіндік себебі бар. /йт кені 

Қанекең екеуміздің к�ңіліміз қанша 

қимағанымен, 3лияшым кіш кен-

тайынан бауырымызға басып, �з 

қызымыз деп �сірген немереміз 

ғой. Оны басқа ұл-қыздарымыздан 

б�ліп, немере деп атасақ, �зіміздің 

д е  ж ү р е г і м і з  қ а қ  а й ы р ы л ы п , 

б�лініп кет кен дей болып тұрады. 

Сондықтан Қане кең Рәтпен бірге 

оған да мінездеме беріп �ткен.

«3ке балаға – сыншы» деген емес 

пе аталарымыз. Ұл-қыздарымыз 

�сіп-�ніп, немере, ш�бере сүйіп 

жатқан кезде де Қанекеңнің осы 

бір мінездемесі  те мірқазық жұл-

дызы секілді үнемі бағыт-бағдар 

к�рсетіп тұратындай бо лады. Оны 

балалардың �здері де мо  йын  дайды. 

Кейде күліп, әзілдеп, кей сәттерде 

ойға батып, бас шұлғып қалады.

Мен «Баланың �зін туғанмен, 

мінезін тумайсың» деп айтамын. 

Бұлардың осылай, бір-бірімен 

мінездес болмағаны да жақсы. Дүние 

шіркін, сонысымен қызықты, соны-

сымен жұмбақ емес пе.

3сте, олардың мінез-құлқын, 

қарым-қабілетін тек біз ғана емес, 

айналадағы жұрт, алыс-жақындағы 

ағайын-туыс та бағалап, бағамдап 

жүреді. Осы ретте менің ойыма тағы 

бір оқиға түсіп отыр.

«Ер жігіттің үш жұрты бар: 

біріншісі – �з жұрты, екіншісі – 

нағашы жұрты, үшіншісі – қайын 

жұрты» демей ме. Сол айтқандай, 

біздің балалар да  жастайынан 

Мыңбұлақ пен Майбұлақтың ара-

сына жиі қатынап, нағашы атасы 

мен апасына бауыр  басып �сті.

3кем ат жалын тартып мінгеннен 

 бастап жылқы баққан кісі. Анам 

кішкен тайынан еңбек етіп, қиын 

тіршіліктің қара қазанында қайнап 

�скен қайратты жан. Қартайғанша 

бие сауып, қымыз ашытып �тті.

ӘНЕС САРАЙ

Бақұл бол, Әнес аға

Ақеділ ағатай-ай...

Б е л г і л і  ж а з у ш ы , 

Мемлекеттік сый  лық-

тың лауреаты 3нес 

С а р а й  8 3  ж а с ы н д а 

дүниеден озды.

3нес  Сарай 1937 

ж ы л ы  2 1  қ а р а ш а д а 

А с т р а  х а н   о б л ы с ы 

 Володар ауданы Құр ма-

лай ауылында туған.

1965 жылы Қазақ 

м е м л е к е т т і к  у н и -

верси тет інің  фило-

логия факультетін бі-

тірген.  Балық аулау 

кә сіпшілігінде жұмыс 

істеген. 1964-1965 жылдары «Егемен 

Қазақстан», «Жас Алаш» газеттерінде 

әдеби қызметкер, Балқаш қалалық теле-

визиясында аға  редактор (1966 ж.), 1967-

1971 жылдары «Жас Алаш» газетінің Ба-

тыс Қазақстан облысы бойынша тілшісі, 

б�лім меңгерушісі болды. 1971-1982 

 жылдары «Жазушы» баспасында редак-

тор, б�лім меңгерушісі, 1982-1984 жыл-

дары Қазақстан Жазушылар одағында 

әдеби кеңесші, 1978-1997 жылдары «Жа-

зушы» баспасында Бас редактордың 

орынбасары, Бас редактор боп істеді. 1998 

жылдан шығармашылық жұмыста.

Алғашқы әңгімелер жинағы 1969 

жылы жарық к�рді. 1989 жылы орыс 

тілінде «Қараша айы келгенде» кітабы 

шықты. «Қу  тазша», «Ару  Алматы», 

Еділде туып, Жайыққа келдің, 

Балықшы мұңын қайықта к�рдің.

Жоғалып кеткен Ноғайлы жұрттың

Шежіре-сырын жайып та бердің.

С�з с�йлер жерде �зіңмен сәнді

Қаламгер қауым орманы бар-ды.

Аттанып кеттің соларды іздеп

Біздерге жазған томдарың қалды.

Бар сияқты еді алдыңда /мір

Тағдырды еске алдың ба небір.

Ағалап барып сәлем бермейтін

Бүгінгілерден қалды ма к�ңіл?

Ақеділ, ақпейіл, ақжарқын, ақжайық 

ағатайымыздан айырылдық... 3уелгіде 

әңгімелерін сүйсіне оқыдық. 3улие жанр 

– әңгімеге деген жоғары жауапкершілігіне 

тәнті болдық. Кейіннен кенен де кемел 

романдарымен таңырқатқан таланттың 

«Еділ-Жайық» туындысы алаш әдебиетінің 

алтын қорына қосылды. Тарихтың терең 

білгірі, елдіктің ерен дүлдүлі, прозаның 

шебер шандозы 3нес Сарай әл-Фарабидің 

бәйекшіл парасат, әрекетшіл парасат, 

пәрменді парасат туралы толғамдарын 

тұжырымдама тұтатын тұлғатұғын.

3некең мен Алтыншаш апайдың ардақ 

тұтар қымбат достары болған, мінәйі 

мұхтартанушы, профессор Керімбек 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

« М ұ қ ы м  м е н і ң » , 

«Аңсау», «Тымырсық» 

пье са ла рының  авторы. 

« Б і з  –  ж а с т а р м ы з » , 

«Ата ман Анненковтың 

күйреуі» фильмдерінің 

сце на рийлерін жазған. 

«Мұнаралар ша  қы-

рады» (3ңгімелер мен 

 повестер. «Жазу шы», 

1969); «Қараша �ткен 

соң». («Жазушы», 1971); 

Бозқырау. (3ңгімелер 

мен повестер. «Жазу-

шы», 1973); «Тосқауыл». 

( Р о м а н .  « Ж а з у ш ы » , 

1976); «Алтын арал». (Роман. «Жазу-

шы», 1984); «Ақ тымық күн». (Роман. 

 «Жазушы», 1989); «Асылдың сынығы». 

(Роман.  «Жазушы», 1996); «Исатай – 

Махамбет тарихы», (1997); «Адайлардың 

арғы тарихы». (Роман. 1998) және басқа 

шығармалардың авторы.

«Еділ-Жайық» романы үшін 1992 

жылы ҚР Мемлекеттік сыйлығына ие 

болған. Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қайраткері (2002 ж.), Парасат  (2012 

ж.) және ІІІ дәрежелі Барыс (2017 ж.) 

ордендерінің иегері. 

М а р қ ұ м н ы ң  о т б а с ы н а ,  т у ғ а н -

туыстарына қайғыларына ортақтасып 

к�ңіл айтамыз. 

«Қазақ газеттері» ЖШС

3ңгіме-дүкен ұнатқан ер ең,

Елдіктің туын құлатпа деген.

С�здің де бізде қадірін ұқпас

Шаршатқан шығар құлақтар керең.

Қажысаң, дем ал, жай тапсын жаның

Алтыншаштың да байқарсың халін.

Бақұл бол, 3нес, қорланған шердің

3бішке барып айтарсың бәрін...

Ақжайықтағы ағасыз 
қалған қарындасың 

Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА

Сыз дықұлымен бірге қос қаламгердің 

шаңырақтарында болып, қонып едік-ау, 

қайран-ай... Түні бойы баяғы албырт 

шақтарын шадымандана әңгімелегендері, 

ағамыздың тарихтан тың да тосын хикая-

лар шерткені қайран қалдырған. Ол кісіні 

«Жазушы» баспасынан бастап жақсы 

білетін едік-ау. 

3дебиетіміздегі 3нес әуені мен әуезі, 

мұраларының мазмұн-маңызы мен мәнері 

қазақпен бірге жасамақ. 

Алла алдыңыздан жарылқасын, ақжа-

рылқап аға!

Мархабат БАЙҒҰТ
ШЫМКЕНТ 

АТАМ ЖАЙЛЫ АЙТСАМ...
МҰҢДЫ СЫР

Нағашы атам Жасбатыр 

Қажыкенұлы мен үшін үлгі 

бола білді. 

Алғаш жазған дарымның 

бірі осыдан жиырма жыл 

бұрын «Айг�лек» журна-

лына шыққан-ды. Шағын 

әңгіме үш кішкентай ұл 

мен ата жайында еді. Сол 

хикаяға орыс суретшісі 

салған суретке таяуда к�зім 

түсіп к�з жасымды тоқтата 

алмадым. 3рине, бұрын 

онша мән бермеген екенмін. Алланың 

құдіреті, суретші бұрын к�рмеген атам-

ды, менің Айбек, Айбол есімді туыс 

інілерімді қалайша айнытпай салған. 

Қайран қалдым. 

Нағашы атам мен әжем тұңғыш 

қыздары Ботак�з дүниеден қапыда 

�ткен 2014 жылы Алматыға келіп, ауыр 

қайғыдан бауырларын к�тере алмай 

қалды. Арада екі жыл �ткенде әжем 

де бақиға аттанды. Үлкен қалада атам 

жалғызсырап жүрді. С�йтіп, былтырғы 

жылдың желтоқсан айының соңында 90 

жасқа қараған шағында к�з жұмды. 

Кезінде Жарбосынов атындағы уроло-

гия институтында атама ауыр ота  жасалды. 

Содан кейін кілең жекеменшік клиника-

лар ақылы к�мектерін к�рсе тумен болды. 

Соңғы жолы Медиа Терра медициналық 

орталығына барып, кеңес алдық.  Қараша 

 айында денсаулығы нашарлай бастады. 

 Жедел жәрдемді шақыртуға �зі қарсы 

болды. «Пандемия кезінде дәрігерлердің 

жұмыстары қауырт қой, қалада тіркеусіз 

жүрген жаман шалға алаңдамасыншы» 

деуші еді. 

/мірдің серуенін емес, сергелдеңін 

к�п к�ргендіктен ешқашан ешкімге мұң 

шақпайтын, шағымданбайтын. /згенің 

сыртынан ғайбат с�з айтпайтын, барлық 

кезде айналасына тек шапағатын тара-

тып жүретін. /мірге ғашық 

к � з б е н  қ а р а й т ы н - д ы . 

Аллаға сенетін. Мәңгілік 

м е к е н г е  б е т  б ұ р ғ а н ғ а 

дейін аузынан Алласы, 

қолынан тасбиығы түспеді. 

Салауатты �мір салтын 

құрметтейтін. Маған айтқан 

ақылы, с�здері жүрегімде 

сайрап тұр. Кітап оқығыш 

еді,  �зіміз  оқуға уақыт 

таппаған дүниелерді атаға 

ә к е л і п  т а с т а у ш ы  е д і к . 

Қайтыс болғанда диванының жақтауында 

 газеттер, кітаптар әжептәуір жиналып 

қалыпты. Адамгершілік, әділдік, мейірім 

деген ұстанымдарына тәнтімін. Батыс 

Қазақстан облысындағы Жаңақала 

 ауданында дүниеге келген атам шежіре 

тарқатушы еді. Үш жасында әкеден, 

т�рт жасында шешеден айрылып, тұл 

жетім �скен балалық шағы бір кітапқа 

жүк болатындай. Аштық алапатына 

 себепкер болған кеңес дәуірінің солақай 

саясатының кесірінен туған �лкесі Капус-

тин Яр полигонына айналға нын қинала 

баяндайтын. /мірден озатын күні Орал 

қаласында тұратын құрдасы Мұстағатты, 

Нарын құмын, Қисыққамыс, Айдарлы, 

Мәстексай деген ауылдар туралы ай-

тумен болды. Нағашысының қолында 

он жасқа дейін �сіп, Бектасов болып 

жүрген кезін, �зі еңбекке араласқан 

Жымпитының Ақрабының, Чапаев 

(қазіргі Ақжайық) ауданының Лбішін 

кеңшарының тұрғындарын сағынышпен 

есіне алды. Сосын ыңылдап ән айтумен 

болды,  алайда дауысы сондай әлсіз еді. 

Алайда мен атам тез кетіп қалады деп еш 

ойламадым. 

Енді к�кейіме кептеліп тек естеліктер 

ғана келе береді... 

Нұрлан ҚҰМАР    
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Ақ халаттылар – абзал жандар

...Әлі есімде, Денсаулық сақтау министрлігіне ауысқаныма екі жылдан асқан. 
Алматыда ешкімді танымаймын, жұмыс, үй... бір сарын өмір. 1990 жылы тамыздың 
аяғы,  демалыста, институтта бірге оқыған Әбілхакімнің үйіне,  Тұздыбастау кентіне 
келдік. Үй толы кісі, амандасқаннан кейін көңілді ортаға біз де бөтенсінбей еніп 
кеттік. Төрде орта бойлы, көзі тостағандай келіншек қазақша-орысша әзіл-қалжың 
айтып, жұртты күлдіріп қояды. Есімде жоқ, отырғандардың бірі әлгі келіншекке 
қарап «Нұржамал, сен институтта белсенді, спортшы-гимнастшы болдың, сонда 
көп жігіттердің бірі сені қалай алып кетпеген?» дегенде, Нұржамал ойланбастан: 
«Қалайша жүрегімді алдай алам, мен оны жалғыз саған арнай алам» деп жұбайы 
Әлиханды құшақтап: «Көз мыңды көрер, көңіл бірді сүйер» дегенде қол шапалақтап 
жібердік. Үйге көптен көтерілмеген еңсеміз биіктеп, қарапайым, жылы қабылдаған 
ортаға кездескенімізге қуанып қайттық. Содан бері сынаптай сырғып 30 жыл өте 
шықты. Сол дастарқанда араласқан достармен арамызға сызат түскен жоқ. Күні 
бүгінге дейін қуанышта да, қиындықта  да біргеміз.

Нұржамал жұбайы Әлиханмен

Бүгінде телехикая көретіндер көбейді. Әсіресе түрік, 
үнді сериялдарына сұраныс көп.  Қай  телеарнаны 
қосыңыз, әйтеуір  бір телехикая жүріп  жатады. 
 «Абысындар» атты телехикаяны көрушілер 
«алтыжүзінші сериясын көріп отырмыз» деп шалқиды. 
Япыр-ай, қалай миы ашып кетпейді екен деп қайран 
қаласыз. «Қалай миы ашып кетпейді» дегеннен 
шығады, ғалымдар, зерттеушілер, дәрігерлер ұласпалы 
фильмдердің ұнамсыз жағы көп екеніне бүгінде назар 
аудара бастады. Мәселен, америкалық психологтар 
сауалнама жүргізіп, соның қорытындысы бойын-
ша сүйікті сериясы аяқталған соң көрермен еріксіз 
мұңаятынын анықтаған. Солай дегенмен, жыл өткен 
сайын телехикая көретіндердің саны көбейіп келеді.

Үлкендердің айтуына қарағанда, кесапатты нәубет 
әр ғасырда бір болып тұрған сияқты. XX ғасырда 
ел бактериялық тобына жататын табиғи ошақты 
жұқпалы «Оба» ауруынан зардап шексе, ХХI 
ғасырда бактериялық «Тәж тажал» әлем елдерін 
әбігерге салды. 

ШАҢЫРАҚ
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 пайызы телехикаяны үздіксіз к�ру 

қалыпты жағдай деп санапты. Ал 

бірқатары «бұл жай әуестенушілік» деп 

есептесе, бір б�лігі «психологиялық 

проблема  тудырады» деп жауап берген. 

Біздің осы соңғы жауапқа сенгіміз келеді. 

/йткені сағат санап күтіп отыратын 

телехикаялардың адамдарға қолбайлау 

болатын тұсы шаш-етектен. 3ңгіме 

серияны сағаттап к�ретіндер жайында. 

Мұндай адамдар басқаларға қара ғанда 

к�бірек зардап шеккен және күйзе ліске 

ұшырағандар қатарында к�рінеді.

Біз кезінде «Санта-Барбара» теле-

филь мін ең ұзақ серия деп санап келдік. 

Осы телехикая 1984-1993 жылдар 

аралығында үздіксіз к�рсетілді. Бірақ 

осы фильмнен де асып түсетін телехикая 

бар болып шықты. Ол «Шамшырақ» деп 

аталады. 1952 жылдан бастап түсіріле 

бастаған осы фильмнің 18262  сериясы 

жарыққа шығыпты. Сонда да 2009 

жылдың 18 қыркүйегінде қаржының 

жоқтығынан тоқтапты.  Түсірілген се-

рияны к�ріп шығу үшін к�рермен 600 

күн, 4 сағат 30 минут телеарна алдында 

тапжылмай отыруы керек. Бір айта 

кетерлігі, осы телехикая ең ұзақ кино 

1983 жылы ВИЧ ретровирусын тапқаны үшін 

2008 жылғы Нобель сыйлығын жеңіп алған француз 

вирусологы Люк Монтанье COVID-19 зертханада 

 жасалды дейді. Оның айтуынша, коронавируста АҚТҚ 

б�лшектері пайда болған. Ол SARS-CoV-2 СПИД-ке 

қарсы вакцинаны іздеу кезінде жасалуы мүмкін деп 

болжайды. «Бұл табиғи шығу тегі емес, бұл молекулалық 

биологтардың жұмысы... Қандай мақсатта, түсініксіз... 

Менің міндетім фактілерді ұсыну, мен ешкімді 

кінәламаймын, кім және не үшін жасағанын білмеймін. 

Мүмкін, олар СПИД-ке қарсы вакцина шығарғысы 

келген шығар» деді Монтанье CNews эфирінде (РИА 

Новости келтірген). Бір күн бұрын Пуркуой туралы 

доктюрлық подкастта Л.Монтанье вирустың Қытайдағы 

Ухань зертханасында жасалынғанын атап �тті. Оның 

айтуынша, ол француз математигі Жан-Клод Перестің 

зерттеуінде қарастырылған вирустың құрылымын зерт-

теуге сүйенген.

Бұл тажалдан біздің елден де талай тұлғаларымыз, 

қимас азаматтар фәни жалғанмен қоштасты. Осы 

бір кезең медицина қызметкерлерінің қызметке 

алғаш кірген уақытта беретін адалдық, тазалық үшін 

қабылдайтын моральдық-этикалық Гиппократ серті 

 немесе Гиппократ антын орындауға мәжбүрлеп, ақ 

 халатты абзал жандардың �здерін де әуреге салып, 

біразын қайтпас сапарға аттандырды. Заманының сал-

серісі Үкілі Ыбырай:  «Сертіңнен күндіз берген, Түнде 

тайып» деп кербез сұлуды әніне қосады. Сол сияқты 

жоғары лауазымда отырғанына қарамастан, аласапыран 

уақытта  кейбір азаматтар берген сертінен тайқып, �з 

пайдасы үшін дәрі-дәрмекті тықпалап, дәрігерліктің 

негізін салған ұлы бабалары Гиппократтың әруағының 

алдында ұятқа қалғаны да жоқ емес. Қалай десек те, ақ 

халатты абзал жандардың елге сіңірген еңбегі ерен. 

Алматыдағы 3біш Кекілбаев (бұрынғы Каблуков) 

к�шесінің бойында орналасқан  Екінші дүниежүзілік 

соғысы ардагерлеріне арналған әскери госпиталіне 

жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінен ардагерлер 

келіп, емделіп қайтады. Біраз жылдан бері мұнда соғыс 

ардагерлерімен қатар,  Чернобльде, Семей жарылыс 

 полигонында, Ауған соғысында  зардап шеккендер 

емделуде. Мен де  Семей жарылыс  полигонында 

болғандықтан жылда  арнайы квотамен бір мезгіл 

емделуді әдетке айналдырдым. Кезінде Қазақстан 

аумағында атом бомбаларын сынақтан �ткізу үшін ар-

найы 18 млн га жер б�лініп, Семей ядролық полигоны 

ДЕНСАУЛЫҚ

ретінде «Гиннестің рекордтар» кітабына 

енген.

Осы фильмнен «Как вращается мир» 

хикаясы да қалыспайды. 1956 жылы 

басталған бұл фильм 2010 жылы аяқталған. 

Фильмді толық тамаша лау үшін к�рермен 

573 күн, 11 сағат жоғалтқан. «Бір �мір» 

атты телехикаяны 1989 жылы бастап, 2009 

жылы аяқ тапты. Фильмнің ұзақтығы 221 

күн, 8 сағат, 30 минут. «Бір �мірде» расизм 

мен нашақорлық мәселесі қозғалады. 

Т�ртінші орынға 10712 сериямен «Бар-

лығы менің балаларым» атты телефильм 

жайғасыпты. Оны 1970 жылдан 2011 

жылға дейін ерінбей-жалықпай түсіріп 

шыққан.

«Жастар мен жабайылар» атты теле-

сериал бесінші орында тұр. 10073 се-

риядан тұратын бұл туындыда Гени 

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

адамның қарым-қатынасы, бизнестегі 

қитұрқылары суреттеледі. «/зге �мір» 

атты хикая 8891 серияны құрайды. 

Мұның бір ерекшелігі, адамзат бала-

сына үлкен қауіп т�ндіріп тұрған аборт 

мәселесін әңгіме �зегіне айналдырады. 

«Как вращается мир»  сериясы қозғаған 

тақырыппен үндес осы телехикая да 

кезінде үлкен сұранысқа ие болыпты. 

ашылды. 1949 жылдың 29 тамызында Семей облысын-

да таңғы сағат 7-де жерден 38 метр биіктікте қуаты 20 

килотондық алғашқы атом бомбасы жарылып, сынақтан 

�тті. Бұл жарылыстан орта есеппен 900 мыңдай бейкүнә 

адам 100-250 рентген м�лшерінде радиация қабылдаған 

болса, 1963 жылдар аралығында аса қуатты бомбалардың 

жарылысынан 2 миллионнан аса жазықсыз халық 

300-400 рентген м�лшерінде радиация қабылдаған. 

Полигонның 40 жылдық  тарихында Семейден 120 

шақырым жерде 498 ядролық сынақ �ткен. Оның 88-і 

ауада, 30-ы жер бетінде, 340-ы жер астында жарылған. 

Соңғысының қуаты 1,5 мегатонн м�лшерінде болған. 

Одан 2 миллион нан астам адам зардап шекті. Бұдан 

кейінгі 25 жыл жерасты жарылысынан түрлі ауруға 

ұшырап, соның  қасіретін әлі де арқалаумен келеді. Бұл 

сырқаттардың тұқым қуалайтынын ғалымдар ғылыми 

негізде дәлелдеді.1991 жылы Елбасы Н.3.Назарбаевтың 

Жарлығымен полигон жабылғанымен, оның зардабын 

әлі тартып келеміз. Биыл Шығыс Қазақстан облысынан 

емделуге келгендердің қатары к�п.  Олар елу жылдан аса 

уақытта жарылыс зардабын к�рген ұрпақтың �кілдері. 

Ардагерлер емханасы, терапия б�лімінің меңгерушісі 

Қаламхан Хамитұлы госпитальға жолдама бергеніне 

қарамастан, келушілердің к�птігінен госпитальға екі 

рет орныға алмай, үшіншісінде орналыстым. Жатын 

б�лмені белгілеп, Чернобльде зардап шеккен, жасына 

жетпей денсаулығына байланысты зейнетке шыққан 

әскери майормен қатар жаттым. Радиацияның әсерінен 

жүрегіне екі рет ота жасалған азамат екен. Мұнда 

емделіп жатқан жүзден аса азаматтың қай-қайсысының 

да денсаулығының сауы жоқ. Ана бір жылы осында 

емделіп жатқанымда Екінші дүниежүзілік соғысы 

ардагерлерінен біраз ақсақал келуші еді. Биыл екі-үш 

кісі келіпті. Олардың �зі жүре алмайды. Дәрігерлер 

б�лмесіне барып емдеп, бәйек болып жүр. 

Осында жатқандардың бірі Чернобльден, бірі Семей 

жарылыс полигонынан, бірі Ауған соғысынан зардап 

шеккендер. Кешегі мақтап жүрген кеңестік дәуірдің 

қазақ еліне істеген озбырлығы мен қиянатының кесірін 

қанша жыл тартады екенбіз. Біздің ұрпаққа жалғасып 

кете барса қандай қиын еді. 

Енді «Түн алдында» деген телехикаяға 

келейік. Мұның 7420 сериясы бар. «Дерз-

кие и красивые»  6487, «К�ршілер» 6255 

сериядан тұрады.

Тап қаз ір  телеарналарда  «Жат 

 мекен», «Қайран күндер», «К�сем» атты 

созбалаңқы сериялар к�рсетіліп жатыр. 

С�з жоқ, оқиға желісі к�рермендерді 

бірден тартып кетеді. Сосын «ертең 

не болар екен?» деп келесісін күтумен 

жүресіз. Телесерияларға телміретіндер 

тіпті басқа дүниені ұмытқан. Барлық 

ой-қиялы, мақсат-мүддесі, тілек-талабы 

сүйікті фильмінің үстінде.  Телехикаядағы 

кейіпкері ауырса ауырады, мұңайса 

мұңаяды, жыласа жылайды, күлсе күледі. 

Ал осыдан соң телехикаяның табы-

нушылары психологиялық ауруларға 

ұшырамағанда, күйзеліске түспегенде 

қайтеді? Осы аралықта келіншектер 

қаншама тірлігінен қалады десеңізші. 

Күйеуінің күтімі, бала-шағаның сабағы, 

ата-ененің жағдайы болмаған соң отба-

сыдан береке кетпей ме? Мұның арасын-

да жат елдің мінез-құлқын, әдет-ғұрпын 

бойына біртіндеп сіңірген жанның пси-

хологиясы бұзылатыны с�зсіз. Бір кездері 

«Мың бір түн» атты түрік сериясын 

жаппай тамашаладық. С�йтсек, бұл 

Достық даңғылымен �рге тартсаң, Алатаудың 

бауырындағы  «Түркісіп» санаториясынан жоғарырақ  

қалың қарағай, шырша арасында соғыс ардагерлеріне 

арналған, ем-домның бәрін жасайтын қымбат аппарат-

тары мен екі жүз адамға арналған госпиталь болған еді. 

Саф таза ауада ардагерлер бас қосып, �ткен-кеткенді 

еске алып, шүйіркелесіп отыратын. Осыдан алты-жеті 

жыл бұрын сол госпиталь жабылып тынды. Бір бизнес-

мен сатып алыпты деген қаңқу с�з шықты. «Тойымсыз-

дар енді біздің емханамызға ауыз салды ма?» деп майдан-

герлер шу к�терді. Сол уақыттағы госпиталь басшылары, 

«бұл апатты жағдайға түсті, сондықтан жабылды» деп �з 

уәжін айтып жатты. Не керек, ол әлі күнге іске қосылмай 

ардагерлердің ренішін туғызуда. Міне, соның кесірінен 

екі кісі жататын б�лмеде үш кісі, үш кісілік б�лмеде 

т�рт кісіден сығылысып жатқандары. Осыны ойлап, 

ой құшағында жатқанымда есік қағылып, госпиталь 

директорының орынбасары Ринат Тастайбеков келіп, 

хал-жағдайымызды біліп, «дәрі-дәрмек, керек-жарақ 

қажет болса сұраңыздар» деп, қамқорлығын к�рсетіп 

кетті. Менің бұл госпитальға келуім бірінші жыл емес, 

госпиталь директоры, медицина ғылымының док-

торы Дамир Дәулетбаев жиі-жиі б�лімдерді аралап, 

емделушілердің хал-жағдайын сұрап, ем-домның қалай 

жүріп жатқанын біліп тұрады. Б�лім меңгерушісі Құралай 

Жұмаханқызы мұнда келетін ардагерлердің к�бін тани-

ды. Ол кісінің қарамағындағы мейірбикелерТазагүл 

Тасбаева, Жаңагүл Бақбаева, Маржан Тамаева, Алтынай 

Бексейітовалар кішіпейілдік танытып, келушілермен тіл 

табысуға тырысады. Мені емдеген жоғарғы санаттағы 

дәрігерім Динара Жақсылыққызына риза болғанымды 

б�лім меңгерушісіне жеткізіп, биылғы ауыр жылдың 

елге жеңіл болмай тұрғанын тілге тиек етіп, әңгімеге 

тарттым. Б�лім меңгерушісі Құралай Жұмаханқызы: 

«Пан демия бізге де ауыр соғып отыр, десек те, дәрігерлік 

міндетімізді шама-шарқымыз жеткенше адал атқаруға 

тырысудамыз» деп ағынан жарыла с�йледі. Пандемия 

кезінде «Сабыржан» сауда орталығы тауарларының 

бағасын к�термей, халыққа тиімді қызмет к�рсетті. 

Осын дай кезде жұрттың қамын ойлаған жандарға мың 

алғыс.

Емделіп жатқан ардагерлердің риза к�ңілін білдіріп, 

госпиталь директоры, медицина ғылымының  докторы 

Дамир Абайдылдаұлына да арнайы барып, алғыс 

айттым. /з кезегінде ол кісі министрлік тарапынан 

емханаға қамқорлық к�рсетіліп жатқанын тілге тиек 

етіп, қызметкерлердің жұмысқа деген ынта-жігерін 

арттыру мақсатында мейірбикелердің еңбек жалақысы 

к�терілгенін жеткізді.

Қошан МҰСТАФАҰЛЫ,
журналист, «Құрмет» 

орденінің иегері 

Нұржамалдың кезекті бір туған 

күнінде жастайынан бірге �скен, инсти-

тутта бірге оқыған жан досы Қарлығаштың 

с�зін ұмытқан жоқпын: «Нұржамал 

үлкен әкесі мен әжесінің тәрбиесінде 

болды, сабақты жақсы оқыды. Инсти-

тутта филология факультетінің «орыс 

тілі мен орыс әдебиеті» мамандығын 

игерді. Кітаптан бас алмайтын. Орыс, 

Еуропа қаламгерлерімен қатар, қазақ 

ақын-жазушыларының кітаптарын да 

қызыға оқитын. 3лем данышпандары-

ның, қазақ би-шешендерінің с�здерін 

ерінбей жазып жүретін. Кейін ұстаз 

болғанда философтар еңбектері мен 

тарихи романдарды к�п оқитын болды. 

Екеуміз қосылып екі дауыста ән сала-

тын едік. 3лихан Тойбаев  сол кезде 

комсорг болып ерекше ұйымдастыру 

қабілетін к�рсете білді. Нұржамалдың 

д о с т ы қ қ а  а д а л д ы ғ ы ,  қ и н а л ғ а н д а 

 жанашыр, қолындағы барды алаламай 

б�ліп беретіні замандастарының есінде. 

Белсенді қызметін жалғастыра бер-

генде үлкен тұлға болып қалыптасары 

с�зсіз еді, бірақ 3лихан парторг болып 

ауысқаннан бастап қызметті қойды. 

Оның түсінігінше «Бір үйде екі бастық 

болмау керек. 3йел адам күйеуіне жағдай 

жасап, саналы ұрпақ тәрбиелеп, ағайын-

туыстың басын біріктіріп, жұмақ  жаса-

маса да, жұмақтай жылылық орнатып 

үйде отыру керек» деген с�зін ақыры 

орындады». Мынау әріптес досы Нәйлә 

Үмбетованың айтқаны: «Ол �зінің 

мүмкіндігі бола тұра той-жиынға барар 

алдында әртүрлі әшекей тағып, жаңадан 

киім тіккізіп, ерекше боянуды ұната 

қоймайтын. Сол шынайы қалпында, 

жаны да, ары да таза күйінде �мірден 

�тті».

3лиханның кіші қарындасы 3сия: 

«Нұржамал ауылдағы үлкендердің ал-

дынан к�лденең �тіп к�рген жоқ, ина-

батты деп анам 3спент мақтап оты-

ратын. Анамыздың к�ңілінен шығып, 

батасын алған келін. Анам �мірден �ткен 

соң бәрімізге ана орнына ана болды. 

Ешқайсымыздың бетімізден қаққан 

жоқ, қабақ шытқан емес. Келіндердің 

бәрін бірдей к�ріп, барымен б�лісіп, 

мейірімділік танытты. Немерелері қашан 

барсаң да әжелеп, жанынан шықпайтын. 

Балаға деген мейірімі, шыдамдылығы 

ерекше болатын» деп Нұржамалдың 

балажандылығын үнемі айтып отырады. 

Осы естіген с�здерімді, к�збен 

к�рген, куә болған кездерімді сарап-

тап, ой елегінен �ткізгенде Нұржамал 

Есперқызы тектінің ұрпағы, �негелі 

тәрбие алған, саналы, терең білімді, 

намысқой, ұятын жоғалтпаған адам 

екеніне күмәнім қалмады. Кейбір 

қасиеттеріне тоқтала кетсек. Оның 

жанындағы адамдарға жанашырлық 

 танытып, қамқорлық к�рсетіп, ізгі 

 ниетте  болуын,  тапқан-таянған 

 б� денеше бауырына баспай, сұңқарша 

шашып отыру қасиетін әр адамның 

басына бермеген. Қашанда дастарқаны 

берекелі, отының басы мерекелі. Барға 

тасымады, жоққа жасымады, тәубасын 

ұмытпады, �те қанағатшыл болды. 

К�реалмаушылық, қызғаншақтық 

к�рсетпеді,  оған бәріміз куәміз. 

«Бұтақпен ағаш қымбат, ұрпақпен 

адам қымбат» деген қағиданы ұстана 

отырып, немерелерін түсінуі, олар-

ды �зіне тез баурап алуы, адами 

қасиеттерді  бойларына сіңіре білуі 

жай ғана ұстаз емес, педагог-пси-

холог екенін аңғартатын. Орысша 

оқып, орыс тілінің маманы бола тұра 

қазақтың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін 

егжей-тегжейлі білуі ананың сүтімен 

сіңген қасиет екені даусыз.  Осыларды 

ұрпақтың санасына сіңіре білуі әр 

ананың қолынан келе бермейтінін 

білеміз. «Б�лінгенді б�рі жейді». 

«Т�ртеу түгел болса т�бедегі келеді, 

алтау ала болса ауыздағы кетеді»  деген 

бабалардың с�зін есте сақтап,  Тойбай 

әулетінің ақылшы үлкен анасы  атануы 

да оңайлықпен келген жоқ. Ол үшін 

к�регендік, парасаттылық, қадір-

қасиет керек екені айдан-анық. Отау 

иесі 3лиханның атын атамай, «бас 

ием» деп құрметтеуінің �зі келіндерге, 

жас ұрпаққа к�рсеткен �негесі емес пе? 

Қазақтың атақты Шәңкі биі: «Елдің 

береке-бірлігі биінде, ердің береке-

бірлігі үйінде» деп айтқандай, 3лихан 

әулетінің береке-бірлігін нығайтуға 

үлкен үлес қосты. Ол басқосуларда 

әрдайым да: «3ке баланың атын 

шығармайды,  бала  әкенің атын 

шығарады. Сондықтан саналы ұрпақ 

тәрбиелеу ата-ананың борышы» 

дейтін. Расында да, ол �зі айтқандай 

 балалары �негелі тәрбиенің арқасында 

адал еңбек етіп, жұртшылықтың 

алғысына б�ленуде. 3кесінің атын 

баласы шығарады деген осы емес пе?

Оның білікті филолог маман ғана 

емес, аса талантты энциклопедиялық 

терең білімді, жан-жақты ой-пайымы 

кең адам екені бізге аян. /зі �мірден 

�тетінін сезді ме, құдай қосқан қосағы 

3лиханды, бауыр-еті бала-шағасын 

жинап, �ткен күндердің қызығы мен 

қиындығына шүкіршілік айтып, қабағын 

шытпай, ештеңе білдірмей, егер олай-

бұлай болып кетсем келін болып түскен 

ауылыма апарып жерлеңдер деген 

аманаты үлкен ақылдылық емес пе? 

Кейінгі жастарға одан артық қандай үлгі-

�неге керек! Біздің есімізде Нұржамал 

Есперқызы сүйікті жардың, ардақты 

ананың, асыл әженің ең жоғарғы үлгісі 

болып қала береді. 

Туғанбай ЖАНЫСБАЕВ

ЕНЕНІҢ 
батасын алған...

фильмнің қазақи салт-дәстүрге қайшы 

тұстары к�п екен ғой. Мәселен, күйеуімен 

шәй десіп қалса болды т�ркініне тар-

тып кететін келіннен қандай жақсылық 

күтуге болады? Осы сияқты жат қылыққа 

баулитын сериялдардан сырт айналу 

керегін ғалымдар, киносыншылары 

жазудайын жазды. Бірақ біздің арналар 

біреудің қаңсығын таңсық к�ріп эфирге 

шығарудан жалығар емес.

Қазаққа білім, мәдениет керек пе? 

Бәлкім, осы сауалымыздың �зі артық 

шығар. Сіз керек деп отырсыз. Және ол 

бұрыннан бар деп дәлелдейсіз. Талас-

паймыз. Бірақ нағыз білімді, мәдениетті 

болу үшін киелі кітапқа қайта оралуымыз 

қажет-ақ. Соның ішінде Ұлы Абайдың 

шығармаларын, Мұхтар 3уезовтің «Абай 

жолы» эпопеясын қайта оқып шықсақ, 

ұтылмас едік. Қазақы тәрбие де, ұлттық 

салт-сана да, ата-бабалар жолы да осы 

еңбектерде тұнып тұрған жоқ па? Ен-

деше, алтын уақытты текке �лтіріп, 

басқаның былдыр-батпағына несіне 

соншалықты телміреміз? 

Сабырбек ОЛЖАБАЙ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі
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