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Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 
мақаласында идеологиялық тұрғыда қордаланып қалған мәселелерді көтерді деуге толық 
негіз бар. Бұл ретте, әсіресе Қазақстан тарихын жазуға қатысты тапсырмасы маңызды. 
Сондықтан нақты үзінді келтірейік: «Шынына келсек, айтпағым Тәуелсіздік жылдарында 
бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан, ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық жаңа 
тарихымыз әлі толық жазылған жоқ. Оның тұжырымдамасын бұған дейінгі олқылықтарды 
ескере отырып қайта қарап, жаңа ғылыми ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде 
тыңнан жазатын уақыт әлдеқашан келді. Барлық оқулықтар осындай іргелі еңбекке 
негізделіп әзірленеді. Бұл – ұлт шежіресін дәріптеу тұрғысынан алғанда стратегиялық 
маңызы бар мәселе. Сондықтан Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды 
дереу бастау керек. Түптеп келгенде, тарихи сананы жаңғырту мәселесінің түйіні – осы».

6-бетте

к�ріне бермейтініне таңғаласың. Дегенмен, 
тоғызыншы ғасырдан («Шахнамеден») бері 
белгілі делінетін қазақ атауын, орыстардың 
Ұлық Ұлысты Алтын Орда атандырып 
жібергені секілді құбылыс деп қарауымыз 
керек шығар. Екіншіден, с�з жоқ, тари-
хымызды �зіміз емес, бізді жаулаушылар 
жазғасын солай болып келді. 

Татар дегеннен шығады,  Минтимир 
Шәймиев есімді  азамат 1991 жылы 
 Татарстан билігіне келгесін ( олардың сол 
тұста тәуелсіздіктен үміті болды) Алтын 
Орданы зерттейтін арнайы институт ашып, 
соның нәтижесінде том-том еңбектер 
 жазылыпты. Бүгінде Алтын Орда дегеніміз 
– татар империясы деп олар ашық айта-
ды. Бірнеше жыл бұрын бір тарихшысы 
шовинистердің жел беруімен айтты ма, 
Алтын Ордаға қазақтың қатысы жоқ деген 
сыңайда с�йлегені есімізде. 

Ал осы жолдардың авторы 2019 жылы 
күзде республикалық «Түркістан» газетінің 
�тінішімен д�ңгелек үстел �ткізгенімізде, 
бір топ алматылық тарихшылар Алтын 
Орданың қазақ тарихшылары тарапы-
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2-бет

нан жарытып зерттелмегенін алға тар-
тып, биліктен Татарстандағыдай арнайы 
 институт ашылуын сұраған. Президенттің 
аталған мақаласынан кейін тарихшылар 
маман тапшылығын да айта бастады. 
Кәсіби тарихшыларға қаржы б�лінбесе, 
жастардың келуіне жағдай жасалмаса, бұл 
�зінен-�зі түсінікті жағдай. 

Біз Алтын Орданы айтамыз, одан 
арғы осыдан бес мың жыл бұрынғы ханзу 
деректеріндегі Қытайдың солтүсті гіндегі 
к�шпелі тайпалар да, Геродот жаз ба ла-
рындағы скифтер де қазақтан аумайды, 
неге? Монтескье әділетті бағалағандай 
түркі империяларының санына жеткен кім 
бар екен? Біреулер қырыққа жеткізеді. Енді 
біреулер он бестен асырады. Солардың 
нешеуінің, қаншалықты қазақ-қыпшаққа 
қатысы бар?

 Б.з.д. 210 – б.з. 155 жылдарындағы 
Ұлы Ғұн (Хүннү) империясының, одан 
кейінгі, жауы алдымен сәйгүлік атын, 
тіпті сүйікті әйелін сұрағанда да беріп, 
соңында жерін сұрағанда бұдан �ткен 
қорлық жоқ деп бірден соғыс ашқанымен 
тарихта аты қалған, әйгілі М�де қаған 
империясының, Римді тізе бүктірген 
Аттиланың, Ашин әулеті, Бумын қаған 
билеген Түркі империясының, Білге 
қаған, Күлтегін, Тонык�к дәуірлеген К�к 
түркілері империясының, Ұйғыр, Авар, 
Хазар, Қараханид қағанаттарының, Газ-
навидтер сұлтанатының, Хорезмшах пен 
ұлы Селжұқтар билігінің қайсысын қазақ 
мемлектінің бастау-бұлағы дей аламыз? 

2015 жылы Қазақ хандығының 550 
жылдығын атап �ттік. Дұрыс-ақ. Алайда 

Алтын Орданың негізін салған Жошы хан 
бар болғаны екі жыл билік құрып қайтыс 
болып кеткенде, хан тағына тұңғышы 
Орда Ежен отырғаны мәлім. Орда – оның 
есімі. Ал Ежен деген моңғолдардың күні 
бүгін Шыңғыс хан есіміне тіркеп айтатын 
эзэн – ие, ел иесі, еге деген мағынадағы 
с�зі (Бұл ж�нінде ғұлама тарихшы, марқұм 
 Зардыхан Қинаятұлы дұрыс ескерткен). 
Орда – қазақ хандарының атасы. Dрі Ертісте 
к�терілген әкесінің ордасына иелік етіп 
қалды, сондықтан ел егесі. Сол Ақ Орданың 
орталығы Сасыбұқаның тұсында Ертістен 
Сығанаққа (қазіргі Сунақ ата) к�шірілгесін, 
1361 жылы таққа Шымтайұлы Орыс хан оты-
руымен Қазақ хандығы құрылды деуге бола-
ды. Бұл ж�нінде «�збек бізге емес, �збекке 
біз ағамыз» деп Мұхтар Мағауин де жазғаны 
бар. Мұны тарихшылардың барлығы біледі. 
С�йте тұра, Қазақ хандығының құрылуын, 
кеңестік тарихқа сүйеніп 1465 жылдан 
 санап, 550 жыл деп жүрміз. Шын мәнінде, 
кемінде жүз жылға әріге созып есептеуіміз 
керек. 

Сонда дейміз-ау, ілкіде біз атүсті тізіп 
шыққан он екі ұлы державаны қойып, 
Тәуелсіздік жылдарында т�л тарихымыз-
ды болмаса жүз жылға әріге соза алмаған 
тарихшыларымызға реніш айтуға әбден 
 болады. Иә, құл болдық. Бізді жаулаушылар 
қазақ есімін сызып тастап отырды немесе 
бұрмалап келді. Енді соның бәрін қалпына 
келтіретін уақыт жетті ғой. Білімді, білікті 
тарихшылар қашанғы ұлтын емес, руын, 
жүзін ұлықтаумен жүреді дегіміз келеді. 

(Жалғасы 4-бетте)

Осындағы «тарихи сананы жаңғырту 
мәселесі» жуық жылдарда күн тәртібінен 
түспесі анық. Ақиқатында бұл �те ауқымды 
идеологиялық шараларды қажет етеді. 

Рас, �ткен отыз жылда ұлт тарихы-
на қатысты біршама іс-шаралар жүзеге 
асы рылды. Dлемнің әр елінде шашырап 
жатқан тарихымызға қатысты деректер 
жинастырылды. Қазақ хандығының 550 
жылдығын тойладық. Дегенмен, Президент 
айтқандай, менің мақтаныш тұтар тарихым 
мынау дерлік к�п томдық жазылған жоқ. 

Dйгілі француз философы Шарль Луи 
Монтескье (1689-1755) айтты дегендей, 
«теңдессіз жауынгер, дүниені жаулап қанша 
империя құрғанын ешкім білмейтін, себебі 
тарихшыға жарымаған түркілердің» бірі 
және бірегейі қазақ. Монтескье ол с�зінде 
татар (әрине, түркі дегені ғой)  атауын 
қолданған. Осындайда қазақтың, яғни 
Алаш жұртының бірде құман (құбан), бірде 
қырғыз әлде татар атанып, �з ныспысымен 

МОНТЕСКЬЕНІҢ ӘДІЛ БАҒАСЫ
немесе қазақтың шым-шытырық тарихы хақында
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«ӨЛМЕЙТІН 
ҚҰСТАР»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың төрағалығымен ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 
 мерекелеу жөніндегі Мемлекеттік 
комиссияның алғашқы  отырысы 
өтті. Президент Тәуелсіздік 
жылдарында Елбасының 
көшбасшылығымен барлық 
қиындықтан өтіп, қуатты 
мемлекеттің іргетасы қаланғанын 
атап өтті. Сонымен бірге ел 
тарихындағы елеулі мереке кезінде 
құр даңғаза мен ысырапшылдыққа 
жол беруге болмайтынын, 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы тек 
 мерейтой емес, тарихи оқиға екенін 
тілге тиек етіп, бұған идеологиялық 
тұрғыдан қарауға шақырды. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
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ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРУ 
БІРТҰТАС ҰЛТ БОЛУ ЖОЛЫНДАҒЫ 

АЙРЫҚША МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

Сонымен қатар экономика, 
әлеуметтік сала, білім, ғылым, 
 жастар және басқа да бағыттар 
 бо йынша тың жобалар қолға алына-
тынын айтып, тіл мәселесіне ерекше 
тоқталды. Президент қазақ тілін 
меңгеру біртұтас ұлт болу жолын-
дағы айрықша маңызды қадам 
деп бағалап, қазақстандықтарды 
мемлекеттік тілді үйренуге және 
үйренушілерді қолдауға шақырды. 

«Мемлекеттік тілді білетін әрбір 
азамат қазақша үйренгісі келген 
 досымен, әріптесімен немесе таны-
сымен �з білімін б�ліссін. Мұндай 
игі іс бір-бірімізге қамқорлықты арт-
тырып, бірлігімізді нығайта түсері 
с�зсіз» деді Мемлекет басшысы. 

M т к е н  а й д ы ң  с о ң ы н д а  Қ Р 
Премьер-Министрі Асқар Мамин 
қазақ тілі әліпбиін латын графи-
касына к�шіру ж�ніндегі ұлттық 
комиссия отырысын �ткізіп, ла-
тын графикасына негізделген қазақ 
тілі әліпбиін жетілдіру бойынша 
атқарылған жұмыстарды талқылаған 
болатын. Соңғы ұсынылған нұсқа 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

бойынша, әліпби қазақ тілінің 
жазу дәстүрінде орныққан «бір ды-
быс – бір әріп» принципіне толық 
сәйкес келеді. Жаңа әліпбиге кезең-
кезеңімен к�шу 2023 жылдан бастап 
2031 жыл аралығында жоспарланып 
отыр.

«Жақында латын графикасын-
дағы қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы 
ұсынылды. Латын қарпіне к�шіп 
жатқанымыз да – Тәуелсіздіктің 
жемісі» деді Мемлекет басшысы. 

Президент 30 жылдыққа бай-
ланысты шаралар халыққа рухани 
серпіліс әкелуі қажеттігіне тоқталды. 
Ұлт тарихында �шпес із қалдырған 

к�рнекті тұлғалардың еңбегін наси-
хаттау аса маңызды жұмыстың бірі 
екенін атап �ткен Президент руха-
ният саласындағы бірнеше бағыттан 
тұратын жұмыстарға тоқталды.

«Биылғы мерейлі жылға бірнеше 
атаулы дата тұспа-тұс келіп отыр. 
Жыр алыбы Жамбылдың – 175, 
Алаш арысы Dлихан Б�кейхановтың 
– 155, күш атасы Қажымұқанның – 
150 жылдығы, тағы басқа бірнеше 
тарихи тұлғаның мерейтойы. Біз 
былтыр Абай мен әл-Фарабидың 
мерейтойларын �те мағыналы 
�ткіздік. Олардың тұлғалық келбеті 
мен �мір жолы, еңбектері халыққа 

үлкен ой салды. Бұл тәжірибені 
алдағы уақытта да ұстанған ж�н» 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент Тәуелсіздіктің 30 
жылдығын осыған дейін қолға алған 
реформалар аясында ұйымдастырған 
абзал екеніне тоқталды. Бұл ретте 
саяси реформаның үшінші кезеңін 
жүзеге асыру жалғасады. Жастарды 
жұмыспен қамту, жастар саясаты, 
кәсіпкерлік саласының әлеуеті, Се-
мей полигонының жабылғанына 
30 жыл толуы сияқты мәселелер де 
кеңінен с�з болды. Осындай игі ша-
раларды Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
белесінің мәнін халыққа түсіндіру, 
ақпараттық жұмысты дұрыс жүргізу де 
маңызды бағыттың бірі екені белгілі. 
Президент �з с�зінде Тәуелсіздікті 
атап �ткенде тәлімдік, тәрбиелік 
мәні бар ақпаратты ұсынып, жұртты 
тартатын жаңа стильді, жаңа фор-
матты к�бірек енгізу қажетін, әр 
жерде �ткізілген іс-шаралар туралы 
құрғақ есептің керегі жоқ екенін атап 
к�рсетті. 

Аталған жиында Үкіметке рес-
пуб ликалық штабпен бірлесіп, 
аталған ұсыныстарды Мерекелік 
жоспарға және Идеологиялық 
картаға енгізу тапсырылды. Соны-
мен бірге, мем лекетті нығайтуға, 
елімізді дамы туға үлес қосқан 
а з а м а т т а р ғ а  л а й ы қ  т ы  қ ұ р м е т 
к�рсетіліп, мереке қарсаңында 
«Қазақстан Респуб ликасының 30 
жылдығы» мерей тойлық медалі 
шығарылатын болды. 

Комиссия отырысында Мемле-
кеттік хатшы Қырымбек К�шербаев, 
Президент Dкімшілігі Басшысының 
бірінші орынбасары Дәурен Абаев, 
Премьер-Министрдің орынба-
сары Ералы Тоғжанов, Премьер-
Министрдің орынбасары – Сыртқы 
істер министрі Мұхтар Тілеуберді, 
Ақпарат және қоғамдық даму 
 ми нистрі Аида Балаева с�з с�йледі.
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Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА, 
ақын, Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері

С�зді сол қойылымнан бастайын.
Ғасырлап бірге келе жатқан сұлулық пен махаббат 

дастаны «Қыз-Жібек» фильм болып, мақтанышымызға 
айналғанына елу жыл болды. Бүкіл ұлттық �нердің 
әулиелері жиналып, �шпес мұра қалдырды. Оған тарих, 
ата салт, махаббат, адал сезім, қыз намысы, шешен тіл 
бәрі-бәрін қамтып, ұрпаққа қалдырған бабалар амана-
ты деп қарау керек.

Бүгін мен әлеуметтік желіге тарап кеткен Оралдағы 
Жастар шығармашылық орталығындағы Жастар 
театрының музыкалық қойылымын к�ріп тілім байла-
нып қалды. Шыққыр к�зім не к�рді?

Еліме келіп, Жібектің сіңлілері, қазағымның 
қыздары, айнымас адал сезім мен сұлулықты сақтаңдар, 
Ұлы Дала ұрпағының бесігін тербететін сендер ұлт 
болашағына жауаптысыңдар деп шырылдаған 20 
жыл ғұмырым босқа �тіпті. Мына сахнада Қыз Жібек 
жалаңбұт қой, н�керлері еден жуатын джинси шалбар 
мен алба-жұлба майкамен аяқтары қисайып, б�кселері 
т�ңкеріліп, шаштары жалбырап, арбаңдап секіреді. 
Мына қойылымға қор болған ұлы музыка! Т�легенді 
Бекежан тапаншамен атып түсірді. О, сұмдық! Осы 
үшін жинады ма сені бабалар?! Талып қала жаздадым. 
«Mзіңнен туған баланың, кімге айтасың жаманын» 
деген қағидамен елімнің кемшілігін к�ргім келмейтін. 
Шыдамым таусылды.

Мәдениет министрлігінен – «әр облыс �з мәдениетін 
�зі басқарады» деген жауап алдым. Облыс басшы-
ларының мәдени сауаты болмаса ше? Ұлттық құнды-
лығымыз тапталып жатса ше?

Ендеше, идеолог әкім мен мәдениет басшысы, Ішкі 
саясат қайда қарап отыр? Бұларда ұлт намысы, ұрпақ 
санасы, елдің ертеңі жайлы ойлайтын түйсік бар ма? 
Президент мақаласын оқып талқыламай ма? Не бітіріп 
жүрген пенделер?

Сан сұраққа �зім жауап таппадым. Қай есіктен де 
рухани құлдырау к�рем. Dкімдіктерде с�йлесу түгілі 
сәлемдесу білмейтін, �мір тәжірибесі жоқ, ештеңе 
оқымаған, ештеңеге жаны ауырмайтын әйнекк�з жас-
тар жүр. «Қайда бара жатырсыңдар, балалар!» – деп 
айғайлағың келеді. Егер оның қазақи ұғымы болмаса 
ше?

Бұларға әл-Фараби мен Абайдың айтқанда рынан 
курс оқыту керек шығар.

Соңғы кезде қай саланы байқасам да Оралымда 
оңып тұрған ештеңе к�рінбейді. Бұл елге ешкімнің 
жаны ашымайды екен. Оған пандемия мен табиғат 
мінезі қосылды.

Қыста жаңбыр жауса, т�беден су кетті, қар ерісе 
тобықтан су кештік, құбырлар жарылады, жел соқса 
жарық �шіп қалады. Шаруа қожалықтарына к�мегі жоқ, 
шағын бизнесі де дамымай жатқан Орал. Қазақстанда 
дұрыс әуежайы да жоқ қала Орал. Арнасы таусылып, 
балығы қырылып жатқан Жайыққа барып қашанғы 
жылаймын? Ол �леңімді оқыған кім бар? Бұл менің 
жанайқайым! Dлде осылай қоя беріп, отыра береміз бе? 
Жоқ, мен немқұрай қарағым келмейді. Жүрегім ауыра-
ды. Қайсың барсың құтқаратын? Тұншығып барам. 

SOS!

МІНБЕР

«Біздің мақсатымыз-келер ұрпаққа Қазақстанды 
тұғыры мығым, экономикасы қуатты, рухы асқақ 
мемлекет ретінде табыстау және елдік істерді 
 шашау шығармай лайықты жалғастыратын 
 жасампаз ұрпақ тәрбиелеу».

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік 

бәрінен қымбат» мақаласынан

Бұл мақала жаңа жылдың басында барлық газетке 
жарияланды. Оқыдық. Құптадық, бас шұлғыдық, 
бірауыздан қолдаймыз дедік. Сонымен, рухы асқақ 
жас ұрпақ тәрбиелеуде мәдениет пен өнердің 
ықпалы зор екенінде ешкімнің таласы болмас.
Осыған орай «Abai TV» ашылды. «Абай» фильмін 
көрдік. «Ұлы Дала зары» сияқты хабарды көре 
отырып тарихи есімдермен жолықтық. «Үркер», 
«Руханият», «Ұмытпаймыз», «Келбет» сүйікті 
хабарымызға айналды.
Кеудеме ұялаған жылы үмітті өз Оралымдағы 
Жастар орталығында сахналанған «Қыз-Жібек» 
музыкалық қойылымы тас-талқанын шығарды.
«Заманның өзгергенін сезбеу-надандық» депті 
Сұлтанмахмұт Торайғыров.
Келістік. Көндік. Жастардың талай ұсынысын 
қабылдап отырмыз. Қолдап та жүрміз. Өссін, көш 
жүре түзелер дедік. Бірақ айтқанға құлақ аспай, 
ұлттық құндылығымызды қорлап, таптауға көнуге 
болмас. Мұндай «жаңашылдық» өз ұлтын қорлауға 
жол беру сияқты.

SOSАйта кетейік, «Қайырымды істер» ма-
рафоны бастамасын Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев к�терген бола-
тын. Былтыр желтоқсан айында Волонтер 
жылының жабылу рәсімінде Президент 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы ая-
сында жалпыұлттық деңгейде «Қайырымды 
істер» марафоны ұйымдастырылатынын 
айтқан еді. «Енді санаулы күннен соң біз 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басамыз. 
Бұл – ел дамуындағы аса маңызды белес, та-
рихи меже. Сондай-ақ жетістігімізді саралап, 
болашағымызды бағамдайтын кезең. Келер 
жылғы мерейтойлық іс-ша ралардың мазмұнына 
ерекше мән береміз. Оның әрқайсысы терең 
мағыналы және қоғам үшін пайдалы болуға 
тиіс. Сонымен қатар �скелең ұрпаққа тәлім-
тәрбие беруі шарт. Осыған орай жалпыұлттық 
деңгейде «Қайырымды істер» марафонын 
ұйым дастыруды ұсынамын» деген болатын 
Мемлекет басшысы. ҚР Президентінің пайы-
мынша, бұл – береке-бірлігімізді арттыратын 
маңызды бастама.

 Ақпарат және қоғамдық даму министр-
лігінің Facebook әлеуметтік желісіндегі ресми 
парақшасының тікелей эфирінде ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі Аида Балаева 
қайырымдылық, меценаттық және донорлық – 
біздің қоғам үшін ең маңызды бағыттардың бірі 
екенін атап �тті.

 «Ыстық қайрат. Нұрлы ақыл. Жылы жүрек. 
Бұл �ткен жылдың соңында ел Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ерекше 
мән беріп, к�пшілікке айтқан Ұлы Абайдың үш 
ұлық с�зі. Жай с�здер емес, елді үлкен істерге, 
игі тірлік пен береке-бірлікке шақырған зор 
үндеуі. Бүгін, міне, баршамыз осы ортада әдейі 
бас қосып, осы үндеуді жалпақ жұртымызға, 
жаны жомарт азаматтар мен жүрегі кең 

Нұр-Сұлтанда донорлар мен 
меценаттардың қатысуымен 
«Қайырымды істер» марафо-
ны басталды. Осы орайда Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі Аида 
Балаеваның, донорлар, меценаттар 
мен волонтерлердің, ұйымдардың 
қатысуымен аталған жобаға қатысты 
іс-шара ұйымдастырылды.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласындағы тіл мәселесіне қатысты идеяларына орай, 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитетінің тапсырысы 
бойынша, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы «Мемлекеттік тіл – халықты ұйыстыру құралы» 
тақырыбы бойынша алқалы онлайн отырыс өткізді.

Қайырымдылық – қанымызда бар қасиет

ағайынға – жалпы қазақстандықтарға арнап 
отырмыз. Президентіміз к�терген осынау 
игілікті бастама – «Қайырымды істер» марафо-
нымен Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі 
кезеңінің шымылдығын ашып отырмыз десек 
қателеспейміз. Президентіміз Тәуелсіздіктің 
30 жылдығын кең к�лемде атап �туде халық 
бірлігін арттырып, елді ұйыстыруға арналған 
ізгі жобаларға басымдық беруге шақырған» деді 
министр с�зінде.

Қоғамның әлеуметтік-маңызды мәселе-
лерін шешуде �зара әріптестікке артылар 
сенім зор. «Президентіміз Тәуелсіздіктің 30 
жылдығын кең к�лемде атап �ту үшін халық 
бірлігін арттырып, елді ұйыстыруға арналған 
ізгі жобаларға басымдық беруге шақырған 
еді. Бұл – игілігі зор, қайырымы мол ізгі 
шара. Оған азаматтық сектор мен бизнес-
қауымдастық �кілдерінің, мемлекеттік ор-
гандар мен барша белсенді азаматтардың 
қатысуы �те маңызды» деген Аида Ғалымқызы 
қайырымды лық пен донорлық қызметті одан 
ары дамыту бағытында нақты ұсыныстар керек 
екенін атап �тті.

«Қоғамның әлеуметтік-маңызды мәселе-
лерін шешуде мемлекет – қоғам – бизнес 
�кілдері арасындағы әріптестікке артылар 
сенім зор. Соның ішінде, әсіресе үкіметтік емес 
ұйымдарға баса мән береміз. Бұл орайда, біз бұл 
ізгі жобаға ниет білдірген барлық азаматтар үшін 
арнайы әлеуметтік және экономикалық шара-

Биыл Парламент Мәжілісінің сайлауында «Ақ жол» партия-
сының атынан депутат болған партия т�рағасының орынбасары 
Қазыбек Иса Премьер-Министр Асқар Маминге депутаттық 
сауал жолдап, мемлекеттік тіл мәртебесін анықтауды талап етті. 

Қазыбек Исаның айтуынша, еліміздегі 19 миллиондай 
халықтың 78 пайызы қазақ. Бірақ жұртқа қызмет к�рсететін 
мамандардың мемлекеттік тілді білмеуі азаматтардың қызмет 
алу құқығын аяқ асты етуде дейді мәжілісмен. Сол үшін сот-
тар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және 
барлық мемлекеттік қызметкерлерді қазақ тілін білуге міндеттеу 
 керек. Dрі тілді меңгеру деңгейін анықтау жүйесін енгізіп, заң 
актілерінен бастап �зге де ресми құжаттардың негізгі нұсқасы 
қазақ тілінде жазылуы тиіс

«30 жылдан бері әлі күнге мемлекеттік қызметшінің 
мемлекеттік тілді білуі туралы талап жоқ. Мемлекеттік тілді 
білу талабы қазір жаңсақ айтылып жүргендей, азаматтың жеке 
басын тіліне қарай кемсіту емес, мемлекеттік қызметшілерге, 
бар болғаны 100 мыңға жуық адамға қойылатын кәсіби біліктілік 
талабы болуы тиіс. Сыртқы істер саласының мамандарынан 
шет тілін білуді қалай талап етсе, немесе к�лік жүргізушіден 
жүргізуші куәлігін қалай талап етсе, сонымен бірдей міндет бұл» 
деді Қазыбек Иса. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесін жеке дара анықтайтын уақыт 
жетті деген депутат ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттары, «Ақ 
жол» фракциясы мүшелері атынан бірнеше ұсыныс жасады. 
Атап айтқанда:

– Мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау органдары 
қызметкерлері мен соттардың және к�пшілікке қызмет ету 
мекемелері қызметкерлерінің  міндетті түрде мемлекеттік тілді 
білуі туралы стандарт енгізу;

– Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін анықтаудың жүйесі мен тәртібін белгілеу;

– Заң актiлерi мен �зге де нормативтiк құқықтық актiлерді, 
мемлекеттік органдардың құжаттары мен хаттарын, іс-қағаз-
дарын, ақпараттары мен есептерін ресімдеудің негізгі нұсқасы 
тек мемлекеттік тілде жүзеге асуы тиіс;

– Мемлекеттік тілді ең алдымен экономикада да қолдануды 
күшейту.

Депутат с�з соңында 2020 жылы 28 желтоқсанда Ұлттық 
кеңес мүшелерімен кездескен Мәдениет және спорт министрі 
Ақтоты Райымқұлова бұл ұсыныстарды қаралғанын, бүгінгі 
заман мен қоғам талабына сай Мемлекеттік тіл туралы заң 
жобасының тұжырымдамасы жасалып, 2020 жылы тамыз 
 айында үкіметке жіберілгенін, алайда ол заң тұжырымдамасы 
үкіметте қозғаусыз жатқанын тілге тиек етті.

Ақбота ҚУАТОВА

Dл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 
ректоры болып осыған дейін Қазақстан 
халқы Ассамблеясы т�рағасының 
орын басары қызметін  атқарған 
Жансейіт Түймебаев тағайындалды.

Ж а ң а  б а с ш ы н ы  ұ ж ы м ғ а  Қ Р 
Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов таныстырды. Министр 
�з с�зінде оқу орнының еліміздегі 

орнын атап к�рсете келіп, алда тұрған 
міндеттерге тоқталды. Dсіресе универ-
ситет оқытушыларының әлеуметтік 
жағдайына баса к�ңіл б�лу керектігін 
қадап айтты.

Ж.Түймебаев аталған оқу орнына 
б�тен емес. Ол осы университеттің 
түлегі, кезінде студенттерге сабақ 
бергені де бар.

Отырыстың мақсаты – Қазақ стан 
Республикасы Үкіметінің жанын-
дағы Ұлттық комиссия мақұлдаған 
жетілдірілген латын графикасындағы 
қазақ әліпбиі мен емле ережелерін 
қоғамда кеңінен насихаттау және 
жаһандану кезеңіндегі қазақ тілін 
дамыту мәселелерін талқылау. 

Онлайн басқосуға Қазақстан 
Республикасы Парламенті  қос 
Палатасының депутаттары, Ұлттық 
комиссия жанындағы Орфо графи-
калық жұмыс тобының мүше лері, 
орталық және жергілікті атқа рушы 
мемлекеттік органдарының тіл 
басқар маларының басшылары, тіл 
оқыту �ңірлік орталықтарының ди-
ректорлары, ұлттық компания лардың 
тіл б�лімдері басшылары мен маман-
дары, әлеуметтік лингвистика саласы 
ғалымдары және т.б. тіл мамандары 
мен жанашырлары қатысты.

Отырыс екі үлкен тақырыпты 
қ о з ғ а д ы .  Б і р і н ш і с і  –  « Л а т ы н 
әліпбиіне к�шу: ұлттық бірегейлік 
және тілдік реформа» деп аталады. 

Айтыскер ақын Ринат Зайытов 
«Алатау» дәстүрлі �нер театрының 
дирек торы қызметіне тағайындалды. 
Ұжымға жаңа басшыны Алматы қаласы 
Мәдениет басқармасының басшысы 
Ғани Майлыбаев таныстырды.

Mз кезегінде ақын: «Маған берілген 
бұл мүм кіндік бірінші кезекте �зіме 
сынақ. Mмірдегі ең үлкен тілегім �з 
елімнің бір бұрышында қазақ �неріне 

адал қызмет ету» деп, �зіне сенім артқан 
Мәде ниет басқармасының басшылығына 
алғыс айтты. 

Р.Зай ы тов д рама т еат р ак т ері 
және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі мамандығын тамамдаған. 
Жастайынан сахнаға шығып, айтыста 
талай жүлдені иемденген. Респуб-
ликалық, халықаралық додалардың 
жеңімпазы.  

лар қабылдау арқылы бұл үрдісті одан ары ын-
таландыруды қарастырып отырмыз. Сондықтан 
бүгінгі шарада, сіздердің тараптарыңыздан 
ұтымды ой-пікірлер, қайырымдылық пен 
донорлық қызметті одан ары дамыту бағытында 
нақты ұсыныстар мен жобалар күтеміз» деді 
А.Балаева.

«Қайырымдылық туралы» Заң қайырым-
дылық инвестициялар к�лемін 4 есеге арттыруға 
ықпал еткені де осы іс-шара барысында аталып 
�тті. Министрдің айтуынша, қазіргі кезде күн 
тәртібіне волонтерлік әрі қайырымдылық 
қызметті ынталандыру мәселесі енгізілген. 
Осы мақсатта заң шығарушылық жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Бұл тұрғыда еріктілерге 
қатысты түрлі жеңілдіктер қарастырылған. 
Оның с�зіне қарағанда, қайырымдылық 
мәдениетін жүйелі  дамыту мақсатында 
«Қайырымдылық туралы» Заң қабылданды. 
Бұл �з кезегінде қайырымдылық инвести-
циялары к�лемін 4 есеге, халықтың онлайн 
қайырымдылыққа қатысуын 3 есеге арттыруға 
ықпал етті. «Қазіргі уақытта Президенттің тап-
сырмасы бойынша түсінікті әрі тиімді құқықтық 
тетіктерді қамтитын түзетулер пысықталып жа-
тыр» деді Аида Ғалымқызы.

Жиында с�з алған ақт�белік кәсіпкер, 
«Altyn Qyran Foundation» қоғамдық қорының 
атқарушы директоры Мақсұтбек Айтмағамбет: 
«Бір қуантарлығы, Мемлекет басшысының 
 бастамасымен жарияланған волонтер жылының 

одан әрі жалғасып жатқаны. Тағы бір айтып 
�тетін дүние, бізге енді жетіп жатқан «волонтер», 
«меценат» с�здері қазақ ұғымында бұрыннан 
бар. Біздің тарихымызда халық далада қалмаған, 
түрме деген түсінік болмаған. Біздің халық 
әрдайым қайырымды болған. Жетім-жесірін 
далаға тастамаған, бұл біздің қанымызда бар. 
Енді біз соны «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында қайта заманауи түрде жаңғыртуымыз 
керек» дейді. 

«Dрине, қайырымдылық пен меценат тықты 
қолдау, сондай-ақ волонтерлік қызметті дамыту 
– мемлекеттің ұзақ мерзімді басымдығы» деген 
Аида Ғалымқызы барлық игі бастамаларды 
�ңірлердің ары қарай жалғастыруы маңызды 
екенін атап �тті. «Індет кезінде ел халқының 
жақсы игі істердің жанынан табылатыны 
айқын к�рінді. Бұл біздің үлкен ұлт ретінде 
қалыптасқанымызды к�рсетті. Тәуелсіздіктің 
ең басты құндылығы да, басты мақсаты да осы 
шығар. Сондықтан індет кезінде халқымыз 
�зінің бойындағы керемет қасиеттерді 
 таныта алды. Осы орайда бір-бірімізге деген 
қамқорлықты, қайырымдылықты, сондай-ақ, 
ең бастысы, бірлесе жұмыс істеуді жақсы жолға 
қойдық» дей келе Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі қоғамдық институттарымен тығыз 
қарым-қатынаста жұмыс істеуге дайын екенін 
атап �тті. 

Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ ОҢ БОЛСЫН!

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІ 
МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДІ БІЛСІН!

ТҮЙМЕБАЕВ 
БҰЛ ЖЕРГЕ БӨТЕН ЕМЕС

ХАЛЫҚТЫ 
ҰЙЫСТЫРУ ҚҰРАЛЫ

ЗАЙЫТОВ АКТЕР 
ЕКЕН

Тіл саясаты комитетінің т�рағасы 
Dділбек Қаба «Қазақ әліпбиін латын 
графикасына кезең-кезеңімен к�шіру 
мәселелері» атты баяндама жасаса, 
А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі 
институтының директоры, белгілі 
ғалым Анар Фазылжан «Жетілдірілген 
әліпби жобасы мен емле ережелері 
ерекше ліктері ж�нінде» айтып берді. 
ҚР Пар ламенті Сенатының депутаты 
Мұрат Бақтиярұлы «Латын графи-
ка сындағы қазақ әліпбиіне к�шу – 
тілдік реформаның бастауы» туралы 
с�з қозғады.

«Мемлекеттік тіл: мәселелер 
және мүмкіндіктер» атты тақы-
рып онлайн отырыс тың екінші 
маңызды мәселелерін талқылады. 
«Жаһандану кезеңінде мемлекеттік 
тілді дамытудың �зекті мәселелері» 
хақында Тіл саясаты комитетінің 
т�рағасы Dділбек Қаба талдау жасады. 
ҚР Парламенті Мәжілі сінің депутаты 
Берік Dбдіғалиұлы «Мемлекеттік 
тілді к�рнекі ақпараттарда қолдану-
дың заңнамалық мәселелері»  туралы 

ой  тербесе,  «Алматы»  телеар-
на сының бас директоры Нұржан 
Мұхамеджанова «К�рнекі ақпарат-
тардағы мемлекеттік тілді қолдану 
п р о б л е м а л а р ы н  а н ы қ т а у ,  т і л 
қолданысын жүйелеуге әсері» жай-
лы әңгіме �рістетті. «Тіл-Қазына» 
орталығы директорының орынбаса-
ры Айдос Абдыхалық «Мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейту 
мәселелері. Азаматтардың қазақ 
тілін меңгеру талаптарын жүйелеу 
мәселесін» талқыға ұсынды. 

Іс-шара соңында арнайы қарар 
қабылданып, мамандар алдағы 
уақытта да латын әліпбиіне байла-
нысты �зекті мәселелер талқылана 
түсетінін айтты.

Қ.ЕСЕНТАЕВ
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Мұрат ӘБУҒАЗЫ, 
күйші, өнер зерттеушісі:

алып,  сояды да, ішек-қарнын сол 
маңның шатқалдау жеріндегі тал ара-
сына лақтырып, аңның етін арқалап 
кете барады. Күндердің бір күнінде 
әлгі аңшы тағы да сол жерге аң аулай-
ын деп келе қалса аңызақ жел соғып, 
бір әуез ызыңдап тұр екен. «Бұл не 
дауыс екен?» құлақ түрсе, �ткенде �зі 
лақтырып кеткен маралдың ішегі тал 
бұтағына ілініп қалып, жел тербеп, саз 
сарнап жатқанын байқайды. Аңшы 
әлгі ішекті алып үйіне келіп, ағаштан 
шауып аспап жасап, ішекті тағып, 
тартып к�рсе, кәдімгідей сазды әуен 
құйылыпты. Міне, домбыраның қалай 
пайда болғаны ж�нінде ел арасында 
сақталған аңыз осылай сыр шертеді... 

Иә, ықылым замандардан қазақ 
халқына серік болған аспап – домбыра 
ғой. Оның түп тамыры тереңде. Тіпті 
қазақ атауы қалыптаспай тұрғанда 
домбыра аспабы болған. Оның қай 
дәуірде, қай ғасырда пайда болғанын 
нақты айта алмаймыз. Dйтеуір ежелгі 
дүниеден бері қарай адам баласы жан 
сырын осы аспап арқылы кейінгіге 
қалдырып отырғаны анық. К�не түрік 
дәуірінде де домбыраның болғаны 
ж�нінде деректер бар. 

Домбыраның алғаш пайда болған 
жері Алтай тауларының маңы дейді 
тағы бір дерек. Археологиялық қазба 
жұмысы кезінде табылған домбыра 
осы с�зімізді айғақтайды. Мұның 
тағы бір дәлелі – осы күні Алтайдан 
Анадолыға дейінгі жерді жайлаған 
түрік елдерінде домбыра тектес аспап-
тар сақталып отыр. 

Ал домбыра с�зінің этимология-
сына байланысты нақты тұжырым, 
�кінішке қарай, әлі айтылған жоқ. 
Домбыра атауы нақты қандай ұғымды 
білдіреді – бұл да жұмбақ. Ол қосар-
ланған с�зден тұрады. «Дом» және 
«бұра». «Бұра» с�зі осы күні құлақ 
күйін келтіру, яғни күйге сәйкес бұрау 
деген мағынаны білдіріп тұр десек, 
«дом» с�зін әркім әртүрлі болжайды. 
«Дом» с�зі қазіргі қазақ тілінің қолдану 
аясында ісіну, ұлғаю деген мағынада 
да қолданылатынын ұмытпасақ екен. 
Домбығып кетті деп жатамыз ғой. Осы 
с�здің т�ркінін түрік тілдерінің біраз 
с�здіктерінен іздестіріп к�рдім. Бірақ 
әзірше нақты мағынасын таба алма-
дым. 

Қалай айтсақ та бұл жұмбақ атаудың 
сырын шешу кейінгі зерттеулердің 
еншісінде қала бермек. 

Иә, домбыраның пайда болуы мен 
дамуы күй �нерімен тікелей байла-
нысты. Тіл ғылымының тұңғыш про-
фессоры Құдайберген Жұбанов: «Күй 
с�зі «күк», яғни «к�к» деген мағынаны 
білдіреді, кейін келе с�здің �згеріске 
ұшырауына байланысты «күй» болып 
аталған» деп алғаш пікір білдірген. 
Демек, күй �нері к�не түрік дәуірінде 
к�к тәңірі ұғымымен, жаратушы иемен 
байланысты болған.

– Осы күні күйді аңызсыз тарту 
қалыпты саналатын болды. Соның 
әсері ме екен, күйді түсінбейтіндердің 
қа тары к'бейді. Күй аңызының қатары 
Ахмет Жұбановтан бері қарай тасқа 
басылып тарала бастады ғой. Осы күні 
күй аңызының қалың оқырманға, тың-
даушыға жетпей жатқанының себебі не?

– Кезінде Мұхтар Dуезов: «Күй 
аңызы к�ркем әдебиетке еніп, күйдің 
�зінен ажырап қалды» деген болатын. 
Шындығында күй белгілі бір жағдайға 
байланысты туындайды. Dр күйдің 
шығу тарихы немесе аңызы болады. 
Ертеде қазақ даласында қалыптасқан 
күйшілік дәстүрде күйші күйді тарт-
пас бұрын тыңдаушыға түсінікті болу 
үшін әуелі аңызын баяндап алатын 
еді. Содан кейін ғана күй тартқан. Бұл 
үрдіс Кеңес �кіметі тұсында жойылып 
кетті. Себебі оркестрге түсіріп орын-
дау немесе сахналық орындау кезінде 
күйдің жалаң �зін ғана орындау дұрыс 
деп саналды. Орындаушыға уақыт 
шектеулі, ары кетсе 1-2 күй ғана шер-
туге мүмкіндік беріледі. 

екеніңізден де хабардармыз. Алайда 
байырғыдан жеткен домбыра ғасырлар 
бойы жаңарып, жетіліп келе жатқанын 
ескерсек, бәлкім, күйді жеткізетін әдіс-
тәсілді де жетілдіру керек деп ойламай-
сыз ба?

–  К ү й д і  э с т р а д а л ы қ  � н е р г е 
араластыруға қарсымын. Себебі күй 
б�тен нәрсемен былғанбай, табиғи 
қалпында сақталуы керек.  Күй 
әлдеқашан кемеліне келіп дамып, 
шырқау биігіне к�теріліп қойған м�лдір 
�нер. Енді соны сақтап қалуымыз 
ғана керек. Ал енді оны аппараттық 
�ңдеумен ғана орындауға к�шсек, күй 
�нерінен айырылғанымыз. 

Нағыз күйші күйді домбырамен 
орындап, тыңдаушының жүрегіне 
жеткізуі керек. Оны басқа дыбыс 
қосып, �ңдеп орындау нағыз күйшінің 
ісі емес. Қазақ күйі қазақтың дала-
сы, қазақтың табиғаты сияқты кең-
шалқар ғой. Оны шеңберге байлап 
қоюға болмайды. Домбыра мен қазақ 
егіз ұғым. Осыны ұмытпағанымыз 
абзал. Домбыра күйінен ажырасақ 
қазақтықтан да ажырағанымыз-ау деп 
жаным ауырады.

– Батыс күй мектебінде «Сейтек 
перне» деген перне бар. Күйді шерту, 
шығару тарихында домбыра аспабына 
осындай кішігірім 'згерістер енгізген 
мысалдарды айтып бере аласыз ба?

– Ол домбырада бұрыннан бар 
перне. Батыс �ңірі «Сейтек перне» 
деп атайды. Оның себебі, әйгілі күйші 
Сейтек осы пернені �з күйлерінде 
к�п қолданған. Ол пернені ертеректе 
«Оғыз перне» немесе «Бас перне» деп 
те атап келген. Түркімен саздарын 
шерту үшін осы пернені к�п пайдала-
намыз. 

Жалпы домбыра аспабына кіші-
гірім �згеріс енгізуден бұрын, бар 
аспапты толық қолдана алмай отыр-
ғанымызды да айтып �тсем деймін. 
Мысалы, бұрынырақта «Қашаған пер-
не» деген болған, қазір қолданыстан 
шығып қалды. Себебі жарты тондық 
жүйеге к�штік. Қашаған перне жарты 
тонның жартысы. Осындай пернелер 
уақыт �те ұмытылып барады.

– С'зіміздің соңын сізге қатты әсер 
еткен тағы бір күй аңызымен аяқтасақ. 
Қазір неліктен күй аңыздары айтылмай-
тыны туралы да айтып 'тсек.

–  К ү й д і ң  а ң ы з ы  д а ,  � з і  д е 
ұмытылмауы керек. Ол – ұлттық 
 кодымыз. Ұлттық кодымыз жоғалмауы 
үшін �кімет тарапынан кешенді 
бағдарламалар жасалып, �нерпаздарға 
қолдау к�рсетіліп, кең ауқымдағы 
 насихат жұмыстары жүргізілсе деймін. 
Dйтпесе, құр с�зден ештеңе �нбейді. 
Mзіміз нақты қадамдар жасай алмасақ, 
шетелдің тәжірибесін байқап к�релік. 
Мысалы, ұлттық �нерді насихаттау 
тұрғысындағы жапон тәжірибесін пай-
даланып к�релік. 

И ә ,  с � з  с о ң ы н  к ү й  а ң ы з б е н 
аяқтайын...

Бұрынырақта Mр Алтайда Бейсенбі 
би �мір сүріпті. Ол заманның адамда-
ры күй әуенін айтпай-ақ ұққан ғой. 
Сол үшін де күй сазына жасырынған 
сырды кейде  т іпті  құпиялап та 
жеткізуге тырысқан. «Тансаңшы» 
 деген күй сондай оқиғаны баяндайды. 
Бірде Бейсенбі би жақсы танитын 
бір домбырашы нағашысының ауы-
лына жол тартады. Бір уақытта әлгі 
домбырашы жал-құйрығы келіскен 
үйір жылқыны �рістен байқайды. 
Жылқы десе делебесі қозбайтын 
қазақ бар ма? Dлгі домбырашы да 
қызығып, жылқы ішіне қойып кетіп, 
әрқайсысына тамсана қарап, жүріп 
алыпты. Бәлкім, жылқы ішінде біраз 
уақыт айналшықтап жүріп алды ма 
екен, әйтеуір сырттай күзетіп тұрған 
ауыл адамдары бейтаныс жанның 
жылқыны к�п айналшықтап кеткенін 
к�ріп, одан сезіктеніп, ұстап алады. 
Домбырашы жігіт намыстанып, тіс 
жармай қойды ма екен, әлде ауыр с�з 
айтты ма, әйтеуір ауыл адамдары �здері 
істің ақ-қарасын айыра алмаған соң 
ұрыға балаған домбырашыны билердің 
алдына сұраққа апарады. Dсілі, 
жылқылы ауыл оның нағашыларының 
жамағайындары болса керек. Бұл 
уақытта Бейсенбі би де осы ауылда 
екен. Сұрақ үстінде Бейсенбі би ұрыға 
баланып отырған домбырашыны қиын 
жағдайдан құтқару үшін қолына дом-
быра алады. С�йтеді де бұрын-соңды 
ешкім естімеген қоңыр ырғақты күй 
т�гілтеді. Бейсенбі би шерткен күй 
сазына жасырынған с�зді к�п ешкім 
түсіне алмай аңтарылып қалысыпты. 
Dлгі домбырашы ғана күй әуенінен 
«Тансаңшы», «Тана сал» деген ырғақты 
айқын ұғынады. 

С о н ы м е н ,  ә д е п к і д е  а ш у ғ а 
булыққан домбырашы бірден с�зден 
танып: «Нағашыларымның ауылына 
келіп отырмын. Олардың әрбір жақсы 
ісі менің мақтанышым, арғымақ 
жылқыларын к�ргенде қуанғаннан 
к�з алмай қарай бердім. Менің жақсы 
ниетімді жаманға жору жарамас» дейді. 

Сонымен ол с�зден ұтып, құтылып 
кетеді. Ел ішінде Бейсенбінің «Тан-
саңшы» күйі осылай тарап кетеді. Иә, 
күй тілі к�шпенділер үшін мейлінше 
түсінікті тіл болған еді. Оны зейін 
қойып тыңдасақ, біз де түсіне аламыз. 
Тек ұлттық �нерді т�рімізден түсірмей, 
қадірлей білсек болғаны. 

– 6ңгімеңізге рақмет! 

6ңгімелескен 
Қараг'з СІМ6ДІЛ

лтымыздың арғы-бергі тарихына үңілсек, қазақ пен күйдің заманалардан қатар келе 
жатқанын байқар едік. Қазақ айтарын күй тілімен жеткізген, сырын сыбызғыға айтқан, мұңын 
домбырадан төгілткен, зарын қобызбен сарнатқан. Күй қазақтың бұрнағыдан сырласы еді. Күй 
байырғыдан қазақтың болмысы еді. Сол күй өнерінің бүгінгі бары мен жоғы нендей жағдайда? Оны 
кім, қалай зерттеп, зерделеп жүр? ҚР Мәдениет қайраткері, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының доценті Мұрат ӘБУҒАЗЫМЕН әңгімеде осы жайттардың сырын білгіміз келді. 
Күй туралы сұхбатта оның аспабы – домбыра жөніндегі сөзге құлақ қоятынымыз белгілі еді ғой. 
Күйші бізге арнаған әңгімесін былай бастады:

Академик А.Жұбанов:  «Кең даланы мекен еткен қазақ жұртының ең аяулы да қасиетті музыкалық 
аспабы домбыраның бірде күмбірлеген, бірде шертілген ойлы дыбысы құлаққа жағымды, жүрекке 
жақын. Оның күмістей сыңғырлаған үні талай сырдың басын қайырады. Сым дай тартылған қос 
ішектен сан ғасырдың сан алуан сипаты ақыл-ойы, көңіл күйі жатыр. Домбыра – көшпелі елдің 
көнекөз шежіресі, көпті көрген қарияның көкірек күйі» дейді. Қазақтың осындай тұлғалары ештеңеге 
қарамай еңбек етіп, қазақтың дәстүрлі өнерін қаймағы бұзылмаған қалпында кейінгіге жеткізді. 
Олардың да жолында қиындықтар, кедергілер кезікті ғой. Олар да ғылым мен өнердің ауыр жүгін 
көтерді, олар да дос пен дұшпанның күлкісі мен табасына қалған шығар. Бірақ ұстанымына адал бол-
ды. Біздің де «болмасақ та ұқсап баққымыз» келеді. Сол ұстаным жолында күйшілік пен зерттеушілікті 
қатар алып жүруге тура келеді. Басында жай ғана қызығушылықпен зерттеу жолына түссек, кейін 
келе індете зерттеуге ден қойдым. Соның нәтижесінде 15-ке тарта оқу-әдістемелік жинақтарды 
жарыққа шығардым. Бұл еңбектердің келешек ұрпақ үшін пайдалы боларына сенімдімін.

тұратын. Күй �неріннің терең әрі 
бекзат �нер екенін І.Жансүгіров, 
М.Жұмабаев, А.Жұбанов, М.Dуезов 
сынды ғұламаларымыз айтып кетті ғой. 
Оны түсініп, тереңіне сүңгу үшін адам-
да парасат-пайым мен түсінік болуы 
керек. Дәстүрлі ән �нерінің с�зі бар, 
сондықтан оны түсіну, күйге қарағанда, 
анағұрлым жеңіл. Ал күйде әуен ғана 
шертілетіндіктен және иірім-қайырым 
күрделірек болғандықтан оны тыңдай 
сала түсіну, тыңдай сала қабылдау 
қиынға соғады.

– Адам бала күнінен дәстүрлі ән 
мен күйге, жырға қанып 'скенде ғана 
дәстүрлі дүниенің байыбына бара алады 
деп жатады ғой. Бұл тұрғыдан алғанда 
сіз ән мен күйі шалқыған шаңырақта ер 
жеттіңіз. Бала күніңізде құлақтан кірген 
күйлер әлі күнге жүректе сақталған ба? 
Олар қандай күйлер еді?

жасап, �нерін кейінгі жастарға үйретіп 
кетуіне мүмкіндік беру керек деп 
есептеймін. Сонда ауылдық жерден 
басталған дәстүрдің алтын арқауы 
үзілмейді.

– ;зіңіз де зерттеушісіз. Ұстазсыз. 
Күй мен дәстүрлі ән 'неріне арналған 
бірнеше кітаптың авторысыз. Бұл 
саланың зерттеу жүгі ауыр, ауыр 
бола тұра к'пшілікке керексіз болып 
қалғандай бір сезімді бастан 'ткермейсіз 
бе? Қазақтың жаны дегенде ең бірінші 
болып қайырылар күй мен күй аңызына 
аса мән бермеуіміздің ақыры неге апа-
рып соғады?

– Академик А.Жұбанов: «Кең да-
ланы мекен еткен қазақ жұртының ең 
аяулы да қасиетті музыкалық аспа-
бы домбыраның бірде күмбірлеген, 
бірде шертілген ойлы дыбысы құлаққа 
жағымды, жүрекке жақын. Оның 

КҮЙ ТІЛІ –
КӨШПЕНДІЛЕР ТІЛІ

Ұ

�скен бала туған тілін түсіне қоймайды 
ғой. Бұл да осы сияқты жағдай.

– Күйшілік мектептің әрқайсысының 
қазақ 'неріне қосқан үлесі қомақты. 
С і з д і ң ш е  қ а й  к ү й ш і л і к  м е к т е п 
жете зерттеліп біткен жоқ? Жалпы 
осы мектептерді біріктіретін және 
әрқайсысын ерекшелейтін не нәрсе?

– Қазақ даласында күй �нері 
айрықша дамыған. Dр �ңірде �з орын-
даушылық мәнері бар күйшілік мектеп 
салтанат құрған. Мұндай күйшілік 
мектептерді  атақты �нерпаздар 
қалыптастырып отырған. Күйшілік 
мектептер азғана уақыт аясында 
қалыптаса қоймайтыны анық қой. 
Сондықтан әр күйшілік мектептің 
қалыптасу жағдайы, кезеңдері бар. 
Бүгінгі күйтану саласында 7 күйшілік-
орындаушылық дәстүр анықталып 
отыр.  Олар:  Алтай-Тарбағатай, 
Сарыарқа, Жетісу, Қаратау, Сыр бойы, 
Батыс және Маңғыстау күйшілік 
дәстүрлері. Оның ішінде жекелеген 
күйшілік мектептер де бар. 

О с ы  к ү н і  к ү й ш і л і к  м е к т е п -
тер біршама зерттелді деп айта ала-
мыз.  Кеңес заманында санаулы 
ғана күйшілердің күйлері орын-
далса, қазір зерттеулер мен күй 
�нерінің аясы кеңейді. Осы аталған 
күйшілік мектептердің ішінде кейбір 
күйшілердің шығармашылығы жете 
зерттелмей отырғанын да айта кету 
керек. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
жылдары күй �нерін жинақтау, 
зерттеу жұмысы қарқынды жүрді. 
Dсіресе шетелдегі қандас ағайынның 
күй мұрасы атажұртқа оралып, күй 
қоржынымызды толықтыра түсті. 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
«Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі» анто-
логиясы сияқты ірі жобалар жасал-
ды. Қаншама кітаптар жарық к�рді. 
Бірақ қазақ күй �нері толық зерттеліп, 
жинақталып болды дей алмаймын. 
Зерттеушілердің пайымдауынша, 
қазақта жеті мыңға тарта күй бар. Зерт-
теу жұмыстары жақсы нәтиже берсе 
де, насихат, халыққа жеткізу жағы 
ақсап жатқанын мойындасақ деймін. 
Бұл тараптағы жұмыстар жүйелі 
жолға қойылмады. Осы тұста Кеңес 
�кіметі кезеңіндегі күйді насихаттау 
жұмыстарының сабақтастығын да 
жойып алғанымызды мойындауымыз 
керек. Қаншама телеарналарымыз бар, 
алайда соларда ұлттық музыка �нерін 
дәріптейтін танымды бағдарлама 
жоқтың қасы. Кезінде Хабар телеарна-
сында «Алтыбақан», Қазақстан теле-
арнасында «Дала думаны», «Жеті саз», 
т.б. тамаша бағдарламалар болған еді. 
Қазір ондай бағдарламалардың орнын 
кілең сайқымазақ шоу бағдарламалар 
жаулап алған. Арзанқол эстрада, �тірік 
айтыс, т.б. халықтың санасын улап 
бітті. «Ел боламын десең, бесігіңді 

түзе» дейді ғой Мұхтар Dуезов. Сол 
бесігімізді түзейік. Ол бесік – ұлттық 
тәлім-тәрбие бесігі болса, шіркін! 

– 6р күйшілік мектептің 'з дәстүрі, 
'з 'нерпазы бар десек, ол дәстүр осы 
күні жалғасып отыр ма?

– Дұрыс айтасыз, әр күйшілік 
мектептің �з орындаушылық мәнері 
бар. Олар ғасырлар бойы қалыптасқан. 
Орындаушылық мектепті игеру үшін 
білгір ұстаз алдынан дәріс алу шарт. 
Сонда ғана мектептің қыр-сырын 
толық біле алады. Қазір, �кінішке 
қарай, дәстүрлі мектепті ұстанып, 
күй шертіп жүрген домбырашы-
лар санаулы ғана. Кейінгі жастар 
арасында к�біне бірыңғай тарту 
сипаты басымырақ. Dр мектептің 
орындаушылық ерекшеліктеріне ден 
қою жағы кемшін. Күйді жылдам 
орындауға әуестенгендер к�бейді. 
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налардан қатар келе 
ын сыбызғыға айтқан, мұңын

ң бұрнағыдан сырласы еді. Күй 
ы мен жоғы нендей жағдайда? Оны
ргенов атындағы Қазақ ұлттық
жайттардың сырын білгіміз келді.
ақ қоятынымыз белгілі еді ғой.

– Бұрынғының әңгімесі қандай 
да бір дүние туралы болса, ең әуелі 
оның атын атап, түсін түстеп, түп-
тамырына үңіліп алады екен. Менің 
де сол жолдан ауытқығым келмейді. 
Күй туралы әңгімеде домбыраны қалай 
ұмыт қалдырамыз? Ендеше сол дом-
бырамыз қайдан келді? Мағынасы не? 
Оны халықтың жадында қалған аңыз-
әңгімелерден, с�здің этимологиясы-
нан, ғылыми зерттеулерден к�п іздедім. 

Домбыра туралы бірнеше аңыз 
жүлгесі бар. Бәрін жекелей атап 
жатпай-ақ, біреуіне ғана тоқталайын... 

Бұл бір ерте замандарда, бәлкім  
тарихтың қалың кітабы енді басталған 
бір уақыттарда болған оқиға екен. 
Ол уақыттың да �з  аңшысы, �з 
мергені бар к�рінеді. Міне, сондай 
бір аңшы жігіт аң аулауға шығыпты. 
Қанжығасы майланып, маралды атып 

Дей тұрғанмен «күйдің тілі – 
тілсіз тіл» ғой. К�кірек к�зі ашық 
тыңдаушыға күйдің мәні жетпей 
қоймайды. Бүгінгі таңда күй тілін 
терең түсініп тыңдау азайған сияқты. 
Оның себебі к�п. Күй – күрделі 
�нер.  Тыңдаушыдан белгілі  бір 
жағдайда дайындықты қажет етеді. 
Сол үшін күй тартушыны ғана емес, 
күй тыңдаушыны да тәрбиелеуіміз 
 керек. Ол тәрбие балабақшадан, мек-
теп  жасынан басталуға тиіс. Себебі 
баланың ой-�рісі, сана-сезімі 12 
жасқа дейін қалыптасады. Осы уақыт 
аралығында жас ұрпақтың санасына 
ұлттық тәрбие мен ұлттық �нерді 
сіңіруіміз керек. Есейіп кеткеннен 
кейін оған ол тәрбие сіңе қоймайды. 
Жас күнінен тыңдап �спегендіктен, 
күй оның жүрегін тербете, сезімін оята 
алмайды. Mзін тілін білмей, б�тен елде 

Оның бір себебі бұрындары күйді 
табиғи дарынды күйшілер тартатын, 
қазір нота арқылы үйреніп алып, 
дайындықтың арқасында домбыра-
шы болып жүргендердің де қарасы 
к�п. Жастар арасында күй тілін біліп, 
жүрегімен түсініп тартатын орын-
даушылар аракідік кездеседі. Осы күні 
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық �нер академиясынан ашылған 
«Дәстүрлі музыкалық �нер»  кафедрасы 
осынау үрдісті жандандыруды қолға 
алғанын да атап �ткім келеді. Бұл 
да болса к�ңілге қуаныш ұялататын 
жағдай. Келешекте Ұлттық музыка 
академиясы ашылып, әр мектепті 
жеке-жеке жолға қойып дамытсақ, 
дәстүрлі музыка �нерінің келешегі де 
кемел болмақ. Мен бұған сенемін.

– Дәстүрлі ән 'нерінің насихаты аз 
да болса бар ғой. Ал күй 'нері тасада 
қалып қойған секілді к'рінбей ме? Олай 
болса, оның себебі не?

– С�зіңіздің жаны бар. Кейінгі 
кездері  дәстүрлі  әншілік �нерге 
қарағанда күйшілік  �нер тасада 
қалып келеді. Оның да себебі белгілі. 
Бұрындары күйшілік �нер музыка 
�нері түрлері ішінде алдыңғы қатарда 

– Қазір дәстүрлі �нерді сақтап 
қалудың бірден-бір жолы – ауыл-
аймақтағы �нер мектептеріне мән 
беру деп есептеймін. Дәстүрлі �нерді 
ұстанатын жастар, негізінен, ауыл-
дан шығады. Күйшінің ұрпағы бо-
лып қанмен дарып, әке жолын қуса, 
қала баласының да бойына күй даруы 
мүмкін жағдай. Ал к�бінесе қалада 
туып, табиғи дарынды күйші болып 
қалыптасу екіталай. Күйшілік �нер 
к�шпенділік �мір аясында туындап, 
қалыптасқан �нер ғой. Сондықтан 
оның кіндігі далалық ауызекі дәстүрге 
байланған. Mзім ауылда туып-�стім. 
Dкем күйшілік �нер дарыған, �з жа-
нынан күйлер шығарған адам болды. 
Аяғымызды апыл-тапыл басқаннан 
қара домбыраға жармасып, күймен 
тербеліп �стік. Dкемнің жаңа шығарған 
күйлерін қаршадайымыздан-ақ, бір-
екі тартқаннан қағып алып қайталап 
тартатынбыз. Соның арқасында күйші 
болып қалыптастық. Ондай мүмкіндік 
барлық балаға беріле бермейтін шығар. 
Бұл тұрғысынан �зімді бағым бар жан-
мын деп есептеймін. 

Жалпы ауыл-аймақта күй �нерін 
сақтап отырған күйшілерге жағдай 

күмістей сыңғырлаған үні талай 
сырдың басын қайырады. Сым дай 
тартылған қос ішектен сан ғасырдың 
сан алуан сипаты ақыл-ойы, к�ңіл 
күйі жатыр. Домбыра – к�шпелі 
елдің к�нек�з шежіресі, к�пті к�рген 
қарияның к�кірек күйі» дейді. Қа-
зақтың осындай тұлғалары ештеңеге 
қарамай еңбек етіп, қазақтың дәстүрлі 
�нерін қаймағы бұзылмаған қалпында 
кейінгіге жеткізді. Олардың да жолын-
да қиындықтар, кедергілер кезікті ғой. 
Олар да ғылым мен �нердің ауыр жүгін 
к�терді, олар да дос пен дұшпанның 
күлкісі мен табасына қалған шығар. 
Бірақ ұстанымына адал болды. Біздің 
де «болмасақ та ұқсап баққымыз» 
к е л е д і .  С о л  ұ с т а н ы м  ж о л ы н д а 
күйшілік пен зерттеушілікті қатар 
алып жүруге тура келеді. Басында жай 
ғана қызығушылықпен зерттеу жолы-
на түссек, кейін келе індете зерттеуге 
ден қойдым. Соның нәтижесінде  15-ке 
тарта оқу-әдістемелік жинақтарды 
жарыққа шығардым. Бұл еңбектердің 
келешек ұрпақ үшін пайдалы болары-
на сенімдімін.

– Бірнеше күйді шертіп жүрсіз 
ғой. Оны эстрадамен 'ңдеуге қарсы 
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Көрнекті түрколог-ғалым, қазақ 
тіл білімінің негізін салушылардың 
бірі, 1946 жылы тұңғыш құрылған 
Қазақстан Ұлттық ғылым акаде-
миясы құрылтайшыларының бірі,  
ғылымдағы ғұмырын  кім-кімге де 
мақтаныш сезіммен үлгі етіп көрсетер, 
тағылымы терең, өресі биік, ойы 
зерек ғалымға – академик Ісмет 
Кеңесбаевқа (1907-1995) «Тіл білімі 
тарландары» айдарының кезекті саны 
арналып отыр. 

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

АЙТПАҒЫМ

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ(Ұлттық Ғылым 
академиясы мен «Ана тілі» 

газетінің бірлескен жобасы)

(Басы 1-бетте)

Түгел болмаса да түркілік делінетін 
империяларды тегіннен-тегін тізіп отырған 
жоқпыз. Ғалымдардың пайымдауынша, 
түркілерді этнодемографиялық тұрғыдан 
беске б�луге болады: 

1.Қарлұқ тобы – қырғыз, сақа, тува, 
хақас, алтай, уранхай, шор, долған, топа. 2. 
Оғыз тобы – түркімен, қашқай, қызылбас, 
апшар, шақсыбан, қарадағ. 3. Қыпшақ 
тобы – қазақ, татар, чуваш, башқұрт, 
қырым, қарақалпақ, құмық, қарашәй, 
малқар, ноғай, қарайым, қырымшақ. 4. 
Шағатай тобы – �збек, ұйғыр, салар, бұқар 
еврейлері, сарыұйғыр, хотан. 5. Салжұқ 
тобы – түрік, әзербайжан, месхет, гагауыз, 
қыпыр, қарапапақ, қаджар.

Б ұ л  х а л ы қ т а р  б ү г і н д е  т ә у е л с і з 
Қазақстан, Қырғызстан, Mзбекстан, 
Түркіменстан, Dзербайжан, Түркия 
мемлекеттерінде және Ресей мен Қытай 
Халық Республикасында, Еуропаның, 
Азия мен Африканың к�птеген елдерінде 
шашырап қоныстанған. Осының �зі сол 
құрлықтарды билегенімізді к�рсетеді. 

Тізімде тек америкалық үндіс тайпалары 
жоқ. Олардың болашақта қосыларына 
сенуге болады. 

 Ғалым Н.Аристовтың пайымдауынша, 
қаңлы, қыпшақ, дулат, алшын, арғын, най-
ман, керей, қырғыз, саха, теле, түрк-түкю, 
қарлұқ секілді рулар түркі халықтарының 
қалыптасуына үлкен ықпал еткен. Бұдан 
қазақты да құраған негізгі тайпалардың 
атын к�ріп отырмыз. Сонда түркілік ұлы 
империяларға қазақтың қатысы үлкен 
болмаса, аз емес. Оны ауызбен айту оңай, 
дәлелдеу қажет.

Жоғарыда к�рсетілген бір ғана оғыз 
тобымен қазақтың жақындығы ж�нінде 
ғұлама Dлкей Марғұлан былай деп жа-
зады: «...Ежелгі оғыз тайпаларының ат-
тары осы күнге дейін қазақ халқының 
құрамында сақталып келеді. Мәселен: 
Ақ-қойлы, Қара-қойлы, К�ктен (К�кден), 
Ошақты (Ошақ елі), Адай (Адақ елі), Кете, 
Кердері, Абдал (Эфталит)... «Қыпшақ 
шежіресі» деген кітапта айтылған, ең 
алдымен,  Алаша хан, оның екі бала-
сы болды, біреуі Сейілхан, одан сегіз 
арыс түрікпен, екіншісі Жайылхан, одан 

қыпшақ, кейін қазақ пен қарақалпақ. 
Түрікпендер Боз-оқтан тараса, қазақтар 
Үш-оқтан... Қазақтың эпос  жырында 
оғыз бен қыпшақтың бір қосылған дәуірін 
«К�ндігер-Құбаң жұрты» дейді. Құбаң 
Еуропа әдебиетінде айтылатын күнбатыс 
қыпшақ тайпаларының бір аты (Құбаң, 
Құман).  Құбаң орысша айтылатын 
 «Половцы» с�зіне дәл келеді (Сұрғылт, 
құба). Қазақта «Құба-құл» деген атақты 
алып болған. Орталық Қазақстанда Ерей-
мен тауының солтүстік белесін «Құман 
тау» деп атаған, ерте кезде Құмандардың 
к�п тұрған жері болу керек.

Қазақтың шежіресі бойынша «К�н-
дігер» Сырдариядан күнбатысқа не 
оңтүстікке ауып кеткен тайпаларға берілген 
ат. Бұл атпен ескі қазақ тайпалары бір ғана 
оғызды, не Мысырға ауып кеткен Мамлюк 
қыпшақтарын әңгіме ететін. 

...Мәселен, ежелгі аушар тайпасы 
қолданған таңбаға шекті ие болады,  егдер 
таңбасына кете, шәуілдір таңбасына 
арғын, қайыр таңбасына алшын, са-
лар мен жеменей таңбасына найман елі 
ие болып қалады. Демек, бұл айтылған 

тайпалар �зінің тарихи туысымен, та-
рихи таңбаларымен ежелгі оғыздардан 
тараған ұрпақ екенін білдіреді». Сонда тек 
қыпшақ емес, оғыз текті державаларды 
да біздікі деуге құқылы болып шығамыз. 
Этнографиялық, тілдік тұрғыдан қалған 
қарлұқ, шағатай, салжұқ топтарымен де, 
яғни қырғыз, саха, тува, хақас, �збек, 
ұйғыр, түрік, әзербайжан, месхед,  гагауыз, 
т.б. ұлттарға жақындығымыз  немесе 
туысқандығымыз б�лек әңгіме. 

Қыпшақтардың Мысырды, Үнді-
станды билеуі, оларды ел қылып ба-
сын қосуы, сыртқы жаудан қорғауы 
мақ таныш болғанымен, қалайда екінші 
кезектег і  әңг іме .  Алдымен б ізд ің 
�зіміздің мемлекеттілік тарихымыз 
қымбат екендігін айтуға тиіспіз. Себебі 
тарихшыларымыз сол белгілі деректерді 
к�лденеңдетуге құмар. Dрине Мәмбет 
Қойгелдиев,  Талас Омарбеков сынды 
белгілі тарихшылар халқымыздың тең 
жартысынан к�бі қырылған, қасіретке 
толы ХХ ғасырды біршама зерттегенін 
білеміз. Сондай-ақ �зге елдерде де бар 
әлдеқандай шовинистік не басқа да 

мүдделер тұрғысынан жазылған жалған 
тарихтың қазаққа берері шамалы. Ондай-
лар тек дау-дамай туғызады.

Президент айтқан тарихи сананы 
жаңғырту ісі тек тарихшыларға артылған 
жүк емес, киногерлерге, жазушыларға да 
қатысты. Қазақ тарихы Ілияс Есенберлин 
жазған кезден к�п �згерді. Дәлірегі – 
жаңалықтар аз емес. Сондықтан телесери-
алдар түсіріліп, жаңа романдар жазылары 
анық. Оған мемлекет те мүдделілік таныт-
пай тұра алмайды. Себеп, �ткен жылдың 
соңындағы Ресей Думасы депутаттарының 
(Никонов, Федоров, Жириновский) 
қазақ мемлекеттілігін жоққа шығарған 

мәлімдемелері секілді идеологиялық 
шабуылдар болмай тұрмайды. Сондай 
шабуылдарға т�теп беретін қоғамда им-
мунитет қалыптасуы үшін де тарихтың 
атқарар қызметі зор. 

Қорыта келе айтарымыз, Ақ орда 
құрылған 1224 жылы да қазақ осы жерде 
бар болатын. Орыс хан таққа отырған 
1361 жылы да, Керей мен Жәнібек хандық 
құрған 1465 жылы да қазақ к�ктен түсе 
қалған жоқ. Мүмкін, тіпті қазақ хандығын 
Ақ орда құрылған 1224 жылдан бастаған 
әділетті шешім  болатын шығар. Ал одан 
арғы қазақтың шым-шытырық тарихын да 
анықтау тарихшыларға сын. 

Жастайынан білім, ғылымға жаны құштар 
жан, аз уақытта ауыл молдасынан дәріс алған 
шәкірт алғырлығының арқасында, сол кездің 
тарихымен тарқатсақ, бас айналар бақытқа 
б�ленгенін к�реміз. Қазан т�ңкерісінің жеңісі 
енді-енді тәй-тәйлаған баладай алғашқы 
қадамдарын басып жатқан тұста,  сонау 
ХІХ ғасырдың 20 жылдарының басында ат 
т�беліндей азғантай қазақ жастарының ара-
сында болып, Қазақ ағарту институтының 
студенті атануы,  Ленинград (қазіргі Санкт-
Петербург) Шығыстану институтында атынан 
емес, атақтарынан ат үркетін әлемдік деңгейдегі 
тіл білімінің тарландарынан дәріс алуы бақыт 
емей немене?! 

Академиктің алғырлығы айтылып қалған соң, 
айта кететін бір жайт бар. Ісмет Кеңесбайұлының 
тек қазақтар тұратын  ауылда �скенін, ауыл мол-
дасынан қазақша тіл сындырғанын, орыс тілінде 
әліпті таяқ деп білмейтін с�з еткен құрдастары 
оның Түркістан қаласына алғашқы сапары 
 жайлы мынандай жағдай болғанын аңыз етіп 
айтады екен. Түркістан қаласы тоғыз жолдың 
торабы екені белгілі, �зге ұлттың да қарасы 
к�п қалада орыстілділердің қарым-қатынасы, 
әрине, орыс тілінде болатындығы да түсінікті 
ғой.  Сондай адамдардың бірі бала Кеңесбаевқа 
бұрылып, «здравствуйте!» дегенде, ол мені 
боқтап тұр екен деп ойлап қалып, «�зің здрасти»  
депті деседі... Менің айтайын дегенім, бір ауыз 
с�з орысша білмейтін бала 20-ға толар-толмас 
шағында, қазіргі кезбен салыстыра айтсақ, 
 «азуын айға білеген» әлемге белгілі ресейлік 
жоғары оқу орнында орыс, араб тілдерін жетік 
меңгеріп, жетістікке жеткен жас жеткіншек 
студенттің қарым-қабілетіне қарап, тағы да 
бүгінгі күннің терминімен «вундеркинд» деуіміз 
орынды сияқты... Қазіргі күнмен салыстыра 
беруімнің түбінде жастарымызға к�п нәрседен 
хабар беріп, қазақтың тіл білімі тарландарының 
бастауында тұрған ғылым қайраткерінің толағай 
табысқа, әлемге танылуына негіз болғанын, 
білімге, ғылымға деген құштарлықтың, қажырлы 
қайрат пен тынымсыз еңбектің нәтижесі екенін 
үлгі етіп, Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
айтқандай, Тәуелсіз Қазақстанның жасампаз 
болашағы – еліміздің қозғаушы күші жастардың 
қолында екенін, олардың қандай ата-аға буын 
�кілдеріне қарап бой түзеу, ой түзеу керектігіне 
назар аударту болатын. 

Ж о ғ а р ы д а  а т а п  � т к е н і м і з д е й ,  2 0 - ғ а 
 жетер-жетпес жасында Ленинград шығыстану 
институтының студенті атануы әркімнің-ақ асыл 
арманы болса керек. В.В.Бартольд, Н.Я.Марр, 
Б.Я.Владимиров, С.Е.Малов, И.И Мещанников, 
Л.В.Щерба сияқты әлемдік тіл білімінің тарлан-

дарынан дәріс алған академик І.Кеңесбаевтың 
әрнәрсенің байыбына бара білу, пайым-пара-
саты мол, аңғарымпаз, ілімге деген құштарлық, 
ізденімпаздық қасиетінің қалыптасуына зор 
әсер еткені күмән туғызбайды. «Адамды орта 
тәрбиелейді» деген пәлсапаға иек артсақ, атағы 
жер жарған білімпаздардың жиған-тергендерін, 
айтқандарын қағып алып, �негелі �мірлерін үлгі 
етуді үйренген Ісмет Кеңесбайұлы к�п ұзамай-
ақ «алдыңғы үлкен ағаларға» еліктеп, мектеп 
оқушыларына арналған оқу-құралдары мен 
оқулықтар жазу ісіне мықтап кіріседі. 30 жасқа 
толар-толмас шағында Алматы мемлекеттік 
медицина институтының кафедра меңгерушісі 
болып тағайындалып, кафедра басқарған кезінде 
білім мен ғылымның тізгінін тең ұстап, ұстаздық 
пен ғалымдықты ұтымды ұштастыра біледі. 
Мектептің барлық деңгейлеріне арналған оқу 
құралдарын әзірлеп, қазақ тілін меңгертудің 
тиімді жолдарын к�рсеткен �зіндік әдістемесін 
ұсынады. Нәтижесінде, жиналған тәжірибе 
қорытындысы ретінде «Қазақ тілі граммати-
касы» оқулығы үшін филология ғылымының 
кандидаты дәрежесіне қол жеткізеді. Ресми 
оппоненттері – С.Е.Малов пен А.Н.Кононов 
ғылыми еңбекке жоғары баға бергенін айта кет-
сек артық болмас. 

Педагогикалық қызметімен қатар, ғылыми-
зерттеу жұмыстары да жемісін бере бастайды. 
Қазақ тіл білімінің к�кейтесті мәселелеріне 
ерекше к�ңіл б�ліп, қазақ тілін оқытудың 
әдістемесі мен оның бай лексикасын ғылыми 
тұрғыда тереңдеп зерттеуге жіті к�ңіл б�леді. 
Аға буын �кілдеріне тән ерекшеліктері ретінде 
олардың зерттеу саласының сан қырлылығы, 
кең ауқымдылығы және әралуандығын атар 
едім. Академик І.Кеңесбаев зерделеген лекси-
кография, фразеология, фонетика, лексиколо-
гия мәселелеріне қалам тербеген 300-ге жуық 
монографиялық еңбектері, оқулықтар, с�здіктер 
және ғылыми мақалалары айтқанымыздың 
айқын дәлелі бола алады. 

Академиктің бар күш-жігерін сарп етіп, 
тыңғылықты зерттеген саласы фразеологияның 
орны ерекше. 40 жасқа толмай жатып докторлық 
диссертациясын қорғағаны, профессор атағына 
қол жеткізгені – бүгінгі жастарға үлгі етіп 
к�рсетер �неге, ғибратты тағылым екенін тағы 
да қайталап айтқымыз келеді.

Ғалым �з ғылыми мектебін қалыптастырып, 
ғылыми-педагогтық кадрлар даярлау ісіне 
мол үлес қосып, қырық шақты ғылым док-
торлары мен кандидаттарын дайындағанын, 
шәкірттерінің ұстаз идеясын одан әрі дамытқан 
зерттеулері �з алдына бір кітапқа жүк болар 
мәселе екенін ғана тілге тиек еткіміз келеді. 

Академиктің іргелі еңбегі «Қазақ тілінің 
фразеологиялық с�здігі» қазақ тіл білімінде 
ғана емес, жалпы түркологиядағы тың жаңалық 
болғанын ғылыми жұртшылық жақсы біледі. 
Бұл күнде осы еңбек туралы тіл тарландары 
мен к�рнекті ғалымдардың берген бағасы 
және Мемлекеттік сыйлыққа (1978) ие болған 
еліміздің филология ғылымына �лшеусіз 
үлес болып қосылғаны туралы жарық к�рген 
рецензиялық мақалалар мен диссертациялық 
еңбектердің �зекті тақырыбына арналғанын 
ашық ақпарат к�здерінен алып оқуға әбден 
болады. 

Академик І.Кеңесбаевтың ғалымдығынан 
басқа, к�шбасшылық, ұйымдастырушылық, 
қазіргі жастар тілімен айтсақ, креативті ойлау, 
стратегиялық жоспарлай білу сияқты ерекше 
қасиеттеріне тоқталғанды ж�н к�рдік.

К�шбасшы! Иә, осы бірауыз с�здің т�ркініне 
үңілсек, к�п нәрсенің тұңғиығына тереңдей 
түсуіміз бек мүмкін. Жалпы ұйымдастырушылық 
әрбір адамда бола беретін қасиет емес, 
әрнәрсенің ұтымды тұстарын аңғарып, 
тиімділіктің арқасында күтілетін к�рсеткіштерге 
қол жеткізу, ұжымды ұйыстыра алу, бір 
мақсатқа жетуге жетелеу, нақтылай айтсақ, 
к�шбасшылыққа тән қасиеттерді қажет ететін 
қайраткерліктің к�рініс табатын тұсымен тығыз 
байланысты болатыны белгілі. І.Кеңесбаевтың 
қайраткерлігін халқы қадірледі, елі еледі, 
ғылыми жұртшылық жан-жақты қолдады. 
Mзі құрылтайшысы болып, Қаныш Сәтбаев 
бастаған Ұлттық ғылым академиясының вице-
президенті, қоғамдық ғылым б�лімшесінің бас-
шысы, Тіл білімі институтының тізгінін ширек 
ғасыр ұстаған тұста, жоғарыда айтқандай, к�пке 
үлгі к�шбасшылық, ұтқыр ұйымдастырушылық, 
жігерлі жетекшілік, білікті басшылығын 
танытқанын әріптестері, ұжымдастары мен 
шәкірттері бүгінгі күнге дейін жыр қылып ай-
тады.

Стратегиялық ойлау дегенге келсек, кеңес-
тік кезеңде Тіл білімі институтын одақтық 
дәрежесін кеңестік республикалар ішінде 
алдыңғы үштіктер қатарында болуына қол 
жеткізіп, түркологияға байланысты халық ара-
лық конференция мен симпозиумды Қазақ-
станда �ткізуге мүмкіндік тудырып, әлемге 
танымал түрколог ғалымдардың әсем қала 
 Алматыда (ол кезде Қазақстанның астанасы) бас 
қосуына бастамашылдық танытып, әрі ғылыми 
жиындардың жоғары деңгейде �туіне басшылық 
жасап, Кеңестер Одағы Ғылым академиясының 
жалпы жиналысында Алматыдағы �ткен ай-
тулы бас қосулардың қорытындысы бойынша 
басқаларға үлгі еткен қарарлар қабылдауына 

мұрындық болғанын жастардың білгені ж�н деп 
санаймыз. Ұстазым, академик Шора  Сарыбаев 
кезекті Мәскеу іссапары туралы сыр шертіп, 
одаққа белгілі ғалымдар І.Кеңесбаевты бір 
республиканың басшысы деңгейінде қарсы 
алып, қазақстандық тілші-ғалымдарға ар-
найы дастарқан даярлағанын айтқаны есімде 
қалыпты. Міне, осындай қайраткерге деген 
құрмет, қазақ тіл біліміне деген қошемет бір 
емес, бірнеше қайталанғанын тілге тиек етіп 
еді... 

Біз білетін академик І.Кеңесбаевтың 
 ке реметі ретінде оның халықтың к�пшілігінің 
сауатсыздығына қарамастан, аса бір зеректігінің 
арқасында орыс-араб тілдерін  10-15-ке 
толмай-ақ терең меңгеруін, ХХ ғасырдың 
басында талайларға арман болған әлемдік 
шығыстану білім ордасының студенті атануын, 
жастарымыздың балалығы басылмай жүрген 
жиырмадан асар-аспас жасында академиктің 
білдей мемлекеттік бір институттың кафедра 
басшысы болуын, отызға толмай қазақ тілінен 
оқу құралдарын, оқулықтарын жазғанын, 
қылшылдаған қырыққа жетпей филология 
ғылымының докторы дәрежесімен дәріптеліп 
және профессор атағын алғанын, елу жасты 
еңсермей тұрып, тұңғыш Қазақстан ғылым 
академиясының академигі ,  әрі  құрыл-
тайшыларының бірі болуын айтсақ та жетіп 
артылады емес пе?!

Сондай-ақ отыз жылдан астам уақыт Ғылым 
академиясының вице-президенті, Тіл білімі 
институтының директоры болып, отандық 
ғылымның дамуына, елдің әлеуметтік-эконо-
ми калық әлеуетінің артуына ғылымның үлесін 
еселеудегі ерен еңбегі �з алдына б�лек әңгіме.

Академиктің тұлғалық – адами келбетіне 
үңіліп, ғалымның кереметтігін с�з ете отырып, 
оның кейбір «әттеген-ай» дейтін пенделік 
тұстарына да сәл тоқталып кетпесек, толыққанды 
толғаныс бола қоймас деп ойлаймыз. 1986 жылғы 
желтоқсан оқиғасынан кейін Кеңес Одағының 
орталық партия комитетінің арнайы қаулысы 
шығып, интернационалдық тәрбиеге мән беру 
керектігі к�рсетілген болатын. Осы тұста, бүкіл 
саналы ғұмырын қазақ тіл білімінің қарыштап 
�ркендеуіне атсалысқан ғалымның «мені орыс 
тілінің тағдыры толғандырады» деп орыс тілінде 
шығатын одақтық газетке мақала жариялағаны 
к�пшіліктің есінде. «Мұнысы қалай болды 
екен?» деген сан сұрақтың тууына себеп болған 
осы мәселені айтпасақ, азаматтығымызға сын 
болары с�зсіз. Кім біледі, «қулығына найза 
бойламайтын» Қызыл империяның амалсыз 
айтқызған с�зі ме екен?! Ол жағын тарих тара-
зылай жатар...

Еліміздің тәуелсіздігін нығайтып, әлемнің 
отыз дамыған елінің қатарына қосылуына 
�зіндік үлесін қосар мемлекеттік қызметкерлерді 
қабылдау қағидасына назар салсақ, талап 
етілер біліктілігін талдасақ, жеке құзыреттілігін 
бағалау тестінің бағдарламасында бірнеше 
тармақтармен тарқатылған талаптар қатарында 
– к�шбасшылық, шешім қабылдау қабілеттілігі, 
басқару әдебінің басымдылығы, қойылған 
міндеттерді жедел, әрі сапалы орындай алу 
қасиеті, жоғары жауапкершілік, басшылыққа 
сай бастамашылдығының болуы к�рсетілген. 
Тест қорытындысының нәтижесінде оң баға 
алғандар ғана елдік мүддеге сай келетіндердің 
санаттарынан табылып, басшылық қызметке 
алынатындығы ашық жазылған. Академик 
І.Кеңесбаевтан қазіргідей, жоғарыда к�рсе-
тілгендей, тест тапсыру талап етілетін болса, 
ға лымның ең жоғарғы 100 баллдық межені 
бағындыратынына бек сенімді болар едім. Оның 
биліктің биік баспалдақтарын бағындырғанына, 
елді елең еткізген таңғаларлық талантына қарап, 
осындай баға беруге болатынын айтып отыр-
ғанымды к�зі қарақты оқырман байқаған болар.

Тума талант, ғажайып адам, ғұлама ғалым, 
аңыз адам жайлы жазудың ж�ні тым б�лек нәрсе 
екенін сезінудің �зі бір ғанибет екен. Қарапайым 
ауыл баласы, халқы қадірлеген, елі еркелет-
кен, мемлекет қайраткерлерінің қатарына 
к�терілген – академик Ісмет Кеңесбаев туралы 
әлі айтылар әңгіме, жазылар жайттар аз болмаса 
керек. «Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым 
сүйсеңіз, Сізге ғылым кім берер, жанбай жа-
тып с�нсеңіз?» деген ұлы Абайдың дана с�зін 
алға тартып, оқырмандардың ғалымға деген 
құрмет-қошеметін арттырып, ғылымға деген 
қызығушылығын, құлшынысын тудыра алсақ, 
мақаланың к�терген мақсаты да орындалды деп 
ауыз толтырып айтуға болады.

Жастайынан батырлықтың 
туын ұстаған ол 19 жасында 
жасақ құрып, қол бастайды, ал  
22 жасында �зі үш жыл бойы 

соғыс �нерінің қыр-сырын 
жетік меңгеруге баулыған 
сарбаздарымен бірге 6 мың 

атты әскерді бастап Қалдан 
Сереннің Шонжы бастаған 

он мың әскеріне қарсы 
аттанады. Жер қайыс-
қан атты әскердің ұрыс 
алдында  жекпе-жекке 
шығатыны баршаға 
б е л г і л і  ж а й т  қ о й . 
Дәл осындай жекпе-
ж е к т і ң   б і  р і н д е 
D л м е р е к  б а б а 

Шонжының басын 
а л ы п ,  � з  с а р б а з  д а -

рының рухын к�теріп, 
ел мерейін үстем еткені де 
кәрі тарихтың бір бетінде 
жазылып қалған екен. 

Ғасырға жуық ғұмыр 
кешкен Dлмерек абыз 
ж а р т ы  � м і р і н  ж а у -
мен айқасып, ат үстінде 
�ткізген.

Ел аузынан жет-
кен дерекке сенсек, 
D л м е р е к т і ң  с е г і з 
ұлы болған. Үлкені 
– Жәнібек.  Осы 
Ж ә н і б е к  б а т ы р 
ұ р п а қ т а р ы н ы ң 
қ а р ж ы л ы қ 
қ о л д а у ы м е н 
ж а қ ы н д а 
Dлмерек баба 
к е с е н е с і н і ң 
а у м а ғ ы н д а 

құран бағыштайтын жаңа б�лменің құрылысы аяқталып, 
салтанатты ашылу рәсімі �ткен еді. «Dлмерек» мәдени-
тарихи, қоғамдық қорының атқарушы директоры Ысқақ 
Молдаәлімұлының басшылығымен Dлмерек бабаға 
алдағы уақытта ескерткіш орнату мақсатында мүсіншілер 
байқауы ұйымдастырылғаны да белгілі. Ескерткіш 
Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы елді мекенінде 
бой к�тереді деп жоспарланған. 2020  жылдың аяғында 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы байқаудың шарт-
тары мен ережелері туралы хабар таратылған.

2021 жылы қариялар мен алқа мүшелері жарысқа 
қатысушылардың жұмыстарын талқыға  салды. 8 
мүсіншінің 15 жұмысы әділқазы алқасына танысты-
рылды. Dлдібаев Алтай, Т�леш Шоқан, Қайранбай 
 Бахтияр, Еркінбеков Бағдаулет, Бексұлтан  Елдос, 
Қасенбай Гауһар, Кекілов Жамбыл мен  Исабаев 
Н ұ р ғ а л ы м  с ы н д ы  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  � к і л д е р і 
�з мүсіндерін  таныстырып, жобаларын қорғады. 
Алқа мүшелері ортақ шешімге келе отырып,  дауыс 
беру арқылы екі жұмысты таңдап алды. Аталмыш 
мүсіншілердің туындылары облыс әкімдігінің 
 сараптауына ж�нелтілді. Таңдап алынған жобалар 
республикалық комиссия мүшелерінен оң баға алған 
жағдайда, тиісті қаражат б�лініп, құрылыс жұмыстары 
басталады.

Ш о н ж ы  е л д і  м е к е н і н е  D л м е р е к  а б ы з д ы ң 
ескерткішін орнату туралы бастаманы Ұйғыр 
ауданының ақсақалдар алқасы, ауыл әкімшілігі қолдап 
отыр. Қазіргі уақытта ауылға кіреберіс жерден болашақ 
кешеннің құрылысына 3 гектар жер телімі б�лінген.

Қазақтың ертеңін ойлап, ұлтының болашағы 
үшін басын бәйгеге тігіп, толарсақтан қан кешіп, 
халқына бейбіт �мір сыйлау жолында шаһид кешкен 
бабаларымыздың құрметіне елдің еңсесін к�терер 
ескерткіш орнату – ұрпақ парызы.

Бексұлтан НҰРЛАНҰЛЫ  

КӨШБАСШЫ 

МОНТЕСКЬЕНІҢ ӘДІЛ БАҒАСЫ
немесе қазақтың шым-шытырық тарихы хақында

Еліне еткен ерен еңбегі мен батырлығының арқасында 
алты Алашқа аты мәшһүр болған Әлмерек бабаны 
бүгінгі ұрпақ абыз әрі батыр ретінде таниды. Оның ел 
басына күн туған сұрапыл сәттерде, қан майданда қол 
бастап, талай жекпе-жекте жеке-дара көрсеткен ерлігі 
тарихи деректер арқылы бүгінгі күнге жетті. 
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ҚҰРМЕТ ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Нұрлайым БАТЫР
 «Ana tili»

Ш а л қ а р  қ а л а с ы н д а ғ ы  № 2 
мектеп-гимназиясы ғимараты-
ның қабырғасына осы мектептің 
алғашқы үздік түлектерінің бірі, 
Ал маты қаласындағы Мұхамеджан 
Тынышбаев атындағы Қазақ к�лік 
коммуникациялар академиясының 
к а ф е д р а  м е ң г е р у ш і с і  б о л ы п 
қызмет істеген, физика-матема-
тика ғылымының докторы, про-
фессор, Санкт-Петер бург халық-
аралық экология, �мір қауіп-
сіздігі академиясының мүше-кор-
респонденті Сәтбай Қабақ баев қа 
арналған мемориалды тақтаның 
ашылу салтанаты �тті. 

Рәсімге мектеп ұжымымен 
қатар, еңбек ардагерлері, ғалымның 
замандастары және бауырлары 
қатысты. Аудан әкімінің орынба-
сары Қайрат Ақшолақ ғалымның 
�мір жолы мен ғылымдағы жетіс-

тіктеріне, �скелең ұрпақ үлгі алар-
лық кісілік қасиеттеріне кеңі нен 
тоқталды. 

Ғалымның бауырлары атынан 
с�з алған Қазақстанның Құрметті 
журналисі Жанғабыл Қабақбаев 
інісінің есімі �зі оқыған мектебінде 
ұлықталып жатқанына шынайы 
ризашылығын білдіріп, жиналған 
к�пшілікке осы игілікті шараға 

еліміздің түкпір-түкпірінен арнайы 
келген ғалымның туыстарын, ұл-
қыздарын таныстырды. Мектеп 
әкімшілігіне ұрпақтары атынан 
алда ашылатын «Сәтбай Қабақбаев 
атындағы кабинетті» жабдықтау 
үшін бір миллион теңге қаржы мен 
�зге де сый-сияпаттарды табыстады. 

№2 мектеп-гимназиясының 
 директоры Гүлнәр Қалдыбаева 

ғылым жолын қуған жақсы ағаның 
ж а р қ ы н  б е й н е с і  е л  ж а д ы н д а 
сақталатынын, оның еңбектері 
жас ұрпаққа рухани азық, мол 
мұра болатынын жеткізіп, үлгілі 
іс жасаған Қабақбаевтар әу летіне 
ризашылығын білдірді. 

Мемориалдық тақтаны ашу 
құр метіне ғалымның тоқсан жас-
тағы ағасы Қартбай Қабақбаев пен 
аудандық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Қуанышбай Князбаев ие 
болды.

Санитарлық талаптар ескеріле 
отырып,  мектептің  кіреберіс 
 дә лізінде ғалым ның еңбек тері мен 
�мір жолынан сыр шер тетін фото-
шежірелері қойылған к�рме ұйым-
дастырылды. 

Мұхтар МЫРЗАЛИН
ШАЛҚАР 

Зейнетақы алуға к'мектесетін платформада тағы 
бір функция қосылды. Онлайн-платформада 
к'птен күткен 'згерістер енгізілген. Енді арнайы 
шотқа біржолғы зейнетақы т'лемдері түскеннен 
кейін де немесе 'тініміңізді қайта 'ңдеуге 
қайтарған болса да қаражатты қолдану мақсатын 
'згертуге болады. 

Жеке кабинетте �тінімнің мақсатын қалай �з-
гертуге болады? Ол үшін enpf-otbasy.kz платфор-
ма сындағы жеке кабинетіңізге ЭЦҚ арқылы кіріп, 
қажет �тінімді таңдау керек.  Содан соң «Mтінімнің 
мақсатын �згерту» пернесін басқан ж�н. Ұсынылған 
тізімнен жаңа мақсатты таңдап «Mтінімнің мақсатын 
�згерту» пернесін (қызыл батырма) басу арқылы 
әрекетті растап алыңыз. Mтінішке қол қою арқылы 
�тінім мақсатын �згертесіз. Яғни  енді жаңа �тініш 
жасау және мақсатты �згерту үшін 45 күн күтудің 
қажеті жоқ. 

Еске салсақ, бұған дейін аталған платфор-
мада пәтер сатып алу немесе займды �теуге 
арналған құжаттарды жүктегенге дейін бірреттік 
зейнетақы т�лемін алған соң оған туысыңыз 
берген қаражатты қосу мүмкіндігі берілген еді. 
2021 жылы 2 қаңтарда ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев зейнетақы жинағының бір б�лігін 
мақсатты пайдалануға қатысты заңға қол қойды. 
Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарын 
пайдалану үшін жаңартылған «жеткіліктілік шегі» 
жарияланды. Зейнетақы жинағынан алуға болатын 
сома БЖЗҚ сайтында автоматты түрде к�рсетіледі. 
23 қаңтардан Қазақстанда зейнетақының бір б�лігін 
алуға �тінім қабылдау басталды. Арнайы порталда 
зейнетақының бір б�лігін алуға �тінім қабылдау 
басталғалы үш сағаттың ішінде 4 мыңнан астам адам 
�тініш берді.

Мақпал 6ДІЛХАНҚЫЗЫ

***
В.Я.БРЮСОВҚА

Түрік республикасы Мемлекеттік Ғылыми 
Кеңесі Түрік республикасының байырғы 
тұрғындары арасында мәдениет құралдарын 
жасау және олардың мәдени �мір сүруін 
қамтамасыз ету бойынша жұмыс істеп, �з айна-
ласына жаңадан туып жатқан интеллигенцияны 
шоғырландырады.  

Оның �кілдерінің бірі – хат жіберуші 
Мем ле кеттік Ғылыми Кеңестің Қырғыз 
 Ғы лыми Комиссиясының қызметкері жолдас 
М.Б.ЖҰМАБАЕВ білімін жалғастыруға және, 
ең бастысы, ақындық шығармашылыққа байла-
нысты мәселе лерді терең зерттеу үшін Мәскеуге 
аттанады.

М.Б.ЖҰМАБАЕВ Қырғыз Ғылыми Комис-
сия сының пікірі бойынша, с�зсіз, қырғыздың 
жарқын ақыны, әзірге, мүмкін, енді ғана 
қалыптасып келе жатқан шығар, болашақта 
ол �зінің талантын дұрыс дамытқан жағдайда 
к�рнекті ақын бола алады (Қырғыз Ғылыми 
Комиссиясының т�рағасы сипаттағандай – ол 
біздің болашақ Пушкин).

Жоғарыда к�рсетілген бағыт бойынша жол-
дас ЖҰМАБАЕВТЫҢ дамуына жағдай жасау 
қажеттігін назарға ала отырып, Мемлекеттік 
Ғылыми Кеңес әдеби-к�ркем Институттың бас-
шысы ретінде Сізден жолдас ЖҰМАБАЕВТЫҢ 
жұмысына назар аударуды және Сіз басшылық 
ететін Институтқа орналасуы үшін жолдас 
ЖҰМАБАЕВҚА барынша к�мек к�рсетуді 
сұрайды.

МҒК Т'рағасы
Ғылыми хатшы

***
Бұл хаттың жазылғанына, Брюсовтың 

Халелдің осы хатынан соң Мағжанды Мәскеудегі 
әдеби-к�ркем институтқа қабылдағанына 
ғасырға жуық уақыт �тіпті. Халел Досмұхамедұлы 
Мағжанды «Біздің болашақ Пушкин» дейді. Ал 
оны Мәскеудегілер бұйра шашы мен м�лдір 
к�зіне қарап Есенинге ұқсататын. Нәзік 
 лирикасы да ақынды орыстың атақты ұлына бір 
табан жақындастырар еді. Қайратты шашы мен 
қарашығының м�лт қара түсі ғана оның қазақ 
екенін әйгілеп тұратын. 

***
Адам тек күйбең тіршілікпен күн кешіп, 

ақырында сүйек боп қалу үшін �мірге келген бе? 
Mлім туралы ойлауың �зі неткен қорқынышты. 
«Mлдің – �штің» деген с�з рас болғаны ма дейсің 
кейде. Біз білетін дүние бір қабаттан тұрады. 
К�ргеніңе иланасың, қолмен ұстағанға сенесің, 
ал оны тереңдеп тануға бір ғұмырың жетпейді. 
Уақыт жылдамдығына ілесе алмайсың. Аяныш-
ты �мірдің соңы �кініш. Шәкәрімнің айтқаны 
рас: �міріміз үш-ақ сатыдан тұрады. Кеше бала 
болдың, бүгін есейдің, ертең қартайып дәрменің 
кетеді. «Нені іздедім, не білдім» деп �з-�зіңнен 
сұрағанда жауап алудан қорқатын кездер болады. 

Ал Мағжан ше? Ол да біздің жұтқан ауамен 
тыныс алған, біз ішкен суды ішкен, біз к�рген 
түсті ол да к�рген шығар, бәлкім. Сонда оны 
бізден не ерекшелейді? 

Бұл сауалдарды қоймас бұрын, әуелі 

«Мағжан кім?» дегенді анықтау маңызды сияқты. 
 Шынында да, Мағжан кім? Ол біз ылғи да 
«Dдебиет» пәні оқулығынан кездестіре беретін 
«қоғам қайраткері, к�рнекті ақын» ғана ма? 
Оны тек «қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы» 
деген анықтамамен шектеуге бола ма? Ол 
�леңмен жеткізген идеясын қазақ әдебиеті мен 
тарихындағы екі ауыз с�збен сипатталу үшін 
жазбаған шығар. Идея ойдан туады емес пе? Ол 
нені армандады?

Сонымен, «Мағжан кім?» деп �зімнен қайта-
қайта сұраймын. Бірақ жауап таппай қиналам. 
Менің күн сайынғы күйбең тірлікпен уланған 
санама ешқандай теңеу сыяр емес. Mлеңдерін 
оқып отырып, оның �зіне тән мұңды да сырлы 
жанына үңілуге тырысам. Сол кезде Мағжан 
тіріліп кеп, менімен с�йлесіп отырғандай күй 
кешем. Мағжан менің замандасым, сырласым, 
досым сияқты. Мендегі ойға ой қосушы және 
әрбір сұрағыма �зінше жауап беруге тырысады. 
Демек, оны �лді деген жай ғана бос с�з. Бір 
мезет «Ол тірі» деп к�шеге шығып айғай салғым 
келді. Бірақ жұрт сол сәтте «қияли» деп айтып 
жатқанын ойша елестетіп, бұл идеямнан бас 
тарттым да сабырлы қалпыма қайта түстім.  

***
Мағжан поэзиясының астыңғы қаба-

тындағы ойды түсіну үшін ақын �леңдеріндегі 
символизмді қарастырған дұрыс сияқты. «Сим-
волизм сол арғы беттегі жабық шындықты, 
тылсымдарды рәміз арқылы, логикамен түсініп 
жетпейтін нәрселерді сан қилы ауыстырулар 
құралымен, интуиция, аңдау, аңғару жолы-
мен бейнелеуге тырысады» депті Шерияздан 
 Елеукенов.

Ақынның «Пайғамбар» �леңінде шығыстық 
сарын басым. Батыстың тозығы жеткен дәстүрін, 
материализмді сынайды:

«Күнбатысты қараңғылық қаптаған,
Жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған.
Бiлген емес иман деген не нәрсе,
«Қарын» деген с�здi ғана жаттаған».
Дінсіз қоғам бейнесін ақын қара түспен 

 сипаттайды. Пайғамбар деген де символдық с�з. 
Сол с�зді пайдалану арқылы түрікшілдік ұранын 
жаңғыртады. Бір кездері әлемді билеген ата-
бабалардың аңсарын жалынды жыры арқылы 
қайтадан тірілтеді:

«Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар,
Мен – Күн ұлы, к�зiмде Күн нұры бар.
Мен келемiн, мен келемiн, мен келем,
Күннен туған, Гуннен туған пайғамбар».
Ал оның «Жаралы жан» �леңі бұған қарама-

қарсы шындықты дәріптейді. Бұрын әлемді 
жаулаған түріктердің мұра гері қазақтың сол 
кездегі күйін суреттейді. Қазақты жаралы жанға 
теңейді:

«Бұл – қазақ, Тәңіріге зар еткен қазақ!
Қиналып, қанды азап шеккен қазақ.
Dйтеуір қанды азаптан құтқарар деп,
Оқыған азаматын күткен қазақ». 
Жаралы жан секілді зарлы күн кешкенше не 

жұмаққа, не у ішіп тозаққа барған артық деген 
ой айтады. 

***
Адам баласына тән туа бітті қасиеттердің 

бірі – іздену. Dр адам дүниені �зінше таниды. 
«К�рсем, білсем» деген талпыныс туғаннан пай-

да болып, есейгенде �мір ағымына байланысты 
кісі бойынан қалыс қалатын секілді. Ол қалыс 
қалғаннан кейін адамның ойлануға мұршасы 
келмей, к�зге к�рініп тұрған нәрселерді, 
тұрмыстық қажеттіліктерді күйттеп, күнделікті 
күйбең �мірдің илеуіне түседі. Абай жетінші қара 
с�зінде айтқандай: «Жас бала анадан туғанда 
екі түрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, жесем, 
ұйықтасам деп тұрады. Бұлар – тәннің құмары, 
бұлар болмаса, тән жанға қонақүй бола алмай-
ды. Һәм �зі �спейді, қуат таппайды. Біреуі – 
білсем екен демеклік. Не к�рсе соған талпынып, 
жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, 
 аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, 
бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, 
 дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит 
үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу 
 жыласа да тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл 
 немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл неге 
бүйтеді?» деп, к�зі к�рген, құлағы естігеннің 
бәрін сұрап, тыныштық к�рмейді. Мұның бәрі – 
жан құмары, білсем екен, к�рсем екен, үйренсем 
екен деген». Осылайша, хакім «Дүниенің 
к�рінген һәм к�рінбеген сырын түгелдеп, ең 
болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны бол-
майды» деген ойды айтады. Дүниенің к�рінген 
сыры түсінікті шығар. К�зге к�рініп тұрған соң, 
сол мінездің к�п жағдайда басым түсетіні заңды. 
Ал к�рінбеген сыры ше?

Дүниенің к�рінбеген сырларын Мағжан 
 поэзиясынан іздейміз. «Қорқыт» �леңі – Мағжан 
шығармашылығының шоқтығы биік бір шыңы. 
Онда ақын ойын астарлап жеткізген сияқты 
к�рінеді. Бір қарағанда, бұл пессимистік бағытта 
жазылған �лең секілді к�рінуі мүмкін. Mйткені 
жырда �лім туралы к�п айтылады: 

«Mмірде арманым жоқ – Қорқытқа ерсем,
Қорқыттай жанды жаспен жуа білсем.
Жас т�гіп сұм �мірде зарлап-сарнап,
Құшақтап қобызымды к�рге кірсем!..».
Сондықтан да шығар, Dбділда Тәжібаев ақын 

�леңінен торығу сарынын к�ріп, былай дейтіні: 
«Мағжандай іздемеймін Қорқыт к�рін,
Қобызбен сарнамаймын сұрап �лім.
Кезбеймін есуас боп ен даланы,
Қуатты орыс, қазақ еңбекші елім.
К�р де аулақ, �з басымнан �лім де аулақ,
К�рсетем Мағжандарға к�рдің т�рін».
Шынында да, Мағжан «Қорқыт» �леңі 

арқылы �лімді жырлады ма? Меніңше, ол бұл 
жырымен басқа бір ойды жеткізгісі келген 
сияқты. «Мағжан секілді мәңгілікті к�ксеген 
рухы биік ақын �мірді тек �ліммен шектеуі 
мүмкін бе?..» деген ой туады.  

«Ақынға аз нәрсе ауыр ой бермей ме?!
Қиялмен арманға ұшқан, сағым құшқан
Жүйрік жан алдында ылғи к�р к�рмей ме?!» 

дейді ол.
Dр адам дүниеге тектен-тек келмесе  керек. 

Оның �мірде атқарар �з миссиясы бар. Сол 
секілді Мағжан осы �леңінде Қорқыттың 
сырын ашқандай. Қорқыттың миссиясы – 
�лімді жырлау. Біздің санамызда қалыптасқан 
«Қорқыттың к�рі» деген ұғым бар ғой. Қорқыт 
қобызынан т�гілген �лім сарыны да табиғи. Сол 
табиғилықты Мағжан жырына қосады. Қорқыт 
секілді �мір сүрсең, Қорқыт секілді �лсең арман 
бар ма дейді. Қорқыт қай жаққа барса да алды-

К

ҒАЛЫМ ЕСІМІ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН 
ПАЙДАЛАНУ ОҢТАЙЛАНДЫ

нан қазулы к�р шығады. Ақыр аяғында қара 
ағаштан қобыз жасап, жаны тыныштық табады. 
Мағжан осы жырында адамның �мірге келу 
мәнін ашқысы келгендей. Егер біз бұны тура 
қабылдасақ, адам тек �лу үшін �мір сүретін боп 
шықпай ма?..   

***
Брюсов алдында жатқан хатқа қайтадан 

үңілді: «Біздің болашақ Пушкин». Бұл с�з оның 
к�зіне ыстық ұшырасқан. Mзі танымайтын әрі 
алыс қиырдағы к�шпелі халықтың �кіліне сенім 
артуға бола ма?.. «Тіпті менің �зім Пушкин 
шыңына етектен қараймын. Ал оны біздің ұлы 
ақынмен қатар атапты. Бұл қандай ақын бол-
ды?..» деп ұзақ ойланған. Содан соң  «К�релік» 
деп, мақұлдауға бел буған. 

Орыс поэзиясында символизм бағытын 
қалыптастырғандардың бірі Валерий Брюсов бұл 
кезде сол Мағжанның қазақ �леңіне символистік 
сарынды әкелетінін білген жоқ еді. 

«Мәскеудегі  Жоғары к�ркем әдебиет 
 институтында оқи жүре, сол институттың 
 директоры, орыстың ең мәдениетті жазушысы 
атанған  Валерий Брюсовтан қазақ ақыны дәріс 
тыңдамады, онда фрейдизм мен символизмнің 
тонның ішкі бауындай байланысы с�з етілмеді 
деп айта алмайсың» депті Шерияздан  Елеукенов. 
Бұл екі ақынның жырларынан ұқсастықты 
байқауға болар еді. Мағжанның «Мен жастарға 
сенемін» �леңі мен Брюсовтың «Юношам» атты 
жыры тек атауы жағынан емес, ішкі сарыны 
тұрғысынан да бір-біріне ұқсап кетеді. Орыс 
ақыны былай дейді:

«Ваш зорок глаз и ваши легки ноги, 
И дерзость подвига волнует вас,
Вы не боитесь, – ищете тревоги, 
Не страшен, – сладок вам опасный час». 
Ал қазақ ақыны былайша жырлайды:
«К�здерiнде от ойнар,
С�здерiнде жалын бар,
Жаннан қымбат оларға ар,
Мен жастарға сенемiн!». 
Орыс ақыны да жастарға сенім артады:
«Вы – мой прообраз. Юности крылатой 
Я, в вашем облике, молюсь всегда. 
Вы то, что вечно, дорого и свято, 
Вы – миру жизнь несущая вода!».
Dйтсе де, Брюсовтың жырынан пессимистік 

бағыт аңғарылады. Онда �мірден түңілу сарыны 
басым. Мәселен, ол былай дейді:

«Кем буду завтра, нынче я не знаю, 
Быть может, два-три слова милых уст 
Вновь предо мной врата раскроют к раю, 
Быть может, вдруг мир станет мертв и пуст». 
Бұл жерде ертеңгі күнге сенімнен г�рі, 

оның болу, болмауы екіталай сипатталған. 
Ақын үшін «мен ертең бармын ба, жоқпын ба?» 
 деген белгісіздікті айту қасірет, ал әлем бос боп 
қалғанын елестетудің �зі қорқынышты. Мағжан, 
керісінше, келер күннен к�п нәрсе күтіп, жас 
ұрпаққа үміт артады:

«Мен сенемiн жастарға.
Алаш атын аспанға
Шығарар олар бiр таңда,
Мен жастарға сенемiн!».
Жалпы Мағжан поэзиясында пессимизм-

нен г�рі ерлік, азаттық идеясы басым. Ақын 
жырларындағы торығу, түңілу сарыны �леңнің 
үстіңгі қабатында бейнеленіп, ал оның аста-
рында жалғыз адамның емес, тұтас ұлттың 
азаттығы к�рініс тапқандай. Мағжан азаттық 
идеясын к�терді. Dсіресе «Түркістан» �леңінде 
осы идея айқын аңғарылады. Баяғыда батыр 
бабаларымыздың әлемді жаулағанын, Тұраннан 
қаншама ғалымдар, ақындар шыққанын 
мақтаныш етеді. Артындағы халқына �міршең 
идея тастайды:

«Қырағы Тянь-Шань мен Памир, Алтай,
Күтеді к�птен сені қарай-қарай.
Кене мен Абылайдың жолын қумай,
Жапанда жайылудың мәні қалай?!».
Осыдан Мағжан поэзиясындағы түрік-

шілдікті танимыз. Ал оның 1919-1923 жылы 
Мұстафа Кемал Ататүрік бастаған түрік хал-
қының азаттық соғысына арналған «Алыстағы 
бауырыма» атты �леңін Мұстафа Шоқай «Яш 
Түркістан» журналында жариялап, жоғары 
бағалаған екен.

***
Студент кезде аудиторияда  егделеу 

профессордың Жүсіпбектің Мағжанға жазған 
хаты жайлы айтқаны бар. Мағжанды жылаңқы 
ақын деген сыңайдағы әңгіме еді. Сонда 
«ақындардың к�бі жылаңқы болмай ма» 
деп, елемегенбіз. Шынында да,  поэзияны 
талқылап, оған уақыт жоғалтқаннан г�рі, 
�мірге тура қарап, алдағы тіршілігіңнің 
 жоспарын құру әлдеқайда абыройлы іс боп 
к�рінген. Dйтсе де, күннің к�теріліп, ұясына 
батуы, желдің соғуы, жаңбыр тамшылары мен 
найзағай күркірі, тіпті ауаны жұтып, тыныс 
алғаныңның �зінде поэзияның мистикалық 
үлесі бардай. Қоғамдағы �згерістер де әуелі 
санада пайда  болып, ақындар қаламынан 
туған жоқ па?..

2021 жылдың 5 қаңтарында ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының назарына 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын ұсынды. 
Аталмыш мақалада экология мәселесіне де қатысты 
жақсы жайттар қозғалған. «Қазақ үшін тоқымдай 
жердің �зі қымбат, бір уыс топырақтың �зі алтын. 
Бірақ біз соны бағалай білеміз бе?! Жер қадірін білу 
жалаң ұранмен �лшенбейді. Mкінішке қарай, асқар 
тауларымыз бен айдын к�лдерімізді, ұлан-ғайыр 
даламызды ластап жатқан да �з азаматтарымыз. 
К�к жайлауға от жағып, қоқыс шашып кеткен де, 
К�бейтұздың батпағын шелектеп тасып, к�лдің орта-
сында к�лікпен ойқастаған да солар. Бір тұтам мүйізі 
үшін к�зін м�лдіретіп киіктерді қырған да �згелер 
емес. Қасиетті жеріміздің киесінен қорықпай, жат 
жұрттың да қолы бармас әрекеттерді жасап отырып, 
қалайша осы мекеннің иесіміз деп кеуде соға ала-
мыз? Бұл – ащы да болса, шындық. Біз жеріміздің 
шын жанашыр иесі екенімізді нақты іспен к�рсетуге 
тиіспіз. Ол к�шеге қоқыс тастамау, к�рінген жерге 
от жақпау сияқты қарапайым нәрселерден бастап, 
жалпыхалықтық сипаттағы ауқымды экологиялық 
шаралар арқылы к�рініс табуы қажет. 

Бұл тұста әрбір адамға экологиялық сауаттылық 
қажет. 

Мұның бәрі тәлім-тәрбиеден басталады. Ата-
анасымен бірге ауласына ағаш екпеген, үлкендердің 
жан-жануарға мейірімін к�рмеген, кішкентайынан 
табиғатты аялауға дағдыланбаған бала �скенде туған 
жеріне жаны ашымайды. Мәселе экологияда емес 
– отаншылдықта, заңда емес – санада» делінген 
мақалада.

Президенттің с�зін толық қостаймын, мәселе 
шынымен санада. Еуропа елдерінің халқы дүкендер 
мен сауда орындарынан қандай да бір зат алса, 
сатушыдан міндетті түрде қағаз, кардон пакеттер 
беруін талап етеді. Себебі олар қайта �ндеуге икемді, 
жойылған жағдайда тез шіриді. Бұл – экологияға  деген 
қамқорлық. Міне, осындай кішкентай ережелерді 
ұстану арқылы жаһандық экология мәселелерінің 
алдын аламыз.

Экология мәселесі ешқашан күн тәртібінен түскен 
емес. Себебі адамзат болашағы қоршаған ортамен 
тығыз байланысты. Пластикалық заттардан бастап, 
мініп жүрген к�лік түтінінің �зі экологтардың бас 
ауруына айналып отыр. Бұған қала сыртында тау-тау 
болып үйіліп жатқан қоқыс алаңқайлары мен зауыт-
тардан шығып жатқан �ндіріс қалдықтарын, зиянды 
газдарды қосыңыз. Жаһандық жылыну, жер бетіндегі 
тұщы су к�лемінің азаюы, орман алқаптарының 
 жойылуы, �зендердің тартылуы секілді факторлардың 
барлығына да осы себептер әсер етуде. 

Қоғамдық сананы қалыптастыруға ұзақ уақыт 
 керек. Қазір �зім қызмет ететін Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университетінде жастармен етене 
жұмыс істейміз. Жаңа түсініктегі, қоршаған ортаға 
бейжай қарамайтын жастар �сіп келеді. Біздің 
университетіміздің басты бағыты – отансүйгіштікке, 
қоршаған ортаға қамқорлық жасауға, экологиялық 
сауатты болуға үндеу. Студенттеріміз де бұл бастама-
дан сырт қалған емес. 

Жас ұрпақтың экологиялық білімі мен к�зқарасын 
қалыптастыру, экологиялық білімді, азамат ретінде 
тәрбиелеу бүгінгі  күннің кезек күттірмейтін 
мәселесінің бірі. Ғұлама ойшылдар философ, 
 математик, психолог, педагог, табиғат зерттеушісі 
Dбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Сүлеймен 
Бақырғани, Махмуд Қашқари сонау ерте кезден-
ақ табиғат, қоғам, адам арасындағы дамудың �зара 
байланысын және оның біртұтастығын ғылыми 
еңбектеріне арқау етті. Ендігіде біз сол жолды жалғап, 
экологиялық апаттарды болдырмау үшін табиғатты 
аялайтын ұстанымды берік сақтауымыз керек. 

үңгірттеу кабинет ішіндегі әрбір зат Брюсовтың есіне әлденелерді салған. 
Жұпыны елінде өткен екі бірдей революцияның дауылы басылғанына әлі де 
сене алар емес. Енді тек тыныштық орнап, өнер мен мәдениет үстемдік құрар 
күн туды ма деп өз-өзіне сұрақ қояды. 
Брюсовтың басынан нелер өтпеді дейсіз. Оның нәзік жүрегінің осы күнге 
дейін тоқтап қалмай, қалайша соғып тұрғанына қайран қаласың. Ақын 
 жанын түсіну оңай ма. Ол өмірден түңіліп те көрді, енді бірде ерлік 
 дастандарды бұрқыратып жазған кездері де болды. Бір сәт осының бәрі бос 
сияқты көрінген. «Әй, қойшы!..» деп әдеттегідей қолын бір-ақ сілтеді. Бұның 
мойнында қаншама шаруалар бар. Екі жыл бұрын өзінің бастамасымен 
ашылған әдеби институтқа үміт артады. Ендігі мақсаты талантты  жастарды 
топтап, оларға білім беру. Әдебиет дамыса адамның да дамитынына сенеді. 
«Адамзат басынан өткен қасіреттердің бәрі де ақымақтықтан болған жоқ 
па?!» деп бір ойлап қойды.  «Валерий, егер сен адамзат басынан кешкен 
ашаршылық, қақтығыс, соғыстарды ақылды адамдардың бастайтынын 
білгенде бұлай айтуға асықпас едің...». Брюсовтың ішкі дауысы оның ойын 
екіге жарған. Әдебиет демекші, институтқа қабылданатын жастардың тізімін 
жасау керек. Өз қарамағындағы мәртебелі оқу ордасынан үміттілер жазған 
жер-жерден келген хаттарды оқуға кіріскен. 

ТУҒАН ЖЕРДІ 
АЯЛАУ – ЖЕР 
ШАРЫН АЯЛАУ

Есенжол НАЗАРОВ, 
тарих ғылымының кандидаты,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 
«Экология жане химиялық технология» 
кафедрасының аға оқытушысы
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ANA TILIМ Е Р Е Й
Ақын туралы айтқанда алдымен жүрек  деген 
сөз бірден ауызға түседі. Поэзия - жүрек 
күйі. Бізге сонау өткен ғасырдың жетпісінші 
жылдары қиялдас, армандас һәм жүректес 
курстастарына қарлығаштың қанатымен 
су сепкендей поэзия құдіреті хақында 
жанын сала, таңды таңға ұрып толғана 
сыр шертетін Батық Мәжитұлы болатын. 
Жасымыздың үлкен-кішісі, бойымыздың 
ұзын-қысқалығын бұйым көрмей, елу 
бозбала-бойжеткен құлын-тайдай тебісіп 
жүрген шағымыз. Бәкең бипаздап отырып 
сөйлей бастағаннан-ақ тайлы-тұяғымызбен 
айналасына үймелей, сілтідей тына құлақ 
түреміз. Аурасының мықтылығы емес пе, әр 
сөзді нығырлап, әсіресе жырды әр буын, әр 
бунағын бұлым-бұлымымен иін қандыра 
айтқанда, аузынан қара сөз бен өлең 
таспаның жұмыр өріміндей сылаң қағып 
шығып жатады. Әңгіме арасында алдымен 
қалжыңдап, миығынан күлдіріп алатын да, 
сәлден соң елжірететін.

ғылшын спортшысы, снукерден алты (6!) дүркін Әлем чемпионы, 48 ірі 
турнирлердің жеңімпазы Ронни О’Салливанның: «Жақсы атқарған ісің, мыңдаған 
адамдарға қайталанбас қуаныш, ұмытылмайтын әсер сыйлауының өзі де жалпы 
адамзат, өрелі өркениетке қосқан зор үлесің емес пе?» дейтіні бар. Әрине, 45 
жасында біз онша біле бермейтін снукерден 15 миллион фунт стерлинг табыс 
тапқан Ронни О’Салливанның жалпыадамзат, өркениет туралы шалқып, 
шабыттанып сөйлеуге қақысы бар да шығар. Ал біз ше? Қазір қоғамда «тар 
ауқымда ғана күн кешеміз, ұлттық деңгейден аса алмай, Нобель сыйлығына 
қол созуға қауқарымыз жетпей, адамзатқа, өркениетке титтей де болса 
үлесімізді қоспай жүрміз» деп, гөй-гөйлеушілер тым көбейіп кеткені қалай? 
Ұлттық мүддені тар шеңбер деп санайтындар, қазақы қалыпты тақиясына 
тым тар көретін тырақылар қолда бар алтынды қадірлеуге келгенде неге 
іштеріне шынашақ айналмай қалады осы.

Елжіретіп отырып, мұңайтатын. Мұңайтып 
отыртып, тағы бір серпілтіп алып, қайта 
тыңайтатын. Mлеңді бейнебір гүлге теңеп, оның та-
мырын, сабағын, жапырағын, ақыры бүршік атып 
гүлдей жайнаған сәтіне дейін жүйе-жүйесімен, 
талдап-талғап беретін. 

– Қазақ сағыныштан жаралған халық. Сол 
сағынышқа Т�леген Айбергенов �лмес жырымен 
ескерткіш орнатып кетті, – деді де, сәл тамағын 
бір қырнап алып «Сағынышты» айта ж�нелді. 
Батықтық мәнер, Батықтық әуез, Батықтық 
ырғақ. Ішіндегісі – түрінде, түріндегісі – тілінде.

Дәл сол сәтте Батықтың үніндегі ішкі жан 
тазалығы, кіршіксіз к�ңіл тербелісі біздің де ішкі 
дүниемізді толқытып жібереді. Осындай кезде 
Батық бізге курстас емес, әдебиеттен сабақ беретін 
сұңғыла ұстаздай к�рінетін. Бәкеңнің сол кездегі 
жап-жас болып соншалықты сезім талдығы, 
таным-түйсігінің алғырлығы қайдан дегенде, 
әдеттегідей туған жерінен іздейміз ғой. 

Қырқалары сүрлеумен шимайланған,
Сайлар анау – рауғаш жинай барған.
Ақ шоқысы арманның мұнарасы,
Қаусырғанда құшаққа симай қалған, – деген 

Батыққа құдайдан кейін, атақты Хан Тәңірінің 
сілемі, Шалк�денің хан жайлауы, «сулары құнан 
қой дың сорпасындай» �зен-к�лі, аршалары-шыр-
шалары, жеміс-жидегі жан дидарын нұрландырған 
құді ретті күш. Бірақ ойлайсың, к�зін ашып, есі 
кіргелі Мұқағалидың жырларымен нәрленіп, 
Бердібек тің бұла к�ркем с�зімен сусындап �скен 
қағы лез Бәкеңнің басқаша қалыптасуы мүмкін бе?!

Кейінгі қаламдас інілері Батық ағасының 
кішкентайынан сурет салуға әуестігін, �зі оқыған 
мектепте сурет пәнiнен сабақ бергенін, салған 
суреттерiн к�рнекi құрал ретiнде пайдалан-
ғанын, к�зк�ргендер «суретші жiгiт»  деп 
атайтындығын жазыпты. Ол ол ма, Бәкеңнің езу 
жиғызбайтын актерлiк �нерi, музыкалық аспап-
тарда құйқылжыта ойнайтындығын шеберлігі, 
халық әндерiн тамсандыра орындайтын, сол 
сияқты қалжың-қағытпашыл («Нарынқол 
әзiлдерi») қабілет-қасиеттері тұла бойы тұнған 
�нер екендігінен хабар берсе керек. Ал �нер – тек 
таланттылардың пешенесіндегі дүние. Dсіресе 
оның ішінде де ақындықтың ж�ні басқа.

– Осы кейде әлдекімдер ақын болуды қолдан 
жасап алатын оп-оңай кәсіп к�реді, – дейді 
Бәкең сыр ашқанда, – цирк жонглері секілді с�з 
ойнатып, ұйқас қағыстырып, шумақтарды жыл-
тыратып-жалпылдатса бітті, ақынмын дейді. Ол 
жүрек пен мидың симбиозы екендігінде шаруасы 
жоқ, – деп, Бәкең с�зін одан әрі сабақтайды. – Ал 
поэзия біле білгенге �мірдің �зі ғой. Оның сырлы 
сырын да, саф сұлулығын да екінің бірі поэзияға 
айналдыра алмайды. Оны к�ре білетін к�з, сезе 
білетін түйсік, жырлай білетін жүрек керек.

Батықтың бойындағы біз қадірлейтін ерекше 
қасиет – адалдық. Сірә, бұл тумысынан ата-
ананың тәрбиесінен, бұла табиғат пен шынайы 
�лең-�нерден дарыған. Ол Бәкеңнің барлық 
қырынан білінеді. Айталық, қалаған мамандығы 
– журналистикада �зіне де, �згеге де қатаң талап 
қоя білді. С�здің қадірін түсірмей, жалғандыққа 
ұрынбауға күш салды. Батық к�семс�з қызметінің 
бар баспалдағынан �тті: тілші, аға тілші, б�лім 
меңгерушісі, редактордың орынбасары, меншікті 
тілші, редактор болды. Қарап отырсаңыз бәрі 
де ауданнан бастап мүйізі қарағайдай беделді 
облыстық, республикалық басылымдардағы 
жүгі салмақты, жауапты қызметтер. Осылардың 
қай-қайсысы да Батық ауырдың үсті, жеңілдің 
астымен жүрді дегенді естірткен емес. Замандас 
тұрғыластарымен �зінен кейінгі әріптестері әлі 
күнге дейін Бәкеңнің талапшыл, әділдігіне тәнті.

 Батықтың бұл дүниедегі суқаны сүй мейтіні – 
жалғандық пен жағымпаздық. 

С�здеріне с�з қосып дүрілдейді,
Құлағына басқаны бір ілмейді.
Mзі сеніп, �зі айтқан �тірікке,
Тұла бойы бусанып күлімдейді.
Жылуы жоқ күлкісімен алдайтын жылпостар 

қарап тұрса «пысық» та �зі, мысық та �зі. Руластар 
баяғы бір белгісіз замандағы батырға ас беріп, 
арақ-шарап ішіп, тос айтатын даңғазалықтарды 
к�ргенде: 

Таптайды да аршалы сай аумағын,
Тойған тобыр аузын сүртіп тарайды.
К�пті к�рген қасиетті тауларым,
Пенделерге басын шайқап қарайды, – деп 

қынжылады.
Батық �мірдегі жүрек айнытар ащы құбылыс-

тардан бойын аулақ салған емес. Жырымен де, 
азаматтық ұстанымен де қасайып қарай біледі. 
Неге дейсіз ғой. Негесі сол, Бәкеңнің ел мен 
жер дегенде шығарда жаны б�лек. «Баламның 
табанына кірген ш�гір, менің маңдайыма кірсін» 
дегенмен үндес. Шынайы елшіл, ар-инабатты, 
нағыз «Отан үшін отқа түсетін» оғылан. Жал-
пы әдебиетімізде ашығын айтқанда, отан 
тақырыбындағы ақындардың к�бінің жырлары 
тілден шыққанмен, құлақтан аспайтындар, 
жүрекке жетпейтіндер. Ал Батық Мәжитұлы басқа. 
Туындыларының дені жүректің қаны, к�зінің 

жасынан туғандар. Жырларында ана сүтінің арда 
дәмі бар. 

Азат елге айналды бүгін далаң,
Азаттықтың бағасын ұғын балам.
Атасына ұрпағы ұқсау керек,
Сеніп саған артады жүгін заман.

Ділің аман болса екен, тілің де аман,
Жазираңда жайнасын гүлің де аман.
Жүрегіңмен қорғап �т, Бостандықты,
Бозторғайы бол оның, шырылдаған.

Жүйке де, аман болса екен, жүрек те аман,
Амандықты аңсады тілеп бабаң.
Жігеріңді �ткірлеп қайрап ал да,
Абыройын алаштың түлет балам!
Бәкеңнің «Заман-ай» мен «Атамұра» жыр 

жинақ тарын ақтара қарасаңыз, осындай тал-
ғамды, осындай тұщымды дүниелерге қанасыз. 

Біле  білгенге,  Бәкең танымпаз ақын.
Танымпаз дығы – Мұқағали ақынды бар бітік-
болмы сымен, жүйке-жұлынымен таныған, түйсін-
ген, жүректес шайыр. Шыны керек, �з басым әлі 
Мұқағали поэзиясын сан қырын микроскоппен 
қарағандай бұлым-бұлымына, ішек қырындысына 
дейін саралап, талдап, жіліктеп беретін Батықтай 
жампозды к�рген жоқпын. Рас, жекелеген ақын-
жазушылардың шығармашылығы туралы талай 
монографиялар жазылып небір диссертаци-
ялар қорғалды, әлі қорғалып та жатыр. Оның 
біразымен таныстым да. Бірақ олар дәл Батық 
секілді түйсініп, Батық секілді кейіпкерінің тұтас 
жаратылысымен біте қайнасқан жоқ. Жеме-жем-
ге келгенде бұл �зі, т�л әдебиетімізде �те сирек 
кездесетін құбылыс. Мұқағали поэзиялы шипалы 
бұлақ десек, сол бұлақтан әлі күнге дейін мың рет 
қанып ішсе де, сусынын баса алмай келе жатқан 
бір адам болса ол – Батық. Мұқағалиды поэзия 
шыңы десек, ол шыңға шаршамай-шалдықпай �р-
мелеп келе жатқан жанкештінің бірегейі – Батық. 
Солай бола тұра ол: «Мен мұқа ғалитанушы емес-
пін. Бар болғаны – мұқағалитанушыларға ши кізат 
дайындап берушімін» дейді жайбарақат ғана.

Б.Мәжитұлының диапозоны кең, биік 
мінберден асқақ та терең пайыммен жырлай 
білетін, замана запыранына үн қата алатын 
�жеттігі бар. Ұлы хакім Абай, жыр перғауыны 
Жамбыл, мұзбалақ Мұқағали хақындағы ой-
толғамдары, қараулардың кесір с�здеріне дер 
кезінде тойтарыс беріп, басылым мінберлеріне 
к�теріле білді. Айталық, Жамбыл жәкем тура-
лы Dбділда ақын: «Бергенді мақтаған, �зінен 
зорға жалтақтаған, қошеметшіге жалбақтаған 
ақындарды ұнатпаған. Оларды қатты мысқылдап, 
аямай әжуалап отырған». Дүниедегі ең оңай 
нәрсе – �лгеннен �ш алу. Кейбір ағайындар 
«мықтылығын» солай к�рсеткенді қалайды. 
Мәселен, Сталин қайтыс болған соң Н.С.Хрущев 
та «батыр» атанған» – деп жазды Батық. Қазір 
қарттықтың т�рінде жантайып жатса да, бақилық 
жақсылар мен жампоздардың аруағына тиісіп 
жүргендер кейінгі ұрпаққа қандай �неге қалдырам 
деп ойламайды. Осының бәрі де ақынның жанына 
маза бермейді. Dйтсе де, �мір – �зен. Ағысы бірде 
екіленіп, бірде жайраңдап кетеді. 

Бүгінде Бәкеңнің тұрғылас-замандас та рының 
алды жетпіске келіп, асып түсіп жатқандары да 
бар. Жаратылысынан қалжыңқой, табан асты-
нан с�з тапқыш, ұйқастырғыш Батық курстасы, 
экспромт ақын Бекен Шолан екеуі соңғы кезде 
қолайлы сәтте да суырыпсалмалығына басып жүр. 

Былтыр ғана Бекен ақын жетпіске толғанда 
Батық:

Бекенжан, баяғыдай мұртың қара,
Тұлпардан айнымайсың, тұрқың дара.
Ақынсың аузын ашса жыр т�гілген,
Мінезің бір күн дана,бір күн бала.
Шайырлар �мірді �лең деп түсінді,
Жұмсадың к�ркемс�зге к�п күшіңді.
Жолығып қуаныштан қуанышқа,
Жетеле жүзге қарай Жетпісіңді!
Бекен:
Батықтың іші де �лең, тысы да �лең. 
Нәп-нәзік қаламының ұшыменен, 
Жыр селін буырқанта түсу деген, 
Қанатсыз қияндарға ұшу деген, 
Ғажап қой бұлт жалынан құшу деген! 
Dй, осы Батық досым түсінде де, 
К�реді-ау жыр-тұлпарды үкілеген. 
Батықты шешіндірсең іші де �лең, 
Сауырын сипап к�рсең, сырты да �лең!
Батық соңғы кезде байсалды жырды сиретті. 

Бірақ қалай жырласа да, қай деңгейде жырласа да 
сол бұрынғы Батық боп жырлап келеді. Ол поэзия 
үшін ғана �мір сүріп жүрген сияқты. «Алатаудың 
барлық жерінің биіктігі бірдей болса, ол дәл 
осындай әдемі, осындай әсерлі болмас еді» деп 
жазыпты Жұмекен ақын, �з заманындағы ақындар 
хақында. Иә, ақындарымыздың қай-қайсысының 
да шыққан �з биігі бар.

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

жұқа перде секілді жамылғы оранатын к�ктемгі 
жаңбыр. Біз мәжіліс залынан шыққанда дәл осындай 
ірі әрі сирек тамшылар әлі к�шелер мен алаңдарға 
тырс-тырс тамып жатты. Жылы жауынның сирек 
тамшылары арасында сәл тосылып тұрып қалдық. 
Қазіргі күндегідей емес, жүз к�рісу, яғни жақсы 
жиыннан соң сыныққа сылтау айтып, �мірі біте 
қоймайтын (бітпейтін де) шаруаңды мұрныңның 
астынан міңгірлеп, бет албаты безе ж�нелмейсің. 
Жоқ-жоқ, әсерлі кештен соң ылғи к�генк�здер, бір-
бірімізді қимай, қоштасқымыз келмей қипақтап, 
кідіріп тұрмыз. Жібі түзуіміз Жүсіпбек, «Қазақ 
әдебиеті» газетінде қызмет істейді, газет бетінен 
түспейді. Жол, ж�н тауып кеткен де сол болды. 

– Жігіттер, бұлай бекер тұра берудің еш ж�ні жоқ. 
Бәріңнің де қарындарың ашқан шығар, тарттық анау 
кафеге! – деп, еш қарсылықты мойындамайтын, 
қабылдамайтын қалпын танытты.

– Е-е, қазақ әдебиетінің болашақ классиктерін 
«Қазақ әдебиеті» сыйламаса бола ма? – деп 
қашыртқыға салған Асқар Алтай �зі қызмет істейтін 
«Жұлдыз» журналын ж�пелдемеде ақтап алсын.

Сол бір тамылжыған, сиқырлы кеште болашақтағы 
қазақ әдебиетінің т�рт тұяғы бүтін сияқты болатын: 
Нұрлан Мәукенұлы, Қайрат Dлімбек, Есжан Айнабе-

ков, Талаптан  Ахметжанов, Бауыржан Үсенов, Серік 
Томанов, К�семәлі Сәттібаев, Асқар Алтай, Сәбит 
Дүйсенбиев, Нұрғали Ораз, Роза Мұқанова, Гүлзат 
Шойбекова, Бауыржан Жақыпов, Мақсот Ізімов, 
Светқали Нұржанов, Базарбек Түкібаев, т.б.

Кей-кейде осылай тосын, �згеше мінез таны-
татын Жүсіпбектің �згеше жазуға, экспериментке 
бір иығын бере жүретіні де бекер емес. Ол ол ма, екі 
құлағын салбыратып, к�зі аларып, басын шайқап, 
экспериментке �лсе де аяқ баспайды деп ара-тұра 
�згелерді де жазғырып қоятыны бар.

Dрине, алғашқы әңгімелерінің бірі – «Жансебі-
лімен» к�зі қарақты қазақ оқырмандарының бар-
шасын тәнті еткен қаламгердің бұлай тепсінуге де 
құқы бар. «Жансебілдің» желісімен фильм түсірген 
режиссер, марқұм Аяған Шәжімбаев қазақ киносын-
да ешуақытта �лмейтұғын образдарды сомдағаны да 
осы қысқа ғана әңгіменің сүйегінің асылдығынан. 
Жазушы мен режиссердің іштей ұғысқан тандемі, 
азаматтық кредо, �мірлік принциптерінің біте 
қайнауынсыз осы бір қайталанбас туындының 
дүниеге келуі мүмкін емес-ті.

Аяқ-қолы жоқ қазақ шалын қоларбаға салып, 
күн сайын теміржолдың жиегіне – перронға алып 
шығатын орыс әйелінің образы бекер алынды, оған 
атақты актриса бекер таңдалды деймісіз? Қарғадай 
шалдың әлгі әйелді үнемі нығыртып, бетке тіке 
қаратпайтыны – «сендерде біздің есеміз бар, соны 
қайтарыңдар!» дегені, отар елде қол-аяғы кесілген 
қазақы рухтың айбарын анық танытқаны емес пе? 
Алыстағы Қазақстанға беріп жіберілген қастерлі 
хатты жеткіземін деп уәде берген, бірақ кейінірек 
сол хатпен құйрығын сүрткен қазақ осы күнге 
дейін «Аманатқа қиянат жасамадыны» мойындамай 
жүрген, �тірік айтуға арланбайтын, екіжүзділіктен 
аяғымызды тартпайтын �зіміз емес пе?

Жеке басым Жүсіпбектің үнемі ширығып жүретін 

ЖҮРЕКТЕС
ЖАНСЕБІЛ ЖАЗУШЫ 

һәм «ӨЛМЕЙТІН ҚҰСТАР»
Белгілі қаламгер Жүсіпбек Қорғасбектің кейбір қыры

ізденгіштігі, �згелердің пәруайына кіре қоймайтын 
тосын тақырыптарды тауып алып, тыңнан түрен 
салатын байқампаздығына тәнтімін қашаннан. 
Оның «Мұнар, мұнар, мұнара» атты хикаяты бар. 
Кезінде «Жалын» баспасының бәйгесін алған, с�з 
саптауы да, оқиғасы да мүлдем тосын хикаят. Жүкең 
– Жүсіпбектің ақсары, сүйкімді жүзді, к�зінен 
мейірім ұшқындаған келіншегі – Гүлидің: «Жүкеңе 
тың тақырып табуға ылғи �зім к�мектесемін» деп 
қалжыңдайтыны бар-тын. Dсілі, «Мұнар, мұнар, 
мұнара» қатарымызда жүрген Жүсіпбектің �зіне де 
қимайтын-ақ хикая. Ол Атырау ма, әлде Ақтау ма, 
әйтеуір мұнайлы �лкеге іссапарға барып келгеннен 
кейін қолына қалам алған. Бір таңғаларлығы, кім 
ондай іссапарға шықпайды, кім қайда бармай жүр?

Жүсіпбек сол іссапардан келген соң мұнайлы 
�лкедегі сорақы түйткілдердің бірі, ешкім �зіне дейін 
жаза қоймаған ауыр трагедия туралы оқыған жанның 
сай-сүйегін сырқырататын туынды әкелді қазақ 
әдебиетіне. С�йтсек... әлгі мұнайлы �лке құла түз, 
жапан дала ғана емес, сырт к�зге байқала бермейтін 
қасіреті мен қайғысы, азабы мен ауыртпалығы бір 
басына жетіп артылатын мекен екен. 

Мұнайшылар кезінде ермек үшін асыраған 
күшіктерін сырттан етіп �сіріп, мерзімдері біткен 

соң кінәсіз алыпсоқтарды айдалаға тастап кетуді әдет 
қылып алған к�рінеді. Адамдар барын аузына тосып, 
еркелетіп �сірген кінәсіз күшіктер кейінірек жесе 
тамаққа тойматын жалмауыз, қомағай болып жетіледі 
екен. Күндердің күнінде иесіз қалып, ашыққан жа-
байы иттер маңайдағы ауылдарға жаудай тиіп, бей-
сауат адамға да, қараусыз малға да қанды ауыздарын 
салатын к�рінеді. Күнбе-күн тамақ үшін арпалысып 
жүрген жабайы иттерді атпен де, машинамен де 
қуалап, мылтықпен атып, айдалада к�лікпен таптап, 
кейде ауыл адамдары да апатқа ұшырап, мүгедек 
 болып қалады екен...

Сұрақ: кім жауыз? Иесіз қалған жабайы иттер ме, 
әлде жабайы иттерден жанын, малын қорғау үшін 
тәлейін шүберекке түйген ауыл адамдары ма? Dлде 
күшіктерді ермек үшін асырап, соңынан айдалаға 
тастап кеткен жайын ауыз, кірпі сақал немелер ме?

Күндердің бір күнінде Жүсіпбек табан асты 
күйзеліп, бір жағынан әлденеге ыза болып теле-
фон соқсын. Dдетте, жігерлі үн, оптимизмге толы 
ырғақпен қоңырау шалатын оның әлденеге қаны 
қарайып, ызақорланып отырғанын бірден ұқтым. 

– Кеше, – деді ол ашуын зорға тежеп. – Кеше 
кешкісін Астанадан (ол кезде Астананың аты �згере 
қоймаған болатын) Алматыға қарай ұштық. Біраз 
жігіттермен бірге. Бізден сәл ғана бұрын бір алып 
ұшақ Америкаға қарай ұшты. Dлдебір шетелдік әйел 
кішкентай қыз бен ұл баланы қолынан жетелеп, 
трапқа қарай сүйреп бара жатты. Асырауға алып 
кеткен қазақтың кішкентай сәбилері. Сен к�рмедің 
ғой, әлгі балақай артына жалтақ-жалтақ қарап, егіле 
 жылап қоя берсін. Туған жерін, туған елін қимай 
амалсыз еңіреді құйтақандай сәби. Сен соны к�рмедің 
ғой... Біз бәріміз де іштей жылап, үнсіз егілдік. 

– Ол тамағындағы �ксікті әрең басты. – Жетім 
балалардың тағдыры туралы жазайықшы. Асқар, 
 Талаптан, Нұрғали, сен, бәріміз бірігіп жазайық. 

Мақұл ма? Dлемдік әдебиет тарихында ортақ бір 
тақырыпты таңдап, әр тарауын әр автор б�ліп жазған 
повесть-буримэ к�п қой. 

«Болсын!» Иә, біз с�йтіп жетім балалардың қиын 
да ауыр тағдыры, жетімхана туралы хикаят жазған 
едік. К�п ұзамай бұл хикаят «Алқа» журналында 
жарыққа шығып, оқырмандардың жоғары бағасын 
алған жайы бар.

«Балықшы балықшыны алыстан таниды» дейтінге 
саятын болсақ, талант таланттыны алыстан таниды 
әрі бағалай, құрметтей біледі. «Жақсының аты алыста, 
даңқы жақын» дегеннің кері ғой. «Қазақ әдебиеті» 
газетінде Бас редактор болып жүрген шағында 
Жүсіпбек Қорғасбек пен бір жазушы ағамыздың 
тәжікелесіп, керілдесіп қалғанына куә болғаным бар. 

– Dй, айналайын, сен қандай ұятсыз адамсың, – 
деп күшеншектенді әлгі жазушы ағамыз. – Dлгі Асқар 
Алтайды газетіңе жылына екі рет шығарасың ғой. Мен 
одан кеммін бе, айтшы?

– Кемсіз бе, артықсыз ба, оны айта алмаймын, – 
деп міз бақпады Жүсіпбек сонда. – Ал Асқар сияқты 
әдемі жазсаңыз, екі рет емес, сізді үш рет шығарамын.

Dдебиетке адалдық, таланттының аяғына тұсау 
салуға қарсылық кісінің бойында қалай қалыптасады? 
Бала күннен бойға сіңе ме, әлде азамат болып 
қалыптаса бастаған кезден бой ала ма? Dрине, мұны 
ешкім д�п басып айтып бере қоюы неғайбыл. Ең 
бастысы, Жүсіпбек әдебиетке адал, болашақта да 
адал қалпында қала береді деген үміт бар. Mйткені 
Жүсіпбек Қорғасбек біреудің мінезін, жасаған 
әрекеттерін ұнатпай, жек к�ріп, жазған-сызғанына 
қиянат жасапты дегенді естіген емеспіз.

Осы орайды оның «Mлмейтін құс» атты шағын 
әңгімесі ойға оралады. Жоғарыда айттым білем, 
Жүсіпбек қалт еткенді байқағыш, тым аңғарымпаз. 
Еңбекқор. Бәлкім, бұл аса дарында қаламгердің 
жұлын-жүйкесінің үнемі шиыршық атып, барша 
дүниенің қайғысы мен қасіреті, қуанышы мен азабын 
жүрегінің әрбір жасушасы арқылы �ткізуге ылғи даяр 
боп тұратындығынан шығар. 

Соңғы 25-30 жылдан бері Қазақстанда сап-сары 
ұзын сирақтары тұттай жалаңаш, тұрқы ұзын, ала 
қанат, �ткір біз тұмсығы сары түсті қараторғай 
к�бейіп келеді. Құстар жайын жақсы білетін орни-
тологтар Ауғанстаннан келген қараторғай деседі. 
Солайы солай шығар, бір белгілісі сол құстар елімізге 
келгелі бала күннен к�зіміз үйренген кәдуілгі 
қараторғайлардың тым азайып кеткені, тұқымының 
құрып бара жатқаны «Mлмейтін құс» әңгімесінде 
ауылдағы, аула ішіне әлгі құстар қаптап келіп қонады. 
Жай қонбайды, сақпаннан атылған тастай бауырын 
жерге т�сей томп-томп ете қалады. Ауладағы құрт-
құмырсқа, т�гілген дән, жемсауларына тамақ болатын 
нәрсенің бәрін жайпап �теді. Бәрі қорен, ашқарақ, 
жүдә қомағай. Тіпті сол аулада жаңа күшіктеген 
иттің әлі к�зін ашпаған күшігін де жеп қояды. Ау-
лада отырған шал: «Мынау кісі к�рмеген сұмдық 
қой. Дәл осы құстардай ашк�з, жалмауыз ұрпақ �сіп 
келеді-ау» деп қамығады. Жүсіпбектің осы әңгімесін 
оқыған соң, шама-шарқымша әлгі қараторғайларды 
бақылай бастадым. Бір таңғаларлығы, �зге құстар 
– орман кептері, қарға, торғай, тіпті әлемдегі ең 
сақ құс – сауысқанның жемтігін күл-қоқыстың 
арасынан, қоқыс салатын жәшіктерден к�рсем де, 
әлгі  жалмауыз қараторғайдың �лексесі еш жерден 
к�зіме түскен жоқ. Есесіне, �ткен жылы �з ауламыз-
да сынған аяғын бауырына жиып, бір сирағымен-ақ 
кемдік к�рмей, жем теріп жеп жүрген қараторғайды 
байқадым. Бір сирақтың кемістігі білінбей, �зге 
құстардан еш қалыспай қомағайлана дән тереді. 
«Шынында, �лмейтін құс!» деп күбірледім терең ойға 
беріліп.

Жүсіпбек жазған «Mлмейтін құс» сияқты тобырды 
осыдан екі-үш күн бұрын телеарналардың бірінен 
берілген ақпараттан тағы к�рдім: тегін авток�лік 
беріледі дегенге 3-5 мың адам, к�бі қарак�здер, 
 жиналып, бірін-бірі таптап, итерісіп, жаға жыртысып, 
күші жеткені әлсізін аулаққа лақтырып, үймелесіп 
 жатыр екен. Бәрі ашк�з, қорен, жалмауыз. Сонау 
аштық жылдарында бір жапырақ нанға таласқан 
бейшара аш-жалаңаштар к�з алдыма келді. Жүсіпбек 
жазған «Mлмейтін құс» ойыма оралды.

Мәртебелі Ронни О’Салливан мырза, айтыңыз-
шы, қазақтың дарынды жазушысы Жүсіпбек 
Қорғасбек адамзаттық �ркениетке елеулі үлес қосты 
дей аламыз ба. жоқ па?!

Жаңабек ШАҒАТАЙ, 
М.Мақатаев атындағы

 сыйлықтың иегері

ANA TILIN

ркін Әлем чемпионы, 48 ірі 
нның: «Жақсы атқарған ісің, мыңдаған
айтын әсер сыйлауының өзі де жалпы
ң емес пе?» дейтіні бар. Әрине, 45 
н 15 миллион фунт стерлинг табыс 
ат, өркениет туралы шалқып,
р. Ал біз ше? Қазір қоғамда «тар 
ен аса алмай, Нобель сыйлығына 
 өркениетке титтей де болса 

шілер тым көбейіп кеткені қалай?
ар, қазақы қалыпты тақиясына 
нды қадірлеуге келгенде неге 

А

1989 жылдың к�ктемі еді. Жазушылар одағының 
мәжіліс залында Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
жиналған жас қаламгерлер бас қосып, қазақ әдебиеті 
туралы, қазақ халқының бастан кешкен барша 
қасіреттері туралы ашып айтылып, ашынып кеңес 
құрған. Бұл жиынның қорытынды есебі кейінірек 
«Жұлдыз» журналының бүгінде аңызға айналған №5 
санында жарияланған болатын. Жә, айтпағым ол 
емес, сол ұмытылмас күнді (дәлірек айтсам, кешті) 
қазіргі күнге дейін жиі-жиі еріксіз еске аламын.

Сол жылы Алматыда жылы жаңбыр к�п жауған 
еді. Тас бетіне тамғанда жеңіл бу к�теріліп, балағыңа 
оралатын, айналадағы ағаштар жеңіл будан к�гілжім Азаматтың суреттері
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Қағынан жеріген құландай бо-
лып біздің үйірге келіп қо-
сылып жүрген К�пен досымыз 

айтпақшы, ол даланың к�кжалы, қолға 
үйретіп,  шыпыртқыңды ысылдатып, 
шығыршықтан секірте алмайсың оны. 
К�нбейді оған! Тіпті қарап тұрсаң Жүрсіннің 
мойны да бұрылмайды, артына қараса құдды 
қасқыр сияқты бүкіл кеудесімен бұрылып, 
осы опырыла қарайды. Dкесі атақты аңшы 
болған кісі деп естуші едік, мүмкін анасына 
арланның жүрегін жұтқызған болар, кім 
біліпті...

«Ұлытау, ұлы таудан кіші тау». Бұл – 
Ерманов туралы бас басылым  «Егеменге» 
шыққан мақаланың аты. Мұны сол газеттің 
бас редакторы жан жолдасымыз  Жанболат 
қойды ма екен,  әлде мақала авторы 
Ұлықбектің аузына түсті ме, яки Жүрсіннің 
жүйріктерінің бірінен шықты ма, әйтеуір 
ғажап тақырып! 

Ал енді �з тақырыбыма  оралайын. 
Айтыстың аспандап,  Жүрсіннің аты 
асқақтап тұрған кез. Екеуміз ол тұратын 
сол кездегі Ленин к�шесімен әңгімелесіп 
жайбарақат келе жатқанбыз.

– Ассалаумағалейкүм, Жүке, – деп бір 
түрі-түсі келіскен егделеу кісі сәлем берді.

– Ойпырым-ай, ақсақал-ай, бұрын 
сәлем беріп бір ұялттыңыз, есіміңізді есіме 
түсіре алмай екінші рет қысылайын деп 
тұрмын-ау енді, – деді сасыңқырап қалған 
Жүрсін.

– Қысылма, қарағым, сен мені біл-
мейсің, ал сені бүгінде исі қазақ баласы 
қадірлейді. Бүгінде елімізге Тоқтардан 
кейінгі танымал �зіңсің.

– Апырай, ә, мына кісі мені қыраннан 
да биік к�кке к�терілген Тоқтармен 
салыстырды-ау, – деп Жүрсін сол жерде 
қарадай қысылды. 

 Халқымызбен, салтымызбен ғасырлар 
бойы бірге ілесіп келе жатқан рухани 
дүниесінің, баға жетпес байлығының, ешбір 
елде жоқ ерекше �нерінің бірі – айтысты 
к�рінеу ажалдан арашалап, халқымызға 
қайтарып әперген, жаң ғыртқан, жаңартқан, 
тіпті  оны бүкіл халықтық қозғалысқа 
айналдырған Жүрсін екендігі айдай анық 
қой.

Айтыс оның құлағына бала кезінен 
с і ң і с т і  б о л ғ а н .  О л  � з і  т у ы п - � с к е н 
�ңірдегі  Болман Қожабайұлы, Тайжан 
Қалмағанбетов, Қақпан Жиренбайұлы, 
Маясар Жапақов сияқты атақты айтыс 
ақындарын естіп, біліп �скен. Содан ба, 1974 
жылы Жезқазған теледидарында қызметке 
келген күннен бастап «Мына мүмкіншілікті 
пайдаланып айтысты шығарсам-ау» деген 
ой к�кейінен кеткен емес. «Жалаң қолмен 
жайратқан қабыланды, Сұрасаң арғы атам-
ды – Қобыланды» деп �зі жырлағандай, 
текті атаның баласы топқа түспей қойсын 
ба, ақыры мұның да сәтін келтірді.

 Сол кезде партияның «�неркәсіпті 
�ркендету керек» деп ұрандатып тұрған 
кезі еді. Соны пайдаланып, Жезқазған 
қаласындағы мыс комбинаты, «Каз-
медстрой» және «Шахтапроходкалау» 
трестерінің арасында айтыс ұйымдастырып 
келіп жіберсін. Сол кездегі үрдіс бойын-
ша айтыскерлердің �леңдерінің к�бін 
�лерменділікке салынып отырып �зі жаз-
ды. Dрине, жоғарыда аталған ақындардың 
ұрпақтары мекендеген ел емес пе, «сен тұр, 
мен атайын» деген талантты ұл-қыздар да 
табылып жатты. Біраз тер т�ккеннен кейін 
ақыры телеэфирге алып шықты. Mзінің т�л 
�нерін әбден сағынған жұртшылық �шкені 
жанып, �лгені тірілгендей болып дүр ете 
қалды. Ел аталардан қалған асыл мұрасын 
әбден сағынып, тіпті ш�ліркеп тұр екен, 
халыққа деген әсері ғажап болды енді. 
«Келесі айтыс қашан болар екен?» деген хат 
та, қоңырау да толастаған жоқ. Қазір рухани 
дүниеміздің бүтін бір б�лшегіне айналып 
отырған айтыстың тележобасы тұсауын осы-
лай кесіп, жаңа �мірін осылайша бастап еді. 
Қазіргі қырма сақал Жүрсін ол кезде небәрі 
23 жаста еді.

– Кейін 1982 жылы Алматыдағы рес-
публикалық телевидениеге ауысып келдім, – 
деп еске алады �зі бүгінде. – Он шақты жыл 
әдеби-драмалық хабарлардың бас редакторы 
болдым. Сол кезде айтысты республикалық 
деңгейге шығарып, енді облысаралық 
к�лемде ұйымдастырудың сәті туды. С�йтіп, 
бұл жұмыс жаңа биікке к�теріліп, жаңа 
�рлеу алды. Обалы не керек, халықтың 
айтысқа деген ынтызарлығын аңғарған 
облыс басшылары да қолдау к�рсетті. 
Сол ғасырдың т�л баласы, ұлы жаңалығы 
телевидениенің арқасында айтыстың ай-
дыны бүкіл республикаға  жайылды. Сол 
кезде шыққан К�пбай  Омаров, Қалихан 
Алтынбаев, К�кен Шәкеев, Шынболат 
Ділдабаев сияқты ақындардың аттары ел 
аузынан түспей, шырқай жайылып кетті. 
Сондай к�ненің к�зін к�ріп, ескінің с�зін 
естіген к�шелі ақындардың қатарына 
Dселхан Қалыбекова, Dсия Беркенова, 
Қонысбай Dбілов, Тәушен Dбіловалар 
келіп қосылды. Одан кейінгі лек Dзімбек 
Жанқұлиев, Аманжол Dлтаев пен Баянғали 
Dлімжановтар айтыс к�шін одан әрі биікке 
бастады. Мұхамеджан Тазабеков айтыстың 
тіл к�ркемдігін к�кке к�теріп берді. Ал қазір 
ел аузында жүрген Мұхтар Ниязов, Рүстем 
Қайыртай, Еркебұлан Қайназаров,  Аспанбек 
Шұғатаев, Иранғайып Күзембаевтардың 
шабысы тіпті б�лек. Жақында бұлардың 
тобына баяғы қапыда қазаға ұшыраған Ерік 
Асқаровтың ұлы келіп қосылды. Қысқасы, 
құдайға шүкір, айтыстың к�ші тоқтар емес.

«Ізденген жетер мұратқа» дегендей 
Жүрсін айтыс үшін отқа да түсті, суға да 
секірді. С�йтіп жүріп оны тағы да тығы-
рық  тан шығарып алды. Бір жиналыста 
 Пре зидент Назарбаевтың алдында с�з 
с�йлеудің сәті түсіп, кейбіреулерге ұқсап 
жеке басын күйттемей, айтысының күйігін 
алға тартты. Ол кісінің батасын алып, айты-
сты қайтадан ағынды арнасына салғаны бар.

Келе-келе ол айтысты елімізден де 
тысқары шығарып, к�рші қырғыз, �збек 
жұртына да апарып айбарақтатты. Оны 
айтасыз-ау, ер Еділ бабамыздың атының 
тұяғы тиген Еуропаны есінен тандырып, 
Dміре атамыздан кейін аспанын қазақ 
әнімен жаңғыртып, Парижді де бағындырған 
Жүрсіннің жүйріктері екендігі есімізде. 
«Казахское народное творчество вновь 
 покорило Париж» деп орыс басылымда-
рына дейін жабыла жазып еді-ау сол кезде. 
Оған жалғыз Франциядағы ғана емес, бүкіл 
Еуропадағы қазақ диаспорасы жиналған 
ғой. Қазыбек Dдікенов деген әнші жігіт 
«Алтайдай жер қайда-ай» деп қобызбен 
қосылып зарлатқанда олардың жыламағаны 
қалмапты. Бұл жігітті кейіннен қазақ 
�неріне талай �рендерін қосқан қасиетті 
Қарқаралы �ңірінің азаматы деп естіп, бір 
к�теріліп қалғанбыз. 

Жүрсіннің айтысының бір ерекшелігі 
ол ақындардан басқа да талай �нерпаздың 
тұсауын кесіп, бағын ашты. Қазыбек бауы-
рымыз сияқты талай талантты танымал етті.

Бара-бара айтыс бүкіл қоғамға ықпал 
ететін пәрменді күшке ие болды.  Мысалы, 
қазір Алматы жұртшылығының к�зайымына 
айналып отырған  «Алматы ақшамы» 
газетінің шығуына осы т�л �неріміздің 
себі тигенін екінің бірі бұл күнде біле 
де бермес. 1988 жылы айтыста ақындар 
қазақ астанасында неге қазақша газет жоқ 
деп мәселе к�терген болатын. Ол кезде 
қалада  «Вечерняя Алма-Ата» деген к�зі 
к�к басылым ғана бар еді. Ақындардың үні 
к�пшілікке ойтамызық болып, ақыры оны 
Орталық Комитет қарап, қазақша газет 
дүниеге келген болатын.

– Осыдан біраз жыл бұрын Шығыс 
Қазақстан облысының Абай ауданында 
айтыс �тті, – дейді Жүкең, – Оған сол 
кездегі облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 
қатысып отырған. Сол айтыста ақындар 

Семей мен Абай ауданы арасындағы жолдың 
нашарлығын айта келе, ол жолды салу «Абай 
жолын» жазғаннан да қиын болды-ау»  деген 
�ткір ой айтқан еді. Бекең халық үніне 
құлағы түрік жүретін әкім ғой, сонда-ақ 
уәдесін берді де. Ұзамай жол да салынды.

– Жалпы айтыстың мақсаты мәселе 
шешу емес, қоғамға ой тастау, – дейді ол 
ойын одан әрі жалғастырып, – Мәселен, 
бұл айтыс кешегі Кеңес кезінде халықты 
тәуелсіздікке дайындады. Енді тәуелсіздікті 
алған елге де қалтқысыз қызмет етіп жатыр. 
Ол ұлттың ұстазына айналды. Mйткені бұл – 
бір адамның емес, жалпы қоғамның ортақ 
перзенті.

Mзі де ер тұлғалы Ермановтың ерлігі 
бір басына жетерлік. Соның бірі атышу-
лы 86 жылдың ызғарлы лебі бүкіл елді 
ықтырып тұрғанда Қарағандыға келіп 
айтыс ұйымдастыруы еді.  Онда жұрт 
ақындардың аузымен шерін бір тарқатып, 
талай боздақтарының басына бұлт үйіріліп, 
еңкейіп отырған ел бір серпіліп, рухы қайта 
к�теріліп, бойын бір тіктеп қалғаны Арқа 
жұртының есінде.

«Ленин десек партия дегеніміз» деп 
Маяковский айтпақшы, айтыс десек к�з ал-
дымызда алдымен Жүрсін тұрады. Қазақтың 
осы бір дара �нерінің қатепті қара нарының 
тері оның жолында бұршақтап т�гілді. 
Ол текке кеткен жоқ. Жүрсін бастаған 
азаматтардың және Мырзатай Жолдасбеков, 
Рымғали Нұрғалиев, Ақселеу Сейдімбеков 
сияқты ақылман ағаларымыздың арқасында 
бодандық бұғауында ұлт рухымен қоса 
жаншылған т�л �неріміз  �шіңкіреп, 
�леусіреп барып қайта жаңғырған.

Бұл енді бүгінде к�птің к�кейіне әбден 
орныққан, к�п айтылған белгілі жайт қой. 
Менің айтайын деп отырғаным, 90-шы жыл-
дары айтыс к�п жылғы үзілістен кейін қайта 
жанданып, халықпен қайта қауышқанда 
Сәниязбек Найманов деген азамат екеуміз 
Жүрсіннің қасында болып, қал-қадерімізше 
қолғабысымызды тигізгеніміз бар. Тіпті 
оның шаруасына бүкіл бала-шағамызға дейін 
жапқанымыз есімізде. Dдетте, ақындар мен 
к�рермен бәрі әбден дайын болғаннан соң 
барып келе қалады ғой, сонда к�рдім, оның 
айтыс �ткізілетін орнын дайындау, жарнама 
жасау, ақындарды қарсы алып, орналасты-
ру деген сияқты шаруалары шаш етектен 
к�рінеді. Былайғы достық �мірде қанша 
жыл бірге жүргеніммен мен Жүкеңнің кере-
мет алғырлығы мен сұңғылалығын, ұлағаты 
мол ұйымдастырушылығын осы жолы 
к�рдім. Елдің маңдайына жазылған нәсібі 
ғой, Жүкең бұл жолы қатты кірісті. Сірә, 
айтысты �зі де сағынып қалған болуы керек. 

Ең алдымен айтысты қайда �ткіземіз 
деген сұрақ бірінші тұрды. Ол бірден 
республикамыздағы ең үлкен Ленин 
 сарайын таңдады. 

– Ойбай-ау, к�рерменді қалай толтыра-
мыз, – деп біз шошып кеттік.

– Жығылсаң нардан жығыл деген, осы 
бас сарайымыз талай жыл небір шетелдік 
жын-шайтанның ойнағы болып бітті ғой, 
айтыспен аластайық оны, ұлтымыздың ұлы 
�нері онда �тпегенде қайда �теді, – деп ол 
�зіне тән мінезімен зеңбірек атқандай дүрс 
еткізді.

Халық, қалай дегенмен де, қанша жыл 
к�з жазып қалғандықтан болар, айтысты 
жатырқап та, тосырқап та үлгерген екен. 
Оның үстіне бұрынғы қоғамымыздың астан-
кестені шығып, �з бетімізше елдік құрып 
жатқан аласапыран уақыт. К�п ұзамай 
күдігіміз расқа шығып, билетіміз �тпей, зал 

толмайын деді. Радио-телевизиядан жарна-
ма жапырлап беріліп жатыр. Dсіресе �лгені 
тіріліп, �шкені жанған айтыс ақындары мен 
шын жанашырларының қуанышында шек 
жоқ. 

– Залдың 300 мың теңге жалдық ақысын 
алақаныма әкеліп салмасаңдар сарайдың 
есігі ашылмайды, – деп шарт қойды бір күні 
оның директоры.

Ол кез үшін бұл дегеніңіз сұмдық ақша. 
Жабыла демеуші іздеудеміз. Қысылтаяң 
уақыт, ешкімнен ештеңе шығар емес. Сол 
кезде қаулап шыға бастаған байшыкеш-
терге кірудің �зі бір қиямет. Күзет, оққағар 
дегенді әбден әуезе қылып алған, одан 
�тсең к�мекші дегені бар, қат-қабат бір 
қамал. Айтыстың ашылар күні таяп-ақ 
қалды. Шынымен-ақ сасайық дедік. Осы 
арада Жүрсіннің сұңғылалығын тағы бір рет 
к�рдім.

– Осы Рымбекке неге бармайсың, нағыз 
жерлесің, талай �нерпаздар шыққан қазақы 
жердің тумасы, түсінуге тиіс.

Бұл Күләш пен Манарбек, Шашубай 
сияқты �нердің шашасына шаң жұқтырмас 
талай дүлділдері шыққан Ақтоғай ауданының 
басшысы болған Рымбек Жүнісов еді. 
Алматыға келіп сауда орнын басқарды, 
жағдайы жақсы екен деп еститінбіз. Mмірден 
ертерек кеткен досымыз, ақын Дәутәлі 
Стамбековтің аузынан «нағашым еді» деп 
отырғанын сан рет естігем. 

О л  к і с і н і ң  а л д ы н а  б а р ғ а н ы м д а 
«жібітейін» деген оймен осы жағын баса 

тапқан ақшасына келген дүние, – дегені бар 
оның бірде ағынан жарылып.

Ойы арам, іші тар кейбіреулер: «Жұртқа 
осынша к�лік әпергенде �зі қаншасын 
басып қалды екен» деп, оның бұл с�зін 
де сан-саққа жүгіртті. Одан басқа біреу 
болса алдымен �зін ойлап, жұртқа қалған 
кәшегін беріп отырар еді. Бірақ ол Жүрсін 
ғой! Оның дүниеге алданбай, арын адал 
сақтап жүрген азамат екендігін маңайында 
жүргендердің бәрі біледі. Ол айтысқа деген 
адалдығына қай кезде де дақ түсірген емес. 
Мен білетін Жүрсін он жылдан бері бір-ақ 
джип мініп жүр. Оның �зін де күйеу баласы 
Дәулет сыйлаған к�рінеді. 

Былайша сырмінезділігіне де салып 
білдірмегенімен, осындай жалалы с�здердің 
Жүрсіннің жанын талай күйзелткені анық 
қой. Dйтпесе оның:

Дандайсыған дәлдүріш данасынар,
Жанап кетсең жабатын жаласы бар.
Ит тірліктен іргеңді б�лгің келсе,
Жай табатын жалғыз жер – мола шығар... 

– деп ел аман, жұрт тынышта күңіренетін 
несі бар еді.

Бір әке он баланы асырайды, ал он 
баланың бір әкені асырауы екі талай, дейді 
ғой. Сол айтпақшы, жақында Алматыда 
�ткен мерейтойында әлгі алды он-ондап 
к�лік мінген ақындардан бір мезіреті болды 
ма екен деген ой келеді екен осындайда. Dй, 
қайдам-ау!?

Айпақшы, әлгі �зім қатысқан алғашқы 
айтыста бәйге алған ақындардың бәріне 

«Мың ойланып, жүз толғанып» шыққан 
ақын шығармасының тамаша т�леуі бұл.

 Айтыстың абызы Жүкең ж�нінде аз 
жазылған жоқ. Маған, әсіресе атақты 
Ақсұңқарұлы Серіктің жазғаны б�лекше 
болып к�рінді.

Серіктің �зі де «еменнің иір біткен бұта-
ғындай» жұрт жүрген жолмен жүрмейтін, 
жұрт к�нген нәрсеге к�нбейтін, к�нгеніңіз 
н е ,  � з і ң н і ң  ә п - с ә т т е  и ю - қ и ю ы ң д ы 
шығаратын алапат азамат. Біздің �мірден ер-
терек кеткен досымыз Дәуітәлі Стамбеков-
пен барынша дос, барынша сыйлас болды. 
Найзағайдай шартылдап тұрған екі ақынның 
қысқа күнде қырық т�белеспей қалай дос 
болып жүргеніне миым жетпейтін. Қазақ, 
әсіресе бірін-бірі сырттан жамандағанда 
алдына жан салмайды ғой. Ал бұл екеуі бірін 
бірі мақтағанда сондай, тіпті бірінің талан-
тына бірі табынатын.

 Ал біздің Жүрсіннің де қай заманның да 
ноқтасына басы сыймай жүрген жігіт екені 
бесенеден белгілі. Екі тарпаң, сірә, бірін бірі 
таныса керек. Серіктің егіле, елжірей оты-
рып жазған мақаласынан біз соны ұқтық.

– Ақын дегеніміз пенделерден әлде-
қайда биік. Періштелерден сәл т�мен. 
Тәңірінің тізесінен келетін тұлға болуға 
тиіс-ті. Ақындықтың адамзат қауымдас-
тығындағы осынау тарихи миссиясын жан-
тәнімен түйсініп, азабына к�ніп, ғажабына 
кенелгендердің бірі һәм бірегейі менің 
осы Жүрсін бауырым, – депті Серік сол 
мақаласында.

Айналайын Ақсұңқарұлының бұл 
сырлы с�зінен кейін мен сияқты пен-
денің Жүрсіннің жүрегіне кіріп, жанын 
қытықтағаным ж�нсіз болар. Мен үшін және 
мен сияқты талайлар үшін ол бір жатқан 
шешілмес жұмбақ, алынбас қамал. Оның 
талай жылғы қызметтес серігі Нұртілеу 
Иманғалиұлы да басы қатып, «Жүрсін, 
сен кімсің?» деп миы ашып �лең жазған. 
Ал Нұртілеудің �лең арнауы – адамды 
б�лекше құрметтеуінің белгісі. Сауытбек 
Абдрахмановқа арнаған �леңі де сондықтан 
жазылған деп білемін. Қысқасы, Жүрсін – 
бүгінгі қазақ поэзиясының қиясына тігілген 
«Жұмбақ жалау»! 

Абыз Абай �зінің авторы Лермонтов-
тан да оздырып аударған «Жалғыз жалау 
жалтылдап» деген �леңін осы Жүрсіндей 
жұрағатына қаратып жазғандай! Осы 
�леңнің әр жолын есіңізге түсіріңізші. 
Жүрсіннің жұмбақ бейнесін сонда ғана 
шым-шымдап ашқандай боласыз, ағайын!

Жүрсіннің �зінің арғы түп-тұқияны да 
осал емес. Абылай әскерінің қыпшақ қолын 
басқарған Тілеу батырдың ұрпағы ол. «Менің 
ол бабам Ақт�бе жерінде жатыр» дегенінде, 
онда жүрген қайдағы қыпшақ деп күлетінбіз. 
Ақыры Қара қыпшақ Қобыландының �зінің 
сүйегі Ырғыз жерінен табылды емес пе? Ал 
қазіргі Астананың бұрынғы аты Ақмола деп 
жүргеніміз сол Тілеу батырдың ұлы Нияз 
батырдың бейіті деседі жергілікті халық. 

Осыдан біраз жыл бұрын Америкаға 
барғаным бар. Вирджиния деген қаласында 
супермаркетке кіріп, мықшыңдап аяқ киім 
киіп к�ріп жатқам. Dлгісі сыймай ұзақ 
әурелендім. Бір кезде «Экскюзми, сэр» деген 
сыпайы дауысқа жалт қарасам, таудай-тау-
дай екі азамат �ткізіп жіберуді �тініп, біраз 
тұрып қалыпты. Шіркіндердің сыпайысы-
ай! Осыны елге келгенде Жүрсінге айтсам: 
«Арғын – аға баласы» деп сыйлаған ғой 
олар» деп бәрімізді күлдіргені бар.

Біз атақты Қазақ университетінің жур-
налистика факультетінде алғаш 53 қыз бен 
жігіт оқыдық. Солардың ішінен Жүрсін 
сияқты небір жүйріктер шыққанын мақтан 
тұтамыз. 

Dлгі докторларымыздың екеуі Тұрсын 
Жұртбаев пен Намазалы Омашевтар бұл 
күнде академик. Mзіміз бітірген факультетте 
к�п жыл декан болып, оны к�кке к�терген 
Намазалы біздің елге күйеу. Жұбайы Клара 
Хамзина Шет ауданынан, әйгілі Жидебай 
батырдың жұрағаты. 

Еліміздің бас басылымы «Егемен 
Қазақ стан» газетінің Бас редакторы 
қызметін де біздің курстасымыз атқарды. 
Мұндай орындарға кейде шіренген 
шенеуік тер де қойылып жатады ғой. Ал 
біздің Жанбо латымыздың таланты мен 
адамшы лығы �зі отырған орынтағынан 
әлдеқайда биік. Бірде Жүкеңнің осы бір 
қаршығадай қара жігітімізге «Жанболат – 
біздің бәйтерегіміз» деп баға бергені бар. 
Жүрсін к�гендеп қойсаң да к�лгірсімейтін 
азамат қой, оның бұл с�зіне түгелдей қол 
қойып қосыламыз.

Ал енді ақындықтың айдынында жел-
кенін желге керіп қойып к�сіле жүзіп жүрген 
Айтовты білмейтін қазақ жоқ шығар деп ой-
лаймын. Оның кешегі қиссалардың сарыны-
мен суарылған дастандарының �зі бір жатқан 
дүние. Несіпбек – қазағымыздың қанын ой-
натып жүрген айтулы азаматымыздың бірі. 

Mмірдің базарында қатар жүріп, қосыла 
шауып келе жатқан жайымыз бар. Оның 
ішінде Жүрсіннің атының барлығып, шаң 
қапқан кезі болған емес. Болмайды да!

 Жүкең қайда жүрсе де ел-жұртының 
бір жүгін арқалап жүретіні анық. Мұқағали 
Мұқатаев атындағы сыйлықтың екі мәрте 
лауреаты Ерманов Сарыарқаның саңлағы 
Сәкен Сейфуллин тақырыбына �ткізілген 
мүшәйраның бас жүлдегері ғой. Сол Сәкен 
ағамыз оған: «Ей, Жүрсін, жүнжіме, жүрме 
бос!» деп сыбырлап тұрғандай болып 
к�рінеді маған үнемі. 

Елу жаста тау мен тасқа басты ұрып,
Алпыс жаста қолыма алдым таспиық,
Жетпіс жаста т�рде отырдым қасқиып, 

–  д е г е н  е к е н  Т ү р і к п е н н і ң  т ұ л п а р ы 
Мақтымқұлы. Сол айтпақшы, туған елдің 
т�рінде қасқиып отыра бер, Арқаның ай 
мүйізді қоңыр құлжасы!

Сәулебек Ж6МКЕНҰЛЫ,
 Халықаралық Ақпарат 

академиясының академигі

М Е Р

айттым. Сол кездегі бас басылым санала-
тын «Қазақстан коммунисі» журналының 
іссапарымен Рекең райком болып тұрғанда 
алдына барған ептеп таныстығым да бар, 
осылар әсер етті ме, әйтеуір ол кісі жылы 
қарсы алды. Жүрсін айтысты қайта ашып 
жатыр, дегенді естігенде қатты елегізіп, 
айрықша пейіл білдірді. Қойшы, әйтеуір, 
үлкен азаматтық білдіріп, бақандай жүз мың 
теңгені ұстатып-ақ жібергені ғой. Анығын 
Жүкеңнің �зі айтар, айтыстың мен білетін 
алғашқы демеушісі осы Рымбек Жүнісов еді. 
Ағамызға реті келіп тұрғанда алғысымызды 
тағы да бір білдіріп қойсақ артық болмас.

Ұзамай ақындарымыз да келе бастады. 
Шымкенттен Dселхан Қалыбекова жетті. 
Жамбылдан Dзімбек Жанқұлиев пен Шо-
рабек Айдаров, Қостанайдан Dсия Берке-
нова келді. Торғайдан келген Қонысбай 
Dбіловты аэропорттан мен тосып алдым. 
Оның сол кезде «Халық ақыны» атағын алып 
атқақтап тұрған кезі. Арнайы дайындаған 
қонақүйімізге ертіп келгенінімде, неге 
екенін білмеймін, жеке куәлігінің орны-
на сол атағын айғақтап берген құжатын 
ұсынғаны. Тіркеуші дегенмен де паспортын 
сұрағанда Қонаңның:

– Dй, шырағым, мен бұл куәлікпен сен-
дер түгіл Мәскеудің бас қонақүйінің люкс 
н�мірінде де жатқанмын, – деп қоқиғаны 
есімде қалыпты.

Жалғыз Қонысбай емес,  басқа да 
айтыскерлердің де күндері қайта туып, 
к�ңілдері шартарапқа шарықтап, дүр 
сілкінісіп қалып еді-ау сол кезде.

«Қаңқу с�зі қазақтың неге �лмейді, 
ұлыңды да құлдай ғып к�гендейді» деп 
Жүрсіннің �зі айтпақшы, жақсының артына 
с�з еретіні рас қой. «Айтыстың әділқазылары 
Жүрсіннің айтқанымен жүреді, ол қай 
ақынды ұйғарса, бәйгені сол алады» деген 
қаңқу с�здің басы қылтия бастаған тұс еді 
ол. Айтыс басталарда Жүкеңе ақыл салдық. 

– Анау КВН-дегі Масляковты к�рдің 
бе, жұрттан да, қазылардан да мүлдем б�лек, 
сахнада тұрады. Сен де с�йтсең қайтеді. 
Dрі басқаруыңа да жақсы, әрі қазылар 
алқасынан да аулақсың, жұрттың жел 
с�зінен де құтыласың, – дестік. С�йтіп, ол 
сол айтыстан бастап �з бетінше б�лек, сах-
нада отыратын болды. Жұрттың әлгі �сегі де 
саябырсыды.

«Айтыс үшін сайтанды да алдауға бар-
мын» дейтін ол, кім бергені есімде жоқ, 
әйтеуір сахнаның т�ріне айтыстың алғашқы 
бәйге-машинасын жалтыратып шығарып 
қойды. Мұның әсері керемет болғаны айтпа-
са да түсінікті болар деп ойлаймын.

Біреу үшін су кешіп, от оранып,
Құтқарғам жоқ т�нгенде қатер анық.
Ат мінгізе алмадым бір адамға,
Бір адамға бергем жоқ пәтер алып! 

– деп �зегі �ртене жыр жазып жүрген 
Жүрсін кейіннен осы айтыстың арқасында 
ақындарға қаншама машина мінгізді, тіпті 
олардың кейбіреулерінің пәтер де алуына да 
к�мегі тигенін естіп жүрміз. 

– Жеңген ақынның �неріне риза бо-
лып, шапан жауып, ат мінгізу бұрынғы 
заманда да болған. Халық ақынға деген 
ризашылығын осы арқылы білдірген. 
Ақынды риза етіп аттандырған. Айтысқа 
машина тігіп, қомақты қаржы беруді шы-
ғарған мен ғана. 1984 жылдан бері 150-ден 
астам к�лік жүлдеге тігіліп, ақын дардың 
алды кемі 14-15 к�ліктен алды. Соның 
ішінде үкіметтің берген бір тиыны жоқ.
Оның бәрі осы отырған Ерманов деген 
қазақтың аннан-мыннан құрап-сұрап 

жүлде жетпей қалғаны бар. Сонда Жүрсіннің 
бала-шағасының нәпақасы деп жинаған бар 
қаражатын әлгі ақындарға жүлде ретінде 
беріп жібергенін к�зіміз к�рді. Сондағы 
Бақытжамалдың шырыл даған даусы әлі 
құлағымнан кетпейді.

А й т у л ы  а й т ы с к е р  О р а з а л ы 
 Д о с б о  с ы н о в т ы ң  қ а з а с ы  т а л а й д ы ң 
қабырғасын қайыстырды ғой.  Оған 
Жүрсіннің  азаланып та ,  назаланып 
та шығарған �леңі де бар. Бірде осы 
Бақытжамалдың Оразалының қазасы 
 жайлы к�зінің жасын бұршақтатып т�гіп 
 отырып айтқан әңгімесін тыңдап, біздің де 
босағанымыз бар.

Бақытжамал мен Жүрсін жиырма 
жастың маңайында ерте қосылған жандар. 
Осы жасқа келгенше сол алғашқы сезімдерін 
аялап сақтап келе жатқандары ғажап енді.

«Сыңарым» деген әнеу бір тамаша ән бар 
ғой. Былай деп келетін с�зі де қандай :

Жастықтың қызығын бірге кешкен,
Шығар ма шырайлы күндер естен.
Жылуын сезініп махаббаттың,
Бір асып келеміз мың белестен.
Аяулы жыр әнімсің,
Сен менің шынарымсың,
Сен менің тағдырыма
Балаған сыңарымсың.
Осы әннің с�зін жазған – Жүрсін. 

Dдетте әдебиетшілер «типтік образ, мұның 
ар жағында бүкіл қазақ әйелдерінің бейнесі 
тұр» десіп жатады ғой. Ал Жүрсіннің осы 
с�здерді тек қана Шәмкенге арнап жазғаны 
айдан анық енді.

Қарындаштай к�п жазған қысқарамын,
Бір күн �мір легінен тыс қалармын,
Сен аман бол – тірегі үш ғаламның,
Ей, ардақты анасы үш баламның!
– дейді одан әрі. Жаныңа балаған 

жарыңа бұдан артық қандай с�з табылуы 
мүмкін. Жүкеңнің бұл реттегі аяқ тастасы 
тіпті ерекше.

«Поэзиясыз Жүрсін – Жүрсін емес» деп 
марқұм Асқар Егеубаев досымыз айтпақшы, 
Жүкең қайраткерлігі мен ақын дығын 
қатар алып келе жатқан азамат екендігі 
даусыз. Мен ақын да емеспін, әде биетші де 
емеспін. Сондықтан Ерманов  тың поэзия-
сын оқырман ретінде ғана бағалай аламын. 

Жүрсін жалпы бір қараған адамға 
түсі суық, батыр тұлғалы, жау қабақтау 
жан.  Содан ба, маған оның �леңдері қара 
жартастың түбінен қайнап шығып, м�лдіреп 
ағып жатқан бұлақ сияқты болып к�рінеді. 
Dшейінде мінезі тік, кімге болса да бет 
қаратпайтын ол, �лең жазғанда �згеріп сала 
береді. Барынша сыршыл, жаны ауырмай-
тын нәрсесі жоқ.

Шықпаған кез елдің әлі бүйірі,
Ең тәуір ас – жүгерінің түйірі.
Кешке келсе, күтіп оны тұратын,
Жанбаған от, сауылмаған сиыры, – 

деген жыр жолдарын оқығанда соғыстан 
кейінгі жоқшылық пен таршылықтың 
ызғары бойыңды қариды. Бұл Ермановтың 
«Ертегі» деген �леңі. Осыны сонау алыс-
тағы Нарынқолда бір әженің немересі жатқа 
оқып берген ғой.

– Mлеңнің әсері сондай, кейуана екі 
к�зіне жас алып, үнсіз отырып қалды, 
– деп еске алады нарынқолдық Бақыт 
Жағыпарұлы деген азамат, – Сәлден кейін 
ғана немересіне к�ңіл аударған әжесі:

– Мынау әлгі ділебизордағы айтысты 
жүргізіп отыратын сақалды жігіттің �леңі 
дедің бе? Мың жасасын шырағым! Бұл 
�леңі біздің �ткенімізге қойылған мәңгілік 
ескерткіш қой, – деп күбірлеп бетін сипады. 

Қалам ұстаған қырық жыл ішінде, 
неге екенін білмеймін, алдымен 
жазатын нәрсемнің тақырыбын 
қойып алмасам тас табандап қолым 
жүрмей қоятын бір әдетім бар. 
Ботқалас курстасым, қайырлас 
құрдасым, сырлас та мұңдас досым 
Жүрсін туралы осы мақалаға кіріспес 
бұрын да оның тақырыбын таба 
алмай біраз қиналдым. Ол туралы 
біраз дүниелерді де шолып қарадым. 
Бірінен бірі озған тақырыптар. 
«Айтыстың атасы», «Айтыстың 
абызы», «Жарылмаған жанар-
тау», «Ұлытаудың ұлар ақыны»... 
Осылардың әрқайсысы оның атын 
айшықтап, бейнесін биіктете түсетіні 
рас. Дегенмен де менің соңғы 
тақырыпқа ептеп күдігім бар. Бір 
қарасаңыз сыңғырлап-ақ тұрған 
тақырып, алайда...
Алматыда тұрған кезімізде сол 
жақтағы достарымызға еріп аспан-
мен тілдескен Алатаудың алабын жиі 
аралайтынбыз. Әсіресе Сарыарқаның 
сағым қуған сайын даласында 
өскен біз үшін зау биіктегі бұлттың 
өзін мойнына бөкебай қылып орап 
алған анандай зәулім жаратылысты 
көру бір таңсық дүние. Мұны айтып 
отырғаным, сол Алатаудың Суықтөбе 
деген бір бөктерінен ұлар деген құсты 
көзіміз шалып қалғаны бар. Кәдімгі 
даланың дуадағы сияқты сеп-семіз 
балпанақтай құс екен. Ебін тап та тарс 
еткізіп атып ал да, жей бер. 
Ал біздің Жүрсінді өйтіп оңай құлата 
алмайсыз. Ол оңайлықпен алдыр-
майды да, шалдырмайды. Ешкімнің 
қалтасына да сыймайды. Ұстазымыз 
темір Темкең (Қожекеев) айтпақшы, 
сыйса да екі аяғы салбырап шығып 
тұрады. Тіпті өйтпеген күнде сақалы 
қылтиып тұратыны анық енді.
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Келіс ЖАЙЛЫБАЙ,
 Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 

университетінің профессоры, 
биология ғылымының докторы

– Алдымен факультет ж'нінде айтып 
'тсеңіз?

– Биология факультеті 1934 жылы 
құрылған. 2011 жылдан мамандар 
дайындауда қосымша міндеттер 
жүктелуіне байланысты факультет био-
логия және биотехнология факультеті 
деп аталады.Біз 15 оқу бағдарламасы 
бойынша 3 сатылы (бакалавриат, 
магистратура және докторантура) 
мамандар дайындаймыз. Мен �зім 
бұл факультетке 2001 жылы қызметке 
келдім. Осында оқытушылық қызмет 
атқара жүріп профессорлыққа қол 
жеткіздім. Кафедра меңгерушісі бол-
дым. Содан 2015 жылы биология және 
биотехнология факультетінің деканы 
болып, конкурс негізінде сайландым. 
Осы кезеңде университет рейтингінің 
индикативтік жоспары бойынша 
 факультет жетекші орындарға ие бол-
ды. 16 жаңа білім беру бағдарламасы, 4 
қос дипломды білім беру бағдарламасы 
енгізілді, 4 жаппай онлайн курстар 
әзірленді. Осы уақыт ішінде факуль-
тетте студенттер контингентінің �суі 
байқалды. Сонымен қатар факультет 
түлектері 98% жұмыспен қамтылғанын 
атап �ткен ж�н. Бұл біз дайындаған 
мамандардың қоғамда сұранысқа 
ие екенінің дәлелі. Қазіргі уақытта 
 факультетте білім алушы студент 2451, 
оның ішінде шетелдік студенттер 155. 
Профессор оқытушыларымыз 250-ден 
асады. 

Біздің факультетімізден грант 
 бойынша оқығысы келетіндер �те к�п, 
бірақ біз 2020-2021 оқу жылынан ба-
стап Ұлттық бірыңғай тестіден жүзден 
жоғары балл алған абитуренттерді ғана 
қабылдаймыз. 

– Сіздер даярлайтын студенттердің 
білім сапасы оқытушылар құрамының 

Атмосферадағы оттегі �сімдіктердің 
фотосинтезі процесі нәтижесінде пайда 
болып, миллиондаған жылдар ішінде 
қалыптасқан.  Ғалымдардың пік ір і 
 бойынша атмосферадағы оттегі 20,95% 
және ол тұрақты деп есептелінеді. Нақты 
жағдайда бұл тіпті де олай емес. Күзде, 
қазан-қараша айларында ағашты және 
бұталы �сімдіктер жапырақтарын түсіреді, 
бір жылдық және к�п жылдық ш�птесін 
�сімдіктер тұқымдарын шашқаннан кейін, 
жер беті сабақтары, жапырақтары �леді, 
яғни фотосинтез процесі тоқтап, оттегінің 
атмосфераға шығарылуы доғарылады.. 
Бірақ, сүтқоректі жануарлардың, соның 
ішінде адамдардың тыныс алуы (яғни 
оттегіні сіңіруі) тәулік бойы және жыл бойы 
тоқтамайды. К�ліктің барлық түрлерінде 
жанармай жағылады, заводтар мен фабри-
каларда, жылу электростанция ларында жа-
нармай жағылып, оған оттегі жұмсалады. 
Қазіргі кезеңдерде бүкіл әлем бойынша, 
күніне 4,5 млрд. тонна жанармай жағылады 
екен және оған орасан к�п м�лшерде оттегі 
жұмсалады. Нәтижесінде атмосферадағы 
оттегі м�лшері біртіндеп азая береді, ең 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2020 жылдың қыркүйегінде 
халыққа арнаған Жолдауында еліміз 
тұрғындарын сапалы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету керектігін айта келіп, 
бұл тұрғыда балық шаруашылығын 
дамытуды да тапсырған бола-
тын. Бұған қосымша сапалы өнім 
өндіруде түрлі технологиялардың, 
оның ішінде биотехнологияның да 
орны ерекше. Алайда осы бағыттарда 
жоғары білім беретін оқу орында-
ры санаулы ғана. Солардың бірегейі 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің биология және био-
технология факультеті. Міне, біз 
осы факультет деканы, биология 
ғылымының докторы, ҚР Ұлттық 
Ғылым академиясының академигі 
Заядан Қазыханұлы Болатханға 
жолығып, факультеттің өткені, бүгіні 
және болашағы туралы, білікті маман-
дар даярлаудағы ізденістері жөнінде 
сұхбаттасқан едік.

Ғылыми-техникалық прогрестің басталып дамығанына 250 жылдан асты, нәтижесінде адам баласы орасан зор жетістіктерге 
жетті. Техника, технология, транспорт, құрылыс зор қарқынмен дамытылды, ауылшаруашылығы интенсивтендірілді, интер-
нет, компьютер пайда болды, үлкен мегаполис қалалар салынып, биосфера бейнесі, ландшафты түбегейлі өзгерді. Адамзат 
өзінің «алтын бесігі» жер ғаламшарының тартылу күшін жеңіп, ғарышқа шықты, т.с.с. Мұның бәрі адам баласының игілігіне 
айналды. Адамдар саны күрт көбейіп, 7 млрд-тан асты.  Дегенмен, ғылыми-техникалық прогрестің бұлай дамуы және 
адамдар санының күрт көбеюі салдарынан негативті, қолайсыз, тіпті апатты жағдайлар көбейіп, биосферадағы экологиялық 
жағдайлар өзгеруде. Яғни коронавирус індетінің пайда болып таралуына адам баласы қалыптастырған экологиялық 
жағдайлардың, өзгерістердің әсері бар.   

деңгейіне байланысты екені белгілі. Осы 
жайды баяндай кетсеңіз...

– Дұрыс айтасыз, бұл білім сапасын 
анықтайтын негізгі факторлардың бірі. 
Бұл ретте факультетімізде 78 пайыз 
ғылыми дәрежесі бар профессор-
лар мен оқытушылар жұмыс жасай-
тынын мақтанышпен айта аламын. 
Олардың ішінде 6 ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі мен 28 про-
фессор бар. Факультеттің профессор 
оқытушыларының белсенділігін арт-
тыру арқасында 2019 - 2020 жылдары 
гранттық қаржыландыру к�лемі екі есе 
�сті. Осы жылдар ішінде халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейту бойын-
ша жұмыстар белсенді жүргізілуде. 
30-дан астам студент академиялық 
ұтқырлық шеңберінде еуропалық 
жоғары оқу орындарында (Франция, 
Италия, Норвегия, Германия, Испа-
ния), ҚР БҒМ бағдарламасы бойынша 
Эрасмус плюс, DIKU және т.б. оқу 
мүмкіндігіне ие болды. 25-тен астам 
алыс, жақын шет елдің ғалымдары PhD 
 докторанттарын бірлесіп даярлауға 
қатысуда.  Факультет соңғы 5 жылда 
30-дан астам ғалымды дәріс оқуға 
және бірлескен зерттеулер жүргізуге 

т�менгі м�лшері ақпан  айына сәйкес 
келеді. Коронавирус індеті осы ақпан айы-
нан бастап таралды. Наурыз айынан бастап 
�сімдіктердің бүршіктерінен жапырақтары 
шығып, фотосинтез процесі қайтадан 
басталады да, оттегі шығарыла бастай-
ды. Атмосферадағы оттегінің м�лшері 
біртіндеп к�бейіп, ең к�п м�лшері тамыз, 
қырқүйек айларына сәйкес келеді. Тамыз 
айынан бастап вирус індеті біртіндеп 
азайды. Ал, енді осы уақыттар аралығында 
(ақпан – тамыз, қырқүйек) атмосферадағы 
оттегінің бұрынғы 20,95%-дық м�лшері 
қайтадан қалпына келе ме? Келмейтін 
сыңайлы. Неліктен?

Адам баласы үлкен мегаполис қалалар 
( 5 - 1 2  м л н .  а д а м д а р  ш о ғ ы р л а н ғ а н ) 
 салып, инфрақұрылымын жақсартты, 
авток�ліктер тәулік және жыл бойы 
үздіксіз жүруде, олардың двигателі үздіксіз 
жұмыс істейді және оттегіні к�п м�лшерде 
жағады. Бірақ осындай қалалардың 
орталық к�шелерінде �сімдіктер (ағаштар) 
жоқ, тас т�селген немесе асфальтталған. 
Яғни фотосинтез процесі жүрмейді, оттегі 
шығарылмайды. Сондықтан биосфе-
ра атмосферасындағы оттегі м�лшері 
жыл сайын бұрынғы (20,95%) м�лшерін 
толықтыра алмайды. Нәтижесінде ауадағы 
оттегі м�лшері жыл сайын біртіндеп  азайып 
келе жатқан сыңайлы.  Мысалы, эколог 
Мэлс Елеусізовтың мәліметі  бойынша, 
Алматы қаласының ауасындағы оттегі 
м�лшері 17% шамасында, ал осыдан 60 
жыл бұрын Алматы ауасында оттегі к�бірек 
болып, ауа таза болған. Егер оттегі м�лшері 
8-12% м�лшеріне жетсе, бүкіл биосфера-
да және Қазақстанда (Алматыда) апатты 
жағдай туындайды. 

Еуропада, орыс мемлекеті терри-
ториясында вирустарға, бактерияларға 
қарсы тосқауыл болатын табиғи жағдай 
бұл – емен, арша ормандары, Қазақстан 
жағдайында – жусан экожүйесі, жиде, 
арша тоғайы. Сонымен бірге адамдардың 
иммунитеті жақсарып, тегеурінді ұландар 

шақырды. 2020-2021 оқу жылынан 
бастап түрлі елдерден 5 профес-
сор онлайн режимінде дәріс оқуға 
шақырылды.

– Факультетте студенттердің зерт-
теу жұмыстарымен айналысуына қандай 
мүмкіндіктер жасалған?

– Факультетімізде 2 ғылыми-
зерттеу институты (биология және 
биотехнология мәселері институты, 
экологиялық мәселер институты), 4 
ғылыми-зерттеу орталығы, биобаза, 
агробиостанция және биологиялық 
нысандарды физикалық және хи-
миялық әдістермен зерттеу лабора-
ториясы бар. Оның к�пжоспарлы 
әкімшілік жұмысының нәтижесінде 
факультеттің еңбек сіңірген профес-
сорлары мен жас зерттеушілеріне 
ғылым мен оқу процесінің дамуына 
қосқан зор үлесі үшін түрлі мемлекеттік 
марапаттар мен стипендиялар берілді. 
Жас оқытушыларға қолайлы жағдай 
жасау үшін ғылыми зертханалардың 
инфрақұрылымы �те маңызды екені 
белгілі. Сондықтан да ғылыми зертха-
налар үшін қымбат жабдықтар алдық. 
Dрине, ғылыми мектептердің құрылуы, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

(жігіттер), денсаулығы күшті ару қыздар 
�сіп жетілуі үшін, вирусы, бактерияла-
ры жоқ таза ауамен бірге, экологиялық 
тұрғыдан стратегиялық маңызы зор 
азық-түліктің (жылқы еті, қымызы, шұ-
баттың) әсері күшті. Қазіргі кезеңде ме-
дицина мамандарының және академик 
Т.Шармановтың ұсынысы бойынша, 
коро навирустан қорғану тәсілдерінің 
бірі – дұрыс тамақтану. Табиғи жануар-
лар мен жәндіктер популяцияларында 
олардың дараларының саны к�бейген 
жағдайда популяцияның ішкі  даму 
заңдылықтары іске қосылады. Солардың 
бірі – әлжуаз, денсаулығы нашар т�лдер 
дүниеге келеді. Олар табиғи жағдайға 
бейімделе алмай, ауруға шалдығады, со-
сын �леді немесе жыртқыштарға жем 
болады. Нәтижесінде популяциядағы 
даралар саны азаяды, бұл процесс біраз 
уақытқа созылады. Адам баласы биосфе-
ра туындысы, сондықтан популяцияға 
жатады. Абстракты ойлау қабілеті күшті 
болып, техниканы, технологияны зор 
қарқынмен дамытқанымен, биология және 
медицина ғылымдары үлкен табыстарға 
жеткенімен, адам популяция сында да 
ішкі даму заңдылықтары іске қосылады. 
Қазіргі таңда адамдар саны күрт �сіп, 7 
миллиардтан асты. Осындай жағдайда 
популяцияның ішкі заңдылықтарының 
бірі – адамдар к�п шоғырланған мега-
полис және орташа қалаларда әлжуаз, 
денсаулығы нашар жас ұрпақ дүниеге келу-
де. Олардың арасында белсіз жігіттер саны 
к�бейе бастады, ал қыздар арасында бедеу 
келіншектер пайда болуда және олардың 
саны жылдан жылға к�бейіп келеді. Бұл 
процес халық саны к�п елдер үшін (Қытай, 
Индия, АҚШ, Бразилия, Ресей, т.б.) 
оншалықты байқалмайды. Ал жер к�лемі 
үлкен, бірақ халық саны аздау Қазақстан 
үшін бұл �те зиянды құбылыс. Мұндай 
процестің дамуы на қазіргі жастардың 
тамақтану үрдісінің әсері бар сыңайлы. 

Қазіргі кезеңде барлық мектеп, колледж, 

үшін шаруашылық келісімшарттардың 
жасалуы және жұмыстағы басқа да 
маңызды жетістіктер факультеттің 
ғылыми жұмысын ұйымдастыруды 
және басқаруды күшейтуді талап етеді. 
Факультетте «Білім – ғылым – инно-
вация» үштігінің бірлігін жүзеге асы-
руда қатаң талаптар қойылуда. 

– Факультеттегі балық шаруа-
шылығы мамандығы бойынша қанша 
маман даярлау к'зделіп отыр?

– Біздің факультетімізде Балық 
шаруашылығы және �неркәсіптік 
балық аулау мамандығы 2005 жылы 
ашылды. Ал 2015 жылы магистартура, 
2019-2020 оқу жылынан докторантура 
ашылды. Балық шаруашылығы және 
�неркәсіптік балық аулау мамандығы 
факультетінде 60-тай студент оқиды. 
Mндірілетін балық �німінің сапасын 
қамтамасыз ететін факторлардың бірі 
Қазақстан Республикасының «жа-
сыл экономикаға» �туі ж�ніндегі 
тұжырымдамасында к�рініс тапқан 

университет, басқа да оқу орындарындағы 
буфеттерде пирожки,  беляши, самса 
сатылады. Жас оқушылар, студенттер 
(6-20 жастағылар) оларды жеп, арты-
нан сусын ішеді. Сусындардың барлығы 
тәтті, бірақ химиялық құрамы белгісіз 
(әсіресе шетелден әкелінгендердің), ал 
тәттіге үйренген жастарымыз қымыз, 
шұбат ішпейді, �йткені қымыз, шұбат 
сусындары қышқылдау. Сонымен, жас 
ұландардың (болашақ жігіттердің) 90%-ы, 
жас қыздардың 98-99%-ы қымыз, шұбат 
ішпейді. Пирожки, беляши жеп �скен 
жастарымыз жылқының қазысы, жаясы, 
қартасы �те майлы деп оны да жемейді. 
Міне бұл, мыңдаған жылдар бойы жылқы 
етін жеп, қымыз, шұбат ішіп �скен қазақ 
халқы үшін �те зиянды құбылыс. Бірақ 
қазіргі таңда мектептерде бір мезгіл тегін 
ыстық тамақ беріледі, ал Қазақ Ұлттық 
қыздар педагогикалық университетінде 
грантпен түскен студенттерге үш мезгіл 
тегін тамақ беріледі. Міне, осы тамақтар 
тек жылқы етінен дайындалып, студент-
терге, оқушыларға берілсе және қымыз, 
шұбат сусындары ұсынылса.

Елбасы Н.D.Назарбаев Қазақстан 
халқына «Мәңгілік ел» концепциясын 
ұсынды. Яғни Қазақстан мемлекеті, 
оны қалыптастырушы қазақ халқы 50, 
100 жылдан кейін, 1000 жылдан кейін, 
тіпті миллиондаған жылдардан кейінде 
�мір сүреді. БҰҰ мамандарының пікірі 
 бойынша, 2100 жылы қазақтардың саны 30 
миллионға жетеді деген болжам бар. Біздің 
пікіріміз бойынша, қазақтардың саны 
одан да к�п болғаны дұрыс. Сондықтан 
халқымыздың сапасы жақсарып, болашақта 
қазақ халқы аман-есен болуы үшін келе-
шекте болатын вирустарға, бактериялық 
індеттерге қарсы медициналық емдеу 
тәсілдермен қатар басқа да адами-табиғи 
шараларды қолдану керек. Осыған сәйкес, 
экологияны пән ретінде мектептерде 
5 сыныптан бастап енгізу керек және 
оқытушылар (мұғалімдер) дайындау про-
блемасын педагогикалық университеттерге 
жүктеген ж�н. 

Бұл жағдайда жастарымызға (оқушы-
ларға) үйрететін мәселелер: 

1) Вирустарға, бактерияларға қарсы 
шара ретінде ауылдық жерлерде әрбір 
адамға (әрбір оқушыға, студентке, ауыл 
жастарына) есептегенде 5-10 емен ағашын 
және 5-10 арша �сіру керек.  Мысалы, 

тах  және  аквамәдениетт ің  жаңа 
 нысандарына қызығушылықтары ар-
туда. Қазақстанның к�ксерке �німі 
еуропа нарығында жоғары бағаланады. 
Аква�сіруді және �нім сапасын арт-
тыруды субсидиялау қағидалары 
бекітілді. Міне, осының бәрі балық 
шаруашылығы және �неркәсіптік 
балық аулау мамандығының келеше-
гінің мол екендігіне күмән келтірмейді.

– Сіздер дайындаған биотехнолог 
мамандардың 'ндіріске араласуы қалай 
жүзеге асуда? 

– Ауылшаруашылығы және азық-
түлік �ндірістерін жоғарғы деңгейде 
дамыта алатын шамамыз �те жоғары. 
Осы бағытта биотехнолог, балық 
шаруашылығы мамандарын сапа-
лы дайындау факультетіміздің басты 
міндеттерінің бірі болып отыр. Қазірдің 
�зінде биотехнолог мамандығына 
сұраныс к�п. Сонымен қатар әлем 
халқы органикалық �німдерге назар 
аударуда. Жалпы әр елде органикалық 

ауылдық жерлерде бір жанұяда бес 
адам болса, олар �з үйін қоршап және 
маңайында 25 емен, 25 арша, 25 түп жиде 
ағашы �сіп тұруы керек; егер 10 адам болса 
– 50 түп емен, 50 түп арша, 50 түп жиде �сіп 
тұруы керек. Мұндай үйлер маңында вирус 
болмайды, тек адамдар �здері сырттан 
жұқтырғанда үйге вирус әкеледі; 

2)  Қалаларда,  мысалы,   Алматы 
 қа ласында 2 млн. адам тұрады, күн  сайын 
150 мыңдай адам қалаға келіп, жұмыс 
істеп, басқада шаруаларын тындырып, 
кешке үйіне қайтады. Сондықтан  Алматы 
қаласында 20 млн емен, 20 млн түп 
арша �сіп тұруы керек, ал, оңтүстіктегі 
Шымкент, Түркістан, Қызылорда, т.б. 
қалаларында аталған ағаштармен қатар 
соншалықты м�лшерде (яғни, 20 млн. 
түп) жиде ағашы да �сіп тұрса қалада ви-
рус таралмайды. Бірақ бұл әзірге арман 
ғой. Қалада бұрыннан �скен қарағаш, 
к�ктерек (осина) ағашы �сіп тұр, олардың 
біразы қартайып, т�бесінен қурап, �ле 
бастады.  Соларды қырқып орнына 
емен, арша, жиде �сірсе; 3) Экологияны 
пән ретінде 5  сыныптан бастап енгізіп, 
әлжуаз жастардың дүниеге келуінің, 
олардың арасында белсіз еркектердің, 
бедеу келіншектердің пайда болуының 
бір себебі ретінде тамақтанудың р�лін 
түсіндіріп, айту керек. Экологиялық 
тұрғыдан маңызы орасан зор азық-түлік 
– жылқы етін жеп, қымыз, шұбат ішуді 
ашық айтып үйрету керек. Болашақта 

айтсақ. Адамзат ХХІ ғасырдың талабы-
на сай �мір сүру қажет деп ойлаймын. 
Осының бәрі биотехнолог, биолог, 
генетик, микробиолог және эколог ма-
мандарға зор жауапкершілік жүктейді.

Ф а к у л ь т е т  с т у д е н т т е р і н і ң 
 3-5%-ы, ал PhD докторанттарының 
 70-80%-ы әртүрлі ғылыми жобаларға 
қатысады. Биотехнолог және биолог 
студенттеріміз биологиялық  сабын, 
биотыңайтқыштар, экологиялық 
таза биологиялық белсенді қоспалар, 
тұрғын-тұрмыстық суды биологиялық 
тазалау, мұнай �німдері мен ластанған 
топырақтарды тазарту сияқты ғылыми 
жобаларды әзірлеуде. 

Студенттеріміз әртүрлі  Start-
up компанияларды құруға дайын. 
Бірақ қолымыз қысқа, осының бәрі 
қаражатқа тіреледі.

– Биотехнология саласын қазақша 
с'йлетуде қандай қадамдар жасалуда?

– Биология және биотехнология 
факультетінің студенттері ағылшынша, 
қазақша және орысша білім алады. 
Студенттердің 70%-ы қазақ тілінде 
оқиды. Міне сондықтан студенттерге 
қазақша сапалы білім беруде қазақша 
оқулықтар мен оқу құралдары �те қажет. 
Факультетімізде жылына 20-дай оқу 
құралдары қазақ тілінде жарық к�реді. 
Бізде соңғы жылдары 12-ден астам жаңа 
оқу бағдарламалары �мірге келді. Оларды 
жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз ету 
оңай шаруа емес. Міне, қазақ тіліне осы 
мамандықтарға байланысты қаншама 
терминдер мен балама с�здер кіреді. 
Тура орыс тілі немесе басқа тілдерден ау-
дарма  жасау арқылы, ғылымды халыққа 
дұрыс түсіндіре алмайсыз. Биотехноло-
гия, биоинформатика, қоршаған орта 
биотехнологиясы, биомедицина, био-
энергетика сияқты оқу бағдарламары 
қазақ тілінде қалыптасуы үшін уақыт 
қажет. Бірақ бізде уақыт жоқ, 21 ғасыр 
ақпарат �ркендеген ғасыр.

Mз басым 16 оқулық және оқу 
құралын жазып шығарсам, солардың 
12-сі қазақ тілінде жарық к�рді. Олар: 
«Биотехнология негіздері», «Тағам 
биотехнологиясы», «Экологиялық 
биотехнология»,  «Фототорфты ми-
кроорганизмдер биотехнологиясы», 
«Су тоғандарының  микрофлорасы», 
 «Фототрофты микроорганизмдердің 
биотехнологиясы бойынша зертханалық 
практикум», «Микробалдырлардың таза 
дақылдарын б�ліп алу және оларды 
белсенді �сіру тәсілдері» және т.б.

Менің алға қойған мақсаттарымның 
бірі қазақ тілін ғылымда, атап айтқанда 
биология, биотехнология, экология 
және микробиология сияқты ғылым 
салаларында дамыту. 

– 6ңгімеңізге рақмет!

6ңгімелескен 
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

белсіз еркек, бедеу келіншектер болмауы 
үшін тәтті сусындарды ішуді доғарып, 
қышқыл болсада қымыз, шұбат ішуді 
үйреніп, жылқы етін жеуге дағдылану 
керек екенін мектеп оқушыларына 
ашық айтып, түсіндіру керек. Сонда жас 
ұландарымыздың иммунитеті күшейіп, 
тегеурінді жігіт  болып, ал қыздарымыз 
денсаулығы мықты, Томирис, Бопай 
 ханымдай болып �седі, яғни халық сапасы 
жақсарады. Сондықтан жастарға «егер 
әлжуаз болмай, тегеурінді жігіт және ару 
қыз болып �сіп, мәнді �мір сүргің кел-
се, жылқы етін жеп, қымыз, шұбат ішіп 
дағдылан» деп ашық айтып, насихаттау 
керек. Қазіргі таңда әлемдік медицина 
мамандары коронавирусқа қарсы 6-7 түрлі 
(соның ішінде Қазақстанда біреу) вакцина 
шығарып, сынақтан �ткізуде. Бұл елеулі 
табыс. Бірақ біраз уақыттан кейін вирус-
тар, бактериялар аталған вакциналарға 
т�зімді болып, мутацияланады және 
жаңа түрлері пайда болады. Сондықтан 
 вирустармен ауырғандарды тікелей ем-
деумен қатар адами-табиғи  шараларды 
кеңінен қолданып, міндетті түрде жүзеге 
асыру керек. Оған уақыт бар және жас-
тарымыз жұмыла кірісуі керек, �йткені 
алдағы 50-100 жылда аталған  жастар 
және олардың ұрпақтары �мір сүреді, 
қолайлы экологиялық жағдай, вирустық, 
бактериялық індеттері жоқ микроклимат 
соларға керек. Бірақ алда әлі уақыт к�п деп 
босаңсуға, жайбарақаттануға болмайды.

МӘСЕЛЕ

ҚАЗАҚ ТІЛІ ҒЫЛЫМ 
ТІЛІНЕ АЙНАЛУЫ КЕРЕК

Босаңсуға болмайды

экологиялық таза технологияларды 
қолдану. Қазақстан Республикасын 
тағам қауіпсіздігімен қамтамасыз ететін 
ауыл шаруашылығы салаларының 
ішінде балық шаруашылығының орны 
ерекше. Балық құнды ақуызды �нім 
ретінде денсаулыққа пайдалы, және 
тұрғындар арасында жоғары сұранысқа 
ие. Қазіргі кезде Қазақстанда табиғи су 
қоймаларынан балық аулау  жылына 40-
45 мың тоннадан аспайды, адам басына 
шаққандағы балықты тұтыну нормасы 
жылына 14 келіге жету үшін ішкі �ндіріс 
250 мың тоннаны құрау керек. Біздің 
республикамызда аталмыш мәселені 
шешудің бір жолы тауарлы балық 
�сіруді  дамыту. 2016 жылы аквакультура 
�німі небәрі 1,4 мың тоннаны құрады. 
2021 жылға тауарлы балық �сіруді дамы-
ту үдерісі 5000 тонна деңгейінде болады 
деп бағалануда.  «Агробизнес-2021» 
бағдарламасы бойынша к�л-тауарлық, 
тоған, шарбақ және бассейндік балық 
�сіру, балықтарды тұйық жүйелі сумен 
жабдықталған балық �сіретін модуль-
дерде �сіруді дамыту есебінен тауарлық 
�німді �ндіруді арттыру қарастырылған. 
Қазіргі кезде Қазақстандағы кәсіп-
керлердің к�ксерке, тиляпия, бах-

�німдерді тұтыну себептері әртүрлі: 
АҚШ-та тұтынушылардың к�пшілігі 
о р г а н и к а л ы қ  а з ы қ - т ү л і к т е р д і 
 салауатты �мір салтын сақтау үшін, 
Еуропада тұтынушылар қоршаған 
ортаға зиян келтірмеу мақсатында, 
ал  Азия елдерінде органикалық 
азық-түліктер жоғары сапаның және 
қауіпсіз тамақтанудың негізі болып 
табылады. Dлемдегі халықаралық 
ұйымның есебіне сәйкес органикалық 
�німдердің ірі экспорттаушылары 
Италия,  Нидерланды, Испания, 
АҚШ, Франция, Мексика, Канада, 
ҚХР болды. Органикалық �ндіріс ел 
дамуының ұлттық басымдықтарының 
бірі.  Қазақстандық органикалық 
�німдердің негізг і  �ндірушілері 
бүгінде Қостанай және Солтүстік 
Қазақстан облыстарында, сондай-ақ 
елдің оңтүстігінде орналасқан. Соны-
мен қатар к�к�ніс және бақша �німі 
бойынша бүгінгі күні Қазақстанда 
органикалық �німдерді тұтыну үлесіне 
елдегі барлық тұтынылатын �німдердің 
0,1%-ға жуығы тиесілі. Республикамыз 
�німнің осы түрлері бойынша үлкен 
экспорттық әлеуетке ие.

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйі нін 
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Қазіргі кезде Қазақстан тарихын зерттеу, зерделеу ісіне үлкен мән беріліп келеді. Ол жөнінде 2018 жылы Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінде болған өлкеміздің ұлы жырауы Мұрат Мөңкеұлының туғанына 175 жыл толуына байланысты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жеткілікті дәрежеде айтылды. Бұл конференцияда тарихшы ғалымдар алдына 
тың әдістерді, тың деректерді пайдалана отырып қазақ тарихының әлі де болса ашылмай жатқан жақтарын жарыққа шығару міндеті 
қойылды. Қазақ тарихын тың тұрғыдан зерделеу, зерттеу үшін өлкемізде өмір сүрген жыраулардың шығармашылығын  пайдалану 
ісі кезек күттірмейтін маңызды мәселе болып табылады. Осы орайда Шынияз шығармаларында кездесетін деректердің негізінде 
Сарайшық тарихи кешеніне жеті ханның есімдері таңбаланған құлпытастардың қойылуын пайдалы тәжірибе ретінде айтуға болады. 
Ал Мұрат шығармаларын құрастырып, 1924 жылы Ташкент қаласында жинақ етіп бастырған, профессор Х.Досмұхамедов: «Қазақ 
тарихын жазған адам Мұрат секілді ақындардың сөзін айналып өте алмайды» деген болатын.

игерусіз жатқан асыл мұра. Мұрат 
шығармаларында 150-ге жуық жер, 
су, қала аттары, 300-дің үстінде адам 
аттары кездеседі. Солардың барлығын 
анықтап, кім қай жерде, қай кезеңде 
�мір сүрді, қандай оқиғаларға қатысты, 
еліне, жұртына қандай еңбек сіңірді 
және т.б. мәселелердің басын ашып 
алу – біздің тарихшылардың кезек 
күттірмейтін аса маңызды  шаруасы бо-
лып табылады. Сайып келгенде Мұрат 
жырларында молынан кездесетін 
тарихи деректерді пайдалана оты-
рып, �лкеміздің тарихын жазу ісімен 
қазірден бастап айналыспасақ, біз 
уақытты �ткізіп аламыз. Меніңше, 
бұл маңызды шаруаға тарихшылар, 
әдебиетшілер, географ мамандар, 
философтар мен халық педагогика-
сын зерттеушілер кешенді түрде ара-
ласуы керек. Себебі ұлы жыраудың 
к�терген тақырыптарының ауқымы 
�те кең. Dрине, осы кезеңге дейін 
Мұрат шығармаларын Қ.Жұмалиев, 
Қ.Сыдықов, Б.Қорқытов, Б.Омаров 
сынды к�рнекті ғалымдар әдеби туын-
дылар ретінде зерттеген болатын.

Енді Мұрат шығармаларын тарихи 
тұрғыдан зерттеудің уақыты жетті.

Бұл ж�нінде әлем тарихындағы 
пайдалы тәжірибелер бізге үлгі бола 
алады. Мәселен, б.э.д. ІХ ғасырда 
�мір сүрген гректің ұлы жыршысы 
Гомердің «Иллиада» және «Одиссея» 
атты жырлары осы елдің тарихын жазу 
үшін аса маңызды дерекк�здері ретінде 
пайдаға асырылды.

Ежелгі грек тарихының аса маңызды 
оқиғасы грек-троя соғыстары туралы 
деректерді тарихшылар  «Иллиададан» 
алып, елдің классикалық тарих 
оқулығына енгізгенін бүгінде бүкіл 
жұртшылық жақсы біледі.

Кейін, ХІХ ғасырда неміс архео-
логы Г.Шлиман Кіші Азия түбегінен 
Троя қаласының орнын тауып, 
 Гомер шығармаларындағы тарихи 
деректердің дұрыстығын айна-қатесіз 
дәлелдеген еді.

Олай болса �лке тарихын жазу 
үшін біз неге жырауларымыздың 
шығармаларындағы дерекк�здерін 
пайдаға асырмаймыз? Бұл мәселені 
2004 жылы академик З.Алдамжар да 
орынды к�терген болатын.

Осы жерде айтылатын маңызды 
бір мәселе: қазіргі зерттеушілердің 
Мұрат шығармаларының мұрағаттық 
р�л атқара алатынын ескергені ж�н, 
яғни жырау шығармаларын зерт-
теу, сараптау, зерделеу барысында 
ондағы деректер дұрыс па, бұрыс па 
деп жалтақтаудың ешқандай қажеті 
жоқ.

Мұрат �з шығармаларындағы та-
рихи деректерді сол кездегі аға буын 
�кілдерінен, атап айтқанда Есет 
Қараұлы, Мәтжан сынды ақылг�й 
даналардан алып жырларына қосып 
отырған. Олар �з кезегінде �здерінен 
үлкен шежіреші ақылг�йлермен арала-
са отырып, тарихи деректерді ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізіп отырған.

Шындығында, қазақ халқының 
�ткен тарихын жазу барысында 
к�шпелілердің – �зге халық тардан 
ерекшеліктері  мен  айырмашы-
лықтарын, атап айтқанда жазба 
тарихының болмағанынан, ұрпақтан 
ұрпаққа ауыз екі мүлтіксіз жеткізіліп 
о т ы р ғ а н  а у ы з ш а  т а р и х ы н ы ң , 
шежіресінің болғанын, ал оның аса 
к�рнекті �кілі Мұрат сынды тарихшы-
ларының болғанын ескеруге тиістіміз.

Е н д і  М ұ р а т т ы ң  « Ү ш  қ и я н » , 
«Сарыарқа» толғауларындағы тарихи 
оқиғалар мен деректерге к�з жүгіртіп 
к�релік:

Мысалы, Мұрат ақынның аталған 
толғауларында «жеті жұрт» ұғымы 
кездеседі. Сонда «жеті жұрт» деген-
дер кімдер? Қай кезеңде �мір сүрген 
халықтар? Бір ерекшелігі ақынның 
«Үш Қиян» толғауында «жеті жұрт» 
тіркесі бір емес бірнеше жерде бар. 
Мысалы:

Жеті жұрт кеткен жер,
К�шіп талақ еткен жер,
Сол секілді неткен жер?
Адыра қалғыр Ақ жайық,
К�пір салып �ткен жер.
Жырдағы тіркестердің бәрі ұқсас. 

едов атындағы 
а байланысты 
ымдар алдына
шығару міндеті 

ын пайдалану
дің негізінде 

айтуға болады.
едов: «Қазақ

Жеті жұрттың к�шіп кетіп қалғаны ай-
тылады. Жеті жұрт бұл – жеті хандық 
па? Жеті жұрт ақын жырлауы бойын-
ша: Еділ, Жайық, Маңғыстау аралығын 
мекендеген. Жеті жұрт ұғымын тек осы 
толғауда емес, «Сарыарқа» толғауынан 
да кездестіреміз.

Бұл қоныс жеті жұрттан қалған қоныс,
Ноғайдың к�шіп талақ салған қоныс.
Қазтуған, Асан қайғы, Орақ, Мамай
Біз түгіл солардан қалған қоныс, – деп 

жырлайды. Ақынның осы толғауын 
оқып отырғанда, жеті жұрттың жетеу 
емес алтау деген �лең жолы да кездеседі.

Бұл жерден дін мұсылман жеті кетті,
Біреуі екі келіп, екі кетті.
Бұл жұрт жетеу емес алтау екен,
Біреуін екі санап жеті депті, – деген 

жеті хандық ұғымымен ауыстырғанда 
Алтын Орда ыдырағаннан кейін пай-
да болған хандықтарға сәйкес келеді. 
Олар: Сібір, Mзбек, Астрахань, Қазан, 
Қырым, Қазақ, Ноғай хандықтары. 
Жырда жұрттардың к�шіп кеткенін, 
қазақтардың қалғанын айтса, жоғарыда 
аталған алты хандық қазақ жерінен 
к�шіп �зге жерге �з хандықтарының 
іргесін қалаған.

Бұл ұғым әлі де жұмбақ, шешу үшін 
әлі де к�п зерттеулерді керек етеді.

Сонымен қатар ақынның тол ғау-
ларында кездесетін тарихи тұлғалар 
да аз емес. Бұл тұлғалардың барлығы 
тарихта болған адамдар. Осы тұлғалар 
жайында қысқаша мәліметтер келтіре 
кетсек:

жұрттың алатынын, олардың Еділ мен 
Жайыққа қала тұрғызатынын, Еділді 
алғаны – елді алғанын, Жайықты 
алғаны – жанды алғанын, Ойылды 
алса-ойды алғанын, қайғылана жыр-
лайды. Елді ынтымаққа, бірлікке 
шақырады.

Ш о р а  б а т ы р  –  « Ү ш  Қ и я н » 
 жы рындағы Шора Ноғайлы батыры. 
Mз халқын жауларынан қорғаған, 
халықтың адал ұлы. Арғы атасы Тама-
Қарабура-Нәрік-Шора болып келеді.

Шора Нәрікұлы, Шора батыр (туған 
жылы белгісіз – 15.8.1546, Қазан 
қаласы) – батыр, тарихи 
тұлға. Кіші жүздің 
Жетіру тайпалық 
б і р л е с т і г і н і ң 

болу керектігін айтады. Бұл жағдайды 
естіген Телағыс ертесіне Мамайға 
келеді. Мамай Телағысқа Боғданы 
талақ етіп, Еділдегі ноғайды Қырымға 
к�шір дейді. Амалы таусылып, Асан 
Қайғыға келіп, к�мек сұрайды. Үш күн 
ішінде Қырымның қырық батырын 
жинап, қастарына Сыпыра жырауды 
қосып аттандырады. Сыпыра жы-
рау Қырымның қырық батыры мен 
Мұсаның отыз ұлын қырқыстырмай, 
тіл табыстырып, Телағыстың тойын 

жасайды.
Мұрат �з толғау ларында 

аталған жырда, кездесетін 
д е р е к т е р д і  ұ т ы м д ы 

пайдаланған.
Мұраттың «Са -

Туғаннан дәрежесін ала туды.
Шынжырың арылмаған бір сой едің,
Dуелде Алла артық жаратулы.
Немесе 
... Шынжырың жеті атаңнан арылмаған,
Қашаннан Алла сізді жарылқаған.
Болғалы атаң сенің Ер Есболай,
Дұшпаннан кегің бар ма алынбаған?
Mкінішке қарай, Есболай да, оны 

жыр ларына арқау еткен Мұраттың �зі 
де күні бүгінге дейін ескерусіз қалып 
отыр.

Осы орайда �зімнің 2013 жылдың 
шілде айында Англия еліне барған 
сапарым еске түседі. Mзінің ұлттық 
батырлары мен мақтаныштарын 
ұлықтау мен есте сақтау ж�нінен 
ағылшындарға жететін халық жоқ па 
деп қалдым.

Лондон қаласы толған ескерткіштер. 
Б.э.-дың ІV ғасырында римдіктерге 
қ а р с ы  к ү р е с к е н  а ғ ы л ш ы н н ы ң 
қаhарман әйелі Боудиккадан бас-
тап, адмирал Нельсонның, герцог 
Веллигтонскийдің, сэр У.Черчилльдің 
және т.б. ескерткіштері ағылшын 
астанасына к�рік беріп тұрғанын 
к�ргенімде, құдайым-ау біздің елімізде 
неліктен �з мақтаныштарымызға 
лайықты ескерткіштер орнатылмайды 
екен деп қынжылдым. Сол Есболай 
ғой кезінде Кіші жүздің мыңдаған 
тұрғындарын аштықтан құтқарып 
қалды. Неге оның атын Құлсары, Аты-
рау қалаларындағы бір үлкен к�шеге 
немесе толып жатқан сүреңсіз аттарды 
иеленген ауыл мен елді мекендерге 
бермеске? Жылыой мен Мақат аудан-
дарынан к�шірілген немесе сол жер-
лерге орналастырылған қайсыбір елді 
мекендер ұлы бабамыздың атын алуға 
сұранып-ақ тұр. Мысалы, Сарқамыс, 
Жаңа  Қаратон деген  атау  ларды 
 Есболай сынды бабамыздың атына неге 
�згертпеске? Сонымен қатар �зінің саф 
алтындай жырлары мен толғауларын 
былай қойғанда, бүкіл Ноғайлы заманы 

ауыз әдебиетінің інжу-маржандары 
«Едіге», «Қырымның қырық ба-

тыры» жырларын, бұған қоса 
Ш а л г е з д і ң ,  Қ а з т у  ғ а н н ы ң , 

Махамбеттің шығармаларын 
біздің заманымызға шашауын шы-

ғармай бірден-бір жеткізуші ұлы 
жерлесіміз Мұратқа облыс орталы-
ғында лайықты ескерткіш орнату 
мәселесін де шешкен ж�н болар еді.

Е н д і  а қ ы н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы 
 туралы ойымызды одан әрі сабақтасақ 
«Үш қиянда» Кіші жүз қазақтарының 
1836-1837 жылдарда �ткен Исатай 
мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық 
к�терілісіне қатысты деректер де 
кездеседі:

Қабыршақты, Қарасу,
Үйрек пен қазын атқан жер.
Ханнан бері ығысып,
Шатыр тігіп жатқан жер.
К�пірі жоқ Ақ Жайық,
Атын жалдап �ткен жер.
Мұз үстінде от жағып,
Ала қыстай кезген жер.
Ақын осы жолдарда тасқа таңба 

басқандай етіп, к�теріліс басшы-
ларының �з адамдарымен 1837 жылы 
13 желтоқсанда күресін жалғастыру 
үшін Жайықтың сол жақ бетіне �ткен 
кезін суреттеп отыр.

Қорыта айтқанда, «Сарыарқа», «Үш 
қиян» – шоқтығы биік туындылар. Бұл 
– тарих, берісі – алшын, әрісі – алаш 
тарихы, сонау ноғайлы заманынан 
бергі халқымыздың шерлі шежіресі. Ол 
– желмаямен жер қараған Асан қайғы; 
алдаспандай жарқылдап �ткен Орақ, 
Мамай, Қарасай, Қази, Шора, Телағыс; 
кейінгі ұрпаққа салқынын салады деп 
�зге діндегілерден сескеніп, қонысты 
талақ еткен Қазтуған; «жеті жұрт к�шіп 
жол салған, адыра қалғыр Үш қиян»; қара 
құрымдай қалмақтардың дүмпуімен 
Сырға, Қаратауға к�шкен ел-жұртты 
Үш қиянға қайта қоныстандырған 
кете Dжібай, беріш Есболай, адай 
 Шотан. «Dуелі жеңіп орыс Еділді 
алды,  Сарытау, Аштарханның жерінде 
алды. Артынан Еділден соң Нарынды 
алды, Тоғайдың ағаш, қамыс, талын 
да алды... Қуалап Исатайды �лтірген 
соң, Заманның содан бері тарылғаны... 
Ерлігі бір қазақтың Махамбеттей, оны 
да аңсыз жерде жазымдады... Соңынан 
Dлім менен Табынды алды, тоздырып 
ақсүйектің тағын да алды. Қазақтың 
хан – шегесі, жер – мұрасы, Тағынан 
хан тайған соң бақыр қалды» дейтіні 
анық тарих.

Мұрат шығармашылығын терең 
зерттеп, докторлық  диссертация 
қ о р ғ а ғ а н  б е л г і л і  ғ а л ы м ,  а к а д е -
мик  Бауыржан Омаров былай дейді: 
«Ақын отаршылдардың озбырлығына 
 налып, «Сарыарқа» мен «Үш қиянды» 
жырлағанда жан-жүрегімен егілген. 
Mйткені халықтың мұң-зарын жырлауға 
келгенде Мұраттың к�кірек кенішінен 
�лең с�з маржандай саулайды. Оның 
ағыл-тегіл ақтарылған жырларынан 
бір кінәрат таппайсың. Ел-жұрттың 
тағдыры, ауыр халі,  қайғы-мұңы 
к�кірегіне сәуле түсіргенде Мұраттың 
ақындық қуаты құдіретке айналады».

Қорытындылай келгенде, Мұрат 
жырларында қазақ тарихына қатысты 
к�птеген деректер кездеседі.Соларды 
талдай отырып, ел игілігіне айналды-
ратын уақыт келді.

Шахман НАҒИМОВ, 
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
профессоры, педагогика ғылымының 

кандидаты

ҚАЗАҚ 
ТАРИХЫНЫҢ 
ЖЫРШЫСЫ
(Мұрат Мөңкеұлы 
шығармашылығындағы өлке 
деректері хақында)

Міне, содан бері табанданған 
96  жыл уақыт  �т іпт і . 
Mкінішке қарай,  күні 

 бү гінге дейін тарихшы ғалымдар тара-
пынан ұлы жырау шығармаларындағы 
тұнып тұрған қазақ тарихын зерт-
теу, зерделеу, жариялау, к�пшілік 
игілігіне айналдыру ісі әлі күнге дейін 
�з дәрежесінде қолға алынған жоқ. 

Ал,  шындығында,  Мұраттың 
«Үш қиян», «Сарыарқа»,  «Шалгез», 
«Қазтуған», «Қарасай-Қази», «Орақ-
Мамай», т.б. толғауларында қазақ 
халқының 5-6 ғасырлық тарихы асқан 
шеберлікпен баяндалады. Оның 
жырларындағы тарихи оқиғалар мен 
тұлғалар, жер, су, қоныс, жайылым, 
�ріс, құдық аттары – әлі күнге дейін 

жолдардың �зінде шешілмес құпия 
сыр жатыр. Екі келіп, екі кеткен халық 
кім? Бұл �те ойландыратын сұрақ. 
Ақынның қай с�зін құптаймыз. Жеті 
жұрт ұғымын енді, алты жұрт ұғымымен 
ауыстыру керек пе? Қалай болғанда 
да бұл халықтардың барлығының да 
мұсылман болғаны анық.

Ақынның соңғы «алты жұрт» 
ұғымы, белгілі ақынымыз Шынияз 
Ша найұлының «Жаңа Низам» тол-
ғауында кездеседі:

Алты жұрт Асанменен анық кетті,
Жетеу деп білмегендер жалғап еді,
Еділден қара табан қалмақ босып,
Қозғаған ноғай артын солар еді.
Бұл жыр жолдары Еділ мен Жайық 

аралығын алты жұрт мекендегенін 
дәлелдей түседі.

Сондай-ақ Шынияз ақынның 
қалған жыр жолдарында да «жеті жұрт» 
ұғымы к�п кездеседі. Мысалы:

К�к Нарын жаман болса енді болды,
М�р ұстап, қағаз жазған шенді болды,
Алдырып жеті жұртты бізден бұрын,
Бишара қалғандарға үлгі болды.
Соңғысы ойлап тұрсаң жалған екен,
Жеті жұрт бізден бұрын алған екен, – 

деп жырлайды.
Осы жерде жеті жұрт ұғымына 

�лкетанушы Берік Қорқытов берген 
түсініктемені келтіре кетсек: «Ал-
тын Орда хандығында мекен еткен 
негізгі ұлттар бүгінгі тілмен айтқанда 
түрікпен, �збек, қазақ, қырғыз, татар, 
башқұрт. Басқалары к�шіп, қонған 
жерлерінде қалып қойып қазақтың ескі 
жұртына екі келіп, екі кетуі де ғажап 
емес.1990 жылы «Қазақ әдебиеті» 
газетінің 14-ші қыркүйектегі санын-
да Ш.Құдайбердіұлының «Қазақтың 
қайдан шыққаны» деген еңбегі жария-
ланды. Еңбекті Шәкәрімнің «Түрік, 
қырғыз- хәм қазақ хандары» деген 
1911 жылы Орынборда басылып 
шыққан кітабынан алып жариялатқан 
жазушы-ғалым Қ.Мұхамеджанов. 
Сол еңбегінде Шәкәрім былай деп 
жазыпты: «Жошы нәсілінен Mзбек 
хан мұсылман болғанда барша Жошы 
ұлысы �збек атанып онан кейін Dз 
Жәнібек ханға еріп, Ноғай ханынан 
б�лінгенде қырғыз-қазақ атанған 
елміз. Ол кезде ол атпен атанған ел 
жалғыз ғана біздің үш жүздегі қазақ 
емес, к�п ел еді. Оның к�бі отырықшы 
�мірге кіріп, әр жерге барып, бір 
 талайы ноғай, башқұрт атанып, бір 
талайы �збек, сарт атанып кеткен. 
Ақырында қазақ деген ат бізде қалған». 
Онда Мұраттың айтқаны дұрыстыққа 
шығады. Дегенмен, бұл әлі анығы 
ашылмай жатқан тың мәселе. Мұны 
анықтау әдебиетшілердің емес, 
тарихшылардың міндеті.

Қорытындылай келе, жеті жұрт 
біздің тұжырымдауымызша: ноғай, 
қалмақ,  башқұрт,  татар,  �збек, 
қарақалпақ, қазақ. Жеті жұрт ұғымын 

«Ақт�бе мен Қорғанша
Асан қайғы бабаның
Қызыл тастан үй салдырып,
Он жыл тұтас отырып
Dңгіме құрып кеткен жер».
А с а н  қ а й ғ ы  С ә б и т ұ л ы  ( Х І V 

ғасырдың ақыры – ХV ғасырдың басы) 
– мемлекет қайраткері, ақын, жырау, 
би, философ. Ол Керей мен Жәнібек 
хандардың ақылшысы болған. Dкесі 
Сәбит Арал �ңірінің Сырдария 
жағасын мекен еткен. Қызылорда об-
лысы Шиелі ауданында «Жеті әулие» 
қорымындағы Асан ата кесенесі, Асан 
қайғы мазары делінеді. Асан қайғы 
заманында Алтын Орда ыдырап, 
оның орнына Қырым, Қазан, Mзбек 
хандықтары пайда болды. Ноғай ор-
дасы тарап, Қазақ хандығының  тарих 
сахнасына шығу кезеңі хандықтар 
арасындағы қым-қиғаш талас-тартыс-
ты аласапыран кезеңмен тұспа-тұс 
келді. Асан Қайғы ұсақ хандарының 
басын біріктіріп, іргелі ел етпек 
болған Керей, Жәнібек сұлтандарды 
жақтайды. Шу мен Арал аралығында 
Қазақ Ордасы құрылған кезде Асан 
Қайғы жаңа мемлекеттің ұраншысына 
айналады.

«Үш Қиян» толғауында Асан қайғы 
елдің ақылшысы ретінде айтылады. 
Жырда әрқашанда халықтың мұңын 
жоқтайды. Асан қайғының Атырау 
�лкесінде Қорғанша қалашығында 
қызыл тастан үй салдырып, он жыл-
дай мекен еткені жырланады. Кейін 
жұртты бастап, Тесіктаудан �тіп 
ж�неледі дейді.

Қазтуған Сүйінішұлы (шамамен 
ХV ғасырда �мір сүрген) –  жырау, 
ж о р ы қ  ж ы р ш ы с ы ,  қ а з а қ  э п о -
сын жасаушылардың бірі. Қазтуған 
жыраудың артынан �мір, болмыс 
туралы, атамекен, туған ел жай-
лы және әскери тұрмысқа қатысты 
сан алуан жырдан құралған мол 
мұра қалған. Бірақ жырларының 
к�пшілігі сақталмаған. Бізге жет-
кен шығармаларынан қазіргі кезде 
«Бұдырайған екі шекелі», «Алаң да 
алаң, алаң жұрт», «Белгілі биік к�к 
сеңгір» деп аталатын үш толғауы ғана 
бар. Алайда аталған үш шығарманың 
�зі-ақ Қазтуғанның қазақ әдебиет 
тарихынан орын алуына себеп негіз 
болады. Қазтуған жырлары алғаш 
рет Ғ.Мұштақовтың «Шайыр, яки 
қазақ ақындарының басты жырлары» 
деген кітабында басылған. Кейіннен 
«Ертедегі әдебиет нұсқалары», «Алдас-
пан», «ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ 
поэзиясы», «Бес ғасыр жырлайды» 
атты жинақтарда жарық к�рген.

М ұ р а т  а қ ы н н ы ң  « Қ а з т у ғ а н » 
 жы рында Қазтуғанның Жайық пен 
Еділ арасын, Тайсойған мен Қарабау 
�ңірлерін, Қабыршақты мен Қара-
суды, Дендерден бергі баурайды мекен 
еткенін айтады. Қазтуған елді �зге 

Тама руынан шыққан. Оның шығу тегі 
ж�нінде шежіре-аңыздар к�п, сондай-
ақ «Шора батыр» және «Нәріктің ұлы 
Шора» атты жыр-дастандар халық жа-
дында сақталып, хатталған. Осы әдеби 
мұралар мен орыс жылнамаларында 
ХV-ХVІ ғасырларда Тама руының 
Қазан қаласы маңын жайлағаны баян-
далады. Туысқан татар халқы да Шора 
Нәрікұлы мен оның әкесі Нәрік ханды 
Қазан қаласының тарихында елеулі із 
қалдырған қаһармандар ретінде тани-
ды. Олар �мір сүрген кезең айбынды 
Алтын Орда мемлекеті ыдырап, Еура-
зия кеңістігінде бір-бірінен оқшаулана 
бірнеше мемлекеттік бірлестіктер – 
Қазан, Ноғай, Астрахан бой к�терген 
бұлағай уақиғаларға тұстас келеді.

Орыс тарихшысы Н.Карамзиннің 
еңбектерінде ағайынды Нәрікұл-
дарының 1546 ж. 26 тамызда Қазан 
қаласын Мәскеу басқыншыларынан 
қорғауға қатысып, ерлікпен шай-
қасқандары айтылады. Жалпы  Ресей 
құжаттарында Шора Нәрікұлы «князь» 
деп к�рсетілген. Демек, ол Қазан 
хандығының ел билеу саясатына 
тікелей араласып, ханға тікелей ықпал 
еткен «қараша» атты ақсүйектер тобы-
на жатқан. Оны Шора Нәрікұлының 
Шах-Dлиге қамқор болып, жаудан 
қорғауы, орыс патшасына елшілікке 
баруы дәлелдейді. Dдетте «қараша» 
атағы әр рудың ең таңдаулы әулет 
�кілдеріне беріліп, ұрпақтан ұрпаққа 
мирасқорлық жолмен ауысып отырған. 
Қазақ шежіресі  бойынша Шора 
Нәрікұлынан Шотқара, Есенгелді, 
Жабал, Ж�гі �рбиді. Ал Есенгелдіден 
Аташал, Аташалдан Торым, Одан 
Базарқұл, Базарқұлдан К�кі, К�кіден 
атақты Есет тархан туады.

Ш о р а  б а т ы р  ж а й л ы  т а р и х и 
аңыз, әңгіме, жыр �те к�п.Қазіргі 
таңда Шора Нәрікұлы атында Орал 
қаласында к�ше бар.

Жаңбыршыұлы Телағыс – ноғайлы 
батыры. Мұрат «Қырымның қырық 
батыры» жырын жырлаған жырау. 
Сол жырдың басты кейіпкерлерінің 
б і р і  –  о с ы  Т е л а ғ ы с  б а т ы р .  О л 
жырда, Телағыстың жасы он бес-
ке толғандығы, қалмақтарға қарсы 
шыққысы келетінімен басталады. 
Қалмақтың ханы – Бегенге қарсы Орақ 
пен Мамайдан басқа Мұсаның отыз 
ұлымен аттанады. Телағыс  Бегендей 
қалмақтың ханын жекпе-жекте жеңіп, 
қалмақ шаһарын мұсылман дініне 
кіргізеді. Бірнеше жыл �ткен соң, 
Жаңбыршы батыр �луге таянады, 
қасына Мамайды шақырып алады. 
Сонда Жаңбыршы Мамайға Телағысты 
тапсырады. Жаңбыршы қайтқаннан 
кейін, Телағыс Мамайдың қарындасын 
алам дегенде, Мұсаның отыз баласы 
қарсы болады. Телағыстың Аққозы 
деген жылқышысы келіп, Мұсаның 
 балалары �лтірмек боп жүргенін, сақ 

ры арқа» толғауының басты кейіп-
керлерінің бірі – ер Есболай.

Ол – жоңғарлар мен қалмақтарға 
қарсы талай қанды жорықтарға қаты-
сып, Кіші жүз аумағын жаудан азат 
еткен, Байұлы руларын ата жұртқа 
қайтадан қоныстандырған, аштық, 
жұт жылдары халыққа қол ұшын беріп 
Атымтай жомарт атанған тарихи тұлға. 
Бұл ж�нінде Мұрат:

Бұл жерге содан кейін қазақ қонған,
Dдірә талай жұртқа азап болған.
Бас қосып Кіші жүздің ақсақалы,
Бойына үш қиянның қарап қонған.
Екі адам қарай шыққан ауылынан,
Кеңесіп Dлімұлы, Байұлынан.
К�зіммен к�ргенім жоқ ешбіреуін,
Айтамын бұрынғының дабылынан.
Есболай, Кете Dжібай қарай келген,
Қасына батыр Жары Шотан ерген.
Dжібай Сарыарқада қыстап қалып,
Керелді Есболай бай белгілеген, – 

дейді.
Есболай �зінің үзеңгілес жолдас-

тары Кете Dжібай, Адай Шотанмен 
біріге отырып, әрбір ұлыс, руларға жер 
б�ліп, қоныстандырумен шектелмей, 
ең бастысы, атамекенді қалмақтардан 
тазарту ісіне тікелей араласқан. Мұрат 
толғауларында кеңінен жырлана-
тын Есболай ұрпақтары атасының 
ерлік дәстүрін қатаң ұстанған, оларда 
кемінде жеті атасына дейін батырлық, 
шешендік, билік үлгісін үзбестен 
жалғастырып келген.

Б е л г і л і  � л к е т а н у ш ы  С а б ы р 
Ғабдолкәрімұлы атап к�рсеткендей, 
Итемгеннің Қарасы Сырым зама-
нында патшаның отарлау саясатына 
белсенді қарсылық к�рсеткен батыр. 
Қараның Есеті – белгілі би, ақын-
жырау, алшынның үш Есетінің бірі. 
Есболайдың ш�бере, ш�пшектері 
–  Құлбарақ,  Жапарберді  (Дәрі 
қауымында жерленген), Жұматай, 
Дәрі, Кебіс, Құлшар жоңғарлармен, 
Маңғыстау түбегі үшін түрікпендермен 
болған қанды шайқастарға қатысқан 
атышулы батырлар. Есболайдың ерен 
ерлігі, қара қылды қақ жарған әділ 
билігі оның қисапсыз байлығымен 
қатар аталады. Есболай заманын-
да �з байлығымен тек ет жақын 
ағайындарымен ғана емес, бастарына 
ауыртпалық түскен, жұтқа ұшырап, 
тігуге тұяғы қалмаған бүкіл әлеуметпен 
б�ліскен жомарт адам болыпты. «Аққа 
құдай жақ» дегендей Есболай әулетінің 
атадан балаға мұра болып келе жатқан, 
аңызға айналған байлығы советтік 
дәуірге міні құрамай жетіпті. Алайда 
кешегі байларға аш қасқырша шапқан 
заманда мал-мүлкі талан-таражға 
түсіп, тағдыры тәлкек болған Құрық, 
Дәулетияр, Қарағұл,  Байбосын, 
Тәлкен секілді Қарабау �ңірінің ірі 
байлары Есболай әулетінің ұрпақтары 
к�рінеді. Қаратоқай Есболай әулетінің 
тектілігін Мұрат М�ңкеұлының мына 
жолдарынан аңғаруға болады:

Табылды Итемгеннен Қара туды,
Қалдыбай, Қабыл, Мәтен және туды.
Ар жағы Есболайдан бермен қарап,
Аузына әлі жұртты қаратулы.
Кісіден қолын жайып бата алмаған,
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«Қырық жыл қырғын болса да ажалды 

�леді», Құдайдың қаққаны шығар, 1943 
жылғы сәуірден 1945 жылғы мамырға 
дейінгі аралықта «даласы қанға б�ккен, 
сұр аспаны �лім т�ккен» сұрапыл соғыста 
бірде-бір оқ тимеген, тіпті қарсы келіп, 
арпалысқан неміс винтовкасының сүңгісі 
д�п тимей де аман қалған. Тек, мина 
жарылғанда жарықшақтың салдары-
нан құлағы тосаңдау болып қалғаны 
болмаса, оқ пен оттың ортасынан дін-
аман шықты. «Майданның шебінде емес, 
шетінде жүрген шығар, оқтың �тінде емес, 
от тимейтін жерінде жүрген шығар» деуге 
еш келмейді. Ардагер соғыс туралы бір 
әңгімесінде мынадай жайтты баяндаған-
ды. «Майданға кірген алғашқы кезең. 
Бір күні командир шақырып алып, «Ат 
белінде �скен қазақсың» деп түн орта-
сында орманға барлауға «Тірі болсаң таң 
атқанша оралғайсың!» деп атқа қондырып 
жалғыз �зімді қоя берді. Атты ақ к�бік 
қылып таң ағара жеткен күннің ертесіне 
ердің астына қалың пакет салып, «Мынау 
құнды құжат. Фашистердің к�зіне түсіп 
қалудан абай бол. Жау шебіндегі полкке 
аман жеткізгейсің!» деп бұйрық берді. 
Тапсырманы орындап қайтып келгенде 
командир қолымды алып, «Жарайсың, 
сенімнен шықтың!» деп арқамнан қақты 
да, «Сені сынап едік, бұл жай ғана қағаз 
болатын» деп еді...

Жұмабек қария, жалпы соғыс  туралы 
әңгіме к�п айта бермейтін. «Соғыста 
әскери құпия к�п. Жеңіске жетуге сол 
құпиялардың ықпалы �те зор болды. 
Оның бәрін тізе берсең, несіне солдатсың! 
Бір ғана нәрсені айтайын, сол соғыс 
жылдарында аяз сұрапыл болды. Мен 
тіпті кейде �зімнен-�зім отырып ойлай-
мын, әй, осы немісті жеңген солдаттың 
қаһармандығымен ғана емес, жан шыдат-
пас аяздар шығар. Себебі к�з алдымызда 
құшақ жетпес емен, бәйтеректер қарс 
 айырылып жатты» деп отыратын. 

Бір жолы жас солдатқа кезекті тап-
сырма берілді. – «Фашистер басып алған 
деревнядағы клубқа орныққан немістерге 
жіберді. Барсам... Мына жақта соғыс 
жүріп жатыр... Ал олар жайбарақат кино 
к�ріп отыр. Бұл кезде мені соғыс шира-
тып, кез келген нәрседе, кез келген жерде 
ойымды игеріп алуға, бойымды жинап 
алуға қалыптасып қалғанмын. Mзіме 
берілген тапсырма бойынша сол жердегі 
еден жуатын швабра мен шүберекті алып, 
сыбдырымды білдірмей сытылып бара 
жатқанмын. Дәл есік к�зіне келгенімде 
қарсы алдымнан дәу фриц шыға келді. 
Мен де шағын денелі емеспін. Бетпе-бет 
келдік... Не керек, қолға түстім!... Біттім!» 
деп ойладым. Ол мені бір б�лмеге алып 
барды, с�йтсем әлгі фриц немістің жоғары 

Қаралы қағаз жіберіп, 
Қаншама қайғы салды оттар.
Барады үнсіз түнеріп,
Соғыстан қайтқан солдаттар!

...Сол соғыстан көп солдат қайтқан 
жоқ...
Оралғандардың көпшілігі осы күнде 
алды 100-ге жақындап, келместің 
кемесіне мініп кетіп жатыр. Сол 
ардагерлердің бірі – Жұмабек 
(Юнус) Райымқұлов. Өмір бойы 
ауылда механизатор, комбайншы 
болған еңбеккер биылғы қаңтар 
 айында 96  жасында дүние салды. 
Қарт ардагер бейбіт күнде әскерде 
опат болған Мейірбегінен басқа 
5 ұлы мен 2 қызынан немерелі, 
шөберелі, жиенді, жиеншарлы, 
30 немере, 34 шөбере 4 шөпшегін 
өсіріп-өндіріп, аттанды. Ол – 
Үшаралдағы Отан соғысынан 
қалған солдаттардың сарқыты, яғни 
соңғысы еді...
Ақсақалды армансыз өтті деуге бол-
мас, дегенмен, Отан-Ананың, туған 
халқының алдында бір перзентіндей 
парызын орындап кетті. 17 жасын-
да Жамбыл қаласының түбіндегі 
жылқы  зауытынан, бүгінгі Қараой 
 ауылынан соғысқа алынды. Жесір 
анасын, екі қарындасын жыла-
тып, әкесіз бозбала кәмелетке 
толмаған шағында от жалынды 
соғысқа асығыс аттандырылды. 
Қан майданға есімі өзгертіліп, жасы 
үлкейтіліп 1922 жылы «туған болып» 
кете барған ол, егер, сол құжатқа 
сенсек, биыл 99 жаста болар еді...

шенді әскери қызметкері екен. Жанын-
да тілмашы бар. К�п сұрақ қойды... Бір 
кезде мені фильм аяқталған залға алып 
кірді. Қинаған да жоқ, қыстаған да жоқ. 
К�зім бақырайып к�п отырдым. Бір кезде 
қалай ұйықтап кеткенімді қайдам, к�зімді 
ашсам �зім ғана отыр екенмін. Есімді 
тез жинадым. Айналамды шолсам, ана-
дай жерде доп жатыр! Атып тұрып допқа 
ұмтылдым. Алдында жай домалатып жүр 
едім, қыза келе к�сілте теуіп кеткенімді 
байқамай қалыппын. Mз-�зіммен мәз 
болып жүргенде ту сыртымнан біреудің 
қадала қарап тұрғанын сезіндім. Абай-
лап, бұрылсам, фриц пен тілмаш есіктің 
аузында тұр! Жасымды, соғысқа қай 
р е с п у б л и к а д а н  ш а қ ы р ы л ғ а н ы м д ы 
сұрады. Фриц басын шайқады. С�йтті 
де қасындағы тілмашқа әлдене деді. Ол 
маған қарап орысшалап «Швабра мен 
шүберекте шаруаң болмасын. Осы тұрған 
жеріңде тез қайт!» деді. Құтылғаныма 
қуанып, ж�неп бердім. Қаруластарыма 
жеттім. Командирлерімнің к�зі атыздай. 
Мен еден жуатын құралдарды алып келе 
алмағаныма қысылып тұрмын. С�йтсем... 
Несін айтайын, кейін білдім, мен сол 

сиыр фермасында сүт таситын ат айдау-
шы болып орналасты. Жұмабек – Юнус 
(Юра) осы жерге сіңе келе қарашай қызға 
үй ленді. Келесі 1952 жылы к�ктем туа дү-
ниеге қыз бала келді. 

Тағдырдан ба, адамнан ба, Жарат-
қанның �зі біледі, жас сәбиді құндақтаулы 
күйінде анасы әкесіне тастап, ұшты-күйлі 
жоқ болып кеткен. Жас әке қызының 
анасының дерегін еш жерден таба алмаған. 
Солайша, жаңа туған баланы бауыры-
на басып жалғыз �зі қала беріпті. Ат-
арбаға бірнеше флягты тиеп, кішкентай 
б�бегін құшағына алып, орман шетіндегі 
сиыр фермасынан хуторға сүт тасиды. 
Кішкентай қыз солайша әкенің бауырын-
да, арбаның үстінде екі-үш жасқа келеді. 
«Мен ес біліп қалғанмын, әкем бұл кезде 
механизатор болып жұмыс істеп жүрді. 
Сол хуторда күйеуі соғыстан оралмай 
қалған Мария атты орыс әйел тұратын. 
Мені күн суытқан кездерде әкем сол 
Марияға қалдырып кетіп жүрді. Кейде 
үйде �зім де жалғыз қаламын. Сондай 
күндердің бірінде балалармен бірге шо-
мыламын деп хутордағы Терек �зеніне де 
ағып кете жаздадым, к�п ұзамай әкем мен 

Келсе, қызы орнында жоқ. Dрлі-берлі іздеп 
еді, таппады. Жан ұшырғанның к�кесі енді 
басталды. Қолы кружкаға қарысып қалған, 
«Юлия, Юлечка!» деп шыр-шыр етіп, ва-
гон-вагонды сүзіп келеді. Составтың соңғы 
вагонында тамбурда шырқырап жылап 
тұрған қызын тауып, әкелі-балалы екеуі 
құшақтасып еңіреп жылады. 

...Жеті күн жүріп поезбен Жамбылға 
түнделетіп жетті. Бұларды вокзал басынан 
немере ағасы, жеңгесі және хат жазғыш 
Жәмила үшеуі күтіп алды. Одан, жүріп 
отырып шалғайдағы Түгіскен  совхозында 
т ұ р а т ы н  Ж ұ м а б е к т і ң  қ а р ы н д а с ы 
Орынкүлдің үйіне келді. Бұл жерде кіші 
қарындасы Жаңыл да тұрады екен. Екеуі 
де үйлі-баранды. Анасы Баян бұл күнде 
қайтыс болып кеткен екен. 16 жылдан соң 
оралған Жұмабек пен кішкентай қызының 
алдынан бір ауыл емес, сол маңдағы аймақ 
түгел шығып қарсы алды. Ағайындары 

Сот залында еңіреп тұрған анасын к�ріп 
елжіресе де, кішкентай қыздың «Dкеммен 
қаламын» деген бір ауыз с�зін шешімге 
алып, Кәмиланы Дағыстандағы екінші 
анасынан екінші рет айырды. Мария 
жылап тұрып: «Бермесең берме, бірақ 
қызымның атын �згертпеңдерші» деп 
�тінді. Солайша, т�лқұжатында «Раимку-
лова Юлия Юнусовна» болып қала берді. 

...«Обалы не керек, анамнан алып 
қалған ауыл адамдары мені «Айналайын-
мен» �сірді. Ешкімнен к�ңілім қалып, 
ешкім ренжіткен емес. Бәрі мені жақсы 
к�рді. Тіпті күйеуімнің анасы «Осы қызды 
маған келін етіп түсір» деп ықыласы 
қатты құлапты. Мен тұрмысқа он сегізге 
толмай шықтым. Бақыт мені аяқ асты 
алып қашты. Кавказда жүргенде «Папа» 
еді, Үшаралға келген соң «Жәке» атап 
кеткен әкем: «Құндақтаулы күніңде 
қолымнан түсірмей, қатарға іліккенде 

жақтан оралмауға тиіс екенмін. Мені сол 
фрицтің аман жібергеніне әлі таңмын. Ба-
ласынды ма екен... Dлде... Dй, білмеймін... 
Қайдам». 

Тіпт і  Жұмабек атай немістерге 
тұтқынға түсіп те азап шеккен. Ай-
туынша, камераға кіргізіп екі қолын 
тізесіне қойғызып, басын еңкейтіп, белін 
бүкірейтіп ұзақ уақыт үш бүктетілген 
күйінде, не отырғызбай, не жатқызбай 
қинаған. Басын к�терейін десе т�бесі, 
белін жазайын десе арқасы, қозғалайын 
десе қос бүйірі, отырайын десе жамбасы 
ұшын жоғары қаратып қағып қойған істік 
темірлерге тиеді. Міне, осындай азап-
тар мен сынаққа т�зген сержант 
Жұмабек (Юнус) Райымқұлов 
с о ғ ы с т а  2 0 0 - д и в и з и я н ы ң 
6 4 8 - а т қ ы ш т а р  д и в и з и я с ы 
полкі құрамында Смоленск 
қаласында шайқасқан. 1944 
жылы 26 маусымда азат етілген 
Беларуссияның Витебск қаласы 
үшін болған шайқасқа қатысып, 
« Е р л і г і  ү ш і н »  м е д а л і м е н 
 мара патталды.  Польша жеріне 
келгенде 200-дивизия Висла 
�зенінің бойындағы Краков 
қала сын азат етті. 1945 жылы 
1 сәуірде Гданьск қаласына 
майдан салуға кірді. Сол жолы 
«Жауын герлік даңқ» медаліне 
ие болды. Кеңес жауынгерлері 
құрамында Одер �зені жағасындағы 
ұрысқа да қатысты. Берлинді азат ету-
ге атсалысып, «Берлинді алғаны үшін» 
медалімен марапатталды. Солайша, 
жеңісті Германияда қарсы алды. Соғыс 
кезіндегі әскери тәртіпке сәйкес майданға 
кештетіп келген жауынгерлер сол елдегі 
әскери б�лімшеде қызмет етуге тағы да екі 
жылға қалды рылды. Штейндель, Магде-
бург, Лейпциг қалаларында тапсырмалар 
орындады. 

ЖЕТІ ЖАСАР ҚЫЗЫН 
КАВКАЗДАН ЖЕТЕЛЕЙ ЖЕТТІ

...Жанында екі майдандас қаруласы 
бар, бірі армян, екіншісі кавказдық жігіт, 
үшеуі Германиядағы қосымша әскери 
борышын �теп болғаннан кейін жұп 
жазбай Кавказға аттанады. «Мынадай 
сұрапыл соғыста енді Қазақстанда да 
тірі қалған пенде жоқ шығар, анам мен 
қарындастарым, туыстарым да неміс 
басқыншыларының құрбанына айналған 
болар» деп топшылаған жиырмадағы жас 
жігіт қандык�йлек достарымен бірге Қап 
тауы асты. Дәм бұйыртып Дағыстанның 
Красный Партизан хуторына табан тіреді. 
Dскердегі Юнус атына ұйқастырып Юра 
аталып кетті. Dртүрлі жұмыс атқара жүріп, 

Мария бас құрады. Мен «мама» деп бірден 
бауыр басып кеттім. Т�рт б�лмелі үйіміз 
болды, тұрмысымыз тәуір...».

Күндердің күнінде Жұмабек алыстағы 
ауылда қалған немере ағасының Жәмила 
деген қызынан хат алады. С�йтсе олар 
«Социалистік Қазақстан» газетіне хат 
жазып, Райымқұлов Юнустың дерегін 
біліп беруге к�мек сұрап, Москва арқылы 
іздеу салып жүріп бұның мекенжайын 
анықтайды. Жас қазақ елден келген хатқа 
елең етсе де, ниетін бұра қоймайды. 
Бірақ келген хаттардың барлығын жинап 

Жұмабекті хан к�теріп үйге алып 
кетсе, қасы-к�зі қиылған, пісте 
мұрын, қысқа к�йлек киген 
қуыршақтай қызды қызық 
к�ріп балалар ортаға алды. 

...Ағайын Жұмабекті ауылда 
қалуға үгіттеді. Кавказдық қазақ 
жігіті к�нгісі келмейді. Бұл 
кезде ол қазақшаны ұмытуға 
айналған. Дегенмен түйсік 
бар. Дағыстанда тұрмысы да, 
жұмысы да жақсы, үй-күйі, 
әйелі де күтіп отыр, оның үстіне 
қызы қазақша мүлдем білмейді. 

Қанша айтса да, кім не айтса да 
бас шайқаумен отырған. Осы кезде 

үлкендердің бірі «Ит тойған жеріне, 
адам туған жеріне» дегенді түсіндіріп еді, 
Юнус (Юра) селт етіп, «Останусь!» деді. 
Еңбек демалысына тиесілі екі ай да �тті. 
Үшаралға қоныс теуіп, жұмысқа орна-
ласты. Юлияның атын Жәмилаға ұқсас 
Кәмила деп атай бастады. 

Жамағайындарының бірі Ырысмахан 
ауылдың қадірлі ақсақалы Dбіл қарияның 
бойжетіп отырған қызы Кенжеайымға 
құда түсіп, күзге салым жедел үйлендірді. 
Кәмиланы мектепке берді. Мұғалім 
Қыдырәлі Жетібаев Юлия – Кәмилаға 
түске дейін сабақ берсе, түстен кейін 
қазақша үйретті. Бұл 1959 жыл еді. 

Арада бір жыл �тті, бұларды іздеп Кав-
каздан Мария келді. Қаратау қаласынан 
қасына бір орыс әйел алып Үшаралға 
жетті. Күйеуінің қайтпайтынына к�зі 
жетті де, қызды �зімен алып кететінін 
айтты. Алайда ауыл Кәмиланы үйден-
үйге жасырып, кавказдық анасына жу-
ытпады. «Кластас тарым да мені мамама 
жақындатпай, қанша жыласам да ортала-
рынан шығармай қойды» дейді ол бүгінде. 
Содан, Мария Жамбылға келіп, қызын 
алуға сотқа береді. Бұл кезде Кәмила бо-
лып қазақшаға тілі сына бастаған Юлияға 
туысқандары: «Сот сұраса әкеммен 
қаламын деп айт» деп үйретіп қойған. 

қасымнан қалдырмай жүріп едім. Бойжетіп 
қалғаныңды да аңдамаппын ғой. Неге сон-
ша ерте кеттің? Қайтемін, бақытты бол!» 
деп, маған к�рсетпей к�легейлегенімен 
к�зінің жасын қайта-қайта сүртіп отырды. 
Бүгінде �зім де балалы-шағалы, немере-
ш�берелімін. Жазда жәкем коронави-
рус дертіне шалдығып, �кпесі қабынып, 
қатты ауырды. Құдай сақтап, одан жақсы 
айықты. Дегенмен, сол дерт әлсіретті ме 
деймін.

Расында, мені ешқашан қасынан 
тастамаған әкем осы жолы артына қалды-
рып тастап кетті. Түсімде қарсы алдымнан 
соққан �кпек желге қарамастан, жәкем 
белгісіз бағытқа кетіп бара жатыр екен. 
Ізінен қалмай жүгіріп жетіп қолы  нан 
ұстағанымда маған қайырылып қа ра-
мастан, қолымды сілкіп тастап, «Сен қал!» 
деп адымдап жүріп кетті, мен қал шиып 
тұрып қалдым... Мені Алматыда опе  рация 
столына алған сәтте әкем үзілген екен...». 

ҚОС ҚАРИЯ ҚОС ҮЙДІҢ ҚАРТ 
ҚЫРАНЫНДАЙ ЕДІ...

Жұмабек атаны әулетімізбен «Жәке» 
дедік. Бұл, біріншіден, біздің ауылда 
құрметті адамға қарата айтылатын с�з. 
Екіншіден, қазақы ғұрыпқа сай жолы 
бойынша әулетімізге жезде болып келеді. 
Ол кісілер мен біздің үй 60 жылдан астам 
ата к�ршіміз. Dке-шешеміздің, әжеміздің, 
шешемнің әке-шешесінің к�зін к�рген 
к�нек�з. Жыл сайын 9 мамыр күні жан-
жақтағы бала-шағасы �рен-жаранымен 
және ауылдың үлкендері майдангерге ар-
найы келіп сәлем беріп, «Жеңіс күнімен» 
құттықтауға жиналады. 

Ол үйдің анасы Кенжайым апамыздың 
қайтқанына биыл 23 жыл, біздің анамыз 
Мейіркүлдің о дүниелік болғанына 13 
жыл. Қосағының артында қалған қос 
қария Жұмабек пен Т�лен қос үйдің қарт 
қыранындай еді. Ауыл арасында алқалы 
жиын, ас-той болса, т�ріне қоңсылас қос 

жерт�леге жасыра берген екен. Арада 
екі-үш жыл �теді. «Мені мектепке апа-
рамыз деген жылы, атауы қалай екенін 
білмеймін, Дағыстанның бір қаласына 
қоныс аудардық. Сентябрьде мамам фор-
ма кигізіп, жайқалтып мектепке алып бар-
ды» дейді қызы. Не керек, Юлия бірінші 
 класты бітірген жылы әкесі жұмыс орны-
нан екі жылдық еңбек демалысын алып, 
жазда Қазақстанға жол тартады. Бұларды 
Мария �зі поезға шығарып салды. Алайда 
Дағыстанға енді қайтып оралмайтынын 
сол жолы үшеуі де білген жоқ... Кішкентай 
Юлия жол бойына терезеге жабысып, 
түйелерді к�ріп таңғалумен болды.

Талайлы тағдыр талай мәрте сынаққа 
алған Жұмабекті сол жолы жылата жаз-
дады. Қызы «ш�лдедім» деген соң, шыр 
айналып, вагон-вагонды аралап, су сұрап, 
кезіп кетті. Таба алмады. Ұзақ жүріп, 
кезекті станцияға жеткенде перронға 
шығып, зорға дегенде су тауып, енді жете 
бергенде поезд қозғалып кетті. Бір қолында 
жарты кружка су, екінші қолымен жанта-
ласа жармасып, тамбурға тұяқ іліктірді-ау. 

Жұмабек қызы 
Юлиямен

ЖӘДІГЕР

Қазақтың к'не аспаптарын қайта 
жаңғыртуда к'рнекті этнограф ғалым, 
'нертану ғылымының кандидаты  Болат 
Шамғалиұлы Сарыбаевтың еңбегі ұшан-теңіз. 
Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік 
консерваториясының ұстазы бола жүріп, 
еліміздің түрлі аймақтарынан к'не аспаптар-
ды тауып, оларды зерттеп, жетілдіріп, орын-
дау әдістерін меңгерді, шәкірттерін баулыды. 

Б.Сарыбаевтың үйі ғажайып музыкалық 
мұражайға айналды. Ол жинаған аспап тар 
саны үш жүзге жеткен. Зерттеуші сол  жылдары 
�зі жинаған аспаптарды насихаттау үшін 
консерватория студенттері арасында к�не 
ұлттық музыкалық аспаптардан ансамбль 
ұйымдастырды. 

«Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ – дом-
быра» деп ақын жырлағандай, халқымыздың 

ғасырлар бойы жинақталған ұлттық құндылығы 
мен дүниетанымын дәл сипаттап жеткізе ала-
тын аспаптың бірегейі қоңыр үнді домбыра 
екені даусыз. Домбырадан басқа халқымыздың 
музыкалық аспаптарының даму деңгейі кеңестік 
кезеңде кенжелеп қалды. Осы олқылықтың ор-
нын толтыруға к�п үлес қосқан Болат Сарыбаев 
аспаптарды ойнау тәсіліне қарай мынадай түрге 
б�леді: үрлемелі, ұрмалы, сілкімелі, ысқышты, 
ішекті, шертпелі, тілшекті.  Қазақтың қыл 
қобызын жетілдіру,  оркестрге бейімдеу үшін  
үш ішекті сым қобыз, кейін т�рт ішекті при-
ма қобыз деп атап, скрипканың диапазондық 
деңгейіне жеткізді.  Осы екі аспаптан басқа 
 Ахмет Жұбанов оркестрге енгізген  к�птеген 
ұлттық аспаптарымыз кейіннен еуропалық 
үлгідегі аспаптарға айналып кетті. Сол себепті 
жаңадан таза фольклорлық-этнографиялық ан-
самбльдер ашып, к�не музыкалық аспаптарды 

дамыту,  насихаттау қажет болды.   Болат Сары-
баев консерватория к�лемінде ұйымдастырған 
ансамбльдің кәсіби сахнаға шығуға мүмкіндігі 
шектеулі еді. Сондықтан ұлттық аспаптардан 
құралған кәсіби деңгейі жоғары �нер ұжымдарын 
ұйымдастыруға баса назар аударылды.    

К�не аспаптарды кәсіби деңгейде қолда-
нысқа енгізуге тарихшы, этнограф-ғалым, 
қоғам қайраткері Mзбекәлі Жәнібеков ерекше 
еңбек сіңірді. Алғаш 1970 жылдары Арқалық 
қаласын дағы филармония жанынан «Шертер»  
фольклорлық ансамблін ашты, кейін Алматы 
қаласында Ықылас атындағы к�не музыкалық 
аспаптар музейін ұйымдастырды. Музей 
ішінен «Сазген» фольклорлық-этнографиялық 
ансамблі құрылды. 1980 жылдардың ортасын-
да Алматы облыстық  Сүйінбай  атындағы 
филармониясы құрамында  «Адырна» сияқты 
к�не ұлттық  музыка аспаптарынан тұратын 

ансамбль  ашылды. Кейіннен бұл үрдіс бүкіл 
республика аумағына тарап, барлық облыстар-
дан фольклорлық-этнографиялық ансамбльдер 
құрыла бастады.   

Бұл кезде қазақтың к�не музыкалық аспап-
тарында ойнайтын мамандар тапшы бола-
тын.  Кәсіби домбырашы, қобызшы мамандар 
осы аспаптарды бірінен-бірі үйреніп, одан 
ары дамытуға ықпал етті. Сол кезде ұлттық 
ансамбльдердің репертуарын қалыптастыруға 
ерекше мән беріліп, халық композиторларының 
шығармаларымен қатар, консерватория про-
фессорлары Мәлғаждар Dубәкіров пен Жамағат 
Темірғалиевтің �ңдеуіндегі  фольклорлық 
 туындылар к�не аспаптарға жаңаша серпін  
берді.  Сазсырнай, сыбызғы, жетіген аспаптары-
на арнап жазылған шығармалар дүниеге келді.  
Осы аспаптарды дамытуда ұлттық аспаптарда 
орындаушылар к�п еңбек етті. 

Қазіргі кезде музыкалық мектептерде оқушы-
лар дан құралған фольклорлық ансамбльдер бар. 
Атап айтсақ, Ахмет Жұбанов атындағы және Күләш 
Байсейітова атындағы арнайы музыка маманда-
рын дайындайтын мектептерде оқушылар негізгі 
аспаппен қатар, фольклорлық аспаптың бірнеше 
түрін  қосымша үйреніп шығады. Құрманғазы 
атындағы ұлттық консерваторияның «Дәстүрлі 
музыка �нері»  факультеті сазсырнай, сыбызғы, 
жетіген аспаптары бойынша кәсіби мамандар 
 дайындай  бастады. Жалпы қазір жастардың к�не 
аспаптарға қызығушылығы ерекше. Сондықтан 
атақты �нертанушы ұстаздарымыз бастап берген 
ұлы үрдіс еш толастамай, жаңа заманда да жаңғыра 
беретініне сенімдіміз. 

Ықылас НҰРҒАЛИЕВ,
А.Жұбанов атындағы арнайы 

музыка мектебінің мұғалімі

КӨНЕ АСПАПТАРДЫҢ ЖАҢАША КҮМБІРІ

қарияны қатар қондыратын. Бірақ қарт 
майдангер соңғы кездері, қарыс қадам жер 
жүруі мұң болып, қос балдағына сүйеніп 
қалған соң, к�пшілік ортаға баруды 
сирексітті. Сондықтан қатар отырған қара 
шаңырақтың ұлдары Қуаныш пен Еркін 
әкелері бір-біріне келіп тұруы оңай бол-
сын деп екі үйдің арасындағы шарбақты 
қақ жарып, есік ашып қойды. Бұрын екі 
үй бір-біріне сыртқы қақпа арқылы кіріп 
шығатын. Аталар ғана емес, екі үйдің 
кішкентайлары – К�ркем мен Мұстафаға 
тіпті жақсы болды. 

«Алыстан алты жасар бала келсе, 
алпыстағы қария келіп сәлем береді» Екі 
үйдің де үлкен қаладағы балалары келгенде 
есігі жабылмайды, дастарқаны жиылмай-
ды. Біздің әкей келіні қазанға ет салғаннан 
б а л а л а р ы н а  « А й ,  а н а  қ а з а қ б а й д ы 
шақырдыңдар ма?» дейді. Қуақы ұлы 
Қуаныш «Иә, к�ке, жездеңізді бүгінгі етке 
кеше шақырғанбыз. Түнде шықса қос 
балдағымен үшеуі осы уақытқа дейін жар-
ты жолдан асып қалған шығар» дейді әзілі 
жарасқанның әдетімен. Бір уақыттарда, 
Жұмабек атай баспалдақтың жанына 
келіп, «уа, бақырауық, бармысың?» дейді. 

Біздің әкейдің к�ршісін қазақбай 
дейтіні – жезделігін алға тартқаны. Ал 
қарт солдаттың мүшелден астам жасы 
к і ш і  к � р ш і с і н  б а қ ы р а у ы қ  д е й т і н і 
–жетпісінші жылдары біздің әкейдің 
 Талас асыл тұқымды Қарак�л қой зауыты 
болғандықтан, біздің ауылды әлеуметтік 
тұрмыстық жағынан жабдықтап отыратын 
Москвадағы, тиісті ведомствомен арадағы 
байланысты тікелей қамтамасыз ететін 
жоғары санатты радист болып қызмет 
атқарғанын алға тартқаны. Расында, сол 
жылдарғы біздің ауылдағы радиотораптың 
қуаты анау-мынау шағын радиостанцияға 
бергісіз еді. Dкемнің Москвадағы маман-
дармен саңқылдап с�йлесіп жататынын 
жұмыс орнына барған сайын к�ретінбіз. 
Ауыл к�леміндегі анау-мынау хабарлама 
да сол радиотораптан әкемнің дауысымен 
тарайтын. «Жәке, сіздің бақырауығыңыз 
Үшаралдың Левитаны» деймін. Майдангер 
басын изейді. Ілкі сәтте соғыс кезі есіне 
түсіп, атақты диктордың үні құлағына 
келетін болса керек. 

Біздің әкей 80-ге тақаған шағында 
құлағы ауырлап кетті. Бір күні майдан-
гер к�ршісі әңгіме айтқанда, қайталап 
сұрай берсе керек. С�йтсе, қарт жездесі 
«Е, бақырауық сенің де шал болғаның 
ба» депті. Онысы кешегі жас к�ршісін 
қартайдыға қимағаны болса керек...

...Алыстан жол жүріп келіп, қақпаның 
с ы р т ы н д а  т і з г і н  т а р т қ а н ы м ы з д а , 
балаларының келе жатқанынан хабар-
дар әкеміз кең ауланың ортасында құз 
басындағы қырандай басын кегжейтіп, 
біздің жақындауымызды күтіп тұрар еді. 
Таяп келгенде барып, «айналайындар» 
дейді мейірленіп. Сәлден кейін қарасаң, 
сенің келгеніңді балаларынан естіген 
к�рші үйдегі кәрі қыран қолтығының 
астындағы қос балдақты ауыр қозғап, 
саған қарай қыбырлап келе жатады. Ал-
дына жүгіріп шығып сәлем бересің. Ол 
да «айналайын» дер. Бүгінде қос үйдің 
қос қыраны қайтпас жаққа ұшып кете 
барды...

Dнебір жылдары, ауылға барғанымда, 
Жұмабек жәкем бақшасының біздің аула 
жаққа қараған бетінде, жүгерінің  сотасын 
сұрыптап отыр екен. Жақындап келіп, 
«Жәке, �зіңіздің мұқалған тісіңіздей сап-
сары, сап-сары жүгерілерді жинап отыр-
сыз ғой» деп едім, к�зін сығырайта қарап, 
«Міне, мен саған �зіңнің тісіңдей кетеуі 
жоқ аппақ жүгеріні берейін, асып же!» 
деп, отырған орнында оң жағына ошарыла 
еңсеріліп, күректей қолдарымен он шақты 
сотаны қармап, маған ұсынды. «Осы-ақ 
па?» деймін жорта қомсынып, шын ер-
келеп. «Қалжаңа қарап ал, екеуін жеймін 
деп, ұрынып, күпті болып қалма» дейді 
тоқсаннан асса да тың, санасы сергек қарт 
солдат.

Сары жүгері демекші... «Dкең �лсе де, 
әкеңнің к�зін к�рген �лмесін» деген с�здің 
қадірін, маңызын сол кісі кеткеннен кейін 
біліп жатқандаймын. Қадірлі қарияның 
мына бір қастерлі с�зі қаперімізде қалды. 
Оны біздің әулеттің балалары жатқа біледі. 
Қарт майдангер «Ақ сақалды, сары тісті 
үлке-е-н қария бол!» деп бата берер еді 
әрдайым. Қайтқанына қырық күн толған 
жоқ, қай-қайсысымыз болсақ та, сол кісіні 
аузымызға алғанда, осы батасы алдымен 
тілімізге оралады.

Раушан Т;ЛЕНҚЫЗЫ
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1974 жылы Ташкент қаласындағы 
теміржол к�лік инженерлерін даяр-
лайтын институтты инженер-механик 
мамандығы бойынша бітірген соң 
Арыс қаласындағы тепловоз депосын-
да машинистің к�мекшісі, тепловоз 
машинисі, нормалаушы болып қызмет 
атқарды. Mндірісте еңбек ете жүріп 
ізгілік, талапшылдық, жауапкершілік 
қасиеттерін бойға сіңірді. Іскерлік 
қабілеті ескерілмей қалмады, осы 
үлкен ұжымда комсомол жұмысына 
тартылып, жастардың білікті жетекшісі 
ретінде танылды. Арыс қалалық 
комсомол комитетінің алдымен 
екінші хатшысы, кейін бірінші хат-
шысы қызметін атқарған  Исламбек 
ж а с т а р д ы ң  ж і г е р - к ү ш і н  ү л к е н 
мақсаттарға жұмылдырып, қоғамдық 
шаралардың бел ортасында жүрді. 
Қашанда �зі еңбек еткен ұжымның 
мүддесін басты орынға қойып, еңбек 
адамдарының қажетін  құзырлы 
орындарға жеткізуде аянып қалған 
емес. Сол жылдары Арыс қалалық 
кеңесінің депутаты, қалалық партия 
комитетінің мүшесі, бюро мүшесі 
 болып сайланды. Бірнеше рет партия, 
кәсіподақ, комсомол съездері мен 
конференцияларына делегат болып 
қатысқан ол �зі қызмет істеген �ңірдің 
�сіп-�ркендеуіне, к�ркеюіне мол үлес 
қосты. 1981-1983 жылдары Шымкент 
тепловоз депосында аға инженерден 
осы аталған депоның басшысы лауа-
зымына дейін �сті. Осы қызметтерде 
жүріп, к�шбасшылығымен танылды. 
Шымкент қалалық және облыстық 
партия комитеттерінде бірқатар 
 жауапты қызметтер атқарды.

Уақыт талабына сай коммер-
циялық құрылымдарды, бірлескен 
кәсіпорын дарды басқарып, олар-
ды нарықтық эко номикаға бейімдеу 
 жолында еселі еңбек етті. Шымкент 
қалалық әкімдігінің ұйымдастыру-
бақылау  және кадрлар жұмысы 
б�лімінің меңгерушісі, аппарат басшы-
сы қызметтерін абыроймен атқарды. 

Dкесі Dдәһәм болса екінші жаһан 
соғысының ардагері. Прокуратура 
 саласында жемісті еңбек етті. Dкесі мен 
анасы Күлзия екеуі тәрбиелеп �сірген 
т�рт ұл, т�рт қыздан он екі немере, 
он екі ш�бере �рбіді. Исламбектің 
арғы атасы Омар би Жаңбырұлы �з 
заманының озық ойлы, к�зі ашық, 
к�кірегі ояу, елдің қамын, ағайынның 
бірлігін ойлаған зиялы адам болған. 

1999-2001 жылдары Шымкент 
қалалық әкімдігі к�ріктендіру және 
коммуналдық шаруашылық департа-
ментінде, сондай-ақ Абай ауданы ның 
әкімі қызметін атқарғанда бағдарла-
маларды іске асыру мақсатында игі 

Түркістан өңірінде Сарыағаш деген курортты қала бар. Құдіреті күшті Жаратқан жеріне де, суына 
да береке дарытып қана қоймай, халқына да қанағатшыл қасиет дәнін сеуіп, руханиятын ұлықтай 
алатын ұрпақ өсіруді нәсіп етіпті. Содан да болар, осы өңірден өсіп-өнген небір жақсы-жайсаңдар 
қазақ елінің ұлағатты ұл-қыздарының қатарын толымды тірліктерімен толықтырып отыр. 
Осы мақаланы жазуыма түрткі болған кейіпкерім Исламбек Әдәһәмұлы Омаров та осы өңірдің 
тумасы. Бес жылға созылған соғыстан елдің енді-енді есін жинай бастаған кезінде дүниеге 
келген баласына ата-анасының «Исламбек» деп ат қойғаны кейбір атеист ағайындарға ұнай 
қойған жоқ. Бірақ «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» дегенді құп көрген отағасы ұлына осы есімді 
қоюды қалады. Бала Ислам қатарынан қалмай мектепке барды. Арыс қаласындағы Ә.Жангелдин 
атындағы №7 орта мектепті тамамдап, еңбек жолын осы қаладағы тепловоз депосында 
қарапайым слесарлықтан бастады. 

Соңғы отыз жылда елімізде бірқатар фильм түсірілді. Олардың тақырыптық ауқымы да, жанрлық, 
стильдік ерекшелігі де әртүрлі. Әрине, олардың барлығының көркемдік сапасы бірдей емес. Бірақ 
бұл фильмдердің сапасы қандай болған күннің өзінде, олардың өн бойынан өзіміз өмір сүріп жатқан 
қоғамның тынысын аңғаруға болады. 
Сондай фильмнің бірі – «Кейкі мерген». «Кейкі мерген» дискурсының динамикалық сипаты оның өз 
көрермендерімен тығыз байланыста болғанынан көрінеді және режиссер Мұрат Бидосовтың ұзақ 
жылдардан кейінгі өз туындыларының мәні мен маңызының жойылмауына алаңдауынан аңғарылады. 
1916 жылғы Торғай даласында болған ұлт-азаттық көтерілістің батыры, атақты мерген Нұрмағанбет 
Көкембайұлы туралы телехикая көрермен жүрегінен орын алды деп ойлаймыз. 

ӨМІР 
ӨТКЕЛДЕРІ

КЕШЕГІ ЗАМАН ШЫНДЫҒЫ

бастамалар к�тере білді. Бастаған 
іс ін межесіне жеткізбей  тыным 
таппайтын талапшыл басшы, ең 
а л д ы м е н ,  О ң т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н 
 об лысының орталығы саналатын 
шаһардың тазалығын басты назарда 
ұстап, к�ріктендіру, к�галдандыру 
 жұ мыстарын ұйымдастыруды тікелей 
�з бақылауына алды.

Ш ы м к е н т  қ а л а с ы н а ,  А б а й 
 ауданына қарасты саялы бақтардың 
аумағын кеңейтіп, тал-теректі к�птеп 
отырғызуға күш салды. Жай ағаш 
отырғызып қана қоймай, қала к�ркін 
арттыру үшін сәндік �сімдіктерді, 
соның ішінде қылқанжапырақты 
ағаштардың к�шеттерін алдыртты. 
Бұдан б�лек, қала к�шелеріндегі 
қауіпсіздікке баса назар аударып, 
к�ше мен жаяу жүргіншілер жолдарын 
реттеуге, жұртшылыққа жайлы болуы 
үшін демалуға арналған орындықтарды 
қала тазалығын сақтауға септігі тиетін 
қоқыс жәшіктерін к�птеп орнатуға 
ықпал етті. Сондай-ақ сол жылда-
ры қаланың к�рнекті және демалыс 
аймақтары: Дендробақтың аумағы, 
«Қошқарата», «Янгичек» �зендерінің 
жағалаулары күл-қоқыстан тазарты-
лып, к�ріктендіру және к�галдандыру 
жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 
а т а л ғ а н  � з е н  с у л а р ы  т а з а р ы п , 
жағалауларында балалар ойнайтын 
алаңқайлар пайда болды. Осылай-
ша, іскерліктің үлгісін к�рсеткен 
білікті басшы �зінің �негелі істерінің 
арқасында облыс орталығының �сіп-
�ркендеп, сәулеті мен дәулеті асқан 
шырайлы шаһарға айналуына қомақты 
үлес қосты. 

«Қаратау тәжі» атанған кенді қала 
– Кентауда да коммуналдық мем-
лекеттік шаруашылық кәсіпорнын 
басқарған жылдары тұрғын үйлер 
мен ғимараттардың алғашқы к�з 
тартар келбетін қайтару мақсатында 
дұрыс бағыт-бағдар бере білді. Қала 
аумағында тұрғындардың демалуы на 
қолайлы жағдайлар жасады. Қаржы 
тапшылығына қарамастан, қала 
мекемелерімен бірлесіп,  «Жастар 
саябағын» іске қосуға ұйытқы бол-
ды. Саябақтың кіреберісіне үлкен 
арка жасатты. Қала к�шелеріне 
а ғ а ш т а р  о т ы р ғ ы з ы п ,  г ү л з а р л а р 
 қа тарын к�бейтті. Осы жұмыстардың 
нәтижесінде облыс, қалалар мен 
 аудандар арасында ұйымдастырылған 
«Үздік қала» байқауында Кентау 
қаласы екі жыл қатарынан бірінші 
орынды жеңіп алды және Исламбек 
Омаровтың жұмыс тәжірибесі кеңінен 
насихатталды.

2003-2007 жылдары Техникалық 
реттеу және метрология комитеті 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 
басқармасында басшылық қызметте 
болды. Исламбек Dдәһәмұлы �з 
қызметін аталған комитет бекіткен 
негізгі  бағыттар жоспарына, ҚР 
«Техникалық реттеу туралы», «Mлшем 
бірлігін қамтамасыз ету туралы» 
Заңдарына, Үкімет қаулыларына 
сәйкес жұмыстарды атқарды.

Бір жылдары Шымкент қала-
с ы н д а ғ ы  « М ұ з  с а р а й ы н »  с а л у 
 жұ мыстары Исламбек  Dдәһәмұлы на 
ү л к е н  с е н і м м е н  т а п с ы р ы л д ы . 
Т ә ж і р и б е л і  а з а м а т  б е л г і л е н г е н 
мерзімде құрылысты сапалы аяқтап, 
� з і н е  т а п с ы р ы л ғ а н  ж ұ м ы с т ы 
 абыроймен атқарып шықты. С�йтіп, 
2007-2010 жылдары �зі іргетасын 
қалаған «Мұз  сарайы» ЖШС-нің 
д и р е к т о р ы  қ ы з м е т і н  а т қ а р ғ а н 
ардақты азамат 2010 жылы Алматыға 
қоныс аударып, жұмысын оңтүстік 
астанада  жалғастырды.  Алматы 
қаласы әкімдігінің шаруашылық 
жүргізу құқығындағы «Метропо-
литен» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнында қызмет ете жүріп, �зінің 
бай �мірлік және еңбек тәжірибесін 
Алматы тұрғындарының игілігіне 
жұмсады.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
 Мә дениет және спорт министрлігінің 
«Т.Жүргенов атындағы Ұлттық �нер 
академиясы» мемлекеттік мекемесінде 
о қ ы т у ш ы л ы қ  қ ы з м е т  а т қ а р ы п , 
 жастар тәрбиесіне белсене араласты. 
 Рухани құндылықтар мен тарихи-
мәдени мұраны сақтау, зерделеу және 
 насихаттау жұмыстарына да �з үлесін 
қосқан азамат халықтық дәстүрді 
жалғастырушы буынның қатарынан 
табылды.

Құрметт і  еңбек   демалысына 
шыққан кезде, білікті  басшыны 
 кә сіподақ ұйымы қызметке шақырды. 
Осылайша, 2016 жылдан бастап 
 «Алматы қаласы жергілікті «Руханият» 

кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің 
т�рағасы қызметінде жүріп, оңтүстік 
астанамыздың экономикасын одан 
әрі дамыту және қала халқының 
әл-ауқатын арттыру, еңбеккерлерді 
жұмыспен қамту, оларға лайықты 
еңбекақы т�леу мәселелерін шешу-
де әділдік орнатуда белсенді жұмыс 
жүргізіп келеді. Mмір мектебінен 
тәжірибе жинаған азаматты бүгінде 
кәсіби маман деп айтуға болады. Оның 
жеткен жетістіктерінің барлығы білімі 
мен қажырлы еңбегі арқылы келді. 
Исекеңнің мінезінің салмақтылығы, 
ұ с т а м д ы л ы ғ ы ,  б а й с а л д ы л ы ғ ы , 
мәдениеттілігі, сырбаз да сыпайы 
жүріс-тұрысы кім-кімге де үлгі-�неге 
болатындай. Бүгінде �зінің к�рген-
білген, к�ңілге түйген тәжірибесі 
мен ой-байламдарын ортаға салып, 
жас мамандарды тәрбиелеп отырған 
азаматтың ізбасар шәкірттері де 
баршылық. Біреуге ақылман аға, 
біреуге ұлағатты ұстаз, ал, енді біріне 
сенімді серіктес болып отырған ел 
ағасын ауыл-аймағы да арқа тұтады. 
Бүгінде ол Құдай қосқан қосағы 
 Шолпан Мыңбатырқызымен бірге 
үш қыз, бір ұл тәрбиелеп, �рісі мен 
қонысын кеңейтіп отырған үлкен 
әулеттің иесі, бұтақ жайған алып 
бәйтерек десек болады. 

Ол еліміздің бүгінгі жетістігіне 
шын к�ңілден қуанады, болашағына 
үлкен үмітпен, сеніммен қарайды. 
 Сонымен бірге ұлттық мүддеге бай-
ланысты кейбір к�ңілі толмайтын 
тұстарға  батыл араласып, �з пікір-
ұсыныстарын ашық айтады. 

Бүгінде туған елі үшін белсенді 
қызмет етіп жүрген, еліміздің  абзал да 
ардақты азаматы Исламбек Омаровтың 
�мір жолы осындай.

Қайрат АҒЫБЕРГЕН, 
ақын, Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Дүниенің тілдік бейнесіндегі ұлттық сипатты 
айқындаушы лингвомәдени бірліктерді телехи-
кая тілінен табуда кейбір қиындықтар туындауы 
мүмкін. Себебі кейбір с�здердің мазмұн межесінде, 
мағыналық құрамында лингвомәдени компонент-
тер ашық түрде кездессе, енді біреуінде мәдени 
ақпараттар мағыналарының тасасында қалады. 
Сондықтан с�з мағынасындағы к�рінбейтін мәдени 
компоненттер образдар, эталондар, семалар, 
концептілер аялық білім арқылы ашылады.

Сонымен қатар телехикаяда қолданған тіліне 
тоқталып, оның қазіргі к�рерменге мағынасы 
бұлыңғыр с�здердің ұғымына лексикографиялық 
интерпретация жасап отырғанын байқаймыз. Бұл 
к�п телехикаяларда кездесе бермейтін жайт. Осы 
арқылы с�здің ішкі формасы ашылып, тасаланған 
мәдени ақпараттар алынады. 

«Кейкі Мерген» телехикаясының сценарий 
авторы Сержан Зәкерұлы қолданған дәстүрлі 
дүниетанымдық лексика,  мәдени лексика 
элементтері тіл мен ұлттың бірлігін к�рсетеді, ұлт 
тіршілігінің тілдегі бейнесі болып табылады. К�ркем 

Ө Н Е Г Е
жеріне де, суына

ханиятын ұлықтай 
жақсы-жайсаңдар 
ырып отыр.
в та осы өңірдің 
де дүниеге 

ындарға ұнай 
ұлына осы есімді 

ағы Ә.Жангелдин 
посында 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

туынды ұлт тілінің құдіретін танытып қана қоймай, 
оның сыр-сипатын, бүкіл болмысын жан-жақты 
ашуға, тануға негізделген. Сценарий авторы әлемнің 
тілдік бейнесінен �шіп бара жатқан «ардакүрең», 
«тәлейі бар», «қарымта», «тамыр», «жанбағыш», 
«найсап», «түтін» ұғымдарының ұлттық мазмұнын 
беруде ұтымды әдістерді шебер пайдаланып отырған. 

Қазіргі таңда қолданылатын кәсіп атауларының 
кейбірінің бұрын болмағанын немесе ертедегі кәсіп 
атауларының қазір к�біне кездеспейтінін еске алсақ, 
тіл мен қоғам арасындағы �зара қарым-қатынастың 
кәсіп атауларын білдіретін лексиканың пайда болуы 
немесе жоғалып кетуіне әсерін тигізетінін к�руімізге 
болады. 

Мерген, қарақшы, аңшы, барымташы, тіс 
қаққан ұры, жалшылық, т.б. лингвокультурема-
лары жаугершілік заманнан мағлұмат берсе, ат 
баптар, ұста, саятшылық, айыл-тұрман, т.б. лингво-
мәдениеттанымдық бірліктер мал шарушы лы ғымен 
айналысқан ұлтқа тән кәсіп атауларын білдіреді.

К�шпенді �мір кешкен ұлттың біртіндеп жарты-
лай отырықшылыққа ауыса бастағанын ояз, ауыл-

най, болыс, к�пес, егінші, жүкші, пішенші, сауда-
гер, күзетші, шаруа тәрізді лингвокультуремалардан 
байқауға болады. Сол сияқты жәрмеңке, губернатор, 
империализм, к�пес, дуан, закон, телеграмма, стан-
ция кірме с�здер �ркениеттік �згерістерді к�рсететін 
маркерлі бірліктер.

Соғыстың салмағы далаға да �з септігін тигізді. 
Саяси терминдер �те к�п: Сібір жарғысы, Жиһан 
соғысы, құрылтай және т.б.

Фильмде к�ркемдік уақыт және кеңістіктің 
барлық формалары �зара біріне-бірі ауысып отыра-
ды. Уақыт – «патша жарлығының» халыққа тигізіп 
отырған зияны, әрбір салықты белгілеп қарапайым 
халыққа зардап шеккізіп, ішкі ширығу арқылы 
оқиға динамикасының берілу сәттерінде уақыт �те 
маңызды р�л атқарады. 

Dлемнің кез келген классикалық шығармасын 
алып қараңыз, қандай жанрда, қандай стильде 
түсірілсе де, оның астарынан суреткер �мір сүрген 
қоғамның, жалпы адам болмысының шынайы 
келбетін к�реміз. Сол себепті «Кейкі мерген» 
фильмі де �зінің к�ркемдік шындығымен құнды 
деп ойлаймыз. Шығарма – қазақ халқының қайғы-
қасіретке толы күресін баяндайтын реалистік туын-
ды. Мұрат Бидосов осы киносында халқын сүйген 
Кейкі, Шұбар, Аманкелді батыр, Dбдіғаппар болыс, 
Темірен сияқты патриоттардың іс-қимылдары 
мен жанқиярлық істері арқылы �з заманының 
шындығын к�рсетеді.  

Дүние бейнесінің кеңістік, уақыттық, м�лшерлік, 
�лшемдік  және басқа да параметрлердің к�мегімен 
айқындалатыны аян. Оның қалыптасуына тіл, 

әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, табиғат, тұрмыс пен 
шаруашылық жағдайлары және басқа да әлеуметтік 
факторлар әсер етеді. Ұлттық мәдениетімізді, 
ұлттық дүниетанымымыз бен таным-талғамымызды 
айқынырақ танытатын ым-ишараттар бұл телехи-
каяда молынан ұшырасады. Dйтсе де, ұлтымыздың 
қайталанбас қасиеттерін білдіретін қайсыбір 
кинемалардың кей жағдайда әйел мен ер кісіге, 
үлкен-кіші қауымға ортақ болатынын да ескерген 
ж�н. Мысалы, ер-азаматтардың аттан түсіп сәлем 
беруі, үйге кірерде бас киімін шешіп кіруі, амандық 
білдіргенде қол алысу. Коммуниканттар к�птен 
бері бірін-бірі к�рмеген жағдайда к�ңіл күйі мен 
сағынышын білдіру үшін дене қимылдарынан 
– құшақтасу және т�с қағыстыру кинемаларын 
қолданады.

Фильмнің кейіпкерлерінің тілінде бір сыңары-
ның мағынасы күңгірттенген, бірақ бірінші сыңа-
рымен синонимдес болып келетін қосарлама қос 
с�здер де кездеседі. Мысалы, тәтті-тәрмек, қатын-
қалаш. 

Сонымен қатар шығарманың к�ркемдік 
 құ рылымында фольклордың элементтері жиі 
кездеседі.  Ал ұлы Абайдан бастау алатын жаңа 
жазба әдебиет фольклорға саналы түрде барды, 
оған қажетті дәрежеде арқа сүйеді. Бұл жерде біз 
фольклордағы с�здер мен тіркестер, сюжеттер мен 
кейіпкерлер, жекелеген жанрлар, мақал-мәтелдер 
мен жұмбақтар кино тілінде емін-еркін жүретінін 
айтып отырмыз. Олардың біразы табиғи  түрде 
жүрсе, кейбіреуі мақсатты түрде қолданылған.   

Кино ішінде орайы келген сәттерде қазақ 

шешендік �нерінің к�ріністерін айқын к�ре аласыз. 
Аталы с�з, нақыл с�з, мақал-мәтел деген тұнып тұр. 
Қазақтың халық поэзиясы мен к�ркем әдебиетінің 
шын мәніндегі алғашқы шығармашылық тоғысуы 
Абай поэзиясынан айқын к�рінеді. «Кейкі батыр» 
кейіпкерлерінің тілінде Абай тілі жиі ұшырасады. 

Режиссер Мұрат Бидосовтың шығармасы азаттық 
күресінің үні болғандықтан, кино лексикасында 
қару-жарақтардың барынша кең қамтылуы – заңды 
құбылыс. Мәселен, жалаң шоқпар, зеңбірек, садақ, 
қорамсақ, қылыш, жебе, мылтық. Жалпы қару-
жарақтар – ұлттық мәдениеттің к�рсеткішінің бір 
б�лшегі. Сондықтан кино туынды лексикасындағы 
әлеуметтік жіктелістер, ұрыс-соғысқа байланысты 
жауынгерлік лексика жиі кездеседі.

 «Атқа салдым ерімді, Бермедім жауға жерімді, 
Аттым мылтық бесатар Дұшпанды қырдым к�п 
қатар. Қанша дұшпан қырсам да, Қияметте таң 
атар, Ақжан сұлу ерді ғой. Құдай маған берді ғой. 
Үш жыл бұрын к�рген түс Айнымай бүгін келді 
ғой. Тістеумен �ттім тілімді, Бермедім жауға елімді 
Ел ішінен жау шығып, Сындырдың Алла белімді» 
деп рух кейпінде с�йлеген Кейкі мергеннің с�зінің 
толық нұсқасын келтірдік.  Бұл режиссер Мұрат 
Бидосовтың кесектігін айқын дәлелдейді. Бұл, 
әрине, Кейкі батырдың трагедиясы болатын. Тек 
Кейкі К�кембайұлының ғана емес, күллі қазақ 
даласының трагедиясы.

Жанат С6РСЕНБАЙ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,

Қазақ тіл білімі кафедрасының докторанты

Қазақ руханиятының 
қарагері еді

Әдебиеттің шырақшысы

М.Dуезов атындағы 
D д е б и е т  ж ә н е  � н е р 
 институты орны толмас 
ауыр қазаға ұшырады.

Кеше ғана Тоқтар 
Dлібеков сынды үлкен 
ғалымымыздан к�з жа-
зып қалдық!  Досымыз, 
құрдасымыз, әріптесі-
міз  Тоқтар  сабырлы, 
 са лиқалы, сырбаз мі-
н е з д і  н а ғ ы з  ғ а л ы м ғ а 
тән бол мысы бар тұлға 
еді. Біздің институттың 
қабыр ғасында ұзақ жыл-
дар тапжылмай қызмет істеп, кәнігі қол-
жазбатанушы, текстолог, ескі әдебиеттің 
білгір маманы болып қалыптасып еді.

Иісі қазақта дәл қазір республиканың 
қолжазба қорын одан жетік білетін  маман 
жоқ еді. Ол жас кезінен бастап қазақ 
ескілігіне ерекше құмар болды. Еліміздің 
түкпір-түкпірінде ол араламаған аймақ 
кемде-кем. Табанынан таусылып жүріп, 
қай жерде ескі к�з, құйма құлақ қария бар 
болса, іздеп барып жазып алып қайтушы 
еді. Ол, тіпті сонау Қытай қазақтарының 
ортасына дейін экспедиция бастап 
 барып, ел ескілігін жинап қайтқан. Таш-
кент, Петербор, Ашхабат архивтеріне 
де барып к�з майын тауысып жұмыс 
істеді. Ол институттың қолжазба қорын 
байытуға �лшеусіз еңбек етті. Қазақ 
қолжазбаларының ғылыми сипаттама-
сын жасап, қаншама сирек кездесетін 
кітаптарға жаңа �мір сыйлады.  Соңғы 
кезде сол қорды цифрлық технологияға 
к�шіріп, сипаттамасы мен электронды 
каталогын жасауға белсене кірісіп едік. 
Амал нешік, сұм ажал, қолымызды қиып 
кетті.

Бүкіл әлемде теңдесі жоқ жоба болған 
жүз томдық «Бабалар с�зінің» қара 
жұмысын атқарған да Тоқтар еді. Биыл ғана 
ел игілігіне айналған «Дала фольклорының 
антологиясының» 10 томдығын дайындауға 
да басшылық жаса ған Тоқтар болды. Ол 
бар ләззатты жұмыстан, еңбектен табатын 
жан еді. Ескі қолжазбалармен жұмыс істеу 

деген қиямет-қайым ша-
руа. Бірақ  содан Тоқтар 
қажыған да, жалыққан 
да емес.  Қазір қадірі 
кетіп тұрған осы бір 
күрделі шаруаның бар 
тауқыметін к�тере білді. 
Қазақтың асыл мұрасы 
и е с і з  қ а л м а с ы н  д е п 
шәкірт тәрбиелеумен 
де айналысты.  Мынау 
і н д е т т і ң  к е з і н д е  д е 
о л   т ы н ы м  т а п п а й 
жүріп  қыруар  шаруа 
 жасады. С�йтіп жүріп, 

денсаулығына кінәрат та түсірді. Соңғы 
жолыққанда: «Менің жыл сайын ауру-
ханада ем алатын әдетім бар еді. Соның 
уақыты �тіп барады» деген еді. «Ойбай, 
бар, денсаулықтан артық не бар?» дедім. 
Бұл біздің соңғы кездесуіміз болатынын 
қайдан білейін!?

Ол маған мынау берекесі кеткен 
 заманда институттың бір қабырғасын 
тіреп тұрған қайыспас қара бағанадай к�рі-
нуші еді. Ойда-жоқта шарт сынды! Енді бір 
 бұ рышымыз үңірейіп бос қалған сияқты.

Екеуара әңгімеде «артымызда қалатын 
осылар ғой» деп шығарған кітаптарды 
к�рсетіп масаттанушы еді. Ақыры сол с�зі 
шындыққа айналды!!!

Құланаян Құлмамбеттен бастап 
жазған қазақ жыраулары ж�ніндегі іргелі 
зерттеулері мен қазақ фольклорының 
жүздеген том асыл мұрасын халқына ама-
нат етіп кете барды.

Қанша мақтаса да күлімсіреуден арыға 
бармайтын, сабазым-ай! Кемеліңе келген 
шағыңда, бар жиғаныңды беретін, бала-
шағаңның қызығын қызықтайтын уақытта 
опасыз жалғанға қолыңды бір сілтеп кете 
бардың! Соншама неге асықтың?!

Біздің жадымызда сенің күлімсіреген 
салмақты бейнең, елім деп соққан жылы 
жүрегің мәңгілік сақталады. Бақұл бол, 
қазақ руханиятының қарагері! Жаның 
 жаннатта болсын, асыл дос!

Кенжехан МАТЫЖАНОВ

Қазақ ауыз әдебиетінің шырақшысы 
мәңгілік сапарға аттанды.

 Енді кім ғасырлар бойы қатталып 
жатқан қолжазбаларды ерінбей, жалық-
пай ақтарып, бүгінгі тілге аударып, хатқа 
түсіріп, тасқа басып бұқара игілігіне 
 жаратады?.. 

Тоқтар менің жан досым, бауырым. 
Dріптесім. Құмырсқаға қиянат жасамай-
тын әулиемінез қимасым еді...

Қазақтың айтылмай жүрген ақын-
дарын, жазылмай келген жыршыларын, 
к�міліп қалған күйшілерін, әлем ұмытқан 
әншілерін жарыққа шығаруды азаматтық-
перзенттік парызым деп түйсініп, бала-
шағасын бір Аллаға табыстап, апталап, 
айлап жаяу ел аралап кеткеніне куәмін. Ол 
бұл мақсатта тек Жетісуды шарлаған жоқ, 
шетелдерге де сапар шекті. Шетелдерде 
жатқан талай құнды дүниелерді �зінің 
онсыз да қоңылтақ қалтасын қағып беріп, 
елге қайтарғанын да білемін.

Ешқашан қара басының қамын айтып 

қамыққан емес, тек ұлттың жоғын жоқтап, 
барын кәдеге асырудың жолын іздеп түнде 
ұйқы к�рмеді, күндіз орнында отырма-
ды. Сол жанкешті еңбегінің нәтижесі 
– жүз томдық «Бабалар с�зі», он томдық 
«Дала фольклорының антологиясы». Оған 
дейін тұңғыш рет Құланаян Құлмамбеттің 
�мірдерегі мен �нербаянын анықтап, 
айғақтап ғылыми айналымға қосты. Егер 
бүгінгі ұрпақ Б�лтірік, К�дек, Мейірман, 
Dжек, Шәріпжамал, Dсел, Қапез, Майлы, 
Dбен секілді ақындарды оқып біліп жатса, 
ол – Тоқтардың ерен еңбегінің нәтижесі.

Қазақ халық �нері теліген егіз қозыдай 
бірге келе жатыр едік. Сыңарымнан, 
ақыл айтар ақылшымнан, кеңес берер 
кемеңгерімнен айырған Алланың ісіне не 
шара! 

Қазақ аналары аман болса, тағы бір ұл 
табар-ау, бірақ ол Тоқтардың орнын баса 
алмайтыны анық. Mкінішті!

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 
ұжым дары белгілі қаламгер, баспагер, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
иегері 

Ырым Суанбайұлы КЕНЕНБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, к�ңіл айтады.
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А Т А М Е К Е Н

АЛАТАУ 
БАУРАЙЫНДАҒЫ 
«МҰЗТАУ»

ИСАТАЙ-
МАХАМБЕТ

Еліміз егемендік алғанда шыр етіп дүние есігін ашқан сәби бүгінде орда бұзар отызға 
келіпті. Отыз жылда не өзгерді? Рухымыз әуелден еркін болғанымен, санамыз азаттық 
ала алды ма? Біз бұл сұрақтардың жауабын құр сөзден емес, атқарылған істерден 
көреміз. Газетімізде жаңадан ашылған «Тәуелсіздік туындылары» айдарының 
алғашқы парағын еңселі ескерткіштерден бастауды жөн көрдік. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында: «Елі 
мен жерін сүю үшін жас ұрпақ байтақ Қазақстанның ғажайып жауһарларын білуге тиіс. 
Батыста Бозжыра мен Шерқала, күнгейде Ақсу-Жабағылы мен Сайрам-Өгем, Жетісуда 
Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай мен Қайыңды, Қапал-Арасан,  Алтынемел мен Бұрхан 
бұлақ, шығыста Мұзтау мен Шыңғыстау, Марқакөл мен Рахман қайнары, Арқада 
Бурабай мен Баянауыл, Ұлытау мен Қарқаралы, теріскейде Имантау мен Айыртау және 
басқа да көрікті жерлеріміз жетіп артылады. Жер жаннатын алыстан іздеудің қажеті 
жоқ. Бәрі өзімізде бар. Жастарға осындай керемет табиға ты мызды танытып, оны 
қадірлеуге баулуымыз керек» деп атап көрсеткен еді.

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ТӘУЕЛСІЗДІК ТУЫНДЫЛАРЫ

Бас редактор 
Қали СӘРСЕНБАЙ

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Қарагөз СІМӘДІЛ

Mткен ғасырдың соңғы ширегінде 
бұрын күн к�сем саналған Ленин 
мен Сталиндердің мүсіндері жап-
пай қиратыла бастады. Осының 
себебіне үңілгенде қарапайым ғана бір 
шындықтың куәсі боламыз. Ешқандай 
күш, белгілі бір ұлтты уақытша басып 
алғанымен, оның рухын жаныштай 
алмайды екен. Кез келген халық �з 
болашағы үшін жанын пида еткен 
күрескер тұлғаларды ғана жадында 
сақтап, мәңгілік мүсіндерді орнатады.     

«Азаттық – сіздерге біреудің 
бергені емес, ол – сізден ала алмай-
тын, алуға болмайтын құндылық» 
депті Вольтер. Тәуелсіздік бертінде 
ғана тілдік қорымызға қосылған киелі 
с�з десек те, �зін ешқашан тәуелді 
санамаған Исатай мен Махамбетке, 
кешегі Бауыржандарға қарап әуелден 
азат рухты ел екенімізге иланып, 
к�ңіл демдейміз. Бүгінгі с�з болатын 
тақырып ескерткіштер деп жоғарыда 
атап �ткеніміздей, Орал қаласындағы 
Исатай мен Махамбет композициясы 
жайында аз-кем ақпар беруді ж�н 
санадық.

Орал қаласында орналасқан ұлт-
азаттық күресінің бастаушылары 
Исатай мен Махамбет батыр ескерт-
кіші 2019 жылдың қыркүйек айын-
да бой к�терді. «Рухани жыңғыру» 
бағдарламасының аясында қолға 
алынған композицияның жалпы 
биіктігі – 13 метр. Алып мүсіндерге 
к�з тастағанда оң қолына найза 
ұстаған дулығалы Исатай мен одан 
бір-екі қадам кейін басына шыт ора-
мал түйген, қасиетті домбырасын 
қолынан тастамаған дауылпаз ақын, 
ержүрек  батыр Махамбет тіріліп келе 
жатқандай күй кешесіз. Қос батырдың 
жүзі сұсты болғанымен, оған қараған 
қазақ ел бостандығы үшін жан бер-
ген батыр бабасының рухынан бір 
жылылықты сезеді. Қоладан құйылған 
ескерткіштің �зі 5,5 метр, ал гра-
нитпен қапталған тұғыры 7,5 метр. 
Айбарлы да әсем ескерткіштің автор-
лары – астаналық мүсіншілер Серік 
Рүстембеков, Ринат Dбенов, Ербол 
Зиябеков.  

Е с к е р т к і ш  а ш ы л ғ а н д а  а қ ы н , 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Ақұштап Бақтыгереева «Халқымның екі 
қара баласының есімі – Исатай, Махам-
бет ғасырлар бойы �лмей, әр жүректе 
жазылды. Осылар айтқан еркіндікті 
аңсаған халық балаларына Исатай, 
Махамбет деп ат қойып, үміттенді. 
Ұлтының, ұрпағының, туған даласының 

тағдыры, еркіндігі, бүгінгі болашақтың 
бақыты үшін біреуі жанын қиды, біреуі 
басын кескізді. Яғни туған елге, Отанға, 
�з ұлтына қалай қызмет етудің үлгісін 
к�рсеткен қос батырды тарихтың да, 
ұлттың да, халықтың да ұмытуға хақы 
жоқ. Бүгін біз соған куәміз. Дәл қазір 
біз тұрған жерде Махамбет ақынның 
аяғының ізі  жатыр. «Еділ мен Жайық екі 
�зен, ел қондырсам деп едім. Жағалай 
жатқан сол елге мал толтырсам деп 
едім. Еңсесі биік ақ орда, Еріксіз кірсем 
деп едім…» деген еді. Сол аңсаған 
еркіндіктің ақ ордасы бар бүгін. Енде-
ше, әр ата-ана соларға лайық еңкеймей 
кіретін, намысты, рухты етіп �з ұлын 
�сіруі  керек. Dрбір адам «бабалар 
алдындағы, рух алдындағы борышымды 
атқарып жүрмін бе, әлде жоқ па?» деп 
ойлануы керек. Бұл әркімнің борышы. 
Сол үшін ескерткіш қойылды. Бұл – тас 
мүсін емес, бұл – аруақ! Олар �лген жоқ, 
олар – �лмейтін рух! Намыстарыңыз 
қалғыған кезде осы жерге келіңіздер, 
ж а н д а р ы ң ы з  қ и н а л с а  д а  о с ы н -
да келіңіздер. Dділдік аңсасаңыздар, 
Махамбеттің �леңін оқыңыздар! Рухы 
жоқ ұлтты кім к�рінген мазақ етеді, кім 
к�рінгеннің аяғында жатады. Сол рухты 
к�теру үшін осы ескерткіш қойылып 
отыр» деген ақжарма тілегін ақтарған 
еді.

Бір кездері Д.Дидро «Сурет тек 
к�зге ғана әсер етеді... Ескерткіш болса 
соқырлар мен к�зі нашар к�ретіндерге 
де әсер ете алады» деген екен. Жал-
пы бейнелеу �нерін зерттеушілер 
ескерткішті адамдарды сендіру күшіне 
ие �нер туындысы деп айтқан. Ренес-
санс ғалымы Помпоний Гаурик �зінің 
«Ескерткіш туралы трактатында» 
 былай деп жазады: «Жазушы с�збен, 
ал мүсінші – іспен, затпен әрекет 
етеді; біріншісі тек айтады, ал екіншісі 
жасайды және к�рсетеді». Демек, 
ескерткіш те бейнелеу �нерінің бір 
түрі ретінде біздің �мірімізде маңызды 
орын алады. Ескерткіштер әртүрлі 
идеяларды алға тартып, ой мен сезімді, 
жалпы қоғамның дүниетанымын 
бейнелейді. Мәдениеттің ажырамас 
б�лігі ретінде осылайша �мірімізге, 
санамызға сілкініс әкеледі.

Бертінде дүниеге келген тәуел-
сіздіктің т�л туындысы, мәдениеттің 
тамаша үлгісі – еңселі ескерткіштерден 
азат рухтың айбыны еседі. «Исатай мен 
Махамбет» мүсіні осының жарқын 
мысалы. 

Нұрлайым ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Қазақтың қай �ңірін алсаңыз да 
қасиет қонған �лке. Біздің бұл жолғы 
бағытымыз – Алматы облысының 
 Кеген ауданы. Аталған облыс әкімдігі-
нің қолдауымен облыстық Ішкі саясат 
басқармасына қарасты «Jetisu Media» 
мекемесі ұйымдастырған сапардың 
басты мақсаты – ауданның тыныс-
тіршілігімен танысып, туризм саласының 
мән-жайына қанығу.

Алматының таңғы самалымен бір топ 
БАҚ �кілдері «Па, шіркін! Болады екен 
тау да сұлу, Мұз к�йлек к�к мұнармен 
белін буу» (Жанарбек Dшімжан) деп 
жырлаған табиғаты әсем де к�ркем 
�лкеге қарай бет түзедік.

Журналистер мен блогерлерді Кеген 
ауданының әкімі Талғат Ескендірұлы 
бастаған топ қарсы алды. Ол Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауындағы қойған 
міндеттер мен халықтың әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған бағдарламаларды 
іске асыруда оң нәтижеге қол жеткенін 
тілге тиек етіп, ауданның жай-күйімен 
таныстырды. Атап айтсақ, «Талас» 
ауылшаруашылық �німін �ндіруші 
кооперативі жылына 300 тонна сүт 
�ндіретін сүт фермасын іске қосқан. 
Тұйық ауылындағы кен орны биыл 
жұмысын қайтадан жандандырып, 
қор ғасын �ндіруді жоспарлауда. Ау-
данда мал басы к�п болғанымен, мал 
�німдерін �ңдейтін кәсіпорын жоқ. Бұл 
олқылықтың орнын толтыру мақсатында 
ет �ңдеу комбинаты іске қосылып, 
тәулігіне 10 тонна ет �ндірілмек. 
Қарабұлақ ауылдық округінде заманауи 
туристік кешен салу қолға алынған. 
Mз кәсібін ашуға 29 адам несие алып, 
«Бизнестік  жол картасы – 2025» 
бағдарламасы бойынша 6 азамат грант 
иесі атанған. 

Жетісу �ңіріндегі сапарымыз №3 
Кеген орта мектебінен басталды. 1987 

«Заман біздікі!». Баубек Бұлқышевтың осы 
шығармасының тақырыбы барлық жастардың с'зі 
іспетті. Иә, мына заман да біздікі. Бүгінгі қоғамның 
бары мен жоғы, биігі мен аласасы, жарығы мен 
к'леңкесі де біздің еншімізде-ау деп ойлап қоямын. 

Пандемия уақытында мектепті аяқтау біздің 
буынның маңдайына жазылған екен. Dрине, бүгінгі 
уақыттың да қиындығын айтып, жазып жатқандар 
к�п-ақ. Алайда осындай қиындықты ата-бабаларымыз 
да бастан �ткерді ғой деген ой мені к�п мазалайды. 
Олардың да нағыз бозбала шағы түрлі соғыстарға, 
апаттарға, жұттарға кез болып жатты. Сонда олар 
мұндай қиындықтан қалай �тті? 

Біз де сондай жолмен бұл қиындықты еңсере-
тінімізге сенемін. Біз де әлемді шарпыған індеттен 

құ тылып, жаңа, вируссыз, таза әлемнің есігінен ат-
тармыз. Жаңа әлемде жан дүниемізді жаңартып, ұста-
нымымызды қайта қарастырармыз. Міне, сол әлемнің 
т�ріне біз шығамыз! Ең бастысы, жастық жалынымыз 
жақсылықтарға арналса деген тілек бар. 

Сонда ол болашақты қалай елестетемін? Тап-
таза, сатқындығы жоқ, достықты биік қоятын, 
ғылым-білімге құмар адамдардың қоғамы болады 
деп сенемін. Біз құрған отбасының керегесі берік 
болады, достықтың жібі үзілмейді. Біз ата-анамызды 
сыйлауды еш ұмытпаймыз. Яғни бұрынғының �негесі 
жүрегімізден берік орын алады. 

Биылғы індет бізді үйге қамады. Сабақты да үйде 
отырып оқуға тура келді. Достармен де араласуды 
сиреттік. Ұстаздарымыздың жүзін сағынып барып, 
әрең к�рдік. Мектеп партасын сағындық. Біздің аға-

әпкелеріміз «мектеппен қоштасқан соң, мектепті қатты 
сағындық, бұрын білім ордамыздың қадірін білмеген 
едік» деп айтады ғой. Міне, біз мектепті бітірмей-ақ, 
сол ордамызды сағынып барып қауыштық. 

Биылғы індет «Mнер, білім бар жұрттардың» 
маңызын да к�рсетіп берді. Демек, біз білімнің биігіне 
к�терілуіміз керек екен. Білімсіз �мірдің күңгірттене 
түсетінін ұқтық. 

Мына заман біздікі десек, сол заманның күні 
шуақты, жері шұрайлы болуы да біздің мойынымыздағы 
жауапкершілік қой деп ойлаймын.  

Нұрлан АЙБЕКҰЛЫ
148-мектеп гимназияның 

11-сынып оқушысы
АЛМАТЫ

жылы салынған мектеп 640 орынды,  
бүгінде 420 бала білім алуда. Осы мек-
тепке комиссия күрделі ж�ндеу қажет 
деген шешім шығарып, сараптамаға 
жіберген. Оң нәтиже берсе, оның ау-
ылы да алыс емес. Жақын маңдағы 
Түменбай ауылында 12 бала оқиды 
дегенді естігенде, таңғалғанымыз рас. 
Анықтай келе, оның бастауыш мектеп 
екенін білдік. Жоғарыда аталған оқу ор-
дасына ж�ндеу жұмыстары жүргізілетін 
болса, оқушылар екі мектепке б�лініп 
оқытылады.

Шырғанақ ауылындағы 11 жылдық 
білім беретін мектепке Еңбек Ері 
Іңкәрбек Жұмағұловтың есімі берілген. 
Химия және технология кабинетіне 
соңғы үлгідегі заманауи құрылғылар 

қойылып, �зге де сыныптар құрал-
жабдықтармен толық қамтылған.  
Оқушылардың алаңсыз білім алып, 
ізденулеріне мүмкіндік мол.

Кеген ауданы әкімінің орынбасары 
Кеңес Қабылбековтың айтуынша, аудан-
да 32 мектеп бар. Оның 7-еуі бастауыш, 
4-еуі негізгі, 21-і орта мектеп. 5400-ге 
жуық оқушы білім алады. 

2020 жылы «Жол картасы» бағдарла-
масы бойынша үш мектеп, «Ауыл – 
ел бесігі» бағдарламасы аясында бір 

мектеп  күрделі ж�ндеуден �тсе, бір 
мектепке жапсарлама пеш салынған. 
«Былтыр 5 мектеп күрделі ж�ндеуден 
�тті.  Биыл Жалағаш ауылындағы 
Ж . Е р м е г и я е в  о р т а  м е к т е б і  м е н 
Қарабұлақ ауылындағы Қарабұлақ орта 
мектебін күрделі ж�ндеуден �ткізсек 
деп жоспарлап отырмыз» дейді ол.

«Бақытты отбасы» бағдарламасымен 
екі адам, «7-20-25» бағдарламасымен 
үш адам баспаналы болса, «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасы аясында 
45 жас маманға тұрғын үй сатып алуға 
бюджеттік несие берілген. 

Келесі кезекте – ел арасында ғасыр 
құрылысы атанып кеткен Алматы 
облысындағы «Мойнақ» су электр 
станциясы. Экологиялық таза электр 

энергия сын �ндіретін «Мойнақ» СЭС-і 
жылына орта есеппен 1 млрд кВт электр 
энергия сын тұтынушыға ұсынады. 
Бюджетке жыл сайын 400 миллионға 
жуық салық т�ленеді. Жұрт «Түтіні 
шықпайтын ауыл» атап кеткен шағын 
қалашықта 80 үй бар. Шамамен 150-ге 
жуық адам жұмыспен қамтылған. 

Dйгілі Мұзтау – Алтайдағы ең асқақ 
шың, оның биіктігі 4509 метр. Ал соңғы 
2-3 жыл к�лемінде Алматы облысын-
да да «Мұзтау» атанып кеткен дема-
лыс орны бар. Қыс мезгілінде бір уақ 
сергіп, демалуды мақсат тұтқан жұрт 
Шырғанақ ауылына бет түзейді. Біз 
барған сәтте «Алтын қазына» әжелер 
ансамблі бейнебаян түсіріп жатыр екен. 
Dжелердің әнін тыңдап, жеті шелпек 
пен құрт-майынан ауыз тиіп, жер тари-
хымен танысып, к�ңілге біраз нәрсені 
түйіп қайттық.

Бұл артезиан суы осыдан 20-30 жыл 
бұрын, Кеңес Одағы кезінде егістік 
жерлерді суғару үшін арнайы қазылған. 
Кейіннен совхоз тарағанда бос жатқан 
суды ауылдың азаматтары аспанға 
қарай атқақтатып қойсақ, мұз пайда 
болады деп, ақырында оны жүзеге 
асырған. Арнайы техниканың күшімен 
жер астынан шығарылған су содан бері 
аспанға қарай шашып тұр. Айналасы 

мұзбен к�мкерілгендіктен «Мұзтау» 
атанып кеткен. Қыста желдің соғуына 
қарай, әртүрлі пішінде мұз қатса, жаз-
да құбыр арқылы  аққан су субұрқақ 
кейпіне енеді. Мұнда жігіттер к�кпар 
тартып, елдің жиі жиналатын орнына 
айналған. Айтпақшы, Шырғанақ ауы-
лында үш мыңға жуық халық бар. Соңғы 
кезде Алматыдан, т.б. қаладан ауылға 
к�шіп келушілердің қатары к�бейген. 
«Халықтың тұрмысы бұрынғыға 
қарағанда қазір жақсы. Болашақта ауыл 
шаруашылығын дамытсақ, қымыз бен 
емдеу орындарын ашсақ. Балық ша руа-
шылығын да қолға алсақ деген жоспар 
бар» дейді Шырғанақ ауылының әкімі 
Оразбай Бекбатырұлы. 

«Жетісу – жер жаннаты» деп бе-
кер айтыл маған. К�лсайға жеткен 
баспас�з-тур қатысушыларының 
қуанышында шек жоқ. Олар айнала-
дағы әсем табиғаттан к�з алмай, сүй-
сіне әңгімелейді. Байқағанымыз, топ-
топ болып, балық аулап жүргендер 
жетерлік.

Қазақстанның он маржаны қата-
рына енген Қайыңды-К�лсай к�ліне 
келуші лердің қатары жыл сайын артып 
келеді. Былтыр пандемияға қарамастан 
83 мыңға жуық демалушы келген. 

Кеген ауданының әкімі Талғат 
Байе диловтің айтуынша, туризм саласы  
аудан экономикасын дамытудағы басты 
бағыттардың бірі болмақ. 2020 жылы ту-
ристерге 12,5 миллион теңгенің қызметі 
к�рсетілген. Бюджетке 20,3 миллион 
теңге салық түсіпті. Биыл жыл басынан 
бері 4500 турист демалған. 

Биылғы жылы туризмді дамыту мақ-
сатында алты ірі жоба іске асырылатын 
болады. Қонақ қабылдайтын т�рт үлкен 
кешен, бір «Теміртау» эко-ауылы, бір 
панто-сауықтыру орталығы ашылмақ. 

«Ішкі туризмді дамытамыз десек, 
инфраструктураны да қолға алуымыз 
керек. Екі жыл бұрын тау к�шкіні 
болып, салдарынан жолдың сапасы 
нашарлаған еді. Облыс әкімі Амандық 
Ғаббасұлының тікелей басшылығымен 
К�лсайға баратын жол салынды. Саты-
Қайыңдыға баратын 12 шақырым 
жолдың сметалық құжаты жасалды. 
Мемлекеттік сараптамадан �тетін 
болса биыл екінші жартыжылдықта 
ж�нделеді» деді аудан басшысы.

Осы сапарды ұйымдастыруда жол 
бастаған «Jetisu Media» мекемесі дирек-
торының орынбасары Мұратбек Бал-
табековке, аталған мекеменің б�лім 
басшысы Айман Асылға баспас�з-турға 
қатысушылар дән риза. 

К�ңілге жақсы әсер қалдырған 
мұндай шаралардың алдағы уақытта 
да жалғасын таба беретініне еш күмән 
жоқ.

Алматы облысы

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ana tili»

ЖАСТАР – ЕЛ ЕРТЕҢІ

Суретті түсірген Р.Халелов


