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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

КӨРДІҢ БЕ СЕН, БАЯННЫҢ 
ШЫҢ-ҚҰЗДАРЫН?..

ӨМІРДІҢ ҚАДІРІН 
БІЛУ – ПАРЫЗ

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ Бүгінгі санда:

«Ақындық пен 
ұсталық қос 
қанатым...»

Еліктеу мен 
солықтау бақ па, 
сор ма?

«Тұлпар мініп, 
ту алған»

3-бет

7-бет

8-бет

Деректерге жүгінсек, жастар 
ара сында зорлық-зомбылық және 
өзіне-өзі қол жұмсау көрсеткіші 
биыл 30-ға артқан. Осы өзекті 
мәселе, алаң датарлық көрсеткіш 
пси хо логтардың және облыстық 
жас тар ресурстық орталығының 
қыз меткерлеріне ой салса керек. 
Бүгінде өңірдегі 1000-нан астам 
п е д а г о г - п с и х о л о г т ы ң  б а с ы н 
қосып, біліктілігін арттыру кур-
сын ұйымдастыруда. Өңірде зерт-
теу-талдау жұмыстарын жүргізген 
мамандардың дерегінше, биыл 
сегіз айда 230-ға жуық жастың 

күйзелісті жағдайы тіркелген, оның 
ішінде 157-сі суицидке оқталса, 72 
әрекет қайғылы жағдаймен аяқ-
талған. Облыста 2016 жылы жастар 
арасында 369 өзіне қол жұмсау 
оқиғасы тіркелген (228-і оқтал ған, 
141-і аяқталған), 2017 жылы 381 
жасөс  пірім суицид әрекетке бар-
ған. Оның 245-і оқталған, 136-сы 
қайғылы аяқтал ған. Мамандар 
суицидтің нақты себептерінің 85 
пайызы белгісіз күйде қалатынын 
айтады.

(Жалғасы 2-бетте)

түзеп, құбылаңды, өмірлік мұ ра тыңды 
айқындап аласың. Ішкі дүниеңді 
мазалаған ойлар сап  тыйылып, бір 
сәт тыншу тапқандай болады. Ел-
мен бірге өзіңнің де есейгеніңді, 
бұрын байқамай келген дүниелерді 
аңғарып, қадір-қасиетіне тереңірек 
бойлай түскендей күй кешесің. 
Уақыттың ғажайыбына таң-тамаша 
қаласың, бәрі де қас-қағым сәтте 
жаңғырып, өзгеріп жатқандай. Ал-
дымен, Тәуелсіздігімізге мың да бір 
шүкіршілік етіп, сол Тәуелсіздіктің 
арқасында мүмкін болып жатқан көз 
көріп, көңіл сенбестей ғаламаттарға 
ризашылық сезіммен зер салып, 
шаттанасың. Кейбір нәрселердің 
парқына өткен мен бүгінді салыс-
тыру арқылы жетесің. Кеше қалай 
еді? Бүгін қандай? Кеше дейтініміз 
– Кеңес Одағының кезі. Ел салт-
дәстүрінен қол үзіп, тілі мен ділінен, 
дінінен айырылған шақ. Тарихы тәрк 
етіліп, санасы уланған кезең. Соның 
бәрі артта қалды. Бірақ салдарын 
түзеу оңайға соқпасы анық.  Талай 
жылдар керек. Ең бірінші  назар 

аударатын мәселе – бұл руханият 
қой. Осыған Болат Бақауов бастаған 
облыс басшылығы да ерекше мән 
беріп отырғаны қуантады. Мыса-
лы, халықтың көңілін серпілткен 
«Ұлы дала» этнофестивалі аймаққа 
қайталанбас ғажайып рух сыйла-
ды. Киіз үйлер тігіліп, ұлттық құн-
дылықтар өз дәрежесінде ұлықталды. 
Бұрын-соңды мұндай ауқымда 
өткізілген айтулы шараны еске түсіре 
алмадық. Заманында арман болған 
еді ғой, бүгін сол шындыққа айнал-
ды. Ертіс-Баян өңірі ғажайып күйге 
бөленді. Дала төсінде күй күмбірлеп, 
ән шырқалды, жырдан шашу шашыл-
ды. Ең бастысы, өскелең ұрпақтың 
тағылым алуы. Бұл фестивальдің тағы 
бір ерекшелігі – дүниежүзінің алыс-
жақын елдерінен қарға тамырлы 
қазақтардың жиналып, емен-жарқын 
қауышуы болды. 

Айта кету керек, биыл Павло-
дар облысының руханияты ерекше 
жаңғырып жатыр.

(Жалғасы 11-бетте)

Қазақ жазуының тарихында 
күрмегі шешілмей келе жатқан бір 
мәселе бар. Ол – қазақ әліпбиінің 
құрамындағы кірме таңба/әріптер. 
Олардың дыбыс мәні мен жазылым 
емле-ережесіне қатысты пікірталас 
бірде өршіп, бірде саябырсып келе 
жатқалы қашан?! Енді, міне, латын 
әліпбиіне көшу барысында кірме 
таңбалар мәселесі қайта көтеріліп 
шыға келді. Айтуын айтсақ та 
– тыңдар құлақ, жазуын жазсақ 
та – көрер көз таппай, шарасыз 
күйге түсіп отырғанымызда 
«Қазақ әдебиеті» газетінің бірнеше 
санында академик Рабиға Сыздық 
апайымыздың мақаласы жарық 
көрді. Бүкіл ұзақ өмірі мен өлшеусіз 
еңбегі қазақ жазуының тарихымен 
тағдырлас ғұлама ғалымның сөзі 
бәрімізді дүр сілкіндірді. Жоқ, осы 
бір өзекті мәселені жылы жауып 
қоя салуға болмайды екен. Мұның 
шешімін табу, жоқ, шешімін 
профессор Р.Сыздық тауып беріп 
отыр, сол ақиқатты (бар болғаны 
су емес сұу екенін, ми емес мый 
екенін) әліпби санамызға жеткізіп, 
алдымен, өзіміз мойындау, сонан 
соң орыстақы қоғамды мойындату 
– бүгінгі ғылыми ұрпақ алдында 
тұрған сын. Профессордың 
мақаласы бізді де бейжай қалдыра 
алмады, бұрында көп айтқан болсақ 
та, амал жоқ, қайта соғуға тура келіп 
отыр. Академик Р.Сыздық мәселенің 
тарихи-теориялық негіздемесімен 
орфографиялық шешіміне 
барынша толық тоқталған екен, 
біз өз тарапымыздан мәселенің 
фонетикалық дәйектемесін 
қосқымыз келіп отыр.

(Жалғасы 4-бетте)

Биылғы жазғы демалыста ел жаққа жол түсті. Елге барған сайын 
көңіліңді бір ерекше толқыныс билейтіні бар. Балалықтың бал дәурені, 
жалынды жастықтың арынды шақтары өткендіктен бе, әйтеуір көзіңе 
көрінгеннің бәрі таныс, бәрі жылы. Қыл аяғы басқан жеріңе дейін тұла 
бойыңды шымырлатып, туған өлкенің кереметін, тұмса табиғатын жан 
жүрегіңмен, ой-санаңмен сезінесің. Біле білген кісіге туған жер деген 
құдірет қой! Дүние өзгеріп, заман жаңғырып, мың бояуға еніп түрленіп 
жатса да, туған жеріңнің лүп еткен самал желі әлі де сол күйінен 
өзгермегендей әсер қалдырып, сағымдай алға жетелеп, жер-әлемді 
басқаша қырынан танытқандай болады. 

(Jalǵasy. Basy ótken sanda)

Endi bizdiń bastaǵy taǵrıf89 boıynsha qudaı 
taǵala ǵylymdy, raqymdy, ǵadalátti qudiretti edi. 
Sende bul ǵylym, raqym, ǵadalát úsh sıpatbirlán 
sıpattanbaq: ıjtıhadiń90 shart ettiń, musylman 
boldyń hám tolyq ınsanıatyń91 bar bolady. Belgili 
jáýanmártlik92 úsh haslat93 birlán bolar degen 
sıddyq94, kárám95, ǵaqyl96 – bul úshindán sıddyq, 
ǵadalát bolar. Kárám shafaǵat bolar, ǵaqyl maǵlum 
dúr, ǵylymnyń bir aty ekendigi, bular ár adamnyń 
boıynda alla tabaraka ýataǵala táhmın97 bar qylyp 
jaratqan. Biraq oǵan raýaj98 berip gúldendirmek, 
bálkı adam óz halinshe kámálatqa jetkizbek, 
jehátinde bolmaq.

Bular – ez ıjtıhadińbirlán, nıet halıs99 birlán 
izdenseń ǵana beriletin nárseler, bolmasa joq. Bul 
aıtylmysh úsh hasláttiń ıeleriniń aldy – paıǵambarlar, 
onan soń – áýlıeler, onan soń – hakımder, eń aqyry 
– kámil musylmandar. Bul úsh túrli fıǵyl qudanyń 
sońynda bolmaq, ózin qul bilip, bul fıǵyldarǵa 
ǵashyq bolyp, tutpaqty paıǵambarlar úıretti, áýlıeler 
oqydy, ǵashyq boldy. Biraq, úhraýı100 paıdasyn ǵana 
kúzetti. Ǵashyqtary sol halge jetti, dúnıeni, dúnıedegi 
tıerlik paıdasyn umytty. Bálkı hısapqa almadyldar.

Hakımder dúnıede tıetin paıdasyn sóıleıdi, 
ǵıbrát101 kózimen qaraǵanda, ekisi de birinen-biri 
kóp jyraq ketpeıdi. Anyń úshin árbiriniń sóıleýi, 
aıtýy basqasha bolsa da, alla taǵalanyń suńǵatyna 
qarap pikirlemekti ekisi de aıtty. Pikirlenbektiń sońy 
ǵıbratlanbaq bolsa kerek. 

(Jalǵasy 4-bette)

ABAI
OTYZ SEGIZINSHI

QARA SÓZ

DANALYQ MÁIEGIАУЫЛЫҢА БАРДЫҢ БА?

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

КІРМЕ ТАҢБАЛАРДЫҢ 
ТАУҚЫМЕТІ

Иә, бұл – Ертіс-Баян өңірі... Бір 
шеті шәр Семей, бір шеті Құлынды 
даласы мен Алтай өлкесі, солтүстік 
қиыры Алаш арыстары білім алған 
Омбыға иек артып жатқан қасиетті 
мекеннің қазақ руханияты үшін орны 
қашанда бөлек. Жер тарихын ел та-
рихынан бөліп қарау мүмкін емес. 
Баянтаудың шың-құздары, қазақ 
батырларының қалмақтарды ойсы-
рата жеңген Қалмаққырған тауы, 
тылсым сырға толы Қоңырәулие 
үңгірі, Жасыбай көлі, Аққулы мекен 
– барлығы да ерекше рухты жерлер. 
Тұнып тұрған тағылым, байтақ та-
рих. Осындай өлкенің бір перзенті 
болғаныңа қуанасың, шүкіршілік 
етесің. 

Асылы, адам баласы кіндік қаны 
тамған жерінен өмір бойы нәр алып 
өтеді. Туған жердің энергетикалық 
қуаты да алабөтен болатыны сон-
дықтан шығар, барған сайын күш 
алып қайтасың, ойыңның көшін бір 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

Түркістан облысында жасөспірім дер арасында суицидтің алдын алу 
мақсатында бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Соның бірі психо лог-
тардың бірлесе қолға алған және бес кезеңнен тұратын жоба. Әрине, 
бұл мәселеге ерекше назар аударып, ауқымды жұмыстардың қолға алы-
нуы бекер емес. Жасөспірімдер арасындағы суицидтің азаймай, көбейе 
түсуі негізгі себеп болып отырғаны мәлім. 
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Жасөспірімдер арасындағы суицид мәселесі 
денсаулық сақтау мекемелерінің де басты 
назарында. Мысалы, Шымкент қаласындағы №3 
емханада арнайы мамандар мен басқарма және 
барлық емхана бас дәрігерлерінің қатысуымен 
өткен «Кәмелетке толмағандар арасындағы 
суицидтің алдын алу» тақырыбындағы дөңгелек 
үстелді Түркістан облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы мен «Bіlіm foundatіon» қоғамдық қоры 
ұйымдастырған. Жасөспірімдерге дер кезінде 
қажетті көмек беру үшін қала бойынша 351 дәрігерді 
арнайы оқыту көзделген. «Жасөспірімдер арасында 
денсаулық және өмірлік дағдыларды қалыптастыру 
және суицидтің алдын алу» бағдарламасы биылғы 
жылдың наурыз айынан бастап қолға алынған 
болатын.

БАСҚОСУ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Құрметті 
атаққа ие болды

Әңгіме арқауы – 
заманауи әдебиет

Белгілі ақын, ҚР Мәдениет қай-
раткері, облыстық «Маңғыстау» га-
зетінің бас редакторы Ғалым Әріп 
«Ақтау қаласының құрметті азаматы» 
атағына ие болды. Мәртебелі марапат-
ты Ақтау қаласының 55 жылдығына 
арналған салтанатты жиында шаһар 
басшысы Ғ.Ниязов тапсырды. 

Қала әкімдігінің арнайы комиссия-
сы мен қалалық мәслихат депутатта-
ры 200-дей түскен құжаттарды сара-
лай келіп, қаланың қоғамдық-саяси, 
мәдени- рухани түлеуіне, ұлттық сана-
сезімнің өсуіне жан-жақты үлес қосқан тұлғаларға құрметті атақ 
беру жөнінде шешім қабылдаған. Әріптесімізді құттықтай отырып, 
шығармашылық табыс тілейміз! 

45 жыл үзілістен кейін жалғасын тапқан шараны 
ұйымдастыруға ҚР Мәдениет және спорт министрлігі және 
Қазақстан Жазушылар одағы мұрындық болды. Оған әлемнің 
50-ге жуық елінен ақын-жазушылар қатысып, «Қазіргі заманғы 
сөз энергиясы» тақырыбында ой қозғады.

Форум аясында «Заманауи Еуразиялық әдебиет» кітап 
көрмесі және «Әдебиет және жаһандық мәселелер» мен 
«Аймақтық әдебиеттердің дамуы» атты екі бөлімнен 
тұратын пленарлық отырыс болды. «Жаңа заман поэзиясы: 
көтеретін негізгі тақырыптар мен мәселелер», «Жаңа  заман 
прозасы: көтеретін негізгі тақырыптар мен мәселелер», 
«Драматургияның өзекті мәселелері», «Қазіргі заманғы аудар-
ма ісінің хал-ахуалы» тақырыптарында секциялық басқосулар 
өтті. Онда руханият өкілдері әдебиеттің өзекті мәселелерімен 
қатар, жазушылардың әлеуметтік мәртебесі, Еуразия елдерінің 
өз жазушыларына деген көзқарасы, қатынасы, жазушыға 
мемлекеттік қолдау көрсету, қаламақы, қазақ әдебиетінің әлем 
әдебиетіндегі орны, әдебиетті дамытудағы кедергілер жайлы 
қызу пікірталас жасады.

Сондай-ақ форум аясында қазақ-орыс қаламгерлерінің 
кездесуі ұйымдастырылып, қос тарап екі ел арасындағы әдеби 
байланыстарды дамыту жөнінде пікір алмасты. Қазақстан 
жазушылар одағы мен Иран жазушылар қауымдастығының 
басшылары өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қойды.

Екі күнге созылған қорытындысында, жиын қатысушылары 
Еуразия халықтарының көркем әдебиеті үлгілерін насихаттау, 
ұлттық мәдениет өкілдіктерінің қарым-қатынасын нығайту, 
біртұтас еуразиялық әдеби кеңістік құру  жұмыстарын негізгі 
міндет қып ала отырып, бірнеше ұсынысты қабылдады. 
Атап айтар болсақ, «қатысушы мемлекеттердің жазушылар 
қауымдастықтарының кітап шығару мен аудармаға қатысты 
біріккен жобаларына қолдау көрсету, сол арқылы аударма және 
баспа ісінің дамып, классикалық һәм заманауи ұлттық әдебиеттің 
алға жылжуына, әлемдік кеңістікте танылуына жол ашу; Шетел 
авторларының шығармаларын ТМД елдері мен алыс-жақын 
мемлекеттердегі газет-журналдарда басу үшін әдеби-көркем 
басылымдардың ынтымақтастығын қарқынды түрде дамытып, 
әдеби-көркем альманахтар мен мерзімді басылым беттерінде ар-
найы тақырыптық сандар мен «Достық», «Үндестік» айдарларын 
ашу; Халықаралық әдеби байланысты дамыту, ұлттық аударма 
мектептеріне қолдау көрсете отырып, көркем аударма саласының 
маңызы мен рөлін арттыру жұмыстарын жандандыру (аударма-
шыларды тағылымдамадан өткізу, олардың біліктілігін арттыру); 
Жазушылар делегацияларының шығармашылық байланыста-
рын жақсарту мақсатында халықаралық әдеби форумдарға, 
кітап жәрмеңкелеріне, әдеби биенналелерге тұрақты қатысып 
тұру; Әр елдің ұлттық әдебиетінің өзіне тән ерекшелігі мен 
құндылықтарын, сонымен қатар ортақ ұқсастықтарын сақтай 
отырып, оларды жаңашыл мазмұнмен толықтырып, әлдеқашан 
қалыптасқан диалогын жалғастыру; Әдеби сынды дамыту» деп 
жазылған форум резолюциясында.

Осылайша, өзара құрмет пен түсіністік атмосферасында 
өткен форум еуразиялық жазушылардың қарым-қатынасын 
жаңа белеске көтеріп, әдеби байланысын нығайтты.

Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері, белгілі күйші-композитор 
Шәміл Әбілтай Атырау облысы Ин-
дер ауданының Құрметті азаматы 
атанды. 

А т а л ғ а н  м а р а п а т т ы  И н д е р 
аудандық мәслихаты сессиясының 
шешімімен аудан әкімі Серік Арыстан 
салтанатты түрде табыс етті. Айта 
кетейік, өнер иесінің 70 жасқа толу 
мерейтойына орай Атырау облыстық 
мәдениет басқармасы мен Индер 
 ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен 

«Күй сардары» атты домбырашылардың облыстық байқауы 
өткізілді.

***

ауыр мінез-құлықты балаларды бақылауға 
алдық. Бірінші «тәрбие тал бесіктен баста-
лады» дегендей, отбасылардың әлеуметтік 
жағдайын зерттедік. Өңірдегі барлық 
білім беру ұйымдарындағы психолог-
тармен кездесіп, мектептерді араладық. 
Сөйтіп, жан басына шаққанда психолог 
мамандарға балалар санының артық 
келетінін, олардың арнайы бөлмелермен, 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілмегеніне көз жеткіздік. Біліктілігіне 
тоқталсақ, кейбір мұғалімдер сырттай 
оқыған болып шықты. Яғни осы мәселені 
шешу мақсатында бүгінгі  заманауи әдіс-
тәсілдерді қолдану арқылы педагог-
психологтардың біліктілігін арттыру 
курстарын өткізуді қолға алдық» дейді 
Б.Дүйсебеков. Өңірдегі барлық мектептегі 
психологтарды арнайы курс та оқыту 
көзделіп отыр. Бұл орайда мұғалімдер 
«Energy» республикалық педагогикалық-
психологиялық  дамыту мен «Reframe» 

кінәлі. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат 
құралдарының үлесі зор. Бұл орай-
да Гүлжан Ералықызы социология 
ғылымындағы «Вертер синдромын» алға 
тартты. Иә, бұл синдром бойынша, бір 
рет жасалған жауыздық актісі ақпарат 
құралдарынан кеңінен айтылып, жазы-
лып, көрсетіле берсе, қаныпезер әрекет 
домино әдісімен елдің әр қиырынан қылаң 
беріп, ұласпалыға айналады. Мәселен, 
өзіне-өзі қол салу әрекеті. Маманның ай-
туынша, ақпарат құралдарының суицидті 
жаппай жұртшылықтың қаперіне сала 
беруінде өзіне қол салу әрекеттерін одан 
сайын өршітіп, ушықтырып алу қаупі 
жоғары. Өйткені күйзеліске түскен, 
өмірімен қош айтысуға оқталып жүрген 
адам, теледидардан немесе ғаламтордан 
суицид жасағандарды көргенде өзінің 
әрекетін ақтай бастайды. Яғни «мен 
ғана емес екенмін, мен сияқты өмірмен 
қоштасқысы келетін  адамдар көп 

үлгісіне еретіні белгілі. Яғни «Вертер 
эффектісі» теориясы бойынша, адамдар 
қиын жағдайға тап болғанда, осыған 
ұқсас жайтты басынан кешірген басқа 
адамдардың қарекетіне қарап, үстірт 
шешім қабылдайды. Ал әлі оң-солын 
танымаған жасөспірімнің еліктегіш-
солықтағыш келетінін жақсы білесіз. 
Бұл орайда, өкінішке қарай, ғаламтор, 
оның ішінде кейбір сайттар жария-
ланымы – осы тектес теріс ықпалдар 
м е н  а г р е с с и я  н е м е с е  қ а р а п а й ы м 
жауапсыздыққа үйрететін жерге айна-
лып отыр. Сондықтан соңы қайғыға 
ұласатын қарекетке баратындардың 
саны немесе оқиғасы туралы ақпарат 
жариялауда жағдайды жан-жақты са-
ралап барып шешім қабылдауға кеңес 
берер едім. Мысалы, кей мемлекеттерде 
суицид туралы ақпарат құралдарында 

жоғалтып алады екен. Мамандардың ай-
туынша, қазір ата-аналардың көпшілігі 
жұмысбастылыққа беріліп кеткен. Ба-
ласына көп көңіл аудармайды. Әсіресе 
қазақ отбасылары балаларымен бірге оты-
рып, ашық сөйлеспейді. Сондықтан бала 
ойын айтуға именеді. Қатарластарына 
айтайын десе, олардың да ақыл-деңгейі 
өзімен шамалас. Міне, осылайша бала 
тұйықталады. 

ПСИХОЛОГПЕН 
БІРГЕ ПСИХИАТРДЫҢ ДА 

КӨМЕГІ ҚАЖЕТ

Жасөспірімдер арасындағы суицид 
мәселесі денсаулық сақтау мекемелерінің 
де басты назарында. Мысалы, Шымкент 
қаласындағы №3 емханада арнайы ма-
мандар мен басқарма және барлық емхана 

ӨМІРДІҢ 

ПАРЫЗ
ҚАДІРІН БІЛУ – 

жариялауға тыйым да салынған» дейді 
Г.Вероцкая. Алдағы уақытта психолог-
тар қауымдастығы бұл тақырыпты да 
қозғамақ және тиісті орындарға нақты 
ұсыныстарын жолдамақ. 

Ал бүгінде бірнеше кезеңмен облыс 
аумағында жүзеге асырылып жатқан 
жоба соңғы бес жылға зерттеу-талдау 
жұмыстары жүргізілген соң дайында-
лыпты. Жобаны әзірлеуде Түркістан 
облысындағы жағдай зерттелген, көрші 
Қызылорда облысында атқарылған 
жұмыстар да назарға алынған, әлемдік 
тәжірибе де талданып, ескерілген. Жоба 
бойынша бірінші кезекте мектеп пси-
хологтары біліктілігін жетілдіруде. Бұл 
өңірде алғаш рет қолға алынып отырған 
іс-шара. Осылайша облыс аумағындағы 
1300-дей педагог-психолог біліктілігін 
арттырады. Психология саласындағы 
 заманауи әдістер мен тиімді техникалар-
ды меңгереді. Алғашқы кезеңде зерделеу 
жұмыстары жүргізіліп, бағдарламалар 
мен методикалық әдістерге, одан кейін 
теориядан практикаға баса мән беріледі. 
Бүгінде балаға қалай сөйлеуді, эмо-
цияларды калибрлеуді үйретіп жатқан 
орталықтың тағы бір көздегені – мектеп 
жүйесіндегі психологтардың жұмысын 
жақсарту арқылы баланың спортқа, 
білімге, еңбекке деген қызығушылығын 
арттыру. «Сайрам, Мақтаарал, Сарыағаш 
аудандарынан келген мектеп психологта-
ры белсенді, көп білгісі келеді, жағдайдың 
оң өзгерісін қалайды. Жалпы барлық 
психологтар кәсіби деңгейге бет бұрып, 
өзгеріп жатыр. Негізгі проблемаларды 
қозғаумен қатар, онымен қалай күресу 
қажеттігін де айту маңызды. Бұл орайда 
біз оқыту курсында тақырыпты ашып, 
практикалық тұрғыда көрсетудеміз. 
Айта кетейін, бұл Қазақстан бойын-
ша бірінші жоба.  Шығармашылық 
жағынан даму да көзделіп отыр. Бұл 
орайда нейролингвистикалық оқулықты 
қазақшаға аудардым. Қоғамдық қор 
ашып заңнамаларға өзгерістер енгізу 
бойынша ұсыныстар әзірлеу де алдағы 
жоспарларымыздың бірі. Бүгінде ау-
дандарда жоба шеңберіндегі «100 бала» 
бағыты жүзеге асырылуда. Әр аудан-
да жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 
анықталған, психологиялық көмек-
ке мұқтаж 100 бала бойынша тиісті 
жұмыстар жүргізілуде. Бұл жұмыс про-
фессор К.Елшібаеваның жетекші лі гімен 
іске асуда. Яғни мықты психологтар 
бірлесе отырып, жұмыс істеудеміз. Оқыту 
бағдарламасын да бірлесе әзірледік. 
Барлық жұмыстар облыс әкімінің 
қолдауымен жүзеге асырылуда. Суицид-
ке итермелейтін жалғыз себеп – орта дер 
едім. Мінез-құлықты, теріс қадамға апара-
тын ойларды орта ғана қалыптастырады. 
Яғни ортаны өзгертуіміз немесе баланың 
ортаға қарым-қатынасын, көзқарасын 
өзгертуіміз қажет. Баланың ішкі ресурс-
тарын оятып, өзіне-өзі көмек бере ала-
тындай дәрежеге жеткізуіміз керек» дейді 
орталық директоры. 

Орталық психологтары да суицидке 
итермелейтін «бар бастау және себеп – 
орта мен отбасыда» дегенді айтады. Егер 
отбасы тату тұрып, бір-бірін қолдап, ашық 
сөйлесе алса, бала өмірді жақсы көреді. 
Керісінше, ата-анасы ұрысса, әкесі ішіп, 
анасына күш көрсететін, материалдық 
жағдайы төмен отбасыда бала өзін кінәлі 
сезіне бастайды. Кішкентай кезінде 
көп сын естіген бала да өзіндік «менін» 

бас дәрігерлерінің қатысуымен өткен 
«Кәмелетке толмағандар арасындағы 
суицидтің алдын алу» тақырыбындағы 
дөңгелек үстелді Түркістан облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы мен 
«Bіl іm foundatіon» қоғамдық қоры 
ұйымдастырған. Жасөспірімдерге дер 
кезінде қажетті көмек беру үшін қала 
бойынша 351 дәрігерді арнайы оқыту 
көзделген «Жасөспірімдер арасында 
денсаулық және өмірлік дағдыларды 
қалыптастыру және суицидтің алдын алу» 
бағдарламасы биылғы жылдың наурыз 
айынан бастап қолға алынған болатын. 
Бағдарлама бойынша қаладағы мектеп-
тер мен колледждердің педагог-психо-
логтары арнайы оқытудан өтті. Астана-
дан арнайы келген мамандар жергілікті 
дәрігерлермен кездесу өткізді. Бұл дерт-
пен тұрақты күресіп келе жатқан «Bіlіm 
foundatіon» қоғамдық қорының өкілдері 
жаңа тәсілдің тиімді тұстарын айтып 
берді. Дәрігерлер күйзелісте жүрген 
балаларды анықтап, оларға дер кезінде 
көмек беру, алдын алу үшін мамандарды 
оқытып, даярлауға осылайша ерекше 
мән беріп отыр. Сондай-ақ мамандар 
жаңа оқу жылында отбасы жайында 
психологиялық тест ұйымдастырған. 
Өйткені бала өзінің отбасын қағаз бетіне 
түсіру арқылы үйіндегі тыныс-тіршілікті 
көрсетіп, ата-ана алдындағы дәрежесін 
суреттейді. Сол арқылы баланың ішкі 
дүниесін психологтар анықтап, тиісті 
жұмыстарын атқарады. Әсіресе психоло-
гиясы өзгеретін 8-11 сынып оқушылары 
мамандардың басты назарында болады 
екен. Ал дәрігерлердің айтуынша, су-
ицидке барған адамды психологиялық 
тұрғыдан оңалту жеткіліксіз.  Өзін 
қ о ғ а м н ы ң  ө г е й  б а л а с ы  с е з і н і п , 
күйзеліске түскен жанға психологпен 
бірге, психиатрдың да көмегі ауадай 
қажет. Сондай-ақ дәрігерлер жасалынған 
суицидтердің 98 пайызында психикалық 
бұзылыстың бар екендігі анықталғанын, 
өзін-өзі өлтірген 90% жасөспірім бұл 
қадамға бару кезеңінде түрлі психикалық 
дағдарыстарды басынан өткеріп жүргенін 
айтады. Ал олардың жартысы кем дегенде 
соңғы екі жыл ішінде психикалық ауыр 
қиындықтармен бетпе-бет келген. 

П с и х о л о г т а р  а т а - а н а л а р д ы ң 
жауапкершілікті жақсы сезініп, негізгі 
екі көрсеткішке назар аударуы қажет 
екенін айтады. Ол – тәбет және ұйқы. 
Осыған ересектердің көңіл бөліп жүргенін 
қалайды. Қажет болған жағдайда уақтылы 
психологтың көмегіне жүгініп, алдын алу 
керектігін ескертеді. «Баланың бойында 
өзіне сенбеушілік, кері эмоциялар болады. 
Барлығына көмек қажет деп айтпаймыз, 
бірақ депрессивті жағдайды анықтауға 
мүмкіндіктері бар. Әлеуметтік желілерді 
міндетті түрде тексеру қажет. Кіммен 
араласып, кіммен сөйлескенін бақылап 
отыру да маңызды. Біздің психологтардың 
көбісі педагогикаға беріліп кеткен. 
Ақыл-кеңес айтуға басымдық береді. Ал 
біздің мақсат баланың психологиялық 
көңіл күйін, денсаулығын назардан 
тыс қалдырмай, бойындағы қабілетін 
ашу, өмірге құштарлығын, білімге 
қызығушылығын ояту» дейді «Reframe» 
тұлғалық  дамыту орталығының  директоры 
Гүлжан Ералықызы.

Е.ӘБДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы

СУИЦИДТІҢ 
АЛДЫН АЛУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 

ЖАҢА ЖОБА

Жоғарыдағы деректерді жария етер-
де екі ойлы болғанбыз, себебіне сәл 
кейінірек тоқталамыз. Дегенмен,  «ауруын 
жасырған – ажалсыз өледі» деген атам 
қазақтың сөзін алға тарта деректерді 
келтіріп отырмыз. Облыстық жастар 
ресурстық орталығының басшысы  Береке 
Дүйсебековтің айтуынша, жүргізілген 
зерттеулердің нәтижесінде көбінесе 
отбасындағы жағдай балаларға кері әсерін 
тигізіп, психологиялық тұрғыдан келеңсіз 
жағдайларға алып келетіні анықталған. 
Ондай отбасылардың көбінде әкесі 
ішімдікке салынған немесе бұрын сот-
ты болған. «Үлкен өмірге қадам баспай 
жатып, қыршынынан қиылғандардың 
неге ондай қадамға баратынын өңірдегі 
сала мамандарымен бас қоса отырып 
зерттедік. Алғашқы зерттеу жұмыстары 
Шымкент қаласының Қаратау ауданына 
қарасты елді мекендердің тұрғындарына 
жүргізуден басталды. Бұл пилоттық жоба 
аясында тұрмыс жағдайы төмен және 

Мұғалімдер алған білімдерін тәжірибе 
жүзінде тексеріп, оның нәтижесі облыс 
көлемінде ұйымдастырылатын барлық 
қатысушыларға арналған форумда, яғни 
жобаның соңғы кезеңінде талқыланбақ. 
Мұғалімдерге күнделікті жұмыстарына 
пайдаланатын бейнероликтер мен арнайы 
нұсқаулық құралдар берілген. Аталған 
жоба аясында мектептердегі зорлық-
зомбылық мәселесі де назардан тыс 
қалмайды. Бұл ретте психологтар жобаның 
«100 бала» бағыты бойынша тәртібі нашар 
оқушылармен жұмыс істеп, оқу жылында 
бақылауға алуда. Жобаны жүзеге асыру-
шылар атқарылып жатқан жұмыстардың 
оң нәтиже беретініне сенімді. 

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ 
ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ

Бүгінде облыстағы педагог-психолог-
тардың біліктілігін арттыру мақсатында 
оқыту курстарын ұйымдастырып жатқан 
«Reframe» тұлғалық дамыту орталығының 
директоры Гүлжан Вероцкаяның мәлім-
деуінше, жасөспірімдер арасындағы 
суицидтің көбеюіне негізінен орта 

тұлғалық дамыту орталықтары өткізіп 
жатқан біліктілігін арттыру курсына 
қатысуда. Ал оқыту бағдарламасын Алматы 
қаласының «Жан шуағы» психологиялық 
орталығының директоры, ҚМҚПУ-нің 
«Теориялық және практикалық психо-
логия» кафедрасының профессоры, PhD 
докторы Күлмаш Елшібаева, «Reframe» 
тұлғалық дамыту орталығының дирек-
торы Гүлжан Вероцкая, Айнұр Батыр-
бекова, Гүлмира Шалғынбаева сынды 
тәжірибелі психологтар жүзеге асыруда. 
Жоба осы курстың нәтижесі арқылы 
өңірдегі суицид пен зорлық-зомбылық 
дерегін екі есеге төмендетуге немесе ең 
төменгі көрсеткіште ұстауға бағытталған. 
Оқыту бағдарламасы бойынша қатысушы 
педагог-психологтар  «психология 
ғылымының бағыттары», «психодиагно-
стика», «жеке консультация жүргізу тәсілі 
мен методикасы», «баланы жан-жақты 
зерттеу», «қазақстандық баланың типо-
логиясы», «ата-аналармен жүргізілетін 
жұмыс форматы мен әдістері», «ка-
либрлеу»,  «нейро-лингвистикалық 
бағдарламалау», «көзқарас, сөз, эмоция-
лар, стереотиптер мен ойлау стратегия-
сы», «психикалық дамуға бағытталған 
әдістерді қолдану» тақырыптарында 
кеңінен теориялық және практикалық 
бағытта біліктіліктерін жетілдіруде. Жоба 
5 кезең бойынша жүзеге асады. Алғашқы 
кезеңінде зерделеу жұмыстары жүргізілген 
соң, бағдарламалары мен методикалық 
әдістері нақтыланған. Оқыту курста-
ры – аталған жобаның үшінші кезеңі. 

екен» деген сияқты кереғар оймен өзін 
жұбатады. Психолог мұндай қайғылы 
тақырыптарды жіті назарға іліктіріп, 
соған екпін қойып, маздата беру ор-
нына барынша шектеп, тіпті, тыйым 
салса да артық емес деп санайтынын 
білдірді. «Тағы бір деректі айта кетелік, 
сонау 1774 жылы жарық көрген Ио-
ганн Вольфганг Гетенің «Жас Вертердің 
азаптары» атты романтикалық повесі 
шығармашылық талабы бар жас баланың 
«дарынды терең де таза сезімдерімен және 
өткір ақылымен, өзінің фантастикалық 
армандарында жоғалып, нәтижесіз ой-
лары мен бөлінбеген үмітсіз махаббаты 
себебінен өз басынан атқаны» тура-
лы болатын. Бұл кітап өз уақытында 
Еуропа елдерінде өте танымал бол-
ды. Алайда авторға әсерлі оқырман 
балалардың өзіне қол жұмсауы бойын-
ша кінә тағылды. Сондықтан Үкімет 
мүмкін болатын имитациялық өзін-
өзі өлтірулердің болуынан қауіптеніп, 
кітаптың сатылымдағы даналарын 
жоюға шешім шығарды. Көп ұзамай 
имитациондық өзіне-өзі қол жұмсау 
әсерін білдіретін «Вертер эффектісі» деген 
термин қалыптасты. «Вертер эффектісі» 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
өзіне-өзі қол жұмсау мәселелерінің 
көрінісі мен жасөспірімдердің суицид 
жиілігінің жоғарылауы арасындағы нақты 
статистикалық өзара байланысымен 
расталады. Сонымен қатар егер мек-
тепте бір жасөспірім өзіне қол жұмсаса, 
онда басқалары да оның көрсеткен 

Астанадағы ҚР Ұлттық музейінде ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында Еуразиялық әдеби форум өтті. Ол – еліміздегі 
интеллектуалдық ресурстарды жинақтайтын және 
халықаралық ынтымақтастық пен мәдени байланысты 
кеңейтуге арналған ең ірі әдеби жоба. 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»
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(Белгілі ақын, он саусағынан өнер тамған 
Серікбай ОСПАНОВПЕН сұхбат)

– Қостанайдағы қазақы өңір жайлы сөз болғанда, 
көз алдымызға ұл тымызға Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатов, Нұрхан Ахметбеков, Сырбай 
Мәуленов, Ғафу Қайырбеков секілді біртуар тұлға-
ларды берген киелі Торғай тұра қалады. Қателеспесем, 
сіз де осынау қа сиетті топырақта дүниеге келген 
жоқсыз ба?

– Оныңыз рас. Киелі Торғай – ұлтымыз үшін 
ыстық мекен. Өзіңіз жоғарыда айтып өткендей, 
ол жақта қазақтың абыройын асырып, мерейін 
тасытқан қаншама ұлы тұлғалар дүниеге келді.

Мен де Қостанай облысына қарасты Жангелдин 
ауданының бұрынғы Шилі ауылындағы Балдай 
деп аталатын жасыл жайлауда туып-өстім. Өзімнің 
«Балдай таудың баурайында» деп аталатын өлеңдер 
жинағымда осы киелі жерге деген перзенттік 
 махаббатымды өрнектеуге тырыстым. 

Содан кейін Қамысты ауданын дағы Бестау орта 
мектебін бітірдім. Қайда жүрсем де өзімнің кіндік 
қаным тамған елді мекенді бір сәт те ұмытқан 
емеспін. 

– Өзіңіз кезінде мектеп бітірген соң, туып-өскен 
Шилі кеңшарында аға пионервожатый болып еңбек 
жолыңызды бастапсыз. 

– Бестау орта мектебін ойдағыдай тамамдаған 
соң, балалық шағымның ізі қалған Шилі кеңша-
рын дағы сегіз жылдық мектепке аға пионер-во-
жатый болып барғаным рас. Өздеріңізге белгілі, ол 
кездері білім ордаларында талап өте жоғары еді. Әлгі 
қызметті бастаған кезде өзіміздің шәкірттерімізге 
қай жағынан болсын үлгі көрсетуге тырыса-
тынбыз. Үсті-басымыз мұнтаздай таза болатын. 
Шалбарымыздың қыры сынбайтын. Әрбір сөйлеген 
сөзімізге аса мән беруші едік. Сондықтан да болар, 
ұл мен қыздардың алдында беделіміз жоғары болды. 

– Жұртшылық сізді, ең алдымен, сөз құдіретін 
түсінетін талантты ақын ретінде біледі. Өлеңді неше 
жастан бастап жаздыңыз?

– Мен поэзияға ерте ден қойдым. Сонау сағымдай 
бұлдырап артта қалған мектеп қабырғасындағы 4-ші 
сыныптан бастап өлең жаздым. Ең алғашқы өлеңім 
«Туған жер» деп аталады. Оған ауылымның қадір-
қасиетін, көркем табиғатын арқау еттім.

Осы тырнақалды тұңғыш жыр жолдарым 
Жан  гелдин аудандық «Социалистік ауыл», содан 
кейін облыстық газетте жарық көрді. Әрине, ол 
күндерде қуанышымда шек болған жоқ. Мұндай 
жоғары көңіл-күйді қазір арамызда жүрген қаламдас 
бауырларымның бәрі де уақытында бастан кешті. 

Шыны керек, сол алғашқы басылымда шық-
қан өлеңім маған қанат бітірді. Содан бастап, әде-
биетке деген құштарлығым артты. Мектеп кітап ха-
насындағы ұлы жазушылардың шығарма ларын бас 
алмай оқитын болдым. 

Ақын болу үшін көп іздену керек екендігін де 
түсіндім. Сондықтан Торғайда өскен біртуар дарын-
дар Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбеков, Қайнекей 
Жармағамбетов және басқа елге кеңінен танымал 
ақындардан көп үйреніп, тағылым алдым. 

Олар ауылға келгенде жандарынан табылып, 
шығармашылық сапарларда бірге жүріп, дәмдес, 
сырлас болдым. Бұл көрнекті тұлғалардың әдебиет, 
жалпы поэзия туралы ой-пікірлерін тыңдаудың өзі 
біз секілді темір қанат жастарға үлгі еді.

ЖАСТЫҚ 
ШАҒЫМНЫҢ КУӘСІ

– Сіздің замандастарыңыз кезінде сонау Ала-
таудың баурайындағы әсем қала Алматыда оқып, 
өздері армандаған мамандығын игеруге талпынатын. 
Ақын Серікбайды да елімізге кеңінен танытқан осы 
сұлу шаһар емес пе? 

– Иә, біз Алматыға мәңгілік қарыздармыз. 
Өйткені сонау қиырдағы ауылда ержеткен мен 
секілді бозбалалар өздерінің армандарына осы 
қалада жүріп жетті. Таңдаған мамандықтарын 
игеріп, шығармашылық биікке көтерілді. 

Өзім де осы шыңдары аспанмен таласқан шаһар-
ға арман қуып келіп, сонда 30 жылдан астам ғұмыр 
кештім. Сондағы еліміздегі ең іргелі оқу орны – әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси тетінің 
журналистика факультетін бітірдім. Осында қалып, 
республикалық Қазақ радиосында «Ауыл өмірі» 
редакциясының редакторы ретінде талай хабар-
ларды дайындап, эфирге шығардым. Сол радиода 
жүрген кездерімде «Ән шырқайық» деп аталатын 
бағдарламаның «Айдың үздік ән мәтінінің» авто-
ры ретінде арнайы дипломмен марапатталдым. 
Осының бәрі де менің шығармашылық жағынан 
шыңдалуыма ықпал етті.

Ұзақ жылдар бойы «Жалын» баспасында ре-
дактор, редакция меңгерушісі сынды қызметтерді 
атқарған кездерімде де республикамыздың әр 
түкпірінен келген талантты жастардың алғашқы 
жинақтарын, ақын-жазушылардың көптеген ел 
есінде қалған туындыларын шығаруға өзімнің 
септігімді тигіздім.

– «Қазір ақындар бір-бірінің кітап тарын оқы-
майды» деген сөз бар. Бірақ менің байқауымша, сіздің 
қолыңыздан кітап түспейтін секілді. Мынау үйіңіздің 
қабырғаларындағы сөрелерді алып тұрған жинақтар да 
көп жайдан хабардар етсе керек. 

– Әр ақын – өзінше бір әлем. Мен ғұмырымды 
кітапсыз елестете алмаймын. Осы уақытқа дейін 
40-тан астам кітап жазыппын. Оның отызы – 
таза поэзия. Қалғандары – ғылыми еңбек, оқу 
құралы, әдістемелік кітаптар. Монографияларым 
да жеке жинақ болып жарық көрді. Тіпті «Қазақ 
ақындарының публицистикасы» деп аталатын 
еңбегім де шықты.

Ал «Ақындар әлемі» атты кіта бымда, жалпы 
ақындықтың қыр лары мен сырлары жан-жақты 
баян далады. Мұнда мен өзіміз пір тұтып, жинақтарын 
студент кезден көз майын тауыса оқыған ұлы 
ақындардың өмірі мен шығармашылығын тікелей 
байланыстырамын. Оның әдебиет танытқыштық 
жағы да мол. Осы туындыны қолға алған жігіттер 
мен қыздар әдебиетке адалдық танытады деген 
ойдамын. Өйткені шығармашылық жұмыстың 
тауқыметі де жетеді. Ол оқырманын ойландырмаса, 
жарқын істерге жігерлендірмесе, жан дүниелерін 
рухани жағынан байытпаса, берері жоқ арзан 
туындының кімге қажеті бар?

Өзін нағыз шығармашылық адамы деп есептейтін 
кез келген азамат бұрынғы ұлы ақындармен қатар, 
өздерінен кейінгі жастардың да поэзияларынан 
сусындап, олардан да үйреніп отырады. Мен де, 
күнделікті газет-журналдарды былай қойғанда, 
әдебиетте өздерінің жазу өрнегін қалыптастырып 
келе жатқан жас жігіттер мен қыздардың кітаптарын 
үнемі қадағалап отырамын. 

«АҚЫНДЫҚ пен 
ҰСТАЛЫҚ 

ҚОС ҚАНАТЫМ...»

ҰСТАЛЫҚТЫ ӘКЕМНЕН 
ҮЙРЕНДІМ

– Секе, сізді замандастарыңыз ақындық қарым-
қабілеттеріңізбен қатар ұста ретінде де жоғары 
бағалайды. Өйткені қолыңыздан шыққан домбыра, 
жасалған бесік, сандық, үйге таптырмайтын есіктер 
өзінің жоғары сапалылығымен де дараланады. Мұндай 
кез келген адамға бұйыра бермейтін қасиет кімнен 
дарыды? 

– Біздің қазақ «Тақыр жерге шөп шықпайды» 
дейді. Ол өмірде әбден дәлелденген шындық. 
Қандай өнер болмасын, атадан балаға мирас бо-
лып қана қоймайды, тұқым қуалайды екен. Соған 

дай әкемнің үлгісі бойынша шана жасап, барша 
ауылдастарымның ақ батасын алдым. Алматыдағы 
университеттің журналистика факультетінің ІІ 
курсында оқып жүрген кезімде қарағай ағашынан 
ойып, домбыра жасадым. Қа зақтың бұл ұлттық 
аспабы – жастық шағымның куәсі, барша студент 
достарымның көңілінен шықты.

Кейін осы домбырамды Қостанай қаласындағы 
нұржантанушы, танымал өнер иесі әрі әнші, марқұм 
Сыздық Әбілғазин аттай қалап, сұрап алды. Өзімнен 
үлкен кісінің өтінішін қимай, сыйладым...

– Сіздің 1996 жылы Алматыдағы «Өнер» 
 баспасынан «Шебердің қолы ортақ» сериясымен 
«Бесік» деп аталатын шағын кітапшаңыз жарық 
көргені де белгілі. Бұл таптырмайтын дүние ұлттық 
құндылықтарымызды бағалайтын жұртшылық ара-
сында лезде тарап кетті. Осы жөнінде не айтар едіңіз?

– Бұл сөзіңіздің де жаны бар. Осы «Бесік» деп 
аталатын шағын кітапша, шынында да, барша 
қандастарымызға ұнаған секілді. Сондықтан болар, 
тез тарап кетті. Әлі күнге дейін оны сұрап, үйіме 
еліміздің түкпір-түкпірінен телефон соғатындар 
жеткілікті. Болашақта оны тағы да баспадан 
шығарсам деген ойым бар. 

Өйткені бесік – халқымыздың күнделікті 
тұрмысында ғасырлар бойы қолданылып келген 
аса қажетті әрі қастерлі үй мүліктерінің бірі. Оның 
қазақтың отбасындағы дүниеге шыр етіп келген 
нәрестенің күтіміне, тазалығына өте қолайлы 
екендігін де ешкім жоққа шығара алмас. 

Мен осы еңбегімде бесіктің қалай жасалатын-
дығын, оның жабдықтарын, кішкентай нәрестені 
бесікке қалай бөлеу керек екендігін, жалпы оның 
ұлтымызға тигізер пайдасы хақында баяндауға ты-
рыстым.

шанда ерекшеленіп тұрады. Бұл да менің бойым дағы 
көпшілікке ақтара бермейтін сырымның бірі. 

«Әке көрген оқ жонар» демей ме? Қазір менің 
жиырма төрт жастағы ұлым Жәнібек те сонау бала 
кезімдегідей менің қасымнан қалмай, домбыраны 
қалай жасауды кәдімгідей үйреніп алды. 

«САҒЫНДЫМ АЛМАТЫМДЫ» 
БІЛМЕЙТІН ҚАЗАҚ ЖОҚ

– Асыра мақтағаным емес, сіздің өзге ақындардан 
бір ерекшелігіңіз, лирикалық өлеңдеріңіз әрдайым әнге 
сұранып тұрады. Сондықтан да болар, қаншама әнге 
сөз жаздыңыз. Осы жөнінде бірер сөз? 

– Қазір өткенге көз жүгіртіп отырсам, 300-
ден астам әнге сөз жазыппын. Әрине, олардың 
әрқайсысы менің жаныма жақын, жүрегіме ыстық. 
Осы өлеңдерімді ұнатқан қазақтың белгілі компози-
торлары Алтынбек Қоразбаев, Ескендір Хасанғалиев, 
Ермұрат Үсенов, Қалибек  Деріпсал диндер тама-
ша әндерді дүниеге әкелді. Олар әлі күнге дейін 
халықтың жадында,  талантты әншілер сахнада 
шырқаған кезде ағайындар ризашылығын қол 
шапалақтау арқылы білдіріп жатады.

Сондай халықтың құрметіне бөленген туын-
дымның бірі, Қазақстанның халық артисі, аса 
дарынды әнші-сазгер Алтынбек Қоразбаевтың 
«Сағындым Алматымды» әнін бұл күндері кім 
білмейді? Бұл ән радиодан берілгенде немесе 
әншілер құйқылжыта орын дағанда кез келген бауы-
рымыз еріксіз ұйып тыңдап қалады. 

Мен, әсіресе балалық, жастық шағы сол әсем 
қалада өткен кешегі бойжеткен мен бозбала 
Алматыға деген сағынышын осы әнмен басады деп 
ойлаймын. Соған қарағанда, оның мәтіні де тыңдар-
манның көңілінен шықса керек. Себебі ән мен мәтін 
үйлесім тапқан кезде ғана ол шығарманың ғұмыры 
ұзақ болады.

Жалпы бұл әннің қалай дүниеге келгендігі жай-
лы кезінде Алтынбектің өзі де айтқан болатын. Ол 
1974 жылы жазылды. Кейін Ресейдің Халық артисі 
Валентина Толкунова Қазақстанға келген бір са-
парында оны екі тілде орындап, күллі қазақ елінің 
тыңдарманын таңғалдырған еді. 

Сонымен қатар өзімнің туған жерім Шилі – менің 
мәңгілік өлеңдерімнің алтын арқауы. Сондық тан осы 
кіндік қаным тамған ауылға деген сүйіс пеншілігім 
мен перзенттік махаббатымды өзімнің «Шилі өзен» 
деп аталатын өлеңімде шынайы жеткізуге тырыстым. 
Осы өлеңге байланысты «Шилі өзен» деп аталатын 
тамаша ән дүниеге келген болатын. Оның авторы – 
Мұхтар Сәдібеков. Осы керемет әнді қазіргі эстрада 
жұлдыздарының бірі, Қазақстанның Еңбек сіңірген 
артисі Айжан Нұрмағамбетова нәшіне келтіріп орын-
дап жүр. Сол әнді тыңдап отырған кезде өзім ерекше 
толға ныс қа түсіп, менің азамат болып қалыптасуыма 
ай тар лықтай еңбек сіңірген ардақты әке-шешем, 
туған-туыс қандарым мен бауырларым көз алдыма 
елестейді.

Сондай ел мойындаған, яғни менің сөзіме 
жазыл ған әндердің бірі – Ескендір Хасанғалиевтің 
«Ауыл ды аңсау» деп аталатын туындысы. Өйткені 
бұл ән де әлі күнге дейін барша жұртшылықтың 
жүрегін баурайды.

Сонымен қатар ел сүйіктісіне айналған «МузАрт» 
тобының орындауындағы «Асыл жазым-ай» деп ата-
латын ән де жан дүниеңді қозғайды. Олардың ше  бер-
ліктерінің арқасында ол да сахнадан түспей келеді. 

Қостанайда тұратын талантты әнші-композитор 

мемлекеттік педагогикалық университетіне 
 ауыстым.

Қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырайдың артын-
да қалдырған рухани мұраларын зерттеуге ерекше 
көңіл бөлдім. Мысалы, «Ыбырай Алтынсарин 
әлемі» деп аталатын кітабым үшін ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің мәртебелі сыйлығына ие бол-
дым. Сондай-ақ еңбегім бағаланып, Ы.Алтынсарин 
және А.Байтұрсынұлы атындағы медальдарды 
кеудеме тақтым. Көп жылғы төккен маңдай терім 
зая кеткен жоқ. «Ерен еңбегі үшін» және бірқатар 
ме дальдар осы сөзімнің жарқын айғағы. Былтыр 
Қос танай қалалық мәслихатының шешімімен 
«Қос танай қаласының құрметті азаматы» атағы 
маған салтанатты түрде тапсырылды. Ең бастысы, 
бай тәжірибем, көргенім мен түйгенімді шығар-
машыл жастардың бойына сіңіруді алдыма мақсат 
етіп қойдым. Шәкірттерім осы еңбегімді ақтап келе 
жатқандығы қуантады. Ақын ретінде үнемі ізденіс 
үстіндемін. «Балауса» деп аталатын рес пуб ликалық 
қаламгерлер байқауында жүлделі болдым. Басқа да 
жыр мүшәйраларына қатысып тұрамын. 

– Біз сіздің ең алғашқы тыңдаушыңыз да, сын-
шыңыз да, ақылшыңыз да Гүлзада жеңгеміз деп 
естиміз. Сонан соң өзіңіздің ұл мен қыздарыңыз 
 жө нінде де оқырманның білгені дұрыс шығар? 

– Меніңше, ақын-жазушы, әнші-күйші, ком-
по зиторлардың жары қашанда олардың тіршіліктегі 
тірегі, ақылшысы әрі жанашыры болу керек. Олар 
ота   ға  ларының жан дүниесін қас-қабақтарынан 
терең түсініп, өмірде қолдап, қуаттап отырса, нұр 
үстіне нұр.

Өзімнің тағдыр қосқан жұбайым Гүлзада 
 Мешіт бай қызы – қазақтың аяулы да ардақты 
перзенті. Менің қаламгер, ғалым болып жүргенім 
де соның арқасы деп ойлаймын. Ол – филология 
ғылымының кандидаты. Бұл күндері Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетінде сту-
денттерге дәріс береді. Шығармаларымды компью-
терге басады. Кітаптарымның корректоры да өзі. 
Адамның ғұмырының сәні де, мәні де ұрпағы емес 
пе? Біз де қос ұл мен екі қызға қолымыздан келген-
ше, уақыт талабына сай тәрбие беруге тырыстық. 
Тұңғы шым – Сәкен облыс орталығында тұрады. 
Үйлі-баранды. Айгүлім де отбасылы. Гүлнәрім де 
бақытты шаңырақтың алтын ұйытқысы. Сүт кенжем 
Жәнібек Оңтүстік Кореяда тұрады. Осы балаларым-
нан немере және шебере сүйіп отырмыз.

– Өмірде ұстанған қағидаңыз бен алда тұрған 
шығармашылық жұмыс жоспарыңыз жайлы да тілге 
тиек етсеңіз? 

– Басты қағидам – кіршіксіз адалдық. Мақтан-
ғанды жаным сүймейді. Өмірімде қанша әнге 
сөз жазған, көптеген кітаптары шыққан белгілі 
қаламгер болсам да, осы уақытқа дейін көпшіліктің 
алдында өзімнің шығармашылығым жайлы асыра 
айтуды ұната қоймаймын. Өзім ақындықтан гөрі, 
адамгершілікті жоғары қоямын. 

Шығармашылық адамы қарап отыра алмай-
ды. Ойда жазсам деп жүрген ғылыми еңбектерім, 
өлеңдерім аз емес. Қолым боста домбыра жасайтын 
өнерімді одан әрі жалғастыра түспекпін. Дүниежүзі 
қазақ халқын осы киелі ұлттық аспабымыз арқылы 
таниды емес пе?!

– Әңгімеңізге рақмет!

Әңгімелескен 
Оразалы ЖАҚСАНОВ

ҚОСТАНАЙ

өзімнің 70-тен асқан кезімде көзім әбден жетті. 
Бұлай деуге менде толық негіз бар. Мәселен, 
менің атам Құрыш сонау бір жылдарда ағаштан 
түйін түйген шебер болыпты. Одан осы өнер әкем 
Оспанға дарыған. Әкем туралы сөз болғанда, тағы 
да сонау балалық шағымның ізі қалған Шилі 
ауылына аз-кем шегініс жасауға тура келеді. Бұл 
аудандағы ырыс-берекесі тасыған қазақы ауыл 
еді. Әкемді жергілікті халықтың сыйлайтындығы 
соншалық, ол сонадайдан көрінсе, жерлестері 
«ағаш шебері келе жатыр» деп, оған ерекше ілти-
патпен сәлем береді екен. Көпке белгілі, қазақи 
ауылдағы ағайындар самаурынмен шай ішетіндігі 
аян ғой. Әкем марқұм сол қалың жұрт шы  лықтың 
көңілін қалдырмай, самаурынға аса қа жетті 
мұржаларды қаңылтырдан ерін бей жасап беретін.

Ол кісіні кешегі қанды майданды бастан кеш-
кен соғыс ардагері ретінде де күллі аудан басшы-
лары құрметтейтін. Неміс жендеттерімен болған 
шайқаста сол қолынан айырылды. Бірақ оған бола 
ешқашанда рухы түскен емес. Қанды шайқасқа 
қатысқанын бұлдаған жоқ.

Өзім үйдегі жалғыз ұл болған дықтан ба, үнемі 
әкемнің жанында жүретінмін. Ол домбыра, бесік, 
күнделікті тіршілікке қажетті шана, арбаларды 
жасаған кездері қасында отырып, әлі кішкентай 
ойын баласы болсам да, оның қолынан шыққан 
дүниелерге ерекше зейін қоятынмын. 

Кезінде ардақты әкеме арнап «Мұра» деп атала-
тын поэма жаздым. Онда: 

«Қалдырғысы келді ме екен ол мұра? 
Домбыра тарту әлде арманы болды ма?
Жалғыз қол боп оралып әкем майданнан, 
Қарағайдан жасап берді домбыра» деген жолдар 

бар. 
Әкемді қазір ерекше сағынышпен жиі еске ала-

мын. Адам баласы тірі кезінде бір-бі рі  нің қадірін 
біле бермейді ғой. Ол мен 8 жасқа тол   ғанда бақилық 
болды. Бірақ оның түр-түсі, іс-әрекеті, қимыл-
қозғалысы әлі күнге дейін менің көз алдымда. 5 
жасқа келгенімде, әкем Оспан кәдімгі қа ра ғайдан 
домбыра жасап бергені мәңгілік жадымда қалды.

Осы күнге дейін әке үмітін ақтауға ба-
рымды  салып келемін. 4-сыныпта асқар тау-

– Кейінгі ұсталыққа ден қойып жүрген інілеріңізге 
тағылым болсын, домбыра жасаудағы өзіңіздің 
тәжірибеңізбен де бөлісе кетсеңіз? Оған қажетті шикі-
затты қайдан аласыз? Ұлттық құндылық тары мыз дың 
сапасы жөніндегі пікіріңізді де білсек? 

– Ең алдымен, оқырман бауырларыма айтарым, 
бұл атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық 
құнды заттарымызды мен тек ақша табу үшін ғана 
емес, ой еңбегінен шаршаған кездері бойымды 
сергітіп, демалу үшін жасаймын. 

Күнделікті қызметтен үйге оралған соң, ас-
суымды ішіп алып, өзімнің шеберханама бара-
мын. Сонда отырып домбыра, бесік, сандықтарды 
 жасауды қолға аламын. Өзім жер үйде тұратындықтан 
жұмыс істеуіме өте қолайлы. Мұндай кездері маған 
ешкім де кедергі жасамайды. Үй ішіндегілер де 
оған әбден үйренген. Бұл аталған бұйымдармен 
қатар, қазақтың ежелден келе жатқан астау, ожау 
және басқа да ұлттық заттарды дайындаймын. Тіпті 
бесіктің шүмегін де сүйектен жасаймын. Сондай-ақ 
домбыраны да жөндеп, қалпына келтіретін өнерім 
бар.

Мен үшін істелген заттарымның сапасы аса 
маңызды. Сол себептен домбыра жасауды қолға 
алғанда оның дыбыс-үнінің құлаққа аса жағымды 
болу жағына көбірек көңіл бөлемін. Домбыраны 
кез келген адам шерткен кезде ол сыңғырлап тұруы 
керек.

Өзімнің ұзақ жылдардан түйгенім, қызыл 
ағаштан жасалған домбыраның үні ғажап. Өкінішке 
қарай, ол қолға түсе бермейді. Сонымен қатар 
жаңғақтан, қарағаштан, алма ағашынан істелінген 
ұлттық аспап та сапалылығымен дараланады. 
Үйеңкі мен қарағай да ыңғайлы. Қыз қарағай бет 
тақтайға өте қолайлы. Шеберханада ұсталыққа 
берілгенім соншалықты, түннің бір уағына дейін 
отыратын кез дерім аз емес. Оның іші әрқашан 
пайдаланылатын құрал-сайман, үлкенді-кішілі 
нәскүрік, іскенже, ара, балға, түрлі пышақ пен 
басқа заттарға толы.

– Менің пайымдауымша, осындай ұлттық аспап-
тарды жасау үшін оған психологиялық дайындықты 
айтпағанның өзінде, тыңғылықты ізденістер қажет 
екендігі айтпаса да түсінікті. Өзіңіз, ұсталыққа кіріспес 

бұрын, қандай еңбектерге сүйендіңіз? Қостанайда сіз 
секілді домбыра жасаумен шұғылданатын қазақтың 
жігіттері бар ма? 

– Өзімнің өткен кезеңдерде көңілге тоқығаным, 
ізденбейтін, жалқау адамнан ештеңе шықпайды. 
Ол үшін барлық зейініңді, білім-білігіңді, қарым-
қабілетіңді біржола сол жолға бағыттауың керек. 
Сондықтан әлгі ұлттық аспаптарды қолға алмас 
бұрын, өз басым, көрнекті мемлекет қайраткері 
Өзбекәлі Жәнібековтің «Алтын домбыра туралы 
аңыз», белгілі ғалым, көпке танымал зиялы азамат 
Сағатбек Медеубекұлының «Домбыра» деп аталатын 
кітаптарын бірнеше рет қайталап оқып шықтым. 

Содан кейін зердеме түйгенімді тәжірибемен 
күн делікті ұштастыруға тырыстым. Осы уақытқа 
дейін жасаған домбырама, бесігіме, сандығыма 
және басқа да заттарыма орынсыз сын айтып, қай-
та рып берген адам болған жоқ. Соған қарағанда, 
бұл кә сіпке де өзімді біршама төселіп қалған секілді 
сезінемін. 

Қостанайда менен басқа домбыра жасаумен 
айналысып жүрген өнер майталмандары бар-
шы лық. Мен олардың қатарына ҚР Мәдениет 
қайраткері, І.Омаров атындағы облыстық қазақ 
драма театрының актері Қабдол-Мәжит Иманов пен 
суретші Мұхамедқали Рахалиевті қосар едім.

Қазір бұл екеуі де домбыра жасаудың хас ше бер-
лері. Олардың қолынан шыққан дүниелерді өнер 
адам дары да іздеп жүріп алады. Сол домбыралармен 
сах нада әуелете ән шырқап, баршаға насихаттап 
жүр. 

Орайы келгенде, өзім тек домбыра ғана жасап 
қоймай, қойдың және ешкінің ащы ішектерін иіріп, 
ішек те дайындайтындығымды айтқым келеді. 
Мұндай ішек тағылған домбыраның дыбысы қа-

Қалибек Деріпсалдиннің менің сөзіме жазылған 
«Айлы түнде», «Аққу ұшып барады» секілді әндері 
де қай қазақтың болсын рухани қазынасына ай-
налды. Оны ұлтымыздың күміс көмей, жез таңдай 
әншісі Ғазиза Жұмекенова тамаша орындайды.

– Сіздің өзіңіздің ақындық, ұсталық қырларыңыз-
бен қатар әншілік және композиторлық, күйшілік 
қабілетіңіз де көпшілікке белгілі. Осы жайлы да 
қысқаша баяндап берсеңіз?

– Қазақта «әу» демейтін адам бар ма? Мен де 
домбыраға қосылып, өзімнің әндерімді орындай-
мын. Осы кезге дейін біршама ән де шығардым. 
Олардың қатарында анама, әпкеме, жарыма 
арнал ған «Жан апа», «Түбіт қолғап», «Сабырлым», 
«Қоңыр гүл», «Туысқандарым», «Тобыл ағады», 
«Шилі» және басқа да әндерім бар. Домбыраны 
да бір кісідей тартамын. Кезінде қазақтың айтулы 
ақыны Ғафу Қайырбеков «Біздің Серікбай әнші әрі 
күйші» деп мені рухтандырып отыратын. Өмірде де 
осы ағамның сөзіне сай болуға талпынып келемін.

– Кейбір қаламгерлер Алматыға жете алмай 
жатқан кезде сіз Қостанайға оралуыңызды қалай 
түсіндірер едіңіз?

– Мен Алматыда оқу бітірдім.  Барлық 
шығарма шылық ғұмырым сонда өтті. Алайда 1997 
жылы туған жерім Қостанайға кішкентайдан тал 
шыбықты ат қылып мінген жан достарымның 
шақыруымен келдім. Бірақ қоныс аударғаныма еш 
өкінбеймін.

Әрине, мұнда оралған соң, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 
жур налистика факультетінде жас кадрларды даяр-
лауға ғалым ретінде үлесімді қостым. Кандидаттық 
диссертация қорғадым. Профессор атандым. 
 Кафедра меңгерушісі болдым. Кейін қазіргі 
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пайтын, тәуекелі жоғары салаға қаржы 
салмау қажет. Табыс табатын логисти-
ка, оның ішін де теміржол транспорты, 
табыс беретін өндірістің кейбір сала-
ларына, инфра құрылымдар, соңғы IT 
технология сияқты табысты салаларға 
салған жөн.

– Депутаттар зейнетақы активтерін 
жеке адамдардың өз депозиттерінде 
сақтағаны жөн еді деген ой айтты. Бұл 
мүмкін бе?

– Мәселе ақшаның қайда сақталға-
нында емес. Сол сақталған ақшаның 
ары қарай қалай жұмсалуында бо-
лып отыр ғой. Зейнетақы жарнасын 
сақтаған банк банкрот болып жабылып 
қалса салымшы зейнетақы алмай өте 
ме? Жалпы шетелдің тәжірибесін алып 
қарасақ, зей нетақы қорына жиналған 
бос ақша қара жаты пайдалы жұмыс 
істеп тұруы керек.

– Бір кездері зейнетақы активтері 
жеке қорлардың қолында еді. Бірыңғай 
қорға жинақталып, Ұлттық банкінің 
тікелей бақылауына алынғалы да біраз 
уақыт болды. Бұл реформа өзін-өзі 
қалай ақтады деп ойлайсыз?

– Шынын айтқанда, тәуелсіздік 
алғалы зейнетақы қоры бойынша 
тыңғылықты мемлекеттік жүйелі 
жұмыс болмады. Алғашында барлық 
қорды мемлекет басқару керек деп 
мемлекеттік қор құрылды. Содан 
соң нарықтық экономика, барлық 
салада бәсекелес болу керек, сон-
да тиімді жұмыс жасайды деп жеке 
қорларға берілді. 20-ға жуық қор 
зейнетақы жарнасын өздеріне тар-
тып, білгенін жасады. Сол қорлар 
кімнің мүддесіне жұмыс істеді? Әрине, 
халықтың емес, байлардың. Билікке 
жақын байлар жеке қорлар ашты. 
Осылай менеджменттің жоқтығынан 
ха лықтың ақшасы талан-таражға түсті. 
Ол халық наразылығын тудырды, 
халық наразылығынан қорыққан билік 
ол ақшаға мемлекет кепіл болу керек 
деп қайта бірыңғай зейнетақы қо рын 
құрды. Бұл жүйені де жөндеп басқара 
алма ғандықтан тағы жекенің қо лына 
бермекші. Жалпы зейнетақы жүйесі 
жетім баланың күйін кешуде. Бір тұ-
рақты жүйеге келу үшін бұл мәселе 
тура лы Парламентте тыңдау өткізіп, 
бір жағынан Үкіметті, екінші жағынан 
Ұлттық банкты, сонымен қоса эксперт 
ре тінде білікті мамандарды шақырып, 
заңға түбегейлі өзгерістер енгізіп шешу 
керек.

– Былтырдан бері зейнетақы қорла-
ры ның активтерінің қолды болғандығы 
мен банкротқа ұшыраған Әзербайжан 
банкісіне салынуы туралы даудан көз 

Жасыратыны жоқ қылмыстың дені 
еңбек етпеген жерде  пайда болады. 
Бала құқығын қорғау, баланың еңбегін 
пайдаланбау дегенді баланы еңбекпен 
тәрбиелеуге келгенде дұрыс қолданып 
жүрген жоқпыз. Оны балаға еңбек 
етпеу керек дегенмен алмастырып 
алғанбыз. Баласына шөптің басын 
сындыртпауға бекігендер жылына 
екі мәрте ғана болатын сенбілікке де 
қарсы. Осындай ұстанымдағы кейбір 
бұқаралық ақпарат құралдары да 
бала құқығы бұзылды дегенді желеу 
етіп жалқаулыққа, тоғышарлыққа, 
өзімшілдікке үндеп жатқанын өздері 
байқай бермейді. 

Қоғам мүшесі ретінде баланың 
өзі жүрген айналасын таза ұстауға 
үйреніп, дағдылануы құқығы шек-
телгенге жатпайды, екеуі екі басқа 
нәрсе. Бүгінгі күні баланы өзі тастаған 
қоқысты өзіне алдыртпайтын дәрежеге 
дейін жеткіздік. Бұл – өте қауіпті 
құбылыс. Ұрпақты аздыру үшін әдейі 
жасалып жатқан іс сияқты. Баласын 
еңбектен қашық ұстағысы келетін 

Басты тәрбиеші – еңбек

БАНК ЖҮЙЕСІН 
РЕФОРМАЛАУДЫҢ 

УАҚЫТЫ ЖЕТТІ

Оразалы СӘБДЕН, академик: 

Тәрбиенің үлкені – еңбек. Бала еңбек етіп үйренуі тиіс. Еңбек денені 
шынықтырып қана қоймай, сонымен бірге адам бойындағы көптеген жақсы 
қасиеттердің қалыптасуына да бірден-бір себепші. Балалар ауызбірлікке, 
төзімділікке, ұқыптылыққа, қайырымдылыққа, т.б. үйренеді.

БҮГІНГІНІҢ САУАЛЫ

 ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ашпай келеміз. Сіздіңше, зейнетақы 
активтерін қайда салған тиімді? 

– Әзербайжан банкімен болған 
оқи ғаны сыбайлас жемқорлық деп 
есеп теймін. Әрине, зейнетақы қорын-
дағы қаражатты болашақта табыс алып 
ке летін мемлекеттік және шетелдік 
ком паниялардың құнды қағаздарына 
жұмсайды. Тиімді болу үшін қаражатты 
тәуекел мен табыс арақатынасын сақтай 
отырып тиімді әртараптандырып орна-
ластыру қажет. 

Әзербайжан банкіне қатысы бар 
заңды және жеке тұлғаларды жауапқа 
тарту керек. Бұған бақылау жасай-
тын, заңның іске асуын қадағалайтын 
Үкімет пен Парламент қайда қарады? 
Бұларда өз жауапкершіліктерін мойны-
на алу керек.

– Биыл екінші деңгейлі банкілерді 
сауықтыру үшін зейнетақы активтерінен 
200 миллиард теңге жұмсау көзделуде. 
Былтыр Қазкомды сауықтыру үшін 
Ұлттық қордың активтері жұмсалған 
болатын. Бұндай тәжірибе тағы қандай 
елде қолданылады? Бұдан біз ұтамыз ба? 
Ұтыламыз ба?

–  Б і з  о с ы л а й  з е й н е т а қ ы 
активтеріне қол салуды тоқтатуымыз 
керек.  Банктердің  банкрот  бо -
луы зейнетақы қорына не қатысы 
бар. Ондай жұмыс істей алмайтын 
 банк тер жабылуы қажет. Жалпы бізде 
қаржы, банк жүйесі өте нашар жұмыс 
істеуде. Мысалы, жылда өтетін Давос 
экономикалық форумының Жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші 
бойынша уақытында мақтап келген 
қаржы жүйесі бойынша 114-орын-
дамыз. Бұл дегеніміз – Қазақстан 
соңғы орындарда. Жалпы банк жүйесі 
туралы айта кететін болсақ, халықтың 
банктерге өкпесі қара қазандай  5 
млн жерлесіміз несиеден көз ашпай 
отыр. Оның басым бөлігі төлей ал-
май, ипотекаға алған пәтерлерінен, 
бизнестерінен айрылуда. Жалпы банк 
жүйесін реформалаудың уақыты жетті. 
Ұлттық банк және екінші деңгейлі 
банктердің жауапкершіліктерін 
күшейтетін өзгерістер енгізу керек. 
Теңгенің құнсыздануы, сол себеп-
тен тұтыну тауарларының толассыз 
қымбаттауының аяғы кедейшілікке 
апарып соғуда. Мемлекет өзінің әлеу-
мет тік міндеттерін халық алдында 
орын дамай тұр. Еліміздегі осындай 
келең сіздіктерден Ұлттық банк төраға-
сын отставкаға жіберуге негіз жоқ 
емес.

Әңгімелескен 
Есенгүл КӘПҚЫЗЫ

ата-аналардың екінші жағынан сол 
баласының ертең бір істің басын-
да болғанын қалайтыны да рас. Ал 
өзінің қолынан келмейтін, істі өзі 
білмейтін кісі өзгеге не үйретеді, нені 
талап етеді? Өзінде жетіспесе өзгені 
қалай жарылқайды? 

Еңбек етуге бейім жан достыққа 
да берік болып келеді. Әдетте сенімді, 
жақсы қасиетті деген кісіге айтылып 
жататын «Барлауға бірге баруға бола-
ды» деген бағалау пікірдің негізінде 
де жауапкершілік, сенімділікпен бірге 
осы еңбекқорлық жатыр. Өмірде жолы 
болғандардың барлығы да нәтижеге 
еңбекпен ғана қол жеткізген. Ере-
сек буын жас күнгі бейнетін, қолмен 
атқарған еңбегін өмірінің жарқын 
сәттері санап, оларды мақтанышпен 
еске алып жүреді. Бүгінгі бала да ертең 
солай мақтана алуы керек.

Мұрат СЕЙТАСҚАРОВ,
Алматы қалалық «Ұстаз» кәсіподағы 

Наурызбай аудандық 
филиалының төрағасы

лымы (артикуляциясы) дауыстыға ұқсайды, 
себебі ауыз қуысында кедергі жоқ; екінші, 
оның тілдегі қызметі дауыссызға ұқсайды, 
себебі буын құрай алмайды. Тіл жүйесінде 
оның екінші қызметі басым болып есептеледі, 
сондықтан да ол дауыссыз дыбыс болып са-
налады.

Дауы с с ы з  w  дыбысын  жоға лтып 
жүргеніміздің тағы бір себебі – «жалған 
естілімге» байланысты. Қазақ тілінде сөз ба-
сында кездеспейтін бес дауыссыз дыбыстың 
бірі – осы w. Ендеше, дыбыс атауына, өзге 
дыбыстардай бы, ды болып дауысты соңынан 
қосылмай, дауысты алдынан қосылып, ұу 
(уұ емес) түрінде айтылады. Сондықтан ұу 
тіркесінің айтылымы орыс тілінің у дауысты 
дыбысының естілімін елестетеді. Қазақ тілі 
мамандарын да, өзге зерттеушілерді де ша-
тастырып жүрген – осы жайт. Бүлдіршіндер 
мен 1-сынып оқушыларына арналған оқу 
құралдарынан бастап уық, уыс, т.б. «сөздер у 
дауысты дыбысынан басталып жатыр» дейді. 

ау[aw] деген зат есім морфемасының екі 
дыбыстан құралатынына ешкімнің шүбәсі 
жоқ, ал дәл сол үлгідегі ұу[uw] зат есім 
морфемасының қос дыбысты құрамын бір 
у дыбысына айналдырып жіберіп отыр-
мыз. Сонда бізге жетпей тұрғаны – оқу-
әдістемелік дайындық пен психологиялық 
шеберлік. Алғашқы ау тіркесінің бірінші 
сыңары ашық дауысты а айқын естіледі де, 
екінші сыңары w дауыссызынан оңай ажы-
ратылады. Ал екінші ұу тіркесінің бірінші 
сыңары еріндік қысаң ұ мен тағы еріндік 
w дауыссызының артикуляциясы өзара 
тығыз кірігіп кетеді. Cөйтіп, орыс тілінің у 
дауыстысы тәрізді естілім әсер қалдырады. 
Дегенмен, тіркестің екі сыңарын ажырата 
алмай жатқанымыз мектептен бастап қазақы 
түйсінімнен айрылып қалғанымыздан (неме-
се айырыла жаздағанымыздан) болып отыр. 
Тіркес ау болсын немесе ұу болсын, екеуінің 
де құрамды бөліктерінің арасынан буын 
жігі бірдей өтеді, тасымал бірдей жасалады. 

ды. Онда кириллдегі тілбұзар ережелерімізді 
сол күйінде қайталаған болып шығамыз. 
Сондықтан, алдымен, қазақ мәтініне «әліпби 
транскрипция» жасап алуымыз керек. Со-
нан соң барып қазақ тілінің төл дыбыста-
рын латын әліпбиіне көшіреміз. Осындай 
реформаның нәтижесінде қазақ тілінің:

– төл дыбыс құрамы кірме таңбаларсыз 
таза анықталады;

– төл дыбыс құрылымы (жүйесі) сақ
талады;

– морфем құрамы бұзылмайды;
– буын тұрқы жаңсақ жіктелмейді;
– тасымал реті сетінемейді;
– сөйлем ырғағы дұрыс сақталады. 
Латын әліпбиіне өту үстіндегі жазу 

реформасының басты нәтижесі осы болмақ.
Өкінішке қарай, бұл дыбыстың ақиқат 

[w] таңбасына латын негізіндегі жаңа акут 
әліпбиімізден де орын табылмады, қайтадан 
сол орыс тілінің созылыңқы у[u:] дыбысының 
ý деген таңбасының кебін киіп қалды. Енді 

өріп шыға келеді. «Сасқан үйректің» кебін 
киіп, «дауыссыздан кейін дауысты болады, 
дауыстыдан кейін дауыссыз болады» деп, 
жалған ережемен амалдап келе жатырмыз. 
Қазақ тілінде дауысты барлық уақытта дауыс-
ты болатыны, дауыссыз барлық уақытта 
дауыс сыз болатыны санамызға жетпей-ақ 
қойды.

Осы саяси әліпби реформасының жемісін 
енді «теріп-жеп» отырмыз. Қазіргі ұрпақты 
қазақ тілінде, мысалы, «дауысты у дыбы-
сы жоқ» деп сендіре алмай отырғанымыз 
сондықтан. Өзге кірме таңбалардың жайы 
да дәл осындай, газет бетінде олардың бәрін 
қамту мүмкін емес.

Дәйектеменің ең бастысы артикуляциялық 
шешім болу керек. Дауыссыз у дыбысының 
жасалым белгілері: «ерін-еріндік, жуысыңқы, 
үнді. Осындай анықтамасы бар дыбыс халық-
аралық фонетикалық үрдіс бойынша [w] 
таңба сымен белгіленеді. Дауыссыздың ақи-
қат анықтамасы мен таңбасы осы болып 
табы лады. Оның қазақ тілі дауыссыздарының 
пішін демесінде (моделінде) өзінің орны бар 
(1-сурет).

Алайда академиялық еңбектердің нәти-
жесі әзірге оқулықтар мен оқу құрал дарына 
жетпей жатыр. Сондықтан да көпші лікті 
шатастырмас үшін у таңбасының ірге сіне w 
таңбасын қосақтап у(w)деп көрсетіп отыруға 
мәжбүрміз.

Сонымен, бұл өзі неғылған дыбыс болып 
шықты? Оның академиялық мазмұны:

Анықтамасы: ерін-еріндік жуысыңқы 
үнді 

Мәртебесі: жүйе құрауыш
Қызметі: тұйық етістік көрсеткіші
Тіркесімі: тек дауыстыдан кейін келеді
Шеп орналасымы: сөз басында кездес-

пейді
Жиілігі: жиі кездеседі
Ұқсастығы: Орыс, араб тілдерінде жоқ, 

ағылшын тілінде бар.
Енді неге «шала дауысты» немесе бірде 

дауысты, бірде дауыссыз болып жүргеніне 
тоқталайық. Өйткені: бірінші, оның жаса-

Осы тәрбиемен өскен ұрпаққа осыдан кейін 
қазақ тілінде у дауысты дыбысы жоқ деп 
дәлелдеп көріңіз. Орыстақы у таңбасының 
машақаты бір мұнымен бітіп жатқан жоқ. 
Сөздіктер тізбегіндегі ұ, ү әріптерінің 
құрамында тұратын ондаған-жүздеген сөздер 
«адасып», у әрпінің соңында жүр. Әзірге 
тек сөз басындағы буынға қатысты «ада-
суларды» ғана көріп отырмыз. Ішкі әліпби 
тізбегіне қатысты «адасуларды» компьютер 
бағдарламасының көмегі болмаса, көзбен 
көріп, қолмен түгендеу мүмкін емес. Себебін 
көрнекілеп көрсетейік (2-сурет).

Әлеми жазу дәстүрінде бір дыбысты 
екі-үш таңбамен белгілей беру бар. Ал көріп 
отырғанымыздай, бір таңбамен бірнеше ды-
бысты, оған қоса дыбыс тіркестерін белгілеу 
әзірге тек қазақ тілінде бар. Біз мұны «әліпби 
шалағайлық» деп атап отырмыз. Ендеше, 
шалағайлық бар жерде дұрыс емле болуы 
мүмкін емес.

Ал неге қазақ тілінің төл [w] дауыссыз ды-
бысы осы бір төркіні бөлек у таңбасына бай-
ланып қалды? Өйткені жоғарыда ескертілді, 
орыс тілінде мұндай дыбыс жоқ, сондықтан 
кирилл құрамында оны белгілейтін арнайы 
таңба да жоқ болды. Бірақ орыс әліпбиінде 
«жалған естілімге» себеп болып жүрген 
орыстың у дауысты дыбысының таңбасы 
бар. Осы әріп оп-оңай қазақ әліпбиіне көшіп, 
[w] дауыссызының таңбасына айналып кетті. 
Сөйтіп, қазақ орфографиясының құрамында 
әбден орнығып алды. Ендігі жерде кирилдің у 
таңбасы мен дыбысынан құтылу оңай болуы 
былай қалып, тіптен мүмкін болмай отыр. 

Жүрген жеріміздің бәрінде «әліпби сауа-
тымызды ашып алудан бастайық» дегенді 
босқа айтып жүрген жоқпыз. Және «әліпби 
сауатты» алдымен оқулық авторлары мен 
әдістеме иелері бастауы керек. Ал бастауыш 
сыныптан бастау алса, жас ұрпақ өсе келе, 
бүгінгідей «олай емес, бұлай емес» деп 
арпалысқан ересектердің «әліпби» дертіне 
ұшырамайтын болады.

Тіліміздегі w дауыссызының ақиқатына 
көз  жеткізу үшін бір-біріне орайлас 
тіркестерді пайдалануға болады. Мысалы, 

Дәйектеменің ақиқаты осы болып табылады. 
Салыстырайық:

Егер w дауыссыз дыбысының жазылым 

емле-ережесі дұрыс құрастырылса, сөздің 
үн десім әуезі, морфем және буын құрамы, та-
сымал реті мен сөйлем ырғағы бұзылмайтын 
болады.

Жуан әуезді сөздер құрамында:
– жуан әуезді қысаң Ұ[u] мен үнді 

жуысыңқы У[w] дауыссызының тіркесі ҰУ 
[uw] болып жазылады;

– сөз басында[w] кездеспейді, сондықтан 
сөз ұ[u] дауыстысынан басталады:

у (ұу) [uw], уық (ұ-уық) [uwuq], уыс 
(ұ-уыс) [uwus], уақыт (ұ-уа-қыт)

[uwaqɪt];
– сөз ортасында: туыс (тұ-уыс)[tuwus], 

суық (сұ-уық)[suwuq], жуан (жұ-уан) [ju
wan], шаруа (ша-рұ-уа)[şaruwa], оқушы 
(о-құу-шы)[oquwşɪ];

– сөз соңында: ту (тұу) [tuw], су (сұу) 
[suw], бу (бұу)[buw], алу (а-лұу) [aluw], толу 
(то-лұу) [toluw], оқу (о-құу) [oquw], қару 
(қа-рұу)[qaruw];

Жіңішке әуезді сөздер құрамында:
– жіңшке әуезді қысаң Ү[ü] мен үнді 

(жуысыңқы) У[w] дауыссызының тіркесі 
ҮУ[üw] болып жазылады:

– сөз басында[w] кездеспейді, сондықтан 
сөз ү[ü] дауыстысынан басталады: уіл 
(ү-уіл) [üwül], уәде (ү-уә-де) [üwәde], 
ү-уәж (ү-уәж)[üwәj], уәли (ү-уә-лій) [üwә
liy],уәзір (ү-уә-зір) [üwәzir];

– сөз ортасында: сурет (сүу-рет) [süw
ret], келуші (ке-ліу-ші) [kelüwşi], сенумен 
(се-нүу-мен) [senüwmen], секіруге (се-кі-
рүу-ге) [sekirüwge], келуі (ке-лү-уі) [ke
lüwi];

– сөз соңында: күлу (кү-лүу) [kü-lüw], 
тілу (ті-лүу) [ti-lüw], күту (кү-түу) [kü-tüw]

Ендеше, латын әліпбиіне қазіргі кирилл 
орфографиямыздың үлгісімен өтуге болмай-

(Басы 1-бетте)

Шынын айтып мойындаудан қашпау ке-
рек, біз қазіргі кезде қазақтың өзіне «қазақтың 
бар дыбысын бар деп, жоқ дыбысын жоқ» деп 
сендіре алмайтын кезеңде тұрмыз. Біріне бірі 
жалғасқан әліпби ауыстыру мен орынды-
орынсыз өктем еміле құрастыру осындай 
жайға алып келді. Оп-оңай көрінген қазақ 
тілінің төл дыбыс құрамын түгендей алмай 
әлек болып жатқанымыз да сондықтан. Кез 
келген қазақ тілі оқулығының бетін ашыңыз, 
сөзіміздің дәлелі алдыңыздан шығады.

Ал 1957 жылы «қызыл саясат» қазақ 
әліпбиі мен оның емле-ережесіне де жетті. 
Сөйтіп, қазақтың төл сөздерінің жазылымына 
орыс тілінің у, и, я, ю, щ дыбыс/таңбалары 
ендірілді. Сонымен, кірме таңбалар қазақтың 
төл дауысты, дауыссыз дыбыстарының 
құрамына «өзіміздікі» болып қосыла кетті. 
Кез келген оқулық немесе оқу құралының 
бетін ашыңыз: алдыңыздан кірме таңбалар 

(Basy 1-bette)

Bul aqyl, ǵylym ekisi de ózin zorǵa qısablamaqty, 
zalymdyqty, adam ózindeı adamdy aldamaqty jek kóredi. 
hám ekisi de marhamatty, shapaǵatty bolmaqtyqty aıtyp 
buıyrdy, bul raqym bolsa kerek.

Biraq meniń oıyma keledi, bul eki taıfa ár kisi ózderine 
bir túrli nápsisin fıda qylýshylar dep.

Iаǵnı pendeliktiń kámálaty áýlıelikbirlán bolatúǵyn 
bolsa, kúlli adam tárki dúnıe bolyp hý dep tarıqatqa102 
kirse, dúnıe oıran bolsa kerek. Bulaı bolǵanda maldy kim 
baǵady, dúshpandy kim toqtatady, kıimdi kim toqıdy, 
astyqty kim egedi, dúnıedegi allanyń pendeleri úshin 
jaratqan qazynalaryn kim izdeıdi?

Háramı,103 makrýhı104 bylaı tursyn, qudaı taǵalanyń 
qýatybirlán ıjtıhad aqylyńbirlán taýyp, raqatyn kórmegine 
bola jaratqan, bergen nıǵmátterine, onan kórmek 
húzýrǵa105 sýyq kózbirlán qarap, eskerýsiz tastap ketpek 
aqylǵa, ádepke, ynsapqa durys pa?! Sahıb nıǵmátke106 
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shúkirshiligiń joq bolsa, ádepsizdikbirlán kúnáker 
bolmaısyń ba?

Ekinshi – búl joldaǵylar qor bolyp, dúnıede joq bolyp 
ketý de haýpi bar. Ýa kápirlerge jem bolyp ketýde, qaısybir 
sabyrsyzy jolynan taıyp, sabyrmen bir qarar turamyn degeni 
bolyp ketseler de kerek.

Eger de bul jol jarym-jartylaryna ǵana aıtylǵan bolsa, 
jarym-jarty rast dúnıede bola ma? Rast bolsa, hámmáǵa 
birdeı rast bolsyn, alalaǵan rast bola ma? Hám ǵadalát bola 
ma? Olaı bolǵanda, ol jurtta ǵumyr joq bolsa kerek. Ǵumyr 
ózi – haqıqat. Qaı jerde ǵúmyr joq bolsa, onda kámálat joq.

Biraq áýlıelerdiń de bári birdeı tárki dúnıe107 emes edi. 
Ǵasheren – múbáshárádan108 qaziret Ǵosman, Ǵabdýrahman 
bın Ǵaýf Ýa Saǵıd bın Ábýdqas úsheýi de úlken baılar edi.

Bul tárki dúnıelik: ıa dúnıe lázzatyna aldanyp ıjtıhadim 
shala qalady dep boıyna senbegendik: hırs109 dúnıelikten 
qaýymnyń kóńlin sýytpaq úshin, renjýge sabyr etip ózin 
fıda qylyp men janymmen urys qylǵanda, halyq eń bolmasa 
nápsisimen urys qylyp, háýa háýastan110 árbir arzýı111 
nápsiden sýynyp, ǵadalát, ýa marhamat mahabbatyna bir 
qarar bolar ma eken degen úmitpennn bolsa kerek. Olaı 
bolǵanda o da jurtqa qylǵan artyq mahabbattan hısap. Biraq 
bul jol – bek shetin, bek názik jol. Bul jolda rıasy112 jeńildiksiz 
bir qarar turyp izdegen ǵana kisi istiń kámálatyna jetpek. Bul 
zamanda nadır113, buǵan ǵylymnyń da zory, sıddyq, qaırattyń 
da zory, mahabbattyń hallaqna da, ýa halyq ǵalamǵa da bek 

zory tabylmaq kerek. Bulardyń jıylmaǵy, qıynnyń qıyny, 
bálkı fıtná114 bolar.

Basyna hám ózine ózgeshelik bermsk – adam ulyn bir 
buzatyn is. Árbir nadannyń biz tarıqatqa115 kirdik dep júrgeni 
biz buzyldyq degenimenen bir bolady. Hakım, ǵylym – asylda 
bir sóz, biraq ǵarafta116 basqalar dúr.

Dúnıede ǵylym zahırı117 bar, olar aıtylmyshtardy naqlıa 
dep te aıtady, bul naqlıaǵa júırikter ǵalym atanady.

 Qudaı taǵala eshbir nárseni sebepsiz jaratpaǵan, muny 
izerlep táfakkarý fı ála ıllahı degen aıatyna bınaán118 bul sunǵatı 
qudadan119 izerlep, qumar bolyp ǵıbratlanýshylarǵa tyıý joq, 
bálkı súnǵatynan sebebin bilmekke qumarlyqtan sanıǵna120 

ǵashyqtyq shyǵar. Qudaı taǵalanyń zatyna pendesiniń aqyly 
jetpese, dál sondaı ǵashyqpyn demek te orynsyz. Ǵashyq-
maǵshuqlyqqa121 halık birlán mahluq ortasy mýnásıbátsiz122 
alla taǵalanyń pendesin mahabbat ýa marhamatbirlán 
jaratqanyn bilip, mahabbatyna mahabbatbirlán ǵana 
eljiremekti – qudaǵa ǵashyq boldy deımiz. (Jalǵasy bar).

89 Aıyrý, taný.
90 Talap.
91 Adamgershilik.
92 Jaqsy adam.
93 Paıda, sıpat.
94 Shyndyq.
95 Izgilik.
96 Danalyq.
97 Shama, shamamen.
98 Retteý, paıdaǵa asyrý.
99 Shyn nıet.
100 Ahırettik.

101 Úlgi
102 Din joly.
103 Aram nárse.
104 Jıirkenishti.
105 Tynyshtyk, rahatshylyq.
106 Baılyq ıesi.
107 Dúnıeden bezgen.
108 Muhammedtiń tiri kúninde 
jumaqqa kiredi dep súıinish 
berilgen on adam (durysy – asha 
múbáshıran).
109 Dúnıe qumardyq.

110 Áýestený.
111 Tilek, maqsat, arman.
112 Bosqa ketý, zaıa ketý.
113 Sırek, az kezdesetin.
114 Buzyqtyq.
115 Sopylar joly.
116 Bilýde, tanýda.
117 Syrtqy ǵylym.
118 Negizdelgen.
119 Qudaıdyń sheberliginen.
120 Jasaýshy, isteýshi.
121 Súıýshi, súıgeni.

қашан және қай ұрпақ оны осы бір шала жан-
сар әліпби тамұғынан аршып ала алар екен 
әлде біздің көз алдымызда өшіп, құрдымға 

кете береді ме? Келер ұрпаққа аманат етіп 
қалдыруға да дәрменіміздің келмегені ғой.

Дегенмен, сол акут әліпбиінің емлесін 
ретке салуға болады, бірақ төл емле болмай-
ды. Оның кирилл емлесіне тоқталып жатпай-
мыз, ал ұлттық үлгісі төмендегідей болмақ.

Акут мәтін үлгісі (ұлттық емле үлгісі 
бойынша және ерін үндестігінің қазіргі 
емлесі сақталды)

Жуан әуезді сөздер құрамында:
– жуан әуезді қысаң Ұ[u] мен үнді 

жуысыңқы У[ý] дауыссызының тіркесі 
ҰУ[uý] болып жазылады;

– сөз басында [ý] кездеспейді, сондықтан 
сөз ұ[u] дауыстысынан басталады: 

у (ұу) [uý], уық (ұ-уық) [uýyq], уыс 
(ұ-уыс) [uýys], уақыт (ұ-уа-қыт) 

[uýaqyt];
– сөз ортасында: туыс (тұ-уыс) [tuýys], 

суық (сұ-уық) [suýyq], жуан (жұ-уан) [ju
ýan], шаруа (ша-рұ-уа)[sharuýa], оқушы 
(о-құу-шы) [oquýshy];

– сөз соңында: ту (тұу) [tuý], су (сұу) 
[suý], бу (бұу) [buý], алу (а-лұу) [aluý], толу 
(то-лұу) [toluý], оқу (о-құу) [oquý], қару 
(қа-рұу) [qaruý];

Жіңішке әуезді сөздер құрамында:
– жіңшке әуезді қысаң Ү[ú] мен үнді 

(жуысыңқы) У[ú] дауыссызының тіркесі 
ҮУ[úý] болып жазылады:

– сөз басында [ý] кездеспейді, сондықтан 
сөз ү[ú] дауыстысынан басталады: уіл (ү-уіл) 
[úýil], уәде (ү-уә-де) [úýáde], ү-уәж (ү-уәж)
[úýáj], уәли (ү-уә-лій) [úýáliɪ], уәзір (ү-уә-
зір) [úýázir];

– сөз ортасында: сурет (сүу-рет) [súýret], 
келуші (ке-ліу-ші) [kelúýshi], сенумен (се-
нүу-мен) [senúýmen], секіруге (се-кі-рүу-ге) 
[sekirúýge], келуі (ке-лү-уі) [kelúýi];

– сөз соңында: елу (е-лүу) [elúý], білу (бі-
лүу)[bilúý], ескеру (ес-ке-рүу)[eskerúý], 
кешіру (ке-ші-рүу) [keshirúý].

Сөз соңында, орфографиямызда «жолы 
болмай» жүрген бір бұл дыбыс емес. 
Қалғандарына да рет-ретімен арнайы тоқтала 
жататын боламыз. Ендеше, әңгімеміздің 
жалғасы бар...

Әлімхан ЖҮНІСБЕК,
филология ғылымының

 докторы, профессор

Анық тіркестер:

Көмескі тіркестер:

ау

ұу

тау

тұу

асау

ысұу
үсүу

айау

айұу

ойау

ұйұу
үйүу

туыс

тұуыс

(1-сурет)

(2-сурет)

–  Қ а з а қ с т а н д а  1 9 9 8  ж ы л д а н 
зейнетақы қорлары жұмыс істеп келеді. 
Осы қорларда шілденің 27-сі күнгі 
мәлімет бойынша 8 444,29 миллиард 
теңге активтері бар. Оның 407 мил-
лиарды зейнетақы төлемдері болса, 
378,18 миллиарды инвестициялық та-
быс көрінеді. Депутаттар зейнетақы 
қорларының инвестициялық табысы 
төмен дейді. Бұған не дейсіз?

– БЖЗҚ ең кем дегенде жыл сайын 
6-7 пайыз кіріс алып келетін жол табу 
керек. Егер осы мөлшерден төмен та-
быс тапса оны инфляция жеп қояды. 
Ал нақты табыс табу үшін табыс тап-

КІРМЕ 
ТАҢБАЛАРДЫҢ 

ТАУҚЫМЕТІ
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Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің (әрі 
қарай – Абай атындағы ҚазҰПУ) 
Қазақ тілі теориясы және әдістемесі 
кафедрасы «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша кәсіби маман 
дайындау ісін 1928 жылдан бастап 
жүзеге асырып келеді. 90 жылдық 
бай тарихы бар кафедрада Сәкен 
Сейфуллин, Саттар Ерубаев, Мұхтар 
Әуезов, Сәбит Мұқанов, Хамза 
 Есенжанов, Телжан Шонанов, Ісмет 
Кеңесбаев, Ахмеди Ысқақов сынды 
ұлы тұлғалармен қатар қазақ тіл 
білімінің қабырғалы қайраткерлері 
Е.Исмайылов, М.Қаратаев, 
Б.Шалабаев, Ә.Есмәмбетов, Д.Әбілов, 
Қ.Жармағанбетов, Т.Нұртазин, 
М.Хасенов, Ш.Кәрібаев, А.Тоқпанов, 
Т.Әбдірахманов, М.Сәрсекеев, 
Х.Әдібаев, Р.Рүстембекова, 
М.Мырзахметов, М.Мағауин, 
С.Мақпырұлы, Н.Келімбетов, 
Ө.Тыныбаева, Т.Сыдықов, Ғ.Қалиев, 
М.Жолдыбаев, Ө.Тұрманжанов, 
Д.Әлімжанов, А.Әбілақов, 
Н.Оралбаева, Қ.Қасабекова және т.б. 
қызмет атқарып, республиканың 
білім мен ғылым саласында білікті 
маман даярлауға өлшеусіз үлес қосты. 
Олардың ерен еңбектері нәтижесінде 
филология факультетінде білім алған 
түлектердің ішінен көптеген мемле-
кет және қоғам қайраткерлері, атақты 
ақын-жазушылар, әдебиеттанушы, 
тілші ғалымдар шықты. 

сімі ел есінде сақталған 
текті тұлғалардың 
қатарында ардагер 
ұстаз, марқұм Дәнеш 
Құрманбайқызы 
 Мамытбаева да бар. 
Қызылорда облы-
сы Жалағаш ауданы 
Мақпалкөл аулында 
1928 жылы дүниеге кел-
ген. Дәнеш апай өткен 
ғасырдың, яғни КСРО және 
ҚКСР-нің үздік мұғалімі 
атанған, КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен «Еңбек 
ардагері» медалімен, 
бірнеше жоғары дәрежелі 
мақтау грамоталарымен 
марапатталған.

М.Иманқұлова, Ж.Беласарова; аға оқы-
тушылар: Р.Бақбергенова, Қ.Сейталиева 
ж ә н е  т . б .  о қ ы т у ш ы л а р  б о л а ш а қ 
мамандарға заманауи талаптарға сай 
білім беруде.

Кафедрада ғылыми-теория лық, 
ғылыми-әдістемелік, оқу-тәрбиелік  
негіздегі үш ба ғытта зерттеу жұмысы 
жүргізіледі. 

К а ф е д р а д а  н е г і з і н  А х м е т 
 Байтұр  сын ұлы қалаған, қазіргі таңда 
кемелденіп, қалыптасқан ғылыми 
мектеп тің зерттеу бағыттарын: қазақ тіл 
білімінің даму тарихы, теориясы және 
қазақ тілін оқыту әдістемесі; түркітану 
деп шартты түрде төртке бөлуге болады.

Оқытушы-профессорла рының 
еңбектерінің басым бағыттары: қазіргі 
қазақ тілі  теориясы және оқыту 
әдістеме сінің салалары; түркітану, 
шумерология, қыпшақтану және 
қашқаритану және т.б. 

 Осы аталған зерттеу бағыттары 
бойынша республиканың білім беру 
жүйесінде қолданылып жүрген оқу-
лық тар мен оқу құралдары, моногра-
фиялар жарияланып келеді. Кафедра 
оқы тушылары – Тәуелсіз Қазақстан 
мектептері мен жоғары оқу орындарына 
арналған білім беру бағдарламаларының, 
білім стандарттарының белсенді автор-
лары.

Қорыта айтқанда, оқытушылардың 
жаңа бағыттағы зерттеулері отандық 
ғылымның дамуында маңызды орын 
алып отыр.

Жанат ДӘУЛЕТБЕКОВА, 
педагогика ғылымының 

докторы, профессор 

Майра ЖҮНІСОВА, 
филология ғылымының кандидаты, 

университет профессоры

қалыптасады» дей келе, оның «адам 
үнемі рухани құқықты, рухани моральды, 
рухани зердені нығайтуы керек» деген 
ұстанымын Дәнеш апайдың этикалық, 
эстетикалық көзқарастары растайды. 
Сұхбаттар тұжырымдамасы ретінде 
тағы бір айтарымыз, бүгінгі күні ғылым 
саласы болып қалыптасқан білім фило-
софиясы бойынша, Дәнеш апайдың 
озық ойлы тағылымы мен осы тек-
тес қоғамдағы әлеуметтік ағымдардың 
тоғысу нүктесі, бұл саланың «ұйытқысы» 
болып оның мәтінін құрайды. Себебі 
білім философиясы орта білім беру 
жүйесінің жағдайын, қызметін зерттеп, 
талдайды. Мектеп білімінің мақсаты мен 
міндеттерін, құрылысы мен ұйымдастыру 
ұстанымдарын зерттейді. 

Осы орайда апайдың болжамдық 
қасиетінің шынайылығын да айтпасқа 
болмас. Өткен ғасырдың 80-жылдарының 
бас кезінде осы жолдар авторының 
Дәнеш апаймен кездесуінің сәті түскен 
еді. Ол кезде менің көңілім құлазып, 
көп жылдар арман еткен мақсатым 
орындалмай, еңбегім зая болғандай 
кейіпте едім. Мен ол кісіге ҚазКСР ҒА 
корреспондент-мүшесі, философия 
ғылымының докторы, профессор Ағын 
Хайроллаұлы Қасымжановтың тікелей 
нұсқауымен аты аңызға айналған дала 
ойшылы Асан қайғы бабамыздың руха-
ни мұрасын зерттеуге ден қойғанымды 
айтып, алайда Кеңес үкіметінің ұлттық 
зердеге деген сыңаржақ саясатының 
салдарынан шығармашылық ізденіс-
әрекеттерім аяқсыз қалған еді дедім. Апай 
біршама ойланып отырды да, Асан қайғы 
бабамыз туралы аңыз-әңгімелердің 
шығу себебін тарихи тұрғыдан тарқатып, 
оның қазақ халқының бақытты келешегі 
үшін өмірін арнаған, әулие-ойшыл 
тұлға екендігін айтқан болатын. Әрі 
қарай зерттеулерімді жалғастыруға менің 
көңілімді баса аударып, болашақта 
бабамыздың арман-әрекеті іске аса-
тынын кәміл де мығым сеніммен атап 
еді. Арада жылдар өткенде, апайдың 
рухани шабытының арқасында, «Асан 
қайғы дүниетанымы» атты  монографиям 
жарық көріп, ғылыми мақалаларым 
баспасөзде жарияланды. 

Сөз жоқ, әр заманның өз ерекшелігі 
мен қайшылықтары болатыны анық. 
Оларды барынша сабырлықпен қабыл-
дап, қиындықтарды жеңе білу, жасам-
паздық идеясын жүзеге асыруға ұмтылу, 
нағыз көрнекті тұлғалардың ісі мен 
әрекеті десе болады. Осы тұрғыдан, 
«қазақ жұртының бар сенгені құймақұлақ 
пен құнарлы зерде» идеясының өзегін 
тарқатып, оны іске асыру әрекеті Дәнеш 
апай тәлім-тәрбиесінің маңызды мәйегі 
болатын.

Д.Мамытбаеваның өмірлік фило-
софиясы мен гуманистік дүниетанымы 
қазақ даласындағы даналардың рухани 
әлемінен, тағылымдарынан сусын-
дағаны анық байқалады.  Ғұлама-
философ әл-Фарабидің жақсы мінез-
құлық пен көркемдікке ие болған 
адамды азаматтық философия өкіліне 
жатқызғаны – Апай руханилығына да 
тән баға деуге толық негіз бар.

Қазіргі таңда ұстаздың білікті де 
білімді шәкірттері еліміздің түкпір-
түкпірінде қызмет атқаруда. Нағыз 
өмір туралы білім адам мен адамның 
қатынасын және олардың сыйластығын 
дәріптеуден басталады. Нағыз ұстаздың 
әрбір сөзі, жасаған іс-әрекеті кейінгі 
ұрпақ үшін тәрбиенің қайнар бұлағы. 
Адамның рухани әлемін жетілдіруге, 
дамытуға,  қанша сүйем болса  да 
үлес қосқан қасиеттері бар Дәнеш 
Құрманбайқызының жауһардай рухына 
тағзым етеміз.

Кенжалы ТОЛЫСБАЙ

өзінің дамығандығын көрсете алады. Бұл 
– тәрбие саласындағы өзін-өзі дәріптеу 
емес, терезесі тең ұлт ретінде өзінің әдет-
ғұрпын, салт-дәстүрін өзгелерге таныту, 
оның ықпалынан болған қасиеттерін 
мақтаныш ету.

Патриотизм өз-өзінен қалып тас -
пайды, ол оқу-тәрбие үрдісінде мемле-
кеттік саясат негізінде жүргізілу керек-
тігін бүгінгі заманның өзі талап етіп 
отыр. Қазақстандық патриотизм әр 
азамат өзін осы елдің төл баласы, нағыз 
азаматы ретінде сезінгенде ғана оянады. 
Ал оқу шы лардың бойындағы азаматтық-
патриоттық сана-сезім білім мен тәрбие 
барысында Отанды ұлағаттау, халықтың 
төлтума мәдени-рухани әлеміне терең 
бойлау арқылы қалыптасады. Сол 
себепті де тәрбие бағыттылығының 
дербес идеясы мұғалімнің балаға ерекше 
көңіл аударуын қажет етеді. Ол – педаго-
гикалық жұмыстың ең жоғары мақсаты. 
Сондықтан баланы зор ұқыпты лық пен 
зерттеген жөн. Барлық тәрбие жұмы сы-
ның барысында еске алатын басты тұлға 
– бала екендігін ұмытпауымыз қажет. 

Нұржамал ТЕЛХОДЖАЕВА, 
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай 

гуманитарлық-техникалық колледжінің 
биология пәнінің оқытушысы, педагогика 

ғылымының магистрі

Түркістан облысы

ҰЛТ ҰСТАЗЫ 
ІРГЕСІН ҚАЛАҒАН

Тағылым

Кафедраның негізін қазақ тіл білімі 
мен қазақ әдебиеті саласында еңбек 
еткен ірі тұлғалар, көрнекті ғалымдар 
қалады. Кафедра тарихын үш кезеңге 
бөлуге болады:

Алаш кезеңі: университет ашылған 
1928 жылы Лингвистикалық-психо-
логия лық бөлім болып құрылған ұйымды 
1928-1929 жылдары қазақтың рухани 
көсемі, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 
басқарған. Алғашқы күннен бастап-ақ 
отандық білім беру жүйесінде қызмет 
ететін филолог-педагог мамандарды 
даярлау ісі қолға алынды. Бұл кезең 
қазақ лингвистикасы мен әдебиеттану 
ғылымдарының іргетасы қаланған, оны 
білім беру жүйесіне ендіру, жас ұрпаққа 
 бастауыш және орталау мектептерде ана 
тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік 
мәселелері ғылыми негізделген жылдар 
болды. Сонымен қатар жоғары білім 
жүйесінде ұлт кадрларын даярлаудың 
ғылыми-әдістемелік мәселелері алғаш 
рет жүйелі түрде зерттеле бастады. Соны-
мен қатар осы жылдарда қазақ  жазуын 
реформалауға басымдылық берілді. 

1932-1937 жылдары Қазақ тілі мен 
әде биеті кафедрасын қазақтың біртуар 
ұлы, қазақ лингвистикасы бойын-
ша тұңғыш профессор Құдайберген 
Жұбанов басқарды. Ел басына күн туған 
нәубет жылдардың ауыр сындарына, 
әділетсіз қуғын-сүргін жылдардың 
ауырпалығына иықтарын тоса жүріп, 
ұлт зиялылары, педагог-ғалымдар мен 
ұстаздар қабілетті, зерек те зерделі ұрпақ 
тәрбиелеуге бар күш-жігерлерін аямай 
жұмсады. 

Кеңестік кезең: социалистік идеоло-
гия басым кезең. 1937 жылы қазақ тілі 
мен қазақ әдебиеті кафедралары өз ал-
дына жеке кафедра болып бөлінді. Қазақ 
тілі кафедрасын 1937-1941 және 1943-
1958 жылдары ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі, филология ғылымының докто-
ры Сәрсен Аманжолов басқарды. Бұл 
жылдарды кафедраның ғылыми сала-
ларды жетілдіру бойынша классикалық 
тарихы деп атауға болады. Осы кезеңде 
қазақ тіл білімінің салалары кеңейтіле 
зерттелді. Тілдің тарихы мен диалекто-
логия мәселелерін зерделеу қолға алын-
ды. Жергілікті тіл ерекшеліктері мен 
қазақтың ру-тайпа тілдері мәселелері 
қарастырылды.

Кеңестік кезең: социалистік идеоло-
гия мен ұлттық ғылымның сабақтас тықта 
даму кезеңі. Бұл кезеңде қазақ тілі кафе-
драсына қазақтың көрнекті ғалымдары 
Дәулетияр Әлімжанов (1961-1971 жж.), 
Ғабдолла Қалиев (1958-1961жж. және 
1972-1973 жж.), Жамал Болатов (1977-
1978 жж.),  Фатима Мұсабекова (1979-
1988 жж.), Сейілбек Исаев (1988-1989 
жж.) жетекшілік етті.

Кафедра мамандары жүргізген 
салалық зерттеулер мен болашақ пе-
дагог мамандарды даярлауда ұлттық 
қағидалардың негізге алынуымен 
ерекшеленеді. Зерттеу жұмыстарының 
бағыттары сараланып, дербестене 
 бастады. Д.Әлімжанов, Ы.Мамановтың 
«Қазақ тілін оқыту методикасы», 
Д.Әлімжановтың «Қазақ тілі мор-

говорларының құрылымын зерттеп, 
«Қазақ говорларының жүйесін зерттеу 
мәселелері» «Қазақ говорларындағы 
диалектілік сөз тудыру» деп атала-
тын монографиялық еңбектің авторы.  
 Сонымен бірге ол ҚР ҰҒА Тіл институты 
шығарған «Қазақ диалектологиялық 
сөздігін» жасаушылардың бірі.  Доцент 
А.Әбілқаев қазақ тіліндегі жай сөйлем 
түрлері, төл сөз мәселелерін зерт-
теп, «Қазақ тіліндегі төл сөз», «Де» 
етістігінің мағынасы мен қызметі», 
«Қазақ тіліндегі жай сөйлем түрлері» 
деп аталатын еңбектерін өмірге әкелді. 
 Доцент К.Бейсенбаева «Орыс және 
қазақ тілдерінің грамматикасы», «Қазақ 
тілінің фонетикасы», «Қазақ тіліндегі 
қо сымшасыз есім тіркестері», доцент 
Ш.Бәйтікова «Қазақ тіліндегі неоло-
гизмдер», Ф.Оразбаева «Қазақ тілі сын 
есім дер синонимі» сияқты еңбектер 
жазды. 

Тәуелсіздік кезеңі. Бұл кезеңде 
қ а з а қ  т і л і  к а ф е д р а с ы н  к ө р н е к т і 
ғалымдар: филология ғылымының 
докторы,  профессор Нұржамал Орал-
баева (1989-1997 жж.), педагогика 
ғылымының  докторы,  профессор, ҚР 
ҰҒА корреспондент-мүшесі Фаузия 
 Оразбаева (1997-2014 жж.) басқарды. 2014 
жылдан бастап педагогика ғылымының 
докторы  Жанат Дәулетбекова басшылық 
етті. Ал 2018 жылдың қыркүйегінен фи-
лология ғылымының докторы Қалбике 
Есенова басқарып келеді.

Бұл кезеңдегі кафедраның жұмыс 
бағыттары тәуелсіз  елдің  ұлттық 
ғылым мен білім беру жүйесіндегі 
реформалардың жасалуымен және 
соған сай жоғары білім беру жүйесінің 
жаңаруымен ерекшеленді. Кафедра 
ұжымы республикада тілді оқыту саласы 
бойынша көшбасшы ұжымға айналды. 
Ғалым-ұстаздардың жүргізген зерттеу 
жұмыстары нәтижесінде кафедра қазақ 
тіл білімі мен әдістеме ғылымының қара 
шаңырағы ретінде қалыптасты. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазіргі 
кездегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалім 
кадрларын даярлаумен бірге, ұлттық 
ғылым мен білім саласында қалыптасқан 
о з ы қ  д ә с т ү р л е р  м е н  ө р к е н и е т т і 
елдердің инновациялық тәжірибелерін 
тоғыстырған жаңа зерттеулердің дамуы-
мен сипатталады. 1991 жылдан қазақ тілі 
кафедрасы жоғары оқу орындарына ар-
нап бірқатар бағдарлама және оқулықтар 
шығарды. Республика көлемінде қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығының Типтік 
оқу жоспарлары даярланып, білім беру 
бағдарламаларының негізгі пәндері 
белгіленеді. 2004 жылдан ҚР барлық 
ЖОО-ы кредиттік оқыту жүйесімен білім 
беруге көшті. Кафедра ұжымы аталған 
мамандықтың міндетті базалық пәндері 
мен элективті пәндерінің мазмұнын жа-
сау ісімен, мектепке маман даярлаумен, 
мектеп оқулықтарының мазмұнын жа-
сауда ірі ғылыми-әдістемелік орталыққа 
айналып отыр.

Бүгінгі таңда кафедра ұжымы аға 
буын негізін қалаған ғылыми, оқу-әдіс-
темелік жұмыстарды абыроймен жал-
ғастырып келеді. Қазақ тілі теория сы 

Сонымен бірге ұстаздар: Қамқа апай, 
Рабиға Байжанова, Жаңыл Үмбетовалар 
да Дәнеш апайға деген оң ықыластарын 
білдіріп, оқу-әдістемелік тәжірибесінің 
әралуандығын атаған еді.

Назымкүл апайдың айтуынша, 
сол кезеңдегі бекітілген оқу бағдар-
ла масының шеңберінде Дәнеш апай 
тарих пәні бойынша бірнеше оқыту 
әдістемелерін қолданған. Олар: ауызша 
хабарлау әдісі, баяндау, әңгіме құру, 
түсіндіру. Тарихи көрнекі құралдармен 
оқыту әдістері – суреттер, портрет-
тер, карта, т.б. құралдарды пайдалану. 
Әртүрлі мәтін-құжаттармен сабақ өткізу: 
оқулықтар, көркем әдебиетті мол пайда-
лану, т.б. Апай әрбір тақырыпты бүкіл 
сынып болып меңгеруге, оқушылардың 
құлшынысын арттыруға ерекше көңіл 
бөлген. Демек, дәріс мақсаты бойын-
ша, оқушы алған біліміне, оның өзінің 
ойлау қызметінің нәтижесі екеніне 
көзін жеткізуі тиіс болған. Тарихи 
материалдарды оқушылардың қалай 
меңгеріп жатқанын білу үшін Дәнеш 
апай әрбір оқушының зейінділігін, 
қиялдануын, ойлануын, жадын, есінде 
сақтау қабілеттерін ескеруге ерекше 
мән беріп отырған. Әрі қарай Дәнеш 
апай қолданған әдістемелер мыналарға 
саяды: а) тарихи оқиғаларды салыстыру 
арқылы оларды талдау, жоспар құру, 
тарихи фактілерге баға беру, сызба-
кестелер жасау; ә) мәселе қою әдісі – 
оқушы назарына сабақ алдында мәселе 
қою, ол туралы болжам жасау; б) ішінара 
іздену әдісі – сурет, құжат туралы 
сұрақтар қою арқылы шешім шығаруды 
үйрету; в) зерттеу әдісі – оқушы алған 
білімін қолдана білуді үйрету. Назымкүл 
апайдың тағы бір айтпағы, апай та-
рихи тақырыптардың, яғни дерек пен 
дәйектердің мағыналы, мазмұнды, 
дәлелді әрі шынайы әсері болуы үшін 
оларды көркем ойлармен тарқатып, 
қазақтың шешендік өнерінің салиқалы 
ойлау түрлерімен сабақтастыра оты-
рып, дәріс беруге терең көңіл бөлгенге 
саяды. Жалпы тарихты мектепте оқыту 
педагогикалық ғылымға жатқандықтан, 
апай білімнің мақсаты мен мазмұнының 
құнарлы болуына баса назар аударған. 

Рухани тұлға – ақыл-ой қабілеті мен 
ізденгіштігі, іс-шеберлігі, білімділігі, 
ізгі қасиеттері, көрегендігі арқылы 
қоғамда дараланған кісі. Орыс фило-
софы Н.Бердяев: «Тұлға ұзақ про-
цесте, бөгде нәрселерді аластаудан, 
оның өзіне керектерін ғана талдауынан 

педагогиканың нәрлі қайнарымен су-
сындату, әрбір оқушы бойында ұлттық 
мінез-құлық, адамгершілік, сыпайылық 
пен кішіпейілділік қасиеттерін қалып-
тастыруға, баланың жан дүниесін ру-
хани қазыналармен байытуға, қазақ 
халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін 
меңгертуге тиіс.

Соңғы кезде қазақ мектебінің білім 
мазмұнының тұжырымдамасында 
тәлім-тәрбие мазмұнының негізгі сегіз 
жағы көрсетілген. Олар: азаматтық-
патриоттық, адамгершілік, ақыл-ой, 
дене, еңбек, эстетикалық, экономикалық 
және экологиялық тәрбие. Аталған 
тәрбие түрлерінің мақсаты – дүниенің 
шындығын өз мәнінде танитын, эстети-
калық сезімі қалыптасқан, талғамы 
жоғары, бәсекелестікке бейім, өзгелер-
мен қарым-қатынас жасай алатын, 
үлкенге ізет, кішіге қамқорлық жасай-
тын жастарды тәрбиелеу. Сонымен бірге 
баланың бойында ұлттық намыс пен 
қайырымдылық сезімін қалыптас ты-
рудың да маңызы зор. Өйткені әрбір адам 
ана тілінде өз халқының тәлім-тәрбиесін 
алуы арқылы өзге ұлттың өкілі алдында 

фологиясын оқыту әдістемесінің 
мәселелері», А.Әбілқаевтың «Қазақ 
тілін оқыту әдістемесі» (лекциялар 
жинағы) сияқты еңбектер жариялан-
ды. Филология ғылымының докторы, 
профессор Ф.Мұсабекова қазақ тілінің 
стилистикасы мәселелерін зерттеп, 
«Зат есімдердің стилистикасы», «Қазақ 
тілі стилистикасының мәселелері», 
«Қазақ тілінің практикалық стилис-
тикасы» және т.б. еңбектер жазды. 
Фило логия ғылымының докторы, про-
фессор Н.Оралбаева қазақ жазуының 
тарихын және етістіктің аналитикалық 
тұлғаларын зерттеп, «Қазақ графика-
сы мен орфографиясының негіздері», 
«Қазіргі  қазақ тіліндегі  етістіктің 
аналитикалы форманттары», «Қазақ 
тіліндегі етістіктің аналитикалық фор-
манттарының құрылысы мен мағынасы» 
атты еңбектер жазды.

Ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к -
торы, профессор Ғ.Қалиұлы қазақ 

және әдістемесі кафедрасы ұжымы 
жоғары және жоғары білімнен кейінгі 
бағыттар бойынша ұлттық кадрлар 
 дайындаумен айналысып отыр.

Қазіргі кезде кафедра құрамында 
10 ғылым докторы, 12 ғылым канди-
даты, 2 PhD, 2 магистр, 2 аға оқы ту-
шы еңбек етеді. Олардың қатарында: 
Қ Р  Ұ Ғ А  к о р р е с п о н д е т - м ү ш е с і , 
 педа гогика ғылымының  докторы, 
профессор, Ф.Оразбаева; филология 
ғылымының докторлары, профессор-
лар: Б.Қасым, М.Атабаева, Г.Қосымова, 
Қ.Есенова, Н.Ілиясова; педагогика 
ғылымының докторлары, профессор-
лар: Ж.Дәулетбекова, Ж.Балтабаева, 
Н.Оразақынова, Р.Рахметова, фило-
логия ғылымының кандидаттары, до-
центтер: А.Қобыланова, М.Жүнісова, 
С.Жиренов, Ж.Жұма баева, Н.Әмір-
жанова; педагогика  ғылым ы ның кан-
дидаттары: Г.Кенжебаева, А.Рауан-
дина, Ж.Қоқанова; PhD докторлары 

Ұстаз Қызылорда қаласындағы 
Г о г о л ь  а т ы н д а ғ ы  п е д а г о г и к а л ы қ 
институттың тарих факультетін 1950 
жылы үздік бітірген. Сол кезден бас-
тап зейнеткерлікке шыққанға дейін 
облыстың әр өңіріндегі орта мектеп-
терде тарих пәнінен дәріс оқыған. 
Дәнеш Мамытбаеваның оқу-әдістемелік 
ұстанымдары мен адамгершілік бол-
мысы, этикеті, моралі, патриотизмі 
мен педагогикалық-дүниетанымдық 
көзқарастарының мәні, құндылықтары 
туралы апаймен көп жылдар бойы 
қызметтес болған ардагер-ұстаздармен 
кездесіп, пікір алысудың сәті түскен еді. 
Осы орайда 83 жастағы ұстаз Назымкүл 
Бүркітбаеваның: «Ардақты да аяулы 
Дәнеш апамыз жан-жағына шуақ ша-
шып тұратын көшелі де көсем кісі еді. 
Апай мектептің оқу-тәрбие жұмысына 
байланысты өткізілетін түрлі шараларға 
белсене қатысып, ақыл-кеңесін айтып, 
өзінің терең білімімен, биік парасаты-
мен, ақыл-ойының кемелділігімен ұжым 
мүшелеріне үлгі көрсетіп, тәрбие беретін. 
Жеке басының жүріс-тұрысымен, көркем 
мінезімен,кішіпейілділігімен, үлкенге 
де, кішіге де бірдей қамқорлығымен, 
сабырлығымен,  сыпайылығымен, 
мейірімділігімен мектеп ұжымы ғана 
емес, бүкіл Қармақшы ауданының 
жұртшылығы алдында үлкен абырой-
беделге ие болғанын көзіміз көріп, әлі 
күнге дейін еске алып отырамыз. Апай 
тарихты ғана емес, қазақтың белгілі 
би-шешендерінің әңгімелерін, Сыр 
сүлейлерінің жыр-термелерін жатқа 
айтатын. Дәнеш апа мен үшін мәңгі 
тағылымды тұлға болып қала береді» де-
ген лебізіне шексіз риза болдық. 

Қазақ тілі пәнінің мұғалімі, ұстаз 
Кенжегүл Қазақбаева да төмендегі 
пікірімен Дәнеш апайды еске алады: 
«Апай ұжымдағы қызметтестеріне де-
ген бауырмалдығымен бірге, халықтық 
дәстүрді ұмытпай жалғастырып, жаңғыр-
тып, бізге үлгі көрсететін. Сөйлеген 
сөзінен, іс-қимыл әрекетінен, ақыл-
кеңесінен ізгіліктің, кішіпейілділіктің, 
кеңдіктің, бауырмалдықтың исі аңқып 
тұратын. Апайға ұқсауға тырысатын-
быз. Сол кездегі мектептегі көп қыз-
келіншектің Дәнеш апай идеалына 
айналды десем артық болмас. Апай 
осындай қарапайым әрі биік тұлға бола-
тын» десе, тағы бір ардагер-ұстаз Әлипа 
Арапова да осы тектес пікірлерімен бірге, 
Дәнештің адам көңілін жадырататын 
ерекше қасиеттеріне көңіл бөлген еді. 

Б ұ л  т у р а л ы  Қ Р  П р е з и д е н т і 
Н.Ә.Назарбаев тың «Қазақстанның бола-
шағы – қоғамның идеялық бірлігін-
де» атты еңбегінде «Біздің тағы бір аса 
маңыз ды идеологиялық міндетіміз – 
қазақ стандық отансүйгіштікке тәр-
биелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын 
б и л е у і н  қ а л ы п т а с т ы р у .  Ш ы н а й ы 
отансүйгіштікті, нағыз азаматтықты 
қалып тастыру жеке бастың өзін саяси 
тұрғыдан айқын сезінуін, өз Отанын 
саналы түрде таңдауын көздейді» деп 
жазылған. 

Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінде әл-
Фараби бабамыз айтқандай, шәкірт-
терімізге білімнен бұрын тәрбие беру 
ұстаздардан терең білім мен тәрбиенің сан 
алуан қырын игеруді талап етеді. Ертеңгі 
күннің бүгінгіден де нұрлырақ болуына 
ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай 
жетелейтін күш – тәрбие мен білім. Ен-
деше, мектеп табалдырығын аттаған жас 
бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды 
парасатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу 
– әрбір ұстаздың борышы. Бүгінгі 
мұғалім мектеп оқушыларына тек білім 
беріп қана қоймай, оларды халықтық 

Е

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Отансүйгіштік – тәрбиеден 
Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында ұлттық тәрбиенің озық әрі өнегелі дәстүрін, 
асыл қасиеттерін оқушылардың бойында қалыптастыру, этнопедагогика мен 
этнопсихология материалдарын ұтымды пайдалану – аса маңызды міндеттердің 
бірі. Еліміздің бүгінгі жаңару бағыты – жалпы адамзаттық және ұлттық 
құндылықтардан сусындаған, ұлттық дүниетанымы, мінез-құлқы қалыптасып, 
жан-жақты жетілген парасатты азамат тәрбиелеу. 

Алаш кезеңі: университет ашылған 
1928 жылы Лингвистикалық-психо-
логия лық бөлім болып құрылған 
ұйымды 1928-1929 жылдары 
қазақтың рухани көсемі, ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 
басқарған. Алғашқы күннен 
бастап-ақ отандық білім беру 
жүйесінде қызмет ететін филолог-
педагог мамандарды даярлау ісі 
қолға алынды. Бұл кезең қазақ 
лингвистикасы мен әдебиеттану 
ғылымдарының іргетасы қаланған, 
оны білім беру жүйесіне ендіру, жас 
ұрпаққа  бастауыш және орталау 
мектептерде ана тілі мен әдебиетін 
оқытудың әдістемелік мәселелері 
ғылыми негізделген жылдар болды.
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Белгілі жазушы, «Құрмет» орденінің иегері, халықаралық 
«Алаш» сыйлығының лауреаты Нағашыбек Қапалбекұлы 
көп ізденіп, терең зерттеп, тарихи тұлғалар туралы көп 
қалам тербеген жазушы. Жазушының қаламынан шыққан 
қай шығармасы болсын еліміздің тарихына қосылған сүбелі 
еңбек, тың тақырып деп бағалауға негіз бар. Қарасай, 
Наурызбай, Райымбек, Сұраншы, Саурық, Сүйінбай, 
Жамбыл, Кенен, Үмбетәлі, Төле би, Балуан Шолақ, 
Құртқа тәуіп секілді тарихи тұлғаларды оқырманымен 
қауыштырып, халқының ыстық қошеметіне бөленіп, абы-
ройын асқақтатып келеді. Құнды еңбектері арқылы елінің 
алғысына бөленген қаламгердің Ұлттық кітапханада қазақ 
тіліндегі «Суықтөбенің ұлары», орыс тіліндегі «Таудан 
түскен тұман», «Кәшке батыр» және түрік тіліндегі «Құс 
қанаты» атты әңгімелер жинағының таныстырылымы өтті. 
Жиынды филология ғылымының докторы, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Уәлихан Қалижан жүргізіп, бүгінгі 
таныстырылып отырған төрт кітаптың ғұмыры ұзақ болып, 
жастардың кәдесіне жарасын деген тілегін жеткізді. 
Алғашқылардың бірі болып сөз алған Қазақстанның 
Халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбит 
Оразбаев жазушының парасаттылық қасиетін атап өтіп, 
еңбекқорлығына тоқталды. 

«Ана тілі» газетінің 2018 жылғы 26 шілде – 1 тамыздағы №30 
(1444) санындағы Әсел Сарқыттың «Тіл сақшысы» айда-
рында Министрліктің ресми веб-сайтына жасаған шолуын 
зейін салып оқығанымызды хабарлаймыз.

«Соғыс жылдарындағы біздің өміріміз, сол 
кездегі қиын кезеңдер, ағалар мен әкелеріміз 
әскерге кетіп, олардың ауыр жүгі мойнымызға 
түсіп, қаршадайымыздан қара жұмыс істеген 
кездер, соның барлығын мына еңбегінде 
анық, айқын көрсеткен» деп, жазушының 
«Суықтөбенің ұлары» кітабындағы көкейкесті 
мәселелерді ,  халықтың басынан өткен 
кешегі ауыр кезеңдер, адам болмысының 
нәзік қырлары, аянышты тағдыры, қарапайым 
жандардың тіршілік тынысы, ішкі жан дүниесі, 
өмірге деген құштарлығы шынайы сурет тел-
генін тілге тиек етті. «Қазір кітап оқымайды 
дейді, ол мүмкін емес, өйткені біздің тари-
хымызда болған мәселенің барлығы кітапта 
қалады, бәріміз кетеміз, ал кітап қалады, жұрт 
оны іздейді. Мәселен, бір батырдың бейнесін 
Н.Қапалбекұлының кітабынан көреді» дей келе, 

жазу шы ның еңбектерінің құндылығы мен мән-
маңы зына тоқталды. Еліміз егемендік алғаннан 
бері талай құнды еңбектің шығып жатқанын, 
ата-баба мыздың, батырлардың еңбектері шаң 
ас  тында қалмай, жарыққа шығуы тиіс екенін 
жет кізіп, қаламгерге шығармашылық табыс 
тіледі. 

Әдебиеттанушы ғалым, филология ғылы-
мының докторы Темірхан Тебегенов: «Қазақтың 
бай әдеби тілінің қоры, қолданыстары, сөз 
тір кестері, жеке сөзге, жеке сөйлемдерге 
мағына сыйғызатын суреткерлік қасиеті 
 Нағашы бек шығармашылығын даралап тұр. 
Оның шығармаларында соғыстан кейінгі қазақ 
отбасыларындағы ауыр хәл, жетімдік, жесірлік 
сынды тағы басқа сол кездердегі психологиялық 
ахуалды қазақы ортаның тілімен, қарапайым 
адамдардың көзімен бейнелеп суреттейді. 
Әдебиетте оқырман кейіпкерге айналу де-
ген бар. Нағашыбек шығармаларынан да әр 
оқырман өз тағдырын көреді» деп, жазушы 
шығармаларына жоғары баға берді. 

Қазақстанның Түркиядағы елшілігінің 
дипломаты,  жазушы-аудармашы Мәлік 

Қазақстан театрлар қауымдастығы 
Астананың 20 жылдығына 
орай ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен театр өнері 
қайраткерлерінің республикалық прак-
тикумын өткізді.

Алматы қаласындағы М.Әуезов атын-
дағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрында өткен шара еліміздегі 
театрлардың шығармашылық деңгейін 
көтеруге бағытталған. Оған еліміздің 
түкпір-түкпірінен режиссерлер мен ак-
терлар қатысты. Театрға арналған түрлі 
жобалар назарға ұсынылып, отандық 
және шетелдік мамандардың қатысуымен 
теориялық және практикалық жаттығулар, 
театр көрсетілімдері, сондай-ақ лекциялар 
мен шеберлік сағаттары өтті. Атап айтсақ, 
шетелден шақырылған қонақтар: Шота 

Руставели атындағы Тбилиси мемлекеттік 
театр және кино университетінің ректо-
ры, А.С.Грибоедов атындағы орыс драма 
театрының бас режиссері, профессор 
 Георгий Маргвелашвили мен Халықаралық 
театр фестивалінің «Үздік сценография» 
номинациясының жеңімпазы, Әлемдік 
Прага Квадриеннале лауреаты  Тамара 
 Окихян режиссураға енді аяқ басқан 
жастарға өз тәжірибелерінен білген-
түйгендерін баяндап берді.

Практикум соңында қатысушылар 
А.Чеховтың «Апалы сіңлілі үшеу» пьесасын 
негізге ала отырып, драмалық шығар маның 
қақтығысы мен ерекшелігіне, жаңалығы 
мен айқындық дәрежесіне, айтар ойының 
тереңдігіне, туындыдағы әре кеттің дамуы 
жайына талдау жасай келе, автордың өзге 
де драмаларындағы сцено графия лық 
шешімдер туралы ой қозғады. 

Шараның жабылу салтанатына Қазақ-
станның Еңбек Ері, Қазақстанның Халық 
артисі Асанәлі Әшімов, М.Әуезов атын-
дағы Қазақ мемлекеттік академиялық дра-
ма театрының директоры Асхат Маемиров, 
Корей музыкалық комедия театрының 
ди ректоры Любовь Ни және шетелден 
келген қонақтар қатысты. Республикалық 
практикум қатысушыларына шеберлік 
сабақтарына қатысқандығын растайтын 
арнайы сертификаттар табысталды.

Жалпы алғанда республикалық прак-

тикум – Қазақстан театрлар тәжірибесіне 
театрдың заманауи формаларын танысты-
ру мен енгізуге, еліміздегі барлық драма-
лық және музыкалық-драмалық театрлар-
дың дамуы мен байланысын нығайтуға, 
талант ты шығармашыл жастарға қолдау 
көр сетуге, театр режиссерлері мен өнер 
қайрат керлерінің кәсібилігін арттыру және 
тәжірибе алмасуға мүмкіндік тудыруға 
бағытталған.

Майя МҰРАТБЕК

ӨНЕР

БАЙҚАУ

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

«Құс қанаты» талмайды

Ұсыныстарыңызды 
ризашылықпен 
қабылдаймыз...

Үш тілді жетік 
меңгерген...

Театр майталмандары 
тәжірибе бөлісті

 Отарбаев Түркия елінен арнайы келіп, сал-
танатты жиынға қатысты. Ол Қазақстанның 
Түркиядағы Төтенше және өкілетті елшісі Абзал 
Сапарбекұлының құттықтау хатын оқыды. 

– «Сізді «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Қазақстан Республика-
сы Ұлттық кітапханасында өтіп жатқан орыс 
тіліндегі «Таудан түскен тұман», «Кәшке батыр», 
қазақ тіліндегі «Суықтөбенің ұлары», сонымен 
қатар Түркияда түрік тілінде жарық көрген «Құс 
қанаты» атты кітаптарыңыздың тұсаукесер 
рәсімімен шын жүректен құттықтаймын.

«Құс қанаты» әңгімелер жинағыңыз түрік 
оқырмандары тарапынан жылы қабылданып, 
үлкен қызығушылыққа ие болды. Сонымен 
қатар бауырлас ел Сізді Анкарада ашылған 
«Сүйінбай Аронұлы» атындағы саябақ пен 
ескерткіш және «Жамбыл» атындағы көшенің 

ашылуына орай ұйымдастырылған халықаралық 
кон ференциялар арқылы да жақсы таниды. 
Сіздің мазмұнды баяндамаларыңыз бен тұ-
шымды ойларыңыз екі ел арасындағы мәдени 
байланысты арттырып, рухани достығымызды 
нығайта түсті.

Осы орайда Сізге өзімнің ыстық ықыласым 
мен зор құрметімді жеткізе отырып, шығарма-
шылық табыс және отбасыңызға амандық 
тілеймін» делінген елшінің құттықтау хатында.

Әрі қарай М.Отарбаев Нағашыбек Қапал-
бекұлына түркі мәдениеті мен әдебиетін 
дамытуға қосқан үлесі үшін Анкарадағы Түркі 
әлемі жазушылары және өнерпаздар қоры-
ның арнайы сыйлығын табыстады. Кечиөрен 
муниципалитетінің мэрі М.Актың, Еура-
зия жазу шылар қауымдастығының төрағасы 
Я.Омароғлының, Әлем жазушылары мен 
з и я л ы л а р  қ а у ы м д а с т ы ғ ы н ы ң  т ө р а ғ а с ы 
О.Баштың және Әлем сөз академиясының тө-
рағасы Х.Ивгиннің құттықтау хатын жеткізіп, 
тұсаукесер қарсаңында Ыстамбұлдан шығатын 
«Önce Vatan» (Әуелі Отан) газетінің журналисі 
М.Кемал Саллының «Құс қанатындағы 

әңгімелер», сондай-ақ Анкарадан шығатын 
«Anayurt» (Анажұрт) газетінің журналисі 
 Орхан Селеннің «Қазақ жазушысы Нағашыбек 
Қапалбекұлы» атты сараптамалық мақалалары 
жарық көрген басылымдарды тапсырды. Онда 
авторлар қаламгердің «Құс қанаты» атты кітабы 
мен шығармашылық қолтаңбасы туралы, жалпы 
қазақ әдебиетінің түркі әлеміне тигізер ықпалы 
жайлы өз ойларын ортаға салады. 

«Жазушы-дипломат Мәлік Отарбаев 25 
қазақ жазушысының әңгімелерін аударып, 
құрастырған «Hüzün Kuşağı – Atayurt’tan 
Öyküler»  (Сырлас буын – Атажұрттан 
әңгімелер) антологиясынан алғаш рет 
Нағашыбек Қапалбекұлы ның «Бір уыс би-
дай» әңгімесін оқып, үлкен әсер алған едім. 
Кейін «Құс қанаты» әңгімелер жинағымен 
танысып шықтым. Біз әдетте түркітілдес 
халықтардың бірлігі мен ынтымағы туралы 
жиі айтамыз. Бірақ көп жағдайда барлығы 
сөз жүзінде қалып қояды. Менің ойымша, 
түркі ынтымақтастығы саяси-экономикалық 
келісімдермен шектелмеуі тиіс, мәдени-
гуманитарлық салада да  қоян-қолтық 
араласуымыз керек. Халықтарымыз бір-
бірімен жақындасуы қажет. Ол үшін ақын-
жазушылардың шығармаларымен танысып, 
көп оқуға міндеттіміз. Мысалы, бүгінгі таңдағы 
Түркияның мәдениеті мен дінінің, өркениеті 
мен ғылымының қалыптасуы жолында Қожа 
Ахмет Ясауидің алар орны ерекше. Сол сияқты 
түркі әлемін біріктіретін үлкен идея біздің 
әдебиет саласындағы ынтымақтастығымызға 
байланысты өрбігені орынды болмақ. Ол үшін 
Түркиядағы кітап дүкендерінде түркітілдес 
халықтардың әдеби кітаптары сатылмайын-
ша, оларға арналған насихат жүйелі жолға 
қойылмайынша, түркі бірлігі тек қиял болып 
қала береді. Егер біз өз мақсатымызға жете 
алсақ, Нағашыбек Қапалбекұлының «Құс 
қанаты» сияқты әңгімелері түркі әлемі әде-
биетіне қосылған үлкен үлес болар еді» дейді 
Орхан Селен. 

М.Кемал Саллы өз мақаласында жазушының 
өмір сүрген ортасы, балалық шағы туралы 
әңгімелей келе, Нағашыбек Қапалбекұлы өз 
еңбектерінде ұлттық салт-дәстүрге ерекше 
мән беретінін атап өтіпті. «Автордың туын-
дылары көп жағдайда қазақтың шежіресіне, 
әдет-ғұрпы мен таным-түсінігіне негізделеді. 
Сондай-ақ Сүйінбай, Абай, Жамбыл сияқты 
тарихи тұлғаларды танытуды өмірлік ұстаным 
етіп алған. Әсіресе туған жері «Қызыл әскер» 
ауылында өмір сүрген адамдар шығарма 
кейіпкерлеріне айналған» дейді журналист.

Жиын барысында Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры Тахир Балықбаев, Ұлттық Ғылым 
академиясының академигі Ханкелді Әбжанов, 
жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Жанат Ахмади және т.б. сөз сөйлеп, 
тарихи тақырыпқа қалам тарту екінің бірінің 
қолынан келмейтінін, Н.Қапалбекұлы үндемей 
жүріп, үлкен іс тындыратын азамат екенін, 
жазушының шығармалары еліміздің тарихы-

на қосылған сүбелі еңбек екенін атап өтіп, 
еңбектері арқылы халықаралық аренаға шыққан 
тұлға деген баға берді. 

Алматы қаласының әкімі  Бауыржан 
Байбектің құттықтауын әкімнің кеңесшісі   Мамай 
Ахет табыстаса, Қытай Халық  Республикасынан 
келген құттықтау хатты У.Қалижан оқып, 
болашақта жазушының шығармалары қытай 
тіліне аударылатынын жеткізді. Республикалық 
«Ақ орда» қозғалысының төрағасы Қайрат 
Сатыбалдыұлының құттықтауын төраға орын-
басары Қанат Мұсақұлов табыстап, жазушыға 
ізгі құрметін білдірді. 

Жиналғандарға ризашылығын білдірген 
Нағашыбек Қапалбекұлы алдымен Қазақ-
станның Түркиядағы елшілігінің жауапты 
қызметкері, жазушы М.Отарбаевқа алғыс айтты. 

«Осы тұсаукесер рәсімін өткізуге тікелей 
ұсыныс білдірген Түркиядағы Қазақстанның 
елшілігінің жауапты қызметкері, жазушы Мәлік 
Отарбаев бауырымыз болатын. Ол Түркияда 
«Құс қанаты» атты кітабымның шығуына үлкен 
ықпал етіп, енді туған жерде, Алматыда осы 
кітаптың тұсаукесерін өткізейік деді. Аударма-
шы, жазушы Амантай Ахетовтың аудармасы-
мен «Туман, спустившийся с гор» атты тұңғыш 
рет орысша кітабым жарық көрді. Сондай-ақ 
Кәшке батыр жөнінде арнайы зерттеу кітабым 
қазақ және орыс тілінде жарыққа шықты. Ал-
маты облысының әкімшілігі «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Жетісу кітапханасы» се-
риясымен «Суықтөбенің ұлары» атты еңбегімді 
шығарды. Оған «Суықтөбенің ұлары», «Құт 
пен жұт», «Ақ шымылдық», «Сүлде», «Үрей» 
және басқа да сиясы кеппеген тың әңгімелер 
мен «Жерошақтың түтіні» атты повесть еніп 
отыр. Осы кітаптардың барлығын басын қосып, 
арнайы тұсаукесер өткізген азаматтардың 
барлығына алғыс айтамын» деп, жүрекжарды 
тілегін жеткізді.

Қаламгердің бүгінгі күнге дейін 45 кітабы 
жарыққа шыққан. Мұның жартысына жуығы 
тарихи, деректі, танымдық кітаптар. Бұл 
жөнінде жазушы: «Ел біле бермейтін, көпшілік 
білмейтін, қалың шаңның арасында қалған 
тарихи тұлғаларды зерттеп, жинақтап, жазып, 
кітап етіп шығару, кейінгі ұрпаққа аманат ету, 
менің бір басты парызым сияқты көрінеді. 
Өйткені оны дер кезінде мен жазбасам, мен 
зерттеп жарыққа шығармасам, ешкім білмей 
кетеді. «Рухани жаңғыру» бағдарламасына бай-
ланысты осы мәселені кезек күттірмей қолға 
алып жатырмын. Көптеген тарихи тұлғалар 
жөнінде зерттеу кітаптарым бар. Дайын тұрған 
зерттеулер де бар, осы жұмысты одан әрі 
жалғастыра беремін» деп, еңбегі бағаланғанын, 
Қазақстанның төрт университеті профессор 
атағын бергенін, қаншама марапаттарға ие 
болғанын қуанышпен жеткізіп, алдағы уақытта 
осы жұмыстарды одан әрі жалғастыра беретінін 
айтты. 

Тағылымды дүниелерімен оқырманның 
көкірек көзін ашып, жан дүниесін байытуға 
өзіндік үлес қосып келе жатқан қаламгердің 
алар асуы биік болғай.

Мемлекеттік тіл – қазақ тіліміздің қолдану аясын 
кеңейтуде атқарып жатқан жұмыстарымыздың қоғам 
 назарынан тыс қалмай, оның сынға түсуін заңды деп санай-
мыз. Сіздердей жанашыр бұқаралық ақпарат құралының 
конструктивті пікірі мен ескертулері осы жұмысты 
нығайтуда Министрлік үшін аса маңызды.

Веб-сайт қызметтерді сақтап, оларды жинақтайтын 
үлкен қор. Оны толықтырумен Министрліктің түрлі 
департаменттері мен құрылымдық бөлімшелерінің 
көптеген қызметкерлері  айналысады.  Қазақтілді 
материалдарымыздағы олқылықтарды көрсеткеніңіз үшін 
алғысымызды білдіреміз. Осы жұмыстың жалғасуын және 
жалпы дипломатиядағы мемлекеттік тілдің деңгейін арттыру 
жөніндегі ұсыныстарыңызды ризашылықпен қабылдаймыз.

Дипломаттарды, журналистерді, қала берді тұтастай 
қоғамның алдында қазақ тілінің қоғамдық-саяси тұрмыс-
тіршілікте қолданылуын қамтамасыз ету жөнінде 
қыруар жұмыс күтіп тұр. Сыртқы істер министрі Қайрат 
Әбдірахманов ана тіліміздің Қазақстанның дипломатиялық 
қызметтің басты коммуникациялық құралы ретінде 
бекітілуіне ерекше көңіл бөледі. Осы мәселе қазақтілді 
бұқаралық ақпарат құралдарының ректорларымен және 
жетекші журналистерімен жуырда өткен кездесу барысында 
да талқыланған болатын.

Қазіргі таңда барлық ресми ісқағаздарын жүргізу 
және дипломатиялық ноталарды жазу мемлекеттік тілде 
жүргізіледі. Сонымен бірге соңғы ширек ғасыр ішінде 
Қазақстанда қазақ, орыс, ағылшын және басқа тілдерді тең 
дәрежеде меңгерген дипломаттардың жаңа буыны пайда 
болғанын айырықша атап өткен жөн.

Алайда ана тілімізді қоғамдық-саяси ақпаратты жет-
кі зудің негізгі құралы ретінде қалыптастыру жолында 
объек тивті қиындықтардың бар екенін мойындау қажет. 
Мысалы, Министрліктің баспасөз қызметіне сауалдардың 
көпшілігі орыс тілінде келеді. Бұл біздің қоғамымыз бен 
журналистеріміздің халықаралық қатынастар мен сыртқы 
саясат мәселелерін талқылауда мемлекеттік тілге басымдық 
бермейтінін аңғартады. Осындай жағдайда қазақ тіліндегі 
сапалы контентке деген сұраныс қайдан пайда болсын? Бұл 
сұранысты біз бірлесе туғызуымыз қажет. Саясат, эконо-
мика мен қоғамдық өмір туралы ана тіліміздегі ақпаратқа 
деген қызығушылықты ынталандыруымыз керек.

Бұл мәселе бойынша Сіздермен барынша ынтымақтасуға 
дайынбыз.

Т.ЖҰМАҒҰЛОВ,
ҚР Сыртқы істер министрлігі

Халықаралық ақпарат 
комитетінің төрағасы

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласын іске асыру шеңберінде, сондай-ақ қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін жетік меңгерген қабілетті жастарға 
қолдау көрсету, көп тілді меңгерген тұлғаны тәрбиелеу, 
қазақстандық рухани бірлікті насихаттау мақсатында 
2018 жылғы 19 қыркүйекте Павлодар облыстық тілдерді 
дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен 
«Тілдарын» облыстық олимпиадасы өткізілді.

«Тілден тілдің кеңдігі болғанымен, кемдігі жоқ» демекші, 
«Тілдарын» олимпиадасына 18-22 жас аралы ғындағы 
облысымыздың қала, аудандарынан келген білімді де талант-
ты жастар қазақ, орыс, ағылшын тілде рінен шеберліктерін 
көрсетіп, өз біліктіліктерін шыңдады.

Қатысушылар үш кезең бойынша үш тілде берілген 
тапсырмалардың мазмұнын ашумен қатар, эссе жазу, ілеспе 
аударма жасау бойынша сынға түсті.

Баршамызды үш тілді бір тілдей сөйлейтін кейбір 
қатысушылар шешендігімен, тапқырлығымен, таңдаған 
тақырыбын ерекше аша білуімен қызықтыра түсті. 

Жоғары оқу орындарынан арнайы шақырылған ғалым, 
тіл мен әдебиет, педагогика салаларының өкілдерінен 
тұратын әділқазылар құрамы үміткерлердің білімдерін 
бағалау кезінде тілді меңгеру деңгейіне, жазу сауаттылығы 
мен мазмұндылығына, жауаптың оралымдылығы мен 
толықтығына назар аударды.

Әділқазылар алқасымен үш тілді жетік меңгерген 
жеңімпаздар анықталып, олимпиада нәтижесі бойынша 
өз білімін жоғары дәрежеде көрсеткен Ақтоғай ауданының 
үміткері Жанар Төлеу І орынға лайықты деп танылса, ІІ 
орынды Тереңкөл ауданынан келген Қызғалдақ Рыспекова, 
ал ІІІ орынды Екібастұз қаласының қатысушысы Зарина 
Мадашова иеленді. 

Барлық қатысушылар басқарманың арнайы дипломдары, 
алғыс хаттары және сыйлықтарымен марапатталды.

Азамат ТІЛЕУБЕРДІ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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2018 жылО Й Т О Л Ғ А М
Өмір бақи жинаған кітаптарын «бар байлығым осы» дейтін тарихшы-ғалым: 
«Абайдың соңында небәрі бір-ақ кітап қалды, сол бір кітаптың өзін кез келген 
қазақтың үйінен көру екіталай. Анау грузиндер егер барған үйлерінде бұдан 
бірнеше жүз жыл бұрын өмір сүрген Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін 
жамылған батыр» атты шығармасы болмаса, әй-шәй жоқ, тұрып жүре береді 
деседі. Бізге сондай үрдіс қашан дариды» деп жиі қайталайды. Әрі қарай тағы да: 
«Абайдың әлгі жалғыз кітабындағының біразы өз өлеңдері, біразы аударма өлеңдер, 
ғақлия қара сөздер, бірді-екілі поэма, шежіре, дерек, т.б. Көзі тірісінде жарыққа 
шыққан бірде-бір туындысын көре алмады. «Дала уәлаяты» газетінде жарияланған 
«Жаздыкүн шілде болғанда» өлеңінің авторы іні досы Көпбай деп таңбаланған. 
Сөйтсе де, ұлы Абайдың бұл фәниден «әдеби мұраларым мәңгі жасайды» деген 
сеніммен өткені хақ. Ұмытпай тұрғанда айта кетейін, Абайдан дәйектеме келтіруге 
құмар қазақ баспасөздерінің кеше де, бүгін де ақын өлеңдерін бұрмалап, бұзып жаза-
тыны қынжылтады. Атышулы газет бетінде (жоғары жағында) «Қалың елім қазағым, 
қайран жұртым» дегенді баттита тұрып: «Қалың жұртым қазағым, қайран елім» 
деп жазғанын оқығанда немесе мінберде сөйлеп тұрған көрнекті тұлға Абайдың 
«Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы» дегенін «Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы» дегенін 
естігенде құлап қала жаздадым. Қазір мұндайдың (тек Абай ғана емес) небір көкесіне 
күнде кезігесің» деп бір тоқтады.

– Енді мынаны айтшы, – деді тарих-
шы-ғалым. – Абайдың сол көзінің ағы 
мен қарасындай жалғыз кітабынан 
қазақты мақтаған бірауыз жылы сөз таба 
аласың ба? Тапсаң: ат-шапан менен, 
таппайсың! Ылғи сынау, мінеу, шенеу. 
Сонда қалай, Абай қазақты жек көрді 
ме, әлде менсінбей, басқалардан кем 
санады ма? Олай емес, туған халқын 
Абайдай сүйген ешкім жоқ. Сондықтан 
да «ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді», 
«бас-басына би болған өңшең қиқым» деп 
қамықты, жүрегі сыздады. Жылай-жылай 
жүріп: «...өңшең қырт, бас қаңғырт», 
«қара басқан қаңғырған, хас надан нені 
ұға алсын», «халқым надан болған соң, 
қайда барып оңайын», «ақыл да жоқ, ми 
да жоқ, даладағы аңдарсың?» деп күйінді, 
қапаланды. Әрі ол осы күнгі баз біреулер 
құсап, «жаман қазақтарды» өзге өңір-
өлкелерден (ғана) іздеп, жан қинамай, 
жетесіздіктің жеті атасын өз қасынан, 
айналасынан тапты. Соның бәрі күллі 
исі қазаққа дөп келіп, құйып қойғандай 
жанасып тұр».

Мінеки, сол ешкімнің көңіліне тимей, 
ренжітпей сөйлеуге құмбыл тарихшы-
ғалым қашанда тек Абайға жүгінеді: 
«Тәуелсіз мемлекет атанғанымызға он 
бес жылдан асты, ә? – деді қинала тол-
ға нып. – Осыны жан дүниесімен сезініп, 
мақтанып-марқаятындар бар болса, бар 
шығар, бірақ ақ пен қараны айыруға 
өресі жетпейтін өркөкіректер тобы-
ры жыртылып айырылатыны да құпия 
емес. Ондайлардың қаңсыған қасаң, 
рақым-шапағатсыздығы өзінше. Ана 
тіліміздің жағдайы анау... Тыжырына 
қарайтындар құрттай құжынайды. Билік 
баспалдағына қазақ перзенті ретінде 
жеткендерге ана тіл ілесе алмай отыр. 
Ана тілге ала-құла көзқарастың болуы 
жұдырықтай жұмыла алмаудың кесірінен. 
Өз басым қазақ тілінің мәртебесі жайлы 
сөз қозғала бастаған сонау бір жылдары 
бүкіл өмірін тіл ғылымына арнаған линг-
вист ғалымның ел-жұртты шулатқанынан 
шошыған едім. Жалпылдап ұшатын жал-
быр қанат қара құстың көлеңкесіндей сол 
лаң әлі күнге қалар емес, ой, дүние-ай!

Меніңше, барлық мәселе қанға сіңген 
солақай үрдіс – өзгеге құлдық ұру, еліктеп-
солықтау, енжарлық, ұлтжандылықтың 
шалажансарлығында болса керек. Айтшы, 
еліктеуден алдына жан салмайтынымыз 
өтірік пе? Пірім-ау, бәрі болмаса да, 
бірнеше шетелдік елшінің мұнда келерден 
бұрын қазақша үйреніп,  ресми қабылдау, 
мәжіліс-жиын, өзге де басқосуларда 
тәп-тәуір сөйлеп жүргеніне неге назар 
аударып, үлгі алмасқа?! Оларға қазақ ди-
пломаттары мен басқа да жоғары  лауазым 
иелерінің ұялып-қызармай орысша тіл 
қатулары, селт етпеулері ыңғайсыз. 
Қарның ашады...

Немесе орыстан бастап, басқа да 
диаспора өкілдері арасында қазақ тілін 
құрметтеп, ән шырқап, күй тартып, 
байқауларда жүлде алып жүргендеріне 
мән бермейтін, өзгелер сыйлайтын 
мем лекеттік тілді біз де әспеттейік, 
ұрпағымызға дарытайық дейтін қандастар 

тапқан) пластинкаға жазылған әндерін 
тыңдағанда көз жетті. «Сүре дауыс» не 
екенін білгендей болдық. Осындай қанша 
қазына көмулі қалды.

Енді келіп дүниенің бәрі соларға тіреліп 
қалғандай, ұжым, кеңшар, ұжымшар, 
даңғыл, сазгер, құжат, зауыт, шенеунік... 
дейміз. Осындай көл-көсір «жаңа сөздер» 
кеңестік кезге дейін (кейін де) тілімізге 
тұлға болып па екен? Құрманғазы, Дина, 
Ақан сері, Біржан сал, Балуан Шолақ, 
Жаяу Мұса сазгер ме еді? Композитор де-
ген терминді онға бөліп кессе, саз соның 
бір пұшпағы емес пе? «...Тимесе терекке» 
деп тіл байытушылар ең болмаса уақытша 
баршаға ортақ – халықаралық сөз, тер-
миндерден бас тартпай тұра тұрайық 
дегенге көнсейші. Өйтпек түгіл, жазған-
сызғандарың солардың қолымен өңделіп-
жөнделіп жатады. Қалай десең, олай де, 
бірақ белден басып, қолдан құйылған 
жасанды сөз, терминдердің ұғымға кірігіп, 
ғұмыры ұзақ болары күмәнді.

Сол секілді, ұшағын ұшақ (түріктер со-
лай атайды деп желпіну өзінше) делік. Ал 
тікұшақ ше? Ол әлгі вертолет. Түбірі – вер-
тикаль. Сонда бұл самолет-ұшақ сөздіктен 
ойып тұрып орын алды дегендік қой. Иә, 
солай. Олай болса, вертолет неге тікұшақ 
болмасқа?! Сөз байытушылардың пайым-
дауы солай, көнесің, көніп келеміз. Әйтсе 
де, егер мұның бәрі егер тіліміз орысшадан 
сауығу үшін қажет болса, вертолет, класс, 
проспект, композитор, аэропорт, газет, 
журнал... бәрі ежелден күллі адамзатқа 
ортақ сөз, терминдер. Тым құрыса, мейлі 
түбір шетелдік болғанның өзінде де, бала-
ма нақты, қонымды, сіңімді, жатық бол-
мас па? Әркім әртүрлі айтып, әртүрлі жазу 
қай ережеге сияды? Біресе гәзит, біресе 
үнжария, біресе үнқағаз дегенде ұтарымыз 
қайсы? Неліктен біреу редактор, біреу са-
рапшы, біреу министр, біреу уәзір дейді? 
Міне, бұл жағдай барша қауым емін-еркін 
бірдей қолдану үшін көптеген «соны» 
сөз, терминдердің терминком қазанында 
әлі толық қайнап пісе қоймағанының 
көрінісі. Сондықтан болу керек, әркім өз 
тарысын өзі түйіп, өз бидайын өзі қуырып 
жататыны.

проспект, композитор терминдеріне 
шынымен-ақ үйлесімді ме? Атамаңыз. 
Құдай куә, олай деуге ауыз бармайды.

Бұларға тілші ғалымдар, үйлестіру 
орындары қалай қарайды, не ойлай-
ды? Тілші ғалымдар «айта-айта шарша-
дық» десе,  кейбірі  жоғарыдағыдай 
«жаңа  лықтарға»  өздері  мұрындық 
боп, терминдерді реттеп, үйлестіретін 
орындардың дауыстары көп естілмейді. 
Өстіп қырқыса берсін дей ме, әлде жет-
кен жерлері сол ма, олай емес, былай 
деп те айтпай, шығарған шешімдерін 
жариялаумен тұйықталады. Сөйтіп, 
мұндай құбылыстар жалғаса бере ме? 
Шамасы, солай. Бірақ бәрібір бір ізге 
түскені, заңдасқаны, онсыз да шатасудан 
шаршаған қауымның басы қата бермегені 
абзал. Серпіліс қажет.

Сөз, сөйлем, терминдерді дұрыс 
іріктеу, қолданбаудың көрінісі тек бұлар 
емес, ана тілімізді шұбарлаудың басқа да 
«тың тәсілдерінің» көбейіп бара жатқаны 
өз алдына өкініш. Солардың бірі – екі 
тілде ұсынылатын мәтіндердің алды-
мен орысша әзірленіп, олақ аударылған 
қазақшасынан құлақ ұялатыны. Мә-
селен, ауа райын жариялайтын қазақ 
дикторының «осадки в виде снега» дегенді 
«қар үстінде жауын-шашын болады» деуі 
абырой емес. Әлдебір белгілі тұлға мүшел 
жасқа толса, «Пәленше Түгеншеевке 
60 жас» (немесе 50, 70, 80) деп қасқайта 
жазылады. Осы қазақша ма? Пәленше 
Түгеншеев 60 жасқа толды немесе 60 жас-
та десе бірсәрі. Кейбір ұзынсонар хабар-
ошардың орашолақ екені орысшасын 
(көріп) тыңдағанда барып мәлім болады: 
«Әй, ағайындар-ау, барлығы қолдан 
келетін нәрсе емес пе, іздену, тыпырлау 
қиын ба?» дегің келеді. Осы күнде біраз 
кемістіктер түзелген сыңайлы, ұзағынан 
болсын. Үміт үзбейік.

Өткен ғасырдағы жетпісінші жыл-
дардың ортасында Алматыға (сол кездегі) 
КСРО ОК-нің үгіт-насихат бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары (кейін 
 секретарь) А.Н.Яковлев келіп, «Дәуір» 
баспасының конференц-залында жур-
налистермен кездесті. «Мен бірнеше 

итальян, неміс, испан немесе ағылшынша 
шырқап тұр. Тіл білмейтіндерге ол өте 
ғажап көрінуі мүмкін. Әнші де солай 
ойлайды. Бірақ та жолдастар, музыка 
түсініп, тіл білетіндер үшін бұл деген 
аса қолайсыз құбылыс. Айтыңыздаршы, 
орысша сөйлей алмайтын испан не фран-
цуз әншісі – қаншама дарынды, атақты 
бола берсін, – қай орысты таңдандыра 
алады. Одан да бөтен ел-жұртқа барғанда 
өз халқыңның таңдаулы ән, роман-
старын келістіре шырқа, әнге аударма 
қажет емес, тыңдарманды таңдандыр, 
тамсандыр. Ал олар қашан да солай етеді, 
көтере алмайтын шоқпарды белдеріне 
қыстырмайды, керек те етпейді. Бізде 
керісінше. Шетелдіктердің көңіл үшін 
қол соққанына мәз болады, келеке-мазақ 
боп тұрғанын сезбейді».

Көрнекті қоғам және мемлекет 
қайраткері (қазір көзі тірі) А.Н.Яковлев 
сол жолы әлгідей пікірлерді орыстар 
жөнінде айтқанмен, шет жұрттардың 
қайсысына барса да солардың тілінде 
«бұлбұлдай сайрап», әрі қайтарында 
солардың біраз әні мен биін арқалап 
қ а й т а т ы н  қ а з а қ т а р ғ а  а й т қ а н д а й 
көрінген-ді. Мұны анау армян, грузин, 
украиндар өйтпейді, орыстарда бар 
дегенінен де ұққандай болғанбыз. Қазақ 
қазір де сол. Шет тілдерге барын салады. 
Біз жер-көкке сыйғызбай мақтаймыз. 
Өйдөйт!

Сол жолы А.Н.Яковлевтің: «Тіпті 
Ресейден әлдеқашан қуылып (солай 
айтқан З.А.) қалған ғұмырлары жат елде 
өткен Шаляпин, Рахманинов, Бунин, 
Пав ловалар орыс әдебиеті мен өнерін 
ана тілдерінде танытты, дәріптеді. Сол 
арқылы құрметке бөленді» дегені де есте.

А.Н.Яковлевті еске алуымыздың тағы 
бір себебі, еліктеу мен солықтау әсіресе 
қазақтың қыр соңынан қалмай келе 
жатқанын (қалуы да қиын шығар) қаперге 
салу. Еліктеуден алдына жан салмайтын 
сол пиғылынан не көрмеді. Есіңізде ме, 
бір заманда «Мосфильм», «Грузияфильм», 
«Арменфильм», «Белорусфильм», «Өзбек-
фильм» деген киностудиялар болғаны. 
«Қазақфильм» деген болмай, Алматы 

 киностудиясы делінді. Барлығының 
соңы нан әрең дегенде солай аталды. Онда 
да бас кетпесіне көз жетіп, көңіл сенген 
соң ғана. Ау, еліктегіш шын еліктегіш бол-
са, сол шақтарда неге «Қазақфильм» бола 
салмады? Табансыздық, жалтақтықтан 
аса алмады.

«Қазақфильм» түсірген фильмдердің 
ахуалы да аян. Қай-қайсысында да егер 
бас кейіпкер еркек қазақ болса, әйелі 
орыс, орыс болса, әйелі қазақ, тіпті бол-
маса, орыс семьясында өскен дүрегей 
қазақтар дәріптелді («Шабандоз қыздағы» 
Ғалия секілді). Мұндай үрдіс империялық 
өктемдіктің ықпалынан болды дейін 
десек, одақтас республикалардың ешбі-
рінен байқалмады. Демек, өзіміз. Өзіміз 
кінәліміз бәріне. Әйтеуір, фильмдегі 
Жамбылдың орыс кемпір алып, Баян 
мен Жібектің орысқа қашып кетпегеніне 
тәуба.

Күллі әлем жұмыр жер бетінде қазақ 
деген халық барын әжептәуір танытқан 
«Перекресток» телесериалы не тұрады, 
шіркін. Халқының тілін білмейтінін, тіл 
білмеген соң салт-сана, әдет-ғұрыптан 
ада екендерін тасы өрге домалап, бағы 
жанған кейбір қазақ актерлары мен 
актрисаларының өздері де желпіне ай-
тып, ашық жария етіп жүрмеді ме? Ой, 
бәрекелді!

Арғы-бергіні електен өткізіп, ой тара-
зысына салғанда, Қытайдың ел әншісі Ха-
мит Ысқақұлы ойға оралады (біздің елдегі 
КСРО халық артисінен жоғары лауазым 
иесі). Әне, сол айтатын: «Дүниежүзінің 
қай еліне барсам да, бірінші атам қазақтың 
әнін айтамын. Оған ешкім, қытайлар да 
кедергі жасамайды, басқа әндер онан 
соң» деп.

Немене сонда, өз жұртымыздың әнші-
күйшілерінде Хамит Ысқақұлындағыдай 
ұлттық сезім, ар-намыс, жігер жоқ па? 
Бар. Бар болғанда қандай. Оны ұлттық 
рухани байлығымызды өзге елдерде шала-
шұрпы, жүрдім-бардым насихаттаумен 
дәлелдейді. Тыңдаушы да риза, өздерінің 
де мерейлі үстем. Қазақ еліне сан рет 
келіп жүріп қазақша екі ән айтқаны үшін 
Фарук Закировтың – өзбектерге барғанда 
өзбекше сарнап қоя беретін кез келген 
қазақтың қолы жетпейтін – биік атақты 
ала тақиямен оп-оңай ұрып алып кете 
барғанындай. Мінеки, еліктеуден тауып 
жүрген пайдамыз. Қандай мәртебе! Пах!

Әлбетте, қай-қай халықтың да өзге 
жұрт тан келгендер өз тілінде бірдеңе 
айтқанда, бір әлет жаппай алақан соғып, 
дуылдасып қалуы заңды да құбылыс 
шығар. Бірақ алдамшы, өткінші әсер. Оны 
да ұмытпаған жөн.

Ойбай-ау, «мен не деймін, дом-
бырам не дейді» демекші, сан жылдар 
бойы аты-жөні қазақ композиторлар 
шығарған әндер тұрмақ, қасиетті халық 
әндерінің мәтінін бірнеше тілде орындап 
келгенімізді ұмытып барады екенбіз ғой. 
Осындайға не итермеледі, кім мәжбүр 
етті? Итермелеген де, мәжбүрлеген де 
– өзіміз. Жарқыраған алтын сарай сах-
насында іштен шыққан шұбар жылан 
– тәп-тәуір әннің бір шумағын орысша, 
бір шумағын украинша, бір шумағын 
полякша айтып, қазақша бір шумағына 
тіл жетпей қалған шақ та бастан өткенін 
әлі де ұмыта қоймаған ағайындар аз емес 
шығар. Марқұм Бәкір Тәжібаев: «Талай 
тамаша әнге жазған сөздерім орысшаға 
аударылып, менің аты-жөнім аталмапты» 
деп мұң шағатын (оларды біз де еріксіз 
тыңдағанбыз).

Сонымен, қысқасы, өзгелерге еліктеу 
мен солықтау бәсеңдеу орнына, күні 
бүгін де тасы өрге домалап, бағы шауып 
тұр. Еліктеуден алдына жан салмайтын 
қазақ бұл қырсықтан құтыла ма, жоқ па, 
жұмбақ. Ресей не істесе, соны істеуге 
іңкәрліктің де шегі болатын шығар деу-
ден өзге лаж жоқ. Бүйте берсек, біреу-
міреулер мүлде менсінбей қоя ма, қайтеді 
деген де күдік жоқ емес.

Зәкір АСАБАЕВ

БАҚ ПА, СОР МА?
неліктен селдір? Елбасының ана тілге 
ыстық ықыласы, Бұқар жырау, Абай, 
Жамбыл басқа да ұлы тұлғалардың 
ұлағатты сөздерін, өлеңдерін дәріптейтіні, 
театр мен түрлі концерттерге уақытын 
қиып баратыны тағылым емес пе?».

Осылай толғанған ғалымға не деп 
жауап беруді білмей дағдарудан асқан 
азап жоқ. «Балаларым үш-төрт тіл біледі» 
дейтін кейбір ата-анадан «олар ана тілін 
біле ме?» деп сұраңызшы. Ол да, сіз 
де жерге қарайсыз. Үш-төрт шет тілге 
жетіктер де қипақтайды. Шет тілінде 
қаншама бұлбұл боп сайрасын, бәрібір, 
мемлекетаралық рәсімде аудармашы бола 
алмайды, үшінші тілге жүгінуге мәжбүр. 
Торғайдай шырылдап жүрген ғалымға, 
әлде, осыларды айту керек пе? Бірақ ол 
бұларды бес саусақтай біледі ғой.

Тағы бір оспадарсыз жай, қазір (одақ 
тарағаннан бері) біз неге батыс елде-
ріндей бола қалмаймыз деушілер жиі 
қылаң береді. Америка анадай, Фран-
ция мынадай, Алмания солай, біз неге 
бұлаймыз дейтіндерге: «Әй, міскіндер, 
еркіндікке ерні ерте тигендерге еліктеп, 
қас пен көздің арасында жал-құйрығы 
жарасқанды кім көріпті» деп көріңізші.

Еліктеу-солықтау дегеннен шығады, 
өзін өзекке тепсе де, өзгеге өзегін жа-
рып беруге бейім қазағымызда дәл бұл 
жағынан мүкістік бар деу күпірлік. Сонда 
ең болмаса, тәйірі, елдің елдігін асырар 
асылға иек артып, тектілікке талпынсақ, 
кәнеки. Жығылып жастық бола берудің 
кері жағына зер салмау, уақ-түйекті 
күйттеп, әркім өз білігінше түрен салуға 
бейімдік неткен әлсіздік. Осы тұста әрі 
бармай-ақ, жазу-сызу, сөз қолданудағы 
оғаштық, білместікпен бірге, жаңадан 
бүр жарған небір «соны» сөз, кереғар 
ұғым, дімкәс терминсымақтар жанға 
тиюдей тиіп жүрген жоқ па? Бірдеңе дей 
бастасаң, сыбағаң әзір: біздей дөйлерге 
ақыл үйрететін сен кімсің? Сөйтсін де, 
теңіздің терең түбінен жан сауғалап 
теріп алған лағыл-маржандарын лекіте 
төгіп-төгіп жіберуден бір танбасын: 
пойыз, мәшина, ұшақ, тікұшақ, жанұя, 
үнқағаз, үнжария, сазгер, даңғыл, келі, 

кілә, уәзір, сынып, ұжымшар, кеңшар... 
кете береді. Ниет түзу, көңіл ақ шығар. 
Түпкі мақсат тілімізді кеңестік күл-
қоқыстан сауықтырып, әрі байыту, 
көркейту шығар. Бірақ осындай үрдіспен 
бе? Күдіктенбейсіз бе? Онда алдымен 
ғасырлар бойы қолданыста боп, замана 
толқындарында тұтылған ежелгі елеулі 
сөздер мен сөз тіркестерін тірілтпейміз 
бе? Ертеректе өскемендік Мұқатай 
Тоқжігітов деген (партия қызметкері, 
баянда ойнайтын өнерпаз) қария «Әміре 
Қашаубаевтың дауысы сүре дауыс» 
дегені бар. «Сүре дауыс». Түсінбедік. 
Ол түсіндірді. Ұғындық. Әміренің жа-
нында ұзақ жыл жүрген қария ұлы әнші 
күшті дауысқа ерік беріп, ән мәнерін 
әлсіретіп алатын дегенді айтты. Илан-
дырды. Әміренің (Жарқын Шәкәрімов 

Жаңа термин, сөз жасау кеңестік 
кезеңде де болған. Бірақ олар біреуге олай, 
біреуге бұлай, бүгінгідей шатты-пұтты 
емес, арнайы талқы сынақтан өтіп өмірге 
келетін де, ұғым-санаға тез кірігетін. 
Меню – дастарқан мәзірі, телевизор – те-
ледидар, остановка – аялдама, мороженое 
– балмұздақ, микрорайон – мөлтек аудан, 
пляж – жағажай дегендей. Бұларға о ба-
ста да, қазір де ешкім онша таласпайды. 
Өйткені барша қауым бірдей қабылдаған, 
бірдей қолданады. Әйтпесе қайталады 
демеңіз, осынау даңғыл, сазгер дегендер 

тіл білемін, көптеген шетелде қызмет 
істеп, Отаныма таяуда оралдым, – деді. 
– Қайда болсам да, өз елімізден баратын 
әдебиет, өнер қайраткерлерінің кешіне 
қатысып жүрдім. Сонда байқағаным, 
қорлықтың үлкені – еліктеу-солықтау. 
Әлдекімдердің жасығын асылға ба-
лап, онымен қоймай, солардың (өзі 
білмейтін) тілінде сөйлеу, ән айту өз-
өзіңді ғана емес, халқыңды, еліңді 
кемсіту, төменшіктеу, жалпақшешейлік. 
Айталық, кеңестік әйгілі әнші (енді 
 шетелге кім-көрінгенді жібермейді ғой) 

ДҮБІРЛІ ДОДА

ЕЛІКТЕУ мен 
СОЛЫҚТАУ

Елбасының «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
мақаласында бұқаралық спортты дамытуға назар 
аударылғаны белгілі. 
Шараның басты мақсаты – қаладағы бұқаралық 
спорт түрлерін дамытып, қала тұрғындары мен 
қонақтарын салауатты өмір салтын ұстануға шақыру.

Осыған орай, «Алматы Туры – 2018» атты халық-
ара лық веложарысы өтті. Велошеру «Нұрлы Тау» 
бизнес орталығынан басталып, Астана алаңында 
аяқталды. «Спорттық Алматы» бағдарламасы аясын-
да өткен бұл мерекелік велошеруге 800-ге жуық қала 
тұрғындары мен қонақтары қатысты.

Мәреде қатысушылардың арасында бағалы сый-
лықтар мен велосипедтер ойнатылды. 

Биылғы өткізілген көпкүндік бұл велошеру 
«Спорт тық Алматы» қалалық бағдарламасы ая-
сында 2018 жылы жоспарланған 21 велошерудің 
он жетіншісі болды. «Спорттық Алматы» бағдар-
ла масы алып шаһарда бұқаралық спортты дамыту 
мақсатында жүзеге асырылып келеді. Сонымен 
қатар велошеру қатысушыларына басқа да тосын 
сый жасалды, олар кәсіби шабандоздармен жары-
сып, бағалы сыйлықтар мен Almaty Bike жүйесінің 
бір жылдық сертификаттарын ұтып алуға мүмкіндік 
алды. 

«Astana Pro Team» велошабандозы Дави-
де  Виллелла «Алматы Туры – 2018» көпкүндік 

веложарысының бірінші кезеңінде жеңіске жетті. 
Ол мәреге 4 сағат 9 минут және 35 секундта жетті. Ал 
35 секундтан соң екінші болып америкалық спорт-
шы Симон Пеллауд келсе, албаниялық Пиерпало 
 Фикара үшінші орынға ие болды. Тағы бір астаналық 
Луис Санчес төртінші келді. Бірінші кезең Астана 
алаңында әр елден келген 19 клубтың қатысуымен 
басталып, осы жерде аяқталды. Қатысушылар 182 
шақырымды бағындырды. Қазақстан атынан 4 
команда қатысып, олардың арасында алғашқы рет 
алматылық «Apple Team» өнер көрсетті. Олар қазақ-
стан дықтардың арасында үшінші орынды иеленді.

«Алматы Туры – 2018» веложарысының екінші кезеңі 
«Halyk Arena» көпфункционалды кешеннің аумағынан 
басталып, Медеу шатқалында аяқталды. Әр елден кел-
ген 19 клубтың өкілдері 160 шақырымды бағындырды. 
Қазақстан атынан жарысқа 4 команда қатысты. 

Биылғы жарыста «Astana Pro Team» командасы ның 
мүшесі испандық Луис Леон Санчес «Алматы Туры 
– 2018» көпкүндік веложарысының екінші кезеңінде 
жеңіске жетті. Қазақстан клубында өнер көрсететін ол 
мәре сызығын 4 сағат 11 минут және 35 секундта кесіп 
өтті. Бұдан кейін төрт секунд айырмашылықпен Делио 
Фернандес келіп, екінші орынға жайғасты. Ал үшінші 
орынға бірінші кезеңнің жеңімпазы Давиде Виллелла 
орналасты. 

Екінші кезеңнің нәтижесі бойынша Давиде  Виллелла 
жалпы жіктеу бойынша жеңімпаз атанды, ал Юрий 
Натаров (Ұлттық құрама) үздік қазақстандық шабан-
доз деп танылды. Оларды ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, Алматы қаласы 
әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев, Қазақстан ве-
лоспорт федерациясының президенті  Дархан Кәлетаев 
пен Қазақстан велоспорт федерациясының вице-
президенті Райымбек Баталов құттықтады. Халықаралық 
веложарыстың жалпы жүлде қоры 40 мың еуро болды. 
Еске сала кетсек, «Алматы Туры – 2018» көпкүндік 
веложарысының бірінші кезеңінде «Astana Pro Team» ве-
лошабандозы Давиде Виллелла жеңіске жеткен болатын. 

Нұрлан ҚҰМАР

Велошеру жеңімпазы анықталды
БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің ғалымдары «YbBiNaFeO5 

құрамды висмутты – ферритті алу жолы» атты патент-
ке ие болды. Инновациялық өнертабыс наноқұрылымды 

бейорганикалық материалды синтездеп алғаны үшін беріліп 
отыр. Бұл туралы оқу орнының Баспасөз орталығының басшысы 

Жандар Асан хабарлады. 
Оның айтуынша, химия ғылымының докторы, профессор 

Мұхаметқали Матаевтың жетекшілігімен Қыздар университетінің 
бір топ ғалымы бірнеше жылдан бері Жаратылыстану факультетінің 

базасындағы Кешенді химия-биологиялық ғылыми-зерттеу орталығында 
тәжірибе жүргізіп келеді. Ұзақ жылғы ғылыми ізденістің нәтижесінде олар 
күн энергиясын түрлендіру құрылғыларына магниттік жартылай өткізгіш 
материалы ретінде, спинтроника, микроэлектроника және компьютерлік 
техника құрылғыларына материал ретінде қолданыла алатын өнертабысқа 

қол жеткізіп отыр. Аталған патент – Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің алғашқы өнертабыстық инновациялық 

патенті. 
Оқу орнының Кешенді химия-биологиялық ғылыми-зерттеу 

орталығы ғылыми, қоғамдық және басқа да ғылыммен айналысатын 
ұйымдармен бірлесе отырып ғылыми жобаларды дайындау және 
жүзеге асыру жұмыстарына қатысады. Орталықтың жұмыс істеу 

бағыты бойынша қызметкерлерге, университеттің білім алу-
шыларына қызмет көрсету жоспарланған. Орталықтың 

ғылыми-зерттеу жұмыстары химия және биология 
кафедраларының бірнеше ғылыми бағыттарына 

сәйкес жүргізіледі.

Ж.СӘРСЕНОВА

ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІК 
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Тәкең – Талайлы Әмитжанұлы тура-
лы қалам тербегенде соңымызда қол 
бұлғап қалған бал дәурен – балалық 
шағымыз еске оралатыны бар. Қазалы 
ауданындағы бүгінгі күні Қожабақы 
аталатын ауылда орын тепкен №25 
Жданов атындағы орта мектептің жа-
нында спорт алаңы болды. Бұл жерде 
волейбол да, баскетбол да, футбол 
да ойнауға болады. Жүгіруге, қарғып 
секіруге де қолайлы жер.  Кешкілік 
спортқа жаны құмар бірқатар ауыл 
балалары осында жиналады. Ара-
лас. Жоғары сыныптың да, төменгі 
сыныптың да оқушылары бар. 

Сол кездері бізден үш сынып жоғары 
оқитын Талайлылардың ойындарына тамсана 
қарайтынбыз. Олар волейболды жақсы ойнай-
тын. Талайлы және тағы екі-үш бала бар төбедегі 
допты бар екпіндерімен төмен қарай серпе ұрған 
кезде, қарсы жақтағылар тойтарыс бере алмай, 
үлкен өкінішке қалып жататын. 

Талайлы мектепте оқып жүргенде-ақ, ширақ, 
шапшаң болатын. Осы қасиеттер оның кейін 
жігерлі, сергек, ұйымдастырушылық қабілеті 
мол басшы азамат болуына септігін тигізді.

Расында да,  ол білімі мен біліктілігі 
арқасында басшылық қызметтерге ерте аралас-
ты. Осыған тоқталмас бұрын азаматтың өмір 
жолының бастау қайнарына көңіл бөле кетейік.

Екі оқу орнын тамамдады. Бірі – Қызылорда 
ауылшаруашылығы техникумы, екіншісі – Ал-
маты ауылшаруашылығы институты. Еңбек 
жолын Қазалы ауданындағы «Өркендеу» 
кеңшарында бригада есепшілігінен бастады. 
Осы шаруашылықта бес жыл экономист-бух-
галтер қызметтерінде болып, қоғамдық негізде 
кеңшардың жастар комитетіне басшылық 
жасады. Үш кеңшардағы бас есепші, бас эко-
номист секілді жауапты қызметтердің тізгінін 
ұстады. Мұнан соң шаруашылықтардың 
кәсіподақ, партия комитеттеріне жетекшілік 
етті. Шаруашылықтардағы қызмет енді  ауданда 
жалғасты. Мемлекеттік Қаржы бақылау 
комитетінің аудандық бөлімін, аудандық 
салық комитетін басқарды. Аудан халқының 
сенімі арқасында аудандық мәслихат хатшы-
сы қызметін жиырма жылға жуық атқарды. 
Қазіргі жұмысы – аудандық жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімінің басшысы.

Ұзақ жылғы еңбегі ескерусіз қалып жатқан 
жоқ. ҚР Президентінің «Алғысын», «ҚР 
Тәуелсіздігіне 20 жыл», «ҚР Конституциясына 
20 жыл», «ҚР Мәслихаттарына 20 жыл» медаль-
дарын иеленді. Облыстың, ауданның Құрмет 
грамоталары тағы бар. «Нұр Отан» партиясының 
ХІV, ХVІ съездеріне делегат болып та қатысты.

А у д а н д ы қ  м ә с л и х а т т ы ң  х а т ш ы -
сы қызметінде жүргенде өңірдегі көптеген 
тағы лымды, тәлімді іс-шараларды ұйымдас-
ты рушылардың бірегейі болды. Ауданда 
Жанқожа батырдың 240 жылдығы,  Бекарыстан 
бидің 250 жылдығы, Ғани Мұратбаевтың 

100 жылдығы, Кеңес Одағының Баты-
ры Үрмаш Түктібаевтың 90, 100 жылдығы 
жоғары деңгейде атап өтілді. Бұлар ауыл 
ішіндегі жай бір ұсақ-түйек басқосулар емес. 
Республикалық, облыстық көлемдегі салмақты 
шаралар. Сондықтан жауапкершілігі мол. Осы 
алқалы жиындардың бірқатарына өзіміз де 
қатыстық. Сонда Тәкеңнің намысшылдығына, 
іскерлігіне, жан-жақтылығына куә болғанбыз. 
Ол тек қызметінің, кәсібінің жүйрігі ғана 
емес, өңірдің бүгіні мен ертеңіне алаңдайтын, 
кешегі ел үшін жандарын пида еткен ата-
бабаларымыздың орнын бағалай білетін, жас 
ұрпақты патриоттыққа, отаншылдыққа, үлгі-
өнегеге тәрбиелеуді парыз санайтын азамат 
екенін аңғартқан. Ұлағатты мерейтойларды  
атап өту тек жиналыс-жиындармен, концерт-
термен шектелмейтіні белгілі. Ескерткіш ашу, 
кітап шығару, ақындар айтысы, ат бәйгесі... 
дейтін жауапты шаралар бар. Міне, осы істердің 
басы-қасында өзі жүрді. Өйтпесе тағы болмай-
ды. Өйткені келген қонақтар, жиналған қауым 
мұндай маңызды басқосулардан үлкен әсермен, 
пайдалы оймен қайтулары керек. Жаны ашып, 
тыным таппайтыны да содан. Жергілікті жерде 
өткен бірқатар ақындар айтысына қатысқан 
белгілі ақын, қоғам  қайраткері Жүрсін Ерман 
Талайлының қызметіне сүйсініп: «Талайлысы 
бар Қазалы бақытты екен» дегені бар еді. Шын 
көңілден айтылған сөз бұл.

Әлгіндей жүрекжарды лебіздер оның 
атына жиі айтылады. Ауданда өткен мерейлі 
мерейтойлардың бірі жөнінде ел-жұртқа та-
нымал қаламгер ағамыз Әлмәмбет Әлішев 
былайша сыр бөліскен еді: «Үрмәш тойы халық 
«бәрекелді» деп тамсана айтқан үлкен деңгейде 

өтті. Әшейінде бүкіл аудан болып жұмылғанда 
әзер атқаратын қыруар жұмыстарды Талайлы 
Бөріқұлақов басқарған ұйымшыл азаматтар 
науқанға айналдырмай-ақ, у-шусыз жақсы 
өткізді. «Мен өйттім, мен бүйттім» деп өзі айтпа-
са да, Талайлының үлкен азаматтық жасағанын 
халық біледі. «Әке көрген оқ жонар», «Ақ 
сақалдының қара сақалдыдан басшысы бар» де-
ген халық даналығы осындай атпал азаматтарға 
арнап айтылғандай.

Үрмаш Түктібаевтай халқымыздың хас 
батырын қастерлеуге адал ниетпен, үлкен 
жанашырлықпен, риясыз көңілден қызмет ет-
кен Талайлы елге, жас ұрпаққа үлгі болар өнеге 
көрсетті. Осы арқылы өзінің халқына сыйлы 
азамат екенін паш етті». 

Талайлыны танитындар оны жақсының 
ұрпағы, тектінің тұяғы деп біледі. Бұл да жайдан-
жай айтыла салған сөз емес. Әкесі Әмитжан аға 
қарапайым да кішіпейіл, адал азамат ретінде 
ауылдастарының, жора-жолдастарының ара-
сында құрметке бөленді. Ол кісі 18 жасында 
майданға шақырылып, сұрапыл соғыстың 

Бөріқұлақов та бар болатын. Корабльдегі 
47 әскери теңізшіні құтқаруға өзі бас болып 
жұмылды. Нәтижесінде 21 теңізшіні мұзды су 
бетінен шығарды. Соңғы теңізшіні құтқарам деп 
жүріп өзі де су астына батып кетті. Таланттың 
жанқиярлық ерлігі «Қызыл Жұлдыз» орденімен 
атап өтілді.

Әңгімеміздің арасында Тәкеңнің бірқатар 
билер мен батырлардың, ұлт ардақтыларының 
мерейтойларын өткізуге ұйтқы болғанын 
айтқанбыз.  Ол сонымен қатар кешегі 
күнге дейін өмір жолдары, ерлік істері ел 
ішінде беймәлім болып келген тұғырлы 
тұлғаларды көпшілікке танытуда да көп 
еңбек сіңірді. Олардың бірі – Шалқошқар 
батыр. Шалқошқар Әлібекұлы ағайын-
туысқа өте сыйлы, қолы жомарт, дау-дамай-
ды бітімгершілікпен шешетін ақылды адам 
болған. Сыр қазақтарының Хиуа, Қоқан, 
Ресей отаршыларына қарсы ұлт-азаттық 
көтерілісіне қатысқан. Батырдың өмірін 
зерттей келе, «Шалқошқар батыр» атты еңбек 
өмірге келді. Өз кәсібіне байланысты «Салық 

жер-су атауларына қатысты сұрақтар қойылды. 
Сондықтан жырды тек жаттап алу аздық етеді, 
мағынасын түсініп, мәнін ұғыну керек болды. 
Сонымен қатар жырдың ішіндегі көнерген, тари-
хи сөздердің мағынасын ашып түсіндіру де оңай 
болған жоқ. Біздің еңбегіміз ақталды, 150 беттен 
астам «Алпамыс жырын» жаттап, бүгін жүлдегер 
атанып отырғанымызға қуаныштымыз, – деді І 
орын иегері Аружан Әбсаттар. 

Қазылар алқасының құрамында Өмірзақ 
 Айтбаев, Уәлихан Қалижан, Қали Сәрсен бай, 
Тынысбек Қоңыратбаев, Темір хан  Тебегенов, 
Серікқазы Қорабай, Мамай Ахет сынды ғалымдар 
мен қалам герлер болды. 

– Оқушыларымыздың бәрі белсенді, талантты. 
Шын жүйрікті тану мен таңдау оңай болған жоқ. 
Орындаушының оқу мәнеріне, образына, сахна-
да өзін-өзі ұстауына қарап, «Алпамыс жырын» 
таңды-таңға ұрып айтуға әзір таланттарды көрдік, 
таныдық, таптық. Ең бастысы, жоба толықтай өз 
міндетін орындап, мақсатына жетті деп ойлаймыз, 
– деді қазылар алқасының мүшесі Қали Сәрсенбай. 

«Тұлпар мініп, ту алған» ұлттық байқауының 
марапаттау рәсіміне арнайы келген «Алашұлы» 
тобы, Сая Махамбет, Ерлан Рысқали, Өмірқұл 
Айниязов сынды өнер жұлдыздары әннен шашу 
шашты. Ұйымдастырушылар мен қатысушылар, 
кеш қонақтары ұлттық жобаның жалғасын  табуын 
тілеп тарқасты.

аяғына дейін қатысты. Әскерден оралғаннан 
кейін колхозда әртүрлі жұмыстар атқарды, 
Мектепте мұғалім болды. Зейнет демалысына 
шыққанша кеңшарда кәсіподақ комитетінің 
төрағасы қызметін абыроймен атқарды.

Әбекең өзіндік мақамы бар, зерделі жырау 
еді. Ол орындаған термелер қазақ телевизия-
сы арқылы жазылып алынып, бірнеше рет 
көрсетілді. Ағамыз Қашаған, Бұқар жырау дың, 
Балқы Базардың, Кете Жүсіптің, Нұртуған-
ның, Қарасақал Ерімбеттің,  Нұрсұлтан 
Жұбатұлының, Мұрын жыраудың, Байназардың 
термелерін шеберлікпен орындайтын. Өзінің 
де жеке толғаулары болды. 1980 жылы жыршы-
термешілердің облыстық байқауында лауреат 
атанды.

 Әбекеңнің әкесі Бозғұлан атақты бай 
болған. Әрі қолы ашық кісі болғанға ұқсайды. 
Ол әкесі Өтегенге ас бергенде қыруар малды 
бәйгеге тігеді. Бұл туралы Қалжан деген кісінің 
ел аузында жүрген мына арнауынан аңғарасыз.

«...Екі жүз елу үйге адам сыймай,
Әр тараптан үлкен-кіші жиылысқан.
Құрт пен май, өрік, мейіз, 

шекер, шүрек,
Олардың есебі жоқ шашылысқан. 
100 бие, 100 тай өгіз, әм 100 серке,
Бәйгеге таратылды сойылмастан...»
Талайлының туған ағасы Талант Бөріқұлақов 

есімі кешегі Кеңес Одағы кезінде төрткүл әлемге 
жайылды. Құлағы түрік көп жұрттың есінде 
болу керек, 1989 жылы «Комсомольск» атом 
сүңгуір кораблі Солтүстіктегі Норвег теңізінде 
апатқа ұшырағанда корабль ішінде дивизия 
командирінің саяси-тәрбие жөніндегі орынба-
сары, 1 рангалы капитан Талант Әмитжанұлы 

қызметі», «Халыққа қызмет» секілді кітаптар 
шығарған Талайлы ағамыз «Елдік пен бірлік 
жайында», «Қайсар ұлы қазақтың» деп атала-
тын танымдық дүниелердің де авторы.   

Жұртшылық Талайлы мәслихат хатшы-
сы болып жүргенде оның табандылығына, 
принциптілігіне, әділдікті жақтайтынына, 
қоғамдық, елдік мәселелерді шешуде өз ойын 
ашық айта алатындығына, айтып қана қоймай 
сол өзекті мәселелерді шешу жолдарын 
көрсете білетіндігіне талай мәрте куә болды. 
Тәкеңнің осы қасиеттері төңірегіндегілерге 
де белгілі сияқты. Мәселен, жергілікті жерде 
тұратын Сержан қожа Берденұлы оған мына-
дай бата-тілегін арнаған екен:

...Мәслихат ағасы,
Аузыңа жұрт қарайды.
Кемшілікті саралап,
Өзіңнің айтқан шындығың,
Халыққа тез тарайды.
Түртіп айтқан көзіне,
Дәлелденген сөздерің,
Сабасына келтірді,
Шектен шыққан талайды.
Сондықтан да өзіңді,
Кесіп түсер сөзіңді,
Тілекші саған жай халық,
Батырлыққа санайды...
Сүйсініске толы мұндай жылы сөздер оп-

оңай туа салмайды. Негіз болғаннан кейін 
жүректі жарып шығып отыр. Расында да, 
Талайлы Әмитжанұлы елі құрметтеуге лайық 
ардақты да арлы азамат.

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі»

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

«Тұлпар мініп, ту алған»

...Бұрынғы өткен заманда, 
Дін мұсылман аманда, 
... Жиделі Байсын жерінде, 
Қоңырат деген елінде 
Байбөрі деген бай бопты, 
Төрт түлігі сай бопты. 
Тоқсан мың екен қорасы, 
Мұрындық, ноқта тимеген, 
Түйешілер мінбеген 
Сексен мың екен маясы. 
Шұрқырап жатқан бір жылқы, 
Тоғай сайын мың жылқы. 
Есебі жоқ көп жылқы — 
Жиделі Байсын даласы. 
Өз алдына бір бөлек 
Торысы мен қарасы. 
Аңдай болып көрінген 
Бозы менен аласы. 
Соншама бай болса да, 
Жоқ еді ердің баласы. 
Алланың өзі бермесе, 
Пенденің бар ма шарасы?
Дәл осылай басталатын «Алпамыс жырын» 

мектеп қабырғасындағы әрбір бала оқиды. 

Алайда оны шын талант, шын патриот қана 
жатқа айтса керек. Талантты 1300 алматылық 
оқушы жыр жаттаудан жарысып, үлкен байқауда 
бас қосты. Кеше Алматының «Алатау» дәстүрлі 
өнер театрында «Тұлпар мініп, ту алған» ұлттық 
байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 
өтті. Салтанатты шараға арнайы келген Ал-
маты қаласы әкімінің орынбасары Арман 
А.Қырықбаев бұл жобаның маңыздылығына 
тоқталып өтті. 

– Тәуелсіз елдің баласы тұлпар мінеді, ту 
алады. Жоба басталғалы бері оқушыларымыз 
бірнеше кезеңнен өтті. Ұйымдастырушылармен, 
қазылар алқасымен ақылдаса отырып дүниеге 
келген бұл жоба қазақтың талай баласының ру-
хын көтеріп, ұлттық сезімін арттыра түскеніне 
сенімдіміз. Тек қазақ халқына ғана емес, барша 
түркі халықтарына ортақ «Алпамыс жырын» 
жаттатқызу арқылы біз жастарымыздың рухын 
шыңдадық және бәсекеге қабілетті етуге бір 
қадам болса да алға жол аштық деп білемін, – 
деді А.Қырықбаев.

Алпамыс батыр жыры – қазақ халқы ның 
батырлар жырының ішіндегі ең көнесі. Ба-
тырлар жыры – қазақ ауыз әдебиетінің өте 
ертеден келе жатқан күрделі саласының бірі. 
Батырлар жыры бір ғасырдың ғана жемісі емес. 
Ол халықтың ертедегі тұрмыс-тіршілігіне, 

тарихына, қоғамдық өміріне байланысты 
туып, солармен бірге жасас қан. «Алпамыс 
батыр» жырының халық ара сында айрықша 
қастерленуі оның нұсқа сының көп болуына 
ықпал еткен. Мысалы, қазақ тілінде жырдың 
10-11 нұсқасы бар. 

Ел ішінде ерекше қолдауға ие болған жобаға 
Алматының 1300-ден астам оқу шысы қатысты. 
Әкімдік бекітіп берген ереже мен медиажос-
пар бойынша, 10-19-қыркүйек аралығында 
өткен аудан дық кезеңде әр ауданнан 3 жеңімпаз 
анық талып, 8 ауданнан жалпы 24 бала қалалық 
қорытынды кезеңге жолдама алды. 

С о н ы м е н ,  ы н т а л а н д ы р у  с ы й л ы ғ ы н а 
 Шың  ғыс  хан Армия, Мәншүк Арыстанбек және 
 Санат Ғизатұлы ие болды. Ал ІІІ орын мен 500000 
теңге №152 мектеп-гимназиясының 9-сынып 
оқушысы Бекзат Шардарбекке, ІІ орын мен 
1000000 теңге №178 лицейдің 6-сынып оқушысы 
Абылай Бердашевқа, І орын мен 1500000 теңге 
№180 жалпы білім беретін мектептің 9-сынып 
оқушысы Аружан Әбсаттарға бұйырды.

Белгілі ақын Серік Сейітман бабалардан 
қал ған мұраны өскелең ұрпақтың бойына сіңіру 
мақсатында аталған байқаудың басы-қасында 
жүрді. Ұйымдастыру шаралары мен жүлдеге 
тігілген қомақты қаржыға байланысты өз ойымен 
бөлісті. «Оқушылар батырлар жырын ақша үшін 

жаттады ма, жастарды тек ақша жігерлендіреді 
ме?» деген сауалдың тууы заңдылық еді. 

– Біз қазір капиталистік қоғамдамыз, 
«капиталистік қоғамда кейде тұрмысты сана 
билейді, кейде сананы тұрмыс би лейді» дейді 
ғой, бәрібір қазіргі қоғам ның бір көрінісі, 
бір талабы ақшаны ойламай тұра алмайсыз. 
Мәселен, өзінің мектебінде ешкімге танылмай 
жүрген балалардың өзі қазір инстаграм, фейсбук 
желісі арқылы біздің парақшаларымызда, сосын 
республикалық ақпарат құралдары арқылы елге 
танымал болып қалды. Бүгінгі қорытынды кеште 
тіпті танымалдылық артып, елдің ықыласы олар-
ды одан әрі жігерлендіреді деп ойлаймыз, – деді 
С.Сейітман.

Ал үш жүлдегердің жетекшілері Ұлы бри-
танияның Оксфорд қаласына ағыл шын тілін 
жетілдіруге жолдама алды. Оқушы лардың жырды 
жаттап, ел алдына шығуына мұғалімдердің де 
сіңірген еңбегі мол. Қай оқушыға болмасын оңайға 
соқпағаны белгілі. Байқаудың жеңімпазы Аружан 
Әбсаттар жаз бойы «Алпамыс жырын» жаттаумен 
болған. Бұған дейін де талай оқуларға қатысып 
жүрген оқушы қыз бұл жобаның ерекше екенін 
атап өтті. 

– Біз, жетекшім Майра Мырзахметова екеуміз 
бұл байқауға ұзақ дайындалдық. Үш бағыт бойын-
ша дайындалдық. Жыр айтудан сайыс, сұрақ-
жауап, жыр ішіндегі жекелеген оқиғалар мен 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универси-
тетінің мәжіліс залында «Өнегелі өмір» сериясымен оқу 
орнының 90 жылдығына орай бірқатар жаңа кітаптар-
дың тұсауы кесілді. Алқалы жиынға Серік Қирабаев, 
Көпжасар Нәрібаев, Нұрлан Оразалин, Ғалым қайыр 
Мұтанов, Мәмбет Қойгелдиев, Нұртөре Жүсіп, Қали 
Сәрсенбай және тағы басқа бірқатар зиялы қауым 
өкіл дері, оқытушылар мен студенттер, БАҚ өкілдері 
қатысты.

Жиынды құттықтау сөзімен ашқан университет ректоры 
Такир Балықбаев кітаптардың маңыздылығына тоқталды. 

Оқырманға жол тартқан кітаптар Ораз  Жандосов, 
 Санжар Асфендияров, Халел Әділгереев, Мәлік Ғабдуллин, 
Халел Досмұхамедов туралы тарихи деректермен баяндала-
ды. Сонымен қатар шара барысында «Абай университеті. 
90 жылдық тарихынан» деп аталатын зерттеу еңбегі, уни-
верситет түлегі Әбдімәжит Өтеш туралы «Қалдырған ізің 
мәңгілік», академик Т.Садықовқа арналған «Тәлімгер 
портреті. Портрет наставника», «Тұңғыш универси-
тет» фотоальбомының да тұсауы кесілді. «Шернияз 
Жарылғасұлы шығармалары», «Алтын арқау», «Ұлттық 
рух және шығармашылық даралық» атты зерттеу еңбектер 
мен «Парасат пен парыз» танымдық туындысы да білім 
ордасының мерейлі белесіне орай жарық көріп отыр.

Шарада О.Жандосов, М.Ғабдуллин, Х.Әділгереев, 
Ә.Өтеш, Т.Садықовтар дың туған-туыстары қатысып, 
естеліктерімен бөлісті. 

Тарихшы Мәмбет Қойгелдінің «Абай университеті. 
90 жылдық тарихынан» деп аталатын зерттеу еңбегінде 
Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу орнының қандай қиын-
шылықтармен ашылғаны, оның қалай қалып тасқаны, 
ұлт қайраткерлерінің білім ордасын дамытуға қандай үлес 
қосқаны және оқу орнының даму кезеңдері тарихи фактілер 
мен құжаттарға негізделіп баяндалған. Сонымен бірге 
тұсауы кесілген әрбір кітаптың өзіндік тарихы, өзіндік өмір 
сабағы бар. 

Белгілі тарихшы Халел Әбжанов «Бес тұлғаға арналған 
кітапта біз ХХ ғасырдағы зиялылардың жұлдызды сәттерін, 
алтын қасиеттерін көреміз. Әсіресе Санжар Асфендия-
ровты зерттеу, оны тану Тәуелсіздік тұсында ұмыт болды. 
Ал бү гін де оны жіті зерттеу мен үшін үлкен мәртебе» деп 
атап өтті. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық уни-
верситеті мерейтой қарсаңында жастарға өнеге болар игі 
істерді әрі қарай да жалғастыра түспек.

А.ҚУАТОВА

ТҰСАУКЕСЕР

Тұлғалар өмірінен 
сыр шертеді

Суреттерді түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ



9ANA TILI №41 (1455)
4 – 10 қазан

2018 жылБ Е З Б Е Н
есік жырынан жаралған сарын-саз – дарқан Өлеңді адамзат 
санасын жер бауырлаған батпандай хайуани түйсіктен мысқылдап 
арылтқан, арман-қиял қос қанат бітіріп, асқақ көңілін көкке 
ұшырған, нөсер сөз кісілік қуатын арттырған құпия құдіреттің бірі 
санау өнерді өлмейтін игілікке теліп, баға жетпес асыл қазынаға 
теңгерген сияқтанады. Әр адамның жан дүниесі өлеңді әртүрлі 
қабылдайды. Ең жұпыны жадау түсініктен ең бекзада патша ұғымға 
дейін. Өмірдің мәңгі жасыл бағы – Өлеңнің жауһардай жарқырауық 
аспани мәртебесін аумай-төкпей қабылдау үшін әуелі сыршыл 
таза жүрек, одан соң өлеңді сүйіп зерттеуші үлкен ғалымдардың 
алтын қаламының ұшы тиген кітаптар керек. Сол мезет Сөз шіркін 
тегіс сәулеленеді, сана-сезімге шұғыла жұпарын төгіп, ақыл-есті 
жарық энергетикасымен баурап, тылсым құпиясы тірі жүректерді 
тербетіп, көкейдегі арман-мұратты қозғайды. 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат кері, филология ғылымының 
докторы, профессор Серік Негимовтың қос томдық шығармалар 
жинағының бірінші томының басы – «Өлең өрімі» деп аталады. 
Бірінші бөлім «Ақын-жыраулардың поэзиясының бейнелігі» 
аталған екінші бөлімнің беташар кіріспесі сияқты.

Эсс
е

Сөздің көркемдік-эстетикалық 
табиға  тын жете  тану үшін 
әдебиет ғылымы сол өнердің 

қойнау-өзегінен өсіп шықты. Серік 
 Негимов өлеңнің архитектоникалық жа-
ратылысын ең әуелі өлең құрылысын 
түбегейлі зерттеген алдыңғы буын үлкен 
ғалымдардың классикалық еңбектеріне 
сүйеніп, тартылыс шеңберін тұтас қамтып 
барып тұжырымдайды. Ғылым жолы 
жалғаса бермек. Бұрынғылар жасап кеткен 
ірі ғылыми зерттеулерін көрмей-білмей, 
оқу-тоқусыз рухани сабақтастық тумайды. 
Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, Р.Сыздықова, 
Т.Кәкішев, З.Ахметов, М.Дүйсенов, 
Р.Нұрғалиев, т.б. ірі филолог ғалымдардың 
тиянақты зерттеу нысаны болған өлең 
өрісіне келу оңай игерер интеллектуалдық 
ой еңбегіне жатпаса керек. Серік Негимов 
қазақы жыр әлемінің асыл кенішін игер-
ген. «Бұрын бұлай көрмеппін үн аққанын, 
Бет қаратпай барады қуатты ағын. Тереңіне 
шым-шымдап тартқан сайын, Қорегіме 
айналып құлақтағы үн» (Серік Томанов) 
ақын жүрек буырқана жырға қосқан  Назым 
сөздің негізіне ұйқас, интонация, ырғақ 
жатады. Мұның бәрінің түп құнарын 
тануға, шырайлы ой толғауға бел буу үшін 
әуелі телегей-теңіз білім керек. Ғалым 
өлеңнің негізгі компоненттерін бас-басына 
жеке талдайды. Халық өлеңінің құрылысы 
қалай жасалғанына мән береді. Қаратпа сөз 
арқылы интонация жасалып, логикалық 
екпінді бір сөзге немесе сөз тіркесіне түсіру 
арқылы жыр туады. 

«Қазақ поэзиясындағы халықтық 
өлең жүйесін тұтастай алғанда 11 буын-
ды және 7-8 буынды. Халық өлеңінің 
әуезді болып келуі – ондағы сөз тіркесте-
рінің молдығынан болса керек. Себебі 
сөз тіркестерінің жіктелуі бар да, сөз 
оқшау  лығы байқалмайды» (20 бет); 
«Қазақ өлеңінің метрикалық жүйесі 
буынға негізделген. Буын бунаққа, бунақ 
тармаққа айналып, бір бүтін бөлшек 
құрайды. Бунақ дауыс ырғағының бірде 
көтеріліп, бірде төмендеуіне жағдай 
жасайды» (21  бет) .  Серік  Негимов 
ақын-жыраулар шығармашылығынан 
қисынымен іріктеп таңдап алып, молынан 
мысалдар келтіріп, шумақтардың түзілу 
құрылысын, әдеби құнарын әбден сарап-
тап, спецификалық, лексикалық білім 
қоры жүйелі шоғырланған теоретикалық-
әдеби, тарихи-әдеби энциклопедиялық 
д ү н и е  т у д ы р ғ а н .  « Ө л е ң н і ң  ө з і  с ө з 
сұрыптаумен, оларды дұрыс құрастыра 
білумен төркіндес» (22 бет). 

«Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» 
(Абай) – Өлең киесін даралап, от ауыз, 
көкірегі жалын ірілер нақты анық тама 
беріп келе жатыр. Дарындылар қарлы ғаш-
тың ұясындай қылып, шебер пікір қосса, 
сұлу сөздің рухын, астарын, мағына-маңы-
зын болжайтын кесімді ой байи түседі. 

Антикалық классикалық әдебиет пен 
орыс поэзиясының қас білгірі, фило-
лог-классик, эрудит, академик Михаил 
Леонович Гаспаров «Русский стих начала 
XX века в комментариях» атты жыртану 
кітабында бұл ұғымға ен тағып жазды: 
«Слово «стих» по-гречески значит «ряд», 
его латинский синоним «versus» (отсюда 

«версификация») значит «поворот», воз-
вращение к началу ряда, а «проза» по-
латыни означает речь, «которая ведется 
прямо вперед», без всяких поворотов. 
Таким образом, стих – это прежде всего 
речь, четко расчлененная на относительно 
короткие «ряды», отрезки, соотносимые 
и соизмеримые между собой. Каждый из 
таких отрезков тоже называется «стихом» и 
на письме обычно выделяется в отдельную 
строку»; «Если мы воспринимаем прозу 
как бы в одном измерении, «горизонталь-
ном», то стих в двух – «горизонтальном» и 
«вертикальном»; это разом расширяет сеть 
связей, в которые вступает каждое слово, и 
тем повышает смысловую емкость стиха», 
(М.Л.Гаспаров. «Русский стих», «Фортуна 
Лититед», Москва, 2001). 

М.Горький атындағы Әдебиет институ-
тында I, III курста бізге академик Гаспаров 
көне грек-рим әдебиетінен лекция оқыды. 
Оның бірер заманға сыя қоймайтын ерен 
оқымыстылық тұлғасы бағзы Ренессанс 
дәуірінен адасып келгендей керемет 
сиқырлы әсер ететін, ал тәкаппарлық 
жұр  нағы ырымға жоқ өте қарапайым 
қалыбы, биязы мінез-құлқы, парасат 
ұялаған адамшылық келбеті қасиетті 
тақуалықты еске түсіретін таңғажайып 
жұмсақ адам болатын. Өлең нұрынан адам 
жаны сәулеленіп, таза бұлақтай білімді, 
айқын ғылымды дұғадай сіңірген соң 
 солай болмақ-дүр. Сондай көркем мінез, 
кісілік жарқын келбетті профессор Серік 
 Негимовтен көремін. 

Серік Негимов түбегейлі зерттеу ны-
саны етіп алған, қазақ халқына тән өлең 
тілінің әдеби қолданылу тарихын сүзіп, 
дәуірлеу арқылы рухын егжей-тегжейлі 
танытқан іргелі  монографиясының 
мазмұны біздің техногенді ұшқыр  заманнан 
біржолата алшақтап бара жатқан ауыз 
әдебиетінің ұшығы жазба әдебиетке ілігер 
кезеңі болып табылады. Бұл көшпелі 
қоғамдық құрылым келмеске кетіп, 
түбірімен өзгерген, сананы өзгертуге 
бастаған ерекше уақыт. Кентаврлық тым 
көне уақыттардан басталған далалық 
фольклорды қамту арқылы ғалым жазба 
әдебиеттің қордалана бастаған тарихи 
уақытын тасқа таңба басқандай етіп, дара 
тұлғалардың ақындығы, қайраткерлігі 
арқылы ашып берген. Сондықтан оның 
таңдап алған зерттеу нысаны әлемдік 
мұхиттың түбіне терең сүңгіген кәсіби 
маман Жак-Ив Кустоның нысаны сияқты 
түбі жоқ тұңғиық көрінді. 

«Көп жандарды кезінде бағаламай, 
сараламай, сұрыптап, дараламай,  Содан 
кейін өзіміз  өкінеміз,  Бірақ уақыт 
тұрмайды – жаңарады Ай. Біреулерге 
атүсті баға беріп, Біреулерді жерде жоқ 
дана дедік. Күн туғанда, жіліктің май-
лы басы, болып шығар борпылдақ қара 
кемік. ...Шын бағасын кезінде бере алмау-
дан, Өмір бойы опық жеп келеді адам. 
...Жеке бастың қатесі – елдің соры – 
сүтке айналар сұйылып қаймақтары» 
 (Фариза Оңғарсынова, «Дауа», 196 бет). 
Шынайы зейін салуға татитын киелі мезет 
– профессор Серік Негимов бас-басына 
талдаған халық ақындардың дені қазір 
ұмытылыңқырап бара жатыр. Олардың 

сақтап қалуы түп негізінде мемлекеттің 
іргесін бекітуге, бұлғақта шашылып 
қалмауға, ешқашан сұйылмауға, дүние 
төңкерілсе де іріліктен таймауға жасалған 
рухани ерлік пен ұлы отаншылдықтың қас 
үлгісі болатын.

Ө л е ң н і ң  с ы р т қ ы  п і ш і н і  ұ қ с а с 
келгенімен, оның өзегі, дәні, ой мазмұны 
бөлек келуіне ғалым ерекше мән беруі дұрыс. 
Сөз тамырын дәл басып, қанық суреттей 
алмайтын құбылыс бар. Сөздің құдіреті 
сонда, Құдай дарытқан қас дарындар 
көкіректегі көрікті ой жарыққа шыққанда 
жұтаң тартып қалмай, жұтынып тұруына 
жанын салып, қайткенмен олқылықты 
сездірмей тастайды. Суреткерліктің ал-
тын арқауын автор былай деп түйіндейді: 
«Сөз қабілеті мен құдіретін айтқанда, 
оның бойынан ұшан-теңіз мүмкіндіктерді 
табамыз. Мұнда ой, мазмұн, әуез-мәнер, 
суреттілік, образдылық бар. Мұның бәрі 
өлеңнің көркемдік эстетикалық мазмұнын, 
интонациялық құнарлылығын арттырады. 
Көркем шығармадағы мағыналық тереңдік 
пен алуандылық – өнердің ең маңызды 
белгісі» (24 бет). 

«Ауыз әдебиеті өкілдерінің белгілі бір 
ақындық мектебі болды. Олар сол мектеп-
тің үлгісімен жырлады. Импровизатор-
ақындар халық әуенінің әуезін, ырғағын, 
ұйқасымын жоғалтпайды» (28 бет) дей 
келе, олардың халық өлеңін қаз қалпында 
алмай, жаңаша түрлендіріп, байытты деп 
қорытады. Сөйтіп, арлы-бергі поэзия 
құнарымен қауышу – тұмадай тұнық түп 
бастауларға алып келеді. Өлеңнің струк-
турасын, дыбыстық құрылымын, дыбыс-
тар түзілісін қарастыру үшін микрос-
копиялық көзқарас қажет шығар. Өлеңді 
рентгенмен көргендей, иненің көзінен 
өткізгендей қарастыруда Серік Негимов 
аянбайды. «Жазба әдебиет өкілдері өлең 
құрылысына бұрынғы халық өлеңінің 
әуенін, интонациялық байлыққа ие ара-
лас буынды өлең тудырған, синтаксистік 
симметрия мен мелодикалық симметри-
ясы жоқ Доспамбет, Шалкиіз жырау-
лар өлеңінің рухын сіңіре білді. Олар 
өз өлеңдерінде әрі қисындылыққа, әрі 
айнымалы өлшемге жүгінді. Мәселен, 
Абай бір шумақ көлемінде бір-бірінен 
өзгеше үш түрлі суретті жасаған. (Мыса-
лы, «Сұрғылт тұман дым бүркіп» (34-бет-
те, ырғақ үзілісі туралы). Жазба әдебиет 
өкілдері Абай, Сәкен, Сәбит, Бейімбет, 
Ілияс қисындылық пен айнымалы өлшемге 
жүгінді, дәстүр мен жаңашылдықтың ба-
сын қосты, таразы басын да теңестірді» (53 
бет). Ол Сәкеннің «Дала» атты өлеңіндегі 
ұйқас дәуір өзгерісін танытады дейді.

Поэтикалық шығармалар ту-
ралы орыс ақындары былай-
ша жырлайды: «Я слагал эти 

мерные звуки, Чтобы голос души за-
глушить», (Ф.Сологуб); «Часы стучат так 
мерно, Так ровен плеск стихов, И больше 
нет грехов» (В.Ходасевич). Өлеңнің әр 
мүшесін жіктеп көру үшін білім аздық 
етеді, интуиция, жады, ниет керек. Серік 
Негимов арифметикалық көзбен, ал-
гебра-геометрия пәні сияқты өлеңнің 
формуласын, әр буынының өлшемін дәл 
анықтап, түстеп таниды. Ғалым  жыраулар 

поэзиясының өлшеміне баға беру арқылы 
ескісіз жаңа жоғын таныта түседі. Тіл-
әдебиетті, теңіздей сөзді зерттеу ауыспа-
лы мағынасында қалың жер қыртысын 
қопарып, кен қазған геолог-кеншінің 
қайласын еске салады. Бұл жерде автомат 
бұрғы яки роботтың еш көмегі болмайды. 
Кен қабатында аса бағалы сирек металдар 
қалай жасырын жатады, солайша әдеби 
мол текстерден алтын мен күмісті айырып 
алуға тура келеді. Теңіздің дәмі тамшы-
дан білінсе де бұл қыруар еңбекті, зейін-
қабілетті, көз майын тауысуды талап етеді. 
Рухани дегдарлық тау қопарғандай бейнетті 
іске байланған құбылыс. Асылды іздеп 
 тауып бере қояды. Әдебиет танытқыштық 
– «Міне, қас асыл, осыны біл!» деумен 
тең. Биік дәрежелі өнер білікті, парасатты 
адамдардың талдап-танытуына зәру. 

«Абайдан соң қазақ өлең жүйесіндегі ірі 
жаңғырық, ғажап бетбұрыс С.Сейфуллин 
есімімен аталады»; «Ежелгі он бір буын-
ды және 7-8 буынды өлең тек Абай 
тұсында өзгеріске ұшырады» (65 бет); 
«Қазақ өлеңінің өңін құлпыртқан Абай, 
Сәкен сөз жігіне, сөз оқшаулығынан бой 
ұрды. Поэзиялық ойды шегелей түсуде, 
лептілікке ойысуда, ой жібін сабақтауда сөз 
жігінің мәні зор», (68 бет). Серік  Негимов 
Абайдың реформаторлық жолашар 
құбылысын жиі зерделеп, бір топ өлеңін 
бас-басына қарастыру және Абайдан соңғы 
ақындарға оның мектебі мейлінше әсер 
еткенін көрсету арқылы өзгелер білмекке 
мұқтаж рухани таным көкжиегін аша 
түседі. Автордың стиліне ділмәрсу, түйдек-
түйдек, ащы ішектей шұбатылған көңілсіз 
сөйлемдер жат. Кітаптың артықшылығы – 

Бұл – қазақ тілінің орасан зор байлығын 
көрсететін факт» (98 бет); «Қазақ өлеңінде 
ұйқастың қисапсыз да қыруар үлгілерін 
көруге болады» (119 бет). 

Ағ ы л ш ы н д ы қ  ф и л о с о ф , 
д і н т а н у  ш ы ,  м и ф т а н у ш ы 
Карен  Армстронг адамзат 

азғындық шегіне жетіп, рухы қиналып 
жатқан бір себебін бұрынғы мифтік 
бейне лерден айрылып қалғанының ке-
сірінен деп дәл түсіндіреді. Дүниеқоңыз 
тұтынушылыққа ұрынған қазіргі әлеумет 
рационализмнен әбден сүргін болғанын 
ұғар-ұқпас меңіреу, мәңгүрт күй кешіп, 
алданбасқа алданып, жан дауасын 
қайдан іздерін білмей сенделе береді.
Ол мифология мен фольклордан раци-
онализмге бөккен Еуропа тым ертерек 
айрылып қалып, рухани тоқырауға 
ұшырап, аһ ұрып отырғанын айқын жаз-
ды. Карен Армстронгмифті «өзге киелі 
шындық» деп атайды. Мифтік ойлау 
қасиеті жоғалған жұмақпен тең. Руха-
ни бастауларға қайта оралуға болады. 
Оның жолы әлі жоғалған жоқ. Ол ауыз 
әдебиетін біліп, сөз киесін қастерлеуден 
басталады. Профессор Серік Негимов 
біздің халықтың өлшеусіз қазынасын, 
этнолингвистиканы осы кітабына арқау 
ете білуімен маңдайының бағы зор ғалым 
дер едім. Өйткені сол патшалықты иен-
тегін иемденіп, игеріп, әр құбылысын 
жіті бақылап отырған жұлдызшыға да, 
бағбанға да ұқсап шығады. «Бәлкім, 
аспан сырлары табиғи тербеліске, ішкі 
толғанысқа бейімдеп, көшпенділердің 
қиял-сезімін байытуы мүмкін» (166 
бет). Адамның дүниетанудағы маңызды 

жиі жырға қосқан құстар образы туралы 
«Бұлардың біразы халқымыздың тұрмысы 
мен өмірінен алынса, ал «тоты құс» 
образының тегі парсы әдебиетінде жатыр» 
(382 бет) деп түйін жасайды. Сөз сиқырына 
ерекше тоқталады. «Соғыс» сөзінің ешкім 
қолданбаған қос синонимін қолданған: 
«Ұлы ашу», «Сұры суық бір дыбыс»  (331 
бет).

Абайдан соң «Аттың сынына» құмар 
болып алдық. Аттың сынын жырлаған 
көркем текстерді автордың жиі талдай-
тыны жан қалауынан туса керек. Жылқы 
культі, ер қорғайтын ерге лайық аттың 
сынын Ақтамберді жыраудың «От басар 
орны отаудай... Ойынды еті бесіктей, 
Табаны жалпақ тарланды, Таңбалап 
мінер ме екенбіз?» деп келетін (186 бет) 
толғауында көсіле суреттелген. Ғалым 
көркем  сипаттауы айшықты осы өлеңді 
талдайды. «Жүргенде ізін санаған, Бауыры 
тыртық жаралған, Қысыр жылан өзекті, 
Қолтыраудай танаулы, Саптыаяқтай 
ерінді, Сарымсақтай азулы, От орнындай 
тұяқты» бұл поэзиялық тіл қорын көрсету 
үшін алынған «Едіге батыр» жырындағы 
Бозтарланның тұлғасы. Ілияс Жансүгіров 
тәрізді ұлы ақындар дәстүрді жалғап, 
жылқы образын классикалық шыңнан 
асырды. Оның «Құлагер» атты поэмасын 
неміс тіліне аударған Герт Хайденрайх 
Ілиясты Шекспирмен тең көретінін рия-
сыз мәлімдеуі соның дегдар белгісі.

Серік Негимовтың ақын-жырауларға 
берген анықтамасы: «Халықтың қасиетін 
жанмен ұққан» (269 бет), олар толғау 
арқылы елді тәрбиелеп, жақсы қасиеттерді 
уағыздап, жаман қасиеттерді терістеп 
отырғанын мысалдармен берген.Бұқар 
жыраудың суреткерлік қуатын тану қазақ 
қоғамының жоңғар шапқыншылығынан 
соң қазаққа түскен зауал – елдің отар-
шылдыққа көнген мүшкіл халін айтумен 
тең. Ғалым зар заманның жалғасы Мағжан 
мен Сәкен екенін жазады. 

Есте жоқ ескі заманғы көркем теңеу-
лерді автор тілдік қорды сақтау үшін қалт-
қысыз қолданады. Қазіргі өлеңде көп 
қолданылмайтын – «Жез бұйдалы тайлақ-
тай» деген теңеуді, әсіресе фольклорда, 
халық ақындары мен айтыс ақындарында 
мол ұшырасады екен. Мұхтар Әуезов «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу» жөнінде жазған 
зерттеуінде осы мысалды келтіргенін ав-
тор қайталап келтіруі тағылым әрі тағзым. 
Қазіргі заманғы қазақ өлеңінде бұл сөз 
ұмытылған жоқ: «Басқаның бұйдасына 
байланбаймын» (Абзал Бөкен). 

Өмірдің мәнін іздеу– сөздің баға жет-
пес, таусылмас байлық екенін білгенмен 
тең. Мың жылдық тарихы бар бай тіліміздің 
барған сайын бағы тайып, асыл бағасы 
кеміп бара жатқанына наразылығын 
ғалым Міржақып Дулатовтың қыжыл 
сөзімен береді. Тілдің шұбарлану процесі 
өзге халықтармен араласқан соң болмай 
қоймайтын теріс құбылыс болғанымен, 
мәдени экспансиядан елдік намыс, 
ұлттық рух аман алып қаларына сеніммен 
осындай күрделі әрі қиын зерттеулер-
ге барады. Айтыс ақындарына ғалым 
қимағандай қайта-қайта айналып келеді, 
олар дара қамтылған. Айтыс әлемін 
қырандай шолған. Кеңестік кезеңдегі 
айтыс ақындарын түгел алып, өлеңдерін 
жіктеп әр тақырыпқа даралаған. Олардың 
біразын ілгері-кейін ел біле бермеуі ғажап 
емес, осы кітапқа жыр шумақтары енгені 
талай айтыскер ақынның бағы. Дарқан 
даланың көшіп-қонған перзенттері 
қазақтардың тұрмыс-тіршілігінің қыры 
мен сыры, ұлттық бедер-нақыштары 
ғалымның назарынан тыс қалмаған. 
Сонымен қатар көшпелі қазақ әлемінің 
тұрмыс-салт  жырларының табиғи 
модельдерін біз сияқты көшпелі қоғамда 
өмір сүріп келген араб классикалық 
әдебиетімен салыстыра талдауы дұрыс 
көзқарас. Өйткені көшпелілердің дүниені 
эстетикалық көруінде ұқсастықтар көп. 
Мұны Абайдың махаббат лирикасын 
талдағанда анық көрдім. (А.Кемелбаева. 
«Абай және Омар ибн Аби Рабия». Эссе. 
«DANAY» журналы № 2 (2) 2004. «Қазақ 
әдебиеті». №33. 19. 08.2005; «Сөз хикмет», 
2016.). Анықтама беріліп отыруы оң: 
«Ділмарлық сөз – сөйлемге пара-пар, ал 
қанатты сөздер бірер сөзден ғана тұрады» 
(263 бет).

Көрнекті ғалым Серік  Негимов 
ұлттық поэтика,  ритори-
к а  с а л а с ы н д а  б і р  ш о ғ ы р 

күрделі зерттеу кітаптардың авторы: 
«Шешендік өнер», «Ақын-жыраулар 
поэзиясы: Генезис. Стилистика. По-
этика», «Мәлік Ғабдуллин», «Қазақтың 
сал-серілері», «Әдебиет әлемі», «Қазақ 
өлеңінің көркемдігі», «Ақын Сәрінжіп 
Әзбергенұлы және оның заманы». Бұдан 
бөлек, филолог ғалым «Халық ақындары 
творчествосының көркемдік сипаты», 
«Жамбыл Жабаев творчествосы» атты 
ұжымдық ғылыми еңбек жазуға ат са-
лысты. «Ақ бата», екі томдық «Еуразия 
мәдениетінің қазақша-орысша, орысша-
қазақша сөздігін», Айқын Нұрқатовтың 5 
томын, Назипа Құлжанованың таңдамалы 
1 томын жарыққа шығарды. Мұхтар, 
Жүсіпбек, Қаныш сияқты даналарға 
ұстаз болған, «Абай қазақ әдебиетінің 
атасы» деп мақала жазған, Абайдың қос 
өлеңін орыс тіліне аударып, әдеби кешін 
өткізген Назипа Құлжанова қазақтан 
шыққан алғашқы оқымысты әйел заты-
нан болатын. Серік Негимовтың әр кітабы 
құнарлы ғылыми еңбек болуымен бірге өз 
тарапынан әдебиет ғылымы үшін нағыз 
зерттеу нысаны бола беруімен құнды.

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы, «Дарын» мемлекеттік 
жастар сыйлығының лауреаты

Б

қысқалық пен нұсқалықты мұрат тұтқаны. 
Серік Негимов ірі қазақ және орыс филолог 
ғалымдарының әдеби көзқарасын, ғылыми 
тұжырымдарын қаз-қатар алып қадағалау 
арқылы өз түсінік-танымын кәсіби толық 
түйіндеп отырады. Абай, Жамбыл, Сәкен, 
Ілияс, Бейімбет, Біржан, Сара, Әсет 
Найманбаев, Нұрпейіс Байғанин, Иса 
Байзақов, Үкілі Ыбырай, Кенен, Шашу-
бай, т.б. ақындардың жеке-дара өлеңдерін 
тармақ-тармағымен, буын-буынымен тал-
дау үрдісін автор мұқият береді. «Өлеңде 
берік, күрделі байланыс болады. Ол 
буындық, бунақтық, тармақтық, ұйқастық, 
ырғақтық, интонациялық, т.б. жағынан 
үндесіп үйлеседі де, тұтас поэзиялық 
ойды танытып білдіреді» (81 бет). «Қазақ 
өлеңінің бастапқы дәуірі, яғни халық 
өлең құрылысы, импровизатор ақындар 
тудырған өлең түзілісі әнмен етене туыс» 
дейді автор. Мұндай көзқарас еуразиялық 
халықтарға ерекше тән. «Музыка речей» 
(Некрасов), «Напев речей» (Фет), «Трель 
речи» (Бенедиктов), «Звук речей сладкий» 
(Языков).

«Ақын-жыраулар шығармаларының 
көбін импровизация жолымен шығара-
тыны мәлім. Олар көбінесе өлең өлшемінің 
екі түрін: жыр және қара өлең үлгісін 
қолданады. Әрине, екеуі де өзінше бөлек 
саз, әуен тілейді»; «Шоқан Уәлихановтың 
жазуында жыр қобыздың сүйемелдеуімен 
орындалады» ( 293 бет).

Автор бірінші бөлімде қазақ өлеңінің 
даму процесін  тиянақты сараласа, 
өлең сөздің қасиеті бір тектілік жүйеге, 
сәйкестікке бағынатын дыбыстарды дұрыс 
қондыра білуде екенін айғақтаса, екінші 
бөлімі – «Ақын-жыраулар поэзиясының 
бейнелілігі». Автор жырдың қалың нуы-
нан шықпай қояды. Сондықтан инемен 
қазылған құдықтай мехнатты еңбектің 
түсініктемесін, тәпсірін жазу, тіпті оңайға 
соға қояр осал дүние емес. Синтаксис, 
морфология, этнолингвистика, фразео-
логия, этнография, тіл ғылымы салала-
ры тегіс қамтылған, әдеби-эстетикалық 
к ө р к е м д і к  з а ң д ы л ы қ т а р ы  а р қ ы л ы 
берілген. Жатық тіл, бейнелі һәм жүйелі, 
қисынымен қанық суреттеу арқылы ғалым 
өзі қадап айтқандай, «Қазақ өлеңінің 
интонациялық-мелодиялық, дыбыстық, 
ырғақтық құрылыс жүйесін тарихи 
тұрғыдан қарастырған» (150 бет). Мұның 
бәрін, әр тақырыпты, әр түйінді саралау 
үшін автордың зергерлік шеберлігі қоса 
керек екені айдай айқын көрініп тұр. Бұл 
әдебиеттің еншісіне берілген эстетикалық 
жомарт талғам түзілуі үшін керек. Ғалым 
поэзияда берік қалыптасқан тұрақты об-
раздар жүйесі мен символдарды қалыс 
қалдырмайды, себебі олар халық жасаған 
мәдениет үлгілері болып табылады әрі 
ұлттық дүниетанымды нақты білдіреді. Мы-
салы, түнгі аспанда самсаған жұлдыздардан 
бір жұлдыз, «Темірқазық» ауыз әдебиетінде 
тұ рақтылықтың, айнымастықтың, жа рық-
тың образы ретінде алынады» (166 бет).

«Қазақ поэзиясының жыр, терме, 
тақпақ, толғау, желдірме сияқты үлгілері 
дыбыстық қайталауларға бай. Сондықтан 
«жортпа, төкпе, екпінді» болып келеді. 
Қазақ поэзиясында дыбыс әуезділігі басым. 

құралы – әдебиет екенін орыс ғалымы 
А.Потебня айтқан. Бәйіт ақындарды жиі 
шалықтатады. «Мен Өлеңді тұншығуға 
үйреттім. Дарындыға шын даритын ке-
сел бұл» (Мейірхан Ақдәулетұлы); «Тіл 
өнері дертпен тең» (Абай) болған соң 
бірде от, бірде мұз сияқты күйге түсіреді. 
«Асыл сөзбен ұйыта алмас алқаны, Ақын 
еткен тағдырымды тілдеймін» (Серік 
Томанов).

Қазіргі  заманда киноиндустрия-
сы ғаламат дамып кеткен капиталистік 
елдер киносценарийге негіз болатын 
фольклорлық, мифологиялық астарды 
күндіз қолға шам ұстап іздеуге кірісіп 
кеткені аян. 2011, 2014 жылдары Оңтүстік 
Корея мемлекеті кино саласының адамда-
ры Кіндік Азия елдерінің ауыз әдебиетіне, 
фольклорлық, мифтік идеяларға құрылған 
анимациялық, көркем, видео ойындардың 
сценарийіне шығармашылық конкурс 
жариялады. 

Бұл нені білдіреді?! Сапалы, құнарлы 
әдеби шикізат қорын іздеуді білдіреді! 
Ертегі-аңыздардың көркем жаратылысын 
киноға салып жіберсе, миллиардтаған та-
быс көзіне айналады! «Ер Төстік» ертегісі 
бойынша визуальдық образға лайықталып 
жазылған даяр анимациялық сценарийімді 
бұл шетелдік байқауға бермедім. Онда 
 шедевр ертегі бөлшектеліп,қазақ халқының 
уысынан шығып кетер еді. Қазақтар табиғи 
қазба байлықтан кем түспейтін өлшеусіз 
рухани байлық кені бар екенін дәл қазір 
түк бағамдап отырған жоқ! Көбінің кө-
кейін материалдық байлық тесіп бара-
ды. Абай дана айтқан бір шындық: «Өзі 
өнерсіз өмірден тез суынар». Адам жаны-
на рухани қорексіз өмір тұл. Халықтың 
шығармашылық мұрасы оның келешекте 
жарқын өмірге икемділік қасиетіне әсері 
тимей қалмайды. Әлемге ағылшын тілінің 
кең таралуы, үстемдік құруы оның бағзы 
империялық амбициясынан бұрын шы-
найы ұлы әдебиеті мен текті өнерінің де 
арқасы деуге әбден болады.

Ұлттық өнердің түп қасиетін деректі 
негізде тани түсу үшін көркем әдебиетке 
қосымша әдебиет танытқыш құрал керек. 
Ол шын ғалымдар жазатын күрделі кітаптар.
Абайша айтса, «Әрбір жинақылықтың түбі 
– кеніш». Бұл арнайы әдебиет көркем 
мағынаны ашып, эстетикалық талғам 
мен талапты күшейтіп, көркем образбен 
қабылдау суреткерліктің тамырын ба-
сып, әр бояу, жаһұттай құбылған реңкін, 
асыл мен жасықты ажыратуға бастайтын 
санаға шам түсірмек. Серік Негимов ақын-
жазушылардың шығармашылық лабо-
раториясын толық талдауы өзгелер үшін 
толымды ақпарат әрі дерек көзі болып та-
былады. Мұнда әдебиет тудырған көп сала 
қамтылған: мифология мен эпостан желі 
тартып, діни уағыздардан қарызданған 
көркем сөз, тарихи есімдер, өсімдіктер 
мен жануарлар, аң-құс, аспан шырақтары, 
жылқы идиллиясы, табиғи өрнектерден 
қарыздану, айнала табиғаттағы таңғажайып 
пішіндерден үлгілену құбылыстарын 
тұңғиығынан сүзіп, әр қилы мысалдар-
мен байытып ұсынуымен құнды, бұл 
жағынан ғалым энциклопедиялық білімнің 
кенін қопарғандай әсер етеді. Бұрынғылар 

шығармашылық мұрасын кезеніп, іздеп 
 тауып оқитындардың қарасы азайды. 
Ел жадынан жыр мұрасы өшпеуі тиісті 
аруақты адамдардың рухани бағасы осы 
тектес кітаптардан табылса дәтке қуат. 

Серік Негимовтың қазақ поэзиясының 
мол образдар жүйесін, тұтас бейнелі 
сөздерін қоғамның дамуымен, мәдениет 
тарихымен астастыра зерттеуімен аса 
құнды бұл кітабын оқу барысында басыма 
ұялаған ой – шынтуайтында қазақ әдебиеті 
мықты, астары терең, негізі молдығы 
туралы болды. Таңдаулы ақындар және 
солар шыққан кеңістікті зерттеген ірі 
ғалымдары бар құнарлы ұлт екенбіз деген 
марқаю сезімі туды. Тек шет елдерге бұл 
сала бойынша нақты танылудан кенже 
қалғанымыз болмаса. Келешекте тек 
көркем әдебиетті әлемдік кесек тілдерге 
аудармай, қазақ әдебиетінің таразысы 
сияқты осы тектес зерттеу еңбектерді де 
өзге халықтардың рухани таным-тара-
зысына ұсыну һәм таныту қажет. Қазақ 
әдебиеті өз қазанында қайнап келе жатқан, 
заман талабына енді мойынсұна бастады. 
Ештен кеш жақсы. Сырттан көп қабылдау 
бар да, өзінің бек лайық көркем дүниелерін 
сыртқа уағыздау аз. Аударма өнері ең әуелі 
мемлекеттік деңгейдегі іс болғандықтан 
елдік идеологияның бір тетігін құрайды. 
1918-1930 жылдары төңкерістер мен ұлы 
өзгерістерден астан-кестен болып жатқан, 
Азамат соғысы түтеп тұрған Россияда 
классик жазушы Максим Горькийдің 
аударма ісін жолға қоюы, аш-жалаңаш, 
аласапыран елде күміс ғасырдың небір 
мықты ақындарын – орыс әдебиетінің ірі 
өкілдерін сөз өнері арқылы асырап, аман 
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Жақау 
ДӘУРЕНБЕКОВ,
жазушы, 
Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері

Біз осы күніге қанша адаммен кезде-
семіз, қанша адаммен тілдесеміз? Біреу, 
үшеу... әлде бесеу-алтау? Бәлки, одан да 
көп болар? Ал қиялы қалғуды білмейтін, 
қаламы қанжығасында, елгезек жүрегі 
мен жердің дүрсіл дүбірімен тыныстап, 
қашанда құлағы түрік, зердесі білік жүретін 
құсұйқылы журналист ондаған жанмен 
жүздесіп, жүздеген жанмен тілдеседі екен. 

Иә-иә! Бұл айдарынан жел естіріп 
әдейілеп асыра айтқандық емес, алыс 
пенен жақыннан арынды өзен ағысындай 
тасқындай құйылып тоғытылып жатар 
қыруар хатпен сәлемдесіп «сөйлесу» 
журна листің кәсіби қалыбы, жалпақ 
тілмен айтқанда, жұмыс режімі. Оған әрбір 
таң өмір құшағын осылай ашады, осылай 
үн қатады. Өмір – ол үшін сыр сүзер сар-
қылмас қайнар, ой түзер ортаймас бұлақ. 
Бірақ көрген-түйгеннің бәрі газет бетіне 
жол тарта бермейді, көбісі қысқа қайырым 
боп көңілде – қойын дәптерде қала береді. 

***
Өмір тұнған тақырып. Жазушы содан 

өз инесін тауып алып сабақтай білуі тиіс. 
***

Әркімнің де көңілінде жүрген бір 
қызыл кітабы бары даусыз. Көңілдің 
қызыл кітабына жанының құпиялы сыр-
лары, қымбатты ойлары жазулы жүргені де 
ақиқат. Онда балалық шақтан есейгендегі 
кезге дейінгі кезең-кезең өмірлік жылы 
сезімдері де жатыр деуге болар... Көңілдің 
қызыл кітабына – тең келер ешбір кітап 
болуы мүмкін емес-ау?..

 ***
«Сұлуынан жылуы» деген қалып тасқан 

сөз жүйесі бар. Логикалық жағынан дұрыс, 
тәрбиелік тұрғыдан терең... Бірақ өмірде 
әдеміліктің алдымызды орап кететін 
сәттері көп-ақ, әлбетте ажарлы жанға 
иіліп бар пейілін көрсетіп жатушылар 
өздерін-өздері қорлап жатқандарын сезе 
де бермейді. Сондағы айтпағымыз: «Ой 
сұлулығынан гөрі, бой сұлулығы өтімді», 
көп ретте осылай. Іштей келіспесек те. 

***
Талант деген не? Бұл сөздің түп-төркіні 

көне латын, грек елінде өлшемнің ең 
жоғары белгісі делініпті. Асылдан да, ал-
тыннан да артық тұратын өлшем бопты. 
Демек, талантты – ең жоғарғы қабілет, ең 
асыл өлшемді дегенді аңғартқандай екен. 

***
Ақ парақ айдын: көз арбайды, көңіл 

толғайды, жан тебірентеді. Қалам-кеме 
соның бәрін айдын төсіндегі ирек-ирек 
ақтолқынға айналдырады. Керек кезінде 
көзің тойғанша қара; керек кезінде толқын 
жазуларын оқып ләззат ал; керек кезінде 
көз жетпес қиянға қарай жүзіп кет. 

***
Осы күні газеттер көп. Қазақ газет-

тер де баршылық. Менің түсінігімше, 
газетті қарап, көру үшін шығармайды. Оқу 
үшін шығарады. Ал оқитыны жоқ газетті 
оқырман алады да, көреді де, қоя салады. 

Оқитындай болу үшін газет беттерінде: 
ойдың революциялары, пікір шарпысу-
лары, тұжырымдар текетіресі, оқиғаның 
суымаған іздері ,  жан айғайлардың 
жаңғырығы, адамдардың мұңы, қайғысы 
мен қуанышы, қалалардың қым-қуыт 
қызуы, ауылдардың тірлігі, адамдардың 
сөзі, әні, күлкісі, абыр-дабыры, ойы, 
наразылығы, ырзашылығы, талабы, 
қимылы, құлшынысы, көсемдердің күлкісі, 
шешендердің үлгісі,  жақындағының 
күңкілі, алыстағының дүңкілі, біреулердің 
табысы, біреулердің намысы, біреулердің 
қысасы, біреулердің ызасы, алаңдағы 
аштықтыр, көшедегі шерулер, бәрі-
бәрі ағындап, арындап, түйдек-түйдек 
ағытылып, бұрқ-сарқ қайнап, үздіксіз 
үрленіп-түрленіп, жар салып, жарапа-
зандатып, сұрау салып, талап қойып, 
іздеп тауып, илікпей жүріп, именбей 
айтып, дүниенің бар дүрілімен үндесіп, 
буырқанып жатуы керек. Реформа кезінде 
қазақ әдебиеттері ақтаңдақ тақырыбымен 
гуілдеді де, арыға бара алмай, тақырыптың 
тереңіне жүзуге жүректері дауаламай 
тоқырап қалды. Бірыңғай бағытта болу, 
мақтаушылық-сипай сөйлеу, жақсылай 
беру – сендірмейді, беделді түсіреді, 
газеттердің бұрынғы бедел-барынан айы-
рады. 

***
Р е с е й  т а р и х н а м а с ы н ы ң  а т а с ы 

И.П.Карамзин: «Өркениет тарихы екі 
негізгі дәуірді біледі: Әріптер мен баспа-
хананы ойлап табу, қалғандарының бәрі 
соның нәтижелері» депті. 

Біздіңше: Тілге әріптер жан берді, бас-
пахана тілге қан берді; Осы арқылы тарих 
тірілді;

***
Ой. Бірі келіп, бірі кетіп жататын ой. 

Табан асты туып, табан асты өшіп жататын 
ой. Тілек ой, ниет ой. Ұстап қалудан бұрын 
қағазға түсіру қандай машақат. 

«Ойдың әбден пісуі» деген сөз жайдан-
жай айтыла салмағаны содан шығар. 
Оның жолына өзіңді арнау, берілу, жетілу 
керек әмәнда. Сонда барып ойыңды пісіре 
алатынымыз хақ. Ойыңды сонда барып 
«қолыңа» қондыра аларың мүмкін. 

 Өйтпеген жағдайда ой – ол бір ноқта 
тимеген құр асау аттай ұстатпайды да, жа-
лына қолыңды жолатпайды да!...

 Мына тұжырымға құлақ салыңызшы: 
«В мышлении тоже надо упражняться, 
чтобы мысль не умирала, нужно ежеднев-
но думать и размышлять». Бұл немістің 
көрнекті ақыны, жазушысы, өнер теоретигі 
Р. Бехердің сөзі. 

 Дәл, нақты, артық түсіндірмені қажет 
етпейді. 

***
Теледидарда «Дьявол во плоти» атты 

француз фильмі (6 сериялы) жүріп жатыр. 
Вольтер жайында (Франция). Оның мына 

***
Қадекеңнің (Мырза Әли) мына бір 

кемелді көркем сөзіне қараңыз: «Еңбек! 
Еңбек! Еңбек! Кім-кімнің де еңбегі баға-
ланатын кезі жетті. Президент те пенде. 
Жай пенде емес, еңбеккер пенде! Ол да 
өз еңбегінің жемісін көргісі келеді. Соны 
түсінген, ұққан, бағалаған Елін көр гісі ке-
леді. Қысқасын айтсам былай. Бі реу лер ге 
Президенттің отырған орны керек, ал ха-
лыққа Президенттің орнында отыр ғаны 
керек!» Керемет кемеңгерлік, кере мет 
терең толғам емес пе?! Ғажап!..

***
Ж ы л  с а й ы н  ш ы ғ ы п  ж а т қ а н 

кітаптардың көптігі қуантады. Бірақ 
солардың ішіндегі тұшымды дүниелердің 
елеусіз қалатыны өкінішті-ақ. Қандай 
дүние болмасын оны танытатын насихат. 
Бізде жақсы дүние екенін айту, жеткізу 
жағы кемшін. Бұған қаламгерлердің 
бірін-бірі мүлде оқымайтыны да се-
беп. Неге оқымайды? Оқиын десе, ой-
пікір айтатын, жазайын десе еңбегі еш, 
ештеңеге татымайтын болғасын шығар? 
(Әйтпесе, бір жас әнші бір тойда бірер 
ән айтқаны үшін пәленбай мың доллар 
алып жатса, ал романы үшін ай туға ауыз 
бармайтын бірдеме алатыны есіне түссе, 
әдебиетті оқуға ықыласы қай дан ояна 
қойсын... ). Әйтсе де, өз күнін өзі көріп 
жүрген қаламгерлердің кітап та ры ның 
жарық көріп жатқанына шүкір шілік. 

***
Не жазылды, қалай жазылды, нені 

жазуымыз керек секілді шығармашылық 
сауалдар тік көтеріліп ортаға салынса, 
қазақ әдебиетінің абыройын асыра-
тын бағыттардың айдыны көрсетілсе, 
қайда бара жатканымыз бен қалай бара 
жатқанымыз жайлы ашығын айта алсақ – 
құп, өйткені қаламгерді қазақ халқының 
басқа жұртпен қатар өркениетке енуі, 
толғандыруы тиіс деп ойлаймын. Бұған 
қаламгерлеріміз бірінші лекте жауап-
ты дер едім. Осы орайда Міржақып 
Дулатовтың осыдан жүз жыл бұрын 
айтқан мына бір сөзі жаңғырақ сала-
ды: «...әдебиеті жоқ халықтың дүниеде 
өмір сүруі, ұлттығын сақтап ілгері басуы 
қиын. Әдебиеті, тарихы жоқ халықтар 
басқаларға сіңісіп, жұтылып жоқ болады. 
Қай жұрттың болса да жаны – әдебиет, 
жансыз тән жасамақ емес». Бір сәт осын-
дай ұлыларымыздың ұлағатына да құлақ 
түріп көкірегімізге қоңырау шалдырып 
қойғанымыз артық болмас-ау осы деймін. 

***
Кітап өтпейді, кітап жетпейді деуші 

едік, қазір кітап оқылмайды деп кесіп ай-
татын болдық. Оған бәрі (автор, баспагер, 
дүкенші, оқырман) куә. Автор алақанын 
жайып отыр, баспагер шарасыз, дүкенші 
алушыға зар, оқырман интернетке кет-
кен. Сірә, енді қайырылмайды. 

Кітап. Қасиетті еді, қадірлі еді. Қолдан 
түспейтін, көңілден кетпейтін. Сырласуға 
болатын, сыйға тартылатын. Мұның бәрі 
бұрынғы күннің шындығы. Қазіргі күннің 
шындығы кітабың керексіз, бағасы жоқ, 
басы артық дүниеге айналған. 

Бұрын кітап көп шығатын. Жылдан-
жылға таралымы да өсіңкі еді. Расына 
келсек ол кезде де кітаптардың оқылатыны 
болатын, оқылмайтыны да жетерлік еді. 
Ел есінде қалған тамаша туындылар, 
ет жа қы нымыздай болып кеткен ақын-
жазу шы ларымыздың есімдері жадымызда 
жаңғы рады. Әр үйден міндетті түрде табы-
латын айтулы, әйгілі кітаптарды айтам 
да. Ұмытыла бастағандары қаншама. 
Кітап хана қорында болғанымен ұрпақтың 
ойында жоқ. 

Кінәліні іздемей-ақ қояйық, бәрібір 
іздеп таппайсың. Өткеннің алғауы аң-
саумен аяқталады. 

***
Кітап туралы небір ұлағат сөздер 

айтылған ғой. Одан асырып айту асылық 
болар. Бірақ бүгінгі қалін жасырып, айт-
пау да мүмкін емес. Парықты қайдам, 
нарықтың интервенциясы бет қаратпай, 
интернеті білгенін істеп тұр. 

Қазіргі кітап та жападан-жалғыз, ав-
тор да оқырмансыз. Ойы алаң, көңілі 
далаң. Біресе қаламына қарайды, біресе 
заманның қабағына қарайды. Қош бол, 
кітаптар заманы демеске амалы жоқ. 
Мойын дамайын десе де, сорақысы сол – 
үйінде кітап оқымайтын ұрпақ өсіп келеді. 
Міне, бізді ойландыратын ұлы сұрақ осы. 
Жауабын кім айтады, жолын кім табады. 

Мұндайда ықылымдық инстингіміз 
тіктеліп жоғарыға қарау ғой. Жоғарыдан 
құс жолы көрінеді, жақсылық атаулының 
бәрі жоғарыдан келеді, бәрін жоғарыдан 
күтеміз емес пе?

Жә, мұның бәрі ішкі мөнологымыз 
болсын. 

***
Ақын неге ұялды?
А т а қ т ы  а қ ы н ы м ы з  О л ж е к е ң 

(Сүлейменов) мәдениет мәселесін тал-
қылау ба ры сында ол жайында ашыла 
ақтары лып былай депті:

***
Кітап ғұмырын ұзартатын жас буын. 

Жастарға қарасаң көркіне көз сүйсінеді, 
еркіне сөз сүрінеді. Бірақ оған кітап сөзі ар-
хаизм, одан гөрі СМС-тің тілі оңтайлы. Ол 
үшін кітапта баяндалатын махаббат, туған 
жер, ерлік-елдік, адамдық-адалдық секілді 
қасиеттер рухани көздер емес, жай жансыз 
жарнама сөздер. Кітабың жадынан тыс, 
ойынан өшірілген. Құлаққабына құмбыл, 
фәни тірлігі фейсбукта, ұйқылы-ояу ойы 
инстаграмда. Одан айыра алмайсың. 

Көркемдік қуаты мол керемет туын-
ды келуі керек. Ол кешікпей келуі шарт. 
Өйткені уақыт күтпейді, уақыт өзімен 
жарысқан бәсекені қалайды. Жанды 
баурайтын жылдамдық, жалт қаратар 
жаңалық жастардың қалауы. Жастың 
құлшынысы дуда қызады. Жаһанның дуы 
бізге де жеткен. Бүгінгі беталысы анық. 
Идеясы тіптен қанық: «Кітаптың бетін 
ашпай-ақ көштен қалмауға болады!» 
Сенімінің түрі осы. 

 Көріп жатқан көріністің бәрі соған 
куә, соған қамшы. 

***
Қаламгер дауысы неге бәсең? Кітабы 

неғып көрінбейді? Ерек мінезі қайда 
қалды? Оны сол мінезімен танушы еді, сол 
дауысымен қабылдаушы еді. Өкініштісі 
қаламгерге тән осылардың бәрі бір 
көрініп-бір көрінбейді, бір естіліп-бір 
естілмейді. Шын қаламгердің қаламы суы-
майды. «Ұлы ақын өзі туралы, өзінің мені 
туралы айтып отырып, жалпы адам баласы 
туралы айтады, өйткені оның натурасын-
да адам баласына не тән болса, соның 
бәрі бар». Бұл В.Белинскийдің айтқаны. 
Осындай айрықша парызы мен қарызы 
бар қаламгерлердің тегеурінді сөзі қайда. 
Топтанып хатқа қол қою, үндеулерге үн 
қосудан не қайыр. Қаламгерлік мұрат 
қайтып тыныш жатқызады. Қанда бар 
қасиет қайнап шықпай қоймаса керек. 

ұқтырғандай-ау. Ғасырдың өзгергенін 
өзімізден де, сөзімізден де көре тұра 
қалам ды өткеннің сиясына сала беру көш-
тен қала беру боп бара жатқанын білсек 
шындықтың жағына шығарымыз анық. 

 Шындық уақытпен бірге жасайды. 
 Ендеше уақыттың тілімен сөйлей 

білейік. 
***

Кітап – қаламгердің сөзі. Бүгінгі күні 
оның өзі көрінбейді, сөзі естілмейді, 
оқырманы қайырылмай барады. Бұл 
бірдеңенің нышаны. Оны Қажығали 
Мұханбетқалиев ағамыз ашығынан ай-
тыпты. «Қазіргі заманда қаламгердің 
қадірі де, беделі де, жай жағдайы да өте 
төмен. Қазір әдебиеттің өзі көмекке 
зәру, қалай құтқарамыз деген сұрақ ту-
ады». Бұған қосылмайтын әріптестер 
табыла қоймас. Бәріне ортақ дағдарыс, 
бәрінің бастан кешуі. Ең өресіздігі – 
жазушының руханиятқа қосқан үлесінің 
ұмытылуы, еленбеуі. Оның әлеуеті мен 
миссиясын місе тұтпауы. Азабына төзіп, 
ғажабына марқайып, қоздаған ойын 
күйттеумен жүретін қаламгердің кітабы 
үшін қандай құбылысты бастан кешетіні 
жайлы Әбеңнің (Нұрпейісов) мына бір 
сөзі еске түседі. 

«Ақын, жазушы жүрегінен жарып 
шыққан шығарманың да әрқайсысының 
азабы мен қуанышы әртүрлі. Қайсыбір 
шығармадан кейін жазушы қан сөлін 
сығып алған тірі аруақтай боп құр сүлдері 
ғана қалады. Бұдан былай ешуақытта 
қолына қалам ұстамайтын сияқтанады. 
Лаулап тұрған жалыны басылып, тап 
бір жанып сөнгендей боп, тұла бойын-

ісіміз, мін табу әдетіміз. Әйтпесе, ерсіз 
ел бола ма? Ақиқатына жүгінсек, алысқа 
бармай-ақ алдымыздан шығар тұлға 
да көрінер, тек тани білу керек-ау. 
Ілекеңше (Омаров) мәдениетті мінез 
көрсететін, талғампаздық танытатын, 
білімпаздықты бәрінен биік қоятын, 
әдебиетті әлеуметтің көркем ойы санай-
тын, соған ісі мен ізгілігін арнаған жанды 
көрсек оны танығанымыз. 

 Оның қазақтың Қалиханын (Ысқақ)
қалай қадірлейтінін көрдім-сүйіндім, жур-
налист Зәкір Асабаевтың жазғандарына 
риза болғанын естідім – қайран болдым, 
талай ақын-жазушыларға қамқорлық 
жасағаны елге жайылды-құрметім арт-
ты, т.т... Осылай оның әдебиет пен 
мәдениеттің абыройлы тұлғасына, жана-
шыр тумасына айналып кеткеніне көптің 
өзі куә. 

 Ол Ілекеңдердің ізімен келе жатқан  
– бәріміз білетін білікті жан, бірегей 
қайраткер Мұхтар Құл-Мұхаммед. 

 Қазақ кітабының бас жанашыры. 
***

Қазақ кітабы да кеңістікте жалқы өмір 
сүре алмайды. Келер күні үшін қамқорға 
ділгір. Ұлттық идеяларды сақтаушы 
ретінде де кітап ұлттың қамын жеушіге 
үміт артады. Бірақ біз осыны дұрыс айтып 
ұрпағымызды ұғындыра алып жүрміз бе?

Мойындайық, кеңес дәуірінде ке-
ремет тұлғалар болған. Керемет жазу-
шылар болған. Керемет кітаптар да... 
әндер де, әншілер де, кинофильмдер 
де болған. Қазір жоқтан бар жасауға 
жұлқыныс қатты, өзеуреген өзімбілем 
басым. Жоқтан бар жасауға болмайды, бар 
жақсылық бардан бастау алады. Бұл ешбір 
өкімге иілмейтін өмірдің ақиқаты. 

Бірақ мына өмір ақиқатқа да сенбейтін 
өмір. 

***
Кеңес дәуірінде ақын-жазушылары-

мыздың кітаптары көп данамен жарық 
көретін. Ақын Олжас Сүлейменовтың 
поэзиялық жинақтары, Кемел Тоқаевтың 
шытырман оқиғалы повестері жүз мың 
данамен тарайтын. Басқа да жазушылар 
40-50 мыңдық межеден көрініп жататын. 
Меніңше, бұл да қалың оқырманның 
ықыласы, қазақ кітабының портреті. Оған 
қосарланып қазақтың портреті де қылаң 
береді. 

Қазақ – кітабымен бірге жасайды. 
Уақыт сынын бірге қабылдайды, бірге 
көреді. Қарап тұрсаң тағдырлас. 

 Кітап дегенде... исі қазаққа белгілі 
Иманғали Тасмағамбетовтің жүз кітабы 
еске түседі. Қазақ кітабының тағдыры 
қаржының қайырымсыз шарасына 
ұшырап, жағалауына қалай жетуді білмей 
жаныққан, жабыққан кезі еді. Соны 
көре біліп, қиындықтың құрсауынан 
алып шыққаны аңыздай боп кеткен. Бұл 
мемлекеттік лауазым иесінің қайраткерлік 
болмысы, тура бидей батыл тұлғалық 
қадамы еді. 

Ұмытпасымызға уақыт қоймапты-
ау. Кеп-кешегінің оқиғасы еді, бүгін 
ретроестелікке айналыпты. 

Кітап жайлы осындай естеліктер көп 
болса ғой... 

***
Тағы да оқылады мен оқылмайды. Осы 

орайда ұлылардың бірінен оқығаным бар 
еді. Атын ұмыттым (Ғапу өтінем) бірақ 
айтқаны есімде қалыпты. 

«Басқаны білмеймін, білетінім дүниеде 
бір керемет кітап бар. Ол – қасиетті Құран 
кітабы. Оны миллиардтаған халық күн 
сайын бес мезгіл оқиды. Күн сайын!» деп 
ағынан жарылған екен. Күн сайын! Ғажап 
емес пе?!

Ақиқатқа айтарың бар ма. Әрине, 
адамзат үшін басқа да кітаптардың орны 
ерекше. Өзіне лайық орыны барын 
ұмытпайық. Мұны да мойындайық. 

***
Тіліміздің тамыры кітапта дейміз. Қазір 

мектептерде үш тілде оқиды. 
Үш тілді үйреніп жатыр. 
Үш тілде сөйлейтін боп жатыр. 
Үш тілде жазатын боп жатыр. 
Үш тілде ойлайтын боп жатыр. 
Үш тілде ойнайтын боп жатыр. 
Оқулығы үш түрлі кітап – үш тілді 

кітап. 
Отан тануы мен Өмір тануы қай тілде 

болар екен. 
***

Кітап біреуге арзан, біреуге қымбат 
көрінеді. Бұл бүгінгінің белгілі жайы. Ал 
сәл сабыр шақырып ойланыңызшы. 

– Ұлттық құндылық ретінде кітаптың 
құны қанша тұрады?

Бұл – тест сауалы емес, текті сауал. 
Жауабын үміт дейтін алыстан емес, 

шындық дейтін намыстан іздеу керек 
шығар, бәлкім... 

Бұл үйге тапсырма да емес. 
Бұл ұлтқа тапсырма. 

***
Ой өмірден туады. Оны әркім өзінше 

ұғады, өзінше түйеді, тіпті өзінше айтады. 
Өзіншенің де өзіндік өресі бар. Сарасы 
мен салмақтысы, ұшқыры мен ұтымдысы 
дегендей... сенің ойың тіпті қарапайым бо-
луы мүмкін. Бірақ ол сонысымен қымбат. 

 Өзегінде көптің көкейіндегісі жатса 
қаперсіздеу көрінер қарапайым ойға да 
қанат бітеді. Қанатты ой қиыр асады, өмір 
сырын ашады. Ал адамдар өмірге деген 
көзқарасын өз ойларымен өрелеп отыра-
тынын аңғара да бермейді. Әттең, айтылған 
жерде ауызда қалып, талайы тарыдай ша-
шылып жатады... 

 Түйсікке ұя салып, ұғымға ұйыған үкілі 
ойдың өмір мен өрісі бір, тынысы тіндес. 
Көз жеткізгің келсе: ойды шол да – өмір 
көр, өмірді көр де – ойға шом. 

 Ой кешу де – өмір кешу. 

сөзі қызық: «Богатство для писателя» – это 
символ для свободы!» Астарлы мағына: 
Жазушы үшін байлық – оның еркіндігі 
дегені бұл. 

***
«Что там ни говори, жизнь – талантли-

вейший соавтор»
Борис Полевой, 404 стр. 
«Самые памятные»
Қазақшаласақ: «Өмірдің өзі – автордын 

әріптесі» дегенге саяды. Несі бар, үндесіп 
те, үйлесіп те тұр. 

***
Адам өз өміріне баға бере алмайды. Тек 

өмірінің ұрпағымен жалғасатынына уәжіп 
етеді. 

«Мен әлгінде бейнесюжетте Олжас 
Қасым атты жас ақынның сөзін тыңдадым. 
Жас Олжас, жаңа заманның, тәуелсіз 
әдебиеттің Олжасы деуге әбден болады. 
Сол Олжасқа қарап отырып ұялдым... 
Біз жаңа буынға ештеңе қалдырмадық. 
Енді ештеңе бере алмай отырмыз. Жас 
Олжастың кітабы жиырма мың данамен 
шығыпты. Бес баспа табақ өлеңдері үшін 
жиырма бес мың теңге қаламақы алыпты. 
Өзіне бір дана ғана кітап беріліпті. Ұят қой. 
Мемлекеттің қамқорлығын сезінбеген 
өнер өгей бала сияқты өмір сүреді. Мен өзім 
соншама атақты ақын болсам да, соңғы 25 
жылда шыққан кітаптарым үшін бір теңге 
қаламақы алмаппын. Сол арқылы мемле-
кет менің кәсіби шығармашылығымның 
лайықты бағасын бермеген сияқты болып 
шығады. Иә, басқа қызметім үшін ақша 
төлейді және аз емес. Бірақ мен ақындық 
еңбегімнің жемісі өлең жинақтарым үшін 
қаламақы алуға тиістімін ғой» («Кітап – 
ұлттық қазына», Қ.Серікқызы, «Қазақ 
әдебиеті», №44, 2016 ж.).

Мінеки, бұл кітап пен қаламақының 
бү  гінгі келбеті. Ақынның сөзі ақиқаттың 
өзі боп тұрған жоқ па. Бұған ұялмағанда 
қайтесің. 

Әлде ұят деген біздің бұл өмірімізден 
баз кешіп ғайып болған ба?

***
Кітап идеологиясы сауалдардан 

тұрады. Ауылдық мекендерде неге кітап 
жоқ? Кітап тілдік тұғыр емес пе? Кітап 
ұлттың көркем сөзі емес пе? Ұлттығыңды 
ұлағаттайтын кітаптың неге насихаты 
жоқ? 

Теледидарға қарасаң, тамақ пісіруден 
бастап тіс пастасына дейінгі көз көрім 
насихаттың неше атасы бар. Күні-түні 
бір тынбайды. Бір дәріні апта бойы, бір 
киноны ай бойы, бір кіржуғыш ұнтақты 
жыл бойы дегендей. Тіпті миымызға 
сіңіп кететіні сондай түсіңде де көріп 
шығасың. 

Ал кітап осылай көрсетілсе, осылай 
насихатталса қайтер еді. Өкініштісі, он-
дай атты күн қайда. 

Кітаптың көмбесі ұмыт, насихаты 
нөл. Кітап оқылмайды деудің өзегіне 
қарашы. Сауалына себебін өзі айтып 
тұрған жоқ па. 

Өзімізді өзіміз өтірік жұбатпайық. 
***

Кітапты кінәлауға да қақымыз жоқ. 
Кітаптың бізді кінәлауына толық қақы 
бар. 

Кітаптардың да дәуірі болады. Бұл 
уақыттың бағасы. Кітаптардың да 
тағдыры болады. Бұл өмірдің бағасы. 

Сайып келгенде ешкімге бас имейтін, 
ешкімді илемейтін, адамның бар бітім-
болмысын жайып салған ақиқаттың сөзі 
кітап болды. Басқасының бәрі желмен 
жоғалды, уақытпен ұмыт болды. 

Қоғамның өсіп-өрбуі оның оқуы мен 
тоқуына қарай көш түзейді екен. Кемелін 
рухани қазынасымен қалыптайды екен. 

Кітабына қамқор бола білген қоғам-
ның желкені жығылмағанға ұқсайды. 

Қаламгердің қуатты дауысы да керек 
бізге, бәрімізге, бүгінгі күнімізге. 

***
Байқасаңыз, бәрі уақытқа тәуелді. 

Уақыт уәжі  қатал.  Ойлауға мұрша 
бермейді. Ойлағаннан сұрақ туады. 
Сұраққа жауап берілуі керек. Жаһандануға 
оңтайлысы осы. Ойланбайтын уақыт 
керек. Ойланбайтын ұрпақ керек. Сұрақ 
қоймайтын ұрпақ болса жүдә жақсы. 

Жаһанданудың жанығуы жаман. Кітап 
оқуға мұрша бермейді. Оқылғаннан ой 
туады, тіл тіріледі, талап өседі. Сұраққа 
жауап іздейтін ұрпақ оянады. Ояну-
мен өсу қашанда қауіпті. Осылайша 
оқылмайдының ар жағында ойланбайды 
ойнақ салып тұр. Тұрғанда жоқ, төске 
шауып барады. Кітап пен оқырман екі 
ұдай күйде. Әйтсе де, жанына жақын осы 
күнгінің ортақ құбылысы оқылмайды мен 
ойланбайды екеуіне де қаламгер үмітпен 
қарауға мәжбүр. 

Үміт таланттар мен табандыларды 
күтеді. 

*** 
Талъго дейтін тұлпар бар. Талайлардың 

тұрақты көлігі.  Бір жолы жолаушы 
серіктесім кітапқұмар боп шықты. Мен 
бір бума газетімді алдым. Ол сөмкесінен 
алақандай кітабын шығарды. Орыс тілінде 
екен. 

– Қазақша оқымайсың ба? – дегеніме 
басын шайқады. Әдебиет жайлы сыр-
тарта бергеніме қосыла кетті де, өзіме 
қарата ойын айтып салды. «Қазақтың 
жазушыларын түсінбеймін, – деді. – 
Әлі Шыңғысхан мен жүрсіңдер. Тіпті 
өршіп барасыңдар. Тарихқа жабылып 
жатырсыңдар. Көріп-біліп келгендей 
қиялға басасыңдар, сендірмейді. Соғыс 
тақырыбы әбден сартап болған, белгілі 
кейіпкер, белгілі сюжет қой. Батыр-
лар туралы мифологиялық сарынмен 
гөйлетесіңдер. Ауыл сайын бір батыр, 
сөйте тұра, қалмақтарды өмір бойы 
жеңе алмағандарың қалай. Махаббатты 
ылғи трагедиямен аяқтайсыңдар. Оқи 
бастасаң, пәлсапаға сүңгіп ақылдан 
ықылық ата  бастайсың.  Басқаша 
жазбайсыңдар ма? Ең болмаса детек-
тивтер болмай ма. Орыстың жазушыла-
рын қара. Жедел оқылатын повестерін 
бұрқыратып жатыр. Қазіргі өмірдің 
оқиғалары, қазіргі адамдардың хикаяла-
ры. Ал сендер...»  

–  Ж а з ы л ы п  ж а т ы р  ғ о й ,  –  д е п 
ақталдым. 

Осы кішкентай айтыс көңілге ой 
тастап кетті. Бәсе десейші-ау, біздің 
жазушыларымыз оқылымды ықшам 
шығармаларды неге жазбасқа. Кез келген 
жердегі дүңгіршектерде сіресіп тұрған 
ондай кітаптардың өтімділігін де көріп 
жүрміз. Ауыл мен алғашқы махаббатты 
жазудан жалықпаудың да шегі барын 
оқырман да түсінгендей-ау, уақыт та 

да енді тұтайтын ұшқын қалмағандай 
көрінеді...»

Міне, әр туындысынан кейінгі қалам-
гер дің халі, міскін қалпы. Тірлігінің таң-
дауы да осы. Тек қана өзі білетін құпиясы 
да осы. 

Қажыкең де бекерден-бекер айтпай-
ды. Айта берем дейді. Жаңғырығы құлаққа 
жетер дейді. Құлақ дегені бас жақта ғой. 
Кейде айтылған сөздің адресін тауып жа-
татыны да бар ғой. Ғафу етіңіз, ендігісін 
өзіңізге қалдырайық. 

***
Жас ғалым жігіт бірде: «Кітап оқымай-

тын қоғамды елестете аласыз ба?» деді. 
– Көрейік... 
–  Қалай ойлайсыз кітап мүлде 

ұмытыла ма?
– Әрине, ұмытқысы келетіндер көп 

болса. 
– Сіздіңше, ол көбіңіз кімдер?
– Ілімсіздер мен білімсіздер. 
– Оларды кім ығыстырады?
– Әрине, білімді оқыған қоғам ғана. 
Жас жігіттің қандай ой түйгенін 

қайдам. Өзіме қаламгер қауымның 
көңіл күйі, тіпті жазушының Жармаққа 
айналғаны елестеді. Ол – Кітабында 
өткені, Өзінде бүгіні кетіп бара жатқандай 
боп көрінеді. 

***
Бізде осы кітапқа қамқор бар ма?
Қазіргісін білмеймін, бұрын болған 

еді. Жадымызда жатталып қалғаны Ілияс 
Омаров, Өзбекәлі Жәнібековтер. Еліміз 
тегіс білетін есімдер. Қазақ әдебиетін 
қ а с и е т т і  қ а з ы н а  с а н а ғ а н д а р .  С о л 
қазынаға кітаптарымен үлес қосқан, ру-
хани байытқан қазақ қаламгерлерін қатты 
қадірлегендер. Бейіл ықыласыменде 
бауырына тартып баптай білген, сырбаз 
сыни сабырыменде тыңдай білген. Та-
лантты тану мен бағалауда көсемдік пен 
шешендікті қатар ұстанған ұстаздар. 

Олар үлкен лауазым иелері бола тұра 
қамқор сөзімен кішірейіп қалам деп 
қымсынбаған. Қайта қаламгер қауыммен, 
таланттар ортасымен жақындасуға 
ықыласты болыпты. Кітабын оқып 
кінәратсыз хатын жазады, алыстағыны 
астанаға шақырып, жақындағысының 
жолын ашады. Бұл қаулап өсіп келе 
жатқан қазақ әдебиетіне, оның руха-
ни бұлқынысына,  шығармашылық 
қайнарына, беталыс шабытына деген 
қамқор кеңдіктің кемелдігі еді. Бұл оларға 
тән ұлылық десек те дұрыс. 

Ақиқаты соның бәрінің аңыздай боп 
айтылатыны. 

***
Қазіргі өмірімізге қарасақ, осы теңдес 

бетке ұстайтын қайраткерлерімізді 
аңсайтын секілдіміз.  Айналамызға 
қарайықшы, көріне ме, әлде көрінбей 
ме? Задында, барды бағалауға жоқпыз. 
Елегіміз келмейді. Місе тұтпау машықты 

ОЙ КЕШУ
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Әйгілі Бұқар жыраудың 350 жылдығы, 
Мұса Шорманұлының 200 жылдығы, 
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы ның 160 
жылдығы, Сұлтанмахмұт Торай ғыровтың 
125 жылдығы, Естай Беркімбайұлының 
150 жылдығы осы жылға тұспа-тұс 
келіп отыр. Ұлы тұлғалардың мерейлі 
тойлары да ерекше рух беріп тұр. Бұл 
аймақтан атағы шартарапқа тараған, 
даңқы дәуірінен асқан тарихи тұлғалар 
аз шықпаған. Солардың әрқайсысына 
лайықты құрмет көрсетіліп жатқаны атап 
айтуға тұрарлық жаңалық. Ең бастысы – 
облыс қазақыланып келеді. Бұған бірден-
бір себеп, оңтүстіктен солтүстікке көшіп 
келіп жатқан қазақтардың да үлесі бар. 
Бүгінгі таңда облыс бойынша қазақтардың 
жалпы саны 390 мың 754 адам, яғни 51,7 
пайыз деген дерек бар. Қалғандары өзге 
этнос өкілдері. Демек, демографиялық 
өсім ішкі-сыртқы урбанизациялық 
үдерістердің әсерінен бұл көрсеткіш әлі де 
арта түссе, алдағы онжылдықтарда аймақ 
едәуір қазақыланары анық. 

Күні кеше Елбасы Н.Назарбаевтың 
Ж а р л ы ғ ы м е н  Л е б я ж і  м е н  Қ а ш ы р 
 ау дан дарының атаулары Аққулы мен 
Тереңкөл болып өзгертілді, сана елегіне 
сала білгенге бұл – тарихи оқиға! Және 
қараорман Қазақ Елінің көптен күткен 

б о й ы н д а ғ ы  ұ л т т ы қ  к о д т ы  а ш а -
тын дүниелер. Осы уақытқа дейін біз 
туған жер ұғымына көбіне-көп өсіп-
өнген жеріміз ретінде зер салып кел-
сек, енді оны тарихи тұрғыдан тануға, 
әрбір сайы мен қырқасын, тауы мен 
өзенінің тарихын білуге қадам жасауы-
мыз керек. Әсіресе жастарды баулып, 
тәрбиелегеніміз абзал. Шынтуайтына 
келгенде, кешегі өткен ғасырда қазақ 
даласындағы тарихи жерлер, атаулар 
дұрыстап зерттелмеді, ғалымдарымыз 
болса да, оған кең мүмкіндік берілмеді. 
Енді осы бір олқылықтардың орнын 
толтыруға жол ашылып отыр. 

Жер-су атаулары – ұлттық санамызды 
қалыптастыратын негізгі құнды лық-

қазақ хал қының тілін, салт-дәстүрлерін 
үйретуге бағытталған. Бір сөзбен 
айтқанда, өңірдің рухани тұрғыдан 
түлеуіне – тіл мен ұлттық құндылықтар 
басты темірқазық болып отыр. Тілін 
ардақтаған, салтын сақтаған елдің ғана 
маңдайы жарық, мерейі үстем болары 
хақ. Ендеше, осындай жұмыстардың 
алдағы уақытта да өз жалғасын табарына 
сенім мол. 

Павлодар облысы – әлеуметтік-
э к о н о м и к а л ы қ  т ұ р ғ ы д а н  қ у а т т ы 
өңір, республика бойынша алдыңғы 
қатардағы өндірісті аймақтардың бірі 
екені белгілі. Оны осы аймаққа атбасын 
бұрған әрбір адам сезері анық. Алыстан 
мен мұндалайтын зауыттар тынымсыз 
жұмыс істеп тұр. Дамудың өзегі болған 
соң өндіріс ошақтарының қажеттілігі 
зор. Мұндай жерде ел-жұрт алдымен 
экологиялық ахуалға алаңдайтыны 
түсінікті. Аймақта экология лық тазалыққа 
да ерекше мән беріліп келе жатқанын бай-
қадым. Көшелер тап-тұйнақтай жинақы, 
айнадай жар қырап тұр. Қаланың ортасын-
да ауа тазалығының жағдайын таразыға 
салған дай өлшеп, жан-жақты хабар беріп 
тұратын үлкен экран орна  тылған екен. 
Бұл да соңғы кез дердегі жасалған игі 
өзгерістің бірі. 

Елге атбасын бұрған сайын қарт 
Ертіске сәлем бермей кетпеймін. Биыл да 
сол әдетімнен жаңылмай, арналы өзеннің 
құдіретіне бас иіп қайттым. Сабазың 
жылыстап ағып жатыр. Арғы жағы ну ор-
ман. Өзеннің бойымен әрі-бері жүйткіп 
жүрген моторлы қайықтар соңынан із 
тастап, асау толқындарды қуалап кетіп 
барады. Маңғаз теплоход та шаһарға 
келген қала қонақтарын тиеп алып, 
серуендетіп жүр. Суға шомылып, күн 
сәулесіне қыздырынған қала тұрғындары. 
Салауатты өмір салтын ұстанғандардың 
бір парасы Бразилияның жағажай фут-
болына ден қойса, енді бірі жүгіру, во-
лейбол, баскетбол сынды ойындардың 
қызығына батқан. Қаланың орталық 
саябақтары да демалысын әдемі өткізіп 
жүрген жұртшылыққа толы. Жайдары 
жаздың кереметі де осында ғой, шіркін! 

Берік дәстүр мен жаңаша бағыт-
тарды тоғыстыра білген облыс орта лы-
ғының келбеті уақыт өткен сайын артып, 
мазмұны байып келеді. Қазіргі таңда 
қолға алынған шаралардың шарапаты 
көп. Ал күні ертең бұл жаңаша өріс алып, 
көкжиегін кеңейтіп жатса, таңғалмаспыз. 
Өйткені келешектің негізі бүгін қалануда, 
дәл осы сәтте жасалуда. Барлығы да құтты, 
ырысты болғай!

Айгүл Мүкей және Досымбек Өтеғалиев 
сынды қаламы қарымды, ел жүрегінен 
орын алған дикторлар эфир ажа-
рын аша түскендей. 10 қыркүйектен 
бастап Зейін Әліпбек «Қорытынды 
жаңалықтардың» қазақ тіліндегі және 
Марат Мұхамедсалиев орыс тіліндегі 
нұсқасын тізгіндеп үлгерді. Ал Айгүл 
Мүкей дүйсенбі-сәрсенбі күндері «Да-
вайте говорить» бағдарламасында ең 
өзекті, көрерменнің көкейінде жүрген 
түйткілі көп мәселені ортаға салуда. 

Енді «Миллион кімге бұйы рады?» 
шоуы қазақ тілінде жарық көріп жатыр. 
Естеріңізде болса, интеллектуалдық 
ойынның қазақ тіліндегі нұсқасы 2004 
жылы «Хабар» арнасынан көрсетіліп, екі 
жылда мыңдаған адам қомақты қаржы 
ұтқан болатын. Ол кезде ойынның 
жүлде қоры 5 миллион болса, қазір екі 
еселеніп, 10 миллион теңгені құрады. 
Бағдарламаны белгілі тележүргізуші 
 Досымбек Өтеғалиев жүргізеді. 

« Х а б а р »  а г е н т т і г і  ж ы л  с а й ы н 
көрермендеріне оннан аса әртүрлі 
жанрдағы телесериал ұсынып келеді. 
Былтырдан бастап қазақ телевизия-
сында алғаш рет детектив жанрындағы 
картиналар эфирге шығып, аудито-
рия жақсы қабылдады. Осы дәстүрден 
жаңылмай күзгі маусымда тың дүниемен 
басталды. Қыркүйек айында режиссер 
Асхат Мұсабайдың «Тағы да сүй» ро-
мантикалық комедиясы көзі қарақты 
көрермен назарына ұсынылды. Ал  1 
қазаннан бастап Ғазиза Әбдінабиева 
басты рөлді сомдайтын «Детектив әже» 
комедиясы мен «Аға» криминалдық дра-

масы эфирге шығуда. Алдағы уақытта 
«Қарлығаш ұя салғанда», «Бөрі», «Келін-
жен», «Шашу», «Біздің қаламгер» сынды 
телефильмдер көрсетіледі деп жоспар-
лануда. 

Еліміздің тұңғыш киноарнасы «Ел 
Арна» классикаға айналған жауһар 
 туындылар мен бүгінгі күннің үздік 
картиналарын ұсынады. Алғаш рет арна 
эфирінде Түркі әлемі және Орталық 
Азия мемлекеттерінің «алтын қорында» 
сақталған фильмдер қазақ тілінде 
көрсетіледі. Тәжік  туындыларынан 
бастау алған апталық, Өзбекстан, 
Әзербайжан фильмдерімен жалғасады. 

Жалпы Агенттік телеарналарының 
ж а ң а  м а у с ы м д а ғ ы  ж а ң а л ы қ т а р ы 
мұнымен бітпейді. Спорттық шаралар 
мен халықаралық жобалар, жаңа сериал-
дар мен деректі фильмдер алдағы уақытта 
да көрермен назарына ұсынылады. 

Гүлнұр ДОСБОЛОВА

беретін орта мектеп оқушыларына 
арналған сөзжұмбақ, интеллектуалдық 
ойын мен интерактивті тақташалар 
ойнатылды. Оқушылардың тарихқа 
деген танымын арттыру мақсатында 
этнографиялық парақшалар та-
ратылып, қазақ халқының киіз үй 
жабдықтары мен қазақ қызының 
ұлттық киімін ойлап табу тапсыр-
малары берілді. Ойын нәтижесінде, 
жеңімпаз мектеп оқушы ларына му-
зейден арнайы естелік сыйлықтары 
табысталды. Оқушыларға арналған 
ойынның екінші бөлімінде жоғары сы-
нып оқушылары үш мектепке бөлініп, 
қазақ халқының кілем түрлері: кілем, 
алаша, текемет суреттерін салып, оны 
жіті талдап берді. Бұл балалардың 
ұлттық танымы мен дәстүрлі мәдени 
құндылықтарына деген сауаттылығын 
көрсетті. 

Әйгерім ИМАНҒАЛИЕВА,
ҚР Мемлекеттік орталық музейі

Мәдени-білім жұмысы орталығы

КӨРДІҢ БЕ СЕН, 
Баянның шың-құздарын?..

игі жаңалықтың маңыздысы да осы. Тоң 
жібіді. Сең қозғалды. Әрине, үй артында 
кісі бар, десек те, ел мен жердің тарихи 
атауларына қатысты үлкен өзгерістердің 
басы басталды... Павлодар өңірінде 
басынан бақайшығына дейін «қызыл 
матаға» оранған елді мекен, көше атау-
лары аз емес. Шіркін, солардың барлығы 
өзгеріп, ұлттық тілде қалыптасса деген 
тілек-арман көкейде, санамыздың бір 
ұшында жүретін. Сол күнге де бірте-бірте 
жетіп қалармыз деген үкілі үміт жоқ 
емес. Шаһардың ортасын қақ жарып 
қаланың күретамыры сынды Кутузов 
дейтін империялық сұсы мен сесі басым 
көше бар еді. Күнделікті сол көшенің 
бойында шойын жолмен трамвайлар ары-
бері ағылып жатады. Сол шірей тартқан 
 составтар бейне бір миыңды сол қылдатып 
бара жатқандай әсер беретін. Көп жыл-
дар бойы жұрт шылықтың талқысына 
түсіп келген Кутузов, Ленин көше ле-
рінің атаулары өзгергені Алты алашқа 
сүйіншілейтін мәні зор жаңалыққа ай-
налды. Енді оның орнын Тәуелсіздік 
деген әрқайсымыз үшін қадірлі атау 
алмастырды, қазақ елінің бүгінгі 
тарихындай даңғылға айналды. 
Ғажап емес пе?! Ленин көшесі – 
Астана көшесіне ауыстырылды. 
Барлығы да заң жүзінде іске асты. 
Көпшіліктің тілеуімен, халықтың 
қалауымен. Жалпы облыс бойынша 
соңғы үш жылдың ішінде идеологиялық 
тұрғыда ескірген 432 көше, 9 елді мекен, 2 
аудан атауы өзгертілді. Облыстағы халық 
құрамының әр алуандығын ескерсек, 
бұл жаман көрсеткіш емес. Әрине, алда 
өз кезегін күтіп тұрған елді мекен, көше 
атаулары аз емес. Өскелең өңір дің жаңа 
келбетін қалыптастыру үшін кеңестік 
уақыттың атауларынан түгел дей арылу 
құба-құп іс болар еді. Қуана тынымыз, сең 
қозғалды, мұртын балта шаппай келген 
жат атаулар өзгеруде. 

Жалпы Кереку өңірінде еліміздің 
өзге де өңірлері сияқты тарихи жер-
лер, сол жерлермен байланысты тарихи 
атаулар да өте көп. Мысалы, Ақназар, 
Бұғыжыра, Бұрықкөл, Дөңгілағаш, 
Қазыбектің Қарасуы, Қарасаралжын, 
Алабайтал, Алшағыр, Бабайтас, Әйкен, 
Бұланбайкөл, Белсары, Елемесқамыс, 
Үрлітүп және т.б. атаулардың әрқайсымыз 
тереңдеп зерттейтін болсақ, ұлтымыздың 

екен. Мысалы, республикалық 
«Абай оқулары», «Мемлекеттік 
тіл – менің тілім» тәрізді 
б а й қ а у л а р д а  о б л ы с т ы ң 
 намысын қорғаған Марина 
Сахарова, Наталья  Муштаева, 
М а р и н а  Х а р ч у к  с ы н д ы 

жүлдегерлер аз емес. Жазғы 
уақытта ұйымдастырылатын 

«Тіл керуені» жобасы аудандар 
мен ауылдарды қамтиды. Жобаның 

мақ саты – өзге этнос өкілдеріне 

«Хабар» телеарнасының ең басты 
жаңалығы «Балалар Евровиде ниесін» 
тікелей эфирден көрсетіп, 25 қараша 
күні Минск қаласында өнер көрсететін 
қатысушыны анықтады. Байқаудың 15 
жылдық тарихында Қазақстан алғаш 
рет бағын сынамақ. Албания, Арме-
ния, Австралия, Әзербайжан, Бела-
русь, Франция, Македония, Грузия, 
Ирландия, Израиль, Италия, Маль-
та және т.б. мемлекеттер қатысатын 
байқауда Қазақстанның намысын 
қазылар алқасы мен көрерменнің ортақ 
шешімі бойынша Данэлия Төлешова 
қорғайды. Ол украиндық «Голос. 
Дети» тележобасының жеңімпазы, 
2015 жылғы «Детская новая волна» 
байқауының көрермендер көзайымы. 
Былтыр «Европа үміті» додасында гран-
приді жеңіп алған. Данэлия «Балалар 
Евровидениесінде» «Өзіңе сен» әнін 
орындайтын болады. Туынды қазақ 
және ағылшын тілдерінде жазылған. 
«Ән – кешегі мен ертеңгіні ойлай бер-
мей, бүгінгіні бағалау керектігі туралы. 
Әрбір минут, әрбір сәтті сезініп өмір 

сүру қажет. Қандай да бір арман, мақсат 
болса, оны дәл сол сәтте іске асыруға 
ұмтылу керек. Себебі ешкім де оған қол 
жеткізуге көмектеспейді» дейді Данэлия 
Төлешова. 

«Евровидение – бұл бренд. «Балалар 
Евровидениесі» де маңызды жоба. Бұл 
байқау бүкіл әлемге «АББА» тобын және 
көптеген таланттарды таныстырғанын 
еске сала кеткім келеді. Балалар Еврови-
дениесінің де өз тарихы мен дәстүрі 
қалыптасып үлгерді» деген «Хабар» 
агенттігі басқармасының төрағасы Алан 
Әжібаев Данэлияға сәттілік тіледі. 

Сонымен қатар осы жылы «Хабар» 
те леарнасының көрермендері бірнеше 
ә л е м  д і к  ф о р м а т т а ғ ы  ш о у л а р д ы ң 
куәсі болады. Солардың алғашқысы 
«Топ жарған» вокалдық шоуы. Атал-
мыш бағдарлама бұған дейін АҚШ 
(«The Four: Battle for Stardom»), Ресей 
(«Успех») және өзге мемлекеттерде 
жақсы қабылданған. Шоудың басты 
ерекшелігі талантты төрт қатысушы 
бірден анықталады. Яғни байқаудың 
финалистері алғашқы кезеңде белгілі 
болып, олар әр шығарылым сайын 
жаңадан келгендердің алдында өзінің 
жобаға лайық екенін дәлелдеуі керек. 

Арнаның тағы бір басты жобасы 
– «Зерде» интеллектуалдық ойыны. 
Бұл BBC (Би-Би-Си) телеарнасынан 
көрсетілетін «Mastermind» шоуының 
Қазақстандық нұсқасы болады. Бүкіл 
әлемге танымал хабар Ұлыбританияда 
46 жылдан бері эфирге шығып келе 
жатыр. Бағдарламада ұтыс болмайды, 
мұнда ойыншылар өздерінің білімі 
мен ақыл-ойын, зияткерлігін тексе-
руге келеді. 30 қыркүйектен бастап әр 
жексенбі шығып жатқан бағдарламаны 
актер әрі режиссер Бөпеш Жандаев 
жүргізеді. 

Жаңа маусымдағы тағы бір жақсы 
жаңалық – «Хабар» телеарнасына 
бұрынғы жүргізушілердің оралуы болды. 
Зейін Әліпбек, Марат Мұхамедсалиев, 

Қазақстан Республикасы Мемле-
кеттік орталық музейі Қазақстан 
халықтарының тілдер мерекесіне 
арналған «Тарих – тамыр, тіл – 
тұғыр» атты іс-шарасын өткізді.

Аталмыш шараның мақсаты – Қазақ-
стан аумағында тұратын өзге ұлт өкілдері 
арасында мемлекеттік тілді наси хаттау, 
ұлттық құндылықтарға, мә дениет пен 
тарихқа деген құрмет қалыптастыру. 

Жиында Алматы қалалық әкімдігінің 
Тілдерді дамыту басқармасының бөлім 
басшысы Бақыт Әбиірұлы, Ахмет 
Байтұрсын ұлы мұражай-үйінің ди-
ректоры Райхан Сахыбекқызы, ҚР 
МОМ Антропология және этнография 
орталығының аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының докторлары 
Нұргелді Уәли мен Серік Асылбекұлы 
қатысып, ойларымен бөлісті.

« L C  S K A D A »  т і л  о р т а л ы ғ ы 
өкілдерінің баяндамалары тыңдалды. 
Сонымен қатар Алматы қаласының №4 
гимназия, №14, №96, №58 жалпы білім 

КӨКСАНДЫҚ

ШАРА

Уақыттың 
ғажайыбына таң-тамаша 

қаласың, бәрі де қас-қағым 
сәтте жаңғырып, өзгеріп жатқандай. 

Алдымен Тәуелсіздігімізге мың да бір 
шүкіршілік етіп, сол Тәуелсіздіктің арқасында 

мүмкін болып жатқан көз көріп, көңіл сенбестей 
ғаламаттарға ризашылық сезіммен зер салып, 

шаттанасың. Кейбір нәрселердің парқына өткен 
мен бүгінді салыстыру арқылы жетесің. Кеше 

қалай еді? Бүгін қандай? Кеше дейтініміз – Кеңес 
Одағының кезі. Ел салт-дәстүрінен қол үзіп, тілі 

мен ділінен, дінінен айырылған шақ. Тарихы 
тәрк етіліп, санасы уланған кезең. Соның 

бәрі артта қалды. Бірақ салдарын 
түзеу оңайға соқпасы анық. 

Талай жылдар керек. 

тардың бірі де бірегейі. Өзіміз байқап 
қарасақ, осындай атаулардың өн бойын-
да қаншама сыр жатыр десеңізші. Бала 
кезімізде көнекөз қариялар, кеудесі 
қазынаға толы ақсақалдар мұндай та-
рихи атауларға  байланысты небір 
аңыз-әңгімелерді шертіп отырушы еді. 
Қазіргідей заман болса, олардың айт-
қандарын бейнетаспаға түсіріп алар ма 
едік. Ел ішінде мұндай шежіре-кеуде аза-
мат тар әлі де аз емес. Демек, мәселенің 
осы тұсына да мән бере жүруіміз керектігі 
анық. 

Қазақ тілінің мәртебесі де жыл са-
нап биіктеп, өз тұғырына қонып келеді. 
Өзге ұлт өкілдерінің де ана тілімізді 
меңгеруге деген құлшынысы бөлек 

«ХАБАРДЫҢ» 
ЖАҢА МАУСЫМЫ 

Тарихын танып, тілін үйренді

Күз мезгілінде еліміздің барлық телеарналарында жаңа маусым бас талады. 
Көрермендеріне тың дүниелер әзірлеп, жаңа бағдар лама лармен қуантады. Бұл 
маусымға «Хабар» телеотбасы да үлкен дайындықпен келді. 

Бұрынғы Кутузов көшесі
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Биыл екінші рет ұйымдастырылған тастаяқ шеберлерінің ай-
тулы жарысында елімізге белгілі ақын-жазушылар, журналистер, 
телерадио қызметкерлері, қоғамдық ұйым өкілдері өз бақтарын 
сынады. Ұзын саны елуге тарта үміткер қатысқан жарыс екі топқа 
бөлініп ойнады, бірінші – ағалар командасын Мамадияр Жақып, 
Аян Нысана лин, Мереке Құлкенов, Ғалым Есенсариев, Бекет 
Момынқұл, Бауыржан Жақып бастаса, екінші топ Айдос Сарым, 
Жанарбек Әшімжан, Әлібек Шегебаев, Еділ Анықбай, Мәди 
 Алжанбай сынды жастар командасынан құралды. Жарысқа елімізге 
белгілі спортшы, бильярдтан халықаралық дәрежедегі төреші Юрий 
Пикалов төрелік жасады. 

Бас төрешінің ұйғарымымен жарыс «Америкалық пира-
мида» нұсқасы бойынша олимпиадалық жүйемен өтті. Яғни 
жеребе бойынша түскен қарсыластардың жеңгені жарысты 
жалғастырып, жеңілгені бірден жарыстан шығып отырды. Таңнан 
кешке дейін ұласқан жарыс өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 
Нәтижесінде жастардың тобында бес ойын өткізіп, бәрінде айқын 
басымдықпен жеңіске жеткен «Ана тілі» газетінің Бас редакторы 
Жанарбек Әшімжан чемпион атанды. Ол финалда «Жетісу» газетінің 
қызметкері Мәди Алжанбайдан екі партияда да айқын басымдық 
көрсетті. Үшінші орынды «Қазақ радиосының» қызметкері Еділ 
Анықбай ұтып алса, Айдос Сарым арнайы ынталандыру бәйгесіне 
ие болды. Ал ардагерлер арасында Ғалым Есенсариев бірінші орын-
ды жеңіп алды. Ол финалда турнирдің өткен жылғы жеңімпазы, 
Жамбыл облыстық «Знамя труда» газетінің Бас редакторы Бекет 
Момынқұлдан басым түсті. Ал үшінші орынға көрнекті журналист, 
ақсақал қаламгер Мамадияр Жақып ие болды. Жеңімпаздар арнайы 
кубокпен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

2018  жылғы «6» қазан күні сағат: 14:00-де Бейнеу селосы 
Д.Тәжиев көшесі аудандық әкімдік ғимаратының 2-қабатында жолау-
шылар мен багажды автомобильмен ауылішілік, ауыларалық тасы-
малдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған конкурс 
өткiзілетіні туралы хабарлайды.

 Конкурсқа мынадай маршруттардың пакеттерi (маршруттар) 
шы ғарылады: №1-ЛОТ – ауылішілік «№2»; №2-ЛОТ – ауылара-
лық «Бейнеу-Боранқұл-Бейнеу» маршруттарының пакеттері 
шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк құқығында 
немесе өзге де заңды негiздерде автокөлiк құралдары бар кез келген 
жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық құжаттардың 
жиынтығын алуға жазбаша өтiнiмдi аудандық әкімдіктің 2-қабатына 
«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жо-
лаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне ұсынуы тиiс.

 Конкурстық құжаттарды алуға өтiнiмдердi қабылдау кон-
курс жарияланған күннен басталады және конкурсқа қатысуға 
өтiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2018 жылғы «24» қазан.

 2018 жылғы «9» қазанда конкурстық Комиссия конкурсты өткiзу 
мәселелерi жөнiндегi конкурс алдындағы конференцияны өткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 2 20 41; 2 22 68.

КОНКУРС

БӘРЕКЕЛДІ!

«АНА ТІЛІ» –
ЧЕМПИОН!

Сонау 88-дің қоңыр күзінде журфактың студенті атанғанымызға ай ғана өтіп, қияли 
әлемде қалықтап жүрген біздей қасқалардың қатарына солдатский сұршинельдерінің 
қыры сынбастан құрым етіктерімен қатарымызға қосылған батырлардың бірі – Тілеукен 
Әлжекеев болатын.
Өзі бұрынғы Семей облысының Үржар ауданындағы Алтыншоқы ауылында дүниеге 
келіп, көрші Аягөзде ержетіп, мектептен КазГУ-ге алтын медаль арқалап келіп түскен 
мықты екен. Бірақ аудиторияға енгеніне екі ай болмай, керзі етігін өкшелей басып екі 
жылға ПВО-ға кетіпті. 
Алайда алтын алғанын да, алдыңғы курста болғанын да, «дед» болып қалғанын да көзір 
қылып, көпіртуге тырысқан ол жоқ. Тікен мұрты тікірейіп үлгерген орта бойлы, тарамыс 
денелі қараторы жігітке біз де қылдай жаттық танытпадық. Осынымыз, тегі, оңды болған 
екен. Әйтпесе оқуды одан бұрын бастағанымызды бұлдап, алда-жалда атақаздарша 
қоқиласып қалсақ, сессия дейтін сұмдық кезеңдер басталған шақта қайтер едік?

Құдайға шүкір, емтихан атты «қара аспан» 
төніп, жан алқымға тірелетін шақта әшейінде 
оңнан кіргенді оп-оңай солдан шығара сала-
тын ақпақұлақтарымыз айтылғанды қағып 
алғыш, оқығанын түйіп алғыш Тілеукендей 
құймақұлақты жағалап, жан сақтаған жайы-
мыз бар. Ол да бар білгенін достарымен қуана 
бөлісетін және содан шексіз ләззат алатын 
Атымтай Жомарттың нақ өзі.

Ондай кезде ұл-қызымыз жұдырықтай 
жұ мылып, оны ортаға алар едік. Сандалған 
сауалдарды жан-жақтан жанталаса қояр 
едік. Салиқалы сөзіне сілтідей тынар 
едік.Ол болса көпшілігіміз «қақпайтын» 
антикалық әдебиетті аңқылдатып, сұрапыл 
тарихты сұңқылдатып, саяси экономияны 
сылқылдатып сала берер еді.

Мұндай сәтте әшейінде қағысы мен 
мүкісі бар қалқан құлақтарымыздың есту 
қабілеті күрт көтеріліп, дыңқылдаған деци-
белдермен асақарқынды қызмет атқарар еді. 
Сөйтіп, аузынан шыққан әрбір сөзді желге 
ұшырмай қағып алып, Құрандай жаттап алар 
едік. Ерте сіне сол «тойғанымызбен» томпи-
ып, емти ханға барар едік. Бұйырса, «бестік» 
те алар едік.

Тіпті Жүсіпбек Аймауытовтың белгілі 
рома нын оқымақ түгіл, мазмұнын Тілеу-
кен нен соңына дейін тыңдауға шыда-
мы жетпегендігінен емтиханда мүдіріп, 
Зейнелғабиден Бейсенғалиев ағайымыздың 
алдында қызарақтап, әбден сілесі қатқан 
курс тас қулардың бірі: «Ағай, «Ақбілекті» 
журналдан оқып едім. «Жалғасы келесі сан-
да» деп жазылыпты» деп сандырақтағаны да 
бар.

ХОМО САПИЕНС

Білгенін бөлісуімен бірге, достары үшін 
аузындағысын жырып беретін мәрттігі де 
мол сабаздың. Онысын алғашқы курстан-ақ 
аңғарғанбыз. Бір мысал келтіре салайын.

Достығымыз берік болсын деген ниетпен 
Нұржан Қуантайұлы, Ерлан Қуандықов, 
Еркін Байғабылұлы, Тілеукен және мен 
алғашқы стипендиямызға таныстығымызды 
тойламақ болдық. Анау-мынау емес, атақты 
«Алатау» мейрамханасын таңдадық. Үстелдің 
белін майыстырдық...Ойнадық, күлдік, 
соңында ғана қалтамыздың түбі оңбай 
қағылғанын білдік...Перваш басымыз ре-
сторан деген шіркіннің нарқы көкте екенін 
қайдан біліпті? Сонда бізді аңғалдықтың 
апанынан құтқарған осы Төкең болатын. 
Қырық сомдық жап-жаңа кәс төмін бес 

Қолына түскен беті таза қағаз атаулыға 
жаудай тиіп, қаламсаптың май сиясын 
текке тауысып, құлағын едірейткен, көкке 
қарғып тұрған, шаңдата шауып бара жатқан 
жылқылардың суретін шимақтап сала 
қоятын да ғадеті бар. Суретші мамандығына 
бармай, Құдай сақтаған, әйтпесе бөлменің 
бүкіл қабырғалары жылқыдан көрінбей 
қалар ма еді...

Ал енді әншілігін айтсам, домбы-
расының күмбірі мен гитарасының сырлы 
үні құлаққа келіп, қарағайлы-қайыңды, 
көк майсалы-көгалды «КазГУ-градтай» 
ғажайып мекендегі көңілден кетпес думан-
ды кештерге ойша жетелей жөнелер еді. 

Сезім лирикасымен-ақ сұлулардың 
құлақтарын шебер қытықтайтын олгита-
раның сылқым сазына қосылып: «В летнем 
парке кончился сезон...» деп, «Ласковый 
май» тобының «Старый лес» сазын сы-
зылта салғанда, сол кездегі жастардың 
кумирі Юра Шатуновтың өзін көргендей, 
қыз-қырқын біткен ақыл-естен айрылып, 
«қырылып» қалар еді. Әрідегі филфактың 
жатағын былай қойғанда, іргедегі тарих 
факультетінің қыздары Тілеукен серінің 
әніне де, сөзіне де, өзіне де ғашық болып, 
қос жатақтың арасын жол қылып жүрген 
кез болған.

Айтпақшы, бұл Төкеңнің қыздар 
тұрмақ, жігіттерді де өзіне ғашық етіп, 
қырғын қылғаны да бар... Екінші курста 
КазГУ-де алғаш рет топаралық КВН ойын-
дарын ұйымдастырғанбыз. Кештің қызу 
да қызықты болғаны соншалық, думанды 
сауыққа жатақханамыздың халқы ғана 
емес, құлағдар болған бүкіл қалашықтың 
тайлы-таяғы қалмай жиналған шығар 
деймін. «Кірпіш» атты командамыздың 
белсенді бір мүшесі – Тілеукен. Кештің 
музыкалық-пародиялық нөмірі орындалар 
тұста атақты «Мираж» тобының әйгілі әні 
қанды қыздыра дуылдай басталып, сахнаға 
әдемі аппақ блузкалы, былғары мини 
юбкалы, қара торкөз чулкилі, біз өкшелі 
туфлилі, қасы-көзі қиылған, беті алмадай 
албыраған, ерні шиедей үлбірген «Наталия 
Гулькина» шыға келіп: «Млечный путь, ты 
зовешь меня в даль, млечный путь, я забуду 
печаль, млечный путь...» деп, қыпша белі 
мен тоқбалтырын бұраңдата жөнелгенде, 
Құдай-оу... алаңқайда ауыздары ашы-
лып, сілекейі шұбырмаған еркек кіндікті 
қалмаған шығар-ау, сірә...

Тіпті қалғандарын қайдам, көре сала, 
кенеттен ғашықтық дертіне ұшырап қалған 

оқып қана қоймай, пікір таластырып, тарих 
тұңғиығына да терең сүңги білетін зеректігіне 
сүйсіне тәнті болған осы пәннен беретін 
 Галина Морозова апайымыз оның журналдағы 
фамилиясының тұсына «Homo sapiens» деп 
түртіп қойғаны бар.

Тіпті ақылы мен алғырлығына, ақындық 
арынына шүбәсіз сенген оқытушымыз 
оған бүкіл адамзаттың ортақ қазынасы бо-
лып табылатын грек жеріндегі көне дәуір 
кейіпкерлерін қазақ тілінде сөйлетіп, қалың 
оқырмандарға ұсынуға үнемі кеңес беріп, 
қолдау жасап жүргені де тегіннен-тегін 
емес. Әйтпесе, жаттап алғанымызды суды-
рата жайып салғанымызға да жақсы бағасын 
аямайтын сұңғыла апайымыз біздей бар 
болғырларды да шетімізден саналы пенденің 
санатына қойып,тап осындай ұсыныс жасаса, 
қане?

Әйтеуір ол сол шақтағы қарқынмен Ги 
де Мопассанның «Мать уродов» новел-
ласын «Кемтарлар анасы» деп тап-тұйнақтай 
тәржімалап, онысын «Ақжелкен» журналы 
бірден жариялап кеп жіберіп, шұрайлы 
дүниемен Морозоваға да, маңайындағыларға 
да таңдай қақтырғаны әлі есте.

АҚЫН АУЫЛДЫҢ 
АРҒЫМАҒЫ

Өлеңдерін өзімше талдай қоймаққа тал-
пыныс жасап, өрем жетпейтін өлкеге аяқ 
баспай-ақ қояйын. Дегенмен, досымыздың 
ақындығы жайлы бірер жайды қаперіңізге 
қыстырып кетейін.

Журфакқа арғымағы арқыраған ақын-
болып келіп, бес жыл ішінде астындағы 
атынан адасып қалып, жаяу жазушы болып 
жайына кететін көпшілігіміз құсап ол жөнсіз 
желіккен жоқ. Жайдақ мініп, жаймен келсе 
де, жарата біліп, аламанға қосылды.

Негізі, Тілеукен ақындық ауылына жас-
тайынан-ақ жақындық танытты. «Құласаң, 
нардан құла» деп, арғы жағы Абай мен 
Мұқағалиға, бергі жағы Ұлықбек ақынға 
еліктеп өскенін өзі де жасырмайды. Тіпті сту-
дент шақтағы иығын иіскеген шашын артқа 
сілкіп тастап, қабағын түкситіп тұра қалғанда, 
«Құдды Мақатаевтан аумай қалдың» деп, 
жорта мақтағанымызға қарадай мәз болып, 
марқайып қалатыны бір бөлек бұл қасқаның.

Талай қаламгерді қанаттандырған майтал-
ман журналист Аманжол Арғынгелдин мен 
шимай-шатпағының тігісін түзулеп берген 
Ерғазы Рахимов ағаларының ақ жол сілтеуімен 
он алты жасында аудандық «Алға» газетінде 

қуып кеткені» – бүгінде бес баланың әкесі 
болған Тілеукен ғана.

Тілеукеннен бақандай бес минут үлкендігі 
бар Төлеген – жігіттің нағыз төресі. Үнемі 
үлкендігін танытып, інісіне қамқор болып 
жүргені. Өзі сабақтан шығып, жұмысына 
барар жолда жатақханамызға жиі бас сұғып, 
бауырына аса бір мейіріммен әзірлеп кететін 
быламығын бөлмедегі ашқұрсақ жүгермектер 
тап өзімізге арналған астай Тілеукеннен 
бұрын қомағайлана жейтін едік.

«Серік-ау, мен сияқты мас болмай, я сен 
сияқты сойқан салмай, «Т» әрпінен бастала-
тын пенделер түзу жүреді» деп, кур сымыздағы 
қисық сөздің көсемі Мұхтар  Атабеков 
айтқандай, бес жыл бірге оқығанымыз да түп-
түзу жүріп-тұрған Тілеукен досымызға өмір 
жолының айшықты аялдамалары «А» әрпінен 
бұйырған сынды. 

Алтыншоқыда туып, Аягөзде өскенін 
айттым ғой. Алматыда білім алды. Алғашқы 
еңбек жолын «Алматы ақшамы» газетінен ба-
стап, бірден жаухатшының орынбасары деген 
мансапты иеленді. Артынша Алматы қалалық 
Тіл комитетінің бас маманы атанды.

Бұдан кейін Астанаға аттанып, Мемле-
кеттік кіріс, Ауыл шаруашылығы министр-
ліктерінің баспасөз қызметтерінде қоржынын 
тәжірибемен томпита толтырып, «Ер – туған 
жеріне» деп, еліне қайқайған. Аягөзге келіп, 
мұндағы Локомотив депосын қазақша сайра-
тып жүріп, кәсіподақ ұйымына төраға болып 
қонжиған.

Соңғы он жыл ішінде өр Алтайдың 
 баурайына тұрақтап, «Шығыс Ақпарат» 
медиахол дингіне судай сіңіп, балдай бат-
ты батырың. Мұндағы тірлігін тілшіліктен 
бастап, шеф-редакторлықпен қостап, 
баспаханаға  да ,  WEB-технологиялар 
орталығына да бастық болудың жоспарын 
әбден орындады. Одан келіп, осындағы «Ди-
дар» газетінің жаухатшылығына жайғасты. 
Өзі – атағы таудай Қазақстан Журналистер 
одағының білдей бір мүшесі. 

Енді, міне, Ақылбаева Әлиядай жан жа-
рымен ұлағатты ұрпағын өрбітіп, ердің жасын 
абыроймен еншілеген бұл сабаз мәңгі  лік 
елімнің игілігі жолында әлі елу жыл аянбай 
тер төгемін деп құлшынып отыр. Ендеше, 
ердің жасы – 50-ге келіп қызметін елде 
атқарып жүрген аяулы әріптесіміздің отбасы-
на толайым табыс пен шығармашылық белес 
тілейміз.

Серікқали МҰҚАШЕВ
АСТАНА

CИПАТЫ СЕРІ 
СӘЙГҮЛІК

сомға бағалап, шешіп берген мәрт тігіне 
төртеуміздің сегіз көзіміз куә болған...

Жә, мәрт деп мақтадым, оқымысты деп 
оқаладым. Бірақ бар ғой, бес жыл бірге оқымақ 
түгіл, аты шулы 5-жатақхананың өңкей «аннан 
қашқандар мен мұннан қашқандар» жиналған 
109-бөлмесінде бөлке нанды суға шылап 
жеп, бірге тұрған бір жарым жыл ішінде бұл 
қасқаның кітапханаға «түнегенін» немесе 
оқулықты жастана оқып, кітап деген теңізге 
«баспен құлағанын» көрмеппін. Бетін ашуға 
тіпті де дәтіміз дауламайтын дәу томды бір 
қарағанда патырлатып парақтап отырғанын 
көрсек, артынша сатырлатып мазмұнын ай-
тып беретінде, қай кезде оқып үлгеріп, қалай 
ұғынып алғанына еріксіз қайран қалатынбыз.

Көзді жұмып қойып, «Гнев, богиня, вос-
пой Ахиллеса, Пелеева сына...» деп, Гомердің 
«Илиадасын» жатқа соғатын Әлжекеевтің 
білімнің қай саласына болсын икемді бол-
мысын аңдаған, әсіресе көне дәуірдің 
әпсаналарынан сыр шертетін орыс тіліндегі 
антикалық әдебиетті қызыға да құлшына 

тырнақалды өлеңдері «Советтік менің өз 
елім» деп, аттандап тұрған тақырыппен жарық 
көріпті. Бағын ашып, жұлдызын жаққан осы 
жарияланымнан соң-ақ, ауызданып алған 
албырт арғымақ ауыздықпен алыса көкке 
қарғып, поэзия көгінде кеңінен көсілмей 
көрсін.

Ақыры, жаны жай таппастан неше жыл 
бойы өндірте жазып-сызған бір үйір поэзиялық 
туындыларын иіріп әкеліп, «Күй пері» атты дәу 
кітабына топырлата тоғытып тынды. Енді екі 
кітапқа жүк болар жазбаларын бәйгеге қосар 
тұлпардай жаратып отырған жайы бар. 

САЛ-СЕРІЛЕР СОЙЫНАН

Өнерлі қырына қарай ойыссам, ойпыр-
май, ала допты аяғымен арбаған футболшы, 
қыл қаламға қанат бітірген суретші, атағы 
Алматы мен Аягөзді алты ораған асаба. Күй 
десеңіз – күйші, ән десеңіз – әнші. Бұдан 
кейін болмысы бекзат сабазды сал мен се-
рілер сойынан демей көріңіз. 

бізден жоғары курстың Дидар Бегалиев 
сынды мықтысы көз алдында жарқ етіп, жоқ 
болған Гулькина-Әлжекеевтің әдемі елесін 
жалғандыққа қимай, көпке дейін жүрегі езіле 
іздеген деседі білетін жұрт...

АЛТЫНШОҚЫДАН 
АЛТАЙҒА ДЕЙІН

Біздің Тілеукен тек егіздер туған отбасынан 
шыққан. Жаратқан иеміз егіздердің несібесін 
де еселеп берсе керек. Екі егіз қыз, екі егіз 
ұл. Алайда тағдырдың жазуымен Тілеуберді 
әкей өмірден ерте кетіп, жастай қалса да, бар 
бейнетін балапандарының ертеңіне арнап, 
қазірде жетпістің екеуін еншілеген Әдия ана-
мыз көзінің қарашығындай төрт перзентін 
көштен қалдырмай, ел қатарына қосты. 

Бүгінде дәрігер мамандығын таңдаған 
Гүлнәр мен Гүлия медицинаның қос 
саласының құлағын ұстап отырса, Тілеукеннің 
сыңары Төлеген – теміржол саласының белді 
де білікті маманы. Қаламын қайқитып, «сөз 

Өткен жұма күні Алматы қаласындағы халықаралық 
 «Бастау» бильярд клубында Қазақстанның Халық жазушысы, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, аса көрнекті қаламгер Шерxан 
Мұртазаның жүлдесі үшін «Егемен Қазақстан» газетінің 
ұйымдастыруымен бильярдтан қаламгерлер мен БАҚ өкілдері 
арасындағы дәстүрлі турнир өтті. 

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»


