
Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың 2021 жылы 5 
қаңтарда жарияланған «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласында 
айтылған ұлттық құндылықтарды 
таным мен тағылым тұрғысынан 
бағамдап,  келешек ұрпаққа сақтап 
жеткізу туралы  ойлары Жамбыл 
даналығының мәңгілігін аңғартады. 
 Жырау шығармашылығындағы 
көтерілген негізгі идея ел бірлігі мен 
тұтастығын жырлау екені айқын. 
Осы тұрғыдан алып қарағанда 
қуатты, тегеурінді жыр алыбы 
Жамбылдың шығармалары тәуелсіз 
Қазақстанның жасампаз істерімен 
үндесіп жатыр.
Ақынның мерейтойларында 
әр бес жыл сайын  жамбылтану 
саласындағы жетістігіміз бен 
кемшілігімізді сараптап, бағыт-
бағдарымызды анықтап алу 
дәстүрімізге айналып келеді. Сондай 
атаулы күндердің әрқайсысында 
Жамбылдың аты асқақтап, 
халқымыздың мәртебе-мерейі 
жаңа бір биікке көтерілгендей 
 болады. Ұлы ақынымыздың асыл 
мұрасы өткен ғасырда кеңестік 
идеология құрсауында қараусыз 
қалмай, тәуелсіз ұрпақпен бірге 
жасайтын мәңгілік қазынаға 
айналғанына уақыт куә болуда. 
Сондай-ақ ақын туындыларының 
қадір-қасиеті өз елімізбен шектеліп 
қалмай, дүниежүзінің елуге тарта 
халқының тіліне аударылып, әлем 
әдебиетінің алтын қорына қосылуы 
жұртымыздың жақсы атын жер-
жаһанға таныта түсуде.

Ұлт жазушысы, ұлт ақыны, ұлт қайраткері.
Ресми емес, халықтың берген атағы әркімнің маңдайына жазыла 
бермейді. Олар үшін ұлттың мұңын мұңдап, жоғын жоқтау, тілінің 
тағдыры үшін отқа түсуден артық қасиетті міндет болмайды. Ұлттық, 
елдік мүддеге келгенде ұстанымы айқын.
Соңғы күндерде сондай құрметке лайық тұлғалардан айрылып қалдық.

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

Кімнен, кімдерден к
з жазып 

қалдық? Біз ұлт ретінде, қалыптасқан 

ұлт ретінде осы күндерде кімдерден 

 а й р ы л ы п  ж а т қ а н ы м ы з д ы  т е р е ң 

бағамдай алдық па? Соның бірі, 

бірегейі Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты, аса к
рнекті ұлт ақыны 

Есенғали  Раушанов қазасы әлеуметтік 

желінің түңдігін желпілдетіп тұр. 

Соңғы жылдардағы әлеуметтік зерт-

теулер нәтижесінде жастардың ең 

сүйікті ақыны деп танылған оның 


леңдері шын мәніндегі шедеврлер еді. 

Мағжан, Ілияс, Қасымдардан соң қазақ 

 поэзиясын шырқау биікке к
терген 

Т
леген, Қадыр, Мұқағали, Жұмекен, 

Тұманбайлармен қатар ғалилардың 

ғазалдары келеді к
з алдымызға.

ЖАМБЫЛ – 175

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ

ЖЫРДАРИЯ

Әзербайжанның ұлы 
тұлғасы Гәжібеков өмірден 
озғанда Бакудегі жерлеу 
рәсіміне Қазақстаннан ұлы 
Ахмет Жұбанов қатысқан 
екен. Сонда Ахаң: «Өлген 
адам тірілердің көзін 
ашып кетеді» депті. Осы 
сөзді бұл елдің зиялылары 
әлі күнге аузынан таста-
майтын көрінеді.

P.S: 

Қали СӘРСЕНБАЙ
«Ana tili»

Беттің бетке айтары

Алдағы нөмірден 
оқитындарыңыз:

Өлген адам тірілердің 
көзін ашып кетеді.

Бір ауылды 
аштықтан алып 
қалған академик

Ахмет ЖҰБАНОВ

БҮГІНГІ САНДА:

Таңғажайып 
тағдырлар

Жүрек жыры
немесе «жеті келіншек»

4-бет

12-бет

5-бет

ЕСТЕН КЕТПЕС ЕСІМДЕР

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫ

Бір ауылды 
аштықтан алып 
қалған академик

Мұқағали. Артығали. Есенғали...

Қазақы қара 
леңнің арнасына 

сыймай ағып, элитарлық (бекзаттық, 

а қс ү йек) поэ зи я н ы ң з әу би і г і не 

к
терілді Есенғали. Таңдап, талғап 

жазды. 3нердің киесі мен иесін құдірет 

тұтты. Арзан с
зге аузын былғамады, 

жүрегін ауыртпады. Қара 
леңмен қоса 

қара с
зде де қамшы салдырмас жүйрік 

болды. Оның әдеби эсселері, тазалық 

пен тартымдылық тәңіриясы құстар 

ж
ніндегі хамса-хикаяттары ұлттың 


згеше ойлауға негізделген танымдық 

әдебиетіне күрт бетбұрыс алып келді. 

«Құстың бір түшкіргенінің 
зі менің бір 

музыкалық фантазия  жазуыма жетіп 

жатыр» (М.Глинка) десе, Есенғали 

құстың әр түшкіргенінен толғаныстың 

тоқсан түрін т
кті ғой.

Құстан асқан әнші жоқ. Тірі тіршілік 

иесінің ішіндегі ең эстетикалық қуаты 

зор, кереметі деп танылған құстар 
мірі 

ғылымға үлкен олжа әкелгені анық. Ол 

тек 
мірімізді 
рнектеп, әсемдеп қана 

қоймай, адамзаттың самғау, аспан, 

кеңістік жайлы ұғымын кеңейтті. Құстар 

әні адамзаттың ең асыл рухани сыйы, 

адам шабытының қайнар к
зі, сезімнің 

қозғаушы күші десек, Есенғали 
зінің 

саналы ғұмырының қоңыр күндерін, 

сұлу сәттерін осы бір киелі әлемге 

арнауы ұлт үшін де 
лшеусіз рухани 

олжа болды. Оның 
згеше, ешкімге 

ұқсамайтын шығармашылық шаттық 

күйін кешуі де 
мірінің құстармен біте 

қайнасып кеткенінен еді. Ол кейде  

адамдардың аярлығына ашынғанда құс 

тілінде с
йледі. 

Аспанда, суда із болмайды деседі. 

Есенғали құс жолымен аспанға 
з атын 

жазып, із тастап кетті. «Қара  бауыр 

қасқалдағымен» бірге пыр-пырлай 

мәңгілік мекеніне ұшты. Мағыналы, 

мазмұнды мекеніне. Артынан шүл-

дірлеген шүрегейлер қалды. Бұлар қала 

береді, жүре береді.

Ақынына емес, жақынына жүгі ре тін 

заманда заматында айтылған ғапыл с
з 

еді бұл.

Аспанда, суда із болмайды деседі. Есенғали құс жолымен аспанға өз 
атын жазып, із тастап кетті. «Қара бауыр қасқалдағымен» бірге пыр-
пырлай мәңгілік мекеніне ұшты. Мағыналы, мазмұнды мекеніне. Арты-
нан шүлдірлеген шүрегейлер қалды. Бұлар қала 
береді, жүре береді.
Ақынына емес, жақынына жүгіретін заманда заматында 
айтылған ғапыл сөз еді бұл. 

Т

11-бет
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ҚҰЛКЕНОВ – 
ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТ

ТАЛАПТАРДЫ 
САҚТАУ МАҢЫЗДЫ

ТОҒЫЗ НЫСАН ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

«АДАЛДЫҚ – 
АДАМГЕРШІЛІК БОРЫШЫМ!»

МІНБЕР

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласын апта аралатып бір оқып 
қоятыным бар. Міне, бүгін тағы да оқып отырмын. «Мемлекеттік 
тілді білу - Қазақстанның әрбір азаматының парызы. Міндеті деп 
те айтуға болады. Осы орайда мен барша қазақстандықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі жете меңгермеген отандастары-
ма үндеу тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін немесе басқа 
тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын көріп отырмыз. 

2020 жылы балаларға арнап еліміз бойынша 58 мың оңалту шарасы жүргізілген. 
Қазақстанда 94 мыңға жуық мүгедек бала бар. Оның 19 мыңына церебралды сал 
ауруы немесе ДЦП диагнозы қойылған. 2020 жылдан бастап реабилитация мен 
қалпына келтіруге бағытталған ем-дом шаралары міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру пакетіне енгізілді. Мемлекет тарапынан сақтандырылатын 15 санатқа жа-
татын балалар медициналық көмекті тегін пайдалана алады. 

Кинезиотерапия 
және механоте-
рапия кабинеттері 
саусақтың ұсақ мо-
торикасын дамытуға 
арналған заманауи 
қондырғылармен 
жабдықталған.

МӘМС енгізілген 2020 жыл-
дан бастап АРДИ емхананың 
жолдамасымен келген мүгедек 
балаларға оңалту қызметін 
көрсету туралы бастама көтерді. 
Соңғы бір жылдан астам уақыт 
ішінде орталықта 200-ден астам 
бала реабилитациядан өтті.

ПОЛЯК 
ҒАЛЫМЫНЫҢ 
ХАТЫ ДА ОЙ 
САЛМАДЫ-АУ...

ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ 
ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ БАЯНДАЛДЫ

МӘМС-тің МҮМКІНДІГІ МОЛ

Сабырбек ОЛЖАБАЙ

Жариялымда не айтылған 
дейсіз ғой. Шығыс 
Қазақстан облыстық 
денсаулық сақтау 
басқармасына басшы 
 болып Ермек   Омарбеков 
тағайындалыпты. 
Журналистердің 
қалыпты жұмысы емес 
пе, «Қызметіңізді  неден 
бастайсыз? Алдағы 
жоспарыңыз қандай?» 
деген сұрақтар қойып, 
сұқбат алып жатады. 
Ермек Сембайұлы орыс-
ша мүдірмейді. Орысша 
жауабы біткен соң қазақ 
журналистері: «Енді 
осы айтқандарыңызды 
қазақша айтып бере аласыз 
ба?» деп сұрамай ма? Сон-
да білдей басшы денесін 
ток соғып өткендей дір 
ете қалып, «жо-жоқ, айта 
алмаймын» деп ана тіліне 
келгенде ат-тонын ала 
қашады. Аса талантты сөз 
зергері Оралхан Бөкейдің 
елінде жағдай осындай 
болған соң, басқаларға 
не жорық деп күйінеді 
әлеуметтік желідегілер.

Тұтас буын алмасқан осы жылдарда қазақ тілін үйренген адам оны 

әлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда «Ештен кеш жақсы» деген с
з 

бар. Ең бастысы, ынта болуы керек» дегені маған майдай жаға түседі. 

Бір қарағанда Президент үндеуі басқа ұлт немесе ұлыс 
кіліне қарата 

айтылып отырғандай к
рінуі әбден мүмкін. Шыны солай да. Бірақ 

Мемлекет басшысының нақ осы с
зі басқаға емес, қазақтың 
зіне тура 

бағытталғанына дау болмаса керек. «Қазақ тілін әлі жете меңгермеген 

отандастар» кім? Ол арамызға судай сіңіп кеткен 
зге ұлт 
кілдері 

емес, Құдай ұрғанда 
зіміз болып отырмыз ғой. Басқа жерді білмеймін, 

Түркістан облысының к
птеген аудандарында тұратын 
зге ұлт 
кілдері 

қазақты с
зден жаңылдырады. Сіз оған 
збек, не орыс, не әзербайжан, 

не кәріс (егер білетін болсаңыз) тілінде «гәпіріп» тұрсаңыз: «Ой, ағасы, 

не болды сізге? Қазақша айта берсеңізші» деп ұялтпаса, маған келіңіз.

Дегенмен, бес саусақ бірдей емес. Бізде әлі де «түсінікті тілде» 

с
йлегенді мәртебе к
ретіндер жеткілікті. Жоғарыға барыспай-ақ 

қоялық, 
зіміздің қазақи орта деп жүрген Түркістан облысы мен мега-

полист қала – Шымкентте орысша ойлап, орысша жазатындар әлі де 

бар. Жуырда бір таныс үйіне қонаққа шақырды. Қонақтың бірі жоғары 

оқу орынында оқытушы екен. Екі с
зінің бірінде орысша с
йлеп отыр-

ды. «Үйреніп қалған» тілден ажырау оңай ма дестік. Алайда кілең қазақ 

отырған ортада орысша шүлдірлескендері ыңғайсыздау болды. Тағы 

бір ойым «мына кісі орыс тілінің маманы ма екен?» дегенге тоқтады. 

Сұрастырып к
рсем, мүлдем маңайламайды. Сонда осы оқытушы қазақ 

студенттерге осылай сабақ береді ме?

Кеше ғана әлеуметтік желіні ақтарып отырсам, Серік Құсанбаевтың 

жазбасын к
зім шалып қалды. Оған Қазақстан Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Жанарбек >шімжан үн қосыпты. Жариялымда не 

айтылған дейсіз ғой. Шығыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау 

басқармасына басшы болып Ермек Омарбеков тағайындалыпты. 

Журналистердің қалыпты жұмысы 

емес пе, «Қызметіңізді неден бастай-

сыз? Алдағы жоспарыңыз қандай?» 

деген сұрақтар қойып, сұқбат алып 

жатады. Ермек Сембайұлы орысша 

мүдір мейді. Орысша жауабы біткен соң 

қазақ журналистері: «Енді осы айтқан-

дарыңызды қазақша айтып бере аласыз 

ба?» деп сұрамай ма? Сонда білдей 

басшы денесін ток соғып 
ткендей дір 

ете қалып, «жо-жоқ, айта алмаймын» 

деп ана тіліне келгенде ат-тонын ала 

қашады. Аса талантты с
з зергері 

Оралхан Б
кейдің елінде жағдай осын-

дай болған соң, басқаларға не жорық 

деп күйінеді әлеуметтік желідегілер.

Шырайлы Шымкентіңізде қоғам-

дық к
ліктердегі билет кесушілер 

мен бақылаушылар Тәуелсізд ік 

алғанымызға 30 жыл толса да аялда-

малардың сонау кеңес 
кіметі кезіндегі 

атауымен атайтынын күні бүгінге 

дейін қоя алмай жүр. Біз тіл тазалығы 

туралы к
п айтамыз.  Жазып та 

жүрміз. Бірақ шұбарлап с
йлеу әлі де 

аяғымызға оралып, етегімізден ары-

лар емес. Бір қызық мысал айтайын. 

Адам Мицкевич атындағы Познань 

университетінің қызметкері Генрик 

Янковски Қазақстанмен тығыз жұмыс 

істейтін поляк ғалымы. Ол осыдан сәл 

ғана жыл бұрын Шымкентке келіп, 

екі ай тұрып кеткен. Лингвист-ғалым 

осындағы қазақ тілінің шалажансар 

күйіне қатты күйзеліпті. Сосын отыра қалып, Шымкентте шығатын 

«Замана» газетіне хат жазбай ма? Сонда Генрих неге күйінді десеңізші! 

Қазақтар с
з арасында «если», «хотя бы», «чтобы», «или», «потому что», 

«вообщем, «короче», «уже», тағы басқа да орыс с
здерін қоспаса, с
йлей 

алмайтынына жыны келсе керек. 

Осыдан соң отыра қалып жазған хатында: «Қазақ тілінің қорғаны 

деп саналатын қалаларыңызда екі айға жуық уақыт 
ткіздім. Осы 

арада тұрған жерім – №11 шағын аудан. Айнала Ресей сияқты. К
рші-

қолаң далада әңгімелесіп отырғанда жанына бір орыс келсе болды, 

дереу бәрі орысша с
йлеуге к
шеді. Даладағы қазақ балалары ертеден 

кешке дейін орысша сайрап, ойнап жүреді» деп ашынады. Шетелден 

келген ғалым, әрине, біздің тым әсірешілдігімізді, даңғойлығымызды, 

жалпақшешейлігімізді тез аңғарған. Балаларға кінә арта алмаймыз енді. 

Олар аулада үйренгендерін тез қағып алады. Осылай с
йлей-с
йлей 

шатты-бұтты с
йлеуге қалыптасады. Осы ретте ең бірінші ата-анасы ба-

ласын дұрыс с
йлеуге үйретуі керек-ақ. Екіншіден, мектепте мұғалімдер 

бұл мәселеге айрықша к
ңіл б
лмесе болмайды. Бала бойына жақсыны 

да, жа манды да тез сіңіреді. К
шеде қойыртпақ тілді үйреніп келген ол: 

«Е, қазақ тілі деген осы екен ғой» деп те ойлауы мүмкін. Есейе келе қазақ 

тіліндегі с
з қайсысы, 
зге тілден енген ауызекі с
з қайсысы еке нін 

ажы ратқанымен, қалыптасып қалған ауыз ескі сүрлеуден шыға алмайды.

Не істеген ләзім? Біз – үлкендер тіл тазалығы ж
нінде мықтап 

ойлануымыз керек. Балаңыздың дастарқан басында отырғанда с
йлеу 

мәнеріне, с
з құрылысына мән беріңіз. К
шеде ойнап жүргенде айтатын 

с
здерін тыңдап к
ріңіз. Ал оқытушылар, әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімдері тәлімгерлердің тіл тазалығын сақтауына баса мән 

бергендері ж
н деп білеміз.

Десек те, 
зімізден де бар-ау, тегі. Бар емес, 
зімізден ғой. Біз ұлттық 

намыс деген сыртқы сауыт-қорғанымызды мүлдем шешіп тастаған 

сияқтымыз. Бұл дегенңіз, ұлттық кодтан айрылып қалу емес пе? Қазақ 

қазақпен қазақша с
йлессе, ұрпағына да осыны үйретсе поляк ғалымы 

туысы емес, тамыры емес қазаққа күйінбес еді-ау. Сырт к
з – сыншы. 

Ал сыннан қорытынды шығара білу ерліктің үлкені!

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев Ақпарат және қоғам дық 
даму министрі Аида Балаеваны қабылдады.

Мемлекет басшысына министрліктің ақпараттық 

 саясат пен азаматтық қоғамды дамыту бағытында атқарып 

жатқан жұмыстары жайында баяндалды.

Атап айтқанда, Қасым-Жомарт Тоқаевқа мемлекеттік 

саясаттың 
зекті мәселелері бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарына, оның ішінде, волонтерлік қоз-

ғалысты және экологиялық ағарту шараларын одан әрі 

дамытуға, ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы ая сында ат-

қарылатын іс-шараларды жүзеге асыруға қатысты бұған 

дейін берген тапсырмалардың орындалу барысы туралы 

ақпарат берілді.

Президентке «Қоғамдық кеңестер туралы» және «Ақ-

паратқа қол жеткізу туралы» заңнамаларға енгізілген жаңа 

түзетулердің жүзеге асырылу барысы туралы айтылды.

Сондай-ақ министр Мемлекет бас шы сының қоғам-

дық бақылау, волонтерлік және қайырымдылық қызмет 

туралы жаңа заң жобаларын әзірлеу ж
ніндегі тапсыр-

маларының орындалуы жайында баяндады.

Кездесу соңында Президент министр лікке бірқатар 

нақты міндет жүктеді.

Атырау облыстық 
мәслихатының кезектен 
тыс III сессиясының 
шешімі бойынша 
 жазушы, журналист, 
Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері 
 Мереке Құлкеновке 
«Атырау облысының 
Құрметті азаматы» атағы 
берілді.

Мереке >бдешұлы Құлкенов 1951 жылы Атырау 

облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында туған. 

ҚР Президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі. Бүгінде Жазушылар одағы басқармасы 

Т
рағасының орынбасары қызметін атқарады.

«Ана тілі» газетінің ұжымы қаламгерді марапаты-

мен құттықтап, зор денсаулық, шығармашылық табыс 

тілейді.

Үкімет отырысында ҚР Денсаулық сақтау министрі 
Алексей Цой коронавирус 0ршуінің шырқау шегі қай 
уақытқа тап келуі мүмкін екенін мәлім етті. 

Министрдің айтуынша, реалистік сценарий жағдайында 

және вакцинация кестеге сай жүргізілгенде коронавиру-

сты тәулігіне 4 мың адам жұқтырып, індет жұқтырудың 

шырқау шегі мамыр айының ортасына сәйкес келуі 

мүмкін. «Бірінші кезеңде вакцинация тиімділігі иммунитет 

қалыптасуына уақыт қажет болуына байланысты шектеулі 

болады. Одан кейін вакцинация әсері күшейіп, елдегі 

эпидемиологиялық ахуалдың тұрақтануына ықпалын 

тигізеді» дейді министр.

Айта кетейік, Қазақстанда вакцина салдырғандар саны 

700 мыңға жуықтады. Қазақстанда 695 875 адам корона-

вирус вакцинасын егілді. Қазақстанда 
ткен тәулікте 2418 

адам коронавирус індетінен емделіп шықты.

Ж а ң а  р е ф о р м а н ы ң  н ә т и ж е с і н д е 

 ма ман дандырылған медициналық к
мек 

к
рсетуге құлшыныс білдіріп отырған меди-

цина ұйымдарының саны да артты. Олардың 

қатарында «Мүгедек балалардың ата-анала-

ры қауымдастығы» реабилитация орталығы 

да бар. Онда сал ауруымен ауыратын бала-

ларды үшінші кезеңдік реабилитациядан 

М.Х.Дулати атындағы  Тараз 
0ңірлік университетінде 
 онлайн форматта «Адалдық – 
адамгершілік борышым!» атты 
республикалық вебинар 0тті.   

Вебинарды профессор С.К
шім-

бетова Абай 
леңімен ашты. Жиынға 

кафедра оқытушылары және Абай 

а т ы н д а ғ ы  А л м а т ы  м е м л е к е т т і к 

университетінің белгілі  профессоры, 

психология ғылымының  докторы 

Оспан Сейдуалыұлы, Қорқыт ата 

университетінің  профессоры Рабиға 

Тасбергенқызы, «Білім берудегі 

 м е н е д ж м е н т »  к а ф е д р а с ы н ы ң 

меңгерушісі, педагогика ғылымының 

докторы Клара Жайдарбекқызы, 

облыстық ардагерлер кеңесінің 

т
рағасы Еркінбек Бейсенбекұлы, 

Ақмола облысында ASHYQ 
пилоттық жобасын іске асыру 
басталды. Бірнеше күннің ішінде 
0ңірде жиырмадан аса кәсіпкер 
жобаға қатысуға 0тінім берді, 
олардың 9-ы жүйеде жұмыс 
істеуге рұқсат алды.

 «ASHYQ мобильді қосымшасы 

сары немесе қызыл мәртебесі бар 

тұлғалардың қозғалысын бақылауға 

мүмкіндік береді: КВИ-мен ауыра-

тын адамдармен байланыста болған 

адамдар үшін сары дәреже, КВИ-мен 

ауыратын және оң ПТР-тесті бар 

адамдар үшін қызыл дәреже. Егер 

ол жобаға қатысатын объектілерге 


туге тырысса, онда оның деректері 

к 
 р с е т і л е д і  ж ә н е  б і р д е н  б і з г е 

түседі. Осыдан кейін санитарлық 


ткізеді. «Мүгедек балалардың ата-аналары 

қауым дастығы» 1991 жылы желтоқсан ай-

ында 
з балаларына к
мек қолын созуға 

құлшынған ата-аналардың бастамасымен 

құрылған. Отыз жылға жық уақыттан бері 

олар мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп 

отырған 745 отбасына қолдау к
рсетіпті. 

2004 жылы реабилитация орталығы болып 

қайта құрылған қауымдастық бүгінде сал 

ауруына шалдыққан балаларды кешенді 

оңалтумен айналысады..

«Біздің орталық мамандары ерекше ба-

лаларды физикалық жағынан оңалтып қана 

қоймай, психологиялық-педагогикалық 

к
мек те к
рсетеді.  Невролог, педи-

атр, реабилитолог психотерапевт, емдік 

шынықтыру маманы, массажист, ортопед, 

психолог, эрготерапевт, дефектолог, ло-

гопед, әлеуметтік қызметкерден тұратын 

мультидисциплинарлық команда жұмыс 

істейді. Біз бәріміз мүгедек балалар мен 

олардың ата-аналарына жан-жақты қолдау 

к
рсетуге тырысамыз» дейді орталықтың 

бас дәрігері Айсұлу Қожанова.

Сондай-ақ орталықта эрготера-

пия б
лімшесі, Монтессори кабинеті, 

сенсорлық б
лмелер бар. Кинезиоте-

рапия және механотерапия кабинеттері 

саусақтың ұсақ моторикасын дамытуға 

арналған заманауи қондырғылармен 

жабдықталған. Ең бастысы – мұнда 

әрдайым ерекше балаларды дұрыс 

дамытуға қолұшын созуға дайын тұратын 

қайырымды жандар жұмыс істейді.

«Ата-ана баласын алып келген кезде біз 

3 түрлі нәрсеге мән береміз. Ең алдымен 

қимыл-қозғалысы әлі қалыпқа түспеген 

балаға к
ңіл б
леміз. Мамандар бірден оны 

жан-жақты дамытуға кіріседі. Екінші – 

баланың отбасы. 3йткені кемтар бала сол 

отбасында 
мір сүреді, сондықтан олар да 

біздің команданың бір мүшесіне айналуы 

тиіс. Мамандар балаға үйде де қолайлы 

атмосфера қалыптастыруға к
мектеседі. 

Үшінші – қоршаған орта. Баланың 
міріне 

мұның да тигізетін әсері мол» дейді орталық 

қызметкерлері.

М>МС енгізілгелі бері орталықта 200-

ден астам бала оңалтылды.

Орталыққа қолдан келгенше к
мек-

тесетін қайырымды жандар да аз емес. 

Соның арқасында олар мүгедек балаларға 

жан-жақты к
мек к
рсетуге мүмкіндік алып 

отыр. Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру енгізілгелі бері орталықтың 

мүмкіндігі еселене түскен. М>МС енгізілген 

2020 жылдан бастап АРДИ емхананың жол-

дамасымен келген мүгедек балаларға оңалту 

қызметін к
рсету туралы бастама к
терді. 

Соңғы бір жылдан астам уақыт ішінде 

орталықта 200-ден астам бала оңалтудан 


тті.

Мекемеде білім беру ор талығы да 

жұмыс істейді. Онда Қазақ станның түкпір-

түкпірінен келген мамандар шетелдік 

тәлімгерлердің тренингтеріне қатысып, 

ерекше балалармен жұмыстың қыр-сырын 

үйренеді.

«Жамбыл облысы әкімдігі  білім 

басқармасы» оқу-әдістемелік каби-

нетінің б
лім басшысы Гүлзат Еле-

месқызы, «Абай атындағы орталық-

тан дырылған к
пшілік кітапхана 

жүйесінің» директоры – Ұлбосын 

Тәліпбекқызы және басқа да тәжірибелі 

ұстаздар қатысып, 
з ойларын ортаға 

салды.

Сұхбат барысында облыстық арда-

гердер үйінің ұйымдастыру б
лімінің 

басшысы С.Ашанов 
з ой-пікірін 

білдірді: «Сақалын сатқан кәріден, 

еңбегін сатқан бала артық» деген-

дей, адал болу – адамдықтың белгісі. 

Адалдық адамның жеке басы мен 

моральдық тұлғасын сипаттайды. Ұлы 

Абайдың: «Алдау қоспай, адал еңбегін 

сатқан, қолы 
нерлі қазақтың әулиесі 

сол» деуі де адалдыққа толық сипат-

қызметтер бұл адамдармен әкімшілік 

жаза қолданғанға дейін жұмыс істей 

бастайды» дейді Ақмола облысы 

санитарлық-эпидемиологиялық 

бақылау департаменті басшысының 

орынбасары Сәуле Сәдуақасова.

Ақмола облыстық Кәсіпкерлер 

тама береді» деді ол. «Жамбыл облы-

сы әкімдігі білім басқармасы» оқу-

әдістемелік  ка бинетінің б
лім басшы-

сы Гүлзат Келдібаева: «Шәкәрім қажы 

адалдық турасында: «Мақтан үшін 

мал жима, жан үшін жи, Ғибадат пен 

адалдық ар үшін жи» деп, бақыттың 
зі 

адалдыққа негізделетінін айта келіп, 

адалдықтың ар біліміне қатысына да 

ерекше к
ңіл б
леді» деген ойын айт-

ты. Үміт Битенқызы адалдық жайында 


з 
леңін жастарға оқып берді.

Шараға қатысушылар 
зара пікір 

алмасып, ой түйді.

Сейсекүл АЙТЖАНҚЫЗЫ,
 М.Х.Дулати атындағы 

Тараз 0ңірлік университеті 
«Білім берудегі менеджмент» 

кафедрасының профессоры 

палатасының сарапшысы Жайсан 

Бекқожиннің айтуынша, бүгінде 


ңірде 20-ға жуық нысан жобаға 

қатысуға 
тінім берген, олардың 9-ы 

QR-кодты  алып, жүйеде жұмыс істей 

бастады. Ақмола облысы «қызыл» 

аймақта болуды жалғастырса да, 

кәсіпкерлер жаңа жобаның арқасында 

демалыс күндері жұмыс істей алады. 

Ж.Бекқожиннің с
зінше, егер 

объектіде үш күн ішінде келушілер 

тіркелмесе, кәсіпкер екі аптаға бағ-

дар ламадан шығарылады. Қайта 

тіркеу кезінде ерекшелік екі айға со-

зылады. Бұл мекемелерге келушілерді 

сканерлеудің сақталуын бақылауға 

мүмкіндік береді. Сәуірдің 26-нан 

бастап ASHYQ жобасына Ақмола 

об лы сының барлық 
ңірлері қосыла 

бастайды.
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ANA TILI Т Ұ Л Ғ А  Т У Р А Л Ы  Т О Л Ғ А Н Ы С
Кеңестік кезеңде халықтың жанын 
жегідей жеген бітеу жара 1986 жылғы 
«Желтоқсан көтерілісінде» жанарта-
удай жарылып, ақыры «Қазақ тілі» 
қоғамы деп аталатын үлкен халықтық 
қозғалысқа айналған тіл үшін күрестің 
мемлекеттік саясаттың құрамдас 
бөлігіне айналуының да сатылап өскен 
тағылымды шежіресі бар. 
Әрине, қайраткер тұлға Өзбекәлі 
 Жәні бековтың күш-жігерімен 
құрылған қоғамдық қозғалыстың 
тегеуірінімен атқарылған шаруалар 
аз болған жоқ. Жұрт болып жұмылып 
жүріп, 1989 жылы алғашқы «Тіл 
туралы» Заң қабылданып, қазақ тілі 
мемлекеттік тіл дәрежесін алды, іле 
шала «Тілдерді дамы тудың Мемлекеттік 
бағдарламасы» қабылданды. Барлық 
облыстар мен аудандарда «Қазақ тілі» 
қоғамдары құрылып жұмыс істеді. Оған 
деген жұртшылықтың ықыласы ерекше 
болды.
Соған қарамастан, ол қоғамдық ұйым 
ретінде мемлекеттік саясаттың ішкі 
иірімдеріне дендеп араласа алма-
ды. Сондықтан бүкіл қоғам болып 
тіл шаруа сын мемлекеттік саясаттың 
құрамдас бөлігіне айналдыруды 
 талап етті. Соның реті тәуелсіздік таңы 
атқаннан кейінгі елең-алаң уақытта 
келді. 
1993 жылдың 5 сәуiрінде Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң «Қазақстан 
Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 
жанындағы Тiл комитетiн құру туралы» 
Жарлығы шығып, тіл мемлекеттік 
саясаттың құрамдас бөлігіне айналды. 
Жарлықты қоғамдық орта тәуелсіздіктің 
үлкен жеңісі ретінде зор жігермен, үкілі 
үмітпен қабылдады.
Бұл уақытта Қазақстан Республи-
касы Президенті мен Министрлер 
кабинеті аппаратында Ішкі саясат 
департаментінің құрамында Президент 
Жарлығымен құрылған Тіл секторы 
жұмыс істейтін. Менің сол секторға аға 
референт ретінде қызметке келгеніме 
бір жылдай ғана уақыт өткен. 
Іле шала бір ай мерзім ішінде Қазақстан 
Республикасының Министрлер Кабинетi 
«Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетiнiң жанындағы Тiл комитетi 
туралы» арнайы қаулы қабылдап, 
оның Ережесін бекітті. Комитеттi 
төраға басқаратын болды, басқару 
аппаратында 60 адам, Төрағаның 3 
орынбасары белгіленді, құрамында 11 
адамы бар алқа құруға рұқсат етiлді. Тiл 
комитетiнiң Төрағасы материалдық-
тұрмыс және медициналық қамтамасыз 
ету, көлiк қызметiн пайдалану жағдайы 
бойынша республика министрiне, 
ал Төраға орынбасарларының 
қызметi республика министрлерi 
орынбасарларының қызметiне 
теңестiрiлді. Бұл ол заман үшін өте 
жоғары мәртебе болатын. 

Т
іл жанашырлары енді тілдің жағдайы 

ж
нделіп, кеткен есеміз, ұтылған 

ұпайымыз түген делетін болды деп 

б
ріктерін аспанға атты. 

Кезекті үлкен шаруа осы мәртебелі ұйымға 

лайықты басшы тағайындау еді. >рине, 

мемлекеттік басқару жүйесінің тәртібі бой-

ынша ол мәселе комитетті құру ж
нінде іс 

басталған кезде ілесе жүретін. >детте мұндай 

шаруа 
те құпия, тар шеңберде 
тетін. Осы 

тар жолмен әртүрлі келісім сатысынан 
ткізуге 

5-6 ұсынысты қолымыздан 
ткізгеніміз бар. 

Ішкі саясат департаменті Тіл секторының 

ұсынысымен жіберілген бұл кандидатуралар 

да осал емес еді. Бірақ Президенттің алдына 

олардың барлығы екшеліп, сұрыпталып бара-

ды, кейде Мемлекет басшысының 
зі шұғыл 

шешім қабылдауы мүмкін. 

Бұл жолғы шешім де дәл солай тосыннан 

болды, аппарат ұсынған тізімде болмаған 

Сұлтан Шәріпұлы Оразалиновтың есімі жарқ 

ете қалды. Ол кезде С.Оразалиновтың ердің 

жасы елуді еңсеріп, кемеліне келіп тұрған 

шағы еді. Алғашқыда әдебиеттанушылығымен 

танылып, кейіннен танымал тележүргізуші 

ретінде небір тарихта қалған хабарларымен 

республикаға аты шыққан к
семс
з иесі 

болатын. «3нер» баспасының директоры 

ретінде бірқатар тамаша еңбектерді жарыққа 

шығарып, елдің с
зін ұстайтын қабырғалы 

тұлға ретінде танылған азаматқа қалың жұрт 

үлкен сенім к
рсеткендей еді. 

Алайда жұртшылықтың жомарт к
ңілі 

жұмысты жеңілдетпейтіні белгілі, қайта 

жауапкершілікті бұрынғыдан да арттырып, 

жүйкеге түсетін салмақты ауырлата түскендей. 

Оның үстіне, Президент Жарлығы жария-

ланып, Үкімет қаулысы қабылданғанмен 

Комитеттің әлі он екіде бір нұсқасы жоқ-тын. 

Президенттің қабылдауында болып, 
зін 

тағайындау ж
ніндегі 3кімді қолына алған су 

жаңа Т
рағаның әлі отыратын ғимараты да, 

мінетін к
лігі де, қарауында қызметкерлері де 

жоқ болатын. 

Ең қиыны мұндай мемлекеттік басқару 

құрылымы біздің республика тарихында да, 

әлем елдері тәжірибесінде бұрын-соңды болып 

к
рмеген. Басқа министрліктер мен ведом-

стволарда қалыптасқан құрылым, ежелден 

келе жатқан дәстүрлі сүрлеу болатын. Жаңа 

келген басшы сол сүрлеуді 
з пайым-параса-

тымен жалғап алып кете беретін.  Ал бұл жерде 

барлығын тыңнан бастау керек. 

Міне, осындай алмағайып уақытта 1993 

жылдың 1-6 маусымында Семей қаласында 

«Қазақ тілі» қоғамының к
шпелі пленумы 


тетін болды. Алқалы жиынға Президент 

аппараты тіл секторының 
кілі ретінде мен де 

қатысатын болдым. 

Тіл комитетінің су жаңа т
рағасы Сұлтан 

Шәріпұлымен осы жиында алғаш рет жүз 

к
рісіп, танысудың сәті түсті. Бұрын сыртынан 

суық к
рінетін ағамен әңгімеміз жарасып, 

табысып кеттік. «Аппараттың шенеуніктері 

шәлтиіп тұрушы еді, сен 
зі жүзің жылы, 

біртоға жігіт екенсің» деп ішіне тартты. 

«Аға, сол шенеунік бола алмай, қорынып 

жүрмін» деп мен де 
з жайымды айттым. «>, 

кезінде біз де ЦКА-да істегенбіз» деп ақсия 

күліп алып, біраз қызықты әңгімелер айтты. 

Сұлтекең ауызекі әңгімені майын тамызатын, 

әсіресе Абай елінің ескілігін жақсы білетін 

шежірелігімен мені баурап алды. Пленум 

жұмысы аяқталысымен 
зінің Абай еліне 

баратынын, аруақтардың басына құран оқып, 

ел-жұртқа сәлем беріп қайту парызы екендігін 

айтты да: «Менімен бірге барып қайтуға 

қалайсың?» деп мен күтпеген тосын ұсыныс 

тастады. >рине, мен қуана-қуана келістім. 

С
йтіп, облыс әкімшілігінің ақ «Вол-

гасына» мініп сапарға шықтық. Қаладан 

шығысымен-ақ Сұлтан ағамыз Абай жүрген, 

Мұхтар >уезов суреттеген жерлердің тарихына 

қатысты әңгіменің тиегін ағытты. 

К ү ш і к б а й д ы ң  к е з е ң і н е н  б а с т а п , 

Қарауылға жеткенге дейінгі асу-асу белдер мен 

қыстау-қоныстардың орындарын к
зімізбен 

к
ріп, к
ңілімізге тоқыдық. Мен бейне бір 

аспан асты алып музейді аралағандай күй 

кештім. Еңлік-Кебектің ескерткішіне тәу 

етіп, Б
рілідегі Мұқаңның ата-анасының 

басына, Құнанбай қажы жатқан қорымға 

құран оқып, Жидебайдағы Абай музейін 

аралап, Абай мен Шәкерім зираттарына дұға 

жасадық. Екі тұлғаға тұрғызылған кесене-

лер ұлы ақынның 150 жылдық мерейтойы 

қарсаңында сол жылы басталып жүргізіліп 

жатқан. Қарауылдан сәл жоғары (ұмытпасам 

10 шақырымдай болуы керек) жаңа кесене 

тұрғызылған Ақтамберді жыраудың басына 

барудың да сәті түсті. Бұл мен үшін ойда 

жоқта жүзеге асқан тағылымы мол, тарихи 

сапар болды. Осы сапарда Сұлтекеңнің 
з 

елі мен жерін жанындай жақсы к
ретін және 

оны мақтан тұтып қастерлей білетін азамат 

ретінде тұлғасы биіктей түсті. Сол жылдары 

дайындалып жатқан «Абай елі» кітабына 

материалдарды қалай жинақтағанын, ондағы 

ел суреттерін жылдың әр мезгілінде барып 

қалай түсіргенін де тәптіштеп айтып еді. Бір 

қарағанда Қарауылдың бойынан басталатын 

күреңіткен далада к
з тартарлықтай сұлулық 

таба қою қиын. Ал Сұлтекең сол жердің күл 

т
гілген жұрты мен құлаған қыстаулардың 

орнына байланысты тарихи оқиғаларды 

астастыра баяндағанда табан астында ол жер 

жәннәт бағына айналып сала береді. Құнарлы 

топырақтан нәр алып, текті елдің тәрбиесін 

к
рген азаматтың кісілік келбетінің де кемел 

болатынына осы жолы к
з жеткізгендей 

болдым. 

Алматыға келісімен қауырт шаруалар 

басталды. Сұлтекең алғашқыда 
зі басқарған 

«3нер» баспасы директорының кабинетінде 

отырып Комитеттің ұйымдастыру шаруалары-

на бел шеше араласты. Ең алдымен, Комитетке 

отырып жұмыс істейтін лайықты орын керек 

еді. Ол кезде Алматыда ине шаншатын орын 

жоқ. «Жекешелендірудің» қарқынды жүріп 

жатқан кезі. Абылайхан к
шесінің бойындағы 

«Министрліктер үйінен» бірнеше б
лме беру 

ж
ніндегі ұсынысқа Т
раға қанағаттанбады. 

Біраз уақыт табанынан таусылып Алматыны 

армансыз адақтаған соң, ақыры Наурызбай 

батыр мен Т
лебидің қиылысындағы т
рт 

қабатты үйге тоқтадық. Бәріміз барып к
рдік. 

Ескі, тозыңқырап тұрған ғимаратқа онша 

к
ңіліміз құлай қойған жоқ. Т
рағаның 
зі: 

«К
п іздедік, осыдан қолайлысын таппадық. 

Біріншіден, орталықта, қызметкерлер де, іздеп 

келген адамдар да сабылмайды. Екіншіден 

жеке ғимарат, басқамен ортақтастығымыз 

жоқ. Үшіншіден, ескі болғанмен, сүйегі бүтін, 

жақсылап ж
ндеп алармыз» деп, кесімді с
зін 

айтқан соң, ешкім қарсы келмеді. >ркімге 

жалға берілген ғимараттың іші әлі толық 

босамаған екен, алғашқы алынған мамандар 

бос б
лмелерге біртіндеп орналаса бастады. 

Дегенмен, бір жылға жетер-жетпес 

уақытта ғимаратымыз жақсы ж
ндеуден 


тіп, әсем безендірілген, іргелі, орнықты, 

ордалы шаңыраққа айналды. Ол да, әрине, 

оңайшылықпен келген жоқ,  алдымен 

қаражат тапшы болатын, ақша күн  сайын 

құнсызданып, экономика әлі тізесіне тұра 

алмай жатқан тәуелсіздіктің елең-алаң 

уақытында ғимарат ж
ндеу ақылға сыйым-

сыздау дүние еді. Бірақ Т
раға соның ретін 

келтірді. Алғашқыда ол ғимаратта отырған 

мекемелер де оңайшылықпен босата қойған 

жоқ. Тіпті осы ғимаратты тастап кеткен Сейс-

мология институты бұл үй жер сілкінісіне 

шыдас бере алмайды деген ұйғарым да жасап 

қойған екен. Қайта зерттеу жасатқызып оны 

да жоққа шығартқызды. С
йтіп, 1994 жылдың 

наурызында есіктің алдына алты қанат ақ орда 

тігіп, Алматының зиялы қауымын жинап, тіл 

жанашырларының мерекесін атқарғанымыз 

есімде. 

Бағыты да, жұмыс сипаты да әлі толық 

анықталмаған мекемеге кадр таба қою да оңай 

болған жоқ. Алдымен Үкімет аппараты 
здері 

кесіп-пішіп тағайындайтын орынбасарлардың 

қарасы к
ріне бастады. Ол кездегі саясат 

бойынша бұл комитет Қазақстандағы барлық 

тілдердің қамын жеуі қажет болатын, солардың 

ішінде алдыңғы орында орыс тілі тұрды. 

Сондықтан Т
рағаның бірінші орын басары 

орыс ұлтынан болуы тиіс еді. Оған жоғары 

жақтың ұйғарымымен Анатолий Михайло-

вич Волков деген азаматты тағайын дады. 

Бұрындары мәдениет саласында әртүрлі 

қызметтер атқарған. Заты жаман адам болмай 

шықты, Сұлтекеңнің қақпайына тез к
н дігіп, 

теке тіреске бармай жұмыс істеп кетті. 

Е к і н ш і  о р ы н б а с а р л ы қ қ а  И с р а п у л 

 Сраж динұлы Саттаров деген ұйғыр азаматы 

тағайын далды. 3йткені мемлекеттік тіл сая-

сатында басқа ұлт тілдерін ұмытуға болмай-

ды. Оның үстіне бұл мекеме «Тіл комитеті» 

деп аталғанмен, жалпы бағыты ұлт саясатын 

үйлестіре жүргізуге арналған. Тіпті Комитет 

құрылатын болған кездің 
зінде оның атына 

байланысты қызу пікірталас туындаған. Біраз 

саясаткерлер әсіре сақтық жасап, оның атын 

«Ұлт саясаты ж
ніндегі комитет» деп атаған 

ж
н деп бұра тартқандар да болған. Тіпті 

оны қолдаушылардың қарасы да аз емес еді. 

Ақыры біздің мемлекетіміздің федеративтік 

емес, біртұтас ұлттық мемлекет екендігімізді 

алға тарта отырып, қазақтың зиялы қауымы 

ол ұсынысты әрең тойтарған (Бұл кезеңдік 

ғана жеңіс екен, екі жылдан кейін осы үн 

қайта к
теріліп, жеңіске жетіп, Тіл комитетін 

таратып тынған).

П
резиденттің Жарлығы дайындалып 

жатқан кезде Комитеттің аты тура-

лы тағы дау туды. Орыс тілді орта 

бұл орган республикадағы тілдердің барлығына 

ортақ дегенді к
лденең тартып отырып алды, 

ал қазақ тілділер бұл қазақ тілінің жоғын 

жоқтау үшін құрылған мекеме дегенді ту етіп 

ұстады. Ақырында Жарлықтың орысшасына 

«Комитет по языкам» деп, қазақшасына «Тіл 

комитеті» деп жазуға тоқтағанбыз. Түртінектеп 

сұрағандарға қазақшасындағы бұл тіркес 

к
пше мағынаны да білдіреді. Қазақ тілінде 

«білімдер», «мәдениеттер», «тілдер» деп 

қолданбайды деп түсіндіретінбіз. Бірақ орыс 

тілді ағайындар к
пке дейін 
здерінің «тілдер 

комитеті» дегендерін алдыға тартып жүрді. 

Мұндай сыңар жақ пікір «Тіл туралы» заң 

қабылданған кезде де болған. Міне, осындай 

жағдайда комитеттің құрылымын біртұтас 

жүйеге түсіру т
рағаға үлкен сын болды. 

Сол сияқты қазақ тілінің қара жұмысын 

істейтін орынбасар алу да Сұлтекеңе оңай 

болған жоқ. >рине, 
з қалауына салса, сол 

кезеңде к
зге түсіп жүрген қайраткер аза-

маттар аз емес еді. Бірақ Үкімет аппараты 

бұл жерге мемлекеттік қызметте ысылған, 

саяси к
зқарасы қалыптасқан,  кәніг і 

мемлекеттік қызметкерді лайық к
реді және 

ондай мамандардың бірнешеуін дайындап та 

отырған. Оған Т
раға бейіл бере қоймапты, екі 

орынбасарымды тағайындадыңдар, енді қазақ 

тілді адамды 
зім таңдайын деген сыңайлы. 

С ұ л т е к е ң н і ң  о н д а й  б а т ы л д ы ғ ы , 

бірбеткейлігі қанында бар еді және оған 

кейіннен әлденеше рет куә болдық. С
йтіп, 

ол кісінің таңдауы маған түсті. Оның екі жағы 

бар еді. Біріншіден, 
ткенде сапарлас болып, 

біраз сынақтан 
ткен сияқтымыз, сырттан да 

сыр тартып к
рген болу керек. Екіншіден, мен 

Үкімет аппаратының қызметкерімін, оларға 

міне, 
здеріңнің мамандарыңды алып отыр-

мын дегенге де сыйымды. Сондықтан да болар 

Т
рағаның ұсынысына Премьер-министрдің 

сол кездегі орынбасары Қуаныш Сұлтанов 

қарсы болған жоқ. С
йтіп, мемлекеттік 

қызметке келгеніме бір жыл толар толмаста 

Т
рағаның орынбасары болып шыға келдім. 

Алдымен бірер айдың ішінде Коми-

т е т т і ң  к а д р л ы қ  қ ұ р а м ы н  ж а с а қ т а п , 

тастүйін етіп жұмысқа қосты. Басқарма 

басшылығына 
мірлік тәжірибеде әбден 

ысылған, республикалық дәрежеде бедел 

биігі бар қаламгерлер шақырылып, жұмыс 

істей бастады. Солардың ішінде алғашқы 

қ и ы н  к е з е ң д е  к 
 п  қ а й р а т  к 
 р с е т к е н 

Б.Тілегенов, В.В.Владимиров, М.>бділдабек, 

Т.Тобағабылов, А.Ахетов, М.Малбақов 

сияқты тағы да басқа к
птеген азаматтар-

ды атауға болады. Олармен қоса, сол кез-

дерде жиырманың ішіндегі жас мамандар 

Д.Кәлетаев, Б.Манақбаев сияқты кейіннен 

лауазымды қызметтер атқарған азаматтардың 

тұсауы да осы комитетте кесіліп еді.

Ең қиын шаруаның бірі сол кезеңдегі 

республикадағы 19 облыс пен Алматы, Ле-

нинск (Байқоңыр) сияқты республикалық 

мәртебесі бар қалаларда Тіл басқармаларын 

қ ұ р у ,  о л а р ғ а  а р н а й ы  о р ы н  б е л г і л е п , 

материалдық-техникалық базасын жабдықтау 

мәселесі болды. Ол үшін облыс басшыларына 


тімді, бедел-салмақ керек еді. 

Жасыратыны жоқ,  ол  уақытта  Тіл 

комитетіне баяғы қазақ тілі қоғамы сияқты 

к
зге ілмей, 
гейлік танытқан азаматтар да 

аз болған жоқ. Олар Президент Жарлығына 

келді ме, Тіл комитетін н
мірден түсірмейтін. 

Газеттің бір бетіне Президенттің Қазақстанда 

тұрақтылықты сақтау, ынтымақтастықты 

арттыру ж
ніндегі с
зін береді де, соның 

жанына Сұлтан Оразалиновтың қазақ тілін 

дамыту ж
ніндегі пікірін беріп, оны ұлтшыл, 

ел ішіне іріткі салушы ретінде к
рсетіп, аран-

датып қоятын. Оған қосыла жоғарыда отырған 

Кеңестік кезеңнен қалған кадрлар да тіке теле-

фондарымен әкіреңдеп отыратын. 

Бірақ оған Сұлтекең қыңған жоқ, газеттің 

әрбір н
мірін жауапсыз қалдырмайтын. 

Қандай жағдайда да «Келсең, кел!» деп 

тұратын күрестің адамы. Соның арқасында 

шабуылдарды тайсалмай тойтарып отырды. 

Республикалық басылымдар мен ақпарат 

құралдарында ол кісі с
йлемеген мінбер 

қалмады. Сонымен қоса В.Владимиров, 

М.>бділдабек, А.Ахетов сияқты орыс тілді 

қаламгерлерді де 
те тиімді пайдаланды. 

Мәселен, М.>бділдабек, А.Ахетов сияқты тілі 

уытты журналистер кейбір 
ткір мақалаларын 

лақап атпен де жариялап жіберетін. Ондай 

мақалалардың біразы сол «Караванның» 
зінде 

де жарияланды. Дәл осындай күрес облыстар-

да жүргізілді. Мәселен, Семей облысының Тіл 

басқармасының бастығы (Аман Тілеуберді) 

арнайы орыс тілді газет ашып, 
зі редакторлық 

етті. Осындай жұмыстар Қарағанды, Қостанай, 

Ақт
бе облыстарында да жүргізілді. 

Сонымен қоса Тіл комитеті 
з жанынан 

құрылған Алқа мәжілісінің жұмысын да 

оңтайлы пайдаланды. >р алқа мәжілісінде бір 

министрлік пен бір облыстық басқарманың 

есебі тыңдалатын. Тіл мәселесіне келген-

де министрліктер ықылассыз келуші еді, 

соның 
зінде қайта-қайта хат жазып, тек-

серу ұйымдастырып, бұқаралық ақпарат 

құралдарында олардың жұмыстарын жариялап 

жүріп, біразын икемге келтіргенбіз. Және 

ол жұмыстарды талқылау 
те қызу 
тетін. 

үйірме түрінде жүргізіліп келген. Соның 

нәтижесінде облыс орталықтары мен аудандар-

да жүздеген тіл оқыту орталықтары құрылып, 

олар қаржылай және кадрлық, материалдық-

техникалық тұрғыдан мемлекеттік қолдауға 

ие болды. Қазақ тілін жаңа технологиямен 

оқытудың әдістемесі де осы кезеңде жасала 

бастады. Ол уақытта компьютер де, электрон-

ды құралдар да жоқ болатын, алғашқы тың 

технологиялар ретінде үнтаспаға жазылған 

аудио сабақтар мен теле сабақтар қолданысқа 

енген еді. Қазақ тілін теледидар арқылы 

оқытқан заманды қазіргі ұрпақ ұмыта бастады. 

Автобустарда аялдамалардың аттары екі тілде 

үнтаспаға жазылып, хабарланатынын қазіргі 

аға ұрпақ ұмыта қоймаған шығар. Біз үшін 

соның 
зі кезеңдік жетістік болып к
рінетін.

М
емлекеттік тілде ісқағаздарын 

жүргізудің үлгілерін дайындап 

кәсіпо рындар мен мекемелер-

ге тарату ісі де осы кезде қолға алынған. 

Машинкаға басылған ісқағаздарының 

үлгілерін к
бейткішке (ротопринт) аппара-

тында к
бейтіп, мекемелерге жолдайтынбыз. 

>сіресе халыққа қызмет ету орталықтары екі 

тілдегі құжат үлгілеріне зәру болатын. Орыс 

тілінде құжат толтыра алмайтын адамдар бан-

ктерден ақшаларын алуға біреулерге жалынып 

жүретін кездер де болған. Осыған жәрдем беру 

үшін бланктерді жедел қазақшалау қажеттілігі 

туындаған. Комитет осындай іске де араласты.

Қазақстан Республикасының жаңа Конс-

титуциясы қабылданғаннан кейін Тіл туралы 

Заңға 
згерістер мен толықтырулар енгізу 

ж
ніндегі тартыс-талас та 
те қызу жүріп 

еді. Қазақстанда екі мемлекеттік тіл болсын 

деген қисық ұсыныс қайта к
теріліп, оған 


зіміздің орыс тілді қандастарымыз да бейіл 

болып, екі оттың ортасында күн кешкен 

уақыттар болған. Алғашқы Заңдағы «Орыс 

тілі – ұлтаралық тіл» деген бапты 
згертудің 


зі қаншалықты күш-жігерді талап етті. 

Осылайша, «Тіл туралы» Заңның әрбір бабы 

қызу талқылаусыз 
тпейтін. С
йтіп, әрең 

дегенде, Парламент қарауына жіберілген заң 

жобасы әлденеше рет қайтарылатын. Сол 

талқылаулардың барлығына т
раға қатысатын 

және бүкіл ауыртпалықты мойнына алатын. 

Қазіргі қолданыстағы «Тіл туралы» Заң сол 

кезеңнің 
ткелегінен 
ткен құжат. Сол кезең 

үшін бұл заңның елеулі жаңалықтары мен 

жетістіктері бар еді. Жалпы, конституциялық 

заңдардың ішіндегі 
те қиын қабылданатын, 

үлкен қарсылықтарға тап болатын саяси-

әлеуметтік астары мол заң осы «Тіл тура-

лы» Заң болды. Оған батыл түрде елеулі 

жаңалықтар мен толықтырулар енгізуге 

Үкіметтің де, Парламенттің де саяси күш-

жігері жете бермейтін. Сондықтан да әлі күнге 

сол бұрынғы заңды жамап-жасқаумен келе 

жатырмыз. 

Заңмен қоса,  т ілдерді  дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасына да 
згерістер 

енгізу қажеттілігі туындаған. Мұны да тіл 

комитеті жанынан құрылған жұмыс тобы 

жүзеге асырды. Шынтуайтына келгенде, 

алғашқы қабылданған бағдарлама қаншама 

жақсы баптары болғанмен Кеңестік дәуірде 

жасалғандықтан заман талабына, уақыт 

ағымына шыдас бере алған жоқ. Оның к
птеген 

баптарына жыл сайын 
згерістер енгізіліп 

отырды. Сондықтан да жаңа бағдарлама жаңа 

жағдайға лайық түбірінен қайта жасалуы керек 

болды. Бұл да тауқыметі к
п, күрделі шаруа 

болды. Оның басты мақсаты мемлекеттік 

тілді қоғамдық 
мірдің түрлі салаларына 

дендеп енгізудің алғышарттарын жасап, оны 

ғылым мен білімнің, 
ндірістің, түрлі сала-

ларында қолданудың аясын кеңейту болды. 

Соған сәйкес, бағдарламаға бұрын болмаған 

жаңа баптар енгізілді. Мәселен, жоғары 

оқу орындарының барлық мамандықтары 

бойынша ісқағаздарын жүргізуді үйрететін 

«іскерлік қазақ тілі» деп аталатын пән енгізілді 

(3кінішке қарай, бұл пән қазір жоқ). Сол 

сияқты, республиканың барлық 
ңірлерінде 

мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметкерлерге 

тегін оқытатын мамандандырылған орталықтар 

құрып, курс тар ұйымдастыру міндеттелді. 

Тіл комитеті мен оның басқармаларына 

мемлекеттік тіл саясатын жүргізудің барысын 

қадағалап отыру мәртебесі қарастырылды. 

Жарнама мәтіндері мен маңдайша жазулардың 

аударма мәтіндерін рәсімдеп, оның сапасын 

оқтын-оқтын тексеріп отыру Басқармалардың 

 Ономастика б
лімдеріне жүктелді.

Тіл комитеті құрылған алғашқы жылында-

ақ егер тәптіштеп жазса әлденеше томға 

жүк боларлық осындай қыруар шаруалар 

атқарылып еді. Сол істердің қай-қайсының 

басында Тіл комитетінің тұңғыш т
рағасы 

Сұлтан Шәріпұлы Оразалинов тұрғанын 

айтпасқа болмайды. 

Бірақ, 
кінішке қарай, Мемлекеттік 

тіл саясатында үлкен орны бар, тіл үшін 

күрестегі киелі шаруада қазақ зиялыларын бір 

мақсатқа біріктіріп, қаншама 
ркенді шаруа 

атқарған Тіл комитетінің тағдыры ұзаққа бар-

мады. Құрылғанына екі жыл толуға т
рт күн 

қалғанда 1995 жылдың 1 сәуірінде «Бірыңғай 

мемлекеттік ұлт саясатын жүргізу және респу-

бликада қолданылып жүрген барлық тілдерге 

деген құқықтық кепілдік пен құрметтеушілікті 

қамтамасыз ету мақсатында: Қазақстан 

Республикасының Министрлер кабинеті 

жанындағы таратылатын Тіл комитетінің 

негізінде Қазақстан Республикасының Ұлт 

 саясаты ж
ніндегі мемлекеттік комитетін 

құру» ж
ніндегі Президент Жарлығы жария-

ланды. 

Комитеттің аты 
згергенмен, заты 


згермеді. «Ұлт саясатына» т
раға болып 

В.Ким деген азамат келгенмен, тіл сала-

сын басқаруды бірінші орынбасар болып 

тағайындалған Сұлтан Оразалинов 
з қолына 

алды. Бұл тұста да Сұлтекең үлкен т
зімділік, 

саяси ойынды да шебер ойнай білетін 

ілкімділік танытты. Тіл саясатында жүрген 

азаматтардың денін сақтап, тіл шаруасын 

мейлінше алға сүйреуге тырысты. 

3тпелі кезеңде үздіксіз болып тұратын ала-

сапыранда «Ұлт саясаты» да ұзаққа барған жоқ. 

Одан әрі тіл саясаты әртүрлі министрліктердің 

қарауында департамент ретінде қызмет істеді. 

Сол департаменттердің бірнешеуін Сұлтан 

Шәріпұлы басқарды да, бірақ алғашқы Тіл 

комитетіндегідей құзірет ешқайсысында 

болған емес. Бұдан кейінгі шаруалардың 

барлығы алғашқы кезде қауырт, үлкен 

қарқынмен, бүкіл халықтың алқалауымен 

жүзеге асырылған шаруалардың жаңғырығы 

сияқты жүргізіліп келеді.

Кенжехан МАТЫЖАНОВ, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері 

Т Ұ Л Ғ ААААААААААААА    Т У Р А Л

ТҰҢҒЫШ ТӨРАҒАСЫ
да, Үкімет қаулысына да қарамай заманның 

қиындығын, қаржының тапшылығын сыл-

тауратып, түлкібұлаңға салды. Міне, осы 

сәтте Т
раға мәселені Үкімет алдына дейін 

шығарып, 
зіне олармен қатаң с
йлесетіндей 

мәртебе алып, кабинетіне тікелей шығатын 

үкіметтік телефон қойдырып, облыстан 

ұсынылатын кандидатураларды Комитеттің 

мақұлдауымен тағайындайтын пәрменге қол 

жеткізген еді. Соның нәтижесінде бірер айдың 

ішінде облыстардың барлығында басқармалар 

құрылып, іске кірісті. Олар мәртебесі ж
нінен 

аймақтардағы Ішкі саясат, білім, мәдениет 

сияқты байырғы басқармалардан кем болған 

жоқ. Жеке ғимараттары, авток
ліктері, 

мәселелерді 
з құзыретінде қарап, шешім 

шығаратын алқа құрамы да болды. Алғашқы 

облыстық басқарманы Жезқазған облысы (ол 

уақытта облыс тарамаған) құрып еді. Облыс 

басшысы Юрченко ұлты басқа болғандықтан 

елдің алдына түскісі келді ме, әлде орынба-

сары >лихан Бәйменовтың ықпалы болды 

ма, әйтеуір 7 адамнан тұратын басқарманы 

жедел құрып, басшысына сол 
ңірге танымал 

мәдениет қайраткері Сәдуақасов Қайырбек 

тәрізді іскер, беделді азаматты тағайындау 

ж
нінде ұсыныс жіберді. 

Бұдан әрі іркес-тіркес ұсыныстар жиіледі. 

Ең соңынан Ленинск қаласында басқарма 

құрылды. Осының нәтижесінде әр 
ңірлік 

тіл саясатының қайраткерлеріне айналған 

Мархабат Байғұт (Шымкент), Нұрпейіс 

Қасымов (Алматы облысы), Аман Тілеуберді 

(Семей), Садуақасов Қайырбек (Жезқазаған), 

Қалқаман Сарин (Қостанай), Естай Жай-

лыбаев (Ақт
бе), Кеңесбек Демешов (Ал-

маты қаласы), Күләш >бдікешова (Жам-

был), >лия Ахметова (Солтүстік Қазақстан), 

Гүлмира Мәдиева (Шығыс Қазақстан) сияқты 

іріктелген тұлғалар тағайындалды. 

Комитеттің жұмысын жүйелі жолға қою 

мақсатында алдымен Қазақстан Республика-

сында Мемлекеттік тіл саясатын жүргізудің 

Тұжырымдамасы жасалып, ол Премьер-

министрдің орынбасары жанындағы кеңесте 

талқыланып қабылданды. 

Баяндама жасаған Тіл комитетінің 

т
рағасы Сұлтан Оразалинов к
птеген 
зекті 

мәселелерді шешуді күн тәртібіне қойды. Тіл 

саясатын министрліктермен, облыстармен 

үйлестіре жүргізудің мәселелері қозғалып, 

бұл арнадағы Тіл комитетінің орны мен р
лі 

нақтыланды. Бұл – мемлекеттік тіл саясаты 

ж
ніндегі алғашқы ресми құжаттардың бірі еді.

Бұдан әрі Қазақстан Республикасының 

«Тіл туралы» Заңы мен Үкіметтің «Тілдерді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасын» 

кезең-кезеңімен жүзеге асырудың жоспары 

комитеттің алқа мәжілісінде қабылданып 


 ң і р л е р г е  ж о л д а н д ы .  О б л ы с т ы қ  т і л 

басқармалары 
ңірлік жоспарлар жасап жүзеге 

асыруға кірісіп кетті. Дегенмен,  республикада 

да, облыстар мен аудандарда қордаланған ша-

руалар шаш етектен еді. 

Ең басты мәселе, мемлекеттік тілге деген 

қоғамдық к
зқарасты сауықтыру болды. Бұл 

орайда, шовинистік к
зқарастағы кеудемсоқ 

орыс тілді ортаны сабасына түсіру оңай болған 

жоқ. Құлап қалған КСРО-ның тұлыбына 

қарап м
ңіреп жүрген әсіре саясаткерлер 

қарасы 
те к
п еді. Олардың сойылын соғатын 

ақпарат құралдары да отқа май құйып отыра-

тын. С
з бостандығын, баспас
з бостандығын 

желеу етіп құрылған саржағал басылымдар-

да сан жоқ болатын. Солардың ішінде тіл 

 саясатына 
шіге, 
ршелене шабуыл жасаған 

газет «Караван» болды. Бұл басылым жарық 

к
рген сәтінен бастап қазаққа қарсы атой 

салды. 3здері алғашқыда біз барған ғимаратта 

отырған екен, содан шыққысы келмей біраз 

қитыққаны бар, кейіннен сол 
шін алғысы 

Ондайға келгенде т
раға аса талапшыл, табан-

дап отырып алатын, к
ңілжықпастыққа бар-

майтын еді. Бірде Сыртқы істер министрлігінің 

тіл саясатына байланысты жұмысы қаралып, 

үлкен сынға ұшырағаны бар. Олар 
здерінің 

шетелдермен жұмыс істейтінін, қазақша 

білетін кадр тапшылығын сылтауратып, 

сытылып кетуге тырысқанда, Алқа т
рағасы 

Заң бәрімізге ортақ, тәуелсіз мемлекеттің 

елшілері керісінше мемлекеттік тілді міндетті 

түрде білуі керек деп отырып алған. Сол сәтте 

Министрліктен келген 
кіл Қайыр Омаров де-

ген ағамыз: «Талаптарың орынды. Елшілердің 

ішінде 
нерпаз адамдар да аз емес» деп 
зі 

опералық даусымен ән шырқап беріп, жұртты 

жадыратып жіберген еді. 

 Тіл комитетінің ұсынысымен бірнеше 

Үкімет қаулысы да дайындалды. Соның 

алғашқысының бірі, қазақша адам аттары 

мен тегін дұрыс жазудың тұжырымдамасы 

жасалып, Ішкі істер министрлігіне қолданысқа 

жіберілген. Сол нұсқа аздаған 
згерістерімен 

әлі күнге қолданылып келеді. Оның орын-

далу барысы да алқа мәжілісінде Ішкі істер 

министрлігінің паспорт рәсімдеу басқармасын 

шақыра отырып әлденеше рет талқыланған. 

К
омитет құрамында Терминоло-

гия және ономастика басқармасы 

құрылып жұмыс атқарды. Алғашқы 

к
птомдық терминологиялық с
здіктер де сол 

кезеңде дайындалып, кейіннен жарық к
рді. 

Мемлекеттік терминологиялық комиссияның 

жұмыс органы ретінде терминдерді жүйелеу 

мен бекіту жұмыстары да қарқынды жүргізілді. 

Ай сайын терминком мәжілісінде жүздеген 

атаулар мен ұғымдар сараланып бекітілетін. 

Олар баспас
з бетінде де қызу талқыланып 

жататын. Ішінде ұтымды ұсыныстар мен 

сәтсіз қолданыстар да болмай қалмайтын. 

Қалай дегенде де жұртшылықтың белсенділігі 

жоғары еді. Бірде терминком мәжілісінде 

әскери терминдер талқыланды. Қорғаныс 

министрлігі дайындап әкелген жобада жақсы 

қолданыстар к
п болды, біразын мақұлдадық. 

Енді біразы құлаққа тосаң естілген соң кейінге 

қалдырылды. Соларды талқылап отырған 

кезде терминком мүшелерінің бірі: «офицер» 

деген ұғымды «серке» деп аударсақ қайтеді 

деген ұсыныс айтып қалғаны. Қорғаныс 

министрлігінен келген полковник (аты-ж
нін 

ұмыттым) шыр-пыр болып қарсы шықты. 

Сондағы айтқан уәжі: «Ертең оны біздің 

жігіттер орысшаға аударып алады. Содан олар 

бірі-бірін «Козел Пәленбай Пәленбаевич, ко 

мне» деп мазақ қылмай ма деп күлдіргені бар. 

Иә, тілдің түгендейтін ұпайы к
п еді!

Ол уақытта ономастикалық мәселе де 

күйіп тұрған. Кезінде қиянатпен 
зегеріп кет-

кен жер-су атауларын қалпына келтіру ж
нінде 


ңірлерден келген мыңдаған ұсыныстар 

Мемлекеттік ономастикалық комиссияда 

қаралып, Үкімет шешімімен бекітіліп жата-

тын. 

Комитеттің ономастика б
лімі мекемелер-

дің маңдайша жазулары мен жарнамалардың 

жазылу ретін оқтын-оқтын тексеріп, олардың 

қорытындысына байланысты талаптар қойып, 

ақпарат құралдарына жариялау үрдісі де осы 

кезде қолға алынған. Тексеру кезінде небір 

қызық жайға да тап болып, жігіттер бертінге 

дейін күлкіге айналдырып айтып жүретін. 

Мәселен, бір тексеріс кезінде мамандар: 

«Департамент недвижимости» дегенді «Жыл-

жымайтындар департаменті», «Мужской 

душ», «Женский душ» дегенді «Ерлердің 

суағары», «>йелдердің суағары» деп аударып 

қойғандарын айтып күлкіге батыратын. 

Тіл комитетінің ұсынысымен мемле кеттік 

қызметкерлерді мемлекеттік тілге тегін оқытып 

үйрету ж
ніндегі мәселе заңдастырылды. 

Бұған дейін ол қазақ тілі қоғамы арқылы 

ТІЛ КОМИТЕТІНІҢ
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ANA TILIЕ С Т Е Н  К Е Т П Е С  Е С І М Д Е Р
АСҚАР ТОҚПАНОВ

А
секең (Асқар Тоқпанов) 1992 

жылдың басында Абайды қою 

ниетімен  әңгіме 
ткізді. Енді 

ойласақ Абаймен іштей бақұлдасып, қайғы 

шердің азабында күй кешкен соңғы кездері 

болар. Қоймады, қойылмады бұл б
лек 

әңгіме.

Үй к
рші болғаннан соң машинаға мін-

гізіп алып кету, әкелу күнделікті жұмыс. 

Асекең үйден шыға айтатыны Абай, 

одан қалса 
нер с
зі, 
нер күйі. Сондағы 

айтқаны: – тыңда тарихты. 1926 жылы 

13 қаңтарда Қызылордада Мұхаңның 

«Еңлік-Кебек» қойылымының, 3 актісінің 

3 суретімен ашылуы. Шындығы – 1925 

жылы желтоқсанда Қошке Кемеңгеровтің 

«Алтын сақина» пьесасы еді. Бұл екі деп 

біл ұқтың ба – деп ұққанымды ұқтырып, 

әңгімесін әрі қарай жалғарда мен де с
зге 

қосылып: – неге Қошке Кемеңгеровтен 

театр тарихы басталмайды. Мен жақында 

Омбы жақта сол кісінің баласы Нарман-

бетті жолықтырдым деймін (1990 жыл). 

Асекең: – драматург Қошке, нарком 

Смағұл Садуақасов, режиссёр Жұмат 

Шанин халық жауы болды, атылды дейді: 

–  айта беріңіз Асеке деймін, Асекең алая 

бір қарайды, үндемей с
з б
лмей мен 

отырамын. С
з б
лсең ой б
лгенің, онда 


лгенің. Тарих 
шеді. 

Содан әңгімені әрі қарай жалғайды: 

– 1940 жылы Абайды қазақ сахнасында 

тұңғыш қойған мен. Ол кезде Мұхаңмен 

мүлдем таныстығым жоқ. Мәскеуден 

оқып келіп қояйын деген дипломдық 

жұмысым Шиллердің «Зұлымдық пен 

махаббаты». Алты айдан кейін 1940 

жылдың 20 қазанында Абайдың премье-

расы 
тті. Сондағы бір сұмдықты айтайын. 

Соңғы дайындықтың қызған шағының 

бірінде, Мұхаң бізге білдірмей арт жақтан 

бақылап отырса керек. Абайдың Керімге 

шүйлігетін сахнасын пісіріп жатқанбыз. 

Абайым атақты –  Қаллеки, Елубай,  Серке, 

Шәкендер 
з алдына. Бір уақытта ащы 

айғайдан артыма қарасам, Мұхаңның екі 

етегі екі жаққа жайылып ұшып келеді. 

Сондағы Мұхаңның ашу үстінде айтқанын 

айтайын: «Ей, Қаллеки, екі ауыз с
здің 

басын қосып айта алмағаның қалай? «Сен 

не дейсің?» деген екі ауыз с
зде Абайдың 

бар қасіреті тұрған жоқ па. Жүрегіңнен 

шықпаған с
збен қай жұртты алдамақсың, 

с
зің сылдыр, тілің былдыр. Абай дәл сен 

ойлағандай к
п қазақтың бірі ме. Абай 

қайда, сен қайда? Қой, мен  сенен біржола 

түңілдім Қаллеки. Абайдың  аузынан 

шыққан әр с
зге абай болмасақ болмайт, 

«сен не дейсің?» деген екі ауыз с
здің 

астарында алты атанға жүк болар ой жатыр 

емес пе. Абай сен ойлағандай жабы мінген 

жаяу қойшы ма? Абайдың кемеңгерлігі, 

тұлғасы оның с
зі мен ойында. Қаллеки-

ау сенен қойшының келбетін күтіп пе 

едім, Абай аузынан шыққан алты ауыз 

с
здің болса да ақиқаты бар емес пе. Ащы 

дәмін аңғармадың-ау, тәттіге үйір екенсің 

Қаллеки. Сен Қаллеки тыңда бері, Абай-

дай алыпты 
ңің түгіл түсіңде де к
рген 

жоқсың, сенен қалай Абай шығады? Сен 

к
рген мықтылар жай жабылар, ондай-

лар ұлының бір қасық сарқытын да ішіп 

к
рген жоқ. Абай трагедиясы – сим-

фония. Ал симфонияны балалайкамен 

ойнаса не болады. Сендер шеттеріңнен 

балалайщиксіңдер 
ңкей. Осындай театр 

осындай актёр, режиссёрға тап болған мен 

бақытсыз. Күдерімді үздім, үзбеске шарам 

жоқ. Абайдың ауылын к
рмеген, алты 

ауыз 
леңін жатқа білмейтін режиссёрің 

мынау, арманы к
п дәрмені жоқ деп тұрған 

орнымда мені де жоқ қылды». Сонымен, 

сол кеткеннен Мұхаң Абай еліне кетті де 

қалды, біз қалдық аңырып. 

Міне, енді, бүгін қарасам, Мұхаңның 

с
зін мезгіл сынап, тарих талдап, сын 

сара  лаған 
нер 
лшемінде тұрған жалғыз 

дара ұлы Абай екен. «С
з құдай, с
з 

құдірет» деп ойын аяқтаған Асекең тағы 

үнсіз қалды. Т еатр деген с
з, с
з деге-

німіз театр, адамзатты да жаратқан ұлы 

с
з. С
з қадірін ұғудан кеттіңдер, 
нер 

алды қызыл тіл екенін білмейсіңдер, 
лең 

с
здің патшалығын айтқан Абайды ұғудан 

қалдыңдар деп ашуын арындатқан Асекең 

бұлқан-талқан боп, «тоқтат мына мә-

шинеңді» деп орта жолдан түсті де қалды. 

Тірі тарихқа тірі куә Асекең осындай 

еді. Оның алдында, бұл естелік 
з кітабында 

басқадай жазылғанын айтпағаныма қуанып 

мен қалдым. Айтқанда әңгіме мүлдем 

басқаша болып, естімегенімді сонда естір 

едім. Бір құдай сақтады. Ертесіне тағы 

келеміз үн жоқ. Театрға келгенде: «Тоқтат, 

«Ана тілі» газетінің 11-12 номерінде журналист 
Нұрлайым Батырдың «Менің ұстазым – кітап» атты 
мақаласын оқып, кітапханашы ретінде ой б0ліссем 
деп едім. Иә, бүгінде жастардың кітап оқымайтыны, 
кітапханаға тым сирек баратыны туралы әңгіме жиі 
 айт ы лады. Ғаламтор, техниканың соңғы жетістігі адам-
ды кітаптан алшақтатқаны белгілі. Бірақ ғаламтор еш -
қашан кітап пен кітапхананың орнын баса алмайды ғой.

Кітапханашы ретінде жаңалықтардан, жаңа технология-

лардан бас тартқызғым келіп отырған жоқ. Алайда кітаптың 

ғаламат пайдасы туралы газет-журналдарда к
п жазылса, 

айтылса екен деймін. Иә, бұрындары кітапты «ұрлап» 

оқыды, кешке жақын қолшамның жарығымен «тығып» 

оқыды. Ендеше осы күні кітап оқудың сирексіп кеткенінің 

себебі не?

Оның бір себебі, кітап туралы жақсы дүниелер 

к
п жазылмай, айтылмай жатуында ма деп ойлаймын. 

Сіздердің газеттің 10-н
мерінде «Кітап қазына» де-

ген айдарларыңыздың аясында бірнеше кітаптарды 

таныстырдыңыздар. Міне, оқырман, осындай жақсы 

кітаптардың бар екенін оқырманы к
п басылымдардан 

біліп, танысып отырса қандай жақсы? Сондай жақсы 

кітаптар шыққанын оқыған оқырман, ол кітапты міндетті 

түрде оқығысы келеді. Оқығысы келген оқырман міндетті 

түрде кітапханаға келеді. Ал кітапханада кітап қана емес, 

күллі рухани байлық қатталып тұр ғой.  

С
зімнің басында ғаламтор туралы айттым ғой. Иә, 

осы күні ғаламторда адамдар ұзақ уақыт отыра береді. 

Иә, ғаламтор 
міріміздің барлық саласына енді. Індеттің 

кесірінен үйде қамалып отырғанда ғаламтордың пай-

дасы к
п тиді. Дәрігерлер әріптестерімен, оқушылар 

мұғалімдермен онлайн кездесулер ұйымдастырып, веби-

нарлар 
ткізді. Ғаламтордың арқасында басқа құрлықтағы 

жақындарыңызбен «қол созым жерде» отырып, емен-жарқын 

тілдесе аласыз. Демек, шын ізденген жанға ғаламтордың да 

пайдасы мол. Алайда ондағы мағлұматтардың барлығы шын, 

тура ақпарат деп сеніммен айта алмаймыз ғой. Ал тасқа 

басылған, кітап болып қатталған дүниенің 
зі де, с
зі де 

шындыққа к
бірек сәйкесетіні жасырын емес. Кітап – асыл 

қазына, адамгершіліктің бастамасы. Құдай да жер бетіне 

т
рт кітап түсірген жоқ па? Яғни кітап ғаламтордың орнын 

алмастыра алғанымен, ғаламтор кітап бола алмайды. 

>рине, қазіргі заман ағымына қарай, техниканың 

дамығанына орай кітап оқу мүлдем қалып барады. Деген-

мен, менің ойымша, осы мәселені барынша қолға алып, 

мектеп кітапханасының қорын кеңейтіп, қазіргі жастарға 

қызықты жазылған кітаптармен толықтырса, сонымен қатар 

түрлі әдеби кештер мен іс-шаралар ұйымдастырып, жастар-

ды кітап оқуға баураса, бұл мәселе оң шешімін табады деп 

ойлаймын. Сонда мектеп кітапханасының қоры к
бейіп 

қана қоймай, оқырмандар саны да артар еді. Бұл тұрғыда 

басылымдар да к
мек қолын созып, кітап оқу, кітапхана, 

жаңа шыққан кітаптар туралы материалдарды жиі әрі 

қызғылықты етіп беріп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Айгүл ҚАМБАРОВА,
М.Bбенова атындағы жалпы орта мектеп 

кітапханасының меңгерушісі
Түркістан облысы

Қорланды дәл осындай үнде, дәл 

Аманкелдідей айту енді қайта туып, қайта 

келмес. Содан не керек, қайырмасының 

шарықтау шегіне келгенде сұлу  дауысын 

к
терді дейсің. Қалықтаған ән, сұлу келбет, 

ерекше үннен к
з алып тыңдамау да мүмкін 

емес. Содан әуелетіп барып шыңына жете 

беріп үзілгені. Үнсіз қалған ел, 
зі де 

үнсіз. 3ңі қызарып барып бір тыныстады 

да «жоқ мен қайта айтам» деп толқып 

тұрып барып қайта әуелетті. Тағы да сол 

к
рініс. Үзілді. Болмады. «Неге, неге бұл 

бұлай?» деп күбірлеп біраз тұрды. Қарасам, 

екі жүзін к
з жасы жуып, 
ңі күреңітіп, 


лместің кебінінде мұндай күй кешпес. 

Содан жайлап бұрылып 
зен бойлап кете 

барды. Бәріміз де сол қозғалмастан қаттық 

та қалдық. Таланттың тұсалып, тағдырдың 

құлатқан жері осы болды. Кім, кімдер, не-

ден, қалай? Ғажап тылсым күш иектеген, 

ессіз иесіз сайтан әсердің құлатқанына не 

дерсің. 3нер адамы үшін де екі-ақ нәрсе 

қымбат екен. Деннің саулығы мен абы-

ройы. Абырой қашанда Алланың қасында 

десек те, міне енді сол екеуі бір сәтте 

Аманкелдінің басынан бақсыз бақ боп 

ұшқаны.

Кеш аяқталар сәтте шатқал арасы-

нан жалғыз оралды, машинаға міндік, 

жол бойы жақ ашып бір ауыз с
з айтпа-

ды. Ақырын ғана қоштасып қала берді. 

Таланған тағдыр-ай десеңші. Аманкелдідей 

әнші тумас.

***

К
езінде Семейдің серісі болған 

Мәдениет Ешекеевте соңғы 

к ү н д е р і н  а л м а ғ а н  а й л ы қ , 

жарымаған жансебіл күндермен 
ткерді. 

«Филармония б
лмелерін әктеп сырлады» 

деген жалған қағазбен жан бақты. Болат 

Сыбанов 40 жыл қызмет еткен жерінен 60 

жылдық тойын 
ткізуге орын таппай, алыс 

Алматыда бір кештік тойын 
ткізгеніне мәз 

болып, о да бұл жалғанмен қош айтысты.

Қазақ композиторларының бір дара 

талант білгірі, «Ауылым» әнінің авторы 

Теміржан Базарбаевтың 70 жылдық  тойын 

Абай музейінің тар б
лмесінде, Т
кен 

Ибрагимов екеуіміз қолдан келгенше 

қошеметтеп, 
зіне тиесілі орденді алған 

әкімнің атынан кешірім сұрап, к
п ұзамай 

дүниеден қайтқанда қазасын орыс үлгіде 

(биліктің шешімімен) аттандырдық. Қаза 

болды деп қайғырған қазақты к
рмедік. 

 Талантты тірісінде қорлап,  к
рмеу 

бағаламау, баяғыдан бастау алған биліктің 

ісіне не айтқандайсың?!

О п е р а  с а л а с ы н д а ғ ы  « Б а с  –  ү н » 

әлемде сирек кездесетін құбылыс. Орыс 

 Штоколов, қырғыз Мыңжылқиев, т.б. 

Сондай таланттың бірі қазақтан туған 

Мұрат Толыбаевты 1937 жылдың күзінде 

жапқан жала, қаңқу с
зге бола қаматтық, 

айдаттық. Айдатқан да қазақ, қаматқан 

да қазақ. Тірі оралса да к
ңіл күйден 

жүдеп, жалғыздықтың зарында 
тті. 3нер 

басы болған «Бас» театрда, «бастардың» 

бағы байланбаса да бас қадірі болма-

ды. К
з к
рген Шора Үмбетәлиев те к
з 

жаста 
ткен б
лек бей недей. Бұлардан 

басқа айтылмаған қолдаусыз, қорғаусыз 


ткен 
нер мен әде биеттің қаншама 

марғасқалары 
з алдына бір тарих. 

>рқайсысы бір 
нер, бір дастан.

Ана бір жылдары Ресейдің актері 

А.Абдулов 
лді деп қазақстандық құлағы 

қарайған ақпарат құралдары апта бойы 

аза тұтып, 40 күн бойы қаза жариялап 

қырылып қала жаздады. Н.Караченцові 

сырқаттанды деп жыл бойы жылаумен 

болдық. Жылап-сықтап жүргеннің к
бі 
з 

қазағың. К
з жастарын к
ргенде, шынын-

да, қазақ емес қазақтарға жаман жаның 

ашиды екен..

Ал 
з еліміздің қаншама қайраткер-

лерінің қазасын жыл 
ткенде барып ел 

аузынан естисің. 

Айналып келгенде бәрі де Абай айтқан 

асыл ойдың арғы құрбандары. 3зімізге 


зіміз жаумыз. 3ткен қоғам небір талай 

талантты бір партиялық билік тізгінінде 

қолдан үйретілген сыншылар қаламына 

байлап, қоғамнан оқшаулады,  талады, 

 талатты. Талант таптап тасадан тас  аттырып, 


з қызметтерін 
здеріне жау қылғаннан соң 


лмегенде  несі қалсын. Айыптауы оңай, 

байыптауы қиын мына сұр заманда саналы 

таланттардың  санаулы екенін келер ұрпақ 

ұқса жақсы. Жоқтаушысы жоқтың жоғын 

іздеп, жоқтың ізін басқан кер заманның 

толғауын тоқсан қызыл тілде таппас. 3нері 


спеген елдің 
мірі қауіпті. 

Ерсайын ТDЛЕУБАЙ,
режиссер-драматург

мен кәзір тез шығам» деп айтқанындай тез 

шыққаны. «Үйге апар жылдам» деді, болды 

осымен.Тағы сол үн жоқ келдік, үнсіз түсіп 

үндемей кеткен Асекең.

Міне сол кеткеннен Асекең мол кетті, 

оралмады. Естігеніміз, с
з айтып ой 

қозғайтын актерлар жоқ. Болмаса 
з орта 


з сағынышы 
з ішінде кетті ме әлде. 

К
з к
ргендер кеткен соң адам арманы 

да құсалыққа ұшырайтыны және бар. 

Кезінде с
з айта білетін ұстанымды ак-

терлар анандай болғанда, бүгінгілерге не 

айтқандайсың? Айтсаң ауыз жаман, басым 

к
пшілігі кең кеуде, бос к
кірек дарын-

сыздар. Сол заманда >уезовтің 
з аузы-

нан бағасын алған Асекеңнен к
п кейін 

келген к
п даңғаза ұрпақтың бүгінде атақ 

даңқы мынау, аспанға аяқ тіреп шалқалай 

түкірген к
п шуылдақ, 
нерсіз той қуып, 

ақшаға ар сатқан ала қарға шоумендердің 

к
ш бастап с
з айтуы. Қатты кетсем, 

кешірсін құдай!

Екінші бір болған жай 1987 жылдың 

басы. Партия қызметтен айырып, 
зі 


сірген 
нерге 
зі жат болып, оқытқан 

шәкірттері сатқындыққа барып, Асекеңнің 

сырласарға жан таппай жүрген шағы. Қазақ 

театрының  к
ркем с
з шебері қоңыр 

үнді, табиғи болмысы б
лек біткен бір 


зі бір  театр, Қазақстанның халық артисі 

 Алтынбек Кенжеков, үлкен де болса  достай 

болған екеуіміз театрға ертерек келіп 

отырған сәтіміз сол еді. Сырттан шашы ду-

дарланып бурадай бұрқанып Асекең келді. 

Түні бойы ұйықтамағандікі ме, жоқ әлде 

басқадай ма әйтеуір екі к
зі қанталап, бір 

ауыр ойдан арыла алмаған бейнеде к
рінді.

Келді де бұрыштағы орындықта біраз 

тыныстап, әлде бір мақамды қайталап 

ыңылдап ұзақ отырды. Содан басын  оқыс 

жұлып ап: «Домбыра бар ма?» дегені. 

Жоқ деуге  шама  жоқ,  арамыздағы 

біреуіміз жүгіріп барып реквизиттен 

театрдың ескі домбырасын жеткіздік. 

>лгі домбырамыздың домбыра деген аты 

болмаса, он екіде бір сыйқы жоқ бірдеңе, 

оған мән берген Асекең жоқ. «Тыңдаңдар» 

деді де, >сеттің Кемпірбайға к
ңіл айта 

келгендегі Кемпірбайдың ауыр халде жа-

тып жастықтан басын әзер к
теріп айтқан 

соңғы 
леңі мен әуенінің тарихын аз шама-

лап, Кемпірбайдың үнінде орындасын кеп.

Шыны керек, осы әуенді Жәнібек 

Кәрменовтің аузынан да талай естігенбіз, 


те тамаша орындайды. Жалпы қазақ 

әндерінен оза шапқан, табиғи болмысында 

ерек туған ән, осы Естайдың «Қорланы» 

мен Кемпірбайдың қоштасу әні. С
зі 

әуеніне сүйек боп біткен, мың ғасырдың 

бір сарқыты болса осы дерсің. Жан азасын 

жаныр жан жылатар ерекше – реквием. 

Айтары жоқ.

Ал Асекеңнің сол сәттегі орындау-

шылығы мен мінез келбетіне сай келер 

жан, әй енді ешкімде бола қоймас. >р 

нақышы мен с
зіне дейін, әсіресе к
кірек 

к
ңіл күйінің зарымен астасқан шеберлік 

орындаушылығына тек к
рген к
з ғана 

т
релік айтар. Айрықша орындаушылық 

болды.  Осы жолғы орындаушылық 

шеберлігі тіптен б
лек. Шынын айтса, 

Асекеңнің домбыра ұстап, ән айтқанын 

к
рмеген басымыз, расында бір керемет 

ғажап күй кештік. «>н біткенде екі к
зі 

жасқа толған >сет, Кемпірбайға к
ңіл 

айтар бір ауыз с
з таппай, таң атқанша 

қасында тапжылмай отырса керек» деп 

Асекең де к
зі  жасқа толып ұзақ отырды.

Одан кейін де бірнеше мәрте Асекеңнің 

осы әуенді орындағанына куә болдық, 

бірақ та сол бір сәт қайта тумады. Неден? 

Мүмкін 
зінің к
ңіл күйінің кілті сол бір 

сәтке солай тап келді ме кім білген?!

3нердің тууы да бір қызық тылсым күй 

ғой. >ттең, сол кезде видео-камера боп 

жазып алғанда, бүгінгі 
кініш болмас па 

еді. Дегенмен, 
мір де осы сәтімен қызық. 

Тау 
зенін 
нердің айғайымен тоқтат-

қан Тоқпановтан туған тоғыз талант 90 

шәкірт, 90 мың к
рермен атанған арқалы 

адуынды адам да қалмады бүгінде. Тар 

сахнаға сыймаған таланттар тасада қал-

ғандай. Еске алатындар азайып, к
ре 

ал майтындар к
бейген заман туды. 3нер 


лгендей...

АЙСҰЛУ БАЙҚАДАМОВА

К
үз, 1980 жыл. Кластас студент 

Лиза құрбым: «Ертең мен тұрып 

жатқан квартираға кел, сол жер-

де үй иесін к
ресің, 
нер үшін саған керек 

болады» дегеннен соң, ертеңінде бардым.

Чапаев (қазіргі Манас) Жандосов 

к
шесінің қиылысындағы 3 қабат үйдің 

екінші қабатындағы, үш б
лмелі үлкен кең 

сарайдай паркеттелген үй. Шай ішіп бола 

берген кезде, бергі б
лмеден орта бойлы 

жирен шашты, сол 50-дің шамасындағы 

әйел адам кірді. Үстінде тек іш киім, жүріс-

тұрысы ширақ, 
ңі ақсары келбетті жан. 

К
зінен, мінезінен аздап шатасқандай 

жанның келбеті бар, бірақта с
з анық, 

ақыл ес орнында.

Шай ішкеннен соң: «Ерсайын  балам, 

мен Қазақстанның халық актрисасы 

Айсұлу Байқадамова деген апаң боламын. 

Абай атындағы опера театрының н
мір 

бірінші солисткасы, атақ-даңқ жетеді. 

Сенбеймісің» деді де, т
ргі б
лмеден 

бірнеше альбомды алып кеп, алдыма жай-

ды да салды. Қарап отырмын. Сурет біткен 

Айсұлу апам. «Міне, мынау Москвадағы 

концерт берген кезім, ал мынау әр қилы шет 

елдердегі жеке концертім. О заманда шет 

елге концерт беру к
рінгеннің маңдайына 

біткен бақ емес, ілуде біреу, мына мендей 

дауыстыларға ғана, түсінемісің балам. 

>не к
рдің бе, қандай мықты үкіметтің 

басшылары қасымда тұрып қолымды 

алғанын. Менің үнім, ән салу тәсілім 

мүлдем б
лек, клавиатура – сопрано. 

Бұл үнде Күләш Бәйсейітова, мен, және 

Бибігүл Т
легенова. Сол Күләш апаңнан 

маған баталы боп қалған мына жалғыз 

үкілі тақия ғана» деп тозған к
нелеу ескі 

тақияны к
рсетті. Қайтейін 
тті дәурен, 

кетті дүние деп үнсіз, ұзақ ойда отырды. 

>ттең не ойлап отырғанын білер ме еді. 

Үй ішіне к
з салсаң, арабы мебель, таза 

ағаштан жасалған қымбат дүниелер. О 

 заманда мұндай жиһаз әркімнің қолына 

түсе де бермейтін кез, ал ана Күләш апам-

нан қалған жалғыз тақияның тағдыры 

бүгінде не болғанын бір құдай біледі.

Біраздан кейін  апам орнынан ширақ 

к
теріліп тұрды да: «Балам, бүгін менің 

туған күнім, тез барып бір-екі шарап 

әкел» деді. Мынандай 
нер адамын к
руде 

бір қызық, жүгіріп барып әкел дегенін 

әкелдім, құй толтыра деді құйдым. Тыңда, 

мен тексіз емеспін, ағам композитор 

Бақытжан Байқадамов, әкем Байқадам 

Қаралдин Петербургта оқыған, үкімет 

орнатқан, >ліби Жанкелдиннің досы бол-

ды, атылды. Менің бүгінгі күйім «Қамар 

Сұлу» операсындағы Қамар сұлудың аза-

бындай. Қамар сұлу азаптан жынданып 


лді. Роковой (тағдырлы) р
л болады, мен 

соның кебін кидім. Күйеуімнен тірідей, 

екі баламнан 
лідей бір-ақ күнде айы-

рылдым. Трагедия. Түсінемісің трагедия. 

«Айсұлу» операсы маған арнап жазылған, 

мен  Алтыншашты ойнағанда, бар қазақ ән 

салған. Балам, сен енді апаңның арияла-

рын тыңда деді де, небір әнге басты дейсің.

Дауыс тозса да орындау шеберлігі 

сол қалпы. Содан біраз тыныстап алып, 

батыстың әйгілі бір партиясын бастады. 

К
теріп-к
теріп келіп шарықтау шегіне 

жете бере қарлыққан дауыс 
з биігіне сәл 

қалғанда, үзіліп түскені. Сәл-пәл теңселіп 

тұрып қайта к
терді, болмады. Денесін 

тіктеп біраз тыныстап қайта басынан 

бастаса да болмады. Үн орта тұстан тағы  

үзілгенде, ащы дауыста зорыға айғайлап 

барып, басын ұстап отыра кетті. Сол 

еңкейіп отырған қалпында бас к
терместен 

солқылдап ұзақ жылағаны осы күнге шейін 

к
з алдымда. Біраздан соң басын к
теріп, 

ұят болды-ау деп біраз қамығып тағы 

отырды. Мынандай күйде отыра беруде 

қиын болғаннан соң қоштаспай, білдірмей 

кеттім.

Бірер аптадан соң тағы бір барғанымда, 

осындай к
рініс тағы қайталанды. «Арма-

ным, осы бір сүйіп айтар партиямды таза 

дауыста бір орындасам, арманым бол-

мас еді» дейді. Бірақ та мынандай күйде 

қалыпқа келу мүмкін емес. Уақыт келгенде 

жас талант 
сіп, кәрі талант кетеді, дәл 

осындай тағдыр таза талант үшін нағыз 

ауыр  қасірет екен. >рине талантты туды-

ратын тағдыр десек те адам үшін, оның 

ішінде дәл Айсұлу Байқадамовадай дара 

талантқа қасіреттің ең ауыр азабы осы 


мірдің 
з соққысы болды.

Қатыгез 
мірдің қасіретін >міре 

Қашаубаев ағамызда тартудай тартып, тар 

қапас, тоң мойын заманда тағдыр тәлкегіне 

мазақ болып, 1934 жылдың 6 қарашасында 


зі арман қылған опера театрының ашы-

лу салтанатында, сол театрдың іргесінде 

кісі қолынан қаза болды. 3з даусына 


зі зор болса да қорланды, қор болды, 


лді. Талаптының талантын берген тәңір, 

бақ бермей де сорлатады. Басқа қонған 

бақта кейде бақытсыз. 3нер 
лшемінің 

де 
лшеусіз екенін, кейін талай 
мірмен 


нер қасіретін арқалағандардың жеке ауыр 

тағдырын к
ргенде, зар запыранның ащы 

күйіне тәуба демеске шараң жоқ.

АМАНКЕЛДІ СЕМБИН

Т
ағдыр ұқсастығы қашанда 

қай тала нумен келеді. Осын-

дай к
рініс 1997 жылдың мау-

сым айында, Медеу шатқалының қой-

науында, қазақ халқының маңдайына 

біткен асыл талант Аманкелді Сембиннің 

тағдырымен де дәл осындай к
ріністе 

қайталанды. Ұқсас тағдыр, 
лшеусіз 
нер, 

ауыр қасірет.

Тауға жиылған жұрттың дастарқан 

мәзірі аяқталар шақта қасымда отырған 

Аманкелді атып тұрып, әлде табиғаттың 

әсері ме: «Мен сендерге бір сүйікті әнімді 

айтып берейін-дегені. Ел қошеметтеп, 

айғайға басты. Ол ән, Естайдың «Қорланы» 

еді. Тым-тырыс бола қалдық. Тамылжыған 

табиғаттың аясында Естайдың «Қорланы» 

т
гілді дейсің. Құдай біледі бұл әнді 

талайлардың орындауында естідік, бірақ 

дәл Аманкелдідей айтып орындау мүмкін 

емес. Бәрімізді ән сезімі билеп, талант күші 

табындырды дейсің.Үн орындау шеберлігі 

де мүлде б
лек.Тіпті айтарға с
з жоқ.
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философиялық терең ұлттық құндылық тарға 


те бай. Халық поэзиясы қандай құнарлы болса, 

сол қайнардан қанып ішкен оның 
леңдері де 

сондай нәрлі де нақышты. Оның жырларында 

замананың телегей-теңіз тынысы, дәуірдің дида-

ры бар. Ақиқаттың ақ алмасындай с
здері елдің 

ойы мен арманына тұтас үндеседі.

3лең кірген түсіне

Ж
ргегінде мен болам, – деп 
зі айтқандай, 

Жамбыл 
мірге 
лең болып 
рілген далалық 

мәдениеттің қайталанбас жыршысы. Далалық ой 

ағысы мен с
з қағысы бағзыдан тартып, баянын 

айтып, қазақ поэзиясының бастау қайнарларына 

қайыра назар аудартады.

Сүйінбайды пір тұтып:

Менің пірім – Сүйінбай,

С
з с
йлемен сыйынбай, – дейді. Бұл – 

ұстаз бен шәкірт арасындағы ғана ынтымақшыл 

к
зқарас емес, ұрпақтар сабақтастығындағы 

ұлағатты дәстүр. Ақындық-жыраулық мектептің 

сындарлы сыйластығы. Не болмаса, 
зінің 

ақындық құдіретін «Жолбарыс киесімен» бай-

ланыстырады. Бір с
збен айтқанда, Жамбыл – 

мифпен астасқан жұмбақ та киелі тұлға. 

Жамбыл Жабаев әлемге бармақ (дактиль) 
лең 


лшеміндегі мифпен 
рімделген дидактикалық-

символикалық әдеби әдісінің 
зіндік айшығын 

таныта білді. >лемге қазақ 
леңінің барша асы-

лын жарқырата танытқан «халық поэзиясының 

алыбы», «ХХ ғасырдың Гомері атанған жырау» 

тар ауқымды кеңестік әдебиеттанушылық зерт-

теулер аясынан әлі де болса ұзай алмай келеді. 

Бұлай айтатынымыз, кеңестік кезеңде кемел 

дарынымен к
рінген ақынды одашыл деген 

одағай ойдың сұлбасы бүгінгі жас ұрпақты жам-

былтану процесіне шамшыл сақтықпен қарауға 

итермелеп келеді. Тіпті с
з қадірін білетін, заман 

тынысын бағамдай алатын, қоғамдық-саяси, 

мәдени-әлеуметтік мәселелерді 
зі бастан кеше 

отырып түсінетін тұлғалар да оның ақындық бол-

мысына болымсыз пікірлер білдіріп қалып жүр. 

Қандай ақын болса да, ол – 
з заманының 
кілі, 

бірақ оның шығармашылығындағы уақыттық 

к
рініске тән жағдайларды ескере отырып, баға 

беруде әділдік ауқымынан шығуға болмайды. 

Жамбылдың ақындық с
з қуатына үстірт баға 

беру қоғамдық-саяси болмысты жан-жақты 

бағамдай алмаушылықты к
рсетеді.

Бұлай дейтініміз, Жамбыл тек Кеңес үкіметі 

арқасында әдеби бағы ашылып, әлемге танылған 

шығармашылық тұлға деген ғылыми-қоғамдық 

тұжырым үстемдігі. >лемге танылған Жамбылдың 

м ұ р а с ы н д а ғ ы  т а қ ы р ы п т ы қ - т а н ы м д ы қ , 

мифологиялық және неомифологиялық әдеби 

бағыттардың, ақын мәтіндеріндегі к
неден 

тамыр тартқан архетиптердің,  мифтеме-

лер мен мифтік сарындардың зерделі түрде 

қарастырылмауы ақын шығармашылығын зерт-

теуде біржақты фольклорлық сарындар мен ауыз 

әдебиеті әуендері т
ңірегін ғана с
з етуге әкеліп 

соқтырады. Бұдан б
лек, ақынның стилисти-

калық фигураларды қолдануындағы мифтік 

айшықтардың 
зіндік ерекшеліктері де назардан 

мүлдем тыс қалуда. Жамбыл мәтіндеріндегі ауыз-

ша процесс үстінде туған басты мәтін мен кейінгі 

әдеби хатшылар тарапынан сол кездегі саясатқа 

бейімделіп 
ңделген мифтік түсініктердің 


згеріске түскендігін жоққа шығаруға бол-

майды. Белгілі бір шығармашылық тұлғаға 

қатысты ұлттық әдебиеттанудағы әр дәуірдегі 

филологиялық ой-пікірлердің жиынтығын зерде-

леп, жаңа талаптар негізінде зерттеулер жасаудан 

Жамбыл Жабаев мұрасы да тысқары тұра алмай-

тыны белгілі құбылыс.

Осы орайда жамбылтануға байланысты қолға 

алынып, атқарылып жатқан шараларға тоқталып 


ткен ж
н сияқты. >л-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетіндегі Жамбыл атындағы 

Қазақ фольклоры мен әдебиетін ғылыми-зерттеу 

орталығы негізінен, алғаш рет «Қазақ фольклори-

стикасы» оқу-зерттеу лабораториясы деген атпен 

2001 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми 

Кеңесінің шешімімен филология және әлем 

Осы қабылданған шешімге орай, Жамбыл 

атындағы Қазақ фольклоры мен әдебиетін 

ғылыми-зерттеу орталығы университет қабыл-

даған ережеге сәйкес, қазақ халық ауыз әдебиеті 

мен к
ркем жазба әдебиетінің келелі мәселелерін 

қазіргі ұлттық методология, әдістеме тұрғысынан 

жан-жақты зерделеу, таразылау жұмыстарымен 

шұғылданады. Орталық, сонымен қатар 
зге 

де түркі тілді  этностардың фольклорлық 

мұраларындағы ортақ сюжеттік ерекшеліктер мен 

айырмашылықтарын бағамдап, салыстыра қарап, 

оларға тән ортақ заңдылықтарды ашу, дәлелдеу 

бағытын ұстанады. >сіресе, ең алдымен, қазақ 

халық ауыз әдебиетінің барлық жанрларын: миф-

тер, ертегілер, аңыз-әпсаналар, шешендік с
здер, 

мақал-мәтелдер, айтыстар, эпостық жырлар 

(батырлық және лиро-эпостық), тарихи жырлар, 

т.б. тұтастай қамтылады. Бұл бағытта қазір жүйелі 

жұмыстар жалғасуда. Жұмыс жүрген сайын оның 

ауқымы мен мазмұны тереңдеуде.

Сонымен бірге орталық алыс-жақын шет 

елдердегі қазақ ұлты диаспоралары ортасын-

да ауызша-жазбаша туған к
ркем әдебиет 

үлгілеріне де баса назар аударып, ондағы әдеби 

мәтіндердің пайда болу себептері мен тарихи 

негіздері, оқиғалық сюжеттері туралы ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізуді де негізгі мақсат-

мұрат деп танып отыр. Сондай-ақ отандық 

қазақ к
ркем жазба әдебиетінің бұрынғы және 

бүгінгі поэзиялық, прозалық, драматургиялық 

шығармаларын тәуелсіздік кезеңіндегі жаңаша 

ұлттық, мемлекеттік к
зқарас тұрғысынан 

бағалап, сараптайды. Бұл жамбылтану арқылы 

қазақ әдебиетінің к
ркемдік-ғылыми деңгейінің 


су процесі мен зерттелу бағытын одан әрі 

ғылыми-сараптамалық жағынан дамытуға негіз 

қалайды. 3йткені Жамбыл мұраларын қазақ 

әде бие тінің тарихи кезеңдерінен б
ліп қарауға 

болмайды. 

Осы бағытта республикамыздағы әдебиетші 

ғалымдарды және шет елдердегі қазақ фольклоры 

мен жазбаша к
ркем с
з 
нері бойынша ғылыми 

жұмыстармен айналысып жүрген ғалымдарды 

да әдеби ғылыми-зерттеу жұмыстарына тар-

тып, олармен бірлесе еңбек етіп, дайындалған 

монографиялар мен әдеби әдістемелік оқу 

құралдарын оқу орнының «Қазақ университеті» 

баспасынан шығаруды жолға қоямыз. Сонда бұл 

жамбылтанудағы кешенді жұмыстардың нақты 

к
рінісі болмақ.

Осындай ғылыми-зерттеу жобалары бар 

Жамбыл атындағы «Қазақ фольклоры мен 

әдебиетін ғылыми-зерттеу орталығы» алдағы 

уақыттарда Қазақстан Республикасындағы 

және шет елдердегі әдебиеттанушы ғалымдарды 

қазақ фольклоры мен к
ркем жазба әдебиеті 

шығармаларын ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

тартып, жоғары оқу орындарының бакалавр-

лары, магистранттары мен докторанттарына 

арналған монографиялар мен оқу құралдарын 

жазу, даярлау ісіне және оларды жариялап, на-

сихаттау жұмыстарына жұмылдырып, атқарылған 

жұмыстың ауқымын кеңейтеді. 

Сондай-ақ шетелдік және қазақстандық 

студенттер арасында «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтарын 

насихаттау мақсатында Алматы облысының 

Жамбыл ауданындағы «Жамбыл музейі» 

ауылында орналасқан Жамбыл, Сүйінбай 

мұражайларына және Шамалған ауылындағы 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

«Атамекен» мұражайына ҚазҰУ студенттерімен 

т а н ы м д ы қ - т а ғ ы л ы м д ы қ  э к с к у р с и я л а р 

ұйымдастырылып, к
шпелі оқу-семинар 

сабақтары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. 

Ақпараттық хабарлар ел БАҚ-тарында, «Қазақ 

университеті» газеттерінде жарияланып, 

танымдық бағытын арттыра түседі.

Жамбыл орталығы келешекте мынандай 

әдеби ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асы-

руды жобалап отыр және бұл жұмыстардың дені 

қазір жоспар бойынша жасалып жатыр:

- қазақ фольклоры мен әдебиетін жаңаша 

зерттеу ісін жүзеге асыру;

- қазақ фольклоры жанрларын ғылыми-

инновациялық арнада саралау; 

- Абайтану, сүйінбайтану, жамбылтану, т.б. 

еңбектерін жаңа ізденіс бағытында жариялау;

- халық ақындарының жыраулық-жыр шылық 

дәстүрін зерделеу;

- қазақ, қырғыз, 
збек, т.б. халық ақындары 

жырларын салыстыра отырып талдау;

- түркі текті халықтар фольклорының 

ұқсастықтары мен 
згешеліктерін айқындау;

- қазақ халық ақындары айтыс 
нерінің 

ерекшеліктері мен әлеуметтік сипатын саралау;

- қазақ тарихи жырлары, оның 
мір шын-

дығына қатысын, әлеуметтік мәнін айқындау; 

- шет ел қазақтары ортасында туған фольклор 

жанрларының сипаты мен 
зіндік ерекшеліктерін 

бағамдау;

- шет елдегі қазақ жазушылары шығарма-

ларының бүгінгі тәуелсіз қазақ әдебиетімен бай-

ланысын ұлғайту. 

2021 жылдың 24 ақпанында әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұлы 

ақын Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл 

толуына орай «Жамбыл Жабаев мұрасының 

қазіргі әдебиеттанудағы орны мен маңызы» атты 

халықаралық онлайн ғылыми-әдістемелік конфе-

ренция 
ткізіліп, алыс-жақын шетел ғалымдары 

қазақ фольклористикасы мен жамбылтануға 

байланысты құнды ой-пікірлерін ортаға салды.

Жамбылдың жыраулық дәстүрге сай үздік 

суырып салма т
кпе ақындығы, философиялық 

толғаулары мен тарихи дастандары, Шығыс 

халықтарына кеңінен таралған дастандар 

сюжеттерін нәзираг
йлік дәстүрдегі 
зіндік 

нұсқамен жаңғырта жырлауы, мақамды-сазды 

композиторлық шығармашылығы,  жыр-

шы орындаушылық, күйшілік 
нері, барлық 

туындыларының да халықтық сипаты – бәрі 

де оның адамзат 
ркениетінің мыңжылдықтар 

белестеріндегі к
рнекті тұлғалармен тектес бол-

мысын айғақтайды. 

Фольклортану, әдебиеттану, 
нертану 

салаларындағы зерттеулерде Жамбыл поэзия-

сындағы лирикалық толғаулар, дастандар 

жанрлық, к
ркемдік-стильдік тұрғысында 

саралана талдануда. Сонымен бірге қазақтың 

дәстүрлі ауызша авторлық поэзиясындағы 

жыраулық-ақындық дәстүрді Жамбылдың 

жаңғырта дамытқан жаңашылдығын, ұлттық 

және жалпыадамзаттық адамгершілік деңгейін-

дегі к
ркем ойлау дүниетанымының фило-

софиялық-психологиялық сарындарын бүгінгі 

күн тұрғысынан бағамдай алуымыз керек. 

Жамбылдың жыршылық, композиторлық 


нері 
леңс
з бен әуез тұтастығындағы ұлттық 

және әлемдік 
нертану заңдылық тары аясында 

қарастыра түсу – Жамбылтануды жаңа белестерге 

к
термек.

Жамбылдың жырлары түркі тілдеріне аудары-

лып, туысқан түркі жұртына кеңінен таралғаны 

мәлім. 1996 жылы ақынның 
леңдері түрік 

тіліне аударылып, Түркиядағы «Қожа Ахмет 

Ясауи» қорының қолдауымен жарық к
рген 

болатын. Анадолының жер-жерінде жыл  сайын 

ұлы ақынға арналған еске алу кештері 
тіп 

тұрады. Қазақстанның Түркиядағы Т
тенше 

және 3кілетті Елшісі болып қызмет жасаған 

кезімде, Жамбыл Жабаевтың ардақты есімін 

Түркі әлеміне кеңінен таныту тұрғысында 

жыр алыбының ұстазы Сүйінбай Аронұлының 

200 жылдығы Түркияның т
рінде тойланып, 

Сүйінбай Аронұлы атындағы саябақ ашы-

лып, ескерткіші бой к
терді. Кейін тастұғыр 

жанындағы к
шеге Жамбыл есімі берілді. 

>л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-

верситетінде бүгінгі бәсекеге қабілетті ұрпа-

ғымызды тәрбиелеуде үлкен жауапты міндеттер 

қолға алынып отыр. Бұл орайда бабаларымыздың 

қалдырып кеткен асыл мұраларын сақтау, еге-

мен еліміздің еңсесін нығайту және 
ркениетті 

ә л е м д і к  қ о ғ а м д а с т ы қ т ы ң  т а л а п т а р ы н а 

сапалық жағынан жаңа деңгейге сай келетін 

жауапкершіліктер орнықтыру – кезек күтпейтін 

жұмыс. Жырдария жұлдызының әз есімі туған 

халқына рухани сәулесін түсіре бермек.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіз дігінің 30 

жылдық салтанатты мерекесімен тұспа-тұс келіп 

жатқан жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың мерей-

тойы – мемлекеттік деңгейдегі айтулы шара. 

Ұлы даламыздың аса к
рнекті тарихи тұлғасы 

Жамбыл Жабаевтың жарқын істері болашақ 

ұрпақтарымен бірге «Мәңгілік Елдің» рухани 

үндестігі мен дамуы жолында болашаққа жол 

тарта береді.

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің ректоры

ЖЫРДАРИЯ 
Жамбыл ақындығының танымдық-тағы-

лымдық жоғарғы мәні сол – ол бүгін де бізбен 

бірге. Ол біз үшін 
нерге, жалпы ұлтқа талмай 

қызмет етудің мәңгі жасайтын үлгісі болып 

қала береді. Тұңғыш Президент – Нұрсұлтан 

>бішұлы Назарбаев ұлы жырау жайлы былай 

деген еді: «Егер біз Жамбыл даналығын тәу 

етіп, ұлылығын ұлағат тұтып жатсақ, оның 

себебі, Жамбыл арманының адамзаттық арман-

аңсарымен ұласып жатқандығында. Сондықтан 

да, қазақтың Жамбылына адамзаттың  Жамбылы 

ретінде құрмет к
рсетіп, 
лмес рухының ал-

дында басымызды иеміз. Қазақ халқы барда, 

оның тілі мен діні аман тұрғанда, адалдық пен 

адамдықтың, әділеттілік пен ізгіліктің жаршы-

сы – Жамбыл да мәңгі жасай бермек». Осынау 

парасатты пайымның халықтық тұжырым болып 

қабылдануына толық негіз бар.

Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2021 

жылы 5 қаңтарда жарияланған «Тәуелсіздік 

бәрінен қымбат» атты мақаласында айтылған 

ұлттық құндылықтарды таным мен тағылым 

тұрғысынан бағамдап, келешек ұрпаққа сақтап 

жеткізу туралы ойларымен де тұспа-тұс келіп 

отыр. Жырау шығармашылығындағы к
терілген 

негізгі идея ел бірлігі мен тұтастығын жырлау 

екендігі айқын. Осы тұрғыдан алып қарағанда 

қуатты, тегеурінді жыр алыбы Жамбылдың 

шығармалары тәуелсіз Қазақстанның жасампаз 

істерімен үндесіп жатыр.

Ақынның мерейтойларында әр бес жыл 

 сайын жамбылтану саласындағы жетістігіміз бен 

кемшілігімізді сараптап, бағыт-бағдарымызды 

анықтап алу дәстүрімізге айналып келеді. Сондай 

атаулы күндердің әрқайсысында Жамбылдың аты 

асқақтап, халқымыздың мәртебе-мерейі жаңа бір 

биікке к
терілгендей болады. Ұлы ақынымыздың 

асыл мұрасы 
ткен ғасырда кеңестік идео-

логия құрсауында қараусыз қалмай, тәуелсіз 

ұрпақпен бірге жасайтын мәңгілік қазынаға 

айналғанына уақыт куә болуда. Сондай-ақ ақын 

туындыларының қадір-қасиеті 
з елімізбен 

шектеліп қалмай, дүниежүзінің елуге тарта 

халқының тіліне аударылып, әлем әдебиетінің 

алтын қорына қосылуы жұртымыздың жақсы 

атын жер-жаһанға таныта түсуде.

Жамбыл Жабаев – суырып салма 
леңнің 

де, толғау 
лең, қысқа эпиграмма, экспромт, 

эпикалық дастан шығарудың да шебері. Ол 

халқымыздың рухани дүниесіне қуатты да 


міршең жырлары арқылы мәңгі 
шпес үлес 

қосты. Ақын шығармаларына ден қойсақ, оның 

кер замандағы теңсіздікті күйіне с
з еткенін 

байқаймыз. Жыр алыбы қарапайым халықтың 

ауыр тұрмысына аяныш білдірді, ел тағдырына 

алаңдады. >ділдікті, адалдықты, адамдықты, 

оған қоса ерлікті, бірлікті уағыздады. Жалғандық 

пен опасыздықты, жалпы халық мүддесіне жат 

нәрсенің қандайын болса да ащы әжуа, алмастай 

кесіп түсетін мысқылмен аяусыз шенеп отырды. 

С
йтіп, ол тәуелсіздік идеясын, адамгершілік, 

ар-ождан мәселелерін ту ғып к
терді. 

Жамбыл Жабаев шығармашылығының басты 

тақырыптық 
зегі – адам мен заман. Сол дәуірде 


мір сүрген замандастарының жақ сылығы 

мен жамандығын, адамдығы мен надан дығын, 

адалдығы мен арамдығын сарапқа салып, үлкен 

философиялық ой түйіндеулер жасай білген. 

Уақыт 
лшеміне салып адам баласының әрбір 

жасаған ісіне түптің түбінде бір жауаптың бар 

екендігін ақын тебірене отырып толғайды. 

Сондықтан да жырау болмысына терең бойлап 

бағамдағанда, дүниенің 
зіндік 
лшемі оның 

ұрпағына қалдырған адами істері екндігіне 

кәміл сенесіз. Мазмұнды толғау, халықтық асыл 

мұра Жамбылдың шығармашылық 
нері мен 


негесіне сапалы үлес қосты. 

Жамбыл Жабаев – қазақ поэзиясының 

қай жанрында жырласа да, 
зінің дария диа-

позонды тынысымен тереңнен тербеп, шалқар 

шабытымен шымырлап ағатын дария сынды 

талант иесі. Ақын шығармашылығы парасатқа, 

Ұлы Даламызда ұлттық сөздің туын 
көтерген тұлғалар аз болған жоқ. Арғы 
кезеңнен жеткен жыраулық сарын 
мен ақындық айдынды екі қоғамдық 
формацияның кезеңінде ара жігін 
білдірмей, сөз жүйесін бүлдірмей, түгел 
сөздің түбі бір қасиетін барынша көрсеткен 
ұлы жырау-ақын Жамбылдың даңқы қазақ 
халқының мерейі мен мәртебесі болды. 
Сыналар жерге келгенде санадан сөз суы-
рып, елдің еңсесін, тыңдаушының танымын 
биікке көтерген Жамбылдың әр кезеңдегі 
мерейтойлары халықтық қазына ретінде 
аталып келеді. Ұрпақтар сабақтастығын 
ұлы өнерімен жалғаған жыраудың соңында 
қалдырған мол мұрасы қай кезде де 
ұлтымыздың рухани қазынасы екені дау-
сыз. Сондықтан Жамбыл туралы сөз – қазақ 
сөзінің қасиеті туралы сөз.
Тәуелсіздігіміздің салтанатты 30 жылдық 
мерекесі қарсаңында аталып өтер үлкен 
игі-шараның бірі – жыр алыбы Жамбыл 
Жабаевтың 175 жылдық мерейтойы. 
Жыр дүлдүлі Жамбыл Жабаевқа деген 
қазақ халқының шексіз құрметін, ыстық 
ықыласы мен ілтипатын тәуелсіздік идеясы 
тұрғысынан қайта сараптап, зерделеудің 
уақыты келді. Ақын қалдырған атақты 
әдеби мұралардың алтын арқауын 
саралағанда олардың өн бойынан азаттық 
ойдың ұшқыны айқын көрінеді.

жұлдызы

Жамбыл Жабаев – қазақ поэзиясының 
қай жанрында жырласа да, өзінің 
дария диапозонды тынысымен 
тереңнен тербеп, шалқар шабыты-
мен шымырлап ағатын дария сынды 
талант иесі. Ақын шығармашылығы 
парасатқа, философиялық терең 
ұлттық құндылықтарға өте бай. Халық 
 поэзиясы қандай құнарлы болса, сол 
қайнардан қанып ішкен оның өлеңдері 
де сондай нәрлі де нақышты. Оның 
жырларында замананың 
телегей-теңіз тынысы, дәуі -
рдің дидары бар. Ақиқат-
тың ақ алмасындай 
сөздері елдің ойы мен 
арманына тұтас үндеседі.

тілдері факультетінде ашылды. Ал 2016 жылдың 25 

ақпанында қазақ халқының ұлы ақыны  Жамбыл 

Жабаевтың 170 жылдық мерейтойына орай 

«Жамбыл ақындық мұрасы және жамбылтанудың 


зекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция 
ткізілді. Аталған 

конференцияда филология және әлем тілдері 

факультетіндегі «Қазақ  фольклористикасы» 

оқу-зерттеу лабораториясының атын 
згертіп, 

 Жамбыл атындағы Қазақ фольклоры мен 

әдебиетін ғылыми-зерттеу орталығы деп атау 

ж
нінде шешім қабылданды. 

Баласына, немересіне орыс тілінде шүлдірлеп 

отырған апа-әжелерді к
ргенде ана тіліміздің 

к
сегесін к
гертіп, ұрпағына ақ сүтімен ана тілінің 

қасиет-құдіретін дарытуға тиіс аналарымызға іштей 

ренжисің, себебі оларға с
з айтуға болмайды, олар 

ондай сынды к
тере алмайды. Осындайда ана тілін 

білмейтіндерді емес, білгісі келмейтіндерді мәңгүрт 

деп атауға болады деген с
з ойыңа оралады. Солар-

ды к
ріп, естіп 
скен ата-апаларымыздың қазақы 

қалжыңын сағынасың. Олар ешкімнен қысылмай- 

ақ, шексіз бай да шұрайлы қазақ тілінде әдемі әзіл, 

сұлу с
здерін мақал-мәтелмен 
рнектеп с
йлегенде 

жаныңа майдай жағады, к
кірегіңе жылылық 

себеді. 

Қазіргі кезде әлеуметтік желі деген тіпті керемет 

болды, оның оқырмандары орысша-қазақша ара-

ластырып, қазақшасының 
зін сан бұрауға салып, 

сан құбылтып, 
зі де 
зге де түсінбейтін қойыртпақ 

жасап жатыр. >рине, олар қалай жазам десе де еркі 


зінде, сондықтан әй дер әже, қой дер қожасы жоқ 

жастар бір-біріне еліктеп, бірін-бірі үйретіп, белгі сіз 

бағытқа шұбырып кетіп барады. Оларды тоқтататын, 

қайтаратын күш қайда бар? Мысалы, отырық қой, 

баратырық, не дид, айттым ғо, дедік қо, болад қой, 

олай бес қой (олай емес) солай жасау керексің, т.б. 

с
здерді теледидардан да естіп қалып жүрміз.

 Қала к
шелерінде жүрсең Қазақстанда емес, 

шетелде жүргендей әсер аласың, мемлекеттік тілде 

жазылған жарнамалар, мекеме, дүкен, т.б. атауларын 

анда-санда бір к
ресің. Соған қарап қазақтардың 

орыс және басқа да шет тілдеріне деген құлшыныс- 

құмарлықтарының шексіздігіне таң қалмасқа шараң 

жоқ. К
ршілес 3збекстан елінде орысша с
йлеген 

адамға жауап бермейтін тамаша қасиет барын 

к
рдім, сен түсін-түсінбе 
збекше ғана с
йлейтін 

ағайындарға қарап қызығасың. Сондай-ақ қырғыз 

туғандар да бар атауларды дерлік қырғыз тілінде 

жазады екен, басқа тілде жазылған атаулар жоқтың 

қасы. Рас, бүгінде біздегі атаулар екі тілде, алдымен 

мемлекеттік тілде, сосын орыс тілінде жазылып 

жүр. Бұл қуанарлық іс болғанымен артынша-ақ 

к
ңіліңді су сепкендей  басатындары аз емес. Орыс-

шасы қатесіз, мұнтаздай етіп жазылған атаулардың 

қазақшасын оқысаң қарның ашып қана қоймайды, 

қаның қайнайды.  Мысалы,  Добро пожаловать – Қ
ш 

келдініз; Автомойка – К
лік жуу – К сі түсіп қалып 


лік жуу болып қалған, К
мір сатылады – 
мір са-

тылады, Салмакпен киім, тағы басқа 
ріп жүрген 

қателерден сүрініп жығылуға болады. «К
рмейін 

десем к
зім бар» демекші, жолда жүріп неше түрлі 

быдық-быдық с
здерді оқығанда жағаңды ұстайсың, 

басқа шетелде тұрып қазақша қате жазсаң кешірімді 

шығар, Қазақстанда тұрып қазақша қате жазған 

сұмдық қой. «Қуырдақтың к
кесін түйе сойғанда 

к
ресің», қаланың қақ ортасында келе жатып бір 

сұлулық салонының т
бесіне іліп қойған жазуға 

к
зім түсті, түсті де к
зім шарасынан шықты, себебі 

күнде к
ріп ренжіп жүрген атаулар жайына қалды. 

 Салон т
бесінде «Мужская стрижка» деген с
збен 

қатар «Ерлер қырқымдар» деп ең үлкен шрифтермен 

жазулы тұр. Мынаған шыдай алмай салон иесімен 

с
йлесіп к
рейін деп кірсем, орысша с
йлейтін қазақ 

әйелі мен орыс әйелі жауап та бергісі келмей, «біз 

білмейміз, тапсырыспен жасаттық» деп ішке кіріп 

кетті. Ерлері ерлер-ақ болсын, қырқымдары несі, 

қырқым деп қой-ешкінің жүнін қырқуды айтпаушы 

ма еді? Бұл не? Мәңгүрттіктен де жаман болды ғой. 

Бір жерден «Металлжабынқыш» деген атау ұзақ 

уақыт тұрып еді, ауыстырды ма, әйтеуір жоқ болды. 

Қазақта жапқыш, жамылғы, жабу сияқты с
здер бар 

ғой, жабынқыш деген с
з барын осы күнге дейін 

естімедім. 

Қаладағы мекемелерге, банктерге, аурухана- 

емханаларға, тағы басқа жерлерге қоңырау шалсаң, «сіз 

(мекеме атауын айтып) кош келдініз, кейде кош кел-

диниз, анау керек болса бирди басыныз, мынау керек 

болса екини басыныс» деп қазақтың ұл-қыз да рының 

шүлдірлегенін естіп, қалалық жерде қазақша с
йлей 

алатын адам қалмаған ба деп қаласың. Тым болмаса 

таспаға жазып, автоматты түрде жауап беретіндей таза 

с
йлей алатын адамды жалдаса да, дұрыс жазғызып 

қойса болады ғой деп ойлайсың амал тау сылғанда. 

Қай жерде болса да қалай түсінсең солай түсін деген 

немқұрайдылық, керенаулық, салғырттық басым.

Мұндай мысалдарды жіпке тізіп жаза берсек шегі 

болмайтын сияқты, бірақ осыған құлақ асатындар та-

былып, қателер түзелсе, қанеки? 

Не айтсақ та Қадыр Мырзалиев ағамыздың :

Мейлі, сен к
п тілді біл қой демес ем!

Пушкин, Байрон, Шекспир, Гейнеге сен.

Бірақ сені қазақ деп айта алмаймын

Туған ана тіліңде с
йлемесең! – деген 
леңінен 

асырып айта алмаспыз.

Жұмагүл БЕКПЕНҚЫЗЫ

КӨШЕГЕ 
ШЫҚСАҢ, 
КӨҢІЛІҢ 
ҚҰЛАЗИДЫ

Бүгінде қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
шет ауылдарда ғана болмаса, қала және қала 
маңындағы елді мекендерде таза ана тілінде 
сөйлейтін қазақтар жоқтың қасы. Қазақ толы 
аудиторияда (тіпті кейде өзге ұлттың  адамы 
болмаса да) жиналыс орыс тілінде өтеді, 
қоғамдық көлікте жасы бар, кәрісі бар бір- 
бірімен орысша сөйлесіп отырған қазақтарды 
көресің. 

Салон төбесінде «Мужская стрижка» деген 
сөзбен қатар «Ерлер қырқымдар»  деп ең 
үлкен шрифтермен жазулы тұр. Мынаған 
шыдай алмай салон иесімен сөйлесіп 
көрейін деп кірсем, орысша сөйлейтін 
қазақ әйелі мен орыс әйелі  жауап та 
бергісі келмей, «біз білмейміз, тапсыры-
спен жасаттық» деп ішке кіріп кетті. Ерлері 
ерлер- ақ болсын, қырқымдары несі, 
қырқым деп қой-ешкінің жүнін қырқуды 
айтпаушы ма еді? Бұл не? Мәңгүрттіктен 
де жаман болды ғой. 
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Семейдегі полигонда кезінде 427 рет 
 жерасты және үсті жарылыстары жасалған. 
Міне, соның қоршаған ортаға, жерге, суға, 
адамдарға, жан-жануарға тигізген зиянын 
тексеруге Еуропа көңіл бөлген. Бельгия, 
Голландия, Чехия ғалымдары қатарында 
Досан Баймолдаұлы да арнайы зерттеуге 
қатысады. Семейге барып топырақтан, 
судан, жан-жануардан, бәрінен сынама 
алады...

Досан Баймолдаұлы Еуропада зерттеу 
жүргізу барысында Мұстафа Шоқайдың 
Польшамен байланысы туралы
 деректерге кезіккен. 
Кейіпкеріміз Мұстафа 
Шоқай туралы тағы 
бір деректерді Германия 
мұрағаттарынан 
тапқан.

БАЯН-DЛГЕЙДЕН – 
ЕУРОПАҒА

Кейіпкеріміздің әкесі –  Баймолда 

ақсақал заманында, 18 жасында 


зі сұранып Моңғолия мен Жапо-

ния арасындағы соғысқа қатысып, 

моңғолиялық әскер қатарындағы 

санаулы қазақтың бірі  болған 

екен. Алғаш атты әскер қатарында 

соғысқа қатысып, кейін байланысшы 

қызметін атқарған. 1940 жылы соғыс 

бітіп,  еліне оралған соң ауыл, ауданда 

байланысшы болып жұмыс істеген. Кейін 

Ұлан-Баторға партия мектебіне оқуға 

барған Моңғолиядағы алғашқы зиялы 

қауымның бірі. Осындай әкенің белінен 

жаралған Досан да кішкентайынан алғыр 

болған деседі. 3лгей қалалық 8 жылдық 

және №1-ші 10 жылдық орта мектептерін 

жақсы оқып бітіреді. Ол мектеп бітірерде 

Ұлан-Батырдан, Білім министрлігінен 

комиссия барып, олардың бірінші сы-

ныптан бастап оқу үлгерімімен танысып, 


здері сынақ қабылдайды. Солардың 

арасынан Досан Баймолдаұлын Еуропаға 

оқуға жіберетіндері ж
нінде ұсыныс жа-

салады. Бір айдан соң Ұлан-Баторға 
зге 

аймақтардан жиналған моңғол жаста-

рымен бірге 17 жасар қазақ баласы да 

Польшаға оқуға аттанады. Польшаның 

В а р ш а в а д а н  к е й і н г і  ү л к е н  қ а л а с ы 

Лодьздағы университеттің  дайындық 

факультетінде 8 ай оқып, поляк тілін 

үйренеді. Математика, физика, химия 

пәндерін де поляк тілінде оқиды. Содан 

соң, сондағы ұстаздарының кеңесімен Вар-

шава университетіне оқуға жолдама алады. 

Варшава университетінде 3 жыл оқып, фи-

зикадан бакалавр деңгейін алады. Сондағы 

ұстаздарының кеңесі бойынша магистра-

тураны Польшадағы Мария Склодовская-

Кюри атындағы Люблин университетінің 

физика-математика факультетінде оқуға 

шешім қабылдайды. 1976-80 жылдары 

Люблин қаласында аталмыш универси-

тетте оқып, физика ғылымының магистрі 

атанады. 1982-92 жылдар аралығында 

ғылыми экспедицияларға қатысып, 
зге де 

елдерде болып, ғылыми тағылымдамадан 


теді. 1986 жылы Чехословакия ғылым 

академиясының геология және гео-

техника институтында 2 ай, 1988 жылы 

Польшаның Атом энергиясы ж
ніндегі 

ұлттық комиссияға қарасты ядролық 

физика институтында 2 ай, 1992 жылы 

МАГАТЭ-нің Австриядағы орталық зерт-

ханасында 6 ай ғылыми тағылымдамадан 


тіп, химиялық, физикалық, ядролық 

зерттеу әдістерін меңгереді. Ғылыми 

ізденістерін тереңдетіп, тәжірибесін 

толықтырады. Соның нәтижесінде 1993-

96 жылдары Чех техника университетінің 

я д р о л ы қ  ф и з и к а  ж ә н е  ф и з и к а л ы қ 

 инженерия факультетінде докторантурада 

1991 жылы еліміз тәуелсіздігін жариялаған 
соң, әлемнің отыздан аса елінде тары-
дай шашылып жүрген қандастарымыз 
біртіндеп туған жерге орала бас-
тады. Отанға оралған көштің басында 
Моңғолиядан оралған қандастарымыз 
тұрғанын бүгінде біреу білсе, біреу білмес. 
Польшада қызмет етіп жүрген 
жерінен атамекенге ат басын 
бұрғандардың бірі – Досан 
Баймолдаұлы. Моңғолияда 
өмірге келіп, 17 жасынан 
Польшаға білім іздеп 
кеткен ғалымның өмір 
жолы бүгінгі ұрпаққа 
қай жағынан да үлгі.  
Ол Абай атындағы 
Ұлттық педагогикалық 
университеттің про-
фессоры, физика 
ғылымының докторы, 
ҚР Ұлттық жараты-
лыстану ғылымдар 
академиясының 
кореспондент-
мүшесі... 

Ата мен ана – бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі. «Ата – асқар тау, Ана – бауырындағы бұлақ, 
Бала – жағасындағы құрақ» деген халық мақалында ата-ана мен бала табиғаттың керемет 
құбылыстарына теңеледі емес пе?! Отбасының басты қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала. Баланың 
тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Хакім Абай: «Балаға үш мінезі алуан адамнан 
жұғады. Біріншісі – ата-анадан, екіншісі – ұстаздан, үшіншісі – құрбыдан» деген екен. Қай балаға да 
ата-анасының үйдегі өнегесі, мәдениеті айтарлықтай ықпал етеді. 

2016 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет 
басшылығы Досан Баймолдаұлын шақыртып, тағы да ұсыныс жасапты. 
«Бізде қазір сабақтарды қазақ, орыс, ағылшын тілінде жүргізуді міндеттеп 
 жатыр. Соған жан-жақтан білікті мамандар іздестірудеміз. Сіз физика, ма-
тематиканы ағылшын тілінде оқыған, докторлық диссертацияны ағылшын 
тілінде қорғаған мамансыз, бізге келіп сабақ беріңіз» дейді. Содан бері сон-
да физика, математика, информатика пәндерінен ағылшын тілінде сабақ 
береді. Басшылықтың ұсынысымен ағылшын тілінде оқу-әдістемелік ке-
шендер дайындап шығарған. Қазіргі таңда осы ұлттық университеттегі 850 
оқытушы профессорлардың арасында рейтингі бойынша алдыңғы қатарда. 
Үш докторантқа, елуге жуық магистрантқа жетекші болған. 16 кітаптың ав-
торы. Оның ішінде екеуі ғылыми монография. Ғалымның бергенінен берері 
әлі мол. Тек соны біздің қазақ қоғамы бағамдай, бағалай білсе болғаны.

P.S.

оқып, «Рентген флуоресценция зерт-

теу әдісін к
мір 
ндірісінде қолдану» 

тақырыбында докторлық диссертациясын 

ағылшын тілінде сәтті қорғап, техника 

ғылымының докторы дәрежесін иеленеді. 

Ғалымның осы еңбектері ес ке ріліп, оған 

«Моңғолияның білім,  ғы лы мына еңбек 

сіңірген қайраткер» атағы беріледі. Осы 

жылдары оның еңбектері  халық ара лық 

ғылыми журналдарда жария ланды. 

АТАМЕКЕНГЕ ОРАЛУ

Жалпы Қазақстанға шетелдердегі 

қазақтардың к
шін Моңғолия қазақтары 

бастады. Еліміз тәуелсіздігін алысымен, 

1992 жылдың басынан 90 адам еңбек 

шартымен елге келіп жұмыс істеуге құжат-

тарын дайындап, к
ктемде туған жер-

ге табандарын алғаш тірейді. Бұл кез-

де немістер мен орыстардың алды 
з 

Отан дарына кете бастаған. Жұмысқа 

орна ласқан моңғолиялық қазақтардың 

к
пшілігі қайтып барып отбасыларын да 

к
шіріп әкеледі. Ол кезде моңғолиялық 

қазақтардың атамекенге оралуға құлшы-

нысы жоғары болатын. Сондықтан да 

алғашқы к
штің артынан лек-легімен 

елге оралушылар қатары к
бейе береді. 

Сол к
птің басында Досан Баймолдаұлы 

да 1992 жылы Венаға докторантураға 

оқуға кетерінің алдында  отбасын елге 

к
шіріп келеді. Бала-шағасын Алматыға 

орна лас тырып, 
зі Австрияға ғылыми 

жұмысына кетеді. 1996 жылы елге ора-

лады. Қолында докторлық дипломы бар 

оны бір керек етсе осылар қабылдар деп, 

Алатаудағы Ядролық физика институтына 

барады.  Директоры құжаттарын к
ріп, 

 «Ай  налайын, нағыз бізге керек маман 

екенсің, бірақ институттың жағдайымен 

та  нысып шық» деп, қасына бір маманын 

қосып береді. Институтты аралап, зерт-

хана ларын к
ріп, 
те жұпыны екенін 

байқайды. 

Досан Баймолдаұлы 
з  елімізде 

қызметтің  реті табылмаған соң, Чехияға ба-

рып бұрынғы 
зі қызмет еткен техника ин-

ститутында жұмысын қайта жалғастырады. 

Кейіпкеріміз бірден «НАТО-Семипала-

тинск» деген жобаға қатысады. Семейдегі 

полигонда кезінде 427 рет жерасты және 

үсті жарылыстары жасалған. Міне, соның 

қоршаған ортаға, жерге, суға, адамдарға, 

жан-жануарға тигізген зиянын тексеруге 

 «ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ» 
ХАБАРЫ

 1995 жылы «Азаттық»  радиосы Гер-

мания ның Мюнхен қаласынан Чехияның 

Прага қаласына к
шіріледі. Ал Досан 

Баймолдаұлы бұл кезде Чехияның тех-

ника институтында ғылыми жұмысын 

жалғастырып жүрген еді. Бір күні к
шеде 

сол кезде радионың қазақ редакция-

сын басқаратын Хасен Оралтай ағамыз 

бастаған қызметкерлермен кездесіп 

қалады.  Осы кездейсоқ кездесуден 

кейін олар жиі жолығып, әңгімелесіп 

тұрады. Кейіпкеріміздің ағылшын тілін, 

компьютерді жетік білетініне, ең бастысы 

қоңыр даусына қызығып, радиоға қызметке 

шақырады. Алайда 
зі жақсы к
ретін 

ғылым саласын тастап кетуді қимаған 

Досан Баймолдаұлы бірден келісімін 

бермейді. С
йтіп жүргенде келісім-шарт 

уақыты бітіп, Хасен ағамыз елге кетеді де 

орнына америкалық маман Чарльз Кари-

сон келеді. Хасен ағамыз кетерінде 
з ор-

нына келген басшыға Досан Баймолдаұлы 

т у р а л ы  а й т ы п ,   м а м а н н а н  қ и н а л с а 

шақырып к
руін 
тінеді. Америкалық 

басшы кейіпкерімізді  шақырып, 
з 

жұмысынан қол үзбей жүріп үш ай жұмыс 

істеп к
руді ұсынады. Доскең бұл жолы 

келіседі. Журналистік жолын осылай 

бастап кетеді. Ағылшын тілі мен ақпарат 

алу к
здерін жақсы білетін кейіпкеріміз 

жаңа жұмысын тез меңгереді. Ұтымды 

ұсыныстарды қабыл алған кейіпкеріміз 

радиода жүріп Стамбулда Оспан батырға 

а р н а л ғ а н  ғ ы л ы м и  к о н ф е р е н ц и я д а 

 баяндама жасау мүмкіндігіне ие бола-

ды. Одан кейін Американың Нью-Йорк 

қаласында 
ткен халықаралық семинарға 

қатысады. Онда БҰҰ-ның ғимаратында 


тіп жатқан шараларды тікелей таспалап, 

монтаждап «Азаттыққа» жіберіп отырады. 

Одан кейін Вашингтонға барып ол жерде 

монтаж жасайтын жаңа бағдарламаларды 

үйренеді. С
йтіп, АҚШ іссапарынан да 

мол тәжірибе жинап қайтады. Соңғы екі 

жылда отбасын да Прагаға алдырып алады. 

Осылайша, 1996-2002 жылдары «Азаттық» 

радиосында жемісті еңбек етеді. >ке-

шешесі қартая бастаған соң, отбасылық 

жағдайын басшыларына айтып, жұмысын 

елге  ауыстырады. «Азаттықтың» Қазақстан 

бойынша аға тілшісі болады. 2002-2008 

жылдар аралығында эфирден «Шетел 

Бала үшін бас ұстаз – ата-ана екенін ескерсек, 

жақсы ата-ана бола білу аса жауапты іс. Баланың 

табиғатын тану, оны түсіну, ж
німен еркелету, 

шынайы қарым-қатынас құру, оның бойындағы 

бар ерекшелікті к
ре біліп, қабілетін дамыту, 

дұрыс бағдар беру, ынталандыру – ұрпағының 

ертеңі үшін алаңдайтын парасатты ата-ананың 

игілікті әрекеті. 3міріміздің ең мәнді 
зегі – 

тұлғалық тұрғыда толық қалыптасқан парасатты 

перзент тәрбиелеу.

 «Баланы жастан...» деген дәстүрлі тағылым 

бойынша бала тәрбиесі бесікте жатқан кезден 

басталуға тиіс. Одан әрі де маңызды кезеңдерде 

ж
німен тәрбие беру ата-ана үшін ең ұлағатты 

міндет. Психология ғылымының осы заманғы 

нұсқаулығы бойынша, ата-ана балаға 5 жасқа 

дейін аса мұқият қарап, психикасының дұрыс 

қалыптасуына жағдай жасауға тиіс. Сондықтан 

«Бес жасқа дейін балаңды патшаңдай т
беңе 

тұт, он үшіне дейін құлша жұмсап, мүшел 

жасынан бастап досыңдай сырлас» деген 

қазақтары», «3згерген дүниедегі Орталық 

Азия»,  «Экономика жаңалықтары» 

секілді 3500-ден аса радиохабарлар мен 

сараптамалық мақалалары эфирден 
теді. 

Еліміздегі Президент, Парламент сай-

лаулары секілді саяси додалардың орта-

сында жүріп, халықаралық бақылаушы 

және  радиожурналист ретінде қатысып, 

 шынайы нақты хабарлар таратады. 

ҰСТАЗДЫҚ 
ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАЙ

2008 жылы Абай атындағы Ұлттық 

педагогикалық университеті ұстаздары мен 

студенттері Хасен Оралтай ағамызды кез-

десуге шақырады. Ол кісі Доскеңе хабарла-

сып, «менімен бірге жүр» деп ертіп алады. 

Кейіпкеріміз ол уақытта әлі «Азаттық» 

радиосында қызмет ететін. Бұл кездесу 

туралы кейіпкердің 
зі айтсын:

ды. 2010 жылы «Қазақ публицистері» 

деген кітапты да жазып, ол осы оқу орны 

баспасынан жарық к
реді. 2011 жылы 

«Шындық жаршысы», 2012 жылы «Теле-

видение РК» деген оқулық кітаптары 

жарық к
реді. Екі оқу орнында қатар үш 

жыл қызмет еткен соң, Абай атындағы 

ұлттық педагогикалық университетінің 

б а с ш ы л ы ғ ы  х а л ы қ а р а л ы қ  ж у р н а -

листика кафедрасына меңгеруші етіп 

тағайындайды. Доскең мұнда  «Таным» 

телестудиясын құрып, халықаралық 

кафедраның атына заты сай етіп жұмыс 

істейді. Студенттердің білім деңгейі де 

к
теріледі. Екі жыл қатарынан ғылыми 

жобаға қатысып, студенттермен бірлескен 

грант та ұтып алады. Досан Баймолдаұлы 

одан кейін «Болашақ» бағдарламасымен 

жастар ғана емес, оқытушылар да білімін 

тереңдетуге болады деген талабы бойынша  

Польшаның Познань қаласындағы Адам 

білдіріп, бір жыл сонда оқығанда екі кітап 

жазып шығады. Біреуі «Польша күнделігі» 

д е п  а т а л с а ,  е к і н ш і с і  « Е у р о п а д а ғ ы 

 қа зақ тар». Екеуі де ғылыми-танымдық 

зерттеу еңбек. Екінші кітап Мәдениет 

және спорт министрлігінің әлеуметтік 

бағ дар ламаларды қолдау аясында жарық 

к
ріп, еліміздің барлық кітапханаларына 

таратылған. 

–  Еуропада жиырма жылдан артық 

жүргенде поляктарды к
п зерттедім. 

Еуропадағы қазақтар туралы мәліметтерді 

де Қазақстанға жеткізуге тырыстым. 1992 

жылы елімізде дүниежүзі қазақтарының 

алғашқы құрылтайын ұйымдастырғалы 

жатқанда сол комиссияның мүшесі 

Сұлтанәлі  Балғабаевқа Еуропадағы 

қазақтар туралы мәліметтерді,  мекенжай, 

телефон номерлерін бердім. Ол кезде 

қазіргідей ғаламтор жоқ, ол кісі қиналып жүр 

екен, қатты қуанды. Кейін осы зерттеуімді 

тереңдетіп, мұрағаттық құжаттармен 

толықтыра келе жазылған еңбек бұл. Адам 

Мицкевич университеті Еуропада тұңғыш 

рет қазақ тілі б
лімін ашқан жоғары оқу 

орны. Сонда оқып жүрген кейбір  поляк 

студенттер қазақ тілінде 
зімізден барған 

поляк диаспорасының балаларынан 

артық с
йлейді. Онда түркітанушы ғалым 

 Хенрик Янковский деген профессор бар. 

Жұбайы қазақ қызы. Сол екеуі бірлесіп 

Абай атамыздың қара с
зін поляк тіліне 

аударып, оған Варшавадағы Қазақстанның 

елшілігі қаржы б
ліп, кітап етіп шығарған. 

Польшада жүргенде осы университет пен 


зіміздің елшілік арқылы Польшада Абай 

орталығын ашуды ресми орындарға ұсыныс 

жасадық. Кейін сол ұсынысымыз орында-

лып, бүгінде онда «Абай орталығы» жұмыс 

істеп тұр. Жалпы Еропадағы  поляктар мен 

Орта Азиядағы қазақтардың арасын-

да ұқсастықтар 
те к
п. Мен оны 

кітабымда егжей-тегжейлі зерттеп 

жаздым, – дейді кейіпкеріміз. 

Досан Баймолдаұлы Еуропада 

зерттеу жүргізу барысында Мұстафа 

Шоқайдың Польшамен байланысы 

туралы деректерге кезіккен. Сол 

заманда Польшада «Прометей» 

деген ұйым болған. Ол Ресейдің 

қол астындағы отар елдерден 

қуғындалған саяси қайраткерлердің 

басын қосып, олардың еңбектерін 

жариялап, одан ары Ресейге қарсы 

күрестерін жалғастыруларына 

мүмкіндік жасаған, одан да үлкен 

жоспарлары болған. Ол ұйымның 

үлкен қайраткері маршал Юзеф 

Пилсудскийимен Мұстафа Шоқай 

дос болған. «Прометей» қозғалысы 

 саяси қайраткерлерге қаржы беріп, 

қолдау к
рсеткен деген деректер 

бар. Кейіпкеріміз Мұстафа Шоқай 

туралы тағы бір деректерді Герма-

ния мұрағаттарынан тапқан. 2015 жылы 

Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 

университеттегі Абайтану ғылыми-

зерттеу  орталығында  аға  ғылыми 

қызметкер болып жұмыс істеп жүргенінде 

Германияның Гумбольдт университетіне 

арнайы бағдарламамен шақырылып, 

үш ай іссапарда болады. Сонда Берлин 

университетіндегі кітапханадан Мұстафа 

Шоқайдың «Яш Түркістан» журналын 

шығарып тұрған кездегі мақалаларын 

фотоға түсіріп алады. «Еуропадағы 

қазақтар» тақырыбына да тың деректер 

табады. Енді Мұстафаға қатысты де-

ректер бар бәрін топтастырып, тағы бір 

кітапты дайындап отыр. Құзырлы орган-

дар қолдау жасаса бұл құнды деректер де 

оқырман қолына кітап болып тиіп қалар.
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Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

– Кездесу барысында Хасен 

аға бір сауалға 
зі жауап берсе, 

екіншісін маған бұрады. «Мен қазір 

шығармашылық демалыстамын, 

қазіргі ақпарат, саясатты білмеймін, 

Досан жауап берсін» дейді. 3зімізде 

не болып жатыр, әлемде қандай 

жаңалық бар, сұрақтарға толық 

 жауап беріп отырдым. Кездесу 

бітіп, мұғалімдермен бірге сондағы 

халықаралық журналистика кафе-

драсына бардық. Онда меңгерушісі 

Татьяна Щевякова маған жатып 

келіп жабысты. «Біздің студенттерге 

сабақ беріңіз, халықаралық жур-

налистикадан дәріс оқыңыз» деп. 

Аяқ астынан не дейін, ойланайын 

дедім. С
йтіп жүргенде бір күні әлгі 

меңгеруші хабарласып, «Ректоры-

мыз шақыртып жатыр, келіңіз» деді. 

Барсам ол кісі де «Сіздің Еуропадан 

жинаған тәжірибеңіз біздің сту-

денттерге керек, жұмысыңыздың 

арасында бос уақытқа дәрісіңізді қойып 

берейік, жұмысыңызды да істей беріңіз, 

сабағыңызды да жүргізіңіз» дейді. Ойлана 

келе келісімімді бердім. С
йтіп, елуден 

асқанда оқытушылық қызметімді бастап 

кеттім. 

Қандай жұмысқа болсын жауапкер-

шілікпен қарап, тыңғылықты дайында-

латын Досан Баймолдаұлы ұстаздықты 

д а  б і р д е н  м е ң г е р і п  к е т е д і .  Б а я ғ ы 

 Хасен ағасы мақтайтын қоңыр даусы 

мен мазмұнды сабақтары студенттерге 

ұнап, дәрісін студенттер іздеп жүріп 

қатысатын оқытушылардың біріне 

айналады. Оқу жылының соңында 

университеттің жалпы оқытушыларының 

рейтингі шығарылғанда алдыңғы бестікке 

енді. Мұны ҚазҰУ-дың журналистика 

факультетінің деканы естіп, «Екінші оқу 

жылында бізге де келіп дәріс оқыңыз» 

деп олар да шақырды. ҚазҰУ басшылығы 

о ғ а н  х а л ы қ а р а л ы қ  ж у р н а л и с т и к а 

мамандығына лайықтап оқулық жазуға 

ұсыныс жасайды. Алғашқы оқу құралын 

2009 жылы Сағымбай Қозыбаев екеуі 

бірлесіп жазады. Ол «Азаттық» радиосы: 

тарихы және тәжірибесі» деп аталады. 

Бұл оқулық кітап «Қазақ университеті» 

б а с  п а с ы н а н  ш ы ғ а д ы .  О д а н  к е й і н 

Абай атындағы ұлттық педагогикалық 

университеті де 
здерінің баспасынан 

оқулық кітап шығаруға ұсыныс жасай-

Мицкевич атындағы университінде сая-

саттану және журналистика мамандығы 

бойынша ғылыми тағылымдамадан 
тетін 

грантты ұтып алады. Елуді еңсерген 

шағында жастық шағы 
ткен Еуропаға 

қайтадан жол тартады.

ҚАЗАҚТАРДЫ 
ТАНЫСТЫРҒАН ПОЛЯКТАР

 Қазақтың ұлы ақыны Абай болса, 

поляктардың ұлы ақыны Адам Мицке-

вич. Поляк ғалымдары қазақ фольклорын 

к
п зерттеген. Еуропаға қазақтардың 

салт-дәстүрін таныстырған да поляктар. 

Кейіпкеріміздің Еуропадағы алғашқы 

білімі де осы Польшадан басталған. 

Сондықтан ол поляктарға деген құрметін 

Еуропа к
ңіл б
лген. Оған Бельгия, Гол-

ландия, Чехия ғалымдары қатысады. Топ-

топқа б
лініп, Семейге барып топырақтан, 

судан, жан-жануардан, бәрінен сынама 

алады. Ол сынамаларды үш елдің зертха-

наларында зерттеп, ол туралы Еуропаның 

ғылыми журналдарында бірлескен есепті 

мақалаларын жариялайды. Одан кейін 

солтүстік  Чехияның экологиясына 

қатысты Еуроодақтың тағы бір ғылыми жо-

басына қатысады. Кейіпкеріміздің айтуын-

ша, Чехиияның солтүстігі 
неркәсібі 


те дамыған аймақ. Онда к
мір 

к
п. Ал кәсіпорындары к
мірді 

к
п пайдаланады. Сол к
мірден 

шығып, ауаға тараған улы 

г а з д а р д а н   о р м а н д а р ы н д а 

ағаштардың жапырақтары 

қурап, жалпы орман бүліне 

бастаған. Соның себебі мен 

салдарын зерттейді.

этнопедагогикалық идеологиялық қағида 

қашанда 
зекті. Бұл – халқымыздың бала 

тәрбиесіне қатысты ұстанған қағидасы.

Бұл ретте отбасындағы бала тәрбиесі мен 

озбырлықтың аражігін ажыратып алған дұрыс 

деп ойлаймыз. 

Б ұ р ы н н а н  к е л е  ж а т қ а н  « Е н е с і  т е п -

кен құлынның еті ауырмайды» деген қазақ 

мақалының және «Балаға жаның ашыса, оны 

аяма» дегеннің мәні беталды қаталдық емес, 

ата-ана тарапынан белгілі бір талаптың қойылуы 

деп ұққан ж
н. Баланың бар қалауын  орындап, 

баланың әрбір іс-қимылын бақылаусыз 

қалдырып, оны еркіне қоя берудің соңы 

жақсылыққа апармайды. 

Тарихқа к
з салсақ, қазақтың ежелгі дәстүрі 

бойынша отбасындағы бала тәрбиесімен, 

әсіресе ұл 
сіруде әке негізгі р
лді атқарған. 

Қазақ  отбасында әке баланы еркелетіп қана 

қоймай, қатаңдық да танытып отырған: бала 

әкесінің қас-қабағына қарап-ақ 
з қылығының 

дұрыс не бұрыстығын түсіне білген. 3зіміз де 

бала күнімізде әкеден қаймығып 
стік. Анала-

рымыз: «>кең келе жатыр!», «Қазір әкелерің 

келеді!», «>кең ренжиді», «>кеңнен сұран» 

деген с
здерді жиі айтуы арқылы бала санасына 

әкеге деген ерекше құрмет пен сыйластықтың 

ұрығын егеді. 

Осы орайда америкалық жазушы Марк Твен: 

«Жасым он т
ртте болғанда әкем 
те ақылсыз, 

ақымақ еді. Мен оны әзер түсінетінмін. Ал 

жасым жиырма бірге келгенде, сол жеті жыл 

аралықта әкем 
те ақылды, 
зіме ақылшы-

тіреу, одан артық адам жоқ болды» деген екен. 

Бұл жазушының бала күнінде әкесі ақымақ 

болып, әкесіне кейін ақыл кірді деген с
з 

емес, 
се келе әкенің 
зіне деген қатал қарым-

қатынасының себебін баласы түсініп, дұрыс 

қабылдай бастағаны. Сол уақытта әке тәрбиесі 

соншалықты қатал болмаса, дәл сондай 

үлкен талаптар қоймаса, болашақта танымал 

жазушының шығуы екіталай ма еді?!

Расында, баланың 
тпелі кезеңінде үлкен-

дерді түсінуі қиындау, сондықтан онымен 
з 

дәрежесінде с
йлесіп, сырласа білу керек. 

Бала 
сіп, есейген сайын ата-анаға қарағанда 

құрдас-құрбыларына к
бірек к
ңіл аударады. 

Біртіндеп достар шеңберін құру арқылы қарым-

қатынас орнатуды үйренеді. Бұл – заңдылық. 

Осындай кезеңде ата-ана баланың қолайлы 

ортасына, әсіресе психикасына  моральдық 

тұрғыда әсер етсе ғана озбырлық туралы әңгіме 

етуге болады. 

Ал қазіргі ақпараттық технология мен ин-

теллектуалды білім салтанат құрған жаһандану 

кезеңінде әкенің балаға берер тәрбиесі де  заман 

ағымына қарай 
згеріп отырары анық. Дей 

тұрғанмен, болашақ ұрпақ тәрбиелеу ісінде 

ежелгі салт-дәстүрлерімізді ұмыт қалдырмай, 

негізге алғанымыз дұрыс. 

Еуропаның педагогикасы қазақтың бол-

мысына, ұлттық салт-дәстүрімізге, әдет-

ғұрпымызға, дініміз бен ділімізге жат, оның 

үстіне ондағы ата-ана мен баланың қарым-

қатынасы да біздегіден б
лек. Ғасырдан ғасырға 

жалғасып  келе жатқан әдет-ғұрыптар мен 

дәстүрлерімізді ұстану зорлық пен озбырлыққа 

жатпайды. >рине, 
з баласына, тағдыр қосқан 

жарына қол к
теріп, отбасына зорлық-зом-

былық жасаушылар қылмыстық әрекеті үшін 

заң алдында жауапқа тартылуға тиіс. Алайда 

бала құқығын алға тартып, оның әдепсіз әрекет 

жасауына жол беруге болмайды.

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі 

керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 

қас жауы, ол келешекте оның барлық 
міріне 

апат әкеледі» деген екен әл-Фараби. Батыс 

пен Шығыс тәрбиесінің арасында ата-ананың 

не істерін біле алмай, шақшадай басы шара-

дай болған, адами капитал бәсекеге түскен 

қазіргідей жаһандану заманында жұмысбасты 

ата-ана балаға 
з деңгейінде к
ңіл б
ле алмай 

жатқандай ма деген ой келеді. 

Біз ешқашан 
згенің таным-түсінігімен 
мір 

сүре алмаймыз. Ұстанатын дініміз бен арқа 

сүйер 
з салтымыз бар. Күнделікті 
мірде дағ-

дымызға айналған ғұрпымыз бар. Сондықтан 

заң әзірлеуде де біз әрбір қадамымызды 
зіміздің 

ұлттық ерекшелігімізге қарай жіті қарағанымыз 

ж
н.

Тәрбиедегі қатаң талап – озбырлық емес!

Мансұрхан 
МАХАМБЕТҰЛЫ,
Парламентаризм 
институтының
директоры
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қораптарын, микросызбаларын шұқылап, 

қайта ж
ндеуге құмар еді. Оқу бітіргенше 

ауылға, к
рші-к
лемге кәдімгідей-ақ теле-

техникасының шебері болып танылды. 

Ол кезде мектеп бітіргендер арасында бір 

жылдай жұмыс істеп келгендердің жоғары 

оқу орнына түсу мүмкіндігі жоғары еді. 

Осы жағын ойлаған Иманбай да Алматыға 

келісімен Бүкілодақтық мемлекеттік 

жобалау-техникалық институтының Қазақ 

филиалына бағдарламашы-техник болып 

орналасады. Бір жылдан соң әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

журналистика факультетіне оқуға түседі. 

1983 жылы осы факультеттің телерадио 

кафедрасын ойдағыдай бітіріп, журна-

лист мамандығын алып шығады. Сол 

заманғы талап пен тәртіп бойынша жол-

дамамен Қазақ КСР Мемлекеттік теле 

және радиохабарларын тарату комитетіне 

(қазіргі «Қазақстан» РТРК» АҚ) қарасты 

Қазақ радиосының балалар мен жастарға 

арналған бас редакциясына редактор 

болып жұмысқа орналасады. Жас келсе 

іске дегендей, жалындап тұрған жас ма-

ман еліміздегі жастардың ерен еңбектерін 

насихаттауды қолға алады. 1988 жылы 

Бүкілодақтық радиофестивалінде оның 

тың жобасы – «Менің құрдастарым» атты 

радиоқойылымы жүлделі орын алып, 

жаңа белестерге жол ашқан еді. Қызметі 

де 
сіп 1992 жылға дейін аға редактор, 

редакция меңгерушісі және бас редактор 

болып қызмет атқарады. Радиодағы тоғыз 

жылдың ішінде ол бірнеше радиофильм 

жасайды. Алаштың біртуар азаматтары 

ақталып жатқан жылдары, жазықсыз қуған-

сүргінге ұшыраған Қ.Тәштитов, Қ.Қуатов, 

>.Бүркітбаев, С.Нұрпейісов, О.Исаев, 

Ұ.Құлымбетов, М.Шоқай, Б.Мұстафин, 

Е.Нығметов сынды к
рнекті тұлғалар 

жайлы деректі бағдарлама дайындайды. 

Тарихи тұлғаларды эфирге шығарып, елге 

кеңінен жариялаған осы циклды хабар-

лары үшін 1992 жылы Қазақстан Журна-

листер одағының Б.Бұлқышев атындағы 

сыйлығына ие болады. Ел басқарған 

Д.Қонаевтан алған сұхбаты да 
з алдына 

үлкен әңгіме.

Тоқсаныншы жылдардың басы теле-

радио жүйесіне де 
згерістер әкелген, 

нарықтық кезеңге енді  ғана басқан 

кезеңдер еді. Тәуелсіз телерадио арналар 

құруға ешкім тәуекел ете қоймаған уақытта, 

жаңа жобаны бастаудың қиындығына 

қарамастан Иманбай «Бай-радио» тәуел-

сіз радиоарнасын ашады. Оның осы 

«Бай-радиосы» тыңдаушылардың да, 

те лерадио басшыларының да к
ңілінен 

шықты. Жаңа қызметке жол ашты. 

С
йтіп, 1992 жылдың желтоқсанында 

Иманбай Қазақ теледидарына ауысып, 

жаңадан ашылған таңғы-музыкалық 

«Таңшолпан» бағдарламасының бас ре-

дакторы болып тағайындалады. 1994 жылы 

таңғы «Таңшолпан» мен кешкі «Шарай-

на» бағдарламалары біріктіріліп, жаңа 

теледидарлық ақпараттық агенттігі (ТИА) 

ашылғанда, оның алғашқы жетекшісі 

болып қызмет атқарады. Қазіргі елге 

әйгілі «Хабар» агенттігі осы теледидарлық 

ақпараттық агенттіктен бастау алған еді.

1996 жылдың шілдесінде «Таң шолпан» 

таңғы бағдарламасы қайтадан ашылғанда, 

Иманбай Құрманбайұлы оның бас редак-

торы болып, 
зінің бұрынғы қызметіне 

оралды. Жыл аяғына таман запастағы аға 

лейтенант шені бар Иманбай еліміздің 

ішкі әскеріне сардарлық қызметке шақы-

рылады.

Қазіргі таңда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

аясында қазақ-француз «Гео-энергетика» орталығы жұмыс істейді. 

Бұл орталықтың тарихы 2010 жылдан бастау алады. Орталықтың 

мақсаты ҚазҰУ мен Франция университеттері арасында 
зара бай-

ланыс орнатып, қос дипломдық бағдарламалар жасау. Алғашқыда 

тек «Механика және энергетика» бағыты бойынша жұмыс 

атқарылып келсе, бүгінгі таңда математика және химия салаларын-

да жаңа бағдарламалар ашылды. Алдағы жылы «Гео-энергетика» 

орталығы «Қазақ-француз ғылым, технологиялар және энерге-

тика институты» болып құрылуын меңзеп отыр. Сондықтан да 

орталықтың алдында жаңа бір маңызды мақсат – жұмыс аясын 

кеңейтіп, биотехнология, туризм, археология және тағы басқа 

салалар бойынша ҚазҰУ-мен біріге отырып жаңа қос дипломдық 

бағдарламалар ашу. 

Бүгінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

мен Францияның Лотарингия университеті арасында әртүрлі 

білім бағдарламалары аясындағы байланыстары дамып келеді. 

Соның бірі үстіміздегі жылдың ақпан айынан бастап Химия 

және химиялық технология факультетінің, «Физикалық химия, 

катализ және мұнай химиясы» кафедрасына қарасты 7М07201- 

«Мұнай-газ ісі» білім бағдарламасына сәйкес білім алып жатқан 

магистранттарымызға Лотарингия университетінің профессор-

оқытушылары 
з сабақтарын онлайн форматта бастап кетті. 

Лотарингия университетінің білікті профессоры, әрі мұнай-

газ ісі б
ліміне жауапты 
кілі Ирина Панфилова қазіргі кез-

де Transport of fluids, multiphase flow and hydrodynamic in the 

reservoir (Сұйықтықтардың тасымалдануы, к
п фазалы ағын және 

резервуардағы гидродинамика) курсы бойынша сабақ 
туде. 

Сондай-ақ Mineral processing, geology and raw mineral materials 

(Пайдалы қазбаларды 
ңдеу, геология және минералды шикізат) 

пәнінен ауқымды тақырыпта профессорлар: Lev Filipov (Лев Фили-

пов), David Jousselin (Дэвид Джусселин) сабақ 
туде. 

Ал профессор Hautevelle Yann (Хаутевелл Ян) болса, жер 

қыртысының тау жыныстары, олардың алуан түрлілігі; ш
гінді 

жыныстардың құрамы, қасиеті, түрлеріне байланысты жіктелуі; 

ш
гінді петрографияның техникада қолданылуы, жер тура-

лы ілімнің бір саласы петрологияның: физика, химия және 

биологияның ғылымдарымен тығыз байланысы және т.б. басқа 

тақырыптарды қамтитын сапалы дәрістерін жүргізді. 

Қос дипломды білім беру бағдарламасының артық шылық-

тарына тоқталсақ, ол білім алушының т
мендегідей басымдықтарға 

ие болу мүмкіндігіне қол жеткізеді: яғни халықаралық тәжірибе 

жинақтауы; серіктес шет елдік ЖОО-ның оқытушыларынан 

прогрессивті білім алуға мүмкіндігі; оқуды сәтті аяқтаған соң 

жұмысқа тұру мүмкіндіктері және қос бірдей оқу орнының мысалы 

ҚазҰУ мен Лотарингия университетінің дипломына ие болуы.

Алғағали ҚАРТАБАЙ, 
Бауыржан НАСИБУЛЛИН, 
әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің
Физикалық химия, катализ және мұнай
 химиясы кафедрасының оқытушылары

Цифрлық ақпараттық қоғам қалыптасып жатқан кезде 

кітапхана саласындағы жағдай да шапшаң 
згеруде. Осыдан 20-30 

жыл бұрын кітапхана ұжымының алдында электронды техноло-

гияларды, интернетті енгізу міндеті тұрса, бүгінде кітапхананы 

әлеуметтік институт ретінде дамыту мәселесі туындап отыр.

1993 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кітапханасының қоры отандық кітапханалық автоматтандырылған 

жүйеде (Web-RABIS) қалыптастырылып, күнбе-күн толықтырылуда. 

Қазір Ұлттық кітапхананың электрондық каталогы қазақ, орыс 

және шет тілдеріндегі 3 миллионға жуық библиографиялық жаз-

баны құрайды. Web-RABIS бағдарламасында әдебиеттің кітапхана 

қорына түсуінен бастап, оқырманның қолына берілуіне дейін 

барлық жұмыс процестері толық автоматтандырылған. Келушілер 


зіне қажетті құжатқа осы бағдарламаның «Іздеу – тапсырыс 

беру» модулі арқылы кітапхананың кез келген залына электронды 

түрде тапсырыс бере алады. Сондай-ақ бізде тақырып бойынша 

әдебиеттер тізімін іріктеп, қажетті ақпаратты принтерден шығарып 

алу мүмкіндігі де қарастырылған.

Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде кітапхана ісі к
птеген зама-

науи жетістіктерге жетті. Ауқымы орасан ақпараттық желілер 

мен  Интернет кітапхана қызметінің күнделікті тәжірибесіне 

барынша еніп, жұмыс процестерінде, соның ішінде анықтама-

библиографиялық қызметте кеңінен қолданысқа түсті. Ғаламдық 

интернетті сымсыз Wi-Fi жүйесі арқылы тегін пайдалану мүмкіндігі 

бар. Осылайша, әлемнің к
птеген ақпараттық орталықтары мен 

кітапханаларының электрондық ресурстарына еркін қол жетіп 

отыр. 

3ткен жылы пандемияға байланысты еліміздегі кітапханалардың 

жабылған кезінде анықтама-библиографиялық қызметке қашықтан 

онлайн режиміндегі сұраныстар артты. Ұлттық кітапхана осылайша 

бірнеше есе к
бейген бірнеше есе к
п сұранысты онлайн режимінде 

қабылдап, электрондық  пошта арқылы қанағаттандырып отырды. 

Сонымен қатар телефон арқылы да қашықтағы пайдаланушылардың 

сұрақтарына жауап беріліп, үнемі ақпараттық қолдау к
рсетілді. 

Пандемия кезіндегі кітапханалық-ақпараттық қызмет к
рсету 

тәжірибесі т
тенше жағдайларда қашықтықтан дайындалатын 

бірегей жобалардың бастамашысы болуға қабілеттілігін к
рсетті. 

Атап айтсақ, «Нағыз оқитын кез – Время читать» атты жобада 

Қазақстан ақын-жазушыларының шығармашылығына байланысты 

бейнебаяндар к
пшіліктің к
ңілінен шықты. 

Цифрлық технологияның қарыштап дамыған заманында 

кітапхана әрбір ел азаматының білім деңгейіне, оның географиялық 

тұрған жеріне, қаражат мүмкіндігіне қарамастан үздіксіз білім 

 алуына және ақпаратқа құқылы екендігіне кепілдік беретін бірден-

бір мекеме болып отыр. Мұның 
зі кітапхананы бүгінгі күнде 

ақпараттық орталық ретінде бәсекеге қабілетті мекемеге айнал-

дырды. Сондықтан пайдаланушының ақпаратқа қолжетімділігі 

мен инновациялық мәдениетінің дамуына жағдай жасау үшін 

оқырманға ыңғайлы ақпараттық орта құруды маңызды міндетіміз 

деп білеміз.

Анар РАХИМОВА,
ҚР Ұлттық кітапханасының  

Анықтама-ақпараттық қызметінің жетекшісі

М Е Р Е Й
«БІЛІМДІ БОЛУҒА 

ОҚУ КЕРЕК...»

АҚПАРАТТЫҚ 
ОРТАЛЫҚТЫҢ 

АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

Еліміз жақын және алыс шет елдермен стратегиялық 
бағыттағы қарым-қатынастарын арттыруда. Соның бірі 
білім және ғылым саласындағы ЖОО арасындағы өзара 
ынтымақтастықтың нығаю. 

әуелсіздік алған отыз жылдың ішінде еліміздің телерадио журналистикасы да өсіп-өркендеді. Қазір 
«Qazaqstan» республикалық телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамы деп аталатын корпорация 
«Qazaqstan» ұлттық телеарнасын, «KAZsport», «Balapan», «Мәдениет» телеарналарын, Қазақ радио-
сын, «Шалқар» және «Астана» радиоларын және де аймақтық телерадиокомпанияларын біріктіреді. Бір 
ғасырдай уақыт бұрын қазақ радиосы дүниеге келсе, тура жетпіс жыл бұрын қазақ теледидары құрылған 
екен. Осы уақыт ішінде телерадионы басқарып, онда жұмыс істеген қызметкерлердің бәрі елге танымал 
тұлғалар. Тележурналистиканың тарландары, мэтрлері, қазақша айтқанда қара нарлары Қ.Мұстафин, 
Қ.Сағындықов, К.Шалабаев, К.Смайлов, Ғ.Шалахметов, С.Әшімбаев, Ш.Мұртаза, Н.Иманғалиұлы 
деп айта бастасақ, Алатаудай алыптар тізіле қалады.  Қазақ радиосының атақты ардагерлері десек 
М.Сейітова, М.Рысбеков, Ә.Байжанбаев, С.Жақанова және тағы басқалары көш басында тұрады. 
 Міне, осы аталған алдыңғы буын өкілдерінің қай қайсысы да қазақ телерадиосының шежіресіне 
ғана емес, еліміздің тарихына өз есімдерін ерен еңбектерімен қашап жазған қайраткерлер. Әрбір 
қайраткердің ондаған, жүздеген шәкірттері «ат тұяғын тай басар» дегендей, ұстаздарының жолын қуып, 
олар да елге танымал тележурналистиканың майталмандары атанды. 
 Біздің бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері Камал, Ғаділбек, Сағат, Шерхан, Нұртілеу ағалардай үлкен 
тұлғалардың көзін көрген, айтулы мэтрлердің мектебінен өткен белгілі телерадио журналист, қазіргі 
тілмен айтқанда, медиаменеджер Иманбай Құрманбайұлы Жұбаев туралы болмақ. 

Т

Бүгінгі қоғам сандық технологиялардың қарқынды дамуы-
мен қатар ақпаратты алу, оны өңдеу және пайдаланушыға 
жеткізу туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертуде.Қашан да жымиып, жылы жүзбен жүретін Иманбай Жұбаев журналисті көрсем, 

«аға, Имеке» дегім келіп тұрады. Шынында да, Иманбай ағамда өзіне тән 
имандылық, тазалық бар. «Иман» сөзінің араб тілінен аударғандағы қазақша 
тура мағынасы «сенім» екен. Бірақ, қазақ ешқашан «сенім жүзді» деп айтпай-
ды. Иманжүзді, иманы бар кісі екен деп жатады. Тағы да арабшаға жүгінсек, 
имандылыққа бет бұрған, құлай сенген адам «мүмин» деп аталады. Иманбайды 
ұзақ жылдар бойы телемедиа, журналистика саласына қызмет етіп, «мүмин» 
болып жүр десек, иман жүзді Иманбайға жақындап келе жатқанымыз. Ал мен 
үшін, мен үшін ғана емес, қазақ елі ішкі әскерінің (қазіргі Ұлттық ұлан) Иманбай-
мен бірге қызмет еткендер үшін, ол өз ісінің нағыз шебері, әскерилер айтатын-
дай командирі, капитаны болып қала бермек... 

ТЕЛЕМЕДИА 
майталманы

ТЕХНИКТЕН 
БАС РЕДАКТОРҒА ДЕЙІН

Ақт
бе облысы Шалқар ауданындағы 

Есет батыр ауылында дүниеге келген 

Иманбай 1977 жылы Қорғантұз орта 

мектебін бітірген бойдан арман қуып 

Алматыға келеді. Жастайынан радио мен 

теледидардың техникалық құрылымдарына 

қатты қызыққан ол Мәскеуде шығатын 

техникалық журналдарды жаздырып алып 

оқитын. Радио мен теледидардың ескі 

жабамын деп ұмтылды. Осы орайда, әскерді 

қазақыландырамын деп түн ұйқысын т
рт 

б
ліп жүрген, танымал журналист-жазу-

шы, ұлтжанды Сағидолла К
шімбаевтың 

«Қалқан» газеті редакторының орынбасары 

қыз метін атқарып жүрген кезі еді. Сағидолла 

Иманбай інісін қуана қарсы алды. С
йтіп, ал-

дымда ағам, ізімде інілерім бар деп Иманбай 

Жұбаев газеттің жұмысына к
п бас ауыртпай, 

әскердің т
л телебағдарламасын жасауды 

қолға алды.

«Хабардан» хабары бар, «Қазақ станнан» 

қолдауы бар, «Таңшолпанымен» елді таң 

атпай оятатын Иманбайға «Қазақстан» 

ұлттық телеарнасынан ішкі әскерге арнайы 

«Қайсар» бағдарламасын ашу еш қиындыққа 

түспеді. Аптасына бір рет елмен қауышатын 

«Қайсар» бағдарламасы ішкі әскердің тыныс-

тіршілігі, Отан қорғау мәселелерін к
теріп, 

жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу 

тақырыбын к
рермендерге жеткізе білді. 

Қандай уақытта да тың тақырыпқа алғаш 

жол салу оңай емес. Қазір телеарналары-

машылық бірлестіктерінің к
ркемдік жетек-

шісі қызметінде күнделіктегі тірліктегі, елдік 

мұраттар жолындағы жоба-бағдарламаларын 

жалғастырды. Сонымен бірге интерактивтік 

қоғамдық-саяси «Бар мен жоқ» ток-шоуын 

жүргізді. Ел үшін жасаған еңбегі еленіп, 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

грантын иеленді. 2006 жылы «Президент 

 аудиториясы» бағдарламасын жүргізді.

Телерадио ел 
мірінің айнасы, әрбір 

үйдің қабырғасында, т
рінде тұратын қадірлі 

дүниесі десек, елдің с
зін айтқанымыз. Елдегі, 

әлемдегі ақпаратты дер кезінде тыңдау-к
ру, 

ондағы айтылған-к
рсетілген нәрсеге құлақ 

қоя білу әрбір адамның санасын серпілтетіні, 

арман-мақсатына к
мектесетіні айқын нәрсе. 

Телеарнадағы алғашқы қадамын таң атпай 

тұрып алып, таңғы хабарларды жүргізуден 

бастаған Иманбай Құрманбайұлының алдын-

да жаңа белестер күтіп тұр еді. 2004-2009 жыл-

дар аралығында ол «Қазақстан» РТРК» АҚ 

қарасты Маңғыстау филиалының директоры 

лауазымын абыроймен атқарды. Осы жылда-

әуелі орта сынып оқушыларына арналған 

«Пионер серігі» деп аталатын радиогазеттен 

бастайтын бір тәртіп бар. Аптасына жиырма 

минут хабар жасайсың. Одан соң, ретімен 

ересектерге арналған – «3рендер» радио-

клубына ауысасың, ал әрі қарай пісіп жатсаң, 

жастардың «Ұшқын» бағдарламасына 

барарсың. Есіңде болсын, редакцияда тәртіп 

қатал, ал шаруаның қалғандарын аға редак-

тор Мелдебек Айтаев түсіндіреді, – деді де, 

бетін бір сипап қойып, батасын берді». 

Қазақ радиосының балалар мен жастар 

редакциясынан елімізге танымал қаламгерлер 

мен телерадиоарна қайраткерлері 
сіп шықты. 

Қымбат >білда, Нұржан Мұхамеджанова, 

Қатира Жәленова, ГауҺар Исаева, Бақыт 

Досымов, Сағындық Нұрекеев, Ерлан 

Қожагелдиев, Қанат Қайым, Құдиярбек 

Ағыбаев, Гүлжанат Қостанова, Гүлмира 

 Тойболдина, >лімжан Сабыржанұлы, Қайрат 

Мұсақұлов және басқалар алғашқы еңбек 

жолдарын осы редакцияда бастаған.

Осы бас редакция сол кездері қазақ 

тілінде балабақша бүлдіршіндерінен бастап, 

жастарға дейін он-жиырма бағдарлама не-

месе  аптасына 400 минут, яғни алты сағат 

қырық минут хабар беріп отыратын үлкен 

редакция болатын. Газет-жорналшылардың 

тілімен айтқанда, бұл 180 беттік мақалаға тең 

деген с
з. Мұндай ауқымы кең, аудиториясы 

үлкен бағдарламаларды дайындау, с
з жоқ, 

үлкен күш-жігерді және ұжымдық бірлікті 

талап ететіні белгілі. Алғашқы еңбек жолын 


з ісін жетік білетін ағалардың ақ батасы-

мен бастаған Иманбайдың телерадиодағы 


зінің қолтаңбасы бар дүниелері жұрт жа-

дында қалды. Осы саладағы еңбектері үшін 

«Алтын жаршы», «Күміс жаршы», «Қазақ 

радиосының үздігі» т
сбелгілерімен мара-

патталды. 

Түзде к
п жүретін Иманбайдың тылы да 

мықты. Қасиетті Түркістанда туып-
скен 

жан-жары Маржан екеуі Ләйла, Есет, Сәбина 

атты ұл-қыздарды тәрбиелеп 
сірді. «>ке 

к
рген оқ жонар» дегендей, Есет ұлы әке жо-

лын қуып, телережиссер мамандығын алды. 

Оның жан-жары Алтыншаш та телемедиа 

маманы, жеке телеарнада жұмыс істейді. 

Қашан да жымиып, жылы жүзбен жүретін 

Иманбай Жұбаев журналисті к
рсем, «аға, 

Имеке» дегім келіп тұрады. Шынында да, 

Иманбай ағамда 
зіне тән имандылық, 

тазалық бар. «Иман» с
зінің араб тілінен 

аударғандағы қазақша тура мағынасы «сенім» 

екен. Бірақ қазақ ешқашан «сенім жүзді» 

деп айтпайды. Иманжүзді, иманы бар кісі 

екен деп жатады. Тағы да арабшаға жүгінсек, 

имандылыққа бет бұрған, құлай сенген 

адам «мүмин» деп аталады. Иманбайды ұзақ 

жылдар бойы телемедиа, журналистика 

саласына қызмет етіп, «мүмин» болып жүр 

 десек, иман жүзді Иманбайға жақындап келе 

жатқанымыз. Ал мен үшін, мен үшін ғана 

емес, қазақ елі ішкі әскерінің (қазіргі Ұлттық 

ұлан)  Иманбаймен бірге қызмет еткендер 

үшін, ол 
з ісінің нағыз шебері, әскерилер 

айтатындай командирі, капитаны болып қала 

бермек... 

Үлкенге де кішіге де жарасатын әзіл-

қалжыңды да әдемі айта білетін оған капитан 

шенімен әскерден босап, жаңа қызметке 

кетіп бара жатқанда: «Бас қолбасшының 

қасында біраз жүрдің, біржола майор шенін 

алып кетпедің бе?» дедік шын к
ңілмен. 

«Інілерім, үлкен шендерге 
здерің жетіңдер, 

мен бәрібір азаматтық 
мірге бара жатырмын. 

Ол жерде капитаның не, майорың не бәрібір. 

Ал әзілге бұрсам, майорлық бір жұлдыздан 

капитандық т
рт жұлдыз артық емес пе? 

>скери еместерге капитан деген с
з шынын-

да капитан, командир дегенді білдіреді ғой».

Қ а ш а н д а  т а у ы п  а й т а т ы н  к а п и т а н 

ағамның с
зінің жаны бар. Кемені бас-

қарған, кемені тоқтатқан теңіз капитаны 

болмаса да, Иманбай Жұбаев 
з ісінің, 

генералдық ой, маршалдық с
з айта алатын 

тележурналистиканың капитаны, телемедиа 

майталманы, менеджері атанды.

Сәдуақас ЖҰБАТОВ,
запастағы полковник,

әскери журналист

ІШКІ BСКЕРДІҢ 
БАСПАСDЗ ХАТШЫСЫ

Ішкі әскерге келісімен Иманбай бірден 

іске кірісті. Журналистердің командирлер 

мен басшылардың алдында жорғалай беруін, 

кабинеттерінің алдында сарылып күткізуін 

азайтты. Баспас
здің де қару екенін, реті 

келгенде атылатынын, оның оғы дәлме дәл 

тисе, бастықтардың орнын шайқалта ала-

тынын командирлер мен қолбасшылыққа 

дәлелдей алды. Иманбайдың әскердің 

баспас
з хатшысы болып келген жылдары 

бұрын қазақ тілін менсіне қоймайтын, кеңес 

елінің «қалың шинелін» тастамаған басшы-

лар мен сардарлар к
п еді. Иманбай соларды 

иліктіремін, шинель орнына қазақы шапан 

мызда «Ақсауыт»,  «Жауынгер» атты әскери-

патриоттық бағдарла ма лары бар ғой. Ал 

менің есімнен алғашқы «Қайсар» әскери 

бағдарламасы, оны жасаймын деп иығынан 

дәу «Panasonic» видеокамерасы түспейтін 

Иманбай Жұбаев ағам кетпейді. Оның риза 

болғанда мұртының миығы нан күліп тұратын 

мейірімге толы жүзін, бірге қызмет еткен 

жылдарымды жылы сезіммен еске аламын. 

ТЕЛЕМЕДИАДАҒЫ 
ЖАҢА БЕЛЕСТЕР

>скердегі баспас
з қызметін журналист 

інілеріне тапсырып, капитан шенімен запасқа 

шыққан Иманбай 1998 жылдың жаз айында 

Қазақ ұлттық телеарнасына қайтадан ауысты. 

Сол жылдың 30 тамызында КТК арнасында 

бірінші рет қазақ тіліндегі «Жаңалықтар» 

ақпараттық бағдарламасы ашылып, ол 

оның алғашқы жетекшісі болды. Содан 

бір жыл 
ткен соң, Қазақ теледидарының 

таңғы-сазды «Арай-ТВ» бағдарламасының 

бас редакторы болып қызмет атқарды. 

Иманбайдың 
з ісін жетік білетіні соншалық, 

ол жаңа істерге, жаңа қызметке барудан еш 

қорықпайтын. Жүрегі қаламаса, бір жерде 

ортанқол маман болып жүре беруге жаны қас. 

Қайда істесе де жұмысқа құлшына кірісетін, 

бар ынта-жігерімен берілетін Иманбайды 

жаңадан ашылған «31 канал» арнасының 

басшылары 2000 жылы 
з ұжымдарына 

шақырады. С
йтіп, осы арнада ол екі жыл 

бойы «Информбюро» бағдарламасының 

жүргізушісі, «Саясат» апталық-сараптамалық 

бағдарламасының жүргізушісі әрі жетекшісі, 

«Еркін с
з»,  «Заман-сауал» атты ток-

шоулардың жүргізушісі  әрі жетекшісі 

ретінде заман талабына сай, к
рермендердің 

ықыласына б
ленген теледүниелер жасады.

2002 жылдың мамыр айында ол Қазақ 

ұлттық телеарнасына қайтадан келіп, таңғы 

«Жаңа күн», қоғамдық-саяси «Ел» шығар-

ры ол Маңғыстау облыстық мәслихатының 

депутаты атанды.

Ақтаудағы жемісті жұмыстардан кейін 

«Қазақстан» РТРК» АҚ Басқарма т
рағасы-

ның шығармашылық және аймақтық орын-

басары, т
рағаның кеңесшісіне дейін 
сті.

3мір болған соң, қызметтегі ауыс-

түйістер қатар жүреді, жаңа жолдар алдан 

шығады. Ол 2009-2014 жылдары «Шипагер» 

газетінің бас редакторы, «Атырау» облыстық 

газеті бас редакторының бірінші орынба-

сары, «Қазақстан» РТРК» АҚ мониторинг 

қызметінің жетекші маманы болып жұмыс 

істеді. Осы уақыт аралығында «С.Сейфуллин», 

«М.Жұмабаев», «Шәкәрім», «С.Торайғыров», 

«Сырым батыр», «Д.Снегин», «Есет  батыр», 

«К
тібар Бәсенов», «С.Жан досов»,  «Берел 

құпиясы» атты деректі теле фильмдерін 

шығарды. Қазір олардың бәрі телеар-

налардың бейнеқорларында сақтаулы тұр. 

Иманбай 2017 жылы телеарна басшылы-

ғына қайта оралды. Қазір ол «Қазақстан» 

РТРК» АҚ аймақтық мониториг б
лімінің 

басшысы, басқарма т
рағасының кеңесшісі, 

аутсорсингтік компаниялармен жұмыс 

ж 
 н і н  д е г і  б 
 л і м н і ң  ш е ф - р е д а к т о р ы 

қызметінде жұмыс жасап жүр.

Еңбегімен елге танылып, әріптес терінің 

құрметіне б
леніп жүрген Иманбай 
зінің ең 

алғашқы ұстазы Қасымхан ағасын ешқашан 

ұмытпайды.

«Дипломымды алып, әке-шешемді 

қуантып, жолдамамды қалтама салдым 

да, қараша айының бір күнінде Қазақ 

радиосының «Ұшқын» бағдарламасының 

«шоң» бастығы – бас редактор Қасымхан 

Ерсаринге келдім, – деп еске алады Иманбай. 

– Білеміз, кадр б
лімі де, жігіттер 

де айтты, деді ол («жігіттер» деп айтып 

отырғаны – редакцияның «кішкентай» 

бастықтары). Студент кезіңде екі жыл 


ндірістік тәжірибеден 
ткеніңді білеміз. 

Ал дәстүр бойынша, келетін жас маман 
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«Ана тілі» газетінің «Ой-таным отауы» айда-

рымен беріліп жатқан ма териалдар мені қазақтың 


ткеніне оралтқандай болды. Кезіндегі к
шпелі 
мірді 

мансұқтау науқандарының кесірінен, біз бү тіндей 


ркениетін ұмытқан халыққа айналдық. Сондықтан 

сіздер «Ойлы оқырман мен ойласып жасалатын бетте» 

ұсынған біз шаншу, ақтай құда, ақтай жоқтау секілді 

салттарды, атбақыл сияқты ойындарды («Ана тілі» 

№11-12) ұмытқалы қашан. Мұндайды оқыған-тоқыған 

азаматтар болмаса, ата сақалы аузына шыққан кісілер 

де білмейді. Үлкен қасіретіміз сонда. 

3ткенге оралу дегеннен шыға ды, жақында «Абай» 

телесериалын тама шалағанымда, 

сол фильмді түсіру шілердің 

дәл сол этномә дениеті-

м і з д і  б і л м е й т і н д і г і н е 

қатты қынжылдым. Та-

рихи кейіп керлер ара-

сындағы талас-тар-

тыс дайын нәрсе ғой, 

ол жағында мін жоқ. 

Жыл қыны ал  дымен 

қолға біз үйреткенбіз, 

ер-тұрманды, жүген, 

н о қ т а н ы  о й л а п  т а п -

қанбыз деп мақ танамыз. 

Кейіп  керлердің мін гендері 

қой шы лардың қой торылары, 

құйыс қансыз құранды қоқима ер (базарда сатыла-

тын, қанжығасы да жоқ), ноқтасыз жалаң жүген, 

жалғыз айыл – албанның тартпасы ма, арғын, керей, 

найманның 
рме айылы ма белгісіз. Ондай фильмдерді 

түсіргенде, кейіпкерді атқа мінгізсек болды дегенді 

қою керек. Жалпы қазақ деген халық 
зінің 
ткен 

тарихын, мәдениетін зерттеп-зерделеуіміз қажет. Бұл 

бағытта ағартушылық жұмыстар молынан жүргізілгені 

ж
н. Тіпті жаңағы кино түсірушілердің 
зін, «Ана тілі» 

газетін оқуға шақырар едім.

Иманғали ЗУРДАН
 Алматы облысы

Мыршым 
Ойынға қатысушылар қаламақ 

а й т ы п ,  б і р  а д а м д ы  і з д е у ш і  е т і п 

тағайындайды да, оның бес-алты 

қадам б
лініп шығып теріс қарап 

тұруын сұрайды. Осыдан кейін қалған 

ойыншылардың бірінің аузына кішкене 

құрт (кәмпит пен құртты ауыстыруға 

болады) салып қояды.  Іздеушіні 

шақырып алған кезде, барлық ойынға 

қатысушылар «мыршым» деген с
зді 

үздіксіз қайталап айтуы тиіс. Іздеуші 

кімнің аузында құрттың тұрғанын та-

буы керек. Ол үшін іздеушінің әркімнің 

қасына барып тыңдап тұруына болады. 

Егер тапса, аузына құрт жасырған адам 

іздеуші болады, таба алмаса 
зі 
нер 

к
рсетеді.

Тауқырайдан
Ойнаушылар бірінің қолы бірінің басына 

жетерліктей м
лшерде д
ңгеленіп отырады. Ойын 

бастаушыдан басқасы жалаң бас болуы керек. 

Ойын бастаушы:

–Тауқырайдан, тауқырайдан, – деп қайталап 

айта түседі де, 
з басындағы тақияны оң жағындағы 

к
ршісінің басына кигізе қояды. К
рші де сол 

с
зді қайталап, оң жақ к
ршісіне кигізеді. Осылай 

жалғасып кете береді. Бір мезетте ойын бастаушы 

к
зін жұмып отырады да:

– Тау, тау, – деп, басын 
зі қолымен баса 

қояды.

Тақия кімнің басында қалса, соған айып сала-

ды.

«Соқыр теке» кітабынан, 
құрастырған Ш.Ибраев

Тақпақ (қаламақ) айтып, 

бір қызды «кемпір» етіп сай-

лайды. Қалғандары қаз болады. 

«Кемпір» шетке шығып тұрады, 

басқа ойыншылар қаздай тізіліп, 

бірінің соңынан бірі ұстап:

Г
к, г
к, к
ги г
к,

Г
к, г
к, к
ги г
к,

Г 
 к ,  г 
 к ,  к 
 г и  г 
 к ,  —

деп, қаздың жүрісіне еліктей 

ақырын оң мен солға шайқалып, 

«кемпірдің» қасына келеді . 

Бірінші келген балаға «кемпір» 

ине (ш
п, кішкене таяқша, шидің 

сынығы) беріп: «Жоғалтпаңдар!» 

деп тапсырады.

Балалар айнала жүріп, қай-

тадан қаздай тізіліп «кем пірге» 

келеді. «Кемпір»:

>лгім қайда?

>лгім қайда? – деп сұрайды. 

Балалар бәрі бірдей 

– >лгің қайда?

– Қалды сайда! – деп жауап 

береді.

Олай болса, сендердің біріңді 

алып қаламын деп, «кемпір» 

балаларға бас салады. Балалар 

тізбегін жазбай қаша ж
нелуі 

керек. Қолға түскен біреуін 

«кемпір» қасына алып қала 

береді. Ойын барлық балалар-

ды түгел ұстап болғанша қайта 

жалғаса береді.

«К0ги г0к»

«Ана тілі» газетіндегі «Ойлы оқырманмен ойла-

сып жасалатын беттегі», әсіресе ғылыми дүниелер 

құптарлық. Серікбол Қондыбай есімді ғалымды біз 

мақтан тұтамыз. Негізі ХХI ғасыр – Серікбол Қондыбай 

секілді нағыз ғалымдардың ғасыры. Шағындап болса 

да, аталған бетте Серікболдың ғылыми мифологиялық 

байламдары жарық к
ре берсе, дегіміз келеді. Ұзамай 

Серікбол Қондыбайды іздеп жүріп оқитын заман туады. 

Себебі оның ғылыми батыл болжамдары, қазақ тари-

хын күлкілі бес жүз жыл емес, бес мың жылға жетелейді. 

Ол тағдыры 
те ауыр болған азамат. Жол апаты-

нан арбаға таңылып, туғандарының к
мегімен, 
зінің 

керемет қайсарлығының арқасында, Маңғыстаудың 

Шетпесінде жатып-ақ он бес том ғылыми еңбек жазған. 

Оның сол аңызға бергісіз еңбегінің 
зі талай ұрпаққа 

үлгі. «Қазақ мифологиясына кіріспеден» бастап, 

«Қазақ даласы және герман тәңірлері», «Гиперборея: 

түс к
рген заман шежіресі», «Жауынгерлік рух кітабы», 

т
рт томдық «Арғықазақ мифологиясы» тағы басқа 

ғажайып еңбектерін түсініп оқу үшін белгілі дәрежеде 

ғылыми білім қажет. «Ой-таным отауынан» осындай 

ойландыратын ғалымды оқуымыз орынды.

 Атақозы ОҢҒАРСЫНОВ
Атырау облысы

Мен қазақ  тілі, әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 

«Ана тілі» газетінің к
п жылдардан бергі оқырманы 

ретінде, «Ой-таным отауы» айдарының жарық к
ре 

бастағанын құптаймын. Ертеректе, екі мыңыншы 

жылдардың басында мазмұны осыған ұқсас беттер 

болған. Сол беттердегі Қазақстанның әр 
ңіріндегі 

тіл ерекшеліктері, мал, егін, балық шаруашылығына 

қатысты кәсіби с
здер, бірде болмаса бірде қажетімізге 

жарайтын. Яғни сабақта қолданатынбыз. Соңғы 

жылдарда ондай материалдар мүлдем жарияланбады 

демеймін, бірақ оңтайлап, ықшамдап берілген дүниелер 

қолдана қоюға ыңғайлы. Оқушылар да сондай с
здердің 

тізімі берілсе, бірден түсініп, жаттап алады.

«Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты энциклопедия 

барын сіздердің газеттен оқыдық. Ауыл мектептеріне 

ондай энциклопедиялар жете бермейді. Ұмыт болған 

әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ойын түрлері ұстаздар 

қауымына да ақпараттық, к
рнекілік тұрғыдан к
мек. 

Істеріңізге сәтілік тілеймін.

Гаухар ТBЖІКЕНОВА
Жамбыл облысы 

Атам томағаламаған бүркітті,

Мен томағаламағанда 

Кім томағалайды.

***

Шілікті шаптым, 

Жілікті астым,

Шілікті жақтым,

Жілікті шақтым.

***

Ол алқапты олар орар,

Бұл алқапты Орал орар,

Орал ормаса, Омар орар.

***

Тарағайдың торы ала аты бар,

Тарағай торы ала атыңды,

Тағалатып ал.

***

Бурамды бұйдалайын деп,

Бұйдалай алмадым,

Бұйрамды бұйралайын деп,

Бұйралай алмадым.

***

Үш кіші ішік піштім,

Бес кіші ішік піштім,

Неше кіші ішік піштім.

***

Ай, ай, Айдарбай,

Иір мүйіз сиырыңды

Үйіңе айдай бар. 

О Й - Т А Н Ы М  О Т А У Ы 

КИНО ТҮСІРУШІЛЕРДІ ДЕ 
«АНА ТІЛІН» 

ОҚУҒА ШАҚЫРАМЫН

ОЙЛАНДЫРАТЫН 
ҒАЛЫМДЫ ОҚЫҒЫМЫЗ 

КЕЛЕДІ

АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛАР 

ЖЕТЕ БЕРМЕЙДІ 

Бетті дайындаған  Дағжан ТҰЛБА   

ЛЕБІЗ

ЖАҢЫЛТПАШТАР 

ҰЛ
ТТ

Ы
Қ

 О
ЙЫ

НД
АР

ЕРМЕКТЕМЕ

КИЕҢКІ ДЕГЕН НЕ?

1.  Мұхтар �уезовтің «Қарақыпшақ Қобыланды» 
 пьесасында қолданған киеңкі с�зінің қандай мағыналары 

бар? Ұлы жазушы қай тілдегі мағынасын алып қолданған?
2 . Абдәсте (әбдәсте, әбдесте) қай тілден енген, қандай 

заттардың атауы?
3. Қазақ тіліндегі айналайын с�зі қалай пайда болған?

4. �йгілі «Қазақ» газеті қай жылдан бастап шыға 
бастаған? Бас шығарушысы, бастырушысы кімдер? 

5. «Қазақтан шыққан тұңғыш турист» атанған 
тұлғаны білесіз бе? 

– Бас 29 түрлі сүйектен 

тұрады.

– Адам �з �мірінде терісін 1000 рет 

�згертеді.

– �йелдердің жүрегі ерлерге қарағанда жиі 

соғады.

– Чарль Осборн деген кісі алты жыл бойына 

ықылық атып ауырған жер бетіндегі жалғыз адам. 

Біздің бір қазақ қаламгері де ықылықпен ауырып, 

жазылған деседі.

– Адамның 90 пайызы к�рген түсін ұмытып қалады.

– Дені сау адам күніне кем дегенде 5 рет күледі екен.

– Неміс зерттеушілерінің деректеріне қарағанда 

жүрек дертіне ұшырау қатері басқа күндермен 

салыстырғанда дүйсенбі күні артады.

(Жолдасбек Дуанабайдың 

жиған-тергенінен)

Ондай 
фильмдерді 

түсіргенде, кейіпкерді 
атқа мінгізсек болды дегенді 

қою керек. Жалпы қазақ  деген 
халық өзінің өткен тарихын, 

мәдениетін зерттеп-зерделеуіміз 
қажет. Бұл бағытта ағартушылық 
жұмыстар молынан жүргізілгені 

жөн. Тіпті жаңағы кино 
түсірушілердің өзін, «Ана 

тілі» газетін оқуға 
шақырар едім.

Ермектемені жасаған 
Қыдырәлі ҚОЙТАЙ

ОЙЛАНА ОТЫРЫҢЫЗ

БІЛГЕЙСІЗ

Алты қасқыр анасы,

Алты қасқыр баласы,

Барлығының жегені жалғыз тырна,

Тырнаны кіші десем,

Асықты жілігі

Алты қанат ақ ордаға тіреуіш,

Орда кіші десем,

Алты нарға артқанда,

Есігі мен шиі сыймайды,

Алты нарды аз десем,

Бәйтеректің басын шалып оттайды,

Бәйтеректі қысқа десем,

Таңертең ұшқан бозторғай, 

Басына кешке жетіп қонады,

Күнді қысқа десем,

Таңертең қашқан қашар,

Кешке құлындайды,

Осыны тапқан кісі мені жұлындайды.

Шешуі:
Алты қасқыр – қыс пен жаздың алты айы, 
тырна – аспан, ақ орда – жер, есігі – күздің 
бір айы, ши – к�ктемнің бір айы, бәйтерек – 
күн, бозторғай – күннің шығуы,  батуы, қашар 
– егін, жұлындайды дегені – егінді орғаны.

Таусыз жерде,

Сусыз ш
лде,

Жансыз билер,

Азықсыз әскер,

Қарусыз соғысады.

Ағаш тұяқты,

Жылан денелі,

Бір аяқты,

Екі қолды

ЖҰМБАҚТАР

(Шахмат)

(Шідер) 

Азаматтың суреті

О Т А У Ы 

ОЙЛАСЫП ЖАСАЛАТЫН БЕТ
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ANA TILI П Р О З А
Таңсықбай жапонмен құда 
болды. Өзі ауылдағы көп 
колхозшының бірі саналғанымен 
баласы алғыр болып өсті. 
Қатарынан оза  шауып, мектепті 
алтын медальмен бітірді. Мек-
теп директоры соңғы қоңырау 
соғыларда: «Тәке, алтын 
медальдің құны кемі бір семіз 
тоқты ғой» деп қалжың айтқысы 
келіп еді, «Тоқтыны түсіңде 
көрерсің» деп қағып тастады. 
Директор ығып қалды. «Бәлкім, 
оқу бөлімінің бастығына баспақ 
беретін шығармын» дегенді 
қосып қойды. «Тәке, қалжың 
ғой» деп ытқып кетті. «Осы жұрт 
Таңсықбайды бір күн біреудің 
отынын, бір күн шөбін түсірген 
қара жаяу санайды. Дегенмен, 
бойында бірдеңе бар. Газетті құр 
жібермейтін қағілез дейді. Үш 
жыл атты әскерде болған деп 
те естіп қалғам. Қой, бәлесінен 
аулақ, – деп директор қышыған 
ернін қымқыра тістеніп, біраз 
жерге дейін қорқасоқтап барды. 
– «Бәледен машайық қашыпты». 
Үйге келгесін де, «Егер осыны 
сөз ғып жатса, қалай тойтарыс 
берем» деп Таңсықбайдың 
жекжат-жұрағаттарын тегіс 
түгендеп, көз алдынан өткізді. 
«Өзі ағайынның тілін алатын 
адамға ұқсамайды». Тік мінезін 
көзбен көрген ол «ауыз айтқыш, 
тіл – жылан» деп өзін-өзі сөгіп, 
түнімен дөңбекшіп ұйықтай ал-
май шықты.
Бала алтын медаль алып, 
Алматы емес, Мәскеудің 
 Тимирязев атындағы Ауыл 
шаруашылығы Академиясына 
түсіп қайтты. Онда да агрономия 
факультетіне. «Осы ауылдың 
күріші мен бидайына енді сенің 
балаң ие» деп  тамыр-таныстары 
екі-үш бөтелке «Мәскеу 
айрықшасының» тығынын 
ашқызды. «Көрерміз, әуелі 
оқуын тауыссын» деп 
жақсы тілекке жылы шырай 
білдіргенмен жіби қоймады.
Таңсықбайдың пешенесіне 
құдай жапонмен құда болу-
ды жазыпты. Баласы Мәскеу 
Халықаралық шет тілдері 
институтының ағылшын тілі 
факультетінде оқитын бір 
 жапон қызбен көңіл қосып, бір 
рет үй көрсетуге ертіп те келді. 
Кәдімгі ауылдағы көп кәрістің 
қызындай көзіне жылыұшырай 
көрінді. «Мынауың Чан-Геннің 
қарындасы емес пе?» деп бала-
сына су жүгіртті. Чан-Ген трәктір 
бригадирі, өзінің кәріс досы.

– Бәрі к
рші ел. Бірақ жапондар 

бізге жақын, – деп баласы бір елі бол-

са да біз жаққа бұрды. – Салт-дәстүрі 

ұқсас. Үлкенге иіліп тұрады, әйелдері 

еркектің алдын кесіп 
тпейді. Біз «нан» 

десек, олар «пан» дейді, біз «ошақ» 

десек, олар «ачак» дейді. Мұнан артық 

не керек, – деп, «қарыс-қарыс, сүйем-

сүйемге» бұрды.

– 3зіңе жақсы болса болды да, – деп 

балаға бірден келісімін берді.

Бала оқуын бітіріп, елге оралды. 

Колхоздағы кіші агроном боп жұмысқа 

кірісті. Алты ай 
тіп, айлықтың дәмін 

татып, 
зіне-
зі келгесін әкесіне:

– Барып құда түспейсіз бе? – деді. 

– Оларда құда түсіп, алдынан 
ту деген 

болады.

Таңсықбай баласының с
зін екі 

етпеді. >уелі Алматыға келіп, Сеулге 

алты сағат ұшып, одан Жапонияның 

Осака деген облыс орталығына жер 

асты пойызымен жарты сағатта зу ете 

қалды. Жер асты пойызы екі мин
т 

сайын жүреді. Олардың санасында 

кешігу деген ұғым жоқ екен. Таңсықбай 

осының бәріне таңғалды. «Біздің 

ауылдың автобусы бір сағат кешіксе 

де, «д
ңгелегі жарылып қалған шығар» 

деп жайбарақат әңгіме айтып тұра 

береміз». Уақыттың бағасына осылай 

к
з жеткізіп, қадірін біліп қайтты.

Құдасының мекен-жайы құрқыл-

тайдың ұясындай ғана қатар тізілген 

қос қабатты үйшік. Осылай салынған 

үш үйде үш баласы тұрады. Келген күні 

к
зіне ерекше к
рінгені – үш үйшіктің 

де т
бесінде жайқалып күріш 
сіп тұр. 

– Мынау не? – деді баласына аузын 

ашып қарап.

– Бұл – күріш. Бұлар да біз сияқты 

күріш 
сіреді. Біздерге де күріш 
сіруді 


ткен ғасырда айдалып келген кәрістер 

үйреткен жоқ па. Куба, Вьетнам, 

Жапонияның негізгі дақылы – күріш.

– Жер жетпей қалды ма? – деді 

терісіне сыймай кетіп.

– Жер болса, жерге егер еді ғой.

Баласының с
зін естіп, к
кесі 

жым болды. Жердің де қадірін к
зімен 

к
ріп, кепиетін сезінгендей бір зуыл 


нбойынан жүгіріп 
тті. Кәдімгі сап-

сары күріш. Сабағы иіліп, басын к
тере 

алмай әрең тұр. 

– Мынау қай сорты екен? – деп еді, 

баласы қаққан қазықтай ғып нық жауап 

берді.

– «Узрос – 269» деген сорты.

«Осының 
зі күшік күйеулікке бейім 

емес пе?» деп қазақы күдігі қоса ербең 

ете қалды, іле жаман ойды жанынан 

қуып тастады.

– Біздің еккеніміз қазақы салы, – 

деп білгенін айтты.

Қуандық 
ТҮМЕНБАЙ

сын шырқады. «Осы ән тегін ән емес, 

гүлге арнаған әнді бостан-босқа айт-

пайды ғой» деп ауылда қалған жұбайы 

Ажаркүлді ойлап, іші шым етті. Бәрі 

жарасып тұр, бізге ұқсап тұр. >сіресе 

қобыздан (қобыз дейікші) шыққан үн 

мұңлы-ақ. «Қыз беріп отырған жұрт 

мұңлы болады ғой» деп құдаларының 

нәзік к
ңілін де күрмеп байлап қойды.

16 градус қызуы бар «Сакэ» деп 

аталған ұлттық шараптың екі б
телкесі 

үстел үстінде мойны қылтиып тұрды да 

қойды. Б
телкесі де тым тапал екен. 

Оны да ашарда «Ішесіз бе?» деп сұрау 

салды. «Сұрап бергенше, ұрып бер», 

сұрамай-ақ қойса болмай ма» деген ой 

Таңсықбайдың ішін тырнап, «Мәскеу 

айрықшасының» дәмі аузына келді. 

Жарытып та құймады, к
здей рюмкеге 

к
зге тамызғандай ғып м
лтілдетіп құя 

салысымен тартып жіберіп еді, жас 

күнінде ішкен «Вермут» пен «Портвейн 

№12»-ден де әлсіз, әшейін арақ деген 

аты екен. «Мейлі, бір емдік қасиеті 

бар шығар» деп, құйғанын құйғанша 

тауысып қойып отырды. Тәтті дәм 

жүрегін айнытып, «екіншісін ашса 

ішпей-ақ қояйын» деп іштей қарсылық 

білдіргенмен к
ңіл шіркін аттай желіп, 

екінші б
телкеге де к
з салып қарай 

берді. Той бітер-бітпесте баласын 

қасына шақырып:

– Құдаға  аттың құнын қалай 

береміз? – деп еді, баласы бірден  тыйып 

тастады. 

– К
ке, к
ңіліңді берсең болды. 

Елге барғасын шапан жауып, б
рік 

кигізесің. Бергеніңді бәрібір алмайды.

шипр алып, там т
бесін т
рт бұрыштап 

к
мкере жапты. Тапал болғанмен 

т
бесіне шипр жабылғасын к
рер к
зге 

тоқал тамның еңсесі биіктеп қалды. Бес 

қызы мен әйелі қолына щетка алып, 

күн сіңіп қарайып кеткен қабырғаны 

әктеп, үйдің іші мен сырты да ағарып 

қалды. Мектепте ағылшын тілінен 

сабақ беретін келіні де келген бетте 

қолына щетка ұстап, жұлқынып іске 

кірісіп кетті. Қимылы шалт, тірлікке 

мәттақам. Ата-анасы келетін болғасын 

қолды-аяққа тұрмай қуанып жүр. «>ке-

шешесін кім сағынбайды дейсің. Бір 

ауылда тұратын біздің үлкен қыз күн 

бата шешесіне кеп 
сек айтып, енесін 

жамандап кетпесе к
ңілі к
ншімейді». 

Құда екеу боп келді. Дәл айтқан 

күнінен жаңылған жоқ. Құда-қор-

жында бір дорба күріш, екі б
телке 

«сакэ»-сі бар. Жұрт біраз күлкі қылды. 

«Күлсін. Адамзат бір-біріне күлу үшін 

жаралған ғой» деп Таңсықбайдың 

қылы қисаймады. Құда да, құдағи да 

шірену дегенді білмейтін жандар екен. 

Біреулер «Құда тартамыз ба?» деп еді, 

біреу «Бір жапырақ қып қай жерін 

тартасың, бастауыш кластың баласы 

бұдан жарамды шығар» деп к
ңілі 

толмай тағы да тәлкекке салды. Құда 

түсінбесе де с
з т
ркінін сезіп, бәріне 

күлімсіреп қарайды, б
тен біреу кіріп 

келсе ұшып тұрып иіліп, сәлемнен 

жаңылмайды. «Құдаң к
ргенді екен» 

деп бұл к
рініске де біреу бағасын берді. 

Құдағи да желпініп отырып, айнала-

сына пысқырына қарауды білмейтін 

қарапайымның 
зі екен. Қолында 

–  Ж а п о н н ы ң  а р а ғ ы н а н  д ә м 

татайық, Тәкеңнің баласының арқа-

сында, – деді бір жақын ағайын. Іле 

қолының қырымен аузын сүртіп 

тұрып к
ңілі толмай с
йледі. – Мынау 

 лимонад қой, осыны да ит 
лген жер-

ден арақ деп әкеп жүр ме?

К
ңілі толмай тұрғандардың с
зін 

құда «сакэден» дәм татқандардың бет-

әлпеті мен әртүрлі ауыздан шыққан 

ұрма әуендерден байқады. Олар 16 

градусты мәнзүр қылмай ақырған 40 

градус «Айрықшаны» аңсап тұр еді. 

– Құданың аты кім? – деді озат 

механизатор атанып, «Құрмет белгісі» 

орденін салбыратып тағып кеп кеу-

десіне нан пісіп жүрген тракторшы 

Бекәшір.

– Тәкеши.

– Тәкеңе қазір ішкізем.

– Тәке, алып қояйық, – деп ақ арақ 

құйылған қырлы стаканды ұсынды.

Құда тұлғасы бітеу, түрі сұсты, 

к
кірегінде салбыраған темір мен бір 

қап желі бар жігіттен сескеніп қалды.

– Мен 
з шарабымды ішейін, 

оны да к
п ішпеймін, – деп қолын 

к
кірегіне қойып иілді.

– Біз де 
з арағымызды құрмет-

тейміз. Мынау ұлы орыс халқының 

«Аврора» деген арағы. Сыртындағы 

мылтық ұстап тұрған адамның суретін 

к
рмейсің бе, бұның күші мылтықтың 

оғымен бірдей. Атылса болды, аспан-

да жүресің. Біз 
зі ішуден орыстан 

кейінгі орынды аламыз, мұсылманда 

біріншіміз. Кейде трәктірім отал-

май жатса, радиаторға арақ құйып 

к
рініп тұр. Сосын қолын к
кірегіне 

қойып иіліп, бас бармағын кіндіктен 

т
мен апарды. Бұл – әжетхана іздеген 

белгісі еді. Келідей жуан Таңсықбай 

б
денедей ши диген құдасын қол-

тықтап, қара ағаш тың қалтарысына 

қарай ыңғайлай берді.

***

Колхоз бастығы Таңсықбайдың 

с
зін с
з деп қыстырмады. 

– Саған жер бере алмаймын. Балаң 

агроном, жұрт әңгіме қылады.

– Сонда мен егін екпеуім керек пе?

Колхоз бастықта екпін бар.

– Оны 
зің білесің. Айттым ғой, 

жер жетпей жатыр деп. Қайта құрудың 

заңы солай.

Таңсықбайда ексім бар.

– Сенің де, қайта құруыңның да тап 

әкесінің аузын...

Колхоз бастық тілін тістеп қалды.

«Жер қаржысы барларға сатылады. 

Соларға жетпей жатқанда... жалаңаяқ 

Таңсықбайға не жоқ». Бұны к
зіне 

к
зін қадап тұрып к
кірегімен айтты.

Таңсықбай бұрылып кетті.

К о л х о з  б а с т ы қ  қ ұ т ы л ғ а н ы н а 

қуанды.

Жолай дүкеннен бір б
телке «Ав-

рора» алып, үйге келді де, тығынын 

тісімен тыңқ еткізіп жұлып ап қырлы 

стаканға толтыра құйды. Бір тартып 

алғасын бәйбішесіне батыл с
йледі.

– Ажаркүл, бүгін үйдің т
бесін 

бұзам...

– Не, т
бең тиіп қалды ма?

>йелдің тілі ащы, Таңсықбай да 

тотияйынға т
зген бір еркек.

–  К е л е р  к 
 к т е м  к ү р і ш  е г е м . 

Құдаларымнан қалам ба?

– Қалай суғарасың. Т
беңе емес, 

т
меніңе су жетпей жүргенде... Жерге 

егіп-ақ жарытып алсайшы.

– Ертуған водавозбен әкеп береді. 

Сырдарияның жағасындағыларға су 

жалко емес. Күріштен келетін бәлені 

бір білсе, сол біледі. 

– Ең болмаса, келініңмен ақылдас-

пайсың ба? Там т
бесіне қалай егетінін 

сұрамайсың ба?

– Келін қарсы болмайды. К
рсетем 

әлі... колхоз бастыққа. Бізде жер бар, 

ел жоқ. Жерді сатқандар жетісер. Мен 

осы ауылдың отымен кіріп, күлімен 

шыққан колхозшы емеспін бе. Бүйткен 

қайта құруыңның тап әкесінің...

– Қайта құруда әке жоқ.

– Сен-ақ... осы... – тағы бір қырлы 

стаканды тартып ап, тоқал тамның 

т
бесіне шығып, сыра б
телкесінің 

қақпағымен қапталған жүздік шеге-

лерді қысқышпен суыра бастады. 

С
йтіп, толқын жүгіргендей бір ойық, 

бір бүдір, жап-жалпақ шипрларды жер-

ге лақтырды.

– Дәл осы жерге қазақы салы егем. 

Құйтақандай құдамнан кеммін бе? 

 Келер жылы шақырып, к
рсетем, – деп 

с
йлеп жүр. 

>псәтте шипрды ұстап тұрған та-

рам-тарам к
лденең ағаштар  адырайып, 

к
зге түсіп қалды. Оны да қарулы 

қолмен жып-жылдам жинап тастады. 

Таңертең тоқал тамның сабан лай 

ұрған т
ртбұрыш т
бесі ғана томпиып 

к
рініп тұрды.

Таңсықбай Күн шықса да, бас 

к
теріп ұйқыдан тұра алмады. Оң қол, 

оң аяғынан жан кетіп, тілден қалды. 

Бұны естіген колхоз бастық: «Мені 

боқтаса да, қайта құруды боқтамау 

керек еді» деп айызы қанды. Дәрігер 

«жүрекке салмақ түскен, инсульт» деп 

диагноз қойды. К
ңілін сұрап келген 

ара ағайын шашылып жатқан жап-жаңа 

шипрға қарап, «мұнысы несі екен?» 

деп, аузының суы құрып таңғалғанмен 

тіл жалдап ештеңе сұрай алмады.

К
п ұзамай Таңсықбайдың баласы 

Ертуған аудандық ауылшаруашылығы 

басқармасына бас агроном боп қызметі 


сіп, мәртебесі к
терілді. Мәскеуде 

бірге оқыған достары демеу беріпті. Түн 

жамылып әке-шешесін к
шіріп алып 

кетті. Ағайынға «Қош!» демеді. 

 Екі жүз түтіні к
кке 
рлеген 

«Қызыл таңның» ортасында тоқал 

тамның т
бесі қарауытып қала берді. 

Былтыр жапқан сабан лай да сәнін 

келтіре алмады. Айналасы жүздік 

шегенің орны қалып, шашылып 

жатқан шұрқ тесік шипр. Үшкір 

 шегелер де табан асты боп тотығып, 

ұшы майырыла бастаған. Сусыз қалған 

қауындықтағы тарам-тарам арықтарды 

ақбас пен алабұта к
мкеріп, кетпен 

тимеген жер боз топырақ боп алыс тан 

ағараң-ағараң етеді. Салпаң құлақ сұр 

есектер есігі аңқайып ашық қалған 

қорада тізіліп тұрып ап қоруы жоқ 

ш
пке құшырлана бас қойыпты. 

Үй қабырғасына «Сатылады!» деген 

жалғыз ауыз с
з де жазылмаған. Сау-

даға салып, с
з жүгіртуге кім болса 

да ұрда-жық Таңсықбайдан үркектеп 

жүр. 

Тілден қалған Таңсықбай бүгін 

қыстақтағы жаңа үйдің ауласында 

күншуаққа малынып отырып, әйеліне 

қарап аузы-басы қисаңдап, бірдеңе 

деп былдырлап, иығын қозғады. Тілі 

ащы жұбайы Ажаркүл с
здің  нобайын 

аяқтамай жатып-ақ аңғарып қалды. 

Ирелеңдеген к
п с
здің басын қосқанда 

«Биыл к
ктем ауылдағы там т
бесіне 

күріш егем» деген мазмұн шықты.

– Түс к
ріп ояндың ба? Құдаңмен 

теңескің келіп отыр ғой. Жетісіп 

қапсың, – деді ауру күтіп зәрезап 

болған сыңаймен ернін шүйіріп. 

Таңсықбай естісе де, естімесе де 

тағы бірдеңе айтқысы кеп едіреңдеп, 

сау қолы ербең ете қалды. 

(Әңгіме)

мәзіріне бас-аяғы жиырма екі адам 

жиналыпты. К
з жүгіртіп,  иегін 

бүлкілдетіп, біртіндеп санап шықты. 

Тойға ешкім де кешікпеді, бұлардың 

салтында үкімет басы болса да ешкімді 

күтпейді екен. «Адамнан адамның 

артықшылығы жоқ» деген қағида 

қаққан шегедей іске асып, той мен 

жиылыс уақтылы басталып, уақтылы 

тарайтын к
рінеді. Осыны к
ріп тұрып 

Таңсықбайдың ызасы келді, ішінен 

белгісіз біреуді боқтап та алды. «Біздің 

тойларда «елден бұрын бару ұят қой» 

деген жаман әдет бар. Сосын құданың 

құдасы келмесе той басталмайды, 

әкеңнің...» деп, тағы да іштегі шалаға 

тамызық тигізді.

 Той талтүсте басталды. Дастар-

қанның т
ріне отырды. 3зін к
рген 

кезде келген қонақтардың еркегі 

де, ұрғашысы да қолын к
кірегіне 

қойып,  басын иіп,  сәлем берді . 

«Сыйлағандарыңа рақмет?» деді іштей 

к
ңілі босап. – «Қызылтаңнан» шеткері 

шыққанда к
ресіңдер Таңсықбайдың 

кім екенін» деген бір зуыл шеке тұсында 

зың ете қалды. Айдалада, біреудің От-

анында к
рген құрметіне 
зін бақытты 

сезініп, «осының бәрі Ертуғанның 

арқасы ғой» деп баласының болғанына 

мың мәрте тәуба айтты. Қасында 

отырған Ертуғанның күйеу жолдасы 

жап-жалпақ тәрелкеге аппақ күріш 

ботқасын салып берді. Дәмін татып еді, 

тұз салмапты.

– Мынаған тұз салуды ұмытып 

кетіпті ғой, – деді әрі күйеу жолдас, 

әрі жапонша ағып тұрған аудармашы 

Сейілханға.

– К
ке, бұлар тамаққа тұз сал-

майды, әркім 
зі сап жейді, – деп тұз 

толтырылған ағаш тостағанды алдына 

қарай ысырды. 

– Қор болған қайран күріш-ай, – 

деп күбір еткенде құдасы Тәкеши 
з 

тілінде бірдеме деп қалды. Аудармашы 

бала апалақтап сасып қап:

– Бәрі дұрыс, сэр Тәкеши, – деп 

жуып-шәйді.

Қонақтар қысқа-қысқа с
йлеп, 

орындарынан тұрып, иіліп кетіп бара 

жатты. «Бұлар қайда барады?» деп еді, 

«Жұмыстарына барады» деді күйеу 

жолдас Сейілхан. «Біздің ауылдағылар 

бірінің айтқанын бірі  қайталап, 

әрқайсысы жеті атасын түгендеп, бір 

сағат с
йлеп тұрып алар еді. Қарашы, 

түк болмағандай жұмыстарына кетіп 

бара жатыр» деп тағы да сүйсінді. Жол 

ұрып шаршап келсе де, әпсәтте дема-

лып, к
збен к
рген тіршілік нышанына 

к
ңілі сергіп қалды. Құда Тәкеши биік 

орындыққа отырып, біздің қобызға 

ұқсас бір ішек аспаппен әуен тарт-

ты. Сосын жұбайы екеуі қосылып, 

әлгі   дударбас Алла Пугачеваның 

дүниежүзін шарлап кеткен әні «Мил-

лион алых роздың» жапонша аударма-

– Ж
н екен, – деп іші жылып қоя 

берді. – Бірақ ертең с
з боп жүрмесін, 

– деп ауылдың мәнеріне салды. 

Құдасын отбасын к
руге шақырып 

қайтты. Қыздары үйден шығарда ешкім 

к
зіне жас алмады, қыз да сыңсу айтпа-

ды. Бәрі орындалуға тиісті нәрсе сияқты 

рет-ретімен 
тіп жатты. «Қандай тастан 

жаралған адамдар» деп ішіне қатал ой 

түйді. Үйден шығарда там т
бесінде 

үшінші қабат боп жайқалып тұрған 

сап-сары күрішке к
зі түсіп кетті де, 

баласына сыбырлап сұрау салды.

– Там т
бесіне шығып к
рсем 

қайтеді?

Перзенті «буынсыз жерге пышақ 

ұрма» дегендей қабағын кіржитті.

– Бұлар орақ салғанша там т
бесін 

б
тен аяққа бастырмайды. Орақты да 

барабан ұрып, дабыл қағып тұрып са-

лады. Ол күні ешкім де аузына арам ас 

алмайды, «сакэ» ішпейді. 

– Бізде де орақ салғанда Қыз 

Жібек боп киінген қыздар атызда 

тұрып ән салып, би билейді ғой. Бірақ 

комбаиншыларға жүз грамм бермесең 

моторын оталдырмай бәлсініп тұрып 

алады. «Дәстүрдің озығы бар, тозығы 

бар» деп Таңсықбай райынан қайтты. 

«Біз «Сыр сұлуы» деп ат қойған 

күрішімізді неге осылай т
бемізге 

к
термейміз?» деген қытымыр ой да 

жан-дүниесін жалап 
тті. «Тілдің аты 

– тіл ғой. Тіл білсем саңқылдап с
йлеп, 

қисайтып қыңыр с
з айтып тұрар едім» 

деп, келін алып қайтқан Таңсықбай 

б
тен жерден әйтеуір бір кемістік 

іздеп, 
з к
кірегін 
зі шимайлап елге 

аттанды.

***

Таңсықбай құдалықтан келген 

бетте тоқал тамның т
бесін жабуға 

кірісіп кетті. Сары қамыстың үстіне 

шелек-шелек тышқақ лай құйып, 

үстін сабан лаймен к
мкерді. Ел 

еңсесін к
теріп, тойына бастаған кезде 

«Қызылтаңдағылар» да шипрлы там 

соғып, бойлары биіктей бастаған. Бес 

қыз, бір ұл 
сіріп, оқытып-шоқытып, 

қатардан қалмаған қарапайым кол-

хозшы Таңсықбай қолға қондырған 

жалғыз ұл оқуды бітіріп, бір шаруаның 

басын ұстаса  биік  үй соғармын 

деп әркез армандап қоятын. «Там 

соққанның тамтығы қалмас» деген 

с
зден де сескенетін. С
йтіп жүріп, 

жер түбіндегі құдаларын қарашаның 

басында үй к
рсетуге шақырып келді. 

«Олар сағатына сағат, мин
тіне мин
т 

санап кешікпей жүреді, кешікпеуді 

адамды силау деп бағалайды. Сон-

да қаз-қатар тізілген ақ шағаладай 

 шипрлы үйлердің арасында біздің 

тоқал  тамның т
бесі  құдамның 

к
ңіліне біртүрлі к
рінер, е т
бесіне 

еккен күрішім жоқ» деп қазақы к
ңілі 

одан бетер құлазыды. Ертуғанның жол-

дастары арқылы потребсоюздан жүз 

фотоаппарат, тойға келгендердің бәрін 

шырт-шырт еткізіп суретке түсіріп жүр. 

Қатыны мен еркегі басын түйістіріп, 

қайнысы мен жеңгесі иық түйістіріп, 

жуан сандарын жалатып отырып әбден 

жансыз бейнеге айналды. Құдағи 

бір сәт оңаша кетіп, әпсәтте сурет 

шығарып әкеп қолдарына ұстатты. 

«Бұның ақшасы да удай шығар» деп 

біреу айтып қап еді, ошаққа сексеуіл 

сап жатқан бәденді келіншек: «Ақшаң 

тасып бара жатса бәрімізге т
лей сал» 

деп әлгінің жағын қарыстырды. «Жан-

сыз бейне, қалмасын жерде» деп, бәрі 

де суретті ұшынан ұстап тұрып қайта-

қайта қарады. 

Той қыз-қыз қайнап жатқанда 

бір қартаңдау кісі: «Баяғыда, 45-ші 

жылы, біздің «Жапон базды» соққан 

тұтқын жапондардың 
зі ғой мынау, 

жақындары емес пе екен, сұраңдаршы» 

дегесін үлкен кісінің с
зін жерге тастай 

алмай Ертуғанның досы сұрап еді, 

құдадан бәлеге қалды. 

– Біз олармен жақын туыс болма-

сақ та бір ұлттың 
кілдеріміз деп 

есептейміз. Қайтсек те сол жерді к
руі-

міз керек. Оның тарихи мәнін білуіміз 

керек. Бізді сол жерге апарыңыздар, 

– деп қиылып тұрып алды.

– Ол жерге баратын жол жоқ. 

«Жапон баз» атамзаманда бұзылып, 

кірпішін талап алып кеткен, – деп 

әңгіме қозғаған кісі әрең құтылды.

– Бізге, ең болмаса, сол жердің 

суретін түсіріп жіберіңіздер. Соғыста 

із-түссіз кеткен тұтқындардың қолы 

тиген жер ғой, – деп құда к
зіне жас 

алды. 

– Құдаңның к
ңілі бос екен. Қан 

тартып тұр ғой. Біз үш атадан қосылған 

ағайынмен араласпаймыз, – деп әңгіме 

бастаған әлгі кісі 
зін мысалға алып, 

к
пшіліктің г
й-г
йінен сытылып 

кетті.

Құдаға ішкізу бір мәртебе болды.

– Мен ішкілікке құмар емеспін. 

Оның үстіне шет жерде ішпеймін. 

3зіміздің шараптан ғана бір рет 

ұрттайын, – деп 
зі қоржынбасы ғып 

әкеп, дастарқанның к
ркі боп тұрған 

қос қортық б
телке «сакэнің» біреуін 

ашқызды.

жіберсем, пар ете қалады, – деп жігіт 

дарылдай күлгенде құда селк етіп, 

 «сакэден» жұтып-жұтып жіберді. 

Аудармашы бала с
здің кәдеге 

асар жерлерін аузы-аузына жұқпай 

тәржімалап тұр.

– 3з арағын 
зі тауысатын болды 

ғой, – деді біреу к
зі тоймай, к
ңілі 

толмай қарап.

– Енді мынадан, – деп озат механи-

затор м
лт-м
лт еткен қырлы стаканды 

қолына ұстатты. – Тәке, түбіне дейін, – 

деп сыңғыр еткізіп соғыстырды да, 
зі 

ағызып-тамызып тартып жіберді. Құда 

екі ұрттап, 
з тілінде екі ауыз с
з айтты.

– Мынау не деді?

– «3мір қандай ащы еді» деді ғой, – 

Ертуғанның досы табанда тәржімалап 

берді.

Содан кейін де құда екі жұтым 

ақ арақты тыржиып тұрып тамақтан 


ткізді. Қысық к
здері кіртиіп, оң 

алақанын жүрек тұсына қойды. 3з 

тілінде с
йлеп, жұдырықтай басын 

кегжең-кегжең еткізді.

– Мынау не деп отыр? – деді меха-

низатор мәнеріне салып.

– Мен жүдә қатты мас болып 

тұрмын. Бәріне ризамын, дейді.

– Адам емес екен ғой, – деп озат 

механизатор алға түсіп кетті. – Екі 

ұрттап мас боп қалған екен де.

Қ ұ д а  т е р е з е д е н  л а п ы л д а п  о т 

жанған ошақ басына қарады. Жұбайы 

кішкенай балдарды тізіп қойып, шырт-

шырт еткізіп суретке түсіріп жүр екен.

Құда Тәкеши сыртқа шығып, есік 

алдын к
лбеп жатқан кең далаға к
з 

салды. Келгелі сұрағысы кеп еді, бірақ 

иба сақтап, 
зін-
зі тежей берген. 

 Аудармашы бала да алдын кесіп 
тпей 

аузын бағып тұр. 

– Мына жердің бәрі 
зіңіздікі ме?

– Иә, – деді Таңсықбай.

– Неге бос жатыр?

– Биыл егіс еге алмадық. Мұрша 

болмады. Қайта құру да қолбайлау 

болды.

Құда құдаға бақырая қарады да, 

шипрмен т
ртбұрыштап т
ңкеріле 

жабылған там т
бесіне к
з салды. 

Қабырғасы к
не үйдің шатыры жап-

жаңа. Кейін істелген тірлік екені 

– Қазір жеп к
ресіз. Бұлардың 

негізгі тамағы – күріш, – деп баласы 

аузы-аузына жұқпай тұр. 

– Ұқсас екен де, – деп құптай бер-

генде, болашақ келін қастарына кеп 

иіліп, шайға шақырды.

Құда түсу рәсімі мен қыз ұзату 

береміз?  деп еді, баласы бірден тыйып

тастады.

– К
ке, к
ңіліңді берсең болды.

Елге барғасын шапан жауып, б
рік 

кигізесің. Бергеніңді бәрібір алмайды.

жаңылмайды. «Құдаң к
рген

деп бұл к
рініске де біреу бағас

Құдағи да желпініп отырып, 

сына пысқырына қарауды бі

қарапайымның 
зі екен. Қ

(Әңгіме)
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сақ, усунь және түрік тайпаларымен 

тығыз байланысты екенін анықтап берді. 

Сондай-ақ жетісулық сақ тайпаларының 

сәулет ескерткіштерінің Қара теңіз 

аймағы, Еділ бойы, Алтай, Моңғолия 

және Орталық Азиядағы скиф-сақ-

сармат тайпаларымен арасындағы 

тарихи орнын анықтады. Еңбек 

сақтардың және сақ мәдениетінің 

ш ы ғ у  т е г і н е  қ а т ы с т ы  т ы ң 

жетістіктері сақтардың шығу тегі, 

олардың мәдениетінің генезисі ту-

ралы к
п заманнан бері шешілмеген 

түйткілді сұрақтарға жауап берді. ... 

Профессор К.Ақышевтың жарты 

ғасыр алдында жарық к
рген айту-

лы шығармасы, міне, осындай толып 

жатқан жаңалықтарға толы еңбек сана-

лады. Ғалым еңбегінің осындай ғылыми 

жаңалықтары айтулы еңбекті сол кездің 


зінде дүниежүзі тарихшыларына таны-

мал еткен болатын. Ең бастысы, айтулы 

зерттеу 
зінің сол ғылыми құндылығын 

күні бүгін сақтап, жоғары бағаланып 

келеді. 

Соңғы кезде қытай тарихшыла-

ры  Еуразия даласының тарихы мен 

мәдениетін зерттеуге жіті назар аудара 

бастады. Бұл бір жағынан сол елдің 

болашақта Еуразия елдеріне 
з ықпалын 

к
здеуді мақсат етуден туған қажеттілік 

екені түсінікті. Солай дегенмен мұндай 

қадамға түрткі болған басқа да себептер 

жеткілікті еді.

 Еуразияның шығысында орналасқан 

Қытай 
зінің неше мың жылдықтарға 

созылған тарихында Ұлы даламен тығыз 

байланыста болып отырды. Қытайдың 

саяси тарихы ж
нінен алып қарайтын 

болсақ Қытай жеріндегі патшалық 

биліктің тең жартысынан астамын Ұлы 

даланың к
шпенді халықтары, нақтылап 

айтқанда түркі-моңғол тілді тайпала-

ры құрып отырды. Қытайда патшалық 

құрғандар қатарында ғұн, сяньби, 

түркі, қидан, шүршіт, моңғол, манжур 

қатарлылар бар. Олар Қытай жерінде 

ондаған әйгілі патшалықты құрып, ілгері-

кейінді 10 ғасыр бойы Қытай елін билеп 

отырды. Қытай елінің мемлекеттілік 

тарихының жалпы келбетін Ұлы дала 

к
шпенділерінсіз елестету қиын. Ал 

осынау мың жылдықтарға созылған ұзақ 

тарихи кезеңде қалыптасқан мәдени, 

рухани барыс-келіс пен ауыс-түйістер 

мәселесі 
з алдына үлкен бір тақырып. 

Қорғас маңы назарда ма?Көне мен жаңа арасы...

ДЕРЕГІ МОЛ 
ҚҰНДЫ ДҮНИЕ

К.Ақышевтің әйгілі еңбегі  Қытайдың 112 томдық 
«Еуразия тарихы мен мәдениеті кітапханасы» 

сериясы бойынша жарық көрді 

Сақ-усунь дәуірі – Қазақстанның ежелгі заман тарихының аса маңызды кезеңі 
саналады. Алайда аталған дәуірге қатысты тарихи жазбаларда Ахеменидтер 
және Қытай деректерінде үзік-үзік жазба мәліметтер ғана сақталғандықтан оған 
сүйеніп сақ және усунь қоғамының әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси 
болмысын анықтау мүмкіндігі мүлде жоқ еді. 
Осы мақсатта 1954-1961 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография институты «Іле 
археологиялық экспедициясы» жұмысын жүргізді. К.Ақышев, Г.Кушаевтың әлемдік 
тарих ғылымында сенсациялық жаңалықтарға толы зерттеу еңбегі – «Іле 0зені 
аңғарындағы сақтар мен усундардың ежелгі мәдениеті» осы археологиялық экс-
педицияда жинақтаған материалдар негізінде жазылып, 1963 жылы баспадан 
жарық көрді. 

Еңбектің аты айтып тұрғандай, 

аталған зерттеу тарихи деректерде сақ 

және усунь деп атаған ежелгі мемлекеттің 

Іле 
зені алқабындағы материалдық 

мәдениеті тарихын зерттеуге арнал-

ды. Кешенді зерттеу нәтижесінде б.з.д. 

VII ғасырдан б.з. ІV ғасыр аралығына 

тура келетін хронологиялық к
рсеткіші 

кезеңінде Жетісу жерін қоныстанған 

к
не тайпалардың тарихы мен мәдениеті 

кездегі қытай ғалымдарының тарихи 

деректерді игеру деңгейінде, олардың 


з ата-бабалары жазып кеткен тарихи 

шығармаларының кейбір мазмұндарын 

Ұлы дала тарихы мен мәдениетінің сол 

кездегі нақты болмысын меңгермей 

дұрыс бағамдау 
те қиынға түсуде. Сол 

себепті қытайлық тарихшылар үшін 

Еуразия тарихын зерттеудің қажеттілігі 

ең бірінші Қытай деректері кешеніндегі 

2020 жылдың қаңтарынан 

 бастап маусымына дейін Қорғас 

шекара маңы ынтымақтастығы 

халықаралық орталығына кіретін 

және шығатын адамдардың 

саны 2,067 миллионға жетті. 

Эпидемияның алдын алу және 

бақылау кезеңінде, бұғатталған 

әлемдік логистикалық арналар-

д ы ң  к ү р д е л і  к е з е ң і н е  т а п 

болған Қорғаста сыртқы сау-

даны тұрақтандыру, кедендік 

рәсімдеу тиімділігін арттыру, 

корпоративті логистикалық 

ш ы ғ ы н д а р д ы  а з а й т у ,  қ а р -

жылық қолдау, әлеуметтік қам-

сыздандыру және жалдау ақысын 

азайту мақсатында кешенді іс-

шаралар қабылданды.

Қорғас халықаралық  шекара 

маңы  ынтымақтастығы ның 

орталығы шекара маңы айма-

ғының негізгі қызметі:  сауда 

келісс
здері, тауар экспози-

циясы және сату, қоймалау 

және тасымалдау, қонақүйлер, 

коммерциялық қызмет к
рсету 

объектілері, қаржы қызметтері, 


ңірлік  Халықаралық эко-

номикалық және сауда жәр мең-

келерін 
ткізу.

Мұнда індет басталғанға 

дейін қазақстандық азамат тауар 

 сатып ала алатын. «Бір белдеу 

– бір жол» бастамасын енгізу – 

географиялық артықшылығы 

бар Қорғасты қайта маңызды 

нүктеге айналдырды. Осы уақыт 

ішінде Қорғас халықаралық ше-

кара маңы ынтымақтастығы 

орталығының контрафактілік та-

уарлармен күресудің арнайы жо-

спары құрылды. Қазақстан мен 

Қытай шекарасында орналас-

қан Қорғас халықаралық шека-

ра маңы ынтымақтастығының 

орталығының маңызы мен ерек-

шелігін анықтау, мақсатын жете 

ұғыну – назардан тыс қалмауға 

тиіс мәселе.

2020 жылғы БҰҰ-ның тұрақты даму 

ж
ніндегі саяси форумы елдерді таза энергияны 

ілгерілетуге және әлемдік энергия сұранысын 

таза энергиямен алмастыруға шақырды. Бұл са-

лада атқарылып жатқан іс-шаралар к
п. Соның 

бірі ескі киімдерге жаңа ғұмыр сыйлау.   Киімдер 

қаншама адамның естелігі мен тәжірибесін 

сіңіреді, алайда түптің түбінде керексіз болып, 

қоқысқа тасталады. «3нер және дизайн» жур-

налы, Ping An Group, Қытай сән жаңалықтары 

агенттігі бірігіп құрған «Аналар қол
нері» 

қайырымдылық жобасы ескі киімдерден жаңа 

дизайнерлік бұйымдар жасауды қолға алған. 

Аталған жоба Ping An Group-тың қаржылық 

әлеуетін және «3нер және дизайн» журналының 

сән әлеміндегі мүмкіндіктерін пайдалана оты-

рып, ескі киімдерді жаңартуға және қалпына 

келтіруге күш жұмсайды.

Жобаның мақсаты – экологиялық таза және 

шығармашылық 
німдерді шығару ғана емес, 

сонымен қатар киім тігу мәдениетінің мұрасын 

жалғастыру. Жоба жұмыс табуға және жергілікті 

кәсіп ашуға к
мектесу, сонымен бірге қоршаған 

ортаға келтірілетін зиянды азайту мақсатын да 

к
здейді. 

дәуірдегі к
шпенді халықтардың ата-

мекенінің елеулі б
лігін алып жатыр. 

Қазіргі ҚХР Солтүстік шығысындағы 

провинциялары, Ішкі моңғол және 

Шынжаң автономиялы ауданының тұтас 

аумағы, Сондай-ақ Ганьсу, Цинхай 

провинцияларының шет аймақтары 


ткен дәуірлерде ұлы даланың бір 

пұшпағы ретінде саналып, оның 

мәдениеті тұтас дала мәдениетімен 

бірегейлікті сақтап келді. Соңғы 

кезде аталған аймақтарда жасалған 

археологиялық жұмыстар кезінде 

Қытай мәдениетінен мүлде басқа 

археологиялық олжалар табылды. 

Бұл артефактілер Орталық Азия, 

Орта Азия мен Қазақстан аумағынан 

табылған археологиялық олжалармен бір 

топтағы мәдени мұра саналады.  Мысалы, 

соңғы уақытта қытай археологтары 

Шынжаңның жайылымды аймақтарында 

археологиялық жұмыстармен тұрақты 

айналысып отыр. Осы жұмыстар кезінде 

олар Іленің жоғары ағысындағы сақтар 

мен усундардың мәдени жұрттарында 

қазба жұмыстарын жүргізді. Ол аймақтан 

табылған дүниелер Іленің Қазақстан 

аумағындағы б
лігіндегі сақтар мен 

усундардың к
не 
ркениетімен бір тип-

ке жатады. Еліміздің археологтары бұл 

типтегі 
ркениетке 
ткен ғасырдың 

50 жылдары археологиялық зерттеу 

жүргізіп, оқ бойы озық жетістіктерді қолға 

келтірген болатын. Солардың ең әйгілісі 

К.Ақышев бастаған ғалымдардың әйгілі 

зерттеулері болатын. Мұндай ғылыми 

жетістік әлем тарихшылары үшін ғылыми 

маңызы зор табыс болып саналады. Сол 

себепті, К.Ақышев, Г.Кушаев зерттеуімен 

жете танысу қытайлық археологтардың 

к
п жылдық арманы болып келді. 

Қытайды қызықтырған Кемел Ақышев 

аса к
рнекті ғалым, археолог, Қазақстан 

археология ғылымының іргетасын 

қалаушылардың бірі. Кемел Ақышев 

есімі Қазақстан тәуелсіздігінің нышаны-

на айналған алғашқы «Алтын адамның» 

табылуымен тікелей байланысты аталып 

отырады. Ғалымның еңбектері Ұлы дала 


ркениеті мен Қазақстан археологиясына 

қатысты аса ауқымды мәселелерді зертте-

уге арналған. Ол 
зінің саналы ғұмырында 

Қазақстан тарихының қола дәуірінен 

этнографиялық кезеңіне дейінгі аралыққа 

жататын құнды ескерткіштерді ашып, 

оған кешенді зерттеу жүргізді. С
йтіп, 

Отан тарихының қола дәуірінен бастап 

этнографиялық дәуірге дейінгі аралықтағы 

ақтаңдақ беттерін анықтап берді. 

Батыс пен Шығыс елдерінің тарих-

шыларының Орта Азия мен Қазақстан 

тарихының ежелгі  заман тарихын 

зерттеуге арналған ғылыми зерттеу 

еңбектерінде К.Ақышев аты ерекше 

аталады әрі оның зерттеулері айрықша 

бағаланады. Ол бұрынғы Кеңес Одағы 

мен бүгінгі Егемен республикалардан 

шыққан тарихшы ғалымдар арасында 

ғылыми еңбектеріне жиі сілтеме жасала-

тын санаулы тарихшылардың бірі. 

К.Ақышев еңбектері АҚШ, Венгрия, 

Қытай, Пәкістан, Франция, Италия, 

Жапония елдерінде шығатын шетелдік 

басылымдарда жарық к
ріп келеді. 

 Шетелде жарық к
рген сол еңбектерінің 

ішінде «Іле 
зені аңғарындағы сақтар 

мен усундардың ежелгі мәдениеті» атты 

бірегей зерттеуі де бар. Аталған еңбектің 

қытай тіліндегі нұсқасы 2013 жылы ресми 

түрде жарық к
рді. 

Қытай археологтары «Іле  
зені 

аңғарындағы сақтар мен усундардың 

ежелгі мәдениеті» атты еңбекті 
те жоғары 

бағалайды. Орта Азия археологиясын 

зерттеуші және Шынжаңда к
п жыл бойы 

сақ, усун және ғұн қорғандары мен обала-

рын зерттеу мақсатында экспедициялық 

жұмыстармен айналысып жүрген архе-

олог Ван Цзяньсинь еңбектің қытайша 

басылымына арналған алғыс
зінде былай 

деп жазды:

 «Іле 
зені аңғарындағы сақтар мен 

усундардың ежелгі мәдениеті» атты 

бұл еңбек Кеңес Одағы дәуіріндегі аса 

ықпалды археологиялық зерттеу еңбегі 

саналады. Кітапқа Іле 
зенінің т
менгі 

бойындағы аса мол археологиялық ма-

териалдар топтастырылған, сонымен 

бірге археологиялық олжалардың қайсы 

халықтың мұрасы екені, олардың жыл 

к
рсеткіші, сондай-ақ археологиялық 

мұралар к
рсеткен ежелгі дәуірдегі 

халықтардың шаруашылық форма-

сы, әлеуметтік саяси жағдайы қатарлы 

мәселелерге терең зерттеулер жасаған. 

Аталған зерттеу жетістігі қазіргі ҚХР 

аумағында, нақтап айтқанда Іленің 

жоғары бойында сақталған осыған 

ұқсас дәуірге жататын археологиялық 

мәдени мұраларды зерттеуде айтарлықтай 

к
мектесе алады. Бұл еңбек баспадан 

жарық к
ргелі 50 жылдан астам уақыт 

болды. Осыншама уақыттан бері еңбектің 

қытайшаға аударылып, баспадан жарық 

к
рмеуі Қытай археологтары үшін 
те 


кінішті жағдай еді. Біз бүгін доктор Суй 

Вэйдің қажырлы еңбегінің арқасында 


зіміз к
п жыл бойы оқуға іңкәр болған 

еңбектің қытайша аударма нұсқасына 

оқу мүмкіндігіне ие болып отырмыз. 

Бұл біз үшін айтқанда аса үлкен қуаныш 

саналады». 

К
ріп отырғаныңыздай К.Ақышев 

еңбегін әлемнің басқа елдері ғалымдары 

сияқты Қытай ғалымдары да әркез жоғары 

бағалап келеді. Біз жоғарыда айтылған 

бағаны бір ғана Ван Цзяньсиньнің бағасы 

емес, оның басқа да әріптестерінің ортақ 

бағасы деп түсінеміз. С
йтіп, еңбектің 

қытай тілінде баспадан шығуы бүкіл 

қытай археолог ғалымдарының ортақ 

қуанышы болды дей аламыз. 

К.Ақышевтың айтулы еңбегі ҚХР-

дың 2011-2015 жылдарға арналған 

12-бесжылдық мемлекеттік жоспа-

рын жүзеге асыру мақсатында қолға 

алынған «Еуразия тарихы мен мәдениеті 

кітапханасы» атты кітаптар сериясы ая-

сында Ганьсу провинциясы Ланьчжоу 

қаласында Ланьчжоу Университеті баспа-

сынан 2013 жылы жарық к
рді. Аталған 

серия бойынша 102 түрлі кітап (жалпы 

жиыны 112 том) жарық к
рген. Серияға 

енгізілген 102 кітаптың қатарында қытай 

авторларының Еуразия тарихына қатысты 

зерттеулері,  шетел ғалымдарының 

 Еуразия тарихына қатысты ең құнды 

зерттеу еңбектері және бір б
лім арна-

улы танымдық білім беруге арналған 

кітаптар, танымал еңбектер бар. «Еура-

зия тарихы мен мәдениеті кітапханасы» 

атты кітаптар сериясын баспадан шығару 

 идеясы қытай тарихшыларының жаңа 

 тарихи кезеңде Еуразия тарихын  зерттеуге 

деген сұраныстан пайда болған еді. 

«Еуразия тарихы мен мәдениеті 

кітапханасы» сериясына енген 102 кітап 

қатарында Еуразия тарихына қатысты 

шетел ғалымдарының зерттеу еңбектеріне 

әлем елдерінің аса беделді ғалымдарының 

Еуразия тарихы мен мәдениеті  туралы 

зерттеу еңбектері енгізілген.  Ресей 

 империясы мен Кеңес Одағы ғалымдары 

еңбегінен қазақ ғалымы К.Ақышев 

еңбегінен басқа И.Я.Златкиннің (Исто-

рия Джунгарского ханства (1635-1758). 

Издательство «Наука», Москва, 1964.), 

Г.Н. Потаниннің (Путешествия по Мон-

голии. // М.: ОГИЗ. Гос. изд-во геогр. 

лит-ры. 1948.), В.В. Бартольдтың екі 

томдық еңбегі (Сочинения. Том 2. Часть 

1. Москва: Издательство восточной 

 литературы, 1963; Сочинения. Том 2. 

Часть 2. Москва: Издательство «Наука», 

1964) және Т.Б.Барцеваның (Цветная 

металлообработка скифского времени. 

Лесостепное Днепровское левобережье. 

М.: Наука. 1981) зерттеу еңбектері бар.

Қ ы т а й  е л і  қ ы з ы қ қ а н  а р х е о -

лог К.Ақышевтің ғылыми еңбектері 

қазіргі қазақ ғалымдарының да қол жет-

пес құнды дүниесі. 3ткен ғасырдың 

60-жылдарының ортасында жарық к
рген 

ғалымның еңбектері сол бойы баспа 

бетін к
рген жоқ. Қазіргі кезде сирек 

кітаптар қатарындағы алғашқы нұсқасы 

кез келген оқырманға қолжетімді емес. 

3зінің 
зектілігін әлі де жоймаған осын-

дай ғылыми мұралар бүгінгі буынның 

сұранысына сай қайтадан жарияласа 

отандық ғылым үшін игі шара болар еді. 

Ж.ОШАН, 
Р.Сүлейменов атындағы 

Шығыстану институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымының кандидаты

Қытай жазу мәдениеті ерте дамыған 

ел ретінде тарихи деректер қоры 
те бай 

мемлекет. Олар ел аумағында құрылған 

патшалықтардың әулеттік тарихын 

егжей-тегжейлі жазып қалдырып отыр-

ды, сонымен бірге әрбір патшалықтың 

дәуірінде Ұлы далада билік құрған 

байырғы этностардың тарихы мен 

мәдениеті туралы да аса мол жазбалар 

жазып қалдырды. Солай дегенмен, қазіргі 

Қытайдың к
не замандағы т
л тарихына 

қатысты мәселелерін шешуден туындап 

отыр. Ал Ұлы даладағы байырғы халықтар 

тарихы мен мәдениетіне қатысты дерек-

тер мазмұнын зерттеу үшін бұл қажеттілік 

тіпті де к
кейкесті болып саналады. 

С
йтіп, Қытай тарихшыларының 

 Е у р а з и я  д а л а с ы н ы ң  т а р и х ы  м е н 

мәдениетін зерттеу қажеттілігі тарихи 

жазбаларды зерттеуден туындап отыр. 

Ал, енді археологиялық зерттеулер үшін 

тұтас Еуразия тарихын зерттеу одан 

да маңызды. Мұндай жағдай қытай 

археолог тарына тұтас Еуразия даласының 

к
не мәдениетін тану міндетін жүктеді. 

К
пшілікке белгілі  қазіргі  ҚХР 

а у м а ғ ы  к 
 н е  д ә у і р д е г і  Қ ы т а й  е л і 

аумағынан әлдеқайда 
згеше. К
не 

дәуірдег і  Қытай жерінің  шекара-

сы этникалық қытайлар қоныстанған 

жер 
ңдеуге қолайлы егіншілік аудан-

дармен ғана шектеліп тұрды. Бүгінгі 

таңда Қытай аумағы кеңейіп, к
не 

Дайындаған 
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫА

К.А.Ақышев, Г.А.Кушаев. «Іле �зені аңғарындағы сақтар мен усундардың ежелгі мәдениеті» еңбегінің қытайша басылымы ҚХР. Ланчжоу қаласы, 2013 жыл.

Қытайды 
қызықтырған Кемел 

Ақышев аса көрнекті ғалым, 
археолог, Қазақстан археология 

ғылымының іргетасын қалаушылардың 
бірі. Кемел Ақышев есімі Қазақстан 

тәуелсіздігінің нышанына айналған алғашқы 
«Алтын адамның» табылуымен тікелей  байланысты 

аталып отырады. Ғалымның еңбектері Ұлы дала 
өркениеті мен Қазақстан археологиясына қатысты 
аса ауқымды мәселелерді зерттеуге арналған. Ол 
өзінің саналы ғұмырында Қазақстан тарихының 
қола дәуірінен этнографиялық кезеңіне дейінгі 

аралыққа жататын құнды ескерткіштерді 
ашып, оған кешенді зерттеу жүргізді. Сөйтіп, 

Отан тарихының қола дәуірінен бастап 
этнографиялық дәуірге дейінгі 
аралықтағы ақтаңдақ беттерін 

анықтап берді. 
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>скери ғылым докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері Ким Серікбайұлы 

Серікбаев сексен жеті жасында 
мірден 

озды.

Ким Серікбайұлы 1934 жылы 14 

қаңтарда Ақт
бе облысы Хромтау ауданы 

К
птоғай ауылында дүниеге келді.

Орта мектепті бітіргеннен кейін 

ҚазМУ-де, Уфа әскери училищесінде 

оқыды. Мәскеудегі әскери академияны 

бітірді. 3мірінің соңғы жылдарында 

Алматы қаласындағы Медеу аудандық 

ардагерлер кеңесіне басшылық жасады.

1956-1966 жылдары Қиыр Шығыс, 

Прикарпатье, Мәскеу, Орта Азия әскери 

округтарында взвод, рота, батальон 

командирі, мотоатқыштар полкында 

штаб бастығы, полк командирі болып 

қызмет атқарды. Мәскеудегі әскери 

академияда Кубадан, Моңғолиядан 

келген офицерлерге сабақ берді. Ал-

маты жоғары әскери командалық 

училищесінде, Алматы Жоғарғы пар-

тия мектебінде қызмет етті. Кейін 

Б.Момышұлы атындағы республикалық 

әскери мектеп-интернаттың бастығы 

болды.

Мемлекеттік қорғаныс комитеті 

т
рағасының кеңесшісі, ҚР Президенті 

аппараты мен Минстрлер Кабинеті 

жанынан құрылған Қорғаныс б
лімінің 

ж е т е к ш і с і ,  М и н с т р л е р  К а б и н е т і 

жанындағы Мемлекеттік  аттеста-

ция комитетінің арнаулы мәселелер 

ж
ніндегі бас сарапшысы, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің аппаратында қорғаныс және 

қауіпсіздік мәселелер ж
ніндегі кеңесші 

қызметін атқарды. >скери қайраткер 

180-ге жуық ғылыми еңбектің авто-

ры. «КСРО Қарулы күштерінде Отанға 

қызмет еткені үшін» орденімен, к
птеген 

медальдармен марапатталған.

Туған еліне адал қызмет еткен 

ардақты азаматтың есімі ешқашанда 

ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС

Ким Серікбаев ағамызды бүкіл ел біледі. 

>скери салада еңбек етіп, ұлтына қызмет еткен 

тұлға. 3те адал, жанашыр еді. Халықтың орта-

сында жүрді. Қоғамдағы к
птеген мәселелерді 

к
теріп, оның шешілуіне атсалысқан азамат. 

Жалпы айтқанда, айтқанын билік тыңдады, 

халық ол кісіге сенді. Зейнеткерлік жаста болса 

да қоғамнан алыстаған жоқ. Қай жерде жүрсе 

де 
з орны, салмағы бар еді. Ағамыздың ара-

мыздан кетіп қалғаны бәріміз үшін 
кінішті. 

Қоғам үшін ауыр қайғы деп ойлаймын.

Отбасына, туған-туыстарына ауыр қайғыға 

ортақтасып, к
ңіл айтамын. 

Нұртай САБИЛЬЯНОВ

Тәуелсіз еліміздің әскери саласы 

үшін бұл орны толмас қаза. Ол кісі 

алдымен ғалым еді. Үлкенді-кішілі 180 

кітап пен ғылыми еңбектердің авторы. 

Оның ішінде теориялық 
те маңызды 

мәселелер де бар. Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында «>скери доктор-

инаны» жазуға  атсалысты. Бауыржан 

Момышұлының әскери-тактикалық 

тәсілдерін зерттеді. Баукеңді пір тұтты. 

3зі де Баукең секілді адал ғұмыр 

кешті. Атақ, мансапқа қызықпады. 

Сондықтан біз оны үлгі тұттық. Жа-

старды тыңдай да, шыңдай да білді. 

Мен де ағамыздың шапағатын к
рген 

жандардың бірімін. Ауған соғысы 

ардагерлерінің мәселесінде де ағамыз 

бізбен бірге жүрді. Ел ағасы ретінде 

бірлікке шақыратын. Жоқ-жітікке 

жанашыр бола білді.

3те к
п шәкірт тәрбиеледі. Жазған 

еңбектері, дәрістері бәрі-бәрі күні 

ертең зерттелетіні анық. Сағадат 

Нұрмағамбетов, Қасым Қайсенов, 

>зілхан Нұршайықовтармен үзеңгілес, 

пікірлес жүрді. Елеулі еңбегінің 

бірі – бүгінде еліміздегі жиырмадан 

астам генерал Ким Серікбаевты ұстаз 

тұтады. Сондықтан да генералдардың 

генералы атанды. 

Қош болыңыз, жаны жайсаң жақсы 

аға! Халқыңыз Сізді ұмытпайды!

Бақытбек СМАҒҰЛ

Қазақ әдебиетінің классигі ,  Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, ақын Есенғали >бдіжаппарұлы 

Раушанов дүние салды.

Бір 
зі бір мектепке айналған қаламгер қажыр-

қайратын қазақ елінің 
ркендеуі мен дамуына, қазақ 

әдебиетінің мазмұнын байытуға жұмсады.

Есенғали >бдіжаппарұлы 1957 жылы 5 қазанда 

Қарақалпақстан жерінде 
мірге келген. Кейін 

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінт
бе 

 ауылында мектеп бітіріп, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың журналистика факультетін тамамдаған.

Оның қаламынан туған «Бастау», «Келінт
бе», 

«Шолпан жұлдыз туғанша», «Ғайша бибі», «Қара 

 бауыр қасқалдақ», «Періштелер мен құстар», «Бозаңға 

біткен боз жусан», «Құстар біздің досымыз», «Амал 

деген айыңыз» кітаптары әдебиеттің жаңа с
зі ретінде 

бағаланып, қазақ 
леңінің жаңа сапалық деңгейін 

айшықтаған шығармалар болды.

«Жалын» және «Арай» журналдарында поэ-

зия б
лімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, «Білім 

және еңбек» («Зерде») журналының бас  редакторы 

қызметтерін атқарды. Ұзақ жылдар «Жазушы» 

баспасының директоры болды.

3збек классигі Хамза Ниязидің 
леңдерін, 

орта ғасырлық тарихи-танымдық жәдігер «Темір 

жарғыларын» қазақ тілінде с
йлетті.

Сонымен қатар ақын 
леңдері ағылшын, француз, 

неміс, араб, қытай, испан, орыс, литва, болгар, чех, 

украин, 
збек, қырғыз тілдеріне аударылды.

Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының және 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты. 

Мәскеуде 
ткен жас ақын-жазушылар фестивалінің, 

с о н д а й - а қ  ш ы ғ а р м а ш ы л  ж а с т а р д ы ң  « Ж і г е р » 

фестивалінің тұңғыш лауреаты. Қазақстан Республи-

Байқатып бір сұмдықтың басталғанын,

Қайда ұштың, қара бауыр Қасқалдағым?

Сен едің арқа сүйер артымдағы,

Қашалған қара 
леңнен тас қорғаным. 

Қайғының қалың бұлты әлі қаптап,

Жылжиды алға қарай 
мір аттап.

Отырмын қара 
леңді жұбата алмай,

Жылаған дауыс айтып, сені жоқтап.

Асқар тау, байтақ далаң күңіренді,

Жылатып жүрегі бар тірілерді.

Ұрпақпен табыстырып сені іздеген,

Жасайды жетім қалған жырың енді...

Несіпбек АЙТҰЛЫ

Ақ кемедей ақша бұлтқа шым батқан

3тті Есағам, кетті 3лең…

Бүгін маған қара хабар тыңдатқан

Телефонды жек к
рем!

 

Жек к
ремін,

Жағдайым жоқ ұғатын

Аяп, к
ңіл айтқанды,

Ақындарға қазанама шығатын

Газеттер мен сайттарды.

 

«К
з жасыңды т
ге берме сен енді…»

Жұбатады кәрі іңір.

Жазбасыншы «ақын 
лді» дегенді,

Оқымаймын бәрібір…

 

3зімді алдап, 
тірікпен достасып,

Мен отырмын түн ішіп.

Бір қызғалдақ бағбанымен қоштасып,

Жылап жатыр бүрісіп…

 

3мір солай мәңгілікке бұрылмақ,

Қалғаны – тек бос ұран.

Құс атаулы қона алмай жүр шырылдап,

Айырылып досынан…

Гүлнәр САЛЫҚБАЙ

Қайдан білейін,

ғұмырда бір сәт қуанды ма, әлде кейіді ме,

Қана алды ма елдің мейіріне?!

Ертемен айтып,

ебіл де дебіл еткенің немене біздерді,

Есенғалиы жоқ, ей, дүние?!

 

Біз жылағанда сен орамалыңды алып жетпеп пе ең,

3ткен түн қалай текке 
ткен?!

Ебіл де дебіл ал, жыла енді,

ал, жыла,

Есенғалиы жоқ к
ктем!..

 

Есенғалиы жоқ Алматы!

Шула қайыңдар,

жыр тілеп,

Шулаңдар таулар, дүниенің жанын сілкілеп,

Қайсыңа барып к
ңіл айтайын,

беу, дүние-ай,

3леңнен бүгін құстар ұшады дүркіреп!

 

3леңнен бүгін құстар ұшады қаңқылдап,

Аспандайды олар даңқыңды ап,

…Қарайлауменен қалған да 
мір 
теді-ау, к
ке,

енді бұл,

Қайсыбір тұстан шыға келер деп жарқылдап…

Ерлан ЖҮНІС

***

Уа, к
шті!

Жалғаннан Есенғали ағам к
шті!

Ол дағы нар құлжадай аран кешті!

Пір Бекет, Абай-әруақ ертіп келген

Жетектеп жүре берді тәмам к
шті…

 

Уа, к
шті!

К
шті деймін Есен ағам,

Сумиып қала барды к
се-ғалам…

Не айта алам, К
кмойнақ-жыр түн ішінде,

Кісінеп: «Ием қайда?» десе маған?..

Светқали НҰРЖАН

Терісіне тер сіңбей,

О да кетті мына жерді жерсінбей.

Біздің ел де қызық ел ғой, жүретін

Жетесізі– жетелісін теңсінбей!

 

Кетті ол…

Құсын талай қимай ұзатқан,

Қар жастанып, түскен небір мұзарттан.

Жүре бермей к
рінгенмен ұстасып,

(Жолы болғай!),

Кетіп қалды бұ жақтан.

 

Сонда отыр ғой Алашыңның асылы.

Алшысынан түсіп күнде асығы.

Онда миын ашытатын ешкім жоқ,

Осында ғой дүниенің пасығы?

Сасығы…

 

Сыңғырлаған сиқырлы оның күй – іші,

Періште мен періштенің сүйісі!

Келмейді ғой біздің мына мұрынға.

О жақтағы ұжмақтың иісі?

 

К
п ел бізде дәмелі сол ұжмақтан,

Мағжандарын 
з қолымен ұзатқан?!.

…Жүре бермей бір иісті иіскеп,

Меніңше, тез кету керек бұ жақтан.

Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

ҚАЙДА ҰШТЫҢ?

ӨТТІ ЕСАҒАМ...

ЖЫР ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕГЕН ӘЛЕМ

БАУКЕҢДІ ПІР  ТҰТТЫ

ТЕАТР ӨНЕРІНІҢ ХАС ШЕБЕРІ

ӨНЕРДІҢ ӨЗ ӨКІЛІ ЕДІ

ҰЛТЫНА 
ҚЫЗМЕТ ЕТТІ

БЕУ, 
ДҮНИЕ-АЙ...

КЕТТІ ОЛ...

Белгілі театр және кино актрисасы, 

Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген артисі Ғазиза Мәкешқызы 

>бдінәбиева жетпіс үш жасқа қараған 

шағында дүниеден 
тті.

Ғазиза >бдінәбиева 1948 жылы 

Қызылорда облысы Сырдария ауда-

нында туған.

Қазақ Ұлттық консерваториясының 

(бұрынғы Алматы консерваториясы) 

Актерлік шеберлік факультетін бітірді.

Консерваторияның 4-курсында 

оқып жүріп, Ғ.Мүсірепов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық ба-

лалар мен жас
спірімдер театрына 

қабылданды. Мұнан соң М.>уезов 

а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 

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


нер к
рсетті. 1994 жылдан бастап 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 


нер  академиясында  «Актерлік 

шеберлік» мамандығынан дәріс оқиды. 

1970 жылдан театрлан дырылған 

қойылымдарға қатысып, к
рермендер 

есінде әртүрлі кейіпкерлер р
лімен 

қалды. Ол Б.Майлиннің «Шұғасында» 

Ш ұ ғ а ,  Ш . А й т м а т о в т ы ң  « А р м а -

ным, >селімде» >сел, А.Чеховтың 

« Ш а ғ а л а с ы н д а »  А р к а д и н а , 

М.>уезовтің «Қарак
зінде» М
ржан, 

Р.Мұқанованың «Мәңгілік  бала 

бейнесінде» Кәләй, С.Балғабаевтың 

«Ғашықсыз ғасырында» Райхан, т.б. 

р
лдерді ойнады.

Актриса қазақстандық телек
-

рермендерге  ең  алғаш отандық 

«Тоғысқан тағдырлар» телесериа-

лы арқылы танылды. 2005 жыл-

дан Қазақстан кинематографистер 

одағының мүшесі. 

3нер саңлағы қажырлы еңбегі арқа-

сында «Парасат», «Құрмет» орден-

деріне, к
птеген медальдарға ие болды.

Талантты 
нер иесінің жарқын 

б е й н е с і  е л  ж а д ы н д а  ә р д а й ы м 

сақталады.

«Қазақ газеттері» ЖШС

Қазақ  
нерінің тағы бір жарық 

жұлдызы ағып 
тті.

Ғазиза >бдінәбиева 
тті 
мірден.

Иә...

Ғазиза десе, дегендей еді!

3ткен ғасырдың жетпісінші жыл-

дары Республикалық балалар мен 

жас
спірімдер театрының сахнасынан 


зінің алғашқы дебюттік р
лдерімен жарқ 

етіп к
рінген жас актрисаның аяқ алысы 

к
рермен к
пшілікті қалай баурағаны 

жадымызда. Ғазизаның ұлттық реңге бай 

қайталанбас дауысы, сахнаны еркін кезіп, 

ұшқан құстай қалқып жүретін ғажайып 

сұлу қимылы, айналасына нұры мен 

шуағын шашып тұратын қою қара к
здері 

зал мен сахна арасына бір сиқырлы байла-

ныс орнататын... «Біздің Газик партнерін 

жеп қояды ғой. Жеп қояды! Дауысынан 

жусанды даланың иісі аңқып тұрады. 

Пай-пай! Жанып тұр ғой, жанып тұр!» 

деп сұқтана қарап, сыншыға тән бағасын 

айтатын еді >шірбек марқұм.

Ғазизаның жайма-шуақ күлкісі 

мен әріптестеріне деген адал с
зі, 

бауырмалдығы, кезекті жерінде кесіп 

айтар мінезі 
мірде де, 
нерде де тауын 

асқақтатып тұрушы еді. Актрисаның 

ізденімпаздығы мен талант жаратылы-

сы арасындағы терең тамырлы байла-

ныс әр сомдаған бейнесінен аңғарылып 

тұратын. Театр 
нерінде үздіксіз айтылып 

келе жатқан ой мен с
здің, қимыл мен 

әрекеттің үйлесімін танытар пластика 

дейтін ұғым бар. Ғазизаның пластика-

сынан 
нер мен 
мірдің табиғи бірлігі 

айрықша к
зге түсуші еді... Оның жүрісі 

мен тұрысынан, әрбір мимикасы мен 

реприкасынан бастап, қомақты монолог-

тарына дейін ұлттық ойлау мен ғаламдық 

пайымдаудың үйлесімі айшықталып 

тұратын. Сәбира Майқанова, Бикен 

 Римова секілді ұлы актрисаларымыздың 

ана дәуірдегі жалғасындай елестейтін. 

Ертеректе театрсыз таңымыз атып, 

кешіміз батпайтын 
ткен ғасырдың 

жетпісінші жылдарында менің тұңғыш 

пьесам – «Шырақ жанған түнде» Ғазиза 

Нұргүл есімді бас кейіпкерімді ойнады. 

Ежелден келе жатқан «үштік» айналасы-

нан 
рбитін драмалық конфликті. Сағын 

дейтін кейіпкерімді Досхан, Таңат деген 

кейіпкерімді Нұрқанат ойнады. Қырық 

т
рт жыл бұрын! Бүгінде қазақ 
нерінің 

бір-бір алтын тіреуіне айналған театрдың 

үш бірдей тарланбоздарының жап-жас 

кездері. Қоюшы-режиссер – Вениа-

мин Ким: «Ғазиза, мықты актрисасың. 

Саған қояр жалғыз талабым бар. Салмақ 

тастау керек!» деді... 3нер десе, 
зегін 

суырып беруге әзір тұратын хас дарын, 

сенсеңіздер, бас-аяғы  бір айға жетер-

жетпес мерзім ішінде салмақ тастап, сы-

лынып шыға келді... Кейін талай Нұргүлді 

к
рдім. Бірақ Ғазизаның Нұргүлі мен 

үшін ерекше ыстық болды...  Ғазиза 

сомдаған Нұргүл талай-талай театрсүйер 

қауымның жүрегін жаулады...

Иә...

3з дәуірінің 
рісі б
лек 
згеше 
нерін 

сомдаған, қазақ театры мен қазақ ки-

носында ешкімге ұқсамайтын 
зінің 

айқын қолтаңбасымен даралаған сұңғыла 

таланттың бір спектакльден екінші бір 

спектакльге ауысып отырып, қалай 
скені, 

к
рерменінің к
кейінен шығар кесек-ке-

сек бейнелерді қалай сомдағаны жадымыз-

да... «Елу жылда – ел жаңа...» дейді. Күндіз 

– күлкісін, түнде ұйқысын шектеп жүріп, 

ұлт театрының 
рістеуіне  
мірі мен ма-

хаббатын 
лшеусіз арнаған, қылдырықтай 

нәзік қыздан айбынды даланың адуынды 

Анасы – Таңқабикеге дейін к
терілген, ұлт 

театрына ондаған кесек бітімді образдар 

галереясын алып келген аса к
рнекті 
нер 

шебері Ғазиза >бдінәбиева 
тті дегенге 

к
ңіл сенер емес... 

3нері де, 
зі де 
згеше еді...

Адам таңдамайтын тізгінсіз тажал 

арамыздан Алаш жұртының тағы бір 

жұлдызы жарық, жаратылысы б
лек, 

табиғаты таза 
згеше бітімді ірі 
кілін 

алып кетті. Қазақ сахнасында Ғазизаның 

үңірейіп тұрары анық. 

Рухың пейіш т
рінде шалқысын!

Бақұл бол, аяулы Ғазиза! 

Жатқан жерің жайлы болсын, театр 


нерінің хас шебері!

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

Ғазиза апамыз саналы ғұмырын қазақ 


нері мен руханиятына арнаған адам. 

Алдыңғы буын аға, апаларымыздың тәлімін 

к
рген, солардың дәстүрін бүгінгі ұрпаққа 

жеткізген тұлға. Ғазиза апай қай жанрда болса 

да кейіпкер бейнесін жан-жақты аша ала-

тын еді. Ол кісінің есімі театр тарихында 
зі 

сомдаған р
лдерімен мәңгі сақталып қалады. 

Театрмен қоса, кинода да к
птеген р
лдер 

сомдады. 

Екеуміз к
птеген спектакльде әріптес бо-

лып ойнадық. Бір-бірімізді ыммен ұғатынбыз, 

қас-қабағымызбен түсінетінбіз. Жаны сондай 

нәзік болды. 3те сезімтал еді. Ғазиза апам 


зіне Сәбира Майқанованы пір тұтты. Соңғы 

екі жылда сомдаған кейіпкерлердің к
бі сол 

Сәбира апа ойнаған р
лдер еді. Ол кісінің 

аруағына сыйынып, ас та берді. 3зі сондай 

үлкен тұлғалы ана бейнесіне к
терілді. Күліп 

отырып жылай салатын да, жылап отырып 

күле салатын. Ақк
ңіл, мейірімді болатын.  

Мына бір індет кезінде дұрыстап театр дан 

шығарып сала алмағанымызға да 
кініп 

отырмыз. Ғазиза апамыздың қазасы барша 


нер адамдарына ауыр тиіп отырғаны с
зсіз. 

Сондықтан туыстарымен қоса, әріптестеріме 

де к
ңіл айтамын. Жаны жаннатта болсын.

Бекжан ТҰРЫС, 
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері

Ұйқым келмейді. Кеше ғана кеңістікте еді, енді 

бүгін уақыттан – тыс, жұлдыздардан – сырт, мәңгілік 

жолында тамұқ пен ұжмақ еліне қарай бет түзеп, кетіп 

бара жатыр, қайсысына бұрын жетеді екен... поэзиясы 

пейіштің бағындай еді, с
зі саф алтын, ойы сафпир, 

жақұт, құлама жартастан қиып алғандай тау тұлғалы.

«Қарашы, әлем с
йлеп тұр жыр тілінде».

Есаға асқақ еді. Қай ауылда туса да жарасады. 

Қазақтың перзенті, алаштың ұлы, к
кірегі даңғыл. 

К
ңілі – жүйрік.

«Тамыз келді, от құшақ, ыстық ерін».

Жыры тылсымның елшісіндей еді.  Жария 


леңдерінің құпиясы – тереңде, жұмбағы биікте 

болды.

3зімдікі деп жазды – қара орман халқына қалды. 

О дүние туралы қалам тартқаны о дүниеге кеткен жоқ, 

бұ дүниеге орнықты. 

3зімен 
мір бойы бірге жүрген тілектес, мұраттас 


леңдерін тастап, 
зі 
тті, кетті, 
лімі қалды, 
леңі 

қалды. 

Кітабы, қазына-байлығы – қалды. 

Бізден тірі аттанды, жаны космоста самғап бара 

жатқан шығар. Шексіз ғарыштың қай жерінде жүреді 

екен... күнгейді біз жайлағанда, олар к
леңке жақта, 

біз қараңғылыққа батқанда, олар жарық ішінде бола 

ма екен.

>йтеуір, адам жаны, нәсіл рухы 
лмейді дейді. Рас 

шығар... онда бәрі тірі.

Ақын с
зі – мәңгі, таңбаға түсіріледі, тасқа басы-

лады, жұрттар оқиды, тас сынса, қираса, таңба бар, ол 

– белгілер, түсінік қамтыған белгілер, тастағы таңба 


шсе, санадағы таңбалар жадта сақталады. 

Жад кең мағынасында – адамзат мәдениеті. 

 Тезаурус.

«3гей шешенің 
рмегін

Үзе қашатын жетпегір».

немесе

«Тым бақытты боп кеттім бе, тәңірім, осы жаз,

Не болар екен аяғы?!».

Аяғы белгілі болды – түн ақты (Асқар Сүлейменов) 

– кейін.

Жұлдыз ақты. Бұрын.

Дидар АМАНТАЙ

Ким СЕРІКБАЕВ

Ғазиза ӘБДІНӘБИЕВА

Есенғали РАУШАНОВ

касы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Парасат», 

«Құрмет» ордендерінің иегері. Қазақстанға еңбегі 

сіңген баспа қайраткері. Ш.Есенов атындағы Ақтау 

техникалық университетінің құрметті профессоры.

Соңына маңызды мол мұра қалдырған қаламгер 

есімі мәңгілік халық жадында болады.

«Қазақ газеттері» ЖШС
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« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  Г А Л Е Р Е Я С Ы

Біздің ауылдағы ораза айы

«ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ» 
МОНУМЕНТІ немесе «жеті келіншек»

Р

«Қазақ хандығы» монументі Тараз қаласының батыс 
қақпасынан кіреберісте орналасқан еңселі ескерткіштің бірі. 
Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына арналып 
салынған монумент алыстан мұнартып көз тартатын көркем 
құндылықтың бірі саналады. Тәуке хан көшесінің бойындағы 
қаланың ең көрікті алаңдарының бірінде орналасқан мону-
мент «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы 
аясындағы еліміздің өңірлік қасиетті нысандар тізіміне енген. 

Осыдан отыз жыл бұрын еліміз егемендігін алды да, отыз күн ораза ұстау пары-
зымыз да ортамызға оралды.  Әрине, Кеңес Одағы кезінде де ата-апаларымыз 
ауыз бекітіп,  тіпті өз үйлерінде намаздарын да оқып жатты. Алайда дінді ұстануға 
жаппай еркіндік берілгені азаттықтың ақ таңы атып, Тәуелсіздік Туы тігілген соң ғана 
мүмкін болғанын ешкім жоққа шығара алмас. 

ас, біз ақын-
жазушыларымызды, 
әншілерімізді бір 
кісідей білеміз, ал 
суретшілерімізді көп 
біле бермейтініміз де 
жасырын емес. Алдағы 
уақытта «Ана тілінің 
галереясы» айдары ая-
сында сол олқылықтың 
орнын (егер солай деп 
қабылдасаңыз) толты-
ру үшін қазақ бейнелеу 
өнерінің ірі тұлғалары 
мен олардың үздік 
туындыларының 
мазмұны жөнінде 
қысқаша баяндап 
отырмақшымыз.

«Өз туған ошағыңнан алыста, өзге өлкеде жүріп өнеріңді өрістету мүмкін емес. 
Шынайы өнер еш боямасыз, өз топы рағынан ғана тамыр тартады, топыраққа 
тартып туады екен.»

Орал Таңсықбаев

«Қазақ хандығы» мүсіндік композициясы ақ мәрмәрдан 

жасалған 27 метрлік стелла және оның екі жағында екі хан – 

Керей мен Жәнібек тақта отыр. Хандықтың алғаш осы 
ңірде 

құрылғандығы туралы Жарлық етіп жатқанын білдіретін белгі 

– ол Керейдің қолындағы қағаз бен қалам. Ал Жәнібектің 

қолындағы найзасы мен тізесіне қойған қылышы оның қайрат, 

қажырын, ерік-жігерін к
рсетеді.

Керей мен Жәнібек хандар – Қазақстан тарихындағы аты 

аңызға айналған тұлғалар. 3здерін «қазақ» деп атаған халықтың 

шығу тегі және жаңа мемлекеттің тарихи аренаға к
терілуі осы 

екі ханның атымен тығыз байланысты. Керей мен Жәнібек 

Қазақ хандығының негізін қалаушылар ретінде тарихқа енді. 

Қазақ хандығының қашан, қай жерде құрылғандығы ж
нінде 

нақты дерек беретін, Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и 

Рашиди» еңбегінде, Дешті-Қыпшақты билеген >білқайыр 

хандығынан б
лініп шыққан Жәнібек пен Керей сұлтандар 

бастаған қазақ халқы Моғолстанның батыс б
лігіндегі Шу 

бойы мен Қозыбасы 
ңірі аралығына келіп қоныс тепкендігі 

баяндалады. Жалпы Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін 

бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтік-экономикалық 

және этно-саяси үдерістердің заңды қорытындысы еді.

Керей мен Жәнібектен бергі иісі қазақ хандарының бәрі 

тарих сахнасынан ойып тұрып орын алатын қуатты мемлекет 

құруды армандады. Қазақтың кеудесіндегі үміт оты бірде лау-

лап, бірде 
шудің аз алдында тұрса да с
нбеді. >р қазақ қасық 

қаны қалғанша арпалысты, тәуелсіздіктің туын құлатпауға 

тырысты. Ақыры Алаш жұрты азат ел болып, 
ркениет к
шіне 

ілесті.

Тараз 
ңірінде, Талас пен Шу 
зендерінің бойында Керей 

мен Жәнібек Қазақ хандығының негізін қалаған еді. «Қазақ 

хандығы» монументінің осы 
ңірде орналасқаны да кездейсоқ 

емес. Ескерткіш Тараз қаласының 
зіндік символы ретінде 

алыстан келген қонақтарға тарихтан сыр шертеді. 

Н.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

BСЕМБЕКТІҢ BЛЕМІ
 

1992 жылдар ғой. Отыз күндік оразаға 

біздің ауыл адамдары да оң к
зқарас 

таныта бастаған еді.  Ол кезде ауыл 

ақсақалдары, жасы үлкендер, ақ жаулықты 

апалар баршылық. Шағын екі к
ше 

бойындағы 24 түтіннен 7-8 үй (оншақты 

адам) ауыз бекітетін. Аталарымыздың да 

мінезі әртүрлі еді. >сембек к
кем сақалды 

КСРО кезінен қалың 
сірген кісі. Нама-

зына да берік. Анау-мынауға к
не қоятын 

к
ңілшектің қатарынан емес. Сол жастай 


сірген сақалының арқасында барған 

жерінде біраз сый к
ргенін айтып оты-

рар еді. Ауылға үлгі боп дін ұстап жүрген 

>секең қарияның кейбір қылықтарын 

түсіну қиын еді. Мектеп жасындағы бала 

кезіміз ғой. >секең жалғызілікті адам. 

Ескілеу қараша тамда салт тұрды. Аздап 

мал ұстады. К
ршілері ол кісіні үнемі 

дәмге шақырып тұратын. Ауызашар да 

ол кісі келмей басталмайтын. Сондайда 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТУЫНДЫЛАРЫ

АЙЛАРДЫҢ  СҰЛТАНЫ – РАМАЗАН   

Араға ұзақ жылдар салып Орал  Отанына 

оралды. Алматыдағы бұрынғы  Гоголь атындағы 

к
ркем-сурет учили ще сіне КСРО-ның халық 

суретшісі, Орта Азия мен Қазақстаннан 

шыққан сол кездегі одақ бойынша тұңғыш 

суретші-академик Орал аға Таңсықбаев есімі 

берілді. 3мірінің бар қызығы мен қиындығын 


збек ағайындар арасында 
ткізген Оралдың 

аты тым алысқа кетіп, әлемдік мәдениеттің 

марқасқаларының біріне айналды. 

...Жүрек жұдырықтай ет, ұйыған қан. 

Адамға тән жүректің қысқа кеспірі, меди-

циналық,  анатомиялық түсініктемесі 

осы. Ал суреткер жүрегі ше?.. Мысалы, 

Таңсықбаевтың жүрегі қандай болды екен 

деп ойлайсың кейде. Кілең бір к
кейкесті 

күйлердің табиғаты секілді әсершіл, к
ңіл бо-

сатар әсем туындылар жазған осы бір кісінің 

жүрегі 
не бойы сыздап, ұйып, толқындайын 

тулап 
ткен секілді. Мұхит асып кетпесе де, 

туған жерден жырақта бар ғұмырын 
ткізу 

басқа-басқа, суреткер адамға оңайға түспесе 

керек. Суретші картиналарын к
рген сайын 

бітімі б
тен осындай бір жай сыр ашатын-

дай к
рінеді. Оның санасы сағынышпен 

сарғайғандай. 

Орал аға елге жете алмай қалды, 
мірі 

шетте 
тті деп аса бір уайым жеудің де қажеті 

жоқ, әрине. 3збек 
зағалығын танытты, аты 

алысқа кетті. Бәлкім сыртта жүріп, сағыныш 

күйін бастан кешпеген адам ел мен жердің 

қа дірін білмейтін шығар. Бәлкім суретшінің 

шал қар шабытының қайнар к
зі де осындай 

бір жағдайлардан бастау алды ма екен? 

Орал ағаның «Ғашықтар әні» немесе «Жеті 

келіншек» (суретте) картинасына ден қойсаңыз 

жоғарыдағыдай ой ұшқынының бәріне жауап 

айтатын тәрізді. Сыршыл лиризм мен шынайы 

реализмнің тоғысынан туған туындыдағы ой 

мен сезімнің шарпысуы, керім салдай сағы-

ныш самалы тал бойыңызды желпіп 
теді. 

Адамның сұлу сезімінің ең шынайы к
рінісін 

ән ғана жеткізе алса, мына картина сондай 

саздылығымен сол міндетті тым асыра орын-

дап жібергендей. 

«Жеті келіншек» – кешегі күндей күркіреп 


ткен соғыстан оралмаған жеті жігіттің жеті 

жарының жүрек жыры. Ұлы суреткердің анасы 

Қалипа ғажайып әнші, әңгімеші, сыбызғышы 

болған екен. 1947 жылы жазылған «Жеті 

келіншек» сол Қалипаның құрбыларының, 

шешелеріміздің ойға оранған жиынтық  образы. 

«Жеті келіншек» – атамекенге деген сағыныш 

сазы.

Сағыныш дегеннен туындайды. Тағдыр дың 

жазуымен бе, әлде қолдан жасалған әрекеттің 

әсерімен бе топырақтан алыстап кеткен сурет-

кер қай қиырда жүрсе де, ата жұртын аңсаумен 


тетін аруана секілді. Орал аға Таңсықбаевтың 

жүрегінде де к
з жұмғанға дейін сол сағыну 

мен аңсау жатқаны анық. Сондықтан бе екен 

оның даласы мен тауларының асқақ, әнші 

болып келетіні. «Үнемі сағынып жүретін 

суреткерлердің туындыларында саз сарыны 

басым келіп жатады» дейтін зерттеушілер та-

нымын осы жолы да к
кірекке тоқып аласыз.

Орал аға елді сағынғанда Мұхтар досы ның 

портретіне екі к
зі боталап, ұзақ-ұзақ қарайды 

екен. Сағыныш сазы кеудесін кернеп кеткенде 

досының қоңыр даусын есту үшін телефон 

шалып, ынтызар к
ңілін білдіретін к
рінеді. 

Қазақтың тауы мен даласын сағынғанда к
з 

алдына Қастеевтің картиналарын елестетіп, 

Құрманғазы күйлерін сағаттар бойына үнсіз 

отырып, тыңдайды екен. Мұндай сәтте ойын 

б
лген кісіні жақтырмаған деседі. 

Тауларының аласасы жоқ, даласы әнші 

оның картиналарына қараған сайын кең дүние 

құшағын ашып сала береді.  

С.КDРКЕМБЕК

>сембек қария 
зінен-
зі отырып: «Е, 

Алла!» деп айқай салатын еді. Ондайды 

күтпеген қасындағы кісі селк ете қалатын. 

Ол, ол ма? «>не, аруақ келді. Сендерге 

к
рінбейді, маған к
рініп тұр. Ырыскелді, 

әкең келіп тұр, әне» дейді. Ырыскелді 

ағамыз да қызба. «Келсе қайтейін?!  Жастай 

жетім 
стім. Енді 
зім де орта жасқа 

келдім. Енді неменеге келеді?» дейді. Бұл 

к
рініске иманы берік атамыз к
ңілденіп, 

күліп қойып: «Біздікі б
лек» дейтін. Ауыл 

адамдары да: «Сіздің дініңіз неге б
лек?» 

деп сұрамаушы еді. Кейіннен ислам дінін 

ұстанушылардың 
зі бірнеше ұстанымға 

б
лінгенін естідік. Сол кезде >сембек ата 

«Біздікі б
лек» деген с
зді бекер айтпаған 

екен деп те ойлайтын едік. Осыдан т
рт 

жылдай бұрын >сембек ата жарықтық 

90 жасқа қараған шағында 
мірден озды. 

Емдік ш
ппен шатастырып, улы ш
п ішіп 

қойыпты. >йтпесе, атамыз әлі тың еді. 

Бәлкім әлі де біздің алақандай ауылда ауыз 

бекітіп жүрер еді!..

ҚҰДЫШҚА ҚАЛЖЫҢ
 

Жағдайға бейімделгіш кісілер болады 

ғой. Ел еркіндігімен бірге дініміз қайтадан 

жанданғанда Құдыш ағамыз ауылдың 

кішігірім молдасы болып шыға келді. 

Бұрын мұғалім, электр маманы болып 

ел қатарлы еңбек етіп жүрген ағайдың 

бір-ақ күнде құбылаға бет бұрып, ізгі 

жолды ұстанып кеткені ауыл адамда-

рын таңдандырды. Қазіргі 
лшеммен 

ойласақ, таңданатын түгі жоқ. Бірақ ол 

кезде  ауылда екі-үш ақсақал, әжелерден 

басқа сәждеге бас қойған кісіні ешкім 

кездестіре алмайтын. Ал Құдекең әр үйге 

құран оқуға шақырылып, молдалыққа 

маманданып алды. Жиенқұл деген әзілге 

ұста, с
зге тапқыр, кезінде кеңшарда 

трактор бригадасының бригадирі болған 

кісі бар еді. Иманды болғыр. Сол кісі ауыл 

адамдарына: «Мына, Құдыш жарады. Мен 

бұл жігіттің ауылдың бас имамы отырған 

жерде азан шақырып, сол үлкен молда-

лармен бірге намаз оқығанын к
рдім» 

деп құран аятының бір-екі жолын тілін 

бұрап, 
згертіп айтып, бәрімізді күлдіруші 

еді. Ондайда Құдыш «молда» қуанып, 

қопаңдап қалатын. Мақтағанды кім жек 

к
рсін. 

Отыз күн оразадан кейінгі айттың кезі. 

К
шеміз арқа-жарқа айттап жатыр. Құран 

оқушы – Құдыш. Маңдайымызға біткен 

жалғыз «молдекең» Жиенқұл, Оңғар, >ден 

к
келердің үйіне айттап кіргенде ұзақ 

сүреден оқып, к
пшілікті к
п күттіріп 

қойса керек. Батаны да жұрттың қолы 

талғанша толғап, ұзақ айтыпты. Содан 


з үйіне кіргенде: «Дәмнен алыңыздар. 

Құранды соңынан бағыштаймыз» депті. 

Сонда алдыңғы үйлердегі жағдайға әрең 

шыдап жүрген Жиенқұл к
кем:

– Қарағым, Құдыш, с
йтші! – деп 

дастарқанға қол созған екен. 

ЗАМАНДАСТАР

Несіпбай, Сағат (сылтып басатын) 

к
келер, Керімбала, Күлзада, Жапсаркүл, 

Күләш, Дәмет, Орынкүл, Күлбала, Қанаш 

апалар, Тәттігүл әпкем ораза ұстаушы 

еді. Тәттігүл әпкем мен Тұрсынбай жез-

дем бізге к
рші тұрды. >пкеміздің ораза 

кезіндегі қызықтары к
п. Рамазан айы 

кірген күні таңертең сәресі ішіп, ауыз 

бекітіп, онысын ұмытып кетіп, түске  таман 

шай ішіп отыр дейді. Терлеп тепшіп. Оны 

Тәтті әпке 
зі күлдіртіп, қызықтырып 

әдемі айтушы еді.

Біздің ауылда Сағат есімді екі кісі бол-

ды. Бірін аяғын сылтып басатынына қарап 

ақсақ Сағат, екіншісін қызыл шырайлы 

Сағат дейтін. Аяғын сылтып басатын 

Сағат к
кем ақындығымен аты шыққан 

Несіпбай қариямен к
рші. Үй арасында 

үй жоқ. >ңгімесі, сыры да бір. Бірге ауыз 

бекітеді. Несіпбай ақынның бір аяғы 

қара саннан кесілген. Бала күніндегі к
з 

жараның кесірі. Сосын 57 жыл балдақпен 

күн кешті. Сол Несекең к
ршісі Сағатқа: 

«>й, ақсақ, қалайсың?» деп амандасу-

шы еді. Оған аяғын сылтып басқаннан 

басқа кемістігі жоқ Сағат к
кем: «Иә, 

дұрыс айттың. Мен ақсақ адаммын» деп 

рақаттанып күлетін. Несіпбай к
кем 

ауызашарға жиналғанда: «Дәмді күттіруге 

болмайды. Шариғатта шақырған дәмге 

намаздың сүннетін тастап, келуге болады 

екен» деп к
шелі, 
сиетті с
здерін айтып 

отыратын. Несекеңнің Керімбала, Күлзада 

замандастарымен қалжыңы керемет жара-

сымды болатын. 

Күлзада апа – бекзат, сабырлы кісі 

еді. Текті әулеттен шыққан. Ол кезде әр 

баласы әр жерде бастық. Бір баласы Алма-

тыда үлкен жазушы. Оған аспандап кеткен 

Сағат к
кем мен Күлзада апам жоқ. Сол 

қарапайым қалыптарында жүрді. Күлекең 

ораза ұстап, ауыз бекітетінін айттық. 

Ауызашардың алдында үйіне барсақ, дәрет 

алып жататын. «>лгі Ерғали айтады. Ана-

шым ораза бекітпей-ақ, қойсаңшы! Жеті 

бала тудың. Жеткіздің. Жаратушы бәрін 

к
ріп тұр емес пе? Жаннаттан орының 

дайын шығар» дейді. Оған: «Қарағым, әзір 

сергек кезімде ұстайын. Құлшылығымды 

жасайын. Алланың әмірі бастыққа да, 

жұмысшыға да бірдей ғой, айналайын» 

деп баламды сабасына түсірдім» дейтін 

жарықтық. 

Несекең 
мірінің соңғы жылында 

ауыз бекіте алмады. Бірақ екі к
шені 

шақырып ауызашар берді. Ораза ұстаған 

кісілер барып отыр. Ол кісі елеңдеп, екі 

адамды ерекше күтті. Ол 
з замандаста-

ры Керімбала, Күлзада апалар еді. Екеуі 

науқастанып сол ауызашарға бара алмады. 

Мұны естігенде Несіпбай к
кемнің к
ңіл 

күйі болмай қалды. Сол күні жадыраған 

жоқ. «Замандассыз қалған шал жетім» 

дегендей, әр кісінің қуанышы 
зінің 

қатарластарымен бірге екенін сол күні 

мықтап түсінген едім. 

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

Талас ауданы

Биылғы пітір садақа мөлшері 

– 420 теңге. Пітір садақаны 

Рамазан айының бірінші 

күнінен ораза айт намазына 

дейін беруге болады.

Мамыр айының 8-нен 9-на 

қараған түні – қасиетті Қадір 

түні

О.Таңсықбаев. «Ғашықтар әні». 1947 ж. 
(Мәскеудегі Шығыс халықтары өнері Мемлекеттік 

мұражайының қорынан)


