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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:
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DANALYQ MÁIEGIМӘДЕНИЕТӨМІРЗАЯ

әншілері әннен шашу шашты. «Айбын» 
Президенттік полкі Құрмет қа рауыл 
ротасы салтанатты шеру ұйымдастырды. 

Енді осы екі оқиға т�ңірегінде 
қысқаша сыр ақтарайық. 

1929 жылы 25 тамызда Қазақстан 
�лкесін зерттеу ж�ніндегі қоғамның 
Ақт�бе б�лімінің отырысында �лке 
тарихын таныстыратын к�рменің 
ұйымдастырылатыны с�з болған. Осы-
дан кейін қала шетінде бой к�терген 
шағын мектеп музейі – болашақ 
облыстық тарихи-�лкетану музейінің 
қарлығашы ретінде тарихта қалды. 90 
жылға таяу уақытта мекеме бірнеше 
рет мекенжай �згертті. 1965 жылы 
бұған дейін пайдаланылып келген 
қонақүйдің екі қабатты ғимараты музей-

Салтанатты шараға ҚР Президенті 
Кеңсесінің бастығы – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Прези-
денті – Елбасы кітапханасы дирек-
торының міндетін атқарушы Махмұд 
 Қасым беков, облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаев, зиялы қауым �кілдері 
қатысты. Жаңа ғимарат пен к�шпелі қор 
к�рмесінің кермежібін М.Қасымбеков, 
Қазақстан Респуб ликасының еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері, саналы 
ғұмырын музей ісіне арнаған ардагер, 
«Құрмет» орденінің иегері Рысжан 
Ілиясова, Ақт�бе облысының құр метті 
азаматы, облыстық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Кеңес  Бірманов  қиды. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қыз ме ті Президенттік оркестрінің 

ге берілді. Д.Темушкин, К.Черников, 
Р.Сәрсенова, Н.Петров және тағы 
басқа бірнеше адам басқарған ме-
кеме директорлығына 1980 жылы 
Рысжан Ілиясова тағайындалды. Ол 
ширек ғасырдай жетек шілік етіп, 
кейін кеңесші қыз метін атқарғанда 
іскерлігімен, ұдайы іздену қабілетімен 
Ақт�бедегі музейді елге танытты. 

Облыс әкімі қызметіне тағайын-
далған Бердібек Сапарбаевпен алғашқы 
жүздесуінде Рысжан Ілиясқызы  музей 
ғимаратының 2014 жылы апаттық 
жағдайда деп танылып, жабылғанын 
 баяндады және жаңа ғимарат құрылысын 
ыждағаттап қолға алуды �тінді. 

(Жалғасы 5-бетте)

СӨЗДІҢ 
ҚҰНЫ мен

КӨЗДІҢ НҰРЫ

Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл 
оқиғаның �лшемі. Уақыт пен кеңістіктің к�кжиегі 
тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Бұл – жай 
ғана әдемі афоризм емес. 

Шын мәнінде, немістердің, италиялықтар-
дың немесе үнді халықтарының жылнамасы-
на к�з жүгіртсек, олардың мыңдаған жылды 
қамти тын т�л тарихындағы ұлы жетістіктерінің 
дені осы елдер қазір мекен етіп жатқан аумақ-
тарға қатыстылығы ж�нінде сұрақ туындайты-
ны орынды. @рине, ежелгі Рим деген қазіргі 
Италия емес, бірақ италиялықтар �здерінің 
тарихи тамырымен мақтана алады. Бұл – орын-
ды мақтаныш. Сол сияқты, ежелгі готтар мен 
бүгінгі немістер де бір халық емес, бірақ олар 
да – Германияның мол тарихи мұрасының бір 
б�лшегі. Полиэтникалық бай мәдениеті бар 
ежелгі Үндістан мен бүгінгі үнді халқын тарих 
толқынында үздіксіз дамып келе жатқан бірегей 
�ркениет ретінде қарастыруға болады. 

Бұл – тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол 
арқылы түп тамырымызды білуге, ұлттық 
тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін 
шешуге мүмкіндік туады.

Қазақстан тарихы да жеке жұрнақ тарымен 
емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым 
тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған 
қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. 

Біріншіден, қосқан үлестері кейінірек с�з 
бо латын протомем лекеттік бірлестіктердің дені 
қазіргі Қазақстан аумағында құрылып, қазақ 
ұлты этногенезінің негізгі элементтерін құрап 
отыр. 

Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени 
жетістіктер шоғыры даламызға сырттан келген 
жоқ, керісінше, к�пшілігі осы кең-байтақ �лкеде 
пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, 
Күнгей мен Теріскейге таралды. 

Үшіншіден, кейінгі жылдары табылған та-
рихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың �з 
заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық 
жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін 
айғақтайды. Бұл жәдігерлер Ұлы даланың жаһан-
дық тарихтағы орнына тың к�зқараспен қарауға 
мүмкіндік береді. Тіпті қазақтың кейбір ру-
тайпаларының атаулары «қазақ» этнонимінен 
талай ғасыр бұрын белгілі болған. Осының 
�зі біздің ұлттық тарихымыздың к�кжиегі 
бұған дейін айтылып жүрген кезеңнен тым 
әріде жатқанын айғақтайды. Еуропа центристік 
к�зқарас сақтар мен ғұндар және басқа да бүгінгі 

түркі халықтарының арғы бабалары саналатын 
этностық топтар біздің ұлтымыздың тарихи 
этногенезінің ажырамас б�лшегі болғаны ту-
ралы бұлтартпас фактілерді к�руге мүмкіндік 
берген жоқ. 

Сонымен бірге ұзақ уақыттан бері біздің 
жерімізде �мір сүріп келе жатқан к�птеген 
этностарға ортақ Қазақстан тарихы туралы с�з 
болып отырғанын атап �ткеніміз ж�н. Бұл – түрлі 
этностардың к�птеген к�рнекті тұлғалары �з үлес-
терін қосқан бүкіл халқымызға ортақ тарих. 

Бүгінде т�л тарихымызға оң к�зқарас 
керек. Бірақ қандай да бір тарихи оқиғаны 
таңдамалы және конъюнктуралық тұрғыдан 

ғана  сипаттаумен шектелуге болмайды. Ақ 
пен қара – бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар. 
Бұлар �зара бірлескенде жеке адамдардың да, 
тұтас халықтардың да �міріне қайталанбас реңк 
береді. Біздің тарихымызда қасіретті сәттер 
мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен 
қақтығыстар, әлеуметтік тұрғыдан қауіпті 
сынақтар мен саяси қуғын-сүргіндер аз болма-
ды. Мұны ұмытуға хақымыз жоқ. К�пқырлы әрі 
ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп, қабылдай 
білуіміз керек. 

Біз басқа халықтардың р�лін т�мендетіп, 
�зіміздің ұлылығымызды к�рсетейін деп 
отырғанымыз жоқ. Ең бастысы, біз нақты ғылыми 

деректерге сүйене отырып, жаһандық тарихтағы �з 
р�лімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз. 

Сонымен, Ұлы даланың жеті  қырына 
тоқталайық. 

І. ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ 
КЕҢІСТІК ПЕН УАҚЫТ

Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің 
к�птеген дүниелерінің пайда болған орны, бас-
тау бұлағы десек, асыра айтқандық емес. Қазіргі 
қоғам �мірінің ажырамас б�лшегіне айналған 
к�птеген бұйымдар кезінде біздің �лкемізде 

ойлап табылған. Ұлы даланы мекен еткен ежелгі 
адамдар талай техникалық жаңалықтар ойлап 
тауып, бұрын-соңды қолданылмаған жаңа 
құралдар жасаған. Бұларды адамзат баласы жер 
жүзінің әр түкпірінде әлі күнге дейін пайдала-
нып келеді. К�не жылнамалар бүгінгі қазақтардың 
арғы бабалары ұлан-ғайыр Еуразия құрлығындағы 
саяси және экономикалық тарихтың беталысын 
талай рет түбегейлі �згерткені туралы сыр шертеді. 

1. АТҚА МІНУ М@ДЕНИЕТІ 
Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруа шы-

лығы жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны тарих тан 
белгілі. Еліміздің солтүстік �ңіріндегі энео-
лит дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында жүр-
гізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет 
қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін 
дәлелдеді.  Жылқыны қолға үйрету арқылы 
біздің бабаларымыз �з дәуірінде адам айтқысыз 
үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда 
алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы тең-
дессіз революцияға жол ашты. Жылқының 
қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де не-
гізін қалады. Бес қаруын асынған салт атты 
сарбаз айбарлы к�шпенділер империялары 
тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына 
айналды. Ту ұстаған салт атты жауынгердің 
бейнесі – батырлар заманының ең танымал 
эмблемасы, сонымен қатар атты әскердің пайда 
болуына байланысты қалыптасқан к�шпенділер 
әлемі «мәдени кодының» айрықша элементі. 
Авток�лік қозғалт қыш тарының қуаты әлі күнге 
дейін аттың күшімен �лшенеді. Бұл дәстүр – жер 
жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге 
деген құрметтің белгісі. 

Біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ 
жерінен тараған осынау ұлы технологиялық ре-
волю цияның жемісін адамзат баласы ХІХ ғасырға 
дейін пайдаланып келгенін ұмытпауға тиіспіз. 

Қазіргі киім үлгісінің базалық компоненттері 
Дала �ркениетінің ерте кезеңінен тамыр тарта-
ды. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгердің 
ықшам киім үлгісін дүниеге әкелді. Ат үстінде 
жүргенде ыңғайлы болуы үшін бабаларымыз 
алғаш рет киімді үстіңгі және астыңғы деп екіге 
б�лді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы 
нұсқасы пайда болды. Бұл салт атты адамдардың 
ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде еркін 
қимылдауына мүмкіндік берді. 

(Жалғасы 2-бетте)
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Дала тұрғындары теріден, киізден, 
кендір мен жүннен, кенептен шалбар тікті. 
Содан бері мыңдаған жыл �тсе де, киімнің 
осы түрі �згере қоймады. Қазба жұмыстары 
кезінде табылған к�не шалбарлардың 
қазіргі шалбардан еш айырмасы жоқ. Со-
нымен қатар бүгінгі етіктердің барлық түрі 
к�шпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ 
�кшелі саптама етіктің «мұрагерлері» екені 
белгілі. Ат үстінде жүрген к�шпенділер 
тақымына басқан сәйгүлігіне неғұрлым 
еркін мініп жүруі үшін биік ер-тұрман 
мен үзеңгіні ойлап тапты. Бұл жаңалық 
салт атты адамның ат үстінде қаққан 
қазықтай мығым отыруына, сонымен бірге 
шауып бара жатып, қолындағы қаруын 
еш қиындықсыз және неғұрлым тиімді 
қолдануына мүмкіндік берді. Бабалары-
мыз шапқан аттың үстінен садақ тарту-
ды барынша жетілдірді. Соған байла-
нысты қарудың құрылымы да �згеріп, 
күрделі, ыңғайлы әрі қуатты бола түсті. 
Масағына қауырсын тағылып, метал-
мен ұшталған жебе берен сауытты тесіп 
�тетін к�бебұзарға айналды. Қазақстан 
аумағында �мір сүрген түркі тайпалары 
ойлап тапқан тағы бір технологиялық 
жаңалық – қылыш. Оның оқтай түзу неме-
се иілген жүзі – ерекше белгісі. Бұл қару ең 
маңызды әрі кең таралған соғыс құралына 
айналды. 

Сарбаз бен оның мінген атын қор ғауға 
арналған сауытты да алғаш рет біздің бабала-
рымыз жасаған. Еуразия к�шпенділерінің 
айрықша маңызды әскери жаңалығына 
баланған мұздай темір құрсанған атты 
әскер осылайша пайда болды. Отты қару 
пайда болып, жаппай қолданысқа ен-
генге дейін атты әскердің дамуы біздің 
дәуірімізге дейінгі І мыңжылдық пен 
біздің дәуіріміздің І ғасыры арасында 
к�шпенділердің ұзақ уақыт бойы бұрын-
соңды болмаған жауынгерлік үстемдік 
орнатуын қамтамасыз еткен жасақтың 
ерекше түрі – айбарлы атты әскердің 
қалыптасуына ықпал етті. 

2. ҰЛЫ ДАЛАДАҒЫ 
ЕЖЕЛГІ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Металл �ндірудің амал-тәсілдерін табу 
тарихтың жаңа кезеңіне жол ашып, адам-
зат дамуының барысын түбегейлі �згертті. 
Сан алуан металл кендеріне бай қазақ 
жері – металлургия пайда болған алғашқы 
орталықтардың бірі. Ежелгі заманда-ақ 
Қазақстанның Орталық, Солтүстік және 
Шығыс аймақтарында тау-кен �ндірісінің 
ошақтары пайда болып, қола, мыс, мы-
рыш, темір, күміс пен алтын қорытпалары 
алына бастады. Ата-бабаларымыз жаңа, 
неғұрлым берік металдар �ндіру ісін да-
мытып, олардың жедел технологиялық 
ілгерілеуіне жол ашты. Қазба жұмыстары 
барысында табылған металл қорытатын 
пештер мен қолдан жасалған әшекей 
бұйымдары, ежелгі дәуірдің тұрмыстық 
заттары мен қару-жарақтары бұл тура-
лы тереңнен сыр шертеді. Осының бәрі 
ежелгі замандарда біздің жеріміздегі дала 
�ркениеті технологиялық тұрғыдан қан-
шалықты қарқынды дамығанын к�рсетеді. 

3. АҢ СТИЛІ 
Біздің ата-бабаларымыз қоршаған 

ортамен етене �мір сүріп, �здерін та-
биғаттың ажырамас б�лшегі сана ған. Бұл 
басты тұрмыс қағидаты Ұлы даланы ме-
кендеген халықтардың дүние танымы мен 
құндылықтарын қалып тастырды. Qз жа-
зуы мен мифоло гиясы бар Қазақстанның 
ежелгі тұрғын да рының озық мәдениеті 
болды. 

Олардың мұрасының жарқын к�рінісі, 
к�ркем болмысы мен рухани байлығының 
айшықты белгісі  – «аң стилі» �нері. 

 Жануарлар бейнесін тұрмыста пайдалану 
адам мен табиғаттың �зара байланысының 
символына баланып, к�шпенділердің 
рухани бағдарын айқындап отырған. 
Олар жыртқыштардың, негізінен мысық 
тұқымдас аңдардың суретін к�бірек 
қолданған. Егемен Қазақ стан ның символ-
да рының бірі – жергілікті жануарлар 
әле мінде сирек кездесетін тұрпаты текті 
қар барысы екені кездейсоқ емес. Бұл 
ретте, аң стилі бабаларымыздың айрықша 
жоғары �ндірістік тәжірибесі болғанын 
к�рсетеді. Олар оюлап кескіндеуді, ме-
талмен жұмыс істеудің техникасын, соның 
ішінде, мыс пен қоладан балқымалар 
жасаудың және құймалар құюдың, жайма 
алтын дайындаудың күрделі әдістерін жақсы 
меңгерген. 

Жалпы «аң стилі» феномені әлем дік 
�нердегі биік белестердің бірі саналады.

4. АЛТЫН АДАМ
Біздің түп-тамырымызға жаңаша 

к�зқараспен қарауға жол ашып, әлемдік 
ғылым үшін сенсация саналған жаңалық – 
1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан 
табылған, �нертанушы ғалымдар арасында 
«қазақстандық Тутанхамон» деген атқа ие 
болған «Алтын адам». Бұл жауынгер та-
лай тылсым құпияның бетін ашты. Біздің 
бабаларымыз әлі күнге дейін �зінің асқан 
к�ркемдігімен тамсандыратын аса жоғары 
деңгейдегі к�ркем дүниелер жасаған. 
Жауынгердің алтынмен апталған киімдері 
ежелгі шеберлердің алтын �ңдеу техника-
сын жақсы меңгергенін аңғартады. Соны-
мен бірге бұл жаңалық Дала �ркениетінің 
зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін 
бай мифологияны паш етті. Дала халқы 
�з к�семдерін осылайша ұлықтап, оның 
мәртебесін күн секілді құдірет деңгейіне 
к�теріп асқақтатқан. Қорымдағы сән-
салтанатты жасау-жабдықтар ежелгі 
бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен 
де мол хабар береді. Жауынгердің жанынан 
табылған күміс кеселердің бірінде ойып 
жазылған таңбалар бар. Бұл – Орталық 
Азия аумағынан бұрын-соңды табылған жазу 
атаулының ішіндегі ең к�несі. 

5. ТҮРКІ @ЛЕМІНІҢ 
БЕСІГІ 

Қазақтардың және Еуразияның басқа 
да халықтарының тарихында Алтайдың 
алар орны ерекше. Осынау асқар таулар 
ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тәжі 
ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі са-
налды. Дәл осы �ңірде біздің дәуіріміздің 
І мыңжылдығының орта шенінде Түркі 
дүниесі пайда болып, Ұлы дала т�сінде 
жаңа кезең басталды. Тарих пен география 
түркі мемлекеттері мен ұлы к�шпенділер 
империялары сабақтастығының айрықша 
моделін қалыптастырды. Бұл мемле-
кеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алма-
стырып, орта ғасырдағы Қазақстанның 
экономикалық, саяси және мәдени 
�мірінде �зінің �шпес ізін қалдырды. 

Орасан зор кеңістікті игере білген түркілер 
ұлан-ғайыр далада к�шпелі және отырықшы 
�ркениеттің �зіндік �рнегін қалыптастырып, 
�нер мен ғылымның және әлемдік сауданың 
орталығына айналған ортағасырлық 
қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мәселен, 
орта ғасырдағы Отырар қаласы әлемдік 
�ркениеттің ұлы ойшылдарының бірі – Bбу 
Насыр әл-Фарабиді дүниеге әкелсе, түркі 
халықтарының рухани к�шбасшыларының 
бірі Қожа Ахмет Ясауи Түркістан қаласында 
�мір сүріп, ілім таратқан. 

6. ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ 
Еліміздің географиялық тұрғыдан 

ұтымды, яғни Еуразия құрлығының 
кіндігінде орналасуы ежелден әртүрлі 
мемлекеттер мен �ркениеттер арасында 
транзиттік «дәліздердің» пайда болуына 

Мемлекет  басшысының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласы 
– еліміздің тарихына деген тәуелсіз 
к�зқарастың жаңа тұжырымдамасы. 
Бұл мақалада Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
айтылған дүние тереңдей берілген. 
Бұл тақырып Елбасының «Ғасырлар 
т о ғ ы с ы » ,  « Т а р и х  т о л қ ы н ы н д а » 
деп аталатын еңбектеріндегі біздің 
ұ л ы  д а л а н ы ң  т а р и х ы  ж � н і н д е г і 
ұ з а қ  т о л ғ а н ы с т а р ы н ы ң  к е з е к т і 
тұжырымдамасы ретінде әсерге б�лейді.

Мақала екі үлкен б�лімнен тұрады. 
Сол екі үлкен б�лімнің әрқайсында 
тарихымызға қатысты бұрыннан 
қалыптас қан ескі к�зқарасты жаңғырту-
дың жаңа жолдары к�рсетілген. Мәсе-
лен, бүкіләлемдік �ркениет тарихы-
на үңілетін болсақ, Италия – Рим 
�рке ние тін, немістер ежелгі готтарды 
�здері нің мол тарихи мұрасының бір 
б�лшегі ретінде к�рсетеді. Ал енді дәл 
сол кезеңде, мәселен Рим мемлекеті 
дәуірлеп тұрған кезде біздің ұлы дала-
мызда қандай �ркениет болды? Жал-
пы адамзаттық �ркениетке біз қандай 
үлес қоса алдық? Ол кезеңде біздің 
да ламыз бос жатқан жоқ қой.  Елбасы 
ойын осы тұрғыдан саралайды-дағы, 
мақаласын бірнеше б�лімдерге б�леді. 
«Атқа міну мәдениеті» деп атала-
тын бір б�лімінде адамзат тарихында 
жылқыны қолға бірінші үйреткеніміз 
ж�ніндегі деректерді айта келе, ата-
бабаларымыздың жалпыадамзаттық 

�ркениетке қосқан үлесін санамалап 
шығады. Немесе «Ұлы даладағы ежелгі 
металлургия» б�лімін алайық. Онда 
ұлы даламызды мекендеген адамдардың 
алғашқы металлургия �ндірісінің ізін 
салғандығын, одан небір керемет �нер 
туындыларын жасағандығын атап 
�теді. Мәселен, Аң стилін алайық. 
Біздің ғылыми айналымға түсіп, бүкіл 
әлемді таңғалдырып отырған Алтын 
адаммен табылған әшекейлердегі �нер 
 туындысы, сондағы кескіндеме �нері, 
сол замандағы жаңа технология лар 
с�з болады. Одан ары қарай түркі 
әлемінің бесігі, түркі халықтарының 
осы ұлы даланы мекендеп, осы жерден 
тарағандығы; Ұлы жібек жолының 
да біздің жеріміз арқылы �ткендігі 
 немесе алма мен қызғалдақтың отаны 
екендігіміз ж�нінде айта келе, Елбасы 
«Қазақтың адамзат тарихында ұлы 
мәдениетке қосқан үлесі зор. Осыны 
жас ұрпақ білуі керек. Соны зерттеу 
керек. @лемдік ғылымға таныстыру 
керек» деген ой айтады. 

Бұл жерде атқарылатын іс к�п. 
Соның ішінде біздің рухани мұра-
мыздың ішіндегі бүкіл әлем халық та-
рында кездесе бермейтін фоль клор-
дың, ұлттық музыкамыздың аса бай 
қазынасын жинау керек. Мәселен 
«Мәдени мұра» бағдар ламасы бойынша, 
ұлттық фоль кло ры мыздың 100 томдығы 
шықты. Ал енді осы 100 томдықпен қоса 
қан шама мұра біздің архивтерімізде, 
қол жазба орталықтарында жатыр. 

М.@уезов атындағы @дебиет және 
�нер инсти ту тының қолжазба қо рында 
жарты миллионнан астам қолжазба бар. 
Осының к�пшілігі ұлттық фоль кло-
рымызға, ежелгі дәуір әдебиетіне, жал-
пы біздің рухани саламызға қатысты. 
Осы ларды іріктеу, саралау, соны жас 
ұрпақтың жүрегіне жаңа технологиялар 
арқылы жеткізу мәселесі осы мақалада 
алға қойылған. Сонымен қатар та-
рихты түгендеу мәселесі де назардан 
тыс қал ған жоқ. @лемнің к�птеген 
қол жаз ба қорларында, үлкен ғылыми-
мәдени орталықтарында жатқан еліміз 
ж�ніндегі деректерді жинау, ғылыми 
ай налымға түсіру, сол жинақталған ғы-
лыми дәлелдердің барлығын цифр лық 
технологияға к�шіре отырып, қазақ  тың 
ежелгі тарихы ж�нінде кино түсіру, 
с�йтіп, жас ұрпақтың рухани мақ та  ны-
шын ояту мәселесі ерекше атап �тілген. 

Менің ойымша,  бұл – жалпы 
адам заттың тарихына, біздің отандық 
тарихымызға тәуелсіз, жаңа к�зқараста 
жарияланған мақала.  Оны халық 
ерекше жоғары к�ңіл-күймен қарсы 
алуда. @рине, істелетін шаруа к�п. 
Оны жүзеге асырудың жолдары айқын 
к�рсетілген. Осы жерде біздің зия-
лы қауымға, әсіресе тарих, әдебиет, 
мәдениет саласын зерттеп жүрген зиялы 
қауымға үлкен жүк, міндет артылып 
отыр. Бұл – келер ұрпақтың, еліміздің 
болашағының алдындағы үлкен міндет. 
Сондықтан осы міндетке білек сыбана 
кірісетін уақыт келді. Іске сәт! 

Елбасымыз Нұрсұлтан @бішұлының 
« Ұ л ы  д а л а н ы ң  ж е т і  қ ы р ы »  а т т ы 
танымдық-тағылымдық мақаласы, 
с�з жоқ, бұған дейін жарияланған 
және жалпыұлттық қолдау тапқан 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының заңды 
идеялық-мазмұндық жалғасы дер едім. 
Рухани жаңғыруға қатысты ойларын 
оқығаннан кейін әр қазақстандық 
ұлттық бірегейлікке тарихи тамырынан 
нәр ала отырып, ұлттық кодты ояту 
арқылы жетуге болатынын терең сезінсе, 
мына мақалада айтылған ұлы даланың 
жеті қырынан әр азамат ұлт тарихындағы 
уақыт пен кеңістік аясында жасалған 
әлемдік �ркениеттегі біздің этностың 
алатын орнын анық түсінеді. Ұлы дала-
да ашылған бастаулардың басым к�бі 
адамзаттық дамулар мен серпілістердің 
қозғаушы күші әрі тегершігі болғаны 
белгілі. Сонымен бірге жалпы адамзаттық 
�ркениет дамуына біздің ұлттың қосқан 
үлесінің қаншалықты қомақты екенін 
түсінеді. Сол арқылы Қазақстанның әр 
азаматы �з тарихымен мақтанып қана 
қоймайды, сонымен қатар рухтанады, 
жүрегіне сенім ұялайды, жер бетіндегі 
бір де бір ұлттан кем емес екенін біліп, 
қуаттанады. Тіпті адамзат �ркениетінің 
дамуына орасан үлес қосқанын да мадақ 
ете алады. @лем халықтары мойындап, 
«екінші ұстаз» санаған @бу Насыр әл-
Фарабидің қазақ топырағында дүниеге 
келіп, осы жердегі ақыл-ой жетістігінің 
м о л  қ а з ы н а с ы н а н  с у с ы н д а ғ а н ы н 

және білім мен ғылым мәйегінен нәр 
алғандығын жалпы түркі әлемі мақтан 
тұтады. Қазіргі әлем ойшылдарының да 
данышпан ғалымның жаһандық ақыл-
ой дамуына қосқан үлесін мойындап 
отырғандығы да – ұлы дала мәдениетінің 
жетістігі екендігін осы жарияланымнан 
с�зсіз түсінеміз.

Жазу мәдениетінің осы �ңірде 
мекендеген бабаларымыздан бастау 
ал ған дығын, жылқыны қолға үйрету 
арқылы киім кию әдебінің, қару ұстау 
машығының, металл �ңдеу амал-тәсіл-
дерінің биік �нер деңгейіне к�теріл-
гендігін, сол мәдениеттің Ұлы Жібек 
жолы арқылы дүниежүзіне тарағандығын 
б ұ ғ а н  д е й і н  с ы ң а р ж а қ  ғ а л ы м д а р 
еуроцентристік пиғылмен жасырып 
келген болса, бұл мақала ұлы дала-
да �ркениеттердің сан мәрте тоғысы 
болғандығын, сол тоғыстардан алға 
жылжулар жүзеге асқандығын әлемге 
паш етіп отыр.

Бұл мақаланың танымдық-тағы-
лым дық мәні бары �з алдына, сонымен 
қатар тәрбиелік те маңызы бар. Себебі 
осы мақаланы оқыған ұрпақ адамзат 
тарихының бізге тікелей қатысы ба-
рын түсінеді және ұлтының адамзат 
дамуына орасан үлес қосқанын біледі. 
Біледі де еңсесін тіктеп болашаққа үлкен 
сеніммен қарайды, қазіргі  заманауи 
технологиялық дамулардың бастауын-
да �зінің ұлты тұрғанын сезініп, 
�ркениеттік қарыштауға �з үлесін қосуға 
бет бұрады.

септігін тигізді. Біздің дәуірімізден бастап 
бұл құрлық жолдары Үлкен Еуразияның 
Ш ы ғ ы с ы  м е н  Б а т ы с ы ,  С о л т ү с т і г і 
мен Оңтүстігі арасындағы сауда және 
мәдениет саласындағы байланыстардың 
трансконтинентальді желісіне – Ұлы Жібек 
жолы жүйесіне айналды. Бұл жол халықтар 
арасындағы жаһандық �зара тауар айна-
лымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың 
қалыптасып, дамуы үшін орнықты плат-
форма болды. 

Керуен жолдарын мінсіз ұйымдас тырып, 
қауіпсіздігін қамтамасыз еткен Ұлы дала 
халқы ежелгі және орта ғасырлардағы аса 
маңызды сауда қатынасының басты дәнекері 
саналды. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, 
Жерорта теңізі, Таяу Шығыс және славян 
�ркениеттерін байланыстырды. 

Алғаш пайда болған сәттен бастап, 
Ұлы Жібек жолы картасы, не гізінен, Түрік 
империяларының аума ғын қамтыды. 
Орталық Еуразияда түркілер үстемдік 
құрған кезеңде Ұлы Жібек жолы гүлдену 
шегіне жетіп, халықаралық ауқымда эко-
номиканы �ркендетуге және мәдениетті 
дамытуға септігін тигізді. 

7. ҚАЗАҚСТАН – 
АЛМА МЕН ҚЫЗҒАЛДАҚТЫҢ 

ОТАНЫ 
Асқақ Алатаудың баурайы алма 

мен қызғалдақтың «тарихи отаны» 
екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. 
Қарапайым, бірақ бүкіл әлем үшін �зіндік 
мән-маңызы зор бұл �сімдіктер осы жерде 
бүр жарып, жер жүзіне таралған. Қазақстан 
қазір де әлемдегі алма атаулының арғы 
атасы – Сиверс алмасының отаны са-
налады. Дәл осы тұқым ең к�п таралған 
жемісті әлемге тарту етті. Бәріміз білетін 
алма – біздегі алманың генетикалық бір 
түрі. Ол Қазақстан аумағындағы Іле Ала-
тауы баурайынан Ұлы Жібек жолының 
к�не бағыты арқылы алғашқыда Жерорта 
теңізіне, кейіннен бүкіл әлемге таралған. 
Осы танымал жемістің терең тарихының 
символы ретінде еліміздің оңтүстігіндегі ең 
әсем қалалардың бірі Алматы деп аталды. 

Қазақстан аумағындағы Шу, Іле таула-
рының етегінен әлі күнге дейін жергілікті 
�сімдіктер әлемінің жауһары саналатын 
Регель қызғалдақтарын бастапқы күйінде 
кездестіруге болады. Бұл әсем �сімдіктер 
біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының 
етегі мен ш�лейт даланың түйісер тұсында 
пайда болған. Қазақ топырағындағы осы-
нау қарапайым, сондай-ақ ерекше гүлдер 
�з әдемілігімен к�птеген халықтың жүрегін 
жаулап, біртіндеп бүкіл әлемге тарады. 

Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3 
мыңнан астам түрі бар, олардың басым 
к�пшілігі – біздің дала қызғалдағының 
«ұрпағы». Қазір Қазақстанда қызғал дақ тың 
35 түрі �седі. 

ІІ. ТАРИХИ САНАНЫ 
ЖАҢҒЫРТУ 

К�терілген мәселелер жан-жақты ой 
елегінен �ткізіп, терең зерделеу ді та-
лап етеді. Сондай-ақ біздің дүниета ны-
мы мыздың, халқымыздың �ткені мен 
бүгінінің және болашағының іргелі 
негіздеріне тікелей қатысты. Бұл жұмысты 
бірнеше ірі жобалар арқылы бастауға бола-
ды деп ойлаймын. 

1. АРХИВ – 2025
Тәуелсіздік жылдарында халқы мыз-

дың �ткенін зерттеуге қатысты ауқымды 
жұмыстар атқарылды. Еліміздің тарихи 
жылнамасындағы ақтаңдақтарды қайта 
қалпына келтіруге жол ашқан «Мәдени 
мұра» бағдарламасы табысты іске асы-
рылды. Бірақ бабаларымыздың �мірі 
мен олардың ғажап �ркениеті ж�ніндегі 

к�птеген деректі құжаттар, әлі де болса, 
ғылыми айналымға түскен жоқ. Олар 
әлемнің бүкіл архивтерінде �з іздеушісі 
мен зерттеушісін күтіп жатыр. 

Сондықтан ежелгі дәуірден қазіргі 
заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық 
отандық және шетелдік мұрағаттар 
дүниесіне елеулі іргелі зерттеулер жүргізу 
үшін «Архив – 2025» жеті жылдық бағдар-
ла масын жасауымыз қажет деп санаймын. 

Бұл жобаны жүзеге асыру барысында 
тарихшылардан, деректанушылар мен 
мәдениеттанушылардан құрылған арнайы 
топтардың отандық және шетелдік ірі ар-
хивтермен �зара жүйелі әрі ұзақ мер зімді 
ықпалдастықта болып, іздеу-зерттеу жұ-
мыстарын жүргізуіне баса мән беру керек.

Қай жағынан болсын, бұл маңызды 
жұмыс мемлекет есебінен атқарылатын 
«ака демиялық туризмге» айналмауға тиіс. 
Архив деректерін тек жинақтап қана қой-
май, барлық мүдделі зерттеушілер мен 
қалың жұртшылыққа қолжетімді болуы 
үшін оларды белсенді түрде цифрлық фор-
матқа к�шіру қажет. 

Qз тарихына деген мақтаныш сезі-
мін ұялатып, отаншылдық тәр бие беру 
мектеп қабырғасынан бас талуға тиіс. 
Сондықтан мектептер мен барлық �ңір-
лердегі �лкетану му зей лерінің жаны-
нан тарихи-архео ло гиялық қозғалыстар 
құру маңызды. Ұлт тарихын санаға сіңіру 
барша қазақстандықтардың бойында 
�з бастауларына деген ортақтық сезімін 
қалыптастырады. 

2. ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ

К�пшіліктің санасында тарихи үдеріс-
тер, негізінен, тұлғаландыру сипатына 
ие болатыны белгілі. К�птеген халықтар 
�з елінің ерекше елшісі  сынды ұлы 
бабаларының есімдерін мақтан тұтады. 
Мысалы, �ткен дәуірлердегі  Тутанхамон, 
Конфуций, Ескендір Зұлқарнайын, 
 Шекспир, Гете, Пушкин және Джордж 
Вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі 
тұлғалар бүгінде «�з мемлекеттерінің» баға 
жетпес символдық капиталы саналады 
әрі сол елдердің халықаралық аренада 
тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр. 
Ұлы дала әл-Фараби мен Ясауи, Күлтегін 
мен  Бейбарыс, @з-Тәуке мен Абылай, 
 Кенесары мен Абай және басқа да к�птеген 
ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді. 
Сондықтан, біз, біріншіден, атақты тарихи 
тұлғаларымыз бен олардың жетістіктерінің 
құрметіне ашық аспан астында ескерткіш-
мүсіндер қойылатын «Ұлы даланың ұлы 
есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 
саябағын ашуымыз керек.

 Екіншіден, мақсатты мемлекеттік 
тапсырыс ұйымдастыру арқылы қазіргі 
әдебиеттегі, музыка мен театр саласындағы 
және бейнелеу �неріндегі ұлы ойшыл-
дар, ақындар және ел билеген тұлғалар 
бейнесінің маңызды галереясын жасауды 
қолға алу қажет. 

Сондай-ақ бұл жерде классикалық 
қалыптан тыс, баламалы жастар �не рінің 
креативті әлеуетін де пайдала нудың мәні 
зор. Осыған орай, бұл іске тек отандық 
қана емес, сонымен бірге шетелдік шебер-
лер мен шығармашылық ұжымдарды да 
тартқан ж�н. 

Үшіншіден, еліміздің тарихи кезең-
дерін кеңінен қамти отырып, «Ұлы Дала 
тұлғалары» атты ғылыми-к�пшілік серия-
ларды  шығарып, тарату жұмыстарын 
жүйелендіру және жандандыру қажет. 
Бұл бағытта қазақстандық ғалымдармен 
қатар шетелдік мамандар да тартылатын 
халықаралық к�пбейінді ұжым құруға 
болады. Нәтижесінде, біздің қаһар ман-
дарымыздың �мірі мен қызметі ж�нінде 
тек еліміздегілер ғана емес, сондай-ақ шет 
елдегілер де білетін болады. 

3. ТҮРКІ @ЛЕМІНІҢ 
ГЕНЕЗИСІ 

Қазақстан – күллі түркі халықтарының 
қасиетті «Қара шаңырағы». Бүгінгі қазақ-
тың сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне 
тараған түркі тектес тайпалар мен халықтар 
басқа елдер мен �ңірлердің тарихи 
үдерістеріне елеулі үлес қосты.

Осыған байланысты, «Түркі �рке-
ниеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» 
атты жобаны қолға алу қажет. Бұл жоба 
аясында 2019 жылы Астанада Түр   ко-
лог тардың дүниежүзілік конгресін және 
әртүрлі елдер музейлерінің экспозиция-
ларына ежелгі түркі жәдігерлері қойы-
латын Түркі халықтарының мәдени күн-
дерін  ұйымдастыру керек. Сондай-ақ 
Вики педияның үлгісінде Қазақстанның 
мо дераторлығымен Түркі халықтарына 
ортақ туындылардың бірыңғай онлайн 
кітапханасын ашу да маңызды. Соны-
мен қатар жаңа облыс орталығы ретінде 
Түркістанды дамыту барысында оның 
халықаралық аренадағы беделін жүйелі 
түрде арттыру қажет. 

Қазақстанның ежелгі астанасы халқы-
мыз дың рухани орталығы ғана емес, сондай-
ақ бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын болып 
саналады. 

4. ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ЕЖЕЛГІ QНЕР Ж@НЕ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР МУЗЕЙІ 
«Ұлы дала» атты ежелгі �нер және тех-

но логиялар музейін ашуға толық мүм-
кіндігіміз бар. Оған озық �нер мен тех-
но логия үлгілерін – аң стилінде жасал ған 
бұйымдарды, «Алтын адамның» жарақ-
тарын, жылқыны қолға үйрету, металлур-
гияны дамыту, қару-жарақ,  сауыт-сайман 
дайындау үдерісін к�рсететін заттарды 
және басқа да жәдігерлерді жинақтауға 
болады. Онда Қазақстан жерінен табылған 
құнды археологиялық ескерткіштер мен 
археологиялық кешендердің экспози-
циялары қойылады. Бұл заттар тарихи 
дәуірлердің қандай да бір кезеңіндегі әр-
түрлі шаруашылық салаларының даму 
үдерісін к�рсетеді. 

Сонымен қатар «Ұлы даланың ұлы 
�ркениеттері» атты жалпыұлттық тарихи 
реконструкциялар клубын құрып, соның 
негізінде Астанада және Қазақстанның 
�зге де �ңірлерінде ежелгі сақтар, ғұндар, 
ұлы түркі қағандарының дәуірі және басқа 
да тақырыптар бойынша фестивальдар 
�ткізуге болады. Бұған қызығушылық 
білдірген адамдарды тарта отырып, осы 
тақырыптар аясындағы жұмыстарды бір 
мезгілде жүргізуге болады. 

Ежелгі Отырар қаласының бірқатар 
нысандарын – үйлері мен к�шелерін, 
қоғамдық орындарын, су құбырларын, 
қала қамалының қабырғалары мен тағы да 
басқа жерлерін ішінара қалпына келтіретін 
туристік жоба да қызықты болмақ. Осының 
негізінде білімді дәріптеуге және туризмді 
дамытуға баса мән берілуі қажет. 

5. ДАЛА ФОЛЬКЛОРЫ 
МЕН МУЗЫКАСЫНЫҢ 

МЫҢ ЖЫЛЫ 
Б ұ л  ж о б а  а я с ы н д а  б і з г е  « Д а л а 

 фоль к  лорының антологиясын» жасау  керек. 
Мұнда Ұлы дала мұрагерлерінің �ткен 
мың жылдықтағы халық ауыз әдебиетінің 
таңдаулы үлгілері – ертегілері, аңыз-әп-
са налары, қиссалары мен эпостары жи-
нақталады. Сонымен қатар қазақтың 
қобыз, домбыра, сыбызғы, сазсырнай 
және басқа да дәстүрлі музыкалық аспап-
тарымен орындауға арналған маңызды ту-
ындылар топтамасын – «Ұлы даланың к�не 
сарындары» жинағын басып шығару қажет. 
Ұлы Даланың фольклоры мен әуендері 
заманауи цифрлық форматта «жаңа ты-
ныс» алуға тиіс. Бұл жобаларды жүзеге 

асыру үшін к�шпенділердің бай мұрасын 
жүйелеуге қабілетті ғана емес, сондай-ақ 
оның �зектілігін арттыра алатын отандық 
және шетелдік кәсіби мамандарды тарту 
маңызды. Біздің мәдениетіміздің негізгі 
сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сарында-
рында шекара болмайды, сол себепті оны 
жүйелі зерттеп, бүкіл Орталық Еуразия 
кеңістігі мен барша әлемде дәріптеуге 
тиіспіз. 

Ауызша және музыкалық дәстүрді 
жаңғырту қазіргі заманғы аудиторияға 
жақын әрі түсінікті форматта болуы керек. 

Атап айтқанда, к�нерген с�здер мен 
мәтіндерді суреттерімен қоса беруге, 
айқын видеоматериалдар формасында 
ұсынуға болады. Музыкалық дыбыстар 
мен әуендер табиғи аспаптармен ғана 
емес, олардың заманауи электронды 
нұсқалары арқылы да шығарылады. Со-
нымен қатар фольклорлық дәстүрдің 
ортақ тарихи негіздерін іздеу үшін Қазақ-
станның түрлі �ңірлері мен �зге елдерге 
бірнеше іздеу-зерттеу экспедицияларын 
ұйымдастыру қажет. 

6. ТАРИХТЫҢ КИНО 
QНЕРІ МЕН ТЕЛЕВИЗИЯДАҒЫ 

КQРІНІСІ 
Қазіргі замандағы халықтардың тари-

хи таным-түйсігінде кино �нері ерекше 
орын алады. Жалпы халықтың санасында 
фильмдердегі жарқын кинообраздар іргелі 
ғылыми монографиялардағы деректі пор-
треттерден г�рі маңыздырақ р�л атқарады. 
Сондықтан тез арада Қазақстанның 
�р кениет тарихының үздіксіз дамуын 
к�рсететін деректі-қойылымдық фильм-
дердің, телевизиялық сериалдар мен толық-
метражды к�ркем картиналардың арнайы 
циклін �ндіріске енгізу керек. 

Аталған жобалар кең халықаралық 
ынты мақтастық аясында отандық және 
шетелдік үздік сценаристерді, режиссер-
лер ді, актерлерді, продюсерлерді және 
 заманауи кино �ндірісінің басқа да ма-
мандарын тарту арқылы жүзеге асырылуға 
тиіс. 

Қызықты әрі  мелодрамалық са-
рындармен қатар, к�рермендер үшін 
танымал фэнтези және шытырман 
оқиғалы блокбастерлердің элементтерін 
қоса отырып, жаңа тарихи теле-кино 
туындылардың жанрларын барынша 
кеңейту қажет. Осы мақсатпен Ұлы 
даланың бай  мифоло гиялық және 
фольклорлық материалдарын пай да-
лануға болады. Ұлт қаһармандарын үлгі 
тұту үрдісін қалыптастыруға жол ашатын 
сапалы балалар фильмдері мен муль-
типликациялық сериалдарды аса қажет 
ететін �скелең ұрпақтың да талғамына 
ерекше назар аудару керек. 

Біздің даңқты батырларымыз, ой-
шылдарымыз бен ел билеушілеріміз – тек 
Қазақстан ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлем 
бойынша еліктеуге лайықты тұлғалар. 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Осыдан бір жарым жыл бұрын менің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақалам жарыққа шықты. 
Жоғарыда аталған жобаларды «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының жалғасы 
ретінде қарастырамын. «Рухани жаңғыру» 
жалпыұлттық бағдарламасының жаңа 
компоненттері ата-бабаларымыздың к�п 
ғасырлық мұрасының цифрлық �ркениет 
жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие 
болуын қамтамасыз ете отырып, оны 
жаңғыртуға мүмкіндік береді. Т�л тари-
хын білетін, бағалайтын және мақтан 
ететін халықтың болашағы зор болады деп 
сенемін. Qткенін мақтан тұтып, бүгінін 
нақты бағалай білу және болашаққа оң 
к�зқарас таныту – еліміздің табысты 
болуының кепілі дегеніміз осы.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ

Кенжехан 
МАТЫЖАНОВ, 

М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер 
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– Қазақстанның кино�ндірісін қанша-
лықты назарда ұстайсыз?

– Шынымды айтсам, қазір кино қарауға 
уақытым жоқ. Күндіз-түні қолжазба жазу-
дан қолым босамайды. Ойымдағыны, 
естігенімді, к�рген-түйгенімді қағазға 
түсіріп үлгеруім керек. Оны заманауи 
оқырманға жеткізуім керек. Себебі менің 
тәжі рибем, �мір сүрген жылдарым мен 
аралас қан адамдарым қазір �мірде жоқ, 
солардың болашақ ұрпаққа айтқан амана-
тын жеткізуім керек...

– Қазіргі Қырғызстанның кино�н дірісін 
ше? Оған қандай баға бересіз?

– Жалпы қай бағытта кетіп бара 
жатқанынан хабарым бар, бірақ бәрін 
назарда ұстаймын деп айта алмаймын. 
Кейінгі жылдары шыққан фильмдер-
ден маған ұнағаны – «Салам, Нью-
Йорк». Режиссері Руслан Акунмен 
жақында таныстым. Ол – қолынан 
іс келетін, талантты, болашағынан 
үміт күттіретін жігіт. Бірақ соңғы 
картинасына айтар сыным бар... 

Бізде сын жоқ. Ең �кініштісі – 
осы. Телевидениеде де, радиода 
да, адамдар арасында да... Біздің 
қоғамға кәсіби сын міндетті 
түрде керек. Адамдар тек 
қана мақтау ести бермеуі 
керек. Ал қазір бәрі �здерін 
мақтағанды ғана жақсы 
к�реді. Құлақтары соған үйреніп қалған. 
Елдің бәрі алғашқы фильмдерін таспалап, 
оған ит пен мысықты, қыздарды түсіріп 
біткен күннен-ақ «Оскар» сыйлығынан 
үмітті.  Бүгінде барлық фильмдерді, 
жақсы-жаман, лайықты-лайықсыз деп 
бағаламастан, «Оскар» сыйлығына жібере 
беретін болыпты. Бұлай кете берсе, шы-
найы сапалы, таланттың қолынан шыққан 
туындыны ешкім к�рмейтін де болады. 
Себебі «Оскар» комитетіндегілер «А-
а, мынау әлгі ұсақ-түйек фильмдерін 
жібере беретін қырғыздардыкі ме?» деп, 
қосып қарамастан, лақтыра салады. Ертең 
сол қоқысқа лақтырылып кеткендердің 
қатарында хас туынды да болуы мүмкін. 
С�йтіп, лайықты фильмге обал жасаймыз. 

– Қырғызстандық режиссер Садық 
Шер-Нияздың «Құрманжан датқа» фильмі 
қазақстандық к�рерменнің есінде...

– Ол т�рт жыл түсірілді. Бюджеті 1 млн 
долларды құрады.

– Бұл Қырғызстанда фильм түсіруге 
жеткілікті сома ма?

– Ол – біз үшін қомақты қаржы. Себебі 
мемлекет тарапынан қолдау жоқ. Үкімет 
кинематографияға к�ңіл б�луді тоқтатты. 
Бұл – үлкен қателік. Себебі оқымаған, 
мәдениетпен сусындамаған, надан халық 
ешқашан ештеңе тындыра алмайды. 
Qйткені надандық адамды к�р соқыр 
етеді, орға сүйрейді, бұрыс іс-әрекеттерге 
итермелейді. Жоғарыдағылар осыны 
әлі күнге дейін түсінбей отыр. Олар тек 
�здерінің жағдайын күйттеумен әуре. Бұл 
психология бастауын ұлы буржуазиялық 
контрреволюциядан алған. Ол кезде 
толықтай бір елді жойып жіберді. Қазір 
оған кінәлілердің кім екенін білеміз... 
Біздің Ресейдің орбитасында екеніміз 
түсінікті. Ресейде болып жатқан кез келген 
жағдайдың жаңғырығы бізге де жетеді. Біз 
Ресейдің жаңғырығымыз. Ол жақта жағдай 
нашар болса, бізде екі есе жаман деген с�з. 

– Жаһандану заманы кино�ндіріске 
қалай әсер етіп жатыр? 

– Жаһандану дегеніміз – трансұлттық 
корпорациялар. Ол – ұлттық құндылық 
шекарасынан асып кететін империа-
лизм. Неге оған к�п адам қарсы? Себебі 
олар қазіргі жағдайларына, ұлтына қауіп 
т�ніп келе жатқанын біледі. Қандай да 
бір бүкіләлемдік билік пайда болып, �з 
қалауымен �мір сүргісі келетін халықты 
жазалайтын болады деп қорқады. Себебі 
жаһандану кезінде әлемнің барлық бай-
лары халықты құрту үшін бірігеді. Олар 
үшін халық – �лтіруге, тонауға, қиянат 
жасауға болатын объект. Фашизм неге 
қорқынышты? Немістерде Йозеф Менгеле 
деген дәрігер болған. Екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде тұтқынға түскендерге түрлі 
тәжірибе жасаған. Оларды ақылдан айы-
рып, жұмыс күшіне айналдырмақ болған. 
М.Горькийдің «Человек – это звучит гор-
до» деген с�зі бар. Ал Менгелеге адамның 
ардақты емес, ит сияқты болғаны керек 
еді. Итті қанша жерден тепкіге алсаң 
да, қыңсылап-қыңсылап қояды неме-
се қашып кетсе де, қайтып келеді. Ал 
қырғыз-қазақ түсінігінде барлық адам 
бірдей. Бәріміз бір атаның балалары-
мыз. Жақсы болсақ та, жаман болсақ 
та, барлық мәселені бір рудың ішінде 
шешетінбіз. Себебі к�шбасшымыз бар 
еді. Егер қазір қандай да бір мәселелер ту-
ындап жатса, оның бәрі – к�шбасшының 
жоқтығынан. Қырғыз-қазақ түсінігінде 
осындай к�шбасшы, батыр тұлғалар бар. 
Олар – елінің қорғаны. Ол үшін қолды 
қанға былғаудың қажеті жоқ. Мысалы, 
менің Қожомқұл батыр туралы романым 
бар. Қажымұқан оны шәкірт ету үшін ар-
найы іздеп келген. Оқиға желісі мынадай: 
Аштық уақыты. Жеуге жарамдыдан тек 
ш�птің тамыры ғана қалған. Сол кезде 
бірнеше ауылдың адамдары жүгері жинап, 
к�рші ауылға апарып, ұнын тарттырып 
әкелуге Қожомқұлды жібереді. Ол кезде 
тұяқтыдан ештеңе қалмаған. Қожомқұл 
т�рт қап жүгеріні бір қап құрлы к�рмей 
иығына артып алып, 30 шақырым жерге 
апарып, тарттырып келе жатады. Жолда 
тамағы кеуіп, ш�лдейді. Бір киіз үйді к�ріп, 
содан ш�лін қандыруға су сұрайды. Сонда 
киіз үйдегі қария одан кім екенін сұрайды. 
Қожомқұл �зінің шыққан тегін айтқанда 
қария олармен жау екенін айтып, су бер-
мей қояды. Қожомқұл кетіп қалған соң, 
үш ұлына оны қуып жетіп, ұнын тартып 

Болот ШАМШИЕВ, 
қырғыз режиссері, КСРО халық артисі: 

ұлттың даму деңгейін 
айқындайтын көрсеткіш
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алуға, егер қарсылық танытса, �лтіруге 
бұйрық береді. Үш ұл әке тапсырмасын 
орындамақ болып, қуып жетеді. Біреуі 
сойылын сілтей бергенде Қожомқұл шап 
беріп, тартып алады. Үшеуі қорқып, кері 
шегінеді. Ашуланған Қожомқұл сойыл-
ды сол тұрған бетінде жерге бір соғып, 
қадап тастайды. Оның күш-қайратына таң 
болған әрі сескенген ағайынды үшеу сол 
жерде кері қайтады. Қожомқұл ешқашан 
ешкімді �лтірмеген. Мықтылығын осы-
лай к�рсеткен. Қауіпті екенін ескерткен. 
Қазақ-қырғыздың батырлары сондай 
болған еді. Текке күш жұмсамайтын. Сес 
к�рсете білген. Осының бәрін жаһандану 
жұтып барады. Бұл кинода да к�рініс беріп 
жатыр. Себебі еркін халықтың киносы 
да еркін болады. Кино – ұлттың даму 
деңгейін к�рсететін �лшем. Ал шынайы 
кинематографияны тек экономикалық, 
�ндірістік тұрғыда дамыған елдер ғана 
емес, рухани дүниесі дамыған халық жа-
сайды. Мысалы Қазақстанды алайық. 
Былай қарасаң, экономикасы тұрақтанып 
келеді, �ндірісті жолға қойған, жерасты 
байлығы бар. Енді кинематографияны 
дамыту керек. Надан адамдар: «Кино 
керек емес, «киношниктер» ұлтты адас-
тырады, бұзады» дейді. Бұл дұрыс емес. 
Хас �нер, сол �нерді жасаушы Мұхтар 
@уезов, Шыңғыс Айтматов сынды үлкен 
адамдар ұлтқа тек жақсылық әкелуді ғана 
к�здейді. Ешбір ұлы тұлға ұлтына ешқашан 
жамандық жасамайды. Оларда ерекше 
к�зқарас, ерекше тәжірибе, ерекше сезім 
бар. Олар әрқашан сүттей ұйыған, әділетті 
қоғам құруды қалайды. @ділетті қоғам 
дегеніміз әлеуметтік ұйымдардың арасын-
да қарама-қайшылықтың аз болуы. Егер 
әлеуметтік ұйымдардың арасына қасақана 
от жақсақ, одан жақсылық шықпайды. Ал 
ұлтына пышақ алып жүгіретін, қастандық 
жасайтын, ұлтын сататын адам ешқашан 

ұлы тұлға бола алмайды.
– Қазір Қырғызстанда ел арқа сүйейтін 

сондай тұлғалар бар ма?
– Біз �мір сүру салтын �згерттік. 

Менталитетіміз �згеріске түсті. 150 жыл 
отар ел болдық. Совет идеологиясынан 
�ттік. Бірақ кез келген адамнан тұлға 
к�руге талпыну, сондай ірі адамдарды 
іздеу біздің генетикамызда қалып қойды. 
@лі де Манас батыр сияқты адамдардың 
болғанын қалаймыз... 

 – Манас батыр демекші, «Манасчи» 
деген фильміңіз бар. Тұңғыш фильміңіз. Ол 
қалай түсірілген еді? Жалпы КСРО кезінде 
фильм қалай түсірілді? 

– «Манасчиді» осыдан 54 жыл бұрын 
түсірдім. Ол кезде ерке едім. Мектеп бітірген 
соң бірден Мәскеудегі С.А.Герасимов 
атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кине-
матография институтына түстім. Менімен 
бірге оқуға түскен жастардың к�пшілігінде, 
тіпті 95-98 пайызының кәсіби білімі бар 
еді. Мысалы, менің б�лмелесім балық 
аулайтын сейнердің капитаны болды. 
Ал мен әлі �мір к�рмеген, піспеген ба-
л а м ы н .  М е к т е п  п а р т а с ы н а н  к е ш е 
шыққанмын. С�йтіп жүріп дипломдық 
жұмыс ретінде «Манасчиді» түсірмек 
болдым.  «Манас» жыры менің жүрегімде 
бұрыннан бар болатын. Есімде, кішкентай 
кезімде әкем кітабын әкеліп берген еді... 
С�йтіп, алғашқы түсірілім жұмыстарын 
 Чолпон-Атада бастадым. Онда 1916 жылғы 
оқиғаны к�рсетемін. Сол кезде қалай аман 
қалғаныма таңғаламын... «Қараш-Қараш 
оқиғасын» түсіргенімде де... Сол жолы 
Кинематография ж�ніндегі мемлекеттік 
комитетке хат келіпті. Бас редактор маған 
оқуға берді. Оқыған соң, жаман күй 
кештім. Егер 37-жылға тап келгенімде 
атылып кетер едім. Мені жас болған соң 
ғана аяды. Ол кезде 25-26 жаста ғанамын. 
Кейін «Қазақфильмге» келгенде �ндіріс 

тарихы жатыр. Бір ғана Бақтығұл мен 
Жарасбайдың арасындағы оқиғада байлар 
мен кедейлердің образы жинақталған. 
Ол кезде большевиктер бай-манаптарды 
қанаушы тап қылып к�рсетті. @леуметтік 
тартыс деген осы. Бірақ әлеуметтік тартыс 
деген басқа да, ұлттық тартыс деген басқа. 
Екеуін шатастырмау керек.

Осы күрделі образды алып шығатын 
адам мен білетін актерлердің ішінде болма-
ды. С�йтіп, амалсыздан «Алғашқы ұстаз» 
картинамда ойнаған Болот Бейшеналиевті 
сом тұлғалы батыр етіп шығару үшін 
жаттығу залына ертіп апардым. Бірақ 
жаттықтырушы үш айдың ішінде оның 
дене тұрқын мен қалағандай жасап шығару 
қиын болатынын айтты. Үмітім үзіліп, енді 
не істерімді білмей, екеуіміз қайтып келе 
жатқанда к�шеде кесек денелі жігіт кезде-
се кетті. Түр-тұлғасы дәл мен іздегендей. 
Болоттың танысы болып шықты. Са-
якбай Каралиевтің портретін салу үшін 
суретін іздеп жүр екен. Менде бар еді. Бірақ 
суреттерді студиядан келіп алып кетуін 
айттым. Сүйм�нкул студияға келгенде 
Бақтығұлдың р�лін ойнауды ұсындым. 
Ол үзілді-кесілді бас тартты. Таңғалдым. 
Елдің бәрі киноға түскісі келеді. Ал бұл 
қаламайды... Бірақ ойлана келе, к�нді. 
С�йтсем, Сүйм�нкулды бір кездері «Лен-
фильмге» шақырған екен. Онда үш күн 
жұмыс істеп, ештеңе шығара алмапты. Ре-
жиссер «Ешқашан артист бола алмайсың» 
деген екен. Осы с�з оның жүрегінен �тіп 
кеткен. Сағын сындырыпты. Ал мен сол 
с�зді жоққа шығарып, Чокморовтан актер 
жасап шығару үшін бір жыл «алыстым». 
Ол бұл туралы фильмді түсіріп біткенде 
ғана айтты.

– Сіздің фильмдеріңіз цензураға қан-
шалықты ұшырады? 

– @р фильмім шыққан сайын 30-40 
ескерту алатынмын. «Қараш асуындағы 

білетінмін. Сымбатты, атқа отырысы 
қандай!.. Бірақ �зін к�ргенде жүрегім ау-
ырды. Арбаға таңылған екен. Соған арнап 
сценарий жазғым келді. Бұл тілегімді �зіне 
айттым. Арада 10 жыл �ткенде Кененбай-
ды ойнатуға болатын материал қолыма 
түсті. Бірақ «Қырғызфильмнің» к�ркемдік 
кеңесі мүгедек адамды ойнатуға қарсы 
болды. «Одан да дені сау біреуді арбаға 
отырғызып ойната сал» деді. Ал біз бәрібір 
Кененбайды ойнаттық. Оны т�рт адам 
қонақүй мен түсірілім алаңының ортасын-
да алып жүрді, себебі ол кезде мүгедектер 
арбасы �те ауыр болатын. Кененбай бұған 
қатты ыңғайсызданды. Оны күту үшін 
�зінің тілегі бойынша алыс туысқанын 
алдырттық. Кино жарыққа шыққан соң, 
Алматыға келгенде кездестік... Сол кез-
де Кененбай маған сол туысқаны тура-
лы шындықты айтты. Ол темекі шегіп, 
түтінін Кененбайдың бетіне үрлепті. 
Жез�кше әкелген... Кененбай сондай 
қылықтарына т�зген. Бұл туралы неге сол 
кезде айтпағанын сұрадым. Егер сол кезде 
білгенімде мен оның к�зін құртар едім. «Ол 
үшін ұялдым. Qзім шақыртып алғаннан 
кейін, не істерімді білмедім» деді. 

Кененбайдың мүгедектер арбасына 
қалай таңылып қалғанын естігенмін. Бір 
қызды к�ше бұзақылары зорламақ болғанда 
араша түскен екен. Сонда басбұзарлардың 
бірі арқасына пышақ сұғып алыпты. Содан 
кейін жұлыны зақымданып, �мір бойына 
арбаға таңылып қалды. Соған қарамастан 
ол нағыз артист қалпын жоғалтқан жоқ. 
Qмірден �тер алдында мені іздеген екен. 
Ол кезде мен елде болмадым. Қайтып 
келгенімде �те кеш болып кеткен екен. 
Ғажайып адам еді... 

–  Ш ы ң ғ ы с  А й т м а т о в п е н  ж а қ ы н 
араласқаныңызды білеміз. Оның туындыла-
рын экранға алып шықтыңыз...

– 10-сыныпта оқып жүрген шағым. 
Ол кезде �зімше заманауи жастардың 
қатарынан едім. Біздің әдебиетке сынай 
қарайтынмын. Сонда анам: «Сенікі дұрыс 
емес. Бізде нағыз талантты жазушылар 
бар» деп бір газетті берді. Онда Шыңғыс 
Айтматовтың «Бетпе-бет» шығармасы 
басылған екен. Оқып шыққан соң, ке-
ремет әсерде болдым. Бірден қолыма 
қалам алып, сценарийін жазбақ бол-
дым. @кем соны байқап, мені Шыңғыс 
Айтматовпен таныстыруға Жазушылар 
одағына ертіп апарды. Менің жазушымен 
алғашқы кездесуім осылай басталды. Оның 
т�рт шығармасын экранға шығардым. Ол 
ешқашан ешкімді ренжіткен емес. Қанша 
танымал болса да, �те ұялшақ еді. Егер 
біреу ренжітсе, «М�м�лүү даракка таш 
ыргытуу», яғни «жеміс беретін ағашқа 
тас лақтырады» дейтін. Сабырлы еді. 
1956 жылы «Жәмилә» деген шығармасы 
жарыққа шықты. Сол кезде біздің жазу-
шылар ол туралы неше түрлі әңгіме айтты. 
«Лениндік сыйлықты кімге берді? Күйеуі 
майданда жүргенде қайдағы бір қаңғыбас 
қазақпен байланысқан жез�кше туралы 
жазған адамға ма?» десті. Бұл бір сұмдық 
еді. Бірақ Айтматов олардың біреуіне 

 назар аударған жоқ. Оның шығармалары 
қарапайым бақташы, шабан, табыншы, 
қарапайым қыз туралы болатын. Сол 
шығармалар  қаншама таралыммен 
шығып, қаншама тілдерге аударылып 
жатты. Ол прозаның ақыны еді. Ойына 
түскенін қағазға түсіргенше асығатын. 
Сондай адамның уақытында бағаланбай 
қалғаны жаныма батады. Себебі  ол 
 Нобель сыйлығына лайықты жазушы 
еді. Бірде жабық б�лмеде отырып, уақыт 
�лтіру үшін кітап с�ресінен кез келген 
кітапты алып, оқымақ болдым. Қолыма 
Габриэль Гарсиа Маркестің «100 жылдық 
жалғыздық» романы түсті. Оқып шықтым. 
Тағы оқыдым. Кешіріңіздер, бірақ «бұл 
Айтматовтың маңайына да жолай ал-
майды ғой» деген ойға қалдым. Маған 
Маркестің оқырмандары ренжімесін, 
әрине... Бірақ Айтматов тек шындықты 
жазды. Ол аңғал адамдарды, мал соңында 
жүрген жандарды жазды. Qзі бір таудың 
етегінде туып-�ссе де, халқына сондай 
ұлы шығармаларды қалдырды. Егер ол 
бізге неге керек, неге жақсы к�реміз десек, 
біз оны қарапайымдылығы үшін жақсы 
к�реміз. Себебі ол, қайталап айтамын, пат-
шалар мен хандар туралы емес, партия хат-
шылары туралы да емес, қарапайым адам-
дар туралы жазды. Бірақ оның қаламынан 
шыққан сол қарапайым адамдар партия 
хатшыларынан да жоғары тұрды. 

Бірақ Нобель комитеті – ағылшын 
тілді немесе испан тілді әлем. Ал орыс 
әдебиетінен Бунин, Бродский, Шолохов 
лауреат болды. Бродский түрмеге отырған 
адам. Егер Айтматов түрмеге отырғанда 
алар ма еді? Бірақ ол жанжал іздемейтін. 
Танымал болу үшін бәріне даяр адамдар 
бар ғой. Айтматов ондай емес еді. Тәрбиелі 
еді. Бірақ жұрт оны басқаша түсінді. Бір 
сыншы маған: «Сендердің Айтматовтарың 
Орталық комитеттің оң жағында оты-
рып алып, сол жағындағылардың �зіне 
қол соққанын қалайды. Қу» деген еді. 
Жоқ, бұл оның табиғаты еді. Атақ-даңқ 
қуған жоқ. Тіпті �зінің танымалдығы 
үшін ұялатын. Ол біздің қырғыз-қазақтың 
менталитетін сақтаған адам. Бәрімен тең 
с�йлесетін. Қырғыз-қазақтар болашақпен 
�мір сүргенді жақсы к�реді... 

– К�ркем шығарма қалай киноға айна-
лады?

– К�птеген адамдар тек оқиды. Бірақ 
оны экранға қалай шығаруға болады? 
Себебі әдебиет пен кинематография екеуі 
– екі б�лек стихия. Атлант мұхиты мен 
 Жерорта теңізінің суы сияқты араласпай-
ды. Бірақ біз осы екеуінің ортасындағы 
а у д а р м а ш ы л а р м ы з .  Б і з  ә д е б и е т т і 
киноға айналдыруымыз керек. Себебі 
сен оқымайсың, к�ресің және естисің. 
Бұл – бір. Екіншіден, к�птеген адам-
дар әдебиеттің «қулығын» түсінбейді. 
 Талантты жазушы ешқашан шығармасын 
толықтай, бүге-шігесіне дейін түсінікті етіп 
жазбайды. Ұлы шығармалардың барлығы 
түсінікті емес, онда оқырманның қиялына 
мүмкіндік берілген. Онда құпия бар, 
жұмбақ бар. Оны әр жасыңда оқыған  сайын, 
�мірлік тәжірибе «багажың» байыған 
сайын басқаша түсінесің. Міне, бұл – ұлы 
 туынды. Ол ешқашан қартаймайды. Ол 
әр ұрпаққа, әр жасқа әртүрлі әсер етеді. 
Фильм туралы да осылай деуге болады. 
Бірақ бір �згешелігі бар. @сересе Голли-
вуд киносы. Олар шығарманы толықтай 
бермейді. Комикс түрінде ғана ұсынады. 
Мысалы, кітапта 2 бет болған оқиға кинода 
небәрі 3 кадрға сыйып кетеді. 

– Bңгімеміздің басында «Қазір қолжазба 
жазудан қолым босамай жүр» дедіңіз. Не 
туралы жазып жүрсіз?

– Уақыт туралы, �ткенім туралы. 
Себебі қырғыздар ештеңе білмейді. Ештеңе 
оқымайды. Дайын асқа тік қасық болып 
отыр. Дайын ас деп отырғаным – к�к 
жәшік. Ол бәрін жалаңаштандырып, бізді 
надан етіп жатыр. Рухани құлдыратып 
жатыр. Себебі биліктегілер оларға сон-
дай тапсырма берген. «Халықтың ойын 
�згертіңдер» дейді.  «Бір ақымақтан 
халықтың батырын жасаңдар» дейді. Бітті, 
сосын телевидение де, газет те соны мақтап 
жазады. Себебі халықты қайда айдасаң, 
сонда жүретін қой к�реді. Ал бұл – қылмыс. 
Себебі ұлт ең қолайлы режімде дамуы ке-
рек. Ол кідірмеуі керек, балшыққа батпауы 
керек. Бұл – �мір. Біздің балаларымыз, 
немерелеріміз бізден жақсы болуы керек. 
«Ақ қағаздан пұл шығады, атасынан бала-
сы қиын шығады» дейді біздің қырғызда. 
Қазақша айтқанда «атасынан озып туады». 

Бізде бұрын аспан, жер, �зен, тау, 
сүйген жар мен ұрпақ бар еді. Балаларымыз-
ды жақсы азамат қылып тәрбиелегеніміз 
мақтанышымыз еді. Тойға баратынбыз. 
Жайлауға к�шуіміздің �зі той еді. Ең 
әдемі киімдерімізді сандықтан шығарып, 
киетінбіз. Алаңсыз едік. Qмірдің қызығы 
сондай еді. Ақсақалдарымыз да ақылды 
еді. Бұл – қырғыздың әлемі еді. Жеке. Біз 
осылай туған едік. Кейін әскерилер келді. 
Бізді жабайы к�ретін. «Аборигендер, сен-
дер басқа да �мір бар екенін білесіңдер ме? 
Бір ағашқа екі ішек деген не? Ол мәдениет 
емес. Мәдениет деген – оркестр... Тас үй 
тұрғызу керек» деп, бізді қаруларымен 
түртпектеп жүріп, �згертті. Енді біз қырғыз 
болғанымыз үшін ұялатын болдық. Бұл 
санамызға сіңіп қалды. Біз ұлтымыздың 
ішінде, этносымыздың ішінде жанасу 
нүктесін таба алмай отырмыз. @ділетті 
�мірді құра алмай отырмыз. Бұл – отарлық 
сана. Біздің генофондымызды құртты. Осы 
туралы жазып жатырмын. Жалпы алғанда 
отарлық сананың рудименттері туралы...

– Уақыт б�ліп, сұхбат бергеніңізге 
рақмет!

Bңгімелескен 
Bсел САРҚЫТ

атыс», «Ақ кеме», «Арланның апанын» мик-
роскоппен қарады... Бір жағынан цензура 
да керек. Себебі барлық тыйымнан  аттап 
кеткен картиналарды к�ргенде жағаңды 
ұстайсың. Мен шетелге жиі шығамын. 
Сонда байқағаным, қазір елдің бәрі 
Батысқа еліктегіш. Бірақ қырғыздардың 
да �з к�зқарасы,  танымы бар ғой. Бізде 
ашк�здік жоқ. Біздің ұлтымыздың негізгі 
ерекшелігі де осында. Біз ешқашан кари-
катура жасамаймыз. 

– 1983 жылы түсірілген «Арланның 
апаны» фильміңізді бір жыл ішінде 22 мил-
лион адам к�рген екен. Оның жетістігі неде 
болды?

– Ол фильм киноайналымда болған 
алты жыл ішінде 100 миллион дол-
лардан к�п табыс тапты. Бірақ маған 
одан айтарлықтай ештеңе берілген жоқ. 
«Кино генералы» деген погон, медаль 
таққанымен, 7500 рубль қаламақы берді. 
Ол кезде ақша реформасы жүріп жатқан. 
Ресейдегі бір қонақүйге барғанда бір 
стақан шайға 7500 рубль сұрады. Менің 
қаламақыммен бірдей!..

– Сол фильмге  түскен Кененбай 
Қожабековтің биыл 90 жылдығы...

– Ол ғажайып адам еді. Алматыда 
«Қараш асуындағы атыс» фильмінің тұсау-
кесері болғанда Кененбай келе алмаған еді. 
Сосын жігіттер мені оның үйіне ертіп апар-
ды. Кененбайды «Қыз бен жігіт» фильмінен 

цехының басшысы сұқ саусағын к�теріп: 
«Сіз, жас жігіт, кімнің шығармасына ауыз 
салып отырғаныңызды білесіз бе? Біздің 
ұлы жазушымыз Мұхтар @уезовтің!» деді. 
Мен оның саусағына қарап отырдым. 
«Білесіз бе, Мұхтар Омарханұлы бұл хи-
каяны жазғанда 26 жаста еді. Мен де бұл 
фильмді түсірген кезде 26-да болатынмын. 
Осы шығарманы араға тура қырық жыл 
салып, экранға шығару менің маңдайыма 
жазылған» дедім. Солай «Қараш асуындағы 
атыс» түсірілді. 

– Сол фильм арқылы қырғыз киносы-
на Сүйм�нкул Чокморов сынды актерді 
әкел діңіз. Бұл қалай болған еді? Сұхбат та-
рыңызда «Мен Чокморовтың әкесімін» деп 
айтасыз...

– «Қараш-қараш оқиғасындағы» 
Бақтығұлды ойнауға сом денелі, мығым, 
қара  күштің  иес ін  і здед ім.  Себебі 
ол – еркіндікті аңсайтын, намысшыл 
қазақ.  Інісі  Тектіғұл Сәлмен деген 
байдың кесірінен қайтыс болғанда кек 
алмақ болып, Сәлменнің жылқысын 

ұрлайды. Сәлмен осы жағдайды біліп, 
Бақтығұлды сабайды. Ал к�мек сұрап 

барған Жарасбай уақыт �те келе 
оны сатып кетеді. Оған шыдай 
алмаған Бақтығұл Қараш асуын-
да Жарасбайды атып тастайды. 
Осындай қарапайым хикая. 
Бірақ бұл хикаяда халықтың 

Азаматтың суреттері
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Сонау 1929-1940 жылдары ла-
тын әліпбиі Қазақстанда қолданыста 
болғанын тарихтан жақсы білеміз. Бірақ 
Кеңес Одағы заманында 1940-1941 жыл-
дары Қазақстан Үкіметі қаулысымен 
кириллицаға к�шті. Кириллицада қазақ 
халқының мәдениеті, әдебиеті және 
тарихы жазылды. Бұл �ткен тарих, оны 
ешкім сызып тастай алмайды. Бірақ, 
енді мынадай мәселелер туындап келе 
жатқаны белгілі: бұрын кириллицамен 
жазылған шығармалар қайда қалады? 
Оларды келешек жас ұрпақ оқи алама? 
Ол мәселе қазіргі ақпарат заманында 
техника арқылы жүзеге асуға тиісті.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 
Н.@.Назарбаев  «Үш тұғырлы тіл» сая-
саты туралы бастама к�терді. Онда 
қазақ тілі арқылы ұлт болып сақталу, 
орыс және ағылшын тілін де әлемдік 
кеңістікке,  халықаралық байла-
ныстарға шығудың мүмкіндіктері 
ашылатындығы айтылған. Бұл �те 
дұрыс ұсыныс, заманға лайықты �мір 
сүруге қажетті жағдайлардан туындаған 
қадамдар деп ұғуымыз керек. 

Л а т ы н  ә л і п б и і н е  к � р ш і л е с 
 Q з б е к  с т а н ,  Т ү р к і м е н с т а н  ж ә н е 
@зербай жан мемлекеттері тәуелсіздік 
алған уақыттан бастап ерте кірісті. Олар 
да заман талабына сай даму үшін осы 
әліпбиді �здеріне қабылдады. Бірақ 
қай мемлекеттерді алып қарасаңыз 
да қиындықтар болған. Бұл латын 
әліпбиіне �ту кемінде 10 жылдық про-
цесс екен.

Енді, алдағы уақытта Қазақстан 
Республикасының латын әліпбиіне 
�тудің �зіндік қиындықтары болатын-
дығы анық. Онда – әліпби ауыстырып, 
оны үйрену, сауатты жазуды меңгеру, 
бұрынғы шығармаларды қайта ауда-
ру және тағы басқа мәселелер бар. 
Бірақ қарап отыруға тағы болмайды. 
Сондықтан, ортақ тоқтам жасалған 
жаңаша әліпбиді мемлекеттік деңгейде 
бірнеше нұсқа ішінен таңдап алып, 
соны ҚР Үкімет қаулысымен бекіту 
қажет.

Одан кейін сол латын әліпбиін 
балабақшаларда, орта мектептерде 
және ЖОО-да үйрету керек. Яғни оны 
жазу мен оқуды үйретудің бірнеше 
сатылы мемлекеттік механизмдерін 
ойластыруы тиіс. Олар қандай деңгейде 
жұмыс жасау керектігі анықталуы шарт. 
Осы аталған мәселелерді мемлекет 
тарапынан қадағалайтын, бақылайтын 
арнайы мекеме қызметкерлері болуы 
қажет.

Бұқаралық ақпарат деректеріне 
сүйенсек, бүгінде әлемнің 70% елдері 
латын жазуы арқылы білімді игеріп, 
ғылыми зерттеулермен танысуда . Бұл 
дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен 
техника, мәдениет пен �нер, спорт т.б. 
қатысты жазбаша ақпараттың барлығы 
дерлік латын графикасымен беріледі, 
қоғамдық �мірдегі жаңалықтардың 
басым б�лігі осы графиканың негізінде 
таралады дегенді білдіреді. Демек, 
латын әліпбиі Отанымыздың әлемдегі 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
талабының орындалуы жолында 
маңызды роль атқаратыны с�зсіз.

Түркітектес халықтар тілінде ла-
тын әліпбиі 1926 жылдан бастап қол-
данылады. Латын әліпбиін алғаш 
қол данысқа енгізгендердің бірі – 
Түркия мемлекеті. Біздің елде ХХ 
ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялы-
лары латын әліпбиіне к�шу мәселесін 
к�терді. Қазақ тілінің табиғатына сай 
әліпби үлгісін жасап, қолданысқа 
енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, 
әліпбиінің негізін салған бірегей ғалым 
А.Байтұрсынұлы: «Біздің заманы-
мыз – жазу заманы: жазумен с�йлесу 
ауызбен с�йлесуден артық дәрежеге 
жеткен заман. Сондықтан с�йлей білу 
қандай керек болса, жаза білу керектігі 
одан да артық» деген болатын. Бұл 
ХХ ғасырдың басындағы қоғамдағы 
коммуникациялық үрдістерді зер-
делеуден туған ой болатын. Қазір 
адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ басып 
отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан 
бірнеше есе �скен заман. Сондықтан 
әлемдегі елдердің басым б�лігі, соның 
ішінде туыстас түркі халықтары қол да-
натын латын әліпбиіне к�шу – жаһан-
дану дәуіріндегі рухани жаңғы рудың 
алғашқы да маңызды сатысы болмақ.

Латын әліпбиіне к�шкенімізбен 
оны қолдану мерзімі ұзақ болмағаны 
т а р и х т а н  б е л г і л і .  Б ұ л  к е ш е г і 
кеңестік идеологияның салдары еді. 
Түркітектес ұлттардың түбі бір түркі 
екенін, тамырын тереңге жайған 
түбегейлі тарихы мен мәдениеті бар 
елдер екенін ұмыттыру үшін жасалған 
сұрқия саясаттың айла-шарғысы бо-
латын. Ал рухани жаңғыру дәуірінде 
құлдық санадан арылып, бұрынғы 
құндылықтарымызды қайта қалпына 
келтірудің қажеттілігі – �з-�зінен 
түсінікті жайт.

Б.ҚАЙЫРЖАНОВА
АТЫРАУ

Кәсіпорын қызметкерлерінің �зге 
тілдермен қатар, қазақ тілін меңгеруге 
деген қызығушылығын арттыруда ұлттық 
мәдениет пен �нерді,  салт-дәстүрді 
ұлықтаудың, оны түрлі шаралар арқылы 
жеткізудің мәні зор. Мәселен осыдан 
он жыл бұрын, облыста кенже қалған 
ақындар айтысын жандандыру мақсатында 
Қазақстан Жазушылар одағы облыстық 
филиалының қолдауымен облыста 
ақындар айтысын �ткізу қолға алынған 
болатын. Шыны керек, сол тұста облыста 
айтыс ақындарының қатары тым аз еді, 
республикалық сайыстарға қатысатындар 
жоқтың қасы. Осыны байқаған кәсіпорын 
ұлттық салт-дәстүрді, халқымыздың бай 
мұрасын жаңғыртуды қолға алып, ақындар 
айтысын �ткізуді ұйғарды. Мұндағы мақсат 
– ұлттық �неріміздің аясын кеңейту үшін, 
талант иелерін іздеп табу, жас �ренді 
ақындық �нерге баулу болатын. Міне, со-
дан бері арада �ткен он жылда ел ішінен 
небір таланттар шығып, ұмыт қалған ай-
тыс �неріне жан бітірді. Бүгінде олардың 
бірқатары – республикалық, халықаралық 
айтыстардың жүлдегерлері. 

Qз қызметінде Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан барлық әлемге халқы үш тілді 
қолданатын жоғары білімді ел ретінде 
танылуы керек. Қазақ тілі – мемлекеттік 
тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға табысты бірігу тілі» деген 
стратегиялық нұсқауын басшылыққа 
алған кәсіпорын қызметкерлерінің 
қазақ, ағылшын, орыс тілдерін үйренуіне 
жан-жақты қолдау к�рсете отырып, 
Қазақстанның мемлекеттік тілі – қазақ 
тілінің кәсіпорында кеңінен пайдалануы-
на жол аша берері с�зсіз. 

Светлана ҚАЙЫРҒАЛИЕВА,
«Теңізшевройл» ЖШС-нің үкіметпен 

және жұртшылықпен байланыс 
б�лімінің кеңесшісі

Атырау облысы

ТІЛ АЯСЫН 
кеңейтуге мән береміз

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ 
ТАРИХЫ ТЕРЕҢ

«ГАРРИ ПОТТЕР» 
және УӘДЕ

«ҚАЗАҚПЫЗ ҒОЙ»

Бауырластық негізі

Қазақстан экономикасында осындай 
орны бар алып кәсіпорын мемлекеттік 
тіл – қазақ тілінің ұжымдағы қолданылу 
аясын тарылтпауға ерекше мән береді. Бір 
қуанарлығы – кәсіпорын қызметкерлерінің 
дені қазақ тілінде с�йлейді. Qзара іскерлік 
қарым- қатынасты былай қойғанда, 
мемлекеттік органдардан, жекелеген адам-
дардан келген хаттарға да жауап хат тіліне 
сәйкес қайтарылады. Кәсіпорын ішіндегі 
ақпарат алмасу қазақ, ағылшын, орыс 
тілдерінде жүреді.Қызметкерлердің тіл 
меңгеруге деген қажеттілігін ескеру де 
кәсіпорын назарынан тыс қалған емес. 
Осы ретте, заманауи оқыту әдістемесін  
басшылыққа  ала  отырып,  т ілдерді 
үйретумен, дамытумен айналысатын ар-
найы оқу орталығы болуын біз мақтан 
тұтамыз. Орталық қатысушылардың 
тілегіне қарай, қазақ, ағылшын, орыс 
тілдерін оқытады. Кәсіпорынның үш тілде 
шығатын «ТШО жаңалықтары» газеті тек 
�з қызметкерлеріне ғана емес, серіктестер 
мен мүдделі тараптарға да таратылады. 
ТШО қызметін баяндайтын ақпараттық 
б а с ы л ы м д а р  д а  ү ш  т і л д е  ш ы ғ а д ы . 
«Қазақтың киіз үйі», «Қазақ кілемдері мен 
тоқыма бұйымдары» атты кітаптар да үш 
тілде шықты. Қазір бұл кітаптар әлемнің 
к�птеген елдерінің кітапханаларында, 
елшіліктері мен мұра жайларында тұр. 
Қазақ халқының салт-дәстүрін, тарихын, 
ұлттық мәдениеті мен �нерін негізге ала 
отырып, танымдық күнтізбе шығару да 
дағдыға айналды. 

– Апай, «Гарри Поттер» кітабы ның 
қазақ тіліндегі аудармасы бар ма?

– Қазақ тіліндегі аудармасы кітап-
ханаға түскен жоқ. 

– Неге? 
– ...
– Апай, қазақ тіліндегі кітабын қай дан 

алып оқысам болады?
– Білмеймін. Қазақ тілінде шыққан 

болса, кітапханаға келер еді. Соған қара-
ған да тек орыс тіліндегі аудармасы ғана бар 
болуы керек. 

– Қап, менің оқығым келіп еді.
Бала �кпелі күйде кітап ха надан шығып 

бара жатты. Сырттай бақылап тұрған мен 
ренішті күйде кетіп бара жатқан оның 
соңынан ере шықтым.

– Балақай, сәлеметсің бе! Есімің кім? 
– Сәлеметсіз бе! Есімім – Асылан. 
– Жасың нешеде?
– Жасым он екіде. 
– «Гарри Поттерді» қазақ тілінде 

оқығың келе ме?
– Иә, – деп баланың жүзі жайнап, қуа-

нып кетті. – Сізде бар ма? – деп сұрады 
іле-шала. 

– Негізі ол кітаптың ағылшын тілі нен 
орыс тіліне аударылған нұсқасы бар. 

– Білемін ғой. Мен орысша дұрыс 
түсінбеймін. (Бала мұңайды). 

И ә ,  ә л е м д і к  м ұ н а й  б и з н е с і н д е 
�зіндік орны бар Теңіз кенішін игеру-
ге дүниежүзінің түкпір-түкпірінен сан 
ұлт �кілдері қатысып жатқаны баршаға 
аян. Қызметкерлерге қазақ тілін оқытып, 
үйретумен қатар, олардың тәуелсіз Қазақ 
елі туралы пікірін қалыптастырып, ұлттық 
салт-дәстүр, әдебиет пен мәдениет туралы 
кең мағлұмат беру де назардан тыс қалған 
емес. Теңізге арнайы іссапармен келген 
шетелдік мамандарға, олардың отбасыла-
рына жергілікті жердің тыныс-тіршілігі 
туралы ақпаратпен қатар, Қазақстанның 
экономикасы, әлеуметтік саясаты, салт-
дәстүрі де кәсіпорынның оқу орталығы 
әзірлеген арнайы сценарий негізінде 
ұсынылады. Бұндай басқосулар �зге 
ұлт �кілдерінің жергілікті жағдайға тез 
бейімделіп қана қоймай, қазақтың салт-
дәстүріне құрметпен қарауына жол ашып 
келеді. 

Қазақтың бай тарихын, оның салт-
дәстүрі мен әдеби мұрасын мұхит асып 
келген әріптестерге насихаттауда біршама 
жұмыстар жүзеге асуда. Оқу орталығы 
жанында қазақ әдебиетінің классиктері 
шығармаларынан сыр шертетін стенді-
лерден, ұлттық салт-дәстүрден хабар 
беретін жәдігерлерден тұратын арнайы 
кабинет бар. Қазақты Абайсыз елестету 
мүмкін емес. Осы ретте тіл үйрену кур-
сына қатысушылар күшімен «Абай – 
тұтас бір әлем» атты кеш �тті. Абайды 
ағылшынша с�йлеткен қызметкерлеріміз 
дана да, дара Абайдың ғұлама бейнесін 

шебер сомдап, оның қара с�здерімен 
к�пшілікке ой салды.Қазақ тілінің 
қолданылу аясын кеңейтуде «Қазақша 
білесің бе? Білсең, досыңды үйрет!», 
«Тіл экологиясы – құлықтылық эколо-
гиясы» атты шаралардың маңызы зор 
болғандығын атап �ткен ж�н. Аталған 
шараларда қазақ тілін білетін және 
білмейтіндер ауызша, қазақ тілін үйренуді 
күні кеше бастағандар немесе қазақша 
қарапайым білігі барлар жазбаша, қазақ 
тілін жетік білетіндер «Теңіз – менің 
жетістікке жету жолым» сияқты әңгіме-
сайыстар арқылы жарысып, �здерінің 
тілге, елге деген құрметін к�рсете білді. 
«Қазақстан – мен үшін ғажайып әлем» 
атты сайыс-презентацияға қатысушылар 
�з ойларын қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде жеткізе білді. Жақында �ткен 
«Тіл экологиясы – құлықтылық эко-
логиясы» атты шарада қонақтар мен 
қатысушылар �здеріне ыңғайлы, күнде 
қолданатын тілдеріне қарай қазақ, 
орыс және ағылшын тілдері топтарына 
б�лініп, грамматикалық, лексикалық 
және семантикалық ерекшеліктеріне 
байланысты сұрақтарға жауап беріп, 
берілген мәтіндердегі қателерді тауып, 
олардың дұрыс нұсқаларын ұсынудан 
сайысқа түсті. Нәтижесінде 2041 жылы 
болатын Қазақстан тәуелсіздігінің 50 
жылдығына арнап, «Келешекке жолдау!» 
атты аманат хат мәтінін үш тілде бірлесе 
жазып, кәсіпорын басшылығына сақтауға 
тапсырды. 

отырдық. Сіз де қазақ тілінде шығарғыңыз 
келсе, тек қана автормен келісімге келуіңіз 
қажет» деген жауап алдым. 

Заңгерлердің кеңесі бойынша, Джоан 
Ролингтің келісімін алу үшін мемлекет 
тарапынан немесе шығаратын баспадан 
арнайы сұраныс жолдану керек екен. Ал 
аудармашы шығарманың тәржімасына 
жауапты болуы тиіс.

Міне, осындай үлкен кедергі тұрғанда 
ізденімпаз оқырмандарға қандай уәде бере 
аламыз? 

P.S. Менің к�з алдымнан бұртиып кетіп 
бара жатқан баланың бейнесі кетер 
емес. Екеуіміз қол алысып едік... 
Біз баланың оқығысы келетін әдебиетін 
дайындап бере аламыз ба?

Гүлжайнар ҚАЛДИНА 
АҚТQБЕ

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА ОЙТҮРТКІ
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СУ Bл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың шығыстану фа куль-

тетіне қарасты «Ирантану» орталығы мәдени-руха ни 
бағытта бірқатар іс-шараларды жүзеге асырып келеді. 

Осы орайда ұжым мүшелері «Ариана» ауған орта-
лығының т�рағасы Ахмадулла Вастокпен және «Сомо-
ниен» тәжік этно-мәдени орталығы т�рағасының 
орынбасары Иноятулла Валиевпен арнайы кездесу 
�ткізді. Басқосуға орталық қызметкерлері, шығыстану, 
тарих факультеттерінің студенттері, оқытушылары және 
аталған іс-шараның �туіне мұрындық болған «Адырна» 
ұлттық-этнографиялық бірлестігінің мүшелері қатысты. 

Ирантану орталығының директоры әрі парсы тілінің 
аға оқытушысы Ғайни Жұмаділова �зара меморандум 
жасап, студенттерді Ауғанстанға, Тәжікстанға жергілікті 
тілдермен таныстыру үшін, іссапарға апарғысы келетінін 
айтты. «Дари және тәжік тілдерінде еркін с�йлейтін ма-
мандар дайындасақ, қазақ-ауған, қазақ-тәжік арасындағы 
ынтымақтастықты жаңаша дамытар едік» деп �з ойын 
ортаға салды Ғайни Тілеукенқызы. Айта кетейік, кездесу 
Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының «Бірлік – бе-
реке бастауы» жобасы аясында ұйымдастырылды.

Б.МОЛДАХМЕТ

«ГА
ж

Апай «Гарри Поттер» кітабының

– Жарайды, сен мұңайма! Мен оның 
жолын табамын. 

– Қалай? – деп бала үмітпен маған 
қуана қарады. 

– Алдымен менің сұрақтарыма жауап 
берші. Неге Гарри Поттер?

– Ата-анасыз �скен баланың қалайша 
керемет сиқыршы болғанын және арма-
нына қалай жеткенін білгім келеді. (Бала 
т�мен қарады. Жанарында мұң ұялап 
тұрғандай. Артық сұрақ қоя алмадым.)

– Жарайды! Былай жасайық! Мен саған 
Гарри Поттерді �зің оқығың келген тілдегі 
нұсқасын тауып беруге тырысайын.

– Қазақ тілінде, – деп ол тағы қай-
талады. 

ҚР Жазушылар одағы басқармасының  
т�рағасы Ұлықбек Есдәулеттің кеңесі 
бойынша @ділет министрлігінің Авторлар 
қоғамына хабарласып едім, одан да алған 
жауабым осыған саяды. Енді қайттім? Ау-
дарма қажет емес болғаны ма? 

Аударма бюросына да қоңырау шал-
дым. Олар да негізінен оқулықтар мен 
ғылыми кітаптар шығарады екен. Ал олар 
Джоан Ролингтің кеңсесімен тікелей 
жұмыс жасамайтындықтарын жеткізді.

Орыс тіліндегі аудармасын басып 
шығарған «Азбука Аттикус» баспасына да 
хат жолдадым. Олардан алған жауабым: 
«Біз тек орыс тіліндегі аудармасын шығару 
үшін ғана автордың �зімен келісімге 

– Жақсы, солай болсын! Егер мен 
ол кі тап ты қазақ тілінде таба алмасам, 
�зім қазақ тіліне аударып, саған жіберіп 
тұрсам қайтеді? 

– Жақсы болар еді, - деді бала жүзі 
жайнап. 

– Келістік! 
Біз осылай қол алыстық. Демек, уәде 

– уәде! 
Еш ойланып жатпастан, «Гарри 

 Поттер және философиялық тас» деген 
кітабының орыс тіліндегі нұсқасын 
алдым да, аудармаға кірісіп кеттім. 
(Мәскеу. «Азбука Аттикус» баспасы. 
Орыс тіліне тәржіма жасаған М.Спивак 
І том).

ҚР Жазушылар одағына телефон 
соқтым. Аталмыш кітаптың қазақ тілін-
дегі аудармасы шықпағанын анықтадым. 

Қазақ Авторлар қоғамына телефон 
соқтым. Бір қызығы мынау екен. Егер 
мен �зімнің авторлық кітабымды немесе 
тауарлық белгі шығарған болсам, менің 
құқығым қорғалады екен. Ал аудармашы 
ретінде к�рсету үшін автордың келісімі ке-
рек. Автордың рұқсатын алмай �з бетіңше 
баспадан аударма жасауға болмайды. 
Міне, еуропалық авторлардың құқығы 
қалай қорғалатынын осыдан-ақ білуге 
болады...

ұлттық психологиямыздың бір к�рінісіне 
айналған тәрізді. Qйткені басқа ұлттардан 
осы тектес с�зді ести қоймасымыз анық. 
«Орыспыз ғой» немесе «кәріспіз ғой» 
деген адамды к�рдік пе? Сондықтан әр 
адам �з бойындағы кемшілігін ұлтынан 
емес, алдымен �зінен іздесе дейсің. Иә, 
әр ұлттың �зіне тән менталитеті бола-
ды. Мұны да есепке алмауға болмас. 
Бірақ сонда да, алдымен �зіміз түзелсек, 
�зімізді �зіміз шыңдап жетілдірсек, 
бойымыздағы міндерімізден бірте-бірте 
арылсақ, ұлтымыздың ілгері қарай қадам 
басуына қосқан үлесіміз болмас па? 

Қалай болғанда да, біз заман тала-
бына сай �мір сүруді үйренуіміз ке-
рек. Qйткені тап осы заман арқаны 
кеңге салатын заман емес. Бүгінгі за-
ман бәрімізден жинақылықты талап 
етіп отыр. Жинақы болсақ, уақыты-
мыз ды бағалауды үйренсек, к�п мәсе-
леде сан соғып қалмасымыз анық. Бай-
қасақ, «қазақпыз ғой» деген с�здің �зі 
к�біне-к�п уақытқа байланысты қолда-
ны лады екен. Кешігу, әлдебір шаруаны 
уақытылы орындамау, уәделескен мер-
зімді сақтамау, емханаға дер шағында 
қаралмау және т.б. �зекті мәселелер аз 
емес. Бірақ бір ескеретін жайт, бұлардың 
барлығы тұтас ұлттың емес, әр адамның 
�з бойындағы мініне баланса керек. Осы 
тұрғыдан келгенде «қазақпыз ғой» деген-
нен г�рі, �з бойымыздағы міндерімізді бір 
таразылап алсақ артықтық етпес. 

қолдансақ, қанеки. Мысалы, «Қазақпыз 
ғой, қазақша с�йлесейік» десек, әбден 
жарасымды болар еді. Қазақ болсақ, салт-
дәстүрімізді білейік, ұлтымыздың рухани 
байлығын игерейік, бір с�збен айтқанда 
жақсы қасиеттерді бойымызға сіңірейік. 
Сондықтан пендешілікпен жасалатын 
қылықтарды ұлтпен байланыстырып 
«қазақпыз ғой» деп ақтап алуға тырысу - 
жараспас.  «Қазақпыз ғой» деп, баратын 
жерімізге кешігу – ұлтымыздың емес, �з 
кемшілігіміз деп қабылдасақ, дұрысы сол 
болар. 

Бәрін осы бір с�зге жаба салу қашанда 
оңай. Qйткені ол жауапкершіліктен 
құтылудың бір жолы іспетті. Ал сонда 
�зіміздің іс-әрекетімізге деген жауап-
кер шілігіміз қайда қалады? Бір ұлт тың 
�кілі болғаныңмен бойыңдағы кем-
шілік-міндеріңді ұлтыңа тели салу ж�н 
бе? Шынтуайтына келгенде, бір жерге 
кешігіп бару – әр адамның жеке әдебіне 
қатысты мәселе емес пе? Бұдан қазақ-
тың бәрі сондай екен деген ұғым тумауы 
керек. Мысалы, арамызда кешігуді біл-
мей тін, уақытпен жүретін қазақтар да бар. 

Бүгінде «Қазақпыз ғой» дегеннің �зі 

Таяуда бір жиын-тойға бармақшы 
болып дәл уақытында жету үшін ертерек 
шығып едім, таныс құрбым басқосудың 
кеш басталатынын хабарлап, ерте барып 
қоюымнан сақтандырғандай болды. 
«Неліктен кеш басталады?» деп едім, 
«Қазақпыз ғой» деп бір күліп алды. Күн 
болса жексенбі еді. Ертең жұмыс ап-
тасы. Бәлкім, ел-жұрт ертерек жинала 
ма дегенім ғой. Құрбымның әлгі с�зіне 
ойланып қалдым. Сонда қазақ болсақ, 
баратын жерімізге міндетті түрде кешігіп 
баруымыз керек пе? Кешігу, уақытымен 
келмеу жалпы ұлтымызға тән қасиет 
болғаны ма? Ерте барсақ, қазақ болмай 
қаламыз ба? Нелік тен осындай түсінікпен 
�мір сүріп келеміз, осы ж�нінде ойландық 
па? 

Санамызға сіңісті болып кеткен бұл 
түсінікті �згерту үшін біз ең алдымен 
�згенің де, �зіміздің де уақытымызды 
қадірлеп үйренуіміз керек. «Қазақпыз 
ғой» деген с�зді бойымыздағы мінді ақтап 
алу үшін емес, тек жақсы мағынасында 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»
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Серікбол Қондыбай 1968 жылы 14 нау-
рызда Маңғыстаудың Қарақия ауданы 
Құрық кентінде дүниеге келген. Мектепті  
Маңғыстау ауданындағы Шетпе ауылын-
да оқыған. 1986 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінде «географ-геоморфолог» 
мамандығы бойынша оқып жүргенде Жел-
тоқсан оқиғасына қатысып, 10 күн қамауда 
отырған. 1991 жылы оқу бітірген соң еңбек 
жолын мектепте мұғалім болып бастаған. 
Кейін аудандық «Білім қоғамында» жауап-
ты хатшы, аудандық байланыс торабында 
монтер болып қызмет еткен. 25 жасында 
жол апатына түсіп, мүгедектер арбасына 
таңылды. Осы оқиғадан кейінгі ғұмырын 
тек қана ғылыми ізденіске арнады. 

«Сол күні Серікбол пойызбен ауылға 
қайтып бара жатқан. Қатты шаршап, вагонға 
кірген бетте ұйықтап қалыпты. Түннің орта-

«Ұшар к�гім де, қонар к�лім де осы жер» 
деген ғалымның еңбек жолы �зі оқыған Абай 
атындағы Қазақ Педагогикалық институты-
нан басталып, дәл бүгінге дейін жалғасын 
тауып келеді.  @зия Елеупанқызы 1999-2004 
жылдар аралығында жаңадан құрылған Пси-
хология-педагогика факультеті деканының 
оқу ісі ж�ніндегі орынбасары қызметін 
атқарды. Оқытушылық қызметін ғылыммен 
қатар ала жүріп, 1999 жылы «Бастауыш 
мектептегі сауат ашу кезеңінде жүргізілетін 
тіл дамыту жұмыстарының әдістемесі» 
тақырыбында кандидаттық диссертация 
қорғаса, 2009 жылы «Бастауыш мектепте 
қазақ тілі синтаксисін дамыта оқытудың 
ғылыми-әдістемелік негіздері» тақырыбында 
докторлық диссертациясын қорғады.

Ғалымның ғылыми ізденістерінің 
келесі бір қомақты саласын оқулықтар, оқу 
құралдары, оқу бағдарламалары құрайды.
Бұл – теорияны тәжірибемен, ғалымдықты 
ұстаздықпен ұштастырудың анық үлгісі. Ол 
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
мамандығының бакалавриат, магистратура 
дайындау бағыттары бойынша ҚР мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім стандарттары; жалпы 
білім беретін мектептің 2-4 сыныптары-
на арналған Қазақ тілі бағдарламалары, 
1998 жылдан бері «Атамұра» баспасынан 
жарық к�рген Қазақ тілі оқу-әдістемелік 
кешені (оқулық, әдістемелік нұсқау, дик-
танттар жинағы, дидактикалық материал-
дар); «Алматыкітап» баспасынан жарық 
к�рген 1-сыныптарға арналған «Ана тілі» 
оқулығы мен «Ана тілі оқулығына әдістемелік 
нұсқау»; жаңа білім беру мазмұнына сәйкес 
дайындалған «Атамұра» баспасынан жарық 
к�рген Сауат ашу оқу-әдістемелік кешені мен 

сында жолсеріктің: «Пойыз қазір жүреді. 
Тез-тез түсіп, мініңдер» деген дауысы-
нан оянып, Шетпеге келіп тұр деп ойлап, 
жалма-жан секіріп түсіп қалса, разъезд екен. 
Тас қараңғы. С�йтіп «пойыз жолына түсіп 
алып жүре берсем, ауылға жетіп қалармын» 
деген оймен рельс бойымен жүре береді. Дәл 
к�пірдің үстінен �тіп бара жатқанда алды-
нан пойыз шығыпты. Сол кезде аяғы шпалға 
қыстырылып қалса керек. Оны шығарып 
болғанша пойыз жақындап қалып, Серікбол 
к�пірден ауып кетіпті. Содан кейін белінен 
т�мен жансызданып қалды... Серікбол 
бұрын ғылыммен айналысқысы, к�птеген 
тақырыптарды зерттеп жазғысы келетінін, 
бірақ оған мектептегі сабақтардан қолы 
босамай жүргенін айтып, шағымданатын. 
Алла оған жазуға мүмкіндікті осылай бер-
ген шығар. Кейде Серікболды солай деп 
жұбататынмын...» дейді С.Қондыбайдың 
әпкесі Балсұлу Қондыбаева. 

Серікбол Қондыбай осы оқиғадан кейін 

Қазақ тілі оқу-әдістемелік кешені авторлар 
ұжымының жетекшісі болды.

Сонымен қатар «Сауат ашу», «Қазақ 
тілі» пәндерін оқытудың құрылымдық-
мазмұндық, әдістемелік ерекшеліктері туралы 
республикалық, облыстық, аудандық к�лемде 
түрлі оқу-әдістемелік семинарларда баяндама 
жасап, тренингтер �ткізді. @.Елеупанқызы 2006 
жылдан бастап Бастауыш оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі 
қызметін атқарады. Ал 2011 жылы ғылымдағы, 
оқытушылық қыз меттегі қажырлы еңбегінің 
нәтижесінде оған педагогика мамандығы 
бойынша профессор ғылыми атағы берілді. 
Жапырақсыз ағаштың к�леңкесі болмайды, 
тәрбиесіз ұрпақтың болашағы болмайды десек, 
жақсы тәрбие алған адам қандай құрметке де 
лайық.

@рине, бойға біткен жақсы қасиет ата-
баба мен ата-анадан келсе, �мірдегі �неге 
к�рген-білген, ойға түйген ізгілік болмыстан, 
ұлы ұстаздардың сара жолының берекелі 
ісінен болуы һақ. Оның жоғары оқу орнына 
қызметке келуіне факультетіміздің деканы 
болған марқұм Р.Қоянбаев пен ғылымдағы 
ақылшы ұстаздары бірден-бір себепші болған  
еді. Qзі ұстазға шәкірт бола білген адам ғана 
ұстаздың маңызын жете бағалайды. Ардақты 
ұстаздарымызды қадірлеудің бір жоралғысы 
турасында Алаш қайраткерлерінің бірі Халел 
Досмұхамедұлы «Qз жұртына жұмыс қылып, 
еңбек сіңірген адамдарды қадірлеу – елдіктің 
белгісі» деген екен. Осы бір ұлағатты пайым 
қай саланың маманы болса да, еліміздің бар 
азаматына, естияр баласына, зиялы қауымына 
ой салар пікір екені даусыз.

Осындай ұрпақтар сабақтастығының 
к � р і н і с і  р е т і н д е  @ . Е л е у п а н қ ы з ы н ы ң   

9 жыл �мір сүрді. Сол аралықта қазақ ми-
фологиясы тақырыбында байырғы қазақ 
шежіресі мен әфсана аңыздары, геогра-
фиясы тұрғысында мағлұматтар жинасты-
рып, 16 том кітап жазып кетті. Ғалымның 
«Маңғыстау географиясы», «Қазақ мифо-
логиясына кіріспе» (1997), «Маңғыстау мен 
Үстірттің киелі орындары» (2000), «Есен-
қазақ» (2002), «Гиперборея: түс к�рген заман 
шежіресі» (2003), «Арғықазақ мифологиясы» 
(2004), «Эстетика ландшафтов Мангистау» 
(2005), «Маңғыстаунама» (2006), «Қазақ 
даласы және герман тәңірлері» (2006), 
«Жауынгерлік рух кітабы» (2006) сынды 
зерттеу еңбектері бар. Ол «Арғықазақ мифо-
логиясы» т�рт томдығының  қолжазбасында 
�зі туралы: «Осы кітаптардың авторы – таза 
мағынасындағы ғалым емес, тек қазақта 
мифологияны зерттеуге қажетті нендей 
дүниелердің (мысалдардың, тақы рып-
тардың, идеялардың) бар екендігін бір 
кітапқа жинақтап, түгендеп, есебін алуды, 
олармен к�пшілікті таныстыруды мақсат 
қылған, инвентаризация жүргізуші «завхоз» 
ғана. Мен тек Ұлы мұраның ұлы нобайын 
ғана к�рсете алдым...» деп жазады. 

С.Қондыбайдың еңбектері бүгінде орыс 
және ағылшын тілдеріне аударылып жа-
тыр. Оның туған жері Шетпе ауылында 
еліміздегі бірінші және бірегей мифология 
мұражайы ашылды. Қондыбайдың ғы-
лыми оқылымдары Ақтау, Алматы, Астана, 
Қызылорда қалаларында дәстүрлі түрде 
�ткізіліп тұрады. Ақтаудағы мектептерінің 
біріне есімі берілген.

Ғалымның атқарған еңбегіне, �мірі 
мен шығармашылығына кіріспе түрінде 
жасалған «Серікбол Қондыбай. Рух жауын-
гері» атты деректі фильмнің режиссері 
– @сия Байғожина. К�рермендер оны 

жетекшілік етуімен «Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі» кафедрасы 
«Тағылымды тарих» деген атпен педагогика 
мен психология институты тарихы негізінде 
және аға буынның тәжірибесімен танысты-
ратын кітап шығаруды қолға алған болатын. 
«Тағылымды тарих» сериясының бірінші 
кітабы «Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі» мамандығының негізін қалаған 
педагог ғалым, профессор Р.Қоянбаевқа, 
екінші кітабы бастауыш мектепте ана тілін 
оқыту әдістемесінің негізін салған әдістемеші 
ғалым, профессор, педагогика ғылымының 
докторы С.Рахметованың �мір жолына, 
үшінші кітабы Қазақстанда математиканы 
оқыту әдістемесінің негізін салған әдістемеші 
ғалым Т.Оспановқа, т�ртінші кітабы к�рнекті 
психолог-дидакт ғалым Т.Сабыровқа арна-
лып шығарылды. @лі де бұл үрдіс жалғасын 
таба береді деген сенімдеміз. Ұстазға бұдан 
артық баға, бұдан артық ескерткіш болма-
са керек-ті. Жақсы адамның жүріп �ткен 
жолы, кешкен ғұмыры, сүрген �мірі �згелерге 
нұрын шашқан шамшырақ секілді. Сондай 
жандардың бірі @зия  Елеупан қызы – ұдайы 
еңбек үстінде жүретін, жанында ғыларды 
ұдайы жаңа �рістерге сүйреп тыным таппай-
тын, шығармашылық соныға құлаш ұратын, 
бұл жолда батыл қадамдар жасай алатын 
қасиеттің иесі. Ол �зі басқарған ұжымның 
барлық қызметкерлерінің тыныс-тіршілігін, 
к�ңіл-күйін жақсы біледі. @зия Елеупанқызы 
ұжымдағы әрбір қызметкердің ғылым мен білім 
берудегі жетістіктерін ғана біліп отырған жоқ, 
жеке бастарындағы жай-күйді жақсы аңғарады. 
Қарамағындағы кейбір «қиын адамдардың» 
мінезін түсініп, олардың ұстанымын сыйлай 
біледі. Ол �зі басқарып отырған ұжымындағы 

«Хроника необъявленной демонстрации», 
«Елім-ай», «Сенім жолында» фильм-
дері арқылы таниды. Сценарий авторы – 
әйгілі мәдениеттанушы, редактор, С.Қон-
дыбайдың бірнеше кітаптарын орыс тіліне 
аударып шыққан Зира Наурызбаева.

Фильмде Балсұлу Қондыбай мен Зира 
Наурызбаевамен қатар, мәдениеттанушы 
Мұрат @уез, тарихшылар Марат Сембин 
және Талас Омарбеков, географ  Лариса Ве-
селова, тіл зерттеушілері Нұргелді Уәли және 
Қайрат Жанабаев, драматург @ннес Бағдат, 
�лкетанушы Мұрат Ақмырзаев, Серікболдың 
курстастары Қайрат Қортықов, Рыскүл 
Құдайбергенова, Бекжан Садықов, Салават 
Дүйсенбаев қатысып, С.Қондыбаевтың мифо-
логия тақырыбын зерттеудегі орнын с�з етті.

«Серікболды біз енді танып, түсініп 
жатырмыз. Фильмде оны ұстазы Шоқан 
Уәлихановпен теңестірді. Qйткені Шоқанның 
қайтыс болғанына ғасырдан асып кетсе де, біз 
оның еңбектерін әлі де зерттеп келеміз. Сол 
сияқты Серікболды да әлі зерттей түсуіміз 
керек. @лі талай ұрпақ ғасырлар бойы, қазақ 
қазақ болып тұрған кезде Серікболды тани 
түседі. Серікбол – әмбебап адам. Мифо-
лог, тарихшы, қысқасы, «сегіз қырлы бір 
сырлы». Бұл фильмнің жалғасы болатын 
шығар деп ойлаймын. Былтыр халықаралық 
үлкен конференция мифологтардың фо-
румын �ткіздік. Ол әр 3 жыл сайын �тіп 
тұратын болады. Qйткені мифология – 
Қазақстанда әлі жер бауырлап жатқан ғылым. 
Серікбол соның басында тұр. Фильмнің аты 
дұрыс қойылған. Qйткені Серікболдың бүкіл 
шығармашылығын қайтадан жаңғыртатын 
болсақ, рухымыз оянады. Отаршылық кезінде 
жоғалтып алған рухымызбен қауышамыз» 
деді «Арыс» баспасының директоры, про-
фессор Ғарифолла @нес.  

әрбір оқытушының қабілетін біліп, соған 
қарай жұмыс б�ліп беріп отырады. Бұлай істеу 
�з кезегінде кафедра жұмысының алға басуына 
әсерін тигізіп отырғаны һақ.

Ұжым басшысы ретінде студенттердің 
де жағдайын бірінші кезекке қояды.Qзінің 
туа біткен табиғи болмысына тән салмақ-
тылығымен әрбір шәкіртінің ілгерілеу не кері 
кету бағыттарын дәл байқап, олардың ішкі 
қырларын жан-жақты аша отырып, барынша 
тер т�ге жұмыс істейтін ұстаздың ерен еңбегі 
жеміссіз емес.

О л  –  у н и в е р с и т е т  ж ә н е  и н с т и т у т 
Ғылыми Кеңесінің және Педагогикалық 
ғылымы маман дықтары бойынша фило-
софия ғылым ының докторы (PhD) ғылыми 
атағын алуға арналған докторлық диссер-
тациялар қорғау ж�ніндегі диссертациялық 
кеңестің мүшесі. Осы ұстаздық жолында 
кафедраның ғылыми әлеуетін к�теруге ба-
рынша еңбек етіп жүр. Оның жетекшілігімен 
кафедрамыздың студенттері мен магистрант-
тары республикалық конференцияларда 
 баяндамалар жасап, дипломдарға, құрметті 
атақтарға ие болуда. К�п алдында асқақтап, 
ашылып с�йлемейтін, жан-жағына барлай 
қарап, байып пен к�з тастап, бақылаудан тан-
байтын ұстаз «бұл сенің қолыңнан келеді» деп 
шәкірттердің алдында сүйсіне айтатын �зіндік 
қағидасына қашанда берік. 

Ғалым-әдіскер  @.Елеупанқызының 
еңбегі еленіп, министрліктің «Құрмет гра-
мотасымен», «Қазақстан Республикасының 
ғылымының дамуына үлес қосқаны үшін» ар-
найы т�сбелгісімен, «Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері»т�сбелгісімен марапатталған. 
Білікті ғалым қазір де ізденіс үстінде. Талмай 
еңбек ету, �зінің бойындағы бар білімі мен 
адамгершілік қасиетін сығып алып, ұрпақ 
игілігіне жарату – ғалымның �мірде мақсат 
тұтқан негізгі ұстанымы. Ұстаз туралы шынайы 
лебіздер мен ол кісінің жасаған жақсылығын 
айтар болсақ, қазақ тіліндегі ең асыл деген 
маржан с�здер тізбегі таусылмас еді.

«Жүрегі кеңнің – құшағы күн» деген. Жүрегі 
кең, әрекеті адал, ойлаған мүддесі асқақ,сүйікті 
жар, аяулы ана @зия Елеупанқызын мерейлі 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Сіз талап пен жігер жетелеген �мір �рі сінде 
�згелерден озып, дараландыңыз. Игі істе ріңіз-
дің қашанда оңға басуына, әр қада мыңыз дың 
қарымды болуына, қоғам мен ұжы мыңыз-
дың алдында абыройыңыздың арта беруіне 
тілектеспіз. Алдаспандай жарқырап аман 
жүріңіз, сезіміңіз сергек, к�ңіліңіз ояу, бағын-
дырар белестеріңіз к�п болсын демекпіз!

Гүлбану СBДУАҚАСОВА,
Абай атындағы ҚазҰПУ-дің 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі кафедрасының ұстазы

БІЛІМ

МӘДЕНИЕТ

Жуырда Павлодар қаласында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында жүзеге асырылған «Тілдік 

келісім» жобасы бойынша оқыту курстары аяқталды. 
Ұлттық сана-сезім мен отаншылдыққа, ұлттық 

құндылықтарды бойына сіңіруге тәрбиелеу мақсатындағы 
жобаға жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 90 бала 

қамтылып, қазақ тілін үйренді. 
Жалпы жоба барысында Павлодар қаласы және Кенжек�л 

ауылының отбасы үлгісіндегі тәрбиеленушілері тілдік 
ортаға ену арқылы жергілікті тарихты, �лкені, тәрбиелік 
салт-дәстүрлерді оқып үйренді. Сонымен қатар курста 
балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, салау-

атты �мір салтын қалыптастыру, қасиетті жерлерге 
бару бағытында жұмыстар жүргізілді. Шара 
курс тыңдаушыларымен ұйымдастырылған 

концерттік бағдарламамен тәмамдалды.

Б.РЫСБЕРГЕН

(Basy 1-bette)

DANALYQ MÁIEGI

(Басы 1-бетте)

Нәтижесінде жалпы құрылысына 650 миллион 
теңге жұмсалған, бұл қаржының елеулі б�лігін 
белгілі меценат, осыған дейін �зі туып-�скен 
Ақт�бе аймағында бірнеше әлеуметтік нысандар 
салып беріп, азаматтығымен танылған Исламбек 
Салжанов жеке қаржысынан шығарды. Аумағы 4,3 
мың шаршы метрлік үш қабатты, �згеше үлгідегі 
ғимарат Ақт�бе қаласында соңғы жылдары бой 
түзеген «Батыс-2» ауданының к�ркіне айрықша 
шырай кіргізді. Мұндағы он залда 110 мыңнан 
астам жәдігер минерология, палеонтология, бота-
ника, археология, сәндік-қолданбалы �нер, архив 
құжаттары тағы басқа атаулар берілген залдарда 
топтастырылмақ.

Облыс жұртшылығы к�птен асыға күткен жаңа, 
сәулетті мекенжайда Елбасы музейінің арнайы 
к�шпелі к�рмесінің айқара есік ашуын жиналған 
қауым жақсы ырымға жорыды. Нұрсұлтан @бішұлы 
Назарбаевтың �лкеге келген әрбір сапары осындай 
тамаша шаруаларға ұласатыны – Ақт�бе халқына 
құрметтің айқын белгісі. К�рмені бұған дейін 
 Алматы, Шымкент және Атырау �ңірлерінде 350 
мың адам тамашалады.

К�рме «Елбасы жолы», «Елбасы феномені», 
«@лем таныған Елбасы» және «Елбасы мәртебесі – 
Ел мәртебесі» атты т�рт б�лімнен тұрады. Келуші 
осындағы аса құнды жәдігерлер арқылы Тұңғыш 
Президентіміздің сарабдал саясатынан, егемендігі 
жарияланғаннан бергі 27 жыл ішінде еліміздің жүріп 
�ткен жолдарынан жан-жақты мәлімет алады.

«Н.Назарбаев: дәуір, тұлға, қоғам» атты к�шпелі 
к�рме Ақт�бе �ңірінде алдағы жылдың қаңтар 
айының соңына дейін жұмыс істейді. 

Махмұд Қасымбеков осы сапарында облыс әкімі 
Бердібек Сапарбаевпен бірге облыс орталығында 
мемлекеттік-жекеменшіктік әріптестік және 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында 
бой к�терген бірнеше ғимаратты аралап к�рді, 
әлеуметтік нысандар жұмысымен танысты. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік 
у н и в е р с и т е т і н і ң  о қ ы т у ш ы - п р о ф е с с о р л ы қ 
құрамымен, студенттерімен кездесті, оқу орнының 
кітапханасына Елбасы кітапханасының 350-ден 
астам кітабын сыйға тартты. Qнер орталығында 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет 
қызметі Президенттік оркестрінің мерекелік 
концертін тамашалады.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті журналисі

АҚТQБЕ

КӨҢІЛДІ 
ТАСЫТҚАН ҚОС 

ҚУАНЫШ

ABAI

«Тілдік келісім» 
жобасы мәресіне жетті

Азаматтың суреттері

ШАРА

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»
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Қарасай батырдың �мір сүрген 
заманы – Қазақ хандығының 
дәуіріне жатады. Qзінің үш 

мың жылдық тарихында Қазақ Елі 
бірнеше ірі-ірі тарихи дәуірлерді басынан 
�ткерге ні белгілі. Скиф-сақ дәуірі, ғұн 
дәуірі, түрік дәуірі, оғыз-қыпшақ дәуірі, 
Алтын орда дәуірі, Қазақ хандығы дәуірі 
және тағы басқалары. Бұл дәуірлердің 
ортақ бел гілеріне – сабақтастық және 
үздіксіздік принциптері  бойынша 
жалғасын тапқан бір этностың нақты 
бір кеңістік пен бірнеше мыңжылдарға 
созылған уақыт желісінде тек �зіне 
ғана тән тарихи, мәдени, рухани ортақ 
құндылықтарды қалыптастыруы мен оны 
дамытуы жатады. Сонымен қатар аталған 
әрбір тарихи дәуірдің ел тарихында ала-
тын �зіндік ерекшеліктері мен айрықша 
белгілері де бар. Ел тарихындағы алатын 
орны мен маңызы ерекше тарихи дәуірге 
– Қазақ хандығы дәуірі немесе жай ғана 
хандық дәуір деп аталатын тарихи кезең 
жатады. Уақыт жағынан алғанда бұл 
дәуірге XV ғасырдың ортасы мен XIX 
ғасырдың бірінші ширегі аралығы енеді, 
ал әлемдік тарих тұрғысынан қарасақ, 
бұл дәуір – Ортағасырлардың соңғы 
кезеңі мен Жаңа заманның алғашқы 
кезеңдерін қамтиды. 

Хандық дәуірдің уақыт шеңбері – 
ұлттық сипаттағы мемлекетіміз Қазақ 
хандығының тарих мінберіне к�терілген 
кезі мен XIX ғасырдың 20-шы жылдарының 
бірінші жартысында оның тарих к�шінде 
қалған кезі жатып, ол үш жарым ғасырлық 
уақытты қамтиды. Үш жарым ғасырлық та-
рихы бар Қазақ хандығы дәуірін �з ішінде 
саяси тарихтың �рбуіне қарай шартты түрде 
екі үлкен кезеңге б�луге болады. Бірінші 
кезеңге – хандықтың бір ор талықтан 
басқарылып тұрған жылдары жатса, ал 
Қазақ мемлекетінің бытыраңқылыққа 
ұшыраған жылдары – екінші кезеңді 
құрайды. Керей мен Жәнібек хандар 
тұсынан Тәуке хан қайтыс болғанға дейінгі 
аралық хандық дәуірдің бірінші кезеңі 
болса, одан кейінгі жылдары екінші кезеңі 
басталады.

Қарасай батырдың �мір сүрген жылы 
хандық дәуірдің алғашқы кезеңіне жата-
тыны белгілі. Хандық дәуірдің алғашқы 
кезеңінің �зі бірнеше кішігірім кезеңдерге 
б�лінеді. Қарасай батырдың �мір сүрген 
заманы қандай болды деген сауалға жа-
уап беру үшін хандық дәуірдің ішіндегі 
кезеңдерге назар салалық.

Хандық дәуірдің бірінші кезеңін дегі, 
яғни XV ғасырдың орта тұсынан XVIII 
ғасырдың басына дейінгі аралықтағы 
дәуір ді шартты түрде былайша кезеңдеуге 
болады: а) хандықтың құрылу кезеңі;   ә) 
хандықтың күшею кезеңі; б) хандықтың 
әлсіреу кезеңі; в) хандықтың қайта �рлеу 
кезеңі; г) хандықтағы «текетірес» кезеңі; 
 ғ) жоңғарлармен алғашқы күрестер кезеңі; 
ж) белгісіз жылдар кезеңі; з) «алтын ғасыр» 
кезеңі немесе Тәуке хан билік құрған 
 жылдар кезеңі. 

 Қарасай батыр �мір сүрген 1598-1671 
жылдар – хандық дәуірдің алғашқы ке-
зеңін дегі хандықтағы «текетірес», жоң-
ғар лармен алғашқы күрестер, белгісіз 
жылдар деп аталатын кезеңдерге сәйкес 
келеді. Олай болса, «тұлғаны тану үшін 
оның за манын білу керек» деген қағидаға 
сай, Қазақ хан дығы тарихындағы осы 
кезеңдерге к�ңіл аударып, XVI ғасырдың 
соңғы жылдары мен XVII ғасырдың 70-ші 
жылдары ара лығындағы тарихи үдерістерге 
к�ңіл аударалық. 

 Қарасай батырдың дүниеге келген 
жылы, 1598 жыл – Қазақ хандығының 
та ри хындағы айтулы даталардың біріне 
жатады. Осы жылы Тәуекел ханның 
Мауерен нахрға жасаған соңғы жорығы 
сәтті аяқталып, аштарханилық әулетпен 
жасалған келісім бойынша Ташкент 
қаласы мен аймағы, бүкіл Сыр бойындағы 
қалалар мен �ңірлер Қазақ хандығының 
құрамына түпкілікті қосылады. Осылай-
ша, бір жарым ғасырға созылған Сыр 

жау батырының қанын т�ккен Қарасай 
батырдың есімі басқа да қазақ батырла-
рымен бірге бүкіл елге танымал болады. 
Батырдың жасы бұл кезде отыздарда ғана 
болатын.

Қарасай батыр атағының ең бір ша-
рықтап шыққан кезі Қазақ хан ды  ғы 
тарихындағы келесі кезең – жоң  ғар лар-
мен алғашқы күрестер ке зеңін де болды. 
Осы кезеңдегі Қазақ хандығында болған 
жағдайға тоқтала кетсек.

1628 жылы Есім хан қайтыс бол-
ғаннан кейін оның ұлдары – Жәнібек 
хан, одан кейін Жәңгір хан билікте 
болды. Осы кезеңде, дәлірек айтсақ, 
1635 жылы, 1643-1644 жылдары және 
1652 жылы жоңғарлардың қазақ еліне 
бірнеше жорықтар жасағаны белгілі 
және оған қарсы тойтарыс күресі болған. 
Жоңғарлардың бұл жорықтары тура-
лы жазба деректерде баяндалған. Ал 
жазба деректерге ілінбей қалған ірілі-
ұсақты қақтығыстар қаншама. Деректерге 
жүгінсек, 1635 жылы алғашқы шайқаста 
қазақтар жағы жеңіліс тауып, Жәңгір 
сұлтан жоңғарларға тұтқынға түседі. Бірақ 
к�п ұзамай босап, еліне аман-сау оралады. 
Біз Жәңгір хан  туралы зерттеулерімізде ол 
ж�нінде арнайы қарастырғандықтан, бұл 
жерде оған тоқталмаймыз. 

Ал ауыз әдебиетінің материалдарында 
Қарасай батыр қарулас досы Ағынтай ба-
тырмен бірге Жәңгір сұлтанды жоңғар тұт-
қынынан босатқандығы туралы айтылады.

Жоңғарлардың қазақ жеріне келесі 
жорығы 1643-1644 жылдың қыс айларын-
да болады. Бұл туралы қалың жұртшылық 
«Орбұлақ» шайқасының тарихына 
қатысты зерттеулер арқылы хабардар. 
1643-1644 жылдың қысында Жәңгір 
сұлтан 600 сарбазымен Орбұлақта 50000 
жоңғар әскерін тар шатқалда тоқтатады. 
Жәңгір сұлтанның бұл жеңісі оның есімін 
қазақ тарихында алтын әріппен жазды-
рып, мәңгіге қалдырады. Самарқаннан 
Жалаңт�с батыр бастаған 20000 әскер 
келіп жетіп, жоңғар хонтайшысы кейін 
оралуға мәжбүр болады. К�п ұзамай 
тақты иеленген Жәңгір хан болашақта 
жоңғарларға қарсы күресу үшін мұсылман 
елдерінің одағын қалыптастыруға бар 
күшін салады. Ал 1652 жылғы кезекті 
бір қазақ-жоңғар шайқасында Жәңгір 
хан қаза табады. Хан дық тарихындағы 
«Жоңғарлармен алғаш қы күрестер» кезеңі 
осылайша �рбиді.

Осындай қиын-қыстау күндердегі 
оқиғалар барысынан біз тағы да Қарасай 
батыр есімін к�реміз. Тарихи аңыз-

 1598 жылы Тәуекел хан Бұхара түбін-
дегі ұрыстарда ауыр жараланып, қайтыс 
болады да, орнына туған інісі Есім хан би-
лікке келеді. Шамамен осы жылдары Яссы 
қаласы Түркістан атауын иеленіп, хандық-
тың саяси-әкімшілік орталығына айна-
лады. Есім ханның ордасы Түркістанда 
орналасады.

 Хандық тарихында 1598-1628 
жылдарды «текетірес» кезең деп атап 
жүрміз. Осы кезеңнің әр жылдарында 
Түркістандағы Есім хан мен Таш кенттегі 
Тұрсын хан ара сын да алауыздық орын 
алып, жеті жыл дай (1617-1624 жж.) Есім 
хан ның Шығыс Түркістанға кетуімен, 
хан дардың қайта татуласуымен, Тұрсын 
хан ның Есім ханмен жасаған антын 
бұзуымен, ақыры Есім ханның Тұрсын 
ханды �лтіруімен аяқ талады. Есім 
ханның жалпы күресте жеңіс ке жетуінің 
к�п себептерінің біріне қазақ батыр-
ларының Есім ханды қол дауы жатса ке-
рек. Сол батырлар дың ішінде 30-ға жаңа 
толған жас Қарасай батыр да болған 
деп есеп тейміз. Qйткені Қарасай батыр 
туралы айтылатын барлық тарихи аңыз-
әңгімелерде батыр үнемі Есім, Жәңгір 
хандардың жанында жүреді, хандар дың 
тапсырмаларын бұлжытпай орындайды. 

Аңыз-әңгімелерде Қарасай батыр он 
жеті жасынан к�зге түсіп, батыр атанған. 
Ондағы мәліметтерде батырдың ойрат-
тармен Тобыл бойында, Каспий теңізінің 
жағасында болған шайқастарға қатысуы, 
талай жекпе-жектерде қарсыластарын 
жер жастандыруы туралы баяндалады. 
Ауыз әдебиетінің осы мәліметтеріндегі 
оқиға лар ды жазба деректерге негізделген 
тарихи оқиғалар барысымен салысты-
рып к�релік.

XVI ғасырдың ортасында Батыс Моң-
ғолия аумағындағы Ойрат мемлекеті 
ыдырап кетеді де, Қарахұла тайшы 
шорос, дүрбүт, торғауыт және хоша-
уыт тайпаларының одағын құру үшін 
күреседі. Торғауыт тайпасының к�семі 
Хо Qрлүг жеңіліс тауып, 1607 жылы елу 
мың отбасымен (250 000 адам) қазақ 
жері арқылы батысқа жылжымақ бола-
ды. Жетісу жері мен Орталық Қазақстан 
арқылы батысқа жүретін торғауыт 
к�ші қазақтар та  рапынан болған 
қарсылықтардан ба ғытын солтүстікке 
ауыстырады. Бұл маңда да қазақтар 
торғауыттарға бірнеше соққы береді. 
Ақыры, ойрат к�шуі бірнеше ондаған 
жылға созылып, 1630-шы жылдардың 
соңында ноғайларды ығыстырып, Еділ 
бойын иеленеді. Кейін оларға тағы да 

батыр
АРАСАЙ

әңгімелер батырдың Жәңгір ханның жа-
нында болғандығын баян етеді.

Қазақ хандығының тарихында Жәңгір 
хан қаза тапқан 1652 жылдан Тәуке хан 
билікке келген 1680 жылға дейінгі 28 
жылдық кезеңді шартты түрде «белгісіз 
жылдар» деуге болады. Тарихымызда бұл 
жылдары кімдердің хан болғаны шы-
нында да белгісіз, тарихи әдебиеттер мен 
тарих оқулықтарында бұл жылдар жабулы 
күйінде жатыр.

Алдымен Жәңгір хан қаза тапқан жыл 
тұсындағы қазақ қоғымының ішкі саяси 
�міріне назар аударсақ. 1652 жылы Жәңгір 
хан қаза тапқан тұста оның ұлдары 20 
жастың о жақ, бұ жақ тарында болатын. 
Ал тек қана Шығай әулетінен тараған хан 
тағына үміткерлердің �зі жетерліктей еді. 
Шығай ханнан Ондан сұлтан, Тәуекел хан, 
Есім хан, Шахмұхаммед сұлтан, @ли сұлтан, 
Сұлым сұлтан, Ибрагим, Шәкім, К�мек, 
Абылай және @бусейіт атты ұлдардың 
тарағаны белгілі. Осылардың әрқайсында 
4-5 ұл болды дегеннің �зінде Жәңгір хан 
секілді таққа үміткерлер саны 40-50-ден 
асар еді. Ал осылардың әрқайсында тағы да 
3-4-тен бала болған десек, Жәңгір ханнан 
кейін тақты иеленуге құқы барлардың саны 
100-150-ге жететін. Тәуке солардың бірі 
және жас жағынан алғанда кішісі болатын. 
Жәңгір ханның ағасы Жәнібек ханның 
ұлдары және інісі Сырдақ сұлтанның 
�зі немесе ұлдарының билікті иеленуге 
толық құқы болды. Qкінішке қарай, сол 
тұстағы жағдайды к�рсететін жазба де-
ректер болмағандықтан, біз тек осындай 
ой-болжамдар ғана айта аламыз. 

Ал Шәкерімнің еңбегіндегі осыған 
қатысты матриалдардан, біз Жәңгір хан-
нан кейін тақ үшін талас-тартыстардың 
болғандығына к�з жеткіземіз.  Онда 
«Жәңгірдің орнына әз-Тәуке хан болғанда, 
хандыққа �кпелеп Уәлибақи Ғайып ханға 
кетіп еді» деп айтылады. Автор бұл дерегін 
қайдан алғандығын к�рсетпесе де, ол біз 
үшін �те маңызды мәліметтер қатарына 
жатады. Тақ пен билік үшін таластың 
жеңіл болмайтыны белгілі. «Qкпелеп 
кетті» деген мәліметтің астарына үңілсек, 
к�п жағдайды аңғаруға болады. Күрес, 
таластар тақ үшін болғандықтан, «�кпелеп 
кетті» деген с�здің орнына «жеңіліс тауып, 
қашып кетті» деген с�здерді қосуға болады. 
А.И.Левшиннің Тәуке хан туралы келтірген 
мәліметін осы жерде келтіруге тура келеді. 
«...Ол (Тәукені айтып отыр. – Б.К.) �зара 
қыр қыстардан кейін халықты тыныш-
тандырды, тайпалар арасында бірнеше 
жылдарға созылған қант�гістерді тоқтатты, 

жұрттың бәрін ақылымен және әділдігімен 
�зіне бағындыра білді...» Шәкерімнің 
де, А.И.Левшиннің де материалдары-
на тереңірек талдаулар жасау арқылы 
Тәуке хан билікке келгенге дейін қазақ 
қоғамында тақ үшін кәдімгідей талас-
тартыстардың болғандығын, ру-тайпалар 
арасында да жанжалдардың �ршігендігін 
к�руге болады. А.И.Левшин осы талас-
тартыстардың ұзақтығын «бірнеше жыл-
дар» деп жазса, біздің ойымызша ол 28 
жылға, яғни Жәңгір хан қаза тапқан 1652 
жылдан Тәуке хан билікке келген 1680 
жылға дейін созылған. Тек Тәуке ханның 
билікке келуі мен жүргізген саясаты ғана 
ел ішіндегі барлық талас-тартыстар мен 
қант�гістерді, бітпейтін дау-жанжалдар 
мен �зара қырқыстарды тоқтатады. С�йтіп, 
ел ішінде тыныш �мір қалыптасады. 
Салыстырмалы түрде алсақ, Тәуке хан 
билікке келген 1680 жылға дейінгі 28 жыл 
бойғы �зара алауыздықтар мен қант�гіс 
қырқыстарға қарағанда Тәуке ханның 
билігі тұсында қалыптасқан бейбіт, тыныш 
�мір «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман» боп саналады. 

Ал енді осы 28 жыл бойғы �зара қыр-
қысу кезеңі қазақ елімен к�ршілес ел дердің 
тарихында, оның ішінде олардың қа зақ-
тармен қарым-қатына сында қалай к�рініс 
береді, неге олардың тарихында осы 
кезеңдегі қазақ хандарының есімдері атал-
майды деген сұрақтарға жауап іздестіріп 
к�релік.

Осы кезең ішіндегі қазақ – жоңғар 
қарым-қатынасына назар аударсақ, де-
ректерде екі жақтан да бір-біріне қарсы 
бағытталған әскери жорық, ұрыс пен 
шайқастар ж�нінде ешқандай мәліметтер 
айтылмайды. 1653 жылы Батыр хонтайшы 
қайтыс болғаннан кейін оның үлкен ұлдары 
мен кіші ұлдары арасында тақ үшін талас-
тартыстар басталып кетеді де, ол күрес бүкіл 
жоңғар қоғамындағы белгілі тайшылар 
мен батырларды екіге б�ліп жібереді. К�п 
ұзамай билікке кіші ұлдар тобын басқарған 
Сенге хонтайшы келеді, бірақ ол ішкі 
�зара алауыздықтарды тоқтата алмайды. 
Ақыры 1670 жылдың соңына таман Батыр 
хонтайшының үлкен ұлдары Цецен тайшы 
мен Цзотба батыр інілері Сенгені �лтіреді. 
Сенгенің орнына таққа отырған оның кіші 
інісі Галданның алғашқы сая саты кіші 
ағасы үшін үлкен ағаларынан кек алуға 
бағытталды. Сондай-ақ ол Жоңғариядағы 
кейбір тайшылардың дербестігін жоюға, 
ішкі алауыздықтарды реттеуге, жалпы 
алғанда, билікті орталықтандыруға күш 
салады. XVII ғасырдың 70-ші жылдарының 

бойындағы қалалар мен жайылымдар 
үшін күрес Қазақ хандығының жеңісімен 
аяқталады. Отандық тарихнамада осы тұс 
қазақ халқының этникалық аумағы ның 
қалыптасуының аяқталған кезі делінеді. 
Хандық тарихының ке лесі кезеңдері 
осын шама зор аумақты қорғаумен �теді. 
 Қа расай батыр да осы ел қорғау жолындағы 
кү рес терде белсенділік танытып, тарихта 
қалды. 

1663 жылы 10 мың ойрат отбасы келіп 
қосылады. Олар кейін Еділ қалмақтары 
деген атауға ие болады. 

Аңызда айтылатын Қарасай ба-
тырдың 17 жасынан атқа қонып, ба-
тыр атануы, жекпе-жектері мен к�р-
сеткен ерліктері Жетісу мен Тобыл 
арқылы 1607-1627 жыл дары батысқа 
қарай жылжыған ойрат к�шіне қарсы 
күрескен қазақ батыр ла рының жекеле-
ген эпизодтары деп білеміз. Осылайша, 
Қазақ хандығындағы «текетірес» кезең 
жылдарында ойрат тарға қарсы қан 
майданға шығып, талай жекпе-жектерде 

БАЙҚАУ

соңына таман ғана Галдан Жоңғариядағы 
негізгі қарсыластарын жеңіп, орталық 
билікті нығайта алады. Осылайша, ішкі 
саяси жағдайды ретке келтіргеннен кейін 
ғана к�рші елдерге к�з аларта бастай-
ды. Оның басқа к�рші елдерге жасаған 
жорықтары секілді, қазақтарға жорығы 
XVII ғасырдың 80-ші жылдарынан бастала-
ды. Бұл жорықтар жазба деректерде к�рініс 
береді.

Ал жазба деректерге енбей қалған 
қазақ-жоңғар қарым-қатынас ын дағы 
қарама-қарсы жорықтарды ауыз әде  -
биетінде  жыр-дастан,  аңыз-әңгіме 
түрлерінде сақталған деуге болады. Қазақ 
Елі үшін �те ауыр болған «белгісіз жыл-
дар» кезеңінде орталық мемлекеттік билік 
әл сіреп, �зінің негізгі міндеттерінің бірі – 
елді, жерді қорғау мен оны ұйымдастыруды 
жүзеге асыра алмайды. Тақтан үміттенген 
сұлтандар арасында билік үшін күрестер 
�рбіп негізгі міндетті орындауға мүмкін-
дік бермейді. Міне, осы тұста ел намысын 
халықтың бел ортасынан шыққан батыр-
лар ғана қорғауға шығып, мемлекеттің 
ең басты міндеттерін орындауды �з 
қолдарына алады. Қазақтың басқа да 
батыр ларымен бірге дәл осы кезеңде 
Қарасай батыр да ел мен жерді қорғауды 
ұйым дастыруға, оған басшылық жасауға 
белсене араласады. Батырдың жоңғар 
шап қыншылығына қарсы күресі кейінгі 
ұрпаққа жыр-дастандар түрінде жетеді. 
Батырдың к�п ерлігінің бірі «Қарасай ба-
тыр» жырында былайша жырланады: 

«...Қазақ елі ертеде болыпты кез,
Жазуда жоқ, халқымда айтылған с�з.
Қалың жоңғар шығыстан 

қаптап келген,
Болыпты ел күйзелген бір қиын кез.
...Қыл бұрау сап қинады батырларды,
Қорлады жас қыздар мен қатындарды.
Жақсының жағасына қолын салып,
Алдына сап айдады ақындарды.

Жоңғарлар туған жерге ойран салып, 
Ер азамат жол таппай қатты састы.
Тепкісіне шыдамай ата жаудың,
Қаратауды бетке алып елім қашты.

Қарасай халқы үшін атқа мінді,
Шыдамай жауыздыққа неше түрлі.
Ұл мен қыз тұтқындағы зар жылайды,
Жамандыққа бет алған жаудың түрі.

Қарасай ұран салды �з атынан,
Дұшпаны қарсыласқан болғандай таң.
Қазақтың жалпақ жатқан кең даласы
Батырдың қуанғандай қайратынан.

Қарасай кісі салып ел жинады,
Қорлыққа қарсы тұрар қол жинады.
«Ер кегі – елдің кегі болған кезі,
Халқының құрбаны бол» деп жинады.

Жауынан құтылатын мезгіл жетті,
Басуы оңай емес шыққан �ртті. 
Жылында мың алты жүз алпысыншы,
Қарасай даңқы шықты құдіретті. 

Үлкен ұран Қарасай әуел бастан.
Содан бері Қарасай даңқы асқан,
Оған ерген ерлердің батырлығын 
Ақын-жырау келеді етіп дастан...». 
Жырдан к�ріп отырғанымыздай, 

 баяндалатын оқиға 1660 жылға сәйкес кеп 
тұр. Бұл – Қазақ хандығындағы «белгісіз 
жылдар» кезеңі. Мемлекет �з міндетін 
атқара алмаған кезде батырлардың ел 
қорғау ісін қолына алған кезі. Жыр-
да Қарасай батырдың бір ғана ерлігі 
ж�нінде баяндалады. Айтылмай қалған 
ерліктері қаншама! Тәуке хан таққа 
отырып, билікті қолына алғанға дейін 
Қарасайдай батырлардың арқасында ғана 
Қазақ Елінің тұтастығы мен азаттығы 
сақталып қалды.

Жоғарыда айтылған ойымызды қорыта 
келе, Қарасай батырдың �мір сүрген зама-
ны хандық дәуірдің ең бір ауыр кезеңдеріне 
сай келеді. Батырдың за маны қаншама 
күрделі, қайшылықты болса да, елге қорған 
болған тұлғалардың арқа сында қазақ 
елі �зінің жоңғарларға қарсы күресінде 
дербестігін сақтап қалады. Қазіргі ұрпақ 
осындай тарихи тұлғаларды танып-біліп, 
ертеңгі ұрпаққа жеткісе, онда Мәңгілік 
Елдің басты шарты орындалғаны! 

Берекет КBРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің профессоры,

тарих ғылымының докторы 

К�рнекі сурет

Маңғыстау облыстық «Қазақ тілі» қоғамы к�п 
жыл дан бері жастар арасында шығарма жазу-
дан байқау �ткізіп тұруды дәстүрге айналдырып 
келеді. Мақсаты – Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» ұлт-
тық идеясы, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары мен 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдар ла-
малық мақаласының идеяларын жүзеге асыру. 

Биылғы байқау Елбасы Н.Назарбаевтың еңбек -
тері, Абайдың �леңдері мен қарас�здерінің тағы-
лымы, халық жазушысы @.Кекілбаевтың шығар-
ма  шылығы және қазақтың салт-дәстүрі сынды т�рт 
тақырыптық бағыт бойынша �тті. Байқауға облыс-
тың барлық аудан-қалаларындағы мектеп оқушы-
лары мен колледж студенттерінен 144 жұмыс түскен. 
Қазылар алқасы үздік деп тапқан 20 жұмыс жүлделі 
орын иеленді.

Ұлттық құндылықтарды ұлықтауға арналған 

шығарма жазу сайысының жеңімпаздарын марапаттау 
салтанаты Ақтау қаласындағы «Достық» үйінде �тті. 
Шараны облыстық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық 
бірлестігінің т�рағасы, жазушы Б.Т�леуғалиев ашты. 
Ол бұл байқаудың мақсаты мен маңызына тоқталып, 
жылдан-жылға байқауға қатысушылардың саны ар-
тып, жұмыстардың сапасы да жақсарғанын, алдағы 
уақытта шараның тақырыптары мен форматының 
�згеруі мүмкін екенін атап �тті. 

Жиында с�з алған Маңғыстау облысы әкімінің 
орынбасары Р.К.Сакеев облыстық «Қазақ тілі» қо-
ғамының жүргізіп отырған игі жұмыстарына риза-
шы лығын білдірді. 

Байқау  қорытындысы бойынша Елбасы 
Н.Назарбаев тың еңбектері туралы шығарма жазудан 
І орынды – М.Елеуова (Бейнеу ауданы, Үстірт орта 
мектебі), ІІ орынды – А.Мұрат (Түпқараған ауданы, 
Е.Qмірбаев орта мектебі), ІІІ орынды А.Жәдігерова 
(Бейнеу ауданы, Күйкен орта мектебі) иеленді. 

@.Кекілбаев шығармашылығына арналған шы-
ғар  малар бойынша І орын – М.Рахимова (Маң ғыстау 
ауданы, №7 мектеп-лицей), ІІ орын – А.Сағын баева 
(Мұнайлы ауданы, №12 орта мектеп), ІІІ орын 
Ш.Алдабергеноваға (Маңғыстау ауданы, Шетпе 
лицейі) бұйырды. Абай шығармашылығына арналған 
шығарма лар дан І орынды – А.Ақыл (Түпқараған 
ауданы, Ақшұқыр мектеп-лицейі), ІІ орынды – 
С.Самал (Ақтау қаласы, М.@уезов атындағы №20 
орта мектеп), ІІІ орынды – М.Таңатарова (Бейнеу 
ауданы, Бейнеу гимназиясы) иеленді. Қазақтың 
салт-дәстүріне арналған шығармалар бойынша І 
орын – А.Қосайға (Қарағия ауданы, Аққұдық негізгі 
мектебі), ІІ орын – Г.Шамунға (Қарағия ауданы, 
Аққұдық негізгі мектебі), ІІІ орын – Г.Тұрарбекке 
(Маң ғыс тау ауданы, С.Жанғабылов орта мектебі) 
табысталды. 

Bділет ҚАБЫЛОВ

Үздік шығармалар анықталды
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«АБАЙ» АУДАРМАСЫ 
ҚАЛАЙ БАСТАЛДЫ?

Қазақ суреткеріне алғаш к�мек қолын 
созған ғалым Темірғали Нұртазин болды. 
Сол уақытқа дейін ол білімді кісі бо-
лып есептелетін. Ол Петропавлда татар 
медресесі мен орыс мектебін тамамдаған 
еді. Қазақша және орысша екі тілді еркін 
меңгеріп, сондай-ақ кедей шаруадан 
шыққандықтан (май айыратын зауытта 
еңбек етті) партияның Петропавлдағы уко-
мында лауазымы тез к�теріліп, маңызды 
қызмет атқаруға сұранып тұрған болатын. 

Нұртазин мансабының шыңы 1936 
жылы жазда Ленинград журналистика 
институтын бітіріп, Қарағандыдағы қазақ 
тілінде шығатын облыстық газетке ре-
дактор етіп бекіткен кезге сәйкес келеді. 
Шамамен сол уақытта орыс классика-
сын аудара бастайды. Бірақ 1937 жылғы 
28 тамызда оны әкетуге келді. Нақты 
не үшін айыпталғанын әлі күнге дейін 
маған анықтаудың сәті түскен жоқ. Тек, 
білетінім, Нұртазин 1938 жылы 1 наурызда 
10 жылға жазасын лагерьде �теуге кесілді. 
Оққағары бар екен, 1942 жылы абақтыдан 
ерте босап шығады. Алдымен бір ауыл 
мектебінде ұстаздық етуге рұқсат етті. Одан 
соң Алматы институтында сабақ беруге де 
рақым жасалды. Айдаудан шыға салысы-
мен қатты мұқтаждық к�рген Нұртазин 
қандай жұмыспен болсын айналысуға 
мәжбүр еді. @уезовтің «Абайын» аударуға 
шексіз ризалығы түсінікті. К�п ұзамай 
Нұртазин тоқтап қалды. Жұмысы жүрмеді. 
Шынтуайтында, істеген жұмысы к�ңіл 
к�ншітпейтін. Нұртазин бар болғаны 
жолма-жол аударма жасап, толық 
аударуға шамасы келмеді.

«АБАЙДЫҢ» ҚАЗАҚШАСЫ 
НЕМЕСЕ МBСКЕУДІҢ 

ТОҢТЕРІСТІГІ

«Абайдың» бірінші кітабы ана 
тілінде 1942 жылы жарық к�рді. 
Оның бір данасын әдеби шенеу нік-
тердің біреуі Мәс кеудегі Жазушылар 
одағына жіберуге асық ты. Десе де, ондағы 
әдебисардарлар қа зақша қақ пайтын. Ішкі 
тұтынуға пай да лануға Разия Файызоваға 
пікір айтуға берді. Ол әйелдің тағдыры оңай 
емес еді. Ол ерте күйеуге шықты. Оның 
таңдауы әзер байжан әдебиеттанушысы 
Мамед Кязим Алекбероғлы Алекберуге 
түскен болатын. Бұл оқымысты Мәскеудегі 
қызыл профессура институтын бітірген соң 
@зербайжан Жазушылар одағын басқарып, 
соңынан Бакудағы к�птеген басылымға 
редактор болып, 1938 жылы қуғындалып, 
атылып кеткен еді. Сол кезде Файызованы 
кім құтқарғанын анықтау әзірше мүм  кін 
бол май тұр. Тек, белгілісі, кейбір сурет-
тер де татар әдебиетінің тәржімашысы 
бол ғысы келіп, Ғалымжан Ибрагимов пен 
Гумер Баширов романдарын қотаруға күш 
салды. 

«Абайдың» бірінші тарауын оқып,  
Файызова @уезов к�п жағдайда тарихи 
ақи қат тан аулақ кеткен деген қорытындыға 
келді. Qз рецензиясында ол былай деп 
тұжырды: 

«Абайдың орыс мәдениетін қабыл дауына 
айнала қоршаған ақиқат, тарихи мүмкіндік 
емес, түйсік итер мелейді. Автордың басты 
кемшілігі осында, сол себепті Абай бейнесі 
ойдан құрастырылып, боскетік болып шық-
қан» (РГАЛИ, ф.631, оп.д. 820, д.5).

Файызованың пікірінше, @уезов-
тің романы сәтсіз. «Роман, – деп жазды 
ол, – �мірбаяндық сипат алады және де ол 
қамтыған сол кездің айқын әлеуметтік-
тарихи суреттері жоқ» (РГАЛИ. 631 ф. 
оп.6, д.820, 8 б.).

Файызованың тоқтамы мынадай: 
«Роман әлі аяқталған жоқ. *уезов екінші 

кітабын жазу үстінде. Бәлкім, онда Абай 
бұдан да сәтті шығатын шығар. Бірінші 
б�лімде оның бейнесі біршама нығайды, бірақ 
қан жүгірмей тұр» (РГАЛИ. 631 ф. оп.6, 
д.820, 8 б).

Алайда @уезовтің отанында Абай-
ды басқаша бағалады. Қаңтарда �ткен 
Қазақстан Жазушылар одағының пле-
нумында бұл романды осы заманғы 
қазақ әдебиетінде бірінші орынға қойды. 
@уезовтің туындысы республика ОК, со-
нымен қатар Қазақ КСР Кеңхалқомында 
да құпталды. Жергілікті басшылардың 
@уезовті Сталиндік сыйлыққа ұсыну ойы 
пайда болғаны жайдан-жай емес. Рас, 
Сталиндік сыйлық бойынша комитеттің 
әдебиет  секциясы (онда сол кезде 
А.Н.Толстой, А.Е.Корнейчук пен А.С.Гурвич 
бар еді) 1943 жылы 2 наурызда �ткен оты-
рыста проза, роман саласында қазақ авто-
рының кандидатурасын шығарманың 
т�менгі к�ркемдік деңгейі мен идеялық 
әлсіздігі үшін емес, пәруайсыздық салда-
рынан ысырып тастады.

Секцияның қарарында: «...Мұхтар 
*уезовтің «Абай» романы мен Айбектің 
«Науайы» романы танысу үшін Сталин 
сый лығы комитетіне дер кезінде берілмеді» 
деп келтірді (РГАЛИ, ф.2073, оп.1, д.7, 78 
б.).  С�йтсе де, егер «Абайды» ұсынғандар 
жағы дер уақытында к�рсетілген мерзімге 
үлгергенмен @уезовтің Сталиндік сыйлық 
алуға шын мәнінде мүмкіндігі жоқ еді. Сол 
сәтте де, одан кейін де бәрі аударманың 
жоқтығына тірелер еді.

«АБАЙДЫ» АУДАРУДАҒЫ 
НИКОЛЬСКАЯНЫҢ ҮЛЕСІ 

1943 жылы Анна Никольскаяның 
Ал ма тыға оралуымен ұзақ шешілмеген 
«Абай ды» аудару мәселесі �лі нүктеден 
қозға ла бастады. 

шешімді роман авторы емес, жоғарғы 
жақ қабылдағандай. Соған ұқсайды. Бұл 
тарихқа Истрина кездейсоқ тап болды. 
Ол – ғұмыр бойы орта ғасырдағы орыс 
тілімен айналысып келе жатқан жан. 
Соғыс басталғанда оны Қазақстанға қоныс 
аудартты. Бәлкім, әлдекім Алматыға кел-
ген зерттеуші жергілікті жағдайға тастай 
батып, судай сіңеді деп ойлаған шығар. 
Егер Истрина бұл салада бір нәрсе тын-
дырса, ол – парызын �теу мақсатында 
туған талап. «Абай» аудармасының редак-
циялануына бар күш-жігерін жұмсамағаны 
түсінікті. Мүмкін, мәтінде бәзбір тұстарды 
түзеген болар, нақты ешнәрсені қайта жа-
зып шыққан жоқ. 

Мүсіреповтің қайталап айтайын, бұған 
дейін соңына қалбыр байланып жүрді. 
«Абайдың» аудармасын редакциялауға 
оның тартылуы �з бағыт-бағдарын 
түзеп алу болуы мүмкін. Qйткені @уезов 
ол кезде Қазақстан басшылығынан 
толық қолдау тауып жүр еді. Демек, ол 
арқылы жағдайын түзеп алуға болатын. 
С�йтсе де, Мүсірепов «Абай» аудар-
масын қалай жақсартып еді, әлі күнге 

бауыр да, сонымен қатар туыс, бауыр. 
«Қодар сенің бауырың болса, бауырың күй-
сін!» деген тіркес бар. Осындай жағдайды 
мүм кіндігінше түпнұсқаның табиғатына 
орай әркім әрқалай шешеді («Простор», 1967 
ж. №7).

АБАЙДАН АУЫТҚУ

Бұл жерде @уезов к�п суреткердей әл-
сін-әлсін �зінің басты кітабынан ауыт қып 
басқа ойлардың жетегінде жүрді. Кей де 
�стіп ол демалатын. Кей кейде бұған қом-
пиған мемлекеттік тапсырыс та әсер етті. 

Бұндағы қызық не еді? @уезов басқа 
тақырыптар мен кейіпкерлерге ауысқанда, 
ол жаңа жұмысқа Никольская басқа нәр-
сеге алаңдамас үшін �зге аудармашыларды 
іздеді. Мынандай мысал келтірейін. Соғыс 
жүріп жатқанда @уезовтың ойына қып шақ 
руының жас батыры Қобыланды ж�нінде 
пьеса жазу ойы келді. Нәтижесінде дүниеге 
сегіз суретті интермедиясымен үлкен драма 
келді. Бұл жоғарғы орындарды қы зықтыра 
бастады. Шынында да, олар ав тордан айту-
лы �згерістер жасауды талап етті. 

Сонымен, @уезов «Қара қыпшақ 
Қобыландыны» жазу  үст інде  жаңа 
жұмысқа Никольскаяны жегуді ойлаған 
да жоқ. Никольская «Абайдан» басқаға 

мойын бұрмауы керек еді. Пьеса-
ны аударуды жазушы �зіне Руст 
атты бүркеншік лайықты к�рген 

 Екатерина Тарловскаядан �тінді. 
«Қымбатты Екатерина Александровна! 

– деп қиылды @уезов Тарловскаядан 1944 
жылғы 16 ақпанда. – Сізге «Қобыландының» 
соңғы нұсқасын жіберіп отырмын. Бұнда ОК 
жасаған бүкіл ескертпелері ескерілген. Бұл 
соңғы нұсқа Алматыда оқылып, қазіргі күнде 
қойылымға әзірлену үстінде. Түзету к�п бол-

Еске салайын: Бұл әйел 1937 жылдың 
аяғынан бастап Солтүстік Оралда жазасын 
�теп жатқан болатын. Бес жылдан астам 
уақытта ол сыр беріп, ажал шыңырауының 
алдында тұрғандай еді. Оның ауыр хал-
жағдайын ескеріп, лагерь басшылары бей-
шара әйелді мүсіркеп, жазасының қалған 
мерзімін �теуге Қазақстанға жібереді. Шы-
нында, Алматыда Никольскаяға ешқандай 
баспана берілмеді. Ол қала маңына баруға 
мәжбүр болып, Тастақтағы бір жерт�леде 
пәтерде тұруға мүкіндік алды. 

Ескі танысының қайта оралғанын 
естіп, @уезов Никольскаяны іздеуге 
жүгірді. Кешегі тұтқынды Нұртазин аудар-
масын, «Абайдың» тың тәржімасын қайта 
қарауға к�ндіруге ұзақ уақыт кеткен жоқ. 

1967 жылдың �зінде Никольская @уезов 
кітаптарын аударудағы еңбегі  туралы ай-
тып берген еді: «К�бірек «алтыншы сезім» 
деп аталатын ұғымды пайдалануға тура 
келді, әсіресе ой негізіне және шығарма 
тұңғиығына бойлап, автор бейнешілдігіне ет 
үйренгенде нұсқа үстінен түсетін... Бір рет 
мен де тығырыққа тірелдім. Жолма-жол 
аудармада: «Оларды ойлағанда (қаршадай 
немерелер туралы) менің ұйқым шайдай 
пышырайды» дегенді оқыдым (Түсіндірмеде 
бұл қазақ тіркесі екені айтылады. Орыс 

1944 жылдың мамыры соңында Қазақ 
КСР Халық комиссарлары кеңесі т�ра-
ғасының орынбасары И.Тәжиев Сталин 
сыйлығы бойынша комитеттің т�рағасы 
Москвинге хат жолдады: 

«Қазақ КСР Халком кеңесі т�рағасы 
ж.Оңдасынов атына 23 мамыр 1944 жылғы 
жолдаған Мұхтар *уезовтің «Абай» ро-
манына қатысты Сталин Комитетінің 
күзді күнгі сессиясының отырысы романның 
орысша аудармасы жоқтығына  байланысты 
кейінге қалдырылуына қосымша роман тура-
лы мәліметтер мен оның авторы жайында 
тоқетер тұжырыммен қоса ж. *уезовтің 
романының аудармасы мен аталмыш 
шығарманың сипаттамасы жіберіліп отыр» 
(РГАЛИ, ф.2073, оп. 3, д.15, 15 б). 

Тәжиев �з хатына қосып, @уезов пен 
оның романы туралы КСРО Ғылым ака-
демиясы қазақ б�лімшесінің, Қазақстан 
Жазу шылар одағының пікірлерін, Ғабит 
Мү сіреповтің толық рецензиясын салып 
жіберді. «(@уезов) кітабының к�ркемдік 
құндылығы мен тиянақтылығы, – деді 
КФАН-ның Тіл, әдебиет пен тарих инс-
титутының директоры филология ғылы-

жоқ дейміз бе? Бұл дүдәмалдар романды 
талқылауды келер жылға қалдырып, толық 
аудармасын талап етуге тура келді» (РГА-
ЛИ, ф.2073, оп. 1, д.75 б). 

Мәскеудің әдеби сардарлары «Абай-
дың» толық тәржімасын білмеуі кәдік. 

@ у е з о в т і  С т а л и н д і к  с ы й л ы қ қ а 
кезекті ұсынудағы бұл сәтсіздік Қазақ-
стан шенеуніктерін ойға қалдырды. Олар 
жалғыз партия қаулы сының к�шірмесімен 
іс бітпейтінін түсінді. Күшті артдайындық 
қажет еді. Іле-шала «Абайдың» бірінші 
кітабын Алматыда кеңінен талқылауды 
да ұйымдастыруы кездейсоқ емес. Бұл 
шараға олар партия қолжаулықтарын, 
министрлерді, академиктерді және әрине, 
жергілікті әдебиетшілерді шақырды. 

1937 жылы қуғындағы Майлинді 
қорғап шыр-пыр болып, сол үшін қалыс 
жүрген Ғабит Мүсірепов уәжді жарқын 
с�здің бірін айтты. Ол: «Абай» шындықты 
бейнелеген бірінші ұлттық роман және онда 
қазақ халқының нағыз бейнесі к�рінеді» деді 
(РГАЛИ, ф.2073, оп.3, д.9, 49 б.). 

Жұртшылық үшін Анна Никольс кая-
ның с�зі де т�беден түскен жай болды. 

тілінде оған мағыналас с�з табылмады). Дәл 
бұл күйінде оларды қалдыруға болмайтыны 
түсінікті. Орыс оқырманына басыбайлы 
түсінікті болу үшін, мәселен, қатты шайдан 
кейін ұйқы быт-шыт болды немесе басқаша 
ұғымды қолдануға тырысамын. Авторға 
бардым. Ол менің с�йлемдерімді шұбалаңқы 
әрі теңеуден алыстататын адымдар деп 
жаратпай тастады. Ақырында ол басқа 
шайсыз теңеу тауып берді, �йткені ол орыс 
оқырманына бұрыс жететін еді... ...Басқа 
мысал: жолма-жол аудармада Құнанбай 
жас әйелінің к�зінше ақылды, науша жігіт 
Базаралыны мақтайды. «Оған к�ңілі толып, 
сонымен қоса қызғанғаны к�рініп тұр...» 
Сосын одан әрі : «Нұрғаным (Құнанбайдың 
әйелі) Құнанбайды ықыластана тыңдады... 
Ол ыңғайсыздықты сырып тастап, махаб-
батты қабыл алды». 

Автор не айтқысы келді? Алтыншы 
сезім бұл тұста параллелизм болатынын 
аңғартады: Құнанбай риза және қызғанышы 
оянады – екі түсінік. Нұрғаным болса 
ыңғайсыздықты жеңіп, сүйіспеншілікке 
ырық берді. Бұл тұста қос с�з ойнауы тиіс 
екені айқын. Түпнұсқаға жүгіндім. Бір ора-
лымда барлық күрделілікті тілмен айқындап 
беру маған ауыр екені аян. Мен мейлі әртүрлі 
грамматикалық пішінде болса да екі рет 
қайталанатын қос с�зді іздеймін. Табыла 
кетті: бұл етістіктер қызғану мен қызығу. 
Бәрі �з орнына қойылды: Құнанбай ырза бол-
ды әрі қызғанды: Нұрғаным ыңғайсыздықты 
қойып, сүйіспеншілікке бет бұрды. Аудар-
мада тек етістіктердің фонетикалық 
ұқсастығы сақталмағандай... Қазақ тілінде 
к�п мағыналы ауыспалы с�здер к�п. К�п 
жағдайда бұдан құтылуға болады. Жолма-
жол аударманы құрастырушы мағыналардың 
арасында таңдау жасап, қажетті с�з 
қояды. Ал бір нысанға қатысты сол бір 
тіркесте бір с�здің екі мағынасы айтылып 
тұрса қайтеді. Мәселен, жорға с�зі – тай-
палма жорға да, сонымен қатар мәмлегер, 
с�з тапқыш, қуақы адам. Осы қасиеттерге 
ие Жұмабай ж�ніндегі тіркес бар, оған 
әрқашан мәмле жүргізу тапсырылады. Ол 
осындай тапсырмамен аттанады: «Жорға 
Жұмабай �з жорғасында қатып қалыпты, 
онымен тұтасып кеткен сықылды. Иә, 
Жұмабай нағыз жорға еді!»

Тағы бір мысал: бауыр деген с�з – ет 

АРАСАТ
пен ҒАРАСАТ

маса да, айтарлықтай. Сізге бұл түзетулер 
к�п болмағандықтан қосымша істеудің 
қажеті жоқ, «Сәбитті» Мәскеу кезінде 
барған бас паға �ткізу үшін оны тез істеу 
қажет болып тұр. *рине, мен Сізден Сәбит 
кеткенше емес, одан әлдеқайда ертерек жа-
сауды �тінер едім. Пьеса біздің онкүндікке 
дейін жарық к�ргені абзал. Жылдам баса 
алар ма екен? Тұсаулау барлық жерде бірдей 
белгілі. Егер Марк Аркадьевич мүмкіндік тап-
са, сонда бастырғаны мақұл, бірақ ол жағын 
шешу (белгісіз) Сізге айқын болғандықтан 
�з ұй ғарымыңызға байланысты шығар. Тек 
шықса болды, оның тоқтап қалуы маған 
тіре леді. Ұзақ уақыт түзеуге мойным жар 
бермеді. Енді, Сәбит Сіздің аударманы аяқ-
тауыңыз бен (белгісіз) сол шешіммен жарық 
к�ргізуге міндетті (белгісіз), �йткені бәрі 
�з қолыңызда. Тек жолма-жол аударманы 
ғана жібердім. *лбетте, мәтін Сізде бар. 
Бір нәрсені ескеріңіз – бұл (белгісіз) жайын да 
Сіздің жұмыс басталмай тұрып айтып едім 
ғой. Театр үшін пьесаның тілі мен жыры 
жеңіл болуы шарт. Бұндағы орыс театры 
Сіздің соңғы аудармаңызды күтіп отыр, 
бітірісімен бір данасын маған салып жібер-
сеңіз. Мені Марк Аркадьевичке ай тыңыз. 
Үйімде кішкентай бар. В.Н. екінші ұл тап-
ты, оның есімі ағасы Елдарға ұқсас – Ернар. 

Сізге Валентина Николаевна (белгісіз) 
сәлем жолдап жатыр. Қолыңызды құшыр-
ла на қысып.

Мұхтар.
Алматы, Калинин 63, пәтер 29.
16/І. 44 ж.» (РГЛИ, ф.2180, оп 1, д. 321, 

пл. 1, 1 ст).
Қосайын. @уезов 1944 жылы қаңтардың 

ая ғында Ташкентте ашылатын Орта Азия 
мен Қазақстан Республикаларының музы-
калық онкүндігіне орай асықты. 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ НЕГЕ 
BУЕЗОВКЕ ҚАРСЫ ШЫҚТЫ?

1944 жылдың басында Қазақстан 
басшылығы @уезовтің ығына жығылуды 
ұйғарды. 15 ақпанда республика халық 
комиссарлар Кеңесі  мен Қазақстан 
большевиктері Компартиясының Орталық 
Комитеті  жазушыны басшылардың 
пікірінше Лениндік сыйлық алуға лайықты, 
Қазақстанның �ткені туралы моногра-
фия жазған оқымыстылар тобына қосты. 
Басшы мекемелер қаулысының жұрнағы 
сақталыпты. Онда: «Қазақ КСР ертеден 
бүгінге дейінгі тарихын» құрастыруға 
белсенді қатысқаны үшін Кеңес Жазушы-
лар одағының мүшесі М.@уезовті ұсыну 
туралы хабарланыпты. (РГАЛИ, ф.2073, 
оп. 3, д.8, 25 б.). 

Сонымен бірге Қазақстан шенеуніктері 
Сталиндік сыйлыққа @уезовтің «Абай» ро-
манын сәл-пәл іркіліп, ұсына жаздады. Дей 
тұрса да, Мәскеуде оның кандидатурасын 
Алексей Толстой қоспай тастады. 

«Бұны («Абай» романы мағынасында) 
келер жыл үлесіне қалдыруға шешім қабыл-
данды, – деді Толстой әріптес теріне 1944 
жылғы 9 наурызда. – Біздің қолымызда тек 
екі тараудың жолма-жол аудармасы ғана 
бар. Егер комитетке бұл кандидатураны 
ұсынсақ үкіметте: «Аудармасы қайда?» деп 
сұрамай ма? Біз барлық еңбек тің тәржімасы 

«Кітап «Абай» атын алған, – деп 
атап к�рсетті зерттеуші. – Бұл Абай-
дан да үлкен дер едім. Бұл – нағыз қаны 
тамып тұрған дәуірнама, ХІХ ғасырдың 
үшінші жартысындағы Қазақстан тура-
лы кітап, тарихшы мен этнограф және 
әдебиеттанушы мен психолог қызғылықты 
мағлұматтар табатын кітап. Оның 
кіндігінде – �сіп бара жатқан Абай.

Мен сүйікті перзентін сеніп тапсырғаны 
үшін авторға алғыс айтқым келеді . 
Кішкентай Кәмшаттың түбіне жететін 
Б�жей болмаспын. Менің жұмысыма үнемі 
назар аударып, к�мек қолын созғаны және 
сонымен қатар Қазақстан туралы ғажайып 
һәм құнды қасиеттер танытқан кітап үшін 
ризашылығымды білдірсем деймін». 

Бұл талқыдан кейін @уезов КСРО 
Ғылым академиясы қазақ б�лім шесінің 
(КАФН) т�рағасы геолог Сәтбаевтың 
қолдауына дәмеленді. Бұл тұста да оған 
Никольскаяның к�мегі қажет болды.

«Қымбатты Анна Борисовна! - деп жаз-
ды @уезов аудармашысына. – Машинистка 
Г.Ев.-пен бәрі келісілді, ол ақшаны 29 сенбі 
күні алған болатын. 2 кг қағаз жіберуді 
дүйсенбі күні таңертең Nтесов уәде етті. 
Сізге тексерсеңіз артықтық етпейді. Г.Евг. 
КФАН-дағы Сауранбаев немесе Сүлейменов 
т�лейді. Басылғаннан кейін бір данасын 
(ең жақсысын) оған сіздің лебізіңізбен 
(талқылаудағы с�зіңізбен) тапсыру келісілді. 
Ол үшін бұнда менің келгенімше романды 
машинистка теріп үлгерсе, анау Сәтбаевқа 
беретін бір дананың дұрыс түптелгені жақсы 
болар еді. Дерматинде түптеуді музейдегі 
біздің үйде тұратын Жиреншин орындауға 
уағда берді. Оған дейін, бәлкім, �зім де кіріп 
қалармын, онда онымен жолықтырамын. 
*зірше табыс тілеймін.

Құрметпен Мұхтар *уезов.

P.S.  Анна Борисовна,  менің Сізге 
үлкен �тінішім бар. Мен Сізге сценарий-
ден екі шағын үзінді қалдырып кеттім: 
К�кбайдың �леңдері мен Баймағамбеттің 
ертегісі. Ғафу етіп, оларды осы жолма-жол 
 аудармадан тәржімаласаңыз, әсіресе кино 
қызметкерлеріне керек болып тұр. К�кбайдың 
�леңдері фильмнің соңы: оны ілкіалды нату-
рада түсіреді. Баймағамбеттің ертегісі – ол 
проза, әрлеуіңізді �тінемін. Олар аяқталып, 
шығысымен екеуін де Ефим Ефимович Аронға 
басылып берілсе нұр үстіне нұр.

Оның П.Ж. :  Мәдениет үй і ,  Абай 
фильмінің тобы, Аронды сұрау керек...»

Айналып келгенде, «Абай» Сәтбаевқа 
ұнаған. Ықпалды геолог @уезовке Мәс-
кеуде қуатты қолдау ұйымдастыруға уәде 
етті деседі.

ҚАЗАҚСТАН 
ШЕНЕУНІКТЕРІНІҢ 

МBСКЕУГЕ ШАБУЫЛЫ

Күшті артдайындықты кейін, мен 1944 
жылғы 15 мамырда �ткізілген «Абайдың» 
Алматыдағы талқылауын айтып отырмын. 
Қазақстан атқа мі нерлері �здеріне сәйкес 
құ рылым дар дың @уезовті Сталиндік сый-
лыққа ұсыну мәселесіне қайта оралуына 
сенім артып, Мәскеуге қысым жасай ба-
стады. 

мының докторы Н.Сауранбаев. – оның 
түзілісімен баурайды, тіпті ол б�лінетін 
тараулардың тосындығы да тартымды» 
(РГАЛИ. ф.2073, оп. 3, д.9, 25 б). «Абай» 
романының құндылығы тек идеясында 
емес екеніне Сауранбаев айрықша тоқта-
лады. «Кітаптың бір тақырыбы – оның 
�зекті б�лігінде жатыр, яғни Абайда – 
маха батта, бұл тақырыпта романның 
жоғар ғы лиризмі, оның жұмсақ романти-
касы шоғырланған» (РГАЛИ, ф.2073, оп.3, 
д.9, 24 б.).  Академиялық институт дирек-
то  ры ның негізгі тұжырымына қарағанда, 
@уезов �зінше бір к�ркем энциклопедия 
туғызған. 

«...Абайдың �мірбаяны �з маңыз ды-
лығымен кітапта басым түсіп жатқан жоқ, 
– деп баса к�рсетті Сауранбаев. – Халық 
үшін, халық жүрегінде �мір сүрген Абай ел 
дәуірін бойына сіңіріп, бұл кітапта барынша 
толығымен дәуір мен халық �зінше к�рініс 
тауып, жүз жылдан кейін оның күндерінің 
к�ркемдік шежіресі жасалады. Бұл – ХІХ 
ғасырдың орта шеніндегі қазақ даласының 
шын мәніндегі к�ркем энциклопедиясы. 
Зарзаман аталған кезеңнің шығармада 
халықтың бар тұрмысы, оның кезінде қанды 
оқиғаларға ұласқан рулық және отбасылық 
күрделі қарым-қатынасы барынша к�рінеді» 
(РАГЛИ, ф.2073, оп. 3, д.9, 17б). 

Qкінішке қарай, мұрағатта Мәскеуге 
Тәжиев жіберген топтама құжаттар арасын-
да «Абайдың» аудармасы болмай шықты. 
Сталиндік сыйлық комитетіне Қазақстан 
шенеуніктері қай нұсқаны ұсынғаны 
айқындалмай қалды. Никольскаяның 
мәтіні ме, жоқ басқа аудармашылардың 
қолжазбасы ма?

«АБАЙ» АУДАРМАСЫНЫҢ 
ЖАҢА РЕДАКТОРЛАРЫНЫҢ 

ПАЙДА БОЛУЫ

1944 жылы к�ктемнің басында, не 
аяғында Сталин сыйлығы бойынша 
 Комитетке түскен «Абай» аудармасының 
бұл нұсқасы әлдебір жерінен мәскеуліктерді 
қанағаттандырмаған шығар дегенге негіз 
бар. Қазақстан әріптестеріне одан әрі 
жұмысты аударуға атақты филологтардың 
бірін тартуға әлдекімнің кеңес беруі де 
кәдік. 

Солай ма, жоқ басқалай ма, к�п ұзамай 
бұрынғы жаңа аудармашылар қол қойған 
«Абай» аудармасының нұсқасы пайда 
болды. Рас, әзір мен мұрағаттан әлгі қол-
жаз баның �зін емес, оған жасалған ойқо-
суларды таптым. Міне, соның бірінде мы-
нандай пікір бар:

«Мұхтар *уезов.  Тарихи роман. І 
кітап. Аудармашылары Никольская мен 
Т.Нұртазин. Редакциясын басқарғандар 
Е.С.Истрина мен Ғ.Мүсірепов. Қолжазбаға 
Ғылым академиясы қазақ б�лімшесінің (Каз 
ФИН) тіл мен әдебиет институтының 
 сипаттамасы (алғы с�з) тіркелген (593-ХІҮ 
бет (30 авт. баспатабақ)» (РГАЛИ, ф.631, 
оп. 6, д.820, 12 б.). 

К�ріп отырғанымыздай, «Абайды» 
аудару ісіне Истрина мен Мүсіреповтің 
қосылғаны байқалады. Бұл кімнің ұсынысы 
болды екен: @уезовтің бе, әлде респу-
блика басшылығының ба? @йткенмен, 

бұл жұмбақ күйі қалып отыр. Бұл тұста 
мынандай сәт атап �тілуі тиіс. Кейіннен 
«Абайдың» тәржімашысы ретінде Истрина 
да, Мүсірепов те аталмайды. Неге? Бұл 
адамдардың сыпайылығынан ба? Немесе 
олардың «Абай» аудармасына тікелей 
қатыспағандығының себебінен шығар. 
Бәрінен де шенеуніктер 1944 жылы тек 
қана Истрина мен Мүсірепов есімдерін �з 
мақсаттарына пайдаланды. 

ТЫҢ ТҰЖЫРЫМДАР

Зады, 1944 жылдың аяғына таман 
әдеби басшыларға @уезовтің романына 
тың тұжырымдар керек болған сыңайлы. 
Бәлкім, бұл Қазақстан Халкомының 
әрекетіне қарай жасалғандай. Не болға-
нын к�кейге түйіңіз. Республикалық 
Халком кеңесі жылма-жыл @уезовты Ста-
лин дік сыйлыққа ұсынса да Мәскеу әдеби-
сардариаты қазақ жазушысының романы 
туралы ешнәрсе білген жоқ. Енді, міне, 
әлдекім соған орай анықтамалар береді.

Мұрағаттан 1944 жылдың соңына қарай 
«Абайға» жасалған қос пікірді таптым. 
Бірі С.Евгенов қаламына тән. Евгенов 
деген кім? Ол – КСРО халық тар әдебиеті 
мәселелеріне бас-к�з болып, Жазушылар 
аппаратында ұзақ уақыт қызмет еткен ұсақ 
әдеби кеңсе шенеунігі. «...*уезовтің рома-
ны – қазақ кеңес әдебиетінің талантты 
шығармасы» (РГАЛИ, ф.631, оп.6, д.820, 16 
б.). Шынын айтқанда, Евгеновтің бірнеше 
ескертуі бар екен. Екіншісі – аударма 
сапасы. «Е.С.Истрина мен Г.Мүсіреповтің 
редакторлық басшылығымен А.Никольская 
мен Т.Нұртазиннің аудармасы �те-м�те 
мұқият қосымша редакциялауды қажет 
етеді, – деп қадалды Евгенов. – Ара-ара-
сында аударма оқырманға түпнұсқадағы ой-
ларды жеткізе алмай тұр» (РГАЛИ, ф.631, 
оп.6, д.820, 18 б.). 

 Екінші тұжырымды Евгений Лундберг 
әзірлепті. Ол, с�з жоқ, кәсіпқой еді. @лем 
классикасын тамаша білетін. Оның шым-
шытырық шырғалаң шырмаған �згеше 
саяси �мірбаяны бар еді. Лундбергті к�бісі 
тұрақты түрде бұрынғы эсерлерге жақын 
болғандығы үшін күстәналады. 1938 жылы 
тіпті, эсерлермен бұрынғы байланыста-
ры үшін қамауға да алынды. Дегенмен, 
әлдекімнің есептеуінше, оның ту сыртында 
арнайы қызмет орындары тұрғандықтан-
мыс оған к�п нәрсе кешірілетін. Со-
нымен, ол қазақ әдебиетімен Алматыда 
эвакуацияда болғандықтан, кездейсоқ 
айналысты. Ол @уезовтің кеңқұлашты 
әлеміне толыққанды түрде үңіліп, қазақ 
суреткерінің еңбегін бағалай алатын ба еді? 
Күмәнданамын.

Лундберг «Абайды» Евгеновтен �згеше 
ықылассыз қабылдады. «*уезов сюжетті 
меңгере алмаған, – деп мәлімдеді ол. – 
Бағамдай қарағанда оның романы, тіпті 
т�менгі сатыда тұр» (РГАЛИ, ф.631, оп.6, 
д.820, 72 б.).

Лундбергтің әділетсіздігі түсінікті.

(Жалғасы келесі санда)

Аударған 
Аян НЫСАНАЛИН
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Qткен ғасырдың сексенінші 
ж ы л д а  р ы н ы ң  б а с  ш е н і , 
республикалық жас тар газеті 

«Лениншіл жастың»  насихат б�лімінің 
жетекшісі – Жанболат  Аупбаев. Бастықтар 
шақырғанда я басқа  шаруалар килігіп, 
шығып кеткенде ғана шырылдаған теле-
фон тұтқасын алып, жауап беру міндетіміз 
еді. Дәу де болса сондай сәттің бірі-ау, 
шамасы. «Алло» деп дыбыс қатқанымыз 
сол еді, «Бұл кім?» деген сұраққа б�геліп 
барып аты-ж�німді ұяңдау айтқаным 
есімде. «Qй, сен �зің мықты жазушы 
емессің бе» деген с�зі ойнақылау шықса 
да, әсерінің аңысын баққан тосылы-
сты аңдауын аңдадық. Бір ауыз с�здің 
құдыреті-ай, шіркін, жұртқа таны-
ла бастаған екем-ау деген қуанышқа 
ұқсас пендәуи сезім к�кіректі кернеп 
ала ж�нелді. Жоғары оқу орнын сырттай 
бітіріп, зиялы қауым арасына мезгілінен 
тым кеш қосылған жазғанға «атшу» де-
ген қолдаудың �зі үміт отыңды жан-
дыра түсіп, �ңмеңдеп алға ұмтылуыңа 
себепкер болған екен қазір ойласаң. 
Баққожа Мұқай бұл кезде ел-жұртқа 
кеңінен таныла бастаған жазушы, роман-
повестері оқылымды, пьесалары қазақ 
сахнасынан ары асып, Кеңес Одағының 
түкпір-түкпіріндегі театрларының репер-
туарына еніп, арасында қойылымдарына 
барып-келіп жүрді .  Жазған хатта-
ры мен оқыған шығармалары туралы 
білдірген пікірлерінде Л.Толстой «чувство 
меры» деген с�зді к�бірек қолданып, 
�згеше мән беретіні аңғарылады. Ар-
ұят сыпайылығы мен сынықтығының 
�лшемін м�лшерлейтін осы ұғымға толық 
жауап бере алатын ажар иесі еді Баққожа. 
«Qкпеге қиса да, �лімге қимайды» дегенді 
қазақ атамыз тегіннен тегін айтпаған-ау, 
сірә.

ХХ ғасырдың тоқсаныншы жылдары-
ның бас шенінде «Қазақ тілі» қоғамы 
Алматы облыстық ұйымының құрметті 
т�рағасы Баққожа Мұқай да, орынбасары 
– осы жолдарды жазып отырған пақыр. 
Коммунистік партияның әтуері кетіп, 
қыры сына бастаған шақ. Қазақ тілін 
дамытып, �ркендету шаралары қолға алы-
нып, іске қызу кірісу барысында облыстық 
атқару комитетінің әртүрлі деңгейдегі 
қызметкерлерімен күнара жүздесіп, мәселе 
қоюдан жалықпаймыз. Баққожа тәулік 
бойына әлденеше рет телефон шалып, 
атқару комитеті т�рағасының орынба-
сарына айтатын с�здерімізді алдын-ала 
жұптап беретін әдеті. Арасында �зі келіп, 
тиісті адамдармен жолыққан кезде �зін 
жоғары жақтан келген уәкіл кейпінде 
ұстап, мәселені бірден борандатып әкетпей 
сыздықтата баптап шығарып, мән-жайды 
кеңінен толғап түсіндіре ж�нелетін. @уелі 
жұмыс атқару үшін кеңсе керектігін 
құлаққағыс қылудан бір танған емес. Дау-
сын әсте к�термей үлкен к�здерін таңырқау 
шалыстандыра т�ңкере тастап барып тіктеп 
қадаған кезде жанары әнтек қылиланған 
мезет �ңіне �згеше тартымдылық үйіріліп 
�тетін. Сол уақытта екі шықшытының сәл 
шығыңқылығы аздап сәнін бұзбаса пішін 
үйлесімділігі мінсіз к�рінетін. Кескін-
кейіптердегі құбылыстарды талдаған 
тұжырымдарынан пенделік осалдықтарды 
сезгіштігі аңғарылатын. Адамды ығыр 
ғып жіберетін сәттерін �ршелене �рекпіп, 
дәлелдей бастасаң: «Шапылдама!» дейтін 
сабырлы қалпынан танбастан. @лденеге 
қуанып, сүйінші сұрағандай боп жетіп 
барсаң «Лапылдама!» деп екпініңді дереу 
басып тастайтын. Мезетінде асып-т�гіліп 
қуана қап, лезде сабаңа түсетін мінезіңді 
қалыпқа салатын Баққожа ұстанымы 
біраз еңбек сіңіргенін еріксіз ойлайсың. 
Облыстық атқару комитеті т�рағасының 
қабылдауына кіріп, бір сағаттан астам 
уақыт әңгімелескен еді. Одан арғысы 

к�п есте жоқ, ұмытылған. Бірнеше жыл 
�ткеннен кейін дастарқан басында: 
«Облыстық атқару комитеті т�рағасының 
қабылдауынан шықсам: «Бәке, бір сағаттан 
астам уақытқа орысшаңыз жеткені ме, 
сонда?..» деп мына батыр �рт с�ндіргендей 
ентіккен кейіпте лапылдап тұр». 

«Егер тағдыр онымен табыстырмағанда 
қайтер едім?» деген сұрақ санамды кейде 
сан-саққа жүгіртіп, тап басатын жауап таба 
алмай қиналатыным бар. @кесі Сейдін 
ақсақал қилы кезеңдерді еске алып, шерт-
кен сырлары әлі күнге дейін құлақта.
К�п жылдар ұжымшар т�рағасы қызметін 
атқарғанына қарамай қалбалақ қаққан 
шағын денелі кісі еді. Ораз Жандосовқа 
серік болып біраз ел аралаған кездері 
атақты қайраткердің мінез ерекшеліктерін 
тәуір баяндайтын. С�здерін тұздықтай 
түсу үшін Ілияс Жансүгіровтың «Жетісу 
суреттері» �леңдерінің шумақтарын жатқа 
соғып жіберіп, мысал келтіретін.Тақырып 
туған-туыстары мен бала-шағасына қарай 
ауысқанда қария сақтықпен «Тельман 
менің ұлым» дейтін ақырын сыбырлап. 
Жүрекжарды әңгіменің үстіне күтпеген 
жерден Баққожа келіп қап: «Не айтып 
отырсың?» дейтін әкесіне тергеушідей 
түйіле қадалып. Қуыстана сасқалақтаған 
қария: «Кет, ары» дейтін зілсіз үн қатып. 
Келіні Нұржамалдың к�терімді мінезіне 
т о қ т а л а  к е п  қ ұ д а ғ и ы н  м а қ т а й т ы н . 
Баққожаның анасы, жарықтық, қосағынан 
бір мүшел кішілігінен бе, жүрісі ылдым, 
қимылы ширақ, бір кездегі бастық зайы-
бына мүлде ұқсамайтын аса қарапайым 
еді. @ке-шеше, іні-қарындастарымен 
қауышқан кезде Баққожаның �тімі мен 
еркелігі сезілсе де, ешкімнің к�ңіліне 

Шымкент қаласындағы «Отырар» 
ғылыми-әмбебап кітапханасында 
Қазақстанның халық ақыны Bселхан 
Қалыбекованың «Жаулығымның 
ұшына жұпар түйдім» атты 
оқырмандармен кездесу кеші �тті. 
Жиынды кітапхана директоры Күлия 
Айдарбекова жүргізді.

Поэзиялық кешке Отырар ауда-
нының әкімі Ерлан Айтаханов қа тысып, 
айтыс сүйер қауымның ыстық ықы-
ласына б�лене жүріп қаншама жыр 
сүлейлерін шыңдап, айтыс додасы-
на қанат қақтырған халық ақынының 
поэзиялық есеп беру кешімен құт-
тықтады.

– Qзі де – �лең, �мірі де – �лең, ерге 

бергісіз қайсарлық пен даналықтың 
иесі, қазақтың @селханы айтыстың 
діңгегі, берік ақберені атанса, құлындай 
баптаған шәкірттері пырақтай топ жа-
рып, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне 
де айрықша үлес қосып келеді. Қара 
с�зде – кие бар. Қара с�зде – жүйе бар. 
Ұйқаспен �рілген әрбір �лең жолында 
ақын ананың арқалағаны ұрпақтың 
ұлағаты, ұлдың ұлықты абыройы, 
қыздың �мірлік тәрбиесі екені бірден 
аңғарылады. @лі де дарын дарабоздарын 
баптап, даңқын асқақтата береріңізге 
сенеміз, –  деген Ерлан Қуанышұлы 
ақын ға арнаған сыйлығын табыстады.

Арқалы ақынның шығармашылық 
кешіне Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Еркінбек Тұрысов және 

Бекет Тұрғараев, Мархабат Байғұт, 
Нармахан Бегалыұлы, Баян Тіленшина, 
Сәрсен-Бек Сахабат сынды зиялы қауым 
�кілдері қатысты.

Оңтүстіктен жұлдыздай жарқырай 
шығып, дүйім ел алдында қара с�здің 
қадірі мен қасиетін орамды ой, �ткір де 
шырайлы тілмен тыңдарман жүрегіне 
жеткізіп, қоғамға қозғау салар сар-
дар с�зді терген ақынның шәкірттері 
 Маржан Есжанова,  Анар Жаппарқұлова, 
Дәурен Ақсақаловтар ұстаздарына 
жырдан шашу шашты. Кеш аясында 
ақынның с�зіне жазылған әндер шыр-
қалып, �леңдері оқылды.

Асхат BССАНДИ
ШЫМКЕНТ

Заман �згерді, талап күшейді, жаңа 
заң енгізілді, экономика қарқынды 
жүруде, ақпарат базасы кеңейді – 
бұның барлығы адам мен қоғамға 
әсерін тигізбей қоймасы анық. 
Ғылымға сүйенсек, қазіргі адамның 
бас сүйегі ежелгі адамның бас 
сүйегінен ерекшеленеді екен. 

Тек бас сүйегі ғана емес, дене 
мүшелері де уақыт �ткен сайын түрлі 
�згеріске ұшырап жатқанын тарихтан 
білеміз. Киім кию әдебіміз де �згерді. 
Мысалы, анамның жас кезінде ки-
ген киімдерін мен қазір кие алмай-
мын. Себебі ол киім үлгісі сәннен 
шығып кеткендіктен киюді ыңғайсыз 
к�ремін. Киім киіс былай тұрсын,  

қазір адамның рухани мінез-құлқы, 
тәрбиесі де заман ағымына қарай 
�згеріп барады. 

Жуырда ғаламтордан жапондардың 
қоғамдық к�лікте үлкендерге мүлдем 
орын бермейтіні туралы оқыдым. 
Оларда біздегі сияқты бауырмалдық, 
сыйластық жоқ па деп қалдым. Со-
нымен бірге, Жапонияда 2006 жылдан 
бастап толық адамдарды заң бойын ша 
жауапқа тартады. Бұл елде ер адамның 
белі – 80 см,  әйелдердікі 90 см-ден 
аспауы керек екен. Ал Қытайда суға 
батып бара жатқан адамды құтқаруға 
рұқсат етілмейді. Оны «біреудің 
тағдырына араласып, кедергі келтіру» 
деп танып, жауапқа тартады. Бұл 
бір жағынан адам санын азайтудың 

амалы да шығар, бәлкім. Міне, басқа 
елдерде адам осылай �згеруде. Десек 
те, бақытымызға орай, біздің жастар 
әлі де ұлттық құндылықтарымыздан 
қол үзген жоқ. Үлкенге – құрметпен, 
кішіге ізетпен қарайды. Ауыр жүк 
к�терген қарттарға к�мектесіп, 
қоғамдық к�лікте орын беріп сыйлай-
ды. Бұл қазақ халқының бойына сіңген 
даралық деп ойлаймын. Сондықтан 
салт-дәстүрімізді қадірлеп, жаһандану 
заманында �зге елдің жақсысын ғана 
бойымызға сіңіріп, жаман әдебінен 
аулақ болғанымыз абзал.

Сабина BЛІБЕК,
Үлкен Владимировка орта 

мектебінің 10-сынып оқушысы

кірбің түсірмейтін ахуал аттанып кеткен-
ше бұзылмай сақталатын. Мұның бәрін 
�мірдің �ткерілуі тиіс сәттеріне ұйғарсақ 
та, ет-жүрегіңді елжірететін қимастығы 
барына жүгінбей тұра алмайтының да 
шындық.

Qмір ағымындағы кейбір сыйымсыз 
мінезін қазақ зиялылары әңгіме арқауына 
айналдырған кезде келеке-мазақ қып 
тұрып, бетпе-бет ұшыраса қалса, алда-
рын қиып �тпей «Сәкелеп», «Мәкелеп» 
ж�нелетін кішіктігі нандыратынына 
сенер-сенбесіңді білмей дағдаратының 
бар.  Тельман Жанұзақов туралы жақсы 
лепестерді ести келе оның �н бойынан 
әлгіндей осалдықтарды кездестірмей, 
нағыз зиялы жандардың санатына ішкі 
таразымыз арқылы сеніммен қосатынбыз. 
Міне, сол кісінің ықпалымен Баққожа 
Баққожа боп жеткен де шығар, �йткені 
аса  танымал азаматтардың алдын -
да қаршадайынан етене �скендей �зін 
сыралғы да еркін ұстайтын. Олжас, 
@нуар, Шерхан,  Сейдахмет, Қалихан, 
@кім секілді аңызға бара-бар тұлғалармен 
әріптестік тұрғыда тең дәрежеде с�йлессе 
де, бәрібір қия баспас ішкі �лшемінің 
а р қ а с ы н д а  ә р к і м д і  о р ы н - о р н ы м е н 
құрметтейтін әділетін аңғаратынбыз. 
Олар да Баққожаның бұл қасиетін жіті 
сезініп, ой-пікірлерімен санасатында-
рын ашық білдіретін еді. Баққожаға де-
ген к�зқарастарында �згешелеу мағына 
бардай к�рінетін.Бірде ренішін жасыра 
алмай �рекпи с�йлеген жазушы Қуаныш 
Жиенбаев: «Бізді үлкендердің алдында 
ойымызды ашық айтқызбай жасық қып 
тастаған сенің ағаң Сейдахмет Бердіқұлов» 
дегені  арагідік ойға оралған сайын 

шындығына еріксіз мойынсұнасың. Жер 
хабар бермесін жарықтық, анда-мұнда 
жаза басып, жаңсақ кеткен жағдайда 
жер-жебіріңе жетіп, жекен тауынан асы-
рып жібере жаздайтын. Міне, сол кісінің 
�зіне Баққожа к�зк�рген қатарында 
кіріп, қол алысқанда інілік ілтипатын 
�тімді базынасы арқылы білдіретін. Тіпті 
сол Сейдахмет басымен «анау Баққожа 
маған не деп кетті?» деп шала бүлінетін 
кездерін к�зіміз к�рді де.  Алдыңғы 
толқын ағалардың алдында �зін бұлай тең 
ұстауы арқылы дүние құбылыстарынан 
молынан хабардар, с�зге шешен,ойға 
к�сем қалпы есіңде қалатындай. Бастық 
пен бағыныштының қазақ қауымының 
арасындағы қарым-қатынасына Баққожа 
ешкімге ұқсамайтын тұрғыда келгендей 
к�рінеді де тұрады. @ріптестік жораға 
ет-жүрегі елжірей қоймайтын қатаң та-
лап иесі салқын қалпын әсте бұзбайтын.
Айлыққа үстемелетіп сыйлық қосып 
үлестірсе де, «мен с�йтіп жатырмын» деп 
міндетсіп �ктемсімейтін. Есесіне жұмысқа 
деген талап-тілегі кісі шошырлықтай 
кірпияз, орындалған тапсырмаға деген 
бағасын к�біне ашып-жарып айтпайтын. 
Мұншалықты талмас та тұрақты қажырлы 
ғұрып жасыратын несі бар, қатып-семіп 
қалған ескі мектептің үлгісіндей к�рінетін. 
Содан да шығар, кейде ашық қарсылыққа 
барып қап, тоң-торыс ахуалдың сыз-
ды ызғарына шыдас берместен ақыры 
қоштасып тынғанбыз. Енді к�рмегенім 
Баққожа болсынға ұйғарып, біраз уақыт 
ат құйрығын үзісіп, хабар-ошарсыз кеткен 
жайымыз бар еді. Күндердің бір күнінде 
Баққожа телефон шалып, арада еш нәрсе 
болмағандай хал-жағдайымды біліп, не 

бәрін тексеруге күш-қуатты қайдан ала-
ды екен деп еріксіз таңырқайтының рас. 
Жанашыр саналғандардың оған қол 
ұшын созбағаны оңай тимеген де шығар... 
Тірісінде осы бір �тірігім үшін кешірім 
сұрамағаныма кей-кейде қатты �кінетінім 
бар. Бұған ренжіп кек тұтты ма, тұтпады 
ма, оған қайтып оралған емес. Ойда 
жоқта телефон соғып: «Кешкі бестерде 
министр сені қабылдайды, галстугіңді 
тағып, дұрыстап бар, алдында лапыл-
дап с�йлеме» деп қатты ескерту жасады. 
Маңайлаған адамдарыңды ой сарабына 
салып қарасаң, алым-салым, берешек-ере-
шек ұғымдарынан ауылы алыс адал жандар 
екенін ойлаған сайын жұмыр басты пенде 
болған соң ақыреттің қиямет-қайым сы-
нына жүрексінбей баратын-ақ сияқтысың. 

Алтынбек Сәрсенбайұлы кабинетінің 
т�рінде тұрып, жайдары кейіпте қарсы 
алды. К�п ашылып с�йлесіп к�рмеген 
еңселі  жігітпен анда-мұнда жолыға 
қалсаң тұла бойыңды түгел шолғанда 
ойыңдағыңды оқып қойып, назарын 
қиғаштау салқын тастап кететіндей 
к�рінетін. Бұ жолы үлкен к�здерін кең 
аша барлай іркілген кезде болмысыңды 
сынап үлгеріп, ішкі түйінінің растығына 
к�зі жеткендей сопақ кескініне жылылық 
үйіре: «Сіз үлкен газеттің бірінші орын-
басары болып барасыз, одан арғысын со-
дан кейін к�ре жатармыз. Ертең тура осы 
уақытта келіңіз, мәселеңізді шешеміз» 
деді. Келесі күні шешімін шұғыл �згертіп, 
«Заман-Қазақстан» газетіне Бас редактор 
қызметіне жіберген еді. Министр басымен 
«газет тіріліп келе жатыр» деп жиі-жиі 
телефон шалатын. Кей-кейде: «Үкіметті 
жасақтау құқығына ие болдыңыздар 
ма?» деп ренішін үйіп-т�гіп айтпаса да, 
басшылыққа журналист ұсынған кандидат 
ж�нінде ащы кекесінін білдіретін. Шешен 
соғысындағы әйелдер мен балалардың 
оққа ұшып жатқаны ж�ніндегі хабарларды 
құптап, «Мұны сіздерден басқа ешкім жаза 
алмайды» деп қадап тұрып айтатын. Ал-
тынбек Сәрсенбайұлы апталық газеттің ой 
еркіндігін құптаса да, «Қазақ басылымда-
рына не кедергі» деген сауалдың к�теріліп, 
талқыланғанын, неге екенін кім білсін, аса 
қабылдай қоймады. «Бояушы бояушы десе 
сақалын бояйтын» жайттарды қатты с�ксе 
де, «Баққожаға мынауыңыз түсініксіз адам 
екен» деп бір ауыз лебіз жармаған сияқты. 
«Берген уәдесі басқаша еді, неге �йтті» деп 
Баққожа әйтпесе к�пке дейін қоймастан 
айтып жүрмес еді ғой. Басылымды к�з жаз-
бай бақылаған ол: «Газет тура �з мінезіңнен 
аумай шығып жатыр, кейде тізгініңе ие 
бола алмай қаласың, енді бір қарасаң 
момақан» деп хал-жағдайыңды білместен 
бұрын �з пікірін ортаға тастайтын. Нығыз 
басып, �зін мығым ұстайтын әдетін ақырғы 
күндеріне дейін ұстанғанында жаратылы-
сына сүтпен еніп, сүйекке сіңген ірілігі 
сезілетін. Тап осы ойдың астарына үңіліп, 
түсінікті ғып жеткізудің бір қарағанда 
күрделі түгі де жоқ сияқты. Бірқатар қимас 
адамдарды аттандырып салғаннан бұрын 
дүниенің мағынасына үңілудің басқаша 
жолы бар ма деген мазаң ой санаңды 
ыңғай торлап алатыны бар. Qмірінің са-
наулы күндері мен санаулы сағаттарына 
дейін Баққожаның жан дүниесі бір тыным 
таппады. Шығармаларының т�рт томдық 
таңдамалысын шығарып үлгеруге тырыс-
ты. Qз иелігіндегі «Парасат» журналының 
болашағына қатты алаңдады.

 Баққожаның қас-қабағы �зі қалайтын 
адамдармен тілдескен кезде жайма-шуақ 
тартып, жүзіне үйірілген жымиысында 
пенде баласының ешбірінде жоқ �згеше 
мағына бардай к�рінетін. Алматы облысы 
Жамбыл ауданының Жамбыл ауылына 
ертеректе соққанда Шаштай ақсақалмен 
қос қолдап амандасып, уысынан босатпай 
біраз ұстап тұрды. Жастау мейманға барлай 
қарап, сәл қуақы жымиған қария: «Сен 
біздің ауылда К�йкел дегеннің қызы бар, 
соны аласың ба?» деді.Түктің де мәнісін 
түсінбей к�рнеу сасқан кейіпке к�шкен 
Баққожа: «Ол сонда қалай болмақ?» деп 
жүзіне әлгі сирек ұшырасатын күлкісін 
үйірді. Қазір бәрі �тіп кетті, тап солай 
тілдескен Баққожа да, оң жақта отырып 
қалған балдызын ұсынған ақсақал да о 
дүниелік. Кісіні селт еткізетін сәттердің 
шымыр да шынайылығын қарабайыр 
т іршілікт ің  соңынан барып бір-ақ 
аңғарған кезде жанарыңа қимастықтың 
ыстық жасы үйіріледі. «@кеңнің к�зінің 
нұры әлі қашпапты» деп әсерін бір ауыз 
с�збен тұжырған Баққожаның ешкімге 
ұқсамайтын с�з алқабы к�карай реңінен 
айрылмасын. Қайран, Бәкең...

істеп жүргенімді сұрады. Баққожаның 
тілімен айтқанда «лапылдамау да» бір ке-
ремет �нер-ау қайтсе де, мұңды сарынды 
с�здерім арқылы ашылып-жарыла сыр 
беріп қойған шығармын, бәлкім...

«Парасат» журналының басшылығына 
ұзамай Баққожа келді. «Қазақ әдебиеті» 
газетінің қызметкері маған ол тағы да те-
лефон соғып, журналда қосымша жұмыс 
істе деген �тінішін білдірді. Қосымша 
деген қу тамақ шіркін адамды жайы-
на қалдыра ма, ойланып-толғанбастан 
бірден келісімімді бердім. «Алатау» де-
малыс үйінде бәйбішесі екеуі демалып 
жатқан Бәйкен @шімовтен сұхбат алуға 
Баққожа �зі бастап барып таныстырды 
да, дайындап қойған дәмнен ауыз тиіп, 
�з ж�ніне кете барды.К�рнекті мемле-
кет қайраткері мінезі ауыр, байып пен 
баяу с�йлейтін кісі екен. Qмір жолының 
желісін бұзбай баяндаған кезде баурағыш 
қуаты ұзына бойында солғындамай елітті 
де тұрды. Бірде-бір сұрақ қойғызбай 
аяқтаған с�з аумағының �н бойынан 
жалған к�лгірліктің жұқанасы сезілсе 
ше?!. «Жазып болған соң маған осы жер-
ге әкеліп оқытып аласың ғой» дегенде: 
«К�ңіліңізден шыға ма, шықпай ма, 
бір құдай білсінге» сайып, қарт кісінің 
әлпетін к�з жазбай бақыладық. Бәйкен 
@шімовтің ой ұялаған жүзі сазара іркіліп 
барып: «Бағанағы жігіт сіз туралы жақсы 
айтты ғой» деді түйіле қараған қалпы.
Qзіңе бір ауыз жылы лебіз жармай, аса 
ірі тұлғаға мақтағаны жағымды етілсе де, 
еңсеңді басып к�тертпей тұрған зіл бат-
пан жауапкершіліктің салмағын арқалап 
кетпекке ыңғайлана бергенде: «К�лігің 
бар ма?» деп сұрады. «Жоқ»  деген  жауап 
естіген мезет дереу телефонға жармасып: 
«Qзімше қоттиып отырғанда, тыңдай 
қойса жақсы ғой» деді де, аты-ж�нін 
айтып, �зіне келген журналисті қалаға 
жеткізіп тастау керектігін �тінді. Ар 
жақтан дереу апаратын машинаның 
н�мірі хабарланып, «сыртқа шыға берсін» 
деген �кіміне дейін естідім.

Сұхбат жарияланған бетте к�рнекті 
мемлекет қайраткеріне баспас�з біткен 
үйірсектеп, шеттерінен әңгіме �ткізіп, 
к�лемді мақалалар жазып қана қоймай, 
қолына қалам ұстағандардың к�бі ол кісіні 
тойларына шақырып, бата беретін абыз 
ақсақалға айналдырып үлгерді.

«Парасат» журналы ол жылдары 
сайдың тасындай атпал азаматтарды 
жұмысқа шақырып, «қазақтың к�сегесі 
қайткенде к�гереді?» деген тақырыпты 
тереңнен қозғады. Ағымдағы жайларды 
әр тараптан талдап, алға жылжытудың 
тегершіктерін іздеді. «Жанкешті ізденудің 
�темі оқушыдан қайтады» деген сенімге 
әлі селкеу түсе қоймаған кез. Осындайда 
�з пендешілігің жадыңда жаңғырыққан 
сайын ыңғайсыз күйге душар қылатыны 
бар. «Журналға жазыл» деген Баққожа 
�тінішіне «жарайды» дей салғам, бір күні 
сұрағанда «жазылдым» деп шімірікпестен 
жауап қатқам. Жаңа жылдың алғашқы 
апталарының бірінде телефон соққан ол: 
«Пошталарды тексерттім, сен ешқандай 
жазылмапсың» деп, бірер сәт менің 
 жауабымды күтті. Қақ маңдайдан салып 
�ткендей сілейген күйі қалдым. Құйрығы 
бір-ақ тұтам �тірігімнен бұрын осының 

ЖҮЗДЕСУ ОҚЫРМАН ОЙЫ

ANР З А Я
бәрін тексеруге 
ды екен деп ерік
Жанашыр сана
ұшын созбағаны 
Тірісінде осы бі
сұрамағаныма ке
бар. Бұған ренжі
ма, оған қайты
жоқта телефон с
министр сені қа
тағып, дұрыстап
дап с�йлеме» деп
Маңайлаған ада
салып қарасаң, ал
шек ұғымдарынан
екенін ойлаған са
болған соң ақыр
нына жүрексінбей

Алтынбек Сә
т�рінде тұрып, ж
алды. К�п ашыл
еңселі  жігітпен
қалсаң тұла бой
ойыңдағыңды о
қиғаштау салқ
к�рінетін. Бұ жо
аша барлай іркіл
сынап үлгеріп, іш
к�зі жеткендей с

СӨЗДІҢ 
ҚҰНЫ мен
КӨЗДІҢ НҰРЫ

Ақынның жыр кеші Жақсыны үйрен...

Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері
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@не, таяуда сол сирек тұлға 
Сәкең, Салық Зимановтың ел ба-
сына сан түрлі сын сағаттар туған 
сәттерде жасаған ерлікке пара-пар 
қайсарлығы хақында белгілі қоғам 
және мемлекет қайраткері, ақын, 
жазушы, медицина ғылымының док-
торы, профессор, @жібай ата сынды 
текті тұқымның ұрпағы, «Фарма-
ция» компаниясының пре зи денті 
Кеңес Үшбаев айтқан сыр-сұх батты 
жұрт білсін деп ортаға сал мақпыз, 
ағайын. Қысқаша қайырсақ...

– Қонаевты орнынан алып, 
Колбин келген соң, әлдебір ойдан 
шығарылған дақпырт-жала �рістеп, 
республика басшылығындағы он-
сыз да сирек қазақтардың орны-
на ана тіл, ұлттық салт-дәстүрден 
жұрдай, халық болашағын ойлауға 
дәрменсіз небір әпербақан, кеу-
демсоқ д�кірлер қойылмады ма? 
Сондайлардың бірі – әуелі Ал-
маты облыстық партия комитеті, 
онан соң, Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінде секретарь 
болған Меңдібаев есіңде шығар, 
– деп бастады әңгімесін Кеңес.  – 
Сәл-пәл дәлсіздіктер болса басқалар 
түзете  жатар,  қарсылық жоқ, 
есімде қалғаны, сол тұста Жоғарғы 
 Советке депутат едім. Меңдібаев 
секретарлықтан босап,  майлы 
жіліктен дәмесі үзілмеген болса ке-
рек, жанын салып жоғары лауазым-
ды қызметке ұмтылды. Ұмтылғанда, 
Республика Министрлер Советі 
председателінің орынбасарлығына 
с а й л а н у д ы  к � к с е д і .  О л  к е з д е 
 Республика  Министрлер Советінің 
председателі Ұзақбай Қараманов 
болатын. Жан дүниесі жайсаң, 
қайырымы мол, игі жұмсақ Ұзекең, 
сірә, келісім беріп қойды ма екен, 
нақты білмеймін, әйтеуір, әлгі 
қызметке Меңдібаевтың кандида-
турасы аталып, талқыға салынатын 
болды. Құдай жарылқап, сол күні 

Бұл жолы аяулы жанды еске алып, 
с�з етпегіміз, оның басқалар біле 
бермеуі мүмкін (сирек құбылыс деу-
ге сыйымды) елден ерек бір мәрттігі 
хақында. Шынын айтсам, мен �зім 
де күтпеген сол оқиға ж�нінде таяуда 
Кәмкеңмен қызметтес болған, бір зей-
неткер еңбек ардагерінен естідім. Қанға 
біткен әскеттікпен «рас па?» деп екі-үш 
қайтара тықақтай сұрап, шындығына 
к�з жеткен соң, оқырманмен б�лісуді 
құп к�ріп отырған жай бар. Ендігі 
әңгіме сол зейнеткер атынан баянда-
лады.

– Ортаазиялық (к�рші) т�рт рес-
публикада да қазақтар аз емес қой, – 
деді Жеңіс Кетебаев. – Орта мектепті 
медальмен бітірген соң, Ашхабадта 
жоғары білім алып, комсомол сала-
сында тәуір қызметке іліктім. Сол 
қарқынмен басқа да біраз биіктерге 
к�терілуім ықтимал еді, бірақ есіл-
дертім атамекен боп, Алматыға тартып 
кеттім. Мұнда жақсы қарсы алып, 
телевидениеге орналастым. Ойымда 

Қоғамда тіл мәселесі әлі де �зекті. Кейінгі жылдары Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киностудиясының туындылары үндінің 

«Болливуд продакшны» секілді бірінен кейін бірі шығып жатыр. Бірақ 
фильмдердің деңгейі т�мен болғандықтан, к�ңілі толмайтын к�рермен 

к�п. Кезінде «Қыз Жібек», «Қан мен тер», «Амангелді», т.б. к�птеген 
драмалық киноэпопеяларды шығарған аты әйгілі қара шаңырақтың 
 туындылары майдаланып бара жатқаны жанға батады. Қос тілді фильмге 
кім тоқтау қояды екен? Кино әрбір ұлттың салт-дәстүрін, тілі мен дінін, 
мәдениетін дәріптей отырып тәлім-тәрбие беретін ұлы �нер емес пе? Олай 
болса, �скелең ұрпақ қос тілде шұбарланған дүбәрә фильмдерден қандай 
тәрбие алмақ? Еліміздегі кинотеатр, телеарна мен басқа да ақпарат к�здерінде 
ана тіліміз �з дәрежесінде қолданылмай келеді. «Жастардың бүгінгі күнгі �мірін 
к�рсетеміз» деп, киноны қос тілде с�йлетіп отырған продюсерлердің �скелең 
ұрпақты ана тілінен одан сайын алыстата түсетіндерін түсінбейтіні �кінішті. Сол 
себепті қос тілде с�йлейтін фильмдерге тоқтау салатын кез келді. Киноны ана 
тілімізде түсіруі керек. Кейін басқа тілдерге аудара берсін. 

Бірде ұялы телефонымның пернетақтасы бұзылып қалып, қаладағы үлкен 
ж�ндеу орталығына бас сұққан едім. Ондағы қаздай тізіліп отырған қыздардың 
барлығы дерлік орысша жауап берді. Бұған әбден етіміз үйреніп кеткен ғой, 
қалыпты жағдай сияқты қабылдап жүре беруге де болар еді. Бірақ намысқа 
булығып қазақша неге жауап бермейтінін сұрағанымда, біреуі: «Ой, аға, онда 
тұрған не бар?» деп, керісінше, менің қазақ тілінде с�йлегенімді артта қалған 
адамдай к�ріп, кері бұрылды. Қара к�зді қарындасымның сол с�зі күні бойы 
ойымнан кетпей қойды. Бір қарасаң, жай ғана с�з тіркесі. Ал саралап 
салмақтай қарасақ, бұл с�здің астарында к�п мәселе жатыр. Бұл – Ана 
тіліне немқұрайды қарау, менсінбеу және қажетсіз сезіну. Мағжанша 
«Мен жастарға сенемін» деп, кемел келешегімізді жастарға тікелей 
байланыстырамыз. Ал қазақ тілінде с�йлеуге ұялатын жастардан 
қандай болашақ күтеміз? 

Сонау 1986 жылдың желтоқсанында орталық алаңға шығып, 
елімізге егемендік пен туған тілімізге деген құрметті жеңіп 

әперген азалы дүрбелең оқиғаға қатысқан едім. Сол кездегі 
ұл-қыздардың ел үшін, жер үшін, тіл үшін еңсесін тік 

к�теріп, саяси режімге қарсы шығуы үлкен ерлік еді. 
Сол жастардың ұлтқа, тіл мен дінге деген құрметі 

бүгінгі жастардың бойында болса, біздің 
ұлтымыз да мәңгі жасай бермек. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ АШИДЫ ЖАНЫҢ

Той тудырған ой

ҚОС ТІЛДІ 
ФИЛЬМДЕРГЕ ТОҚТАУ 

БОЛА МА?

ЗИМАНОВТЫҢ 
ҚАЙСАРЛЫҒЫ

немесе М.Меңдібаев 
аренадан қалай кетті?

немесе Бас жаршының 
қызметтен кету сыры

мен залдың алдыңғы 
қатарында отыр едім. 
Меңдібаевтың фами-
лиясы аталған  бойда орнымнан 
ұшып тұрдым да: –  Меңдібаев мыр-
за! – дедім даусымды к�теріп. – 
Ты совершил кадровый геноцид. 
Жұртқа не бетіңмен қарамақсың? 
Тағы да солай етесің бе? Жоқ! Біз 
енді ондайға жол бермейміз. Со-
лай емес пе, депутат мырзалар? 
– деп залға к�з тастадым. Назарым 
бірден Салық Зимановқа  түсті. Ол 
да бірінші қатарда отырған. К�здері 
шоқтай жанған Сәкең екі қолын 
бірдей к�теріп: «Дұрыс айтасың, 
Үшбаев інім!» деді маған қарап.

Залдан: «Солай! Солай!» деген 
дауыстар естіліп, жұрт дүрлігіп кетті.

Уақыт түске таянған еді, соны 
пай даланып, әрі жұрт тыншысын де-
ді ме, председатель үзіліс жариялап 
жіберді.

Сыртқа  бет  алған  менімен 
Салық Зиманов бастаған бір топ 
депутат ілесе шығып, тамақтануға 
бармастан әлгі мәселені коридор-
да талқыладық. Онан соң Сәкең 
�зге депутаттармен де жеке-жеке 
с�йлесіп, не керек, Меңдібаевты 
сайлатпаудың барлық амалы жа-
салды.

Сессия басталған соң, айтқан-
дай-ақ, Салық Зиманов бастап, 
�зге депутаттың бәрі Меңдібаевты 
бір  ауыздан сайлатпай таста-
ды. Бұларды айтып отырғаным, 
егер сол жолы Сәкең мені бірден 
қолдап, депутаттарды соңынан 
үйіріп әкетпегенде, Құдай біледі 
деп айтайын, бәзбір бос белбеу 
пақырлардың к�ңілшектігінен 
Меңдібаевтың биік лауазымға қайта 
сайланып кетуі де ықтимал еді. 
Салық Зиманов тың қайсарлығының 
арқа сында партиялық форум, съез-
дерде  бір ауыз қазақша с�йлемейтін 
Меңдібаевтың жолы кесілді. Және 

Несін жасырайын, біздің ұрпақ 
кеңес заманында атеизмнің ресми 
идеологиясының әсерінде �сті. Енді 
олардың к�пшілігінің �мірге деген 
к�зқарасы күрт �згерісте, рухани 
сауаттылықты жетілдіруге тырысып 
жатыр. Сондықтан ысырап шылдықтан 
аулақ болайық деген ниетпен жазып 
отырмын. Осындай оңтайлы �згерістің 
мүмкін екенін к�п адамдардың �мірінен 
к�ре отырып, рухани жаңғыруға отанда-
старымды шақырамын.

Қалай айтсақ та, басқа ұлттарды қай-
дам, мына біз, қазақ үшін «тойсыз» �мір 
жоқ сияқты. Қазақ жағдайы болмаса да, 
қазіргі кезде қарыз алып, қауғаланып 
немесе банктен несие алып дегендей, 
әй теуір, қалай да той жасап қалуға 
қолдағы бар мүмкіндігін пайдаланады. 
Qйткені досқа – күлкі, дұшпанға – таба 
болмауға ты ры сады. Ысырапшылдық 
тақырыбына �мірлік тәжірибемде 
байқаған бір оқиғаны назарларыңызға 
ұсынамын.

Қазақтың бір Сәрсенбайы баласына 
былай дейді: Ей, балам, кеше сен анау 
Сейсенбайдың баласының үйленген 
тойында болдың ғой? Қанша адам жи-
налыпты?

Баласы: Ой, әке, онда бір 300 адам-
дай болды ғой. Дастарқандары мол 
жайылған екен, онда құстың сүтінен 
басқа барлық дәм қойылыпты. 

@кесі: Ендеше, балам, сенің үйлену 
тойыңа біз 500 адам шақырайық. 
Дастар қанымыз одан да молынан бо-
лып, халық тың есінде қалатындай таң-
дай қақтырайық. Мен одан кеммін бе?

дәнеңе жоқ, баршаны бауыр санап, 
жаңа орта, жаңа дос-жарандар ара-
сында пәруәйім пәлек боп, бұйырған 
қызметті істеп жүріп жаттым. Ешкім 
ж�нінде қияс пікір, б�тен ой жоқ, 
жұрттың бәрін тілектес-ниеттес санап, 
�зімдей к�рдім. Шыны да солай-тын. 
Алайда осы тірлігімді к�псініп, бір 
саусағын ішке бүгіп жүретіндер де бар 
екен. Ол пәтер кезегіне тұрмақ боп, 
кәсіподақ ұйымына �тініш берген кезде 
байқалды. Үстімнен қарайтын тікелей 
бастығым: «Саған пәтер жоқ. Алматыға 
келгеніңе шүкір деп жүре бер, әйтпесе, 
келген жағыңа қайтып кет» деді бетіме 
зәрлене қарап. Qңі де, с�зі де әсем, 
 бауыр санап жүретін жігіттің мұнысына 
түсінбей: «Қызмет істегеніме үш жыл 
болды ғой» дегеніме селт етпестен, 
б�лмесінен қуып шықты. Бірақ Құдай 
жар боп, ұзамай жұрт қатарлы пәтерлі 
болдық. @лгі бастығым (ол кезде мен 
басқа б�лімге ауысқанмын) бір жолы 
коридорда жолығып қап, �ткендегі 
ісіне кешірім сұрады. «К�ңіліңе алма» 

сол кесілгеннен қайта бас к�тере 
алмастай етіп, біржола кесілді. Таба-
ламаймын, Меңдібаевқа керегі сол 
болатын. Жолбикеге обал жоқ.

– Салық Зимановқа бәрекелді. 
Qзіңнің де себің зор бопты ғой, 
– дедім Кеңеске әзіл-шынын ара-
ластырып. – Басқа біреу болса, 
мен қатырдым деп күпінер еді. Сен 
болсаң...

– Қылжақты қайтесің. Салық  
Зиманов онсыз да аруақты тұлға. Ел 
үшін жасаған ерліктерінде есеп жоқ. 
Мен �з к�зіммен к�ріп, куә болған 
біреуін ғана айттым. Рухы шат бол-
сын! – деді Кеңес Үшбаев �ңі сәл 
алабұрта. 

– Салық Зимановпен кейін ара-
ласып тұрған шығарсыңдар?! 

– @рине, араластық. Qмірден 
�ткенше сыйластық. Керемет адам 
еді ғой марқұм.

Міне, қадірлі оқырман! Бәзбір 
пенделер жиырма жыл к�з жасын 
тыя алмай, зарығып күткен (осының 
түбірін зерделе) кәрі қақсал  Колбин 
қазақ билігінің басына  келгеннен 
соң оған лайықты қолшоқпар 
болған, республикалық «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған 
«Кіші 1937» атты мақаланың «к�зге 
к�рінбес» кейіпкерлерінің бірі – 
Меңдібаев қасқаның дәуірі осылай 
аяқталды.

Нұрың пейіште шалқысын, 
Салық аға Зиманов! Қазақтың 
 Зимановы! Ел намысы таразыға 
т ү с к е н  к ү н д е р д е  т а б а н д ы л ы қ 
танытқан тектілігіңді жадында 
сақтап, теберіктей тәу етіп жүрген іні 
досың, қадірменді Кеңес Үшбаевтың 
абыройы асқақтай берсін! Ұлтшыл, 
намысты, қыран текті қаламгер, 
ақын, дәрігер, бас фармацевт Кеңес 
Үшбаев!

деді. «Мақұл, сіз де ренжімеңіз» дедім. 
Және мұнысына ішім жылып, риза 
болдым. Марқұм бір жылдан соң мез-
гілсіз дүние салды. Рухы шат болсын.

Қазақ, орысы аралас он адам жар-
шымыз. Бастық жаршы, бес адам аға 
жаршы, қалғандар т�менгі сатыдағы 
жаршы. Т�менгі сатыдағының бірі 
– мен.  Ау ыс-т ү й іс б оп ж ат а д ы. 
Күндердің к үні аға жаршы лыққа 
сұрандым. Бастық жаршы «есте» деді. 
@детте, �згерістер жылдың басын-
да болады. Үлкен бастық – Камал 
Смайылов. Qзімнің бастық жаршым 
«оған айттым, болады» дейді. Бірақ 
қызметім �згермейді. Кәмекеңе пәлен 
деу �ң түгіл, түске кірмейді. Екі жыл 
�тті. Үшінші жыл басталды. «Не бол-
ды» десем, тікелей бастығым тағы да: 
«Кәмеңе айтқанмын, біледі» деуден 
аспайды.

Камал ағаның алды кең, кез кел-
ген қызметкер еркін кіріп-шығып 
жү ретінін білетінбіз. Бір күні тәуекел 
деп мен де кіріп, жағдайымды айттым. 
«Қалай, әлі кіші жаршысың ба?» деді 
ол елең етіп. «Бара бер» деп шығарып 
салды. С�йтсем...

Камал ағаның әр жылдың басында 
шығатын ресми бұйрығы бойынша 
менің аға жаршылыққа к�терілге-
німе үшінші жыл болыпты да, бастық 
жаршым ол ж�нінде маған қасақана 
айтпайды екен. Сірә, түбі шындық 
ашылады деп ойламаса керек. Бұлар 
ж�нінде...

Мен қабылдауына барған күні 
кешкілік үйге телефон соққан Камал 
ағаның �зінен естідім. Қашанда жай-
дары қалыпта асығыстау с�йлейтін 
Кәмекең: «Таңертең жұмысқа барған 
бойда бірден Мадридке кір (Мадрид 
Рысбеков орынбасары), айттым, ол 
біледі» деді. 

Таңертең Мадрид Рысбеков жар-
шыларды кабинетіне жинап: «Бүгіннен 
бастап бастықтарың Жеңіс Кетебаев 
болады, председательдің бұйрығы со-
лай» деп, мені бұрынғы бас тығымның 
орнына отырғызды. Бұрынғы бастықты 
аға жаршы етті. Осымен әңгіме бітті. 
Ың-шыңсыз...

– Ойда жүрген нәрсе еді де, – деді 
осылар ж�нінде айтқан Жеңіс  Кетебаев 
жеңіл күрсініп. – Бұл жерде біреу-
міреуді мұқатып, �зімді к�термелеп 
отырған дәнеңе жоқ. Мақтанудан 
 ау лақпын. Тек дарақ бір жерден 
к�гереді дегендей, кейін сол меке-
меде �зге де жауапты қызметтерге 
ж о ғ а р ы л а д ы м ,  п р е д с е д а т е л ь д і ң 
орынбасарына дейін �сіп, зейнетке 
шыққаным да к�пке аян, к�ке.

– Зейнетіңнің қызығын к�ріп, 
аман-есен жүре бер, – дедім оған. – 
Камал Сейітжанұлы Смайылов менің 
де аға дос, жанашыр ұстазым болған.  
Сен айтқандай мәрттігіне сан рет куә 
болғанмын. Сен екеуміз білмейтін 
жайлар да аз болмауға тиіс, – деп 
аруағына тағзым еттік.

...Жоғарыда �ткеннен сабақ алу 
тұрғысында айтылған жайларды қос 
кейіпкер маған жаз деп емес, с�з ара-
сында жай әңгіме ретінде баян еткен-
ді. Соны да ескерейік.

КАМАЛ 
СМАЙЫЛОВТЫҢ 

МӘРТТІГІ

Зәкір АСАБАЕВ

Баласы: @ке, сіздің ақшаңыз ондай 
тойға жетпейді ғой?

@кесі: Ей, балам, сол да үлкен 
мәселе ме екен? Банктен барып, 
пайызбен несиені молынан аламын. 
Мұндай несиені алу қазір оп-оңай бо-
лып кетті ғой.

Баласы: @ке, сіздің бұрынғы �те 
к�п қарыздарыңыз бар ғой, біздің 
пәтер кепілдікте тұр емес пе? Қайтесіз 
тағы да қарыз алып?

@кесі: Иә, оны білемін, әрине. Шы-
нымды айтайын, баламсың ғой, мені 
итеріп тұрған күш – менің бәсеке лес-
тігім, намысшылдығым. Даңғойлық 
– �зіміздің атадан қалған, санамызға 
сіңген әдет-ғұрып, жоқ емес, бар.

С�йтіп, Сәрсенбай к�рпесіне қа -
ра май к�сіліп, баласының тойын дүр-
кіретіп, халықтың есінде қа латындай, 
�зі мақтана тындай етіп �т кізді. Qкі-
нішке орай, жастар �зара келісе алмай, 
үш айдан кейін ажырасып кетті. Бұл-
бұл ма, Сәрсенбай үлкен не сиелері 
бола тұрып, тағы бір несиені мойнына 
артып алып, �зіне-�зі үйсіз қалу қаупін 
тудырды.Сәрсенбайдың от басында бір 
ғана қиындық емес, ауырт пашылық 
екеу -үшеу болып кетті.

Сәрсенбай сонда ғана «Қап, бекер 
осындай ысырапшылдыққа барған 
екенмін!» деп санын қағып қалды. 
Осындай даңғойлыққа барғанына 
қатты �кінді. «Балам, мен де, сен де, 
үлкен қателік жібердік. Болашақта 
осындайды қайталамайық! Ж�нсіз 
бәсекеден,  даңғойлықтан аулақ 
болайық!»

Сәрсенбайдың осы сабағын әр-
дайым есімізде сақтап жүрейік, 
халайық!

Автор бұл әңгімеде үйлену той-
ын �ткізбейік деген ойдан мүлдем 
аулақ! Ұлды – ұяға, қызды – қияға 
қон дыру – әр ата-ананың Жарату-
шымыз ал дындағы парызы Бірақ ай-
тайын деген ойымыз – тойды, әсіресе 
мерей тойларды ысырапсыз, арақ-
шарап сыз, �зіміздің ұлттық қымыз 
бен шұбатты дастарқанға қойып, 
шектен шықпай, орынсыз бәсекеге 
түспей �ткізейік. Банктен пайыз-
бен қарыз алу, с�йтіп, түрлі тойды 
�ткізу харам екенін ұмытпайық, �те 
ауыр күнәға білместікпен батпайық, 
қапыда қалмайық! @р адам адал еңбек 
етіп �зінің қалтасына қарап, ертеңін 
ойлап �мір сүргені дұрыс! Ысырап қа 
жіберген ақшаны қайырымдылыққа 
ж ұ м с а ғ а н  ә л д е қ а й д а  р у х а н и 
тұрғыдан, материалдық тұрғыдан да 
артық емес пе? Осы біздің құрметті 
кәсіпкерлеріміздің  назарында болғай...

Айта кетуге мәжбүрмін, кейбір аза-
маттардың сана-сезімінде қалып тасқан 
мынандай тағы бір теріс ұғым бар. 
Қазақ «құдасын Құдайдай сыйлайды» 
деген осы с�зді жақында бір үлкен той-
да тағы да естідім. Бұл құдалардың ба-
стары қосылғанда жиі айтылады екен. 
Бұлай с�йлеу – үлкен күнә, �йткені 
Аллаға серік қосу болып есептеледі. 
Біліп жүрейік ағайын, «Ықылас» сү-

ресінде «Алла біреу, оған ешкім тең 
емес» деген мағынада Аят бар.

Қазір кейбіреулер тойларда аузына 
келгенді айтатын болыпты. Мысалы, 
«арақ ішкен чемпион, арақ ішпеген 
шпион» дейтіндер жоқ емес, бар.

Неге біз бір-бірімізді ішімдікке 
ша  қырамыз, ал ішпейтіндерді келе-
меж  дейміз? Жақсылыққа шақы рудың 
орнына, жұртымызды жамандыққа 
итермелейміз. Айта кетейін, халықты 
күлдіретін, к�ңілін к�теретін, мәдени 
оңтайлы әзілдер молынан бар ғой. 
Осыны білу үшін білімді, байсалды, 
с�з қадірін білетін, зиялы, рухани, 
яғни ислами сауатты, тура жолмен 
жүретін азамат болу баршамызға керек 
қой, халайық.

Сонда біздің тойларымыз рухани 
таза, мәдени жағымды, үлгілі болар еді. 
Сонымен қатар қазақ музыкасы, ән 
қазынасы қайталанбас жағымды және 
�те бай.Ең бастысы, �леңнің де, қара 
с�здің де мағынасына мән беріп, руха-
ни талаптарға сай болуына к�ңіл б�лу 
қажет. Осының бәрін ескерсек, біздің 
тойларымыз ұлттық брендке айналар 
еді. Ләйім солай болсын!

Ораз БАЙМҰРАТОВ,
Ұлттық ғылым 

академиясының академигі,
Bлеуметтік экономика

және қаржы институтының
директоры
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ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ҚҰРМЕТ

АДАМГЕРШІЛІК – 
асыл қасиет

Өнердегі елеулі есім

Алматыда пәтер жалдап тұратын 
кезіміз. Алматыға бауыр басып 
кеткен «Жетім бұрыш» талай 

тағ дырларды тоғыстырады. Баспанасы бар 
бақытты жан  дардың к�бі орыстар немесе 
қазақша түсінсе де с�йлей алмайтын «шала 
қазақтар» болып келеді. Айнұр екеуміз дос 
болғалы к�п бола қойған жоқ. Оңтүстіктің 
қызы болған соң, бір-бірімізді оңай түсініп, 
тез тіл табысып кеттік. Екеуміз «Қалқаман» 
ауданынан жалдаған құжырамыз күз түсе 
сыз бола бастаған соң қала орталығынан 
пәтер іздеуге шықтық. «Жетім бұрышқа»  
жақындай бере киліккен кісілер: «Қандай 
үй іздедіңдер? Неше қызсыңдар?» деп 
жармаса ж�неледі. Біз ауылдан келген 
ибалығымыз ба, әлде, ауылдан жырақта 
жүрген соң ба, үйдің иесіне қараймыз. 
Ауылдағы анамыздай аңғалдық, әжеміздің 
қоңыр к�зіндегі бір мейрімділікті іздейміз. 
Тым болмаса қазақша с�йлесе қалса, мәз 
болып, айналшықтап жанынан кеткіміз 
келмей қалады. Екі күн қатарынан пәтер 
іздеп, ақыры қазақ әйелінің «Бір б�лмеге 
қыздар аламыз» деген хабарландыруы-
на тоқтадық. Қараторы әйел бізді әп-
сәтте әңгімемен орағытып, «Қайда жұмыс 
істейсіңдер? Қай жақтан келдіңдер?» 
деп ж�н сұрай бастады. Айнұр екеуміз 
жарыса с�йлеп, әрбір  сұрағын жауапсыз 
қалдырмауға тырысып жатырмыз. «@демі 
қыздар екенсіңдер. Жігіттерің бар ма?» 
деп те қағытып қойды. Ол кезде к�з салып 
жүрген жігіттер бар екенін ішіміз сезген-
мен, үлкен қалада жүрген соң қызға тән 
үрейдің жетегінде едік... Ауылда қол бұлғап 
қалған кішкентай бауырларыңның бейкүнә 
к�здері,  жүзі күнге тотығып, желдің �тінде 
отырып, азын-аулақ  саудасын сатып бес 
теңгесін алты теңге етуді күні бойы мақсат 
ететін анаңның іштей тілейтін амандығын 
алыста жүрсек те «жүрек» дейтін кеу-
де тұсымыз сезетін еді... Сезіп тұрып, 
алабұртқан к�ңіл сылқ ете түсіп, сырт-
тай оқып жатқан оқуыңның қаржысына 
қамығып, «тілшілік» жұмысыма «тәубе» 
деп жүре беретінмін...

Жә, бізді ертіп әкелген пәтер иесінің 
есімі Жанар болып шықты. Қызылордаға 
күйеуге шығып, бір қызымен ажырасып 
келген екен. Qзінің айтуынша енесі на-
шар адам болған. Қазір �зінен к�п жас 
кіші орыс жігітімен бірге тұрады. «Са-
яхат» деп аталатын ауданда орналасқан 
жер үй әжептәуір кең екен. Екі б�лмесін 
жалға беріп, �здері бір б�лмесінде тұрады. 
Жылуы мен суының бар екеніне қуанып 

Виталий деген орыс кісі келді. Жақсы адам 
екен. Екеуміз бірге отырып шай іштік» 
деді. Мен аулада тұрған еңгезердей жас ша-
масы елуден асқан орыс кісіні к�рген едім. 
Айнұрдың  айтып отырған Виталийі сол 
болды ғой деп жорамалдадым. «Мәссаған, 
сенің қазақпен ғана с�йлесуге орысшаң 
жете ма десем, орыспен де с�йлессең  
к�сіледі екенсің ғой» деп қалжыңмен 
жабылған әңгіме әрі қарай қозғалған 
жоқ... Асыл мен Айнұр кейінгі уақытта 
бір-бірімен жиі шүйіркелесіп кеткенін 
байқап жүретінмін. Жанар жалғыз қызы 
болғандықтан оның бетінен қақпай �сірді. 
«Қыздармен қыдыратын едім, осындай 
белдемшелер сәнге шығыпты, мынадай 
шаш жасатқым келеді» деп анасынан ақша 
сұрап жүретінін кіріп-шығып жүргенде 
құлағым шалатын... Бір күні жұмыстан 
келгенімде Виталий, Айнұр, Жанар, қызы 
барлығы дастарқан басында отыр екен. 

біз де бірден келістік. Қызылорданың 
топырағына «келін болып түстім» деген 
соң, бір түрлі іш тартып жақсы к�ре 
бастадым. Д�рекі с�здерін де, аузынан 
түспейтін шылымын да �зінің туа біткен 
«тура», «еті тірі әйел» деген мінезге сый-
дырып, кемшілігіне к�з тоқтатпауға ты-
рыстым. Бұл отбасының негізгі кәсіптері 
– осылай пәтерді жалға беру. Оны �ткізу. 
Күйеуінің үйінен шығып, бір іспен ай-
налысып жүргенін сирек к�реміз. Бір 
б�лмеден шықпайды. Сәлемімізді алмай-
ды, тым тұйық. Жанар аптасына екі-үш 
рет «жетім бұрышқа» барып, бірдеңелерді 
жазып-сызып келеді. Айнұр екеуміз 
жексенбі күні болмаса бір-бірімізді си-
рек к�реміз. Таң атар-атпастан база-
рына кететін ол, күн еңкейе шаршаулы 
кейіппен оралады. К�бінесе ерте келетін 
мен болғандықтан,  Жанар бірге шайға 
шақырады. Колледж де оқитын қызы 
Асыл үшеуміз әртүрлі әңгіменің басын 
шаламыз. Асыл к�бінесе Қызылорда 
жайлы сұрайды. @кесінің аты-ж�нін де 
біледі екен. «Барып к�ргім келеді» деп 
анасына да ашық айтады. Мен  «дұрыс 
қой» деп кібіртіктеп қаламын ондай кезде. 
«Он бес жыл бойы бір жапырақ қызын 
іздеп келмеген қандай азамат едің?» деп, 
таныс та бейтаныс жерлес «ағамды» іштей 
жазғырып аламын...

Қараша айының аяғында қар түсіп, 
қыстың салқыны сыр бере бастады. Айнұр 
ашық базарда тұратындықтан күннің 
суықтығын ескерген қожайыны кезекпен 
тұратын тағы бір сатушы алыпты.  @йтеуір, 
мен оралғанымда күліп қарсы алатын оның 
үйде болатын сәттеріне де бауыр басып 
алдым. Бір күні Айнұр: «К�рші б�лмеге 

Рухани-адамгершілік тәрбие – екі 
жақты процесс. Бір жағынан ол үлкен-
дердің, ата-аналардың, педагогтардың 
балаларға белсенді ықпалын, екінші 
жағынан тәр биеленушілердің белсен-
ділігін қамтитын қылықтарынан, се-
зім  дері мен қарым-қатынастарынан 
к�рінеді. Сондықтан белгілі бір маз-
мұнды іске асыра, адам гершілік ық-
палдың әртүрлі әдістерін пайдалана 
отырып, педагог істелген жұ мыс тардың 
нәти желерін, тәрбиелеушілерінің 
жетіктістерін зер салып талдау керек.

Елбасы Н.@.Назарбаев: «Рухани 
құндылық, биік адамгершілік жоқ жер-
де үлкен �ркениет орнату мүмкін емес» 
деген болатын. Ендеше, жеке тұлғаны  
дамыту – заман талабы.

@р баланың моральдық дамуы үшін 
қамқорлық жасау – бүгінгі күн нің 
және алдағы күндердің талабы, оған 
педагогтың күнделікті к�ңіл б�луі 
талап етіледі. Оқушыларды рухани 
адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына 
жол сілтеу – бүгінгі қажетті,  кезек 
күттірмес мәселе.  Рухани адам-
гершілікке тәрбиелеу білім берумен 
ғана шектелмейді. Баланың сезіміне 
әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін 
ояту нәтижесінде оның рухани-адам-
гершілік қасиеттері қалыптасады. 
Рухани-адамгершілікке тәрбиелеу 
– оқушы �мірдегі орнын, жауап кер ші-
лігін түсініп, �зін-�зі жетілдіріп, айнала 
қоршаған адамдарға жақсылық тілеуі. 

Қаз ірг і  уақытта  оқушыларды 
тәрбиелеу ісінде олардың ішкі жан 
дүниесі мен рухани әлемін тану, дамы-
ту, жетілдіруге байланысты к�птеген 
игі істер атқарылуда. Халықтық дәстүр, 
рухани мәдениет негізінде рухани 
адамгершілік тәрбиесін дұрыс жолға 
қою міндеттерін жүзеге асыру басты 
мақсат екені белгілі. Адамгершілік 
тәрбиесіндегі басты мәселе – балаға 
сенім арту. @рбір оқушы �зін-�зі ру-
хани жетілдіру үшін, �зін тәрбиелеуге, 
�здігінен білім алуға ұмтылуы қажет 
екендігін түсінуі тиіс деп ойлай-
мын. Оқушысын �з бетінше білім 
алуға үйретпеген мұғалім қазір түпкі 
нәтижеге қол жеткізе алмайтынын 
біледі.  Бала ықпал ету объектісі 
емес, ынтымақтаса қызмет ететін 
тұлғаға айналуы керек. Сондықтан 
мұғалімге жылылық, сезімталдық, кең 
ойлай алу, шәкіртті шабыттандыра 
алу, шығармашылық ізденіс сынды 
қасиеттер қажет. Сыныптағы рухани 
адамгершілік, психологиялық ахуал 
– бала үшін адамдармен қатынастың 
алғашқы мектебі. Нақ осы �з сыны-
бында баланың мейірімділікке және 
зұлымдыққа, тәртіпке, материалдық 
және рухани құндылықтарға деген 
к�зқарасы қалыптасады. Сонымен 
қатар достықты, жауапкершілік пен 
шындықты түйсінеді, яғни мектептегі 
тәрбие �сіп келе жатқан балалардың 
барлық �мірлік іс-әрекетіне ықпалын 
тигізеді. Солардың кейбір к�ңіл б�ліне 
бермейтін маңыздыларына тоқталатын 
болсақ, рухани-адамгершілік тәрбие-
сін дегі аса маңызды шарттардың бірі 
– мұғалімнің әрбір ісі, жүріс-тұрысы, 

Шара аясында колледж т�рінен 
Гүлжиһан Қалиқызының �мірінен 
сыр шертетін мұражай ашылды. Оған 
�нер иесінің иемденген Құрмет гра-
моталары, орден-медальдары,басқа 
да құнды құжаттар мен фотосуреттер 
қойылды.

– Біз бәріміз, яғни �нер саласының 
сарбаздары мен �нерсүйер қауым 
Г.Ғалиеваның алдында қарыздармыз. 
Qйткені �ркениетті елдің ертеңін 
ойлаған ол кісі Ж.Елебеков атын дағы 
республикалық эстрада-цирк кол-
леджінің, эстрадалық «Гүлдер» ан-
самблінің, Қазақ циркінің іргетасын 
қалап, шаңырағын биіктетті. Ондағы 
талапты жастардың талантын дер 
кезінде тани білді. Оларды баулыған 
үстіне баули түсіп, талай тарлан-
боздар шапқан бәйге додасына 
қосты. Осындай қосшылық пен 
қамқорлықтың арқасында Гүлжан 
Талпақова, Қуаныш @бдіхалықов, 
Ажаркүл Тәжібаева, Хамит Ерғалиев, 
Қажыбек Бекбосынов, Жәнібек 
Кәрменов, Сембек Жұмағалиев, 
Н а ғ и м а  Е с қ а л и е в а ,  С ұ л у ш а ш 

Qзімнің орыс тіліне �те шорқақ екенімді 
біліп, жандарына жақындай қоймадым. 
Сұрақ қойса, бетім қызармай-ақ қойсын 
дегенім...

Бірде осындай тату-тәтті к�ршілерден 
біржола б�лініп кетуіме тура келді. Туған 
еліме барып, ата-анамның жанында болып 
сол жақта-ақ, осы тіршілігімді жалғас-
тырайын деп ойладым. Сағыныш па, 
үйім нің ысталған к�рпесін жамылсам 
да к�ңілім тоқ болатындай к�рінді. Қыс 
аяқ талмай-ақ, барлығымен қоштасып, 
Айнұрмен хабарласып тұратынымды ай-
тып, екі с�мкемді арқалап ауылға тар-
тып кеттім. «Үлкен қаладағы, кіш кентай 
б�лмедегі тұрғындардың халі не болады 
екен, ертең не істейді екен, Айнұр?» деген 
сауалдар к�кейімнен кетпей қойды...

Алматыдай алып қаладан кейін, 
Қызылордаға үйренісе алмай біраз жүрдім. 
Тек �з үйімде жүргеніме жаным жай тапса 
да, бұл шаңырақ та менімен бірге есейіп, 
қабырғалардың қабағына қайғы қонғандай 
екен. Анаңның ажарының тайғаны, 
әжеңнің еңкейе түскені, бауырларыңның 
тым есейіп кеткені екі жылдың ішінде 
мені алыстатып жіберіпті... Айнұрмен де 
хабарымды үзбедім. «Сол жерде тұрып жа-
тырмын. Жаңалық жоқ, бұрынғыдай» де-
геннен әңгімеміз аспайтын болды. Бір күні 
таң ата ұялы телефоныма қоңырау түсті. 
Алматыдағы Жанар екен. Дауысы солғын, 
жылап тұрғандай сезілді. «Асыл жоқ, Вита-
лиймен кеткені анық. Ол кетерден бұрын 
Айнұр да б�лмені босатқан. Сен не білесің, 
бұлардың байланысы бар ма?» деп жалы-
на бастады. Мен не деймін, «Білмеймін, 
мүмкін емес... милицияға берсеңізші» 
деуден аса алмадым. Бұл хабар т�бемнен 

мінез-құлқы, с�йлеген с�зінің басқа-
ларға ықпалы мен әсері, одан келіп шы-
ғатын нәтижеге жауапкершілігі. Мұны 
іске асыру үшін мектепте туындап 
отырған әртүрлі ахуалдарды шешуде 
әділетті, дұрыс ж�н табу керек. 

Qз ісіне жауапкершілікпен қарау 
�з і-�з іне  есеп беруден бастала-
ды. Мектепте тәрбиенің дұрыс іске 
асырылып жатқандығының басты 
белгісі – оқушының мұғалімнен еш 
нәрсені жасырмауы, ұстазына жақын 
 болуы. Осындай жағдайда ғана ру-
хани жақындық туады. Мұғалім мен 
оқушының қарым-қатынасы алуан 
түрлі іс-әрекет барысында жүзеге асады. 
Мұғалімдер осы жерде еңбектің балаға 
тигізетін ықпалына к�ңіл б�луді естен 
шығарып алмауы қажет. Ең бектеніп 
жатқан бала емес, еңбек нәтижесі олар 
үшін маңыздырақ. Тағы бір мұғалімнің 
қаперінде болатын нәрсе – оқушыларға 
нұсқау бере отырып, істеген шаруасын 
бағалап, кемшілігі үшін тез шешім 
қабылдамай, оны ж�ндеу. Үйрете оты-
рып, бірлесе істеу. Педагог ғалымдар 
істің �зі емес, сол істегі мұғалім мен 
оқушы, оқушы мен мұғалім ара-
сындағы қарым-қатынастың мәнді 
екенін,мұғалімнің тәлім-тәрбиелік 
ықпалы осындай жақын, бірлескен 
қарым-қатынас  барысында  іске 
асатынын дәлелдеген. Мұнда тағы 
бір маңызды мәселе шешіледі, ол – 
баланың еңбекке қызығушылығын 
ояту. Мұғалімнің оқушылар алдында 
жаза баспау, оларға теріс әсер етпеу 
жолдарын ойлап, �здерін жетілдіруге 
бейім тұруының �зі олардың рухани-
адамгершілік тәрбие беру жолындағы 
дамуын к�рсетеді. Баланың сана-
сезімін, адамгершілік мұраттарын қа-
лып тастыру – тәрбиенің алғы шара-
лары. Рухани-адамгершілік тәрбие 
барысында әрдайым осы мұраттарды 
басты нысана етіп ұстау қажет. Руха-
ни тәрбиесі дұрыс жастар әрқашан 
жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, 
�негелі, үлгілі азаматтарға ұқсауға 
ұмтылады. Кейбір оқушылар алғашқы 
кездескен қиындықта-ақ �з күшіне 
сенімсіздік  танытып, бастаған істі 
аяқсыз қалдырады. 

Себебі адамгершілік – адамның 
рухани арқауы. Qйткені адам баласы 
қоғамда �зінің жақсы адамгершілік 
қасиетімен, адамдығымен, қайы рым-
дылығымен ғана ардақталады. Ал 
қоғамдағы адам гершілік тәрбиесі – 
адамгершілік се зімді, ұлттық сананы, 
парасатты мінез-құлық дағдыларын 
қалыптастырып, жетілдіруде жалпы-
адам заттық құн ды лықтарды тиімді 
пайдалануға бағыт тал ған. Сондықтан 
бүгінгі таңда оқу-тәрбие үдерісінің ба-
сты мақсаты – ақылды да әдепті, жан-
жақты жетілген, адамгершілігі мол жас 
ұрпақ тәрбиелеу. 

Светлана БАТЫРБЕКОВА, 
А.Жұбанов атындағы 

дарынды балаларға арналған 
республикалық мектеп-интернат 

директорының тәрбие ісі 
ж�ніндегі орынбасары

Нұрмағам бетова, Қанат және Айткүл 
Құдайбергеновтер т�рткүл дүниеге 
танылып, �нер тұғырына к�терілді. 
@ л і  д е  Г ү л ж и һ а н  а п а м ы з д ы ң 
атын ардақ тұтар таланттар шыға 
беретініне бек сенеміз,  – деді 
колледж директорының міндетін 
атқарушы Дәулет Досбатыров.

Одан кейінгі с�з тізгінін алған 
Қа зақ стан ның халық артисі Нұрғали 
Нүсіп жанов Г.Қалиқызын �нердің 
гүлі мен нұры десіп, оның қазақ 
�нері тарихында қайталанбас тұлға 
екендігін атап �тті.  С�з соңын 
артистің сүйікті шәкірті Гүлбаһрам 
Жүнісова алды: 

–  Г ү л ж и һ а н  а н а м ы з  б і з д і ң 
бойы мызға жарқ еткен жасынның 
жарқылы мен ақиқаттың, тұрақты-
лықтың тұлыбын жапты. Сол үшін 
де біз оның аруағы алдында әрқашан 
бас иеміз, – деп түйіндеді. 

Гүлмира ОМАРОВА,  
Ж.Елебеков атындағы 

республикалық эстрада-цирк 
колледжінің ұстаз-әдіскері 

жай түскендей әсер етті. Үлбіреп тұрған 
он алты жасар қыз, елудегі еркектің етегін 
ұстап қайда кетуі мүмкін?...Айнұрмен ха-
барласып телефонын ала алмадым...Күн 
�те бұл кездейсоқ жағдай да к�леңкесін 
азайтып, �з қамымыздың қазанынан шыға 
алмай қалдық...

Арада жылдар �тіп, Алматыға де-
ген сағыныш па, себеп  тауып жолға 
шықтым. К�неден келе жатқан к�ркем 
қаланың бір құдіреті бар ғой, шіркін... 
Біресе жасарып, біресе жасанып, кейде 
періште болып күліп адамды құшағына 
қысқысы келетіндей Алатау да айналаға 
маңғаздана к�з салады. К�кке қадаған 
к�зіңді жерге түсірсең, кірпігіңнен  әсем 
моншақтар үзіліп, тіршіліктегі тілім нанды 
қадірлейтін мыңдаған адамдарға қарап, 
еріксіз есіңді жиып аласың. Аштың на-
убайханасына, ақындардың қаласына, 
жетімдердің наласына айналған Алматы 
дейсің... Qзімнің тиесілі жұмыстарымды 
бітіру үшін ертеңгі күні қала аялдамасы-
нан автобус күтіп тұрған едім. Аялдамаға 
теңселе тоқтаған автобус кондукторының 
ішінде бір қызға к�зім түсті. Qз к�зіме �зім 
сене алар емеспін, Айнұрды бірден таны-
дым. Тау мен тау кездеспейді екен. Адам 
мен адам осылай да жолығысады екен-
ау...  Бауырымды к�ргендей автобусқа 
жүгіре ж�нелдім. Ол да «Тірісің ба? 
Қайда жүрсің?» деп құшақтады. Мен сол 
жылы телефон алмағаннан кейін мүлдем 
хабарласпаған едім. «Қайда жүрсің?» дегені 
дәл қазіргі  орайы келген с�з екенін білдім.  
«Бүгін маршурттан кеш қайтамын. Ертең 
қайтсаң шығарып салайын. Вокзалға бір 
сағат бұрын ерте кел, әңгімелесейік» - деп 
келістік. 

Ертеңінде теміржол вокзалына келіскен 
уақытында келдім, ол да ертерек келіп 
мені күтіп отыр екен. Ж�н сұраса келе 
Асыл жайлы әңгіме қозғадым. «Негізінде 
оған менің кінәм жоқ. Виталий Асылды 
ұнатып қалыпты. Қымбат сыйлықтар 
жасай  бастады. Оны мен арқылы жеткізіп 
отырды. Ақырында Асылдың �зі оны іздей 
бастады. Екеуі екі б�лмеде отырып теле-
фонмен с�йлесетін еді ғой. С�йтіп, екеуі 
бір-бірін ұнатқан соң бірге пәтер жалдап 
тұрды. Менің де баратын жерім болмағасын 
солармен бірге тұруға тура келді. Т�рт ай-
дан кейін басқа жерге к�штім. Кейін Асыл-
мен с�йлессем, Виталиймен айырылысып, 
аяғы ауыр болып айы күні жетіп  қалса да 
анасына барып, кешірім сұрапты. Үйіне 
қайтып барғаны жақсы болды» деді Айнұр 
бұл жайында әңгімені аяқтауға тырысып... 
«Ол шешім қабылдауды білмейтін жастағы 
қыз. Сен он жас үлкенсің ғой. Тым бол-
маса сен ақылыңды айтпадың ба?» деп 
едім, Айнұр �кпелеп қалды. «Ол біреудің 
�мірі, ол нені қажет етті, жасады, менің 
шаруам жоқ» деп бір-ақ қайырды. Айнұр 
екеуміз қуанышты кауышсақ та салқын 
қоштастық.

Асылдың бұйра шаштары, қара к�з-
дері к�з алдыма келді. Осы алып қала-
ның қай бұрышында жүр екен деп ой-
ладым. Тұрлаусыз дүниедегі қорғаусыз 
қалған қаршадай қызды, әкесінен де үлкен 
егде адамның ойына келгенін істегені 
жан дүниемді жылатып  жіберді. Бір сәт 
құшағындағы сәбиіне алаңсыз ерке-
леп отырған жап-жас ананы елестеттім. 
Мүмкін сәбиінің к�зі к�гілдір шығар... 
«Анасына ұқсаса екен» деймін іштей...

Qмірдің �зі қыз баланы ерте есейтеді. 
«Қыздың қылықты болуы мейірімге бай-
ланысты» дейді. Оның пәктігі мен таза лы-
ғына, ұстамдылығы мен парасат тылығына 
үміт артып, қызылшақа нәрестені еркектің 
құрсағына емес әйелдің бойына жаратқан 
Алла да әйелді ерінің кеңесшісі болсын деп 
бірге болуды жазған. Біздің қазақтың әр 
қызының қара к�здері мұңға  толмаса екен. 
Бір рет гүлдейтін қыз-ғұмыр қайғымен 
қайрылмай, ұлтымыздың ұятына ай-
налатын ұрпақтарымызды Жаратқан 
жар жолға келгенде жаңылдыра к�рмесе 
екен...Бұл тілек әрбір ананың жүрегінде 
кеулеп, к�кірегінде сайраса деймін. Сон-
да тәрбиесі мен қылығы таңмен нұрлана 
түсетін  тағдырлар бой түзеп, бақыт 
баспалдағына батыл аяңдайтыны анық...

Динара МBЛІКОВА

ҚАЙҒЫСЫЗ ӨТСЕ 

ЖИЫН

Қазіргі кезде шет тілде білім беру халықаралық 
стандарттар негізінде жүргізіліп отыр.  Респуб-
ликамызда шет тілінде білім беруде базалық 
оқу орны – Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің 70 жылдан астам тарихы бар. 

Іргелі оқу орны бүгінде беделді Халықаралық 
 ассоциациялармен (ЮНЕСКО, Eurasia-Pacific United 
ассоциациясы, Туризм бойынша үш Халықаралық 
ассоциация: ATLAS, AMFORTH, EURHODIP, 
франкофондық университеттердің Халықаралық 
ассоциациялары AUF) және Жоғары мектеп 
ғылымдары халықаралық академиясы, Еуропалық 
тілдік кеңес (ELC) ассоциациясымен, ЕврАЗЭС-ке 
мүше елдердің лингвистикалық университеттері кон-
сорциумымен тығыз әріптестік байланыс орнатқан. 

Осы орайда жуырда «Шеттілдік білім беру: озық 
тәжірибелер, инновациялар және болашағы» V 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
�тті. Конференцияға АҚШ, Германия, Финлян-
дия, Ресей елдерінен келген қатысты. 

Жиында «ТМД және ШЫҰ елдерінің лингво-
м әдениет танымдық әдіснамасы негізіндегі шет-
тіл дік білім беру парадигмасы», «Қазақстан 
Рес публи касындағы үштілділік мәнмәтіндегі 
лингво мәдениет танымдық әдіснамасы негізіндегі 
шеттілдік білім беру парадигмасы», «Рухани 
жаңғыру: Қазақстандық қоғам дамуының  жаңа 
бағыттары мен мүмкіндіктері», «Жастардың 
патриоттық және рухани-адамгершілік тәрбиесі», 
«Шетел тілін ерте жастан оқытудың инновациялық 
технологиялары» тақырыбындағы ғылыми 
мәселелер с�з болды. 

Университеттің оқу ісі ж�ніндегі проректоры 
@.Чакликова «Қазіргі кәсіби шеттілді білім беру 
модернизациясының концептуалды-әдістемелік 
негіздері» атты баяндамасында профессор, ХҒА 
ЖМ академигі, ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі Сәлима Құнанбаеваның 
шеттілдік білім берудің заманауи тұжырымдамасы 
мен әдістемесін және теориясын жасауға қосқан 
ғылыми-әдістемелік еңбектерінің ерекшеліктерін 
атап к�рсетті. 

 Воронеж университетінің докторы, профес-
сор И.Стернин әлем тілдеріндегі бірқатар �зекті 
мәселелерге назар аударды. Ол тіл жұтаңдығы, 
тіл шұбарлығы, тіл қолданысы жайлы бірқатар 
ойларын ортаға сала келіп: «Тіл дағдарыста емес, 
тілді қолдану мәдениеті дағдарыста» деген пікірін 
ғылыми негізде дәлелдеді.  Ел арасындағы «қытай 
тілі – ауыр тіл, ағылшын тілі – жеңіл тіл, фран-
цуз тілі –  жұтаң тіл» деген пікірлерді ешқандай 
ғылыми негізсіз айтылған с�з деп атап �тті. Про-
фессор әр тілдің �з ерекшелігі, қадір-қасиеті бар 
екенін, тілге біржақты қарауға болмайтынын 
жеткізді.

Германиялық ғалым Ганс Шварц  аударма 
мәселесі туралы  тіл және с�зқолданым, аударманың 
әдістемелік қадамдарына сараптама жасады. 

Екі күнге созылған халықаралық  конференцияда 
шет тілді білім беру мәселелрі ғана емес, әлем 
тілдерінің ғылыми-тәжірибелік мәселелері де жан-
жақты қамтылды. 

 Мәрия МАЙЛЫҚҰТОВА

Жалпыға ортақ құндылық
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– Жуырда «К�шпенділер әуені» 
деген байқау �ткізгенбіз. Сонда 
«Мұхит» деген атаумен үшінші ата-
лым дәстүрлі әнге арналған. Осы-
дан кейін бұл мамандықта оқитын 
жастардың саны мен �неріне 
қарап, бұл б�лімді б�лу керегін 
түсіндім. @ріптестер тарапынан 
қолдау бола кетті. Біздің дәстүрлі 
�неріміз Ақан сері, Біржан сал, 
Мұхиттардан бас тау алып, кешегі 
Құрманғазы, Дәулеткерей, Нұрғиса 
ағаларымызға дейін жалғасқан. 
Енді осы б�лім арқылы біз дәстүрлі 
�нерімізді жаңғырта түссек дейміз, 
– дейді П.Чайковский атындағы 
Алматы музыкалық колледжінің 
директоры Біржан Хасанғалиев. 

ДӘСТҮРЛІ 
ӘНШІЛЕРГЕ 
ҚОЛДАУ БАР

ӘЛ-АУҚАТТЫҢ АРТУЫ – 
ИГІЛІКТІҢ БАСТАУЫ

Мүгедек жанның жағдайын сезініп көрді

БОЛАШАҚҚА 
ҚАМҚОР 

«БОЛАШАҚ»  

-

-
-

Аталмыш б�лімге оқу орнының 
белді оқытушысы Гүлім Алшынова 
басшылық етеді. Ал дәстүрлі ән 
салу мамандығына биыл алты бала 
оқуға түссе, барлығы 31 студент 
оқиды. Ұстаздардың айтуынша бұл 
�те жақсы к�рсеткіш екен. Балалар-
ды оқыту жайына б�лім басшысы 
тоқтала кетті:

– Бізде дәл қазір алты ұстаз бес 
мектеп бойынша дәріс береді. Оның 
ішінде Батыс, Жетісу, Арқа мек-
тептері бар. @рбір мектептің �зінің 
арнайы мамандары бар, олар бала-
ларды �з бағыты бойынша дайын-
дайды. Биыл осы мамандыққа алты 
бала түссе, алдағы уақытта ол арта 
түседі деп ойлаймын. Ең бастысы, 
грант мәселесі оңынан шешілсе 
екен дейміз, – дейді Г.Алшынова.

Ең басты мәселе, енді аталмыш 

пәндік циклдік комиссиясына 
(б�ліміне) арнайы кластар, ком-
пьютерлер мен құрал жабдықтар, 
му зыкалық аспаптар мен оқу құ-
ралдарын толтыру маңызды. Осы 
орайда аға буын �кілдері де жас 
буынға сәтті қадам тілеп, құттықтай 
келіпті. Т.Жүргенов атын дағы Қа-
зақ ұлттық �нер акаде мия сының 
Дәстүрлі ән б�лімінің жетекшілері 
мен оқытушы-ұс таздары тілектестік 
білдірді.

– Біздің келу мақсатымыз аға 
буын ретінде осы б�лімге құтты 

Іс-шараның мақсаты – шетелде білім алуды насихаттау, 
жұмыс істеп жүрген жастарды әлеуметтік қолдау, оларды 
қоғамдағы �зекті проблемаларды шешуге жұ мылдыру, 
елімізде жұмысшы мамандықтарының беделін к�теру, 
басымдықтарды айқындау, жастарға қатысты кешенді 
мемлекеттік саясатты жасап жүзеге асыру бойынша 
нұсқаулар әзірлеу.

– Жастарды бағдарлама бойынша оқуға түсу үшін не 
істеу керек деген сауал қызықтырады. Олар, сондай-ақ 
тәжірибе алмасуға қызығушылық танытады. Мәселен, 
олар біздің барлық бағдарламаларымызға еріктілер ретінде 
қатысып, сол арқылы к�бісі қазіргі жұмыс берушілерге 
айналған біздің түлектермен танысады. Балалар бірінші 
курстан бастап тәжірибе жинап, бұрынғы түлектерден тәлім 
алғысы келеді, – деді Алматы қаласындағы «Болашақ» 
қауымдастығының директоры Қымбат @бдікерімова.

Оның айтуынша, бүгінгі күні елімізде «Болашақ» 
халықаралық шәкіртақысын 12400 адам жеңіп алған. 
Олардың 11 мыңнан астамы оқуларын бітіріп, елге оралған. 
Қалғандары әлі оқып жатыр немесе шәкіртақы жеңіп алса 
да, әлі елден кетпеген. Бағдарламаның 1100 шәкіртақы иесі 
әлемнің 30-дан астам елінде оқу немесе тағылымдамадан 
�туде. Бағдарлама бойынша білім алып қайтқан 11 мың 
түлек еліміздің түрлі экономика салаларында еңбек етуде. 
Алматыда 3 мыңдай түлек жұмыс істеуде. Олардың 60%-ға 
жуығы мемлекеттік секторда, қалғандары жеке меншік сек-
торда немесе �зін-�зі жұмыспен қамтығандар. 

Сондай-ақ «Болашақ» бағдарламасының түлектерінен 
рентгенолог хирург-аритмотолог Ғани Т�лепбергенов, 
«Алақай» балаларды дамыту академиясының негізін қа-
лаушы Алтынай Бижігітова, www.top.kz онлайн-серви-
сінің негізін қалаушы Алмас Кебекбаевтар с�з с�йлеп, 
бағдарлама бойынша білім алу тәжірибелерімен б�лісті. 
Кездесу барысында спикерлер тұлға ретінде даму, кәсіби 
саладағы даму құпияларымен б�лісіп, «Болашақ» бағдар-
ламасы бойынша білім алу мүмкіндіктері туралы әңгімеледі. 

Айта кетейік, «Болашақ» халықаралық шәкіртақысын 
Мемлекет басшысы 1993 жылы тағайындап, дарынды жас-
тар әлемнің ең таңдаулы университеттеріне оқуға жолдана 
бастады. Бұл бағдарлама 25 жылдан бері жүзеге асырылып 
келеді. 

«Болашақ» Қазақстанның білім беру саласындағы 
сәтті брендке айналды. Бағдарлама еліміздің әлемдік 
гуманитарлық қоғамдастыққа кірігуіне септігін тигізіп, 
ұлттық білім беру саласына үздік технологиялардың 
трансфертін жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз етті.

«Алматы» әйелдер клубы, мү-
гедектер бірлестігі, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдар ламалар 
б�лімінің ұйымдас ты руымен �ткен 
шарада мүмкіндігі шек теулі жандарға 
қоғамда не нәрселер кедергі екені 
анықталды. Мәселен, арбамен  келе 
жатқан адам метроға түсе алмайды 
және сауда орталықтарына емін-еркін 
кіріп-шыға алмайды екен. Qйткені 
олардың қоларбасына  арналған жол-
дар бір жерде бар, бір жерде жоқ. 

– Мен мүгедектер арбасына отыр-
дым және физикалық тұрғыдан күшті 

Осы орайда Елбасының «Қазақ-
стандықтардың әл-ауқатының �суі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты биылғы Жолдауының негізгі 
�зегі де – қоғамның әлеуметтік 
 саласына айрықша назар аудару. 
Кіріспе б�лімде алдымен, тәуел-
сіздік алғаннан кейінгі саяси-
экономикалық жетістіктеріміз 
тілге тиек етіле келе, халықтың 
әл-ауқатын арттыратын негізгі 
мәселелер былайша жіктелген: 
тұрмыс сапасын арттыру; �мір 
сүруге жайлы орта қалыптастыру; 
азаматтар сұранысына бейімделген 
мемлекеттік  аппарат; тиімді сыртқы 
саясат; әрбір қазақстандықтың 
еліміздегі �згерістер үдерістеріне 
атсалысуы. 

Шындығында да, елдің  дамуы 
мен �ркендеуінің �лшемдері 
экономикаға байланысты. Осы 
тұста халықтың әл-ауқатының 
�суіне басымдық бере отырып, 
мүм  кіндігінше, оны бірте-бірте 
жақ сарта түсу – елімізді дамыған 
30 елдің қатарына енгізудің негізгі 
шарты. Сонау 1991 жылдардағы 
құл дыраған экономика кезеңіндегі 
халықтың әл-ауқатын еске алсақ, 
әлеуметтік хал-ахуалдың айтар-
лықтай және кезең-кезеңмен жақ-
сарып келе жатқандығының куәсі 
боламыз. Бұл Жолдаудың түпкі 
мақсаты – қарапайым халық  тың 
табысын келесі кезек бойын ша 
тағы да арттыра отырып, �мір 
сүрудің �зіндік бір ыңғайлы ор-
тасын қалыптастырумен келіп 
жалғасып жатыр. 

Осы 2019 жылға арналған Жол-
даудың �зіндік ерекшеліктерін 
былайша жинақтап к�рсетуімізге 
болады: 

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

Бақытжамал БАҒАШАРОВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті 
ғылыми кітапханасының 
директоры

болсын айтайық, �зіміз дің білген-
түйгенімізді ,  жазған оқу лық-
тарымызды, осы б�лім басшы-
сына, осы үлкен қара шаңы рақтың 
иесі Біржан Ескендірұлына та-
быстауды ж�н к�рдік. «Қазақ тың 
дәстүрлі мың әні» онтологиясын, 
біздің кафедраның оқыту шы-
ларының хрестоматияларын, оқу 
құралдарын, біздің профессор-
оқы  тушыларымыздың шығарған 
кітаптарын алып келдік. Мұның �зі 
�нер адамын дайындауға �те қажет 
дүниелер, – деді Қазақ ұлттық �нер 

академиясының Дәстүрлі ән музы-
касы кафедрасының меңгерушісі 
Рамазан Стамғазиев. 

Айта кетейік, аталмыш оқу ор-
ны  ның дәстүрлі ән салу маман ды-
ғына бұрынырақта 1-2 ғана грант 
б�лінсе, соңғы үш жылда грант саны 
4-5-ке артқан. Енді алдағы уақытта 
бұл мәселе қайта қаралуы мүмкін. 
Ең бастысы, жас тардың дәстүрлі 
�нерге деген сұранысы мен қызы-
ғушылығын арттыруға бағытталған 
игі шаралар жүзеге асып келеді.

емес екенімді түсіндім. Тіпті метроға 
кіре алмадым. Қоңырау шалу түймесі 
де жоқ. Яғни арбадағы  адам  кісі 
к�мегінсіз, �зі  еркін  жүре  алмайды. 
Бұл олардың біздің қоғамның толық 
мүшесі екенін сезінуіне мүмкіндік  
бермейді, – деді белсенді Гүлнар 
Кәрібаева. 

«Алматы» әйелдер клубының 
б а с қ а р м а  м ү ш е с і  Р а у ш а н 
 Мамырханова: «Дәрменсіздік сезімі, 
�зін қоғамға қажетсіз сезіну – бұл 
шындық. Бірақ егер адам  немесе оның 
отбасы мүшелері осы жағдайға тап 

Біріншіден, қоғамның саяси-
экономикалық, мәдени-әлеу-
меттік және рухани келбеті мә-
селелері жарыспалы түрде қатар 
қозғалғанмен, алдымен, халықтың 
әл-ауқатының негізгі нысанға алы-
нуы; екіншіден, «экономиканың 
дамуы – рухани �рлеу – әлеуметтік 
қолдау» мәселелерінде �зіндік 
бір сабақтастықтың сақталуы. 
Мәселен, мұнда «Рухани жаңғыру» 
идеясы да к�рініс тапқан. Оны 
бағдарламалық құжаттың: «2014 
жылы еліміздің инфрақұрылы   мын 
жаңартатын «Нұрлы жол» кешен-
ді бағдарламасын іске асыру  ды 
бастадық. Үш жыл бұрын «100 
нақты қадам» – Ұлт жоспарын 
жа рияладық. Содан кейін еліміз-
дің Үшінші жаңғыруына кірістік» 
деген тұстарынан байқауымызға 
болады. 

Үшіншіден, болашақта ат-
қарылар істердің тек страте гия лық 
жалпы жобасы емес, қай салаға, 
қандай атқарылар жұ мыстарға 
нақты қанша ақша б�лу керектігі 
к�бірек айтылады және үкіметке 
о н ы  о р ы н д а у  т а п с ы р ы л а д ы . 
Оның біраз к�рсеткіштері халық-
тың әл-ауқатына арналған дығы 
баршамызға белгілі. 

Айта кетейік, Елбасы �з с�-
зінде: «Рухани жаңғыру» бағ-
дар ламасы жаппай қолдауға ие 
болып, қоғамдағы жаңғыру үде-
рістеріне зор серпін берді» деп 
атап �тті .  Бұл бағдарламаға, 
әсіресе қоғамымыздың зиялы 
қауы мы барынша қолдау к�рсете 
білді. Осыған орай, бағдарлама 
жарияланғаннан кейін Қазақ мем-
лекеттік қыздар педагогикалық 
университеті де «100 жаңа оқулық» 

болмаса, онда бәрі бірдей «әлемде» 
күн кешеді деп есептейді. Біз бүгін 
мұны сезіндік» десе, Қазақстан 
м ү г е д е к т е р  ұ й ы м ы  о д а ғ ы н ы ң 
т�рағасы @ли Аманбаев: «Бұл кем 

дегенде насихат тұрғысынан �те пай-
далы. Бізде мүгедектердің құқығы 
туралы ратификациялаған конвен-
цияда сегізінші бап бар. Онда білім 
беру қызметіне назар аударылады, 

сондықтан қоғам осындай азаматтар 
бар екенін біледі» деді. 

К�шенің жоспарын жасағанда 
осындай мәселелерге мән берсе 
деген қоғам белсендісі Бауыржан 
Серік  небәрі 20-30 минуттың ішінде 
айтарлықтай қиындықтарға тап 
болғанын атап �тті.

– Qзіңді керексіз адамдай, үміті 
жоқ жандай сезінесің. Қыдыруға 
ыңғайлы, отбасылық демалысқа 
ар  налған орталықтағы  Панфилов 
к�шесінің �зі  мүмкіндігі  шек-
теулі жандарға арналмаған екен. 
Мүге дектер үшін жаяу жүргінші 
жолағынан �ту тіпті қиын. Сондай-
ақ жаңа Алмалы метросына ба-
рып, түсуге тырыстық. Шақыра тын 
қоңырау жоқ. Ал балмұздақ жейін 
десек, дүкендерге қол арба мен ба-
руға мүмкіндік қарастырылма ған, 
– дейді ол.

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

Дайындаған
 А.МҰСАБЕКҚЫЗЫ

аясында игілікті шаралар �ткізіп 
отыр. Бұл жерде университет кі-
тап ханасының атқарар міндеті 
зор. Бүгінде кітапханамыз аталған 
оқулықтарға ашық к�рме дайын-
дап қойғандықтан, оқытушылар 
қауымы мен студенттеріміз, док-
торанттарымыз бен магистрант-
тарымыздың да  арасында сұраныс 
жоғары болып тұр. Сондай-ақ 
кітапханамыздың оқу  залында 
Ж о л д а у д ы  н а с и х а т т а у ғ а 
 байланысты іс-шаралар �ткізілді. 

«Үкімет �ңдеу секторындағы 
экспорттаушыларға қолдау к�р-
сетуге баса мән беруі қажет. Біздің 
сауда саясатымызда сел қостық 
болмауға тиіс» деген Елбасының 
тұжырымына сәйкес, «Рухани 
жаң ғыру» бағдарламасын, 2019 
жылға арналған Жолдауды наси-
хаттау және оны іске асыру бары-
сында да елімізде, тіпті саясатқа 
бейтарап қарайтын адамдар то-
бында да, ешқандай селқостық 
болмауы тиіс екендігі белгілі жайт. 
Бұл – Жолдаудағы: «@рбір қазақ-
стандықтың еліміздегі �з герістер 
үдерістеріне атсалысуы» деген 
б�ліміне сай келетін белсенді іс-
қимыл. 

ҮЙ АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 

Талдықорғанда дәл қазіргі қолданыс-
тағы ең биік тұрғын үй – он екі қабат. 
Ал «Нұрлы жер» бағдарламасымен са-
лынып жатқан қаланың оңтүстік-батыс 
б� лігіндегі ғимарат он алты қабатты 
құрайды. Демек, қала тұрғындары 
желтоқ санда еңселі үйдің куәсі бо-
лады. Қаз-қатар орналасқан биік үш 
ғима раттың бірінші қабаты емхана-
мен жалғасады. Мұнда сылау, ж�ндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Жыл соңына 
дейін 230 пәтерлі үш үй пайдалануға 
беріледі. Qтініштерді қарашаның орта-
сынан бастап қабылдайды. Осыған дейін 
Талдықорғандағы Оқушылар сарайын, 
Қаратал шағынауданындағы ауруха-
наны және алтыншы шағынаудандағы 
жаңа үйлердің іргесін қалаған «Астана 
Құрылыс Компаниясы» ЖШС �кілі, 
2005 жылдан бері аталған мекеменің 
қызметкері Мырзахмет Шәріпқожаевтың 
айтуынша, жұмыс аяқталуға жақын және 
желтоқсанның 20-на дейін пайдалануға 
беріледі. 240 адам тоғыз бригадаға б�лініп 
жұмыс істеуде. К�пқабатты үйге екі жыл 
кепілдік бар. 230 пәтердің 92-сі – бір 
б�лме, тағы 92-сі – екі б�лме және 46-
сы – үш б�лмелі. Осыған дейін биік 
саналған он екі қабатты үйді де осы 
«Астана Құрылыс Компания» ЖШС 
2014 жылы жеті айда салған болатын. 
Ал жаңа үйлердің жартысы әкімдікте 
тұрғын үй кезегінде тұрғандарға, ал 
келесі жартысы банк салымшыларына 
беріледі. «Қазақстан тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ облыстық филиал 
директорының орынбасары Жасұлан 
Құрманғалиев үй алуға пулдың жақын ара-
да жарияланатынын, екі ай ішінде барлық 
үйдің иесі анықталатындығын жеткізді. 
С�з арасында осы бағдарламаға қатысу 
үшін үй алушының басында пәтердің бол-
мауы керектігі және бастапқы 20 пайыз 
жарнасын т�леп, қалған б�лігін кепілдік 
арқылы шешуге болатындығы да ай-
тылды. Бұрын бастапқы жарна 30 пайыз 
болатын.  Бағдарлама арқылы берілетін 

үйлер «Жергілікті атқарушы органдар 
арқылы кредиттік тұрғын үй құрылысы» 
бағыты бойынша салынып жатыр. Таза 
әрлеудегі пәтерлердің бір шаршы метр 
бағасы – 140 000 теңге. 

– Банктің мақсаты – салымшыларын 
қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету. 
Бұл жұмысты біз үздіксіз жүргіземіз, ал 
жергілікті әкімдік пен құрылыс салу-
шылар қолдау білдіруде. Осы жұмыстың 
нәтижесінде қазір тұтынушыларымызға 
таза әрлеуден �ткен 300 пәтерді ұсынуға 
әзірміз. Алғашқы 230 пәтер бойынша 
пулды қараша айында әзірлесек, тағы 
60 пәтерге �тініш келесі жылы қабыл-
данатын болады, – деп түсіндірді �з 
с�зінде «Тұрғын үй жинақ банкі» АҚ 
облыстық филиал директоры Ғалымжан 
Шалғымбаев. 

Үй алудың �зіндік шарттары бар. 
Қазақстанның азаматы немесе оралман 
мәртебесі болуы керек, �тініш берушінің 
және оның отбасы мүшелерінде соңғы 
бес жыл ішінде ел аумағында жекеменшік 
үйінің болмауы және ең бастысы т�лем 
қабілеттілігін растай алуы керек. 

Жалпы «Нұрлы жер» мемлекеттік үй 
бағдарламасы облыс тұрғындарына қол-
жетімді шарттармен тұрғын үй сатып 
алуға үлкен мүмкіндік береді. Былтыр 
Үкі меттен б�лінген 30 млрд теңгені толық 
игерді. 3488 отбасы «Нұрлы жер» бағ дар-
ламасы арқылы т�мен бағада үй сатып 
алған. 

«Тұрғын үй жинақ банкі» салымшыла-
ры мемлекеттік бағдарламалардан б�лек, 
«Qз үйім» атты банктің жеке бағдар ламасы 
бойынша да баспана сатып ала алады. 
Бұл бағыттағы пәтерлер дің бір шаршы 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

метрі – 160 000 теңге. Тұрғын үй сатып 
алуға арналған кепілдік қаржы сомасы 
7 пайыздық жылдық м�лшерлемемен 
беріледі. Бұл бағдар ла мадағы талап – 
клиенттің «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкіндегі» есепшо тында үй бағасының 
20 пайызға тең бас тапқы жарнасы болуы 
шарт. Ал дәл осы бағдарлама бойынша 
салынған Талды қорғандағы 72 пәтерден 
тұратын к�п қабатты үй келесі жылы 
пайдалануға беріледі.  

Иә, баспана мәселесі – к�птеген аза-
мат тардың �зекті мәселесі екені с�зсіз. 
Пәтер жалдап, бірді-бірге жалғап жүрген 
адамдар бір б�лмелі болса да тұрғын үйге 
ие болу үшін күн-түн демей еңбектенуде. 

Бұл түйткілді мәселенің шешімін 
Елбасы Н.Назарбаев «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасы» атты Үндеуінде 
к�рсетті. Ол – «7-20-25» бағдарламасы.

Аталмыш жоба ж�нінде естіп, білген-
дер аз емес. Бағдарламаның бағытын 
бағдарласақ, баспана алуға берілетін несие 
�сімінің м�лшерлемесі 14-16 пайыздан 
7-ге т�мендетіліп, үстеме қаржы к�лемі екі 
есеге азайтылды. Бұл әр қазақстандықтың 
қалтасына түсер жүктің салмағын кемітті. 
Сонымен қатар банктер баспана иемде-
нуге бағытталған бастапқы жарнаға үйдің 
құнының 30-дан 50 пайызын салуды талап 
етсе, енді осы бағдарлама арқылы алғаш-
қы т�лем 20 пайыздан аспайтын болды. 
Сондай-ақ несие алушының ай сайынғы 
салым м�лшерін азайту мақ са тында қарыз 
алу мерзімі 10-15-тен 25 жылға дейін 
ұзартылды. 

Серік ҚАНТАЙ
Алматы облысы

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті
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Ойдың аяқталуын күтпейді,
Оны қойсаң, с�йлем бітпейді.

(Үтір)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Bзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

К�кқұтанға Аққұтан:
«Сен неге к�ксің?» деді. 
Аққұтанға К�кқұтан:
«Сен неге ақсың?» деді. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019 КӨРМЕ

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға 
шынайы риза шы лығымызды білдіре отырып, ұлт 
басылымы – «Ана тілі» газетіне алдағы 2019 жылға 
жазылу жүріп жатқанын еске салғымыз келеді.

Газетіміздің негізгі тақырыбы Тәуел сіздігі-
міз дің, ел бірлігінің тірегі – мемлекеттік тілдің 
жай-күйі бол ғанымен, к�теріп жүрген мәселелері 
ау қымды. Олардың ішінде әлеуметтік жағ дай, 
мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да рухани 
мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды істі 
жұртшы лықтың қолдау-к�мегінсіз жүргізу қиын. 
Олай болса ұлтқа, руха ниятқа жанашыр жандар 
«Ана тілінің» ел ішін де к�птеп таралуына лайықты 
үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

Жоғарыдағыдай тақырыппен Алматы қала-
сын дағы ҚР мемлекеттік орта лық музейінде 
«Италия» білім орталығы және «Данте Алигьери» 
комитеті бірлесіп, ҚР Су рет шілер одағының 
мүшесі Кармине Бар ба роның шығарма шылық 
к�рмесін �ткізді. 

Салтанатты шараның ашылуында музей 
дирек торының ғылыми жұмыстары ж�ніндегі 
орынбасары Ғалия Теміртон құттықтау с�з 
с�йледі. ҚР Суретшілер одағының к�рмелер 
шығармашылығының хатшысы Ю.Маркович 
жылы лебізін білдірді. Суретші �з идеялары мен 
ойларын түрлі жанрларда жеткізуге тырысады. 
Шығармаларындағы қарапайым �мір к�ріністері, 
адамның тіршілігі және т.б. тақырыптар ерекше 
әсерлі. Мәселен, «Үш әже» суреті кешкі ас – Ра-
мазан айындағы «Ауызашар» рәсімін бейнелеп 
салынған туынды. Онда �нер иесінің дәстүрді, 
ұлттық к�ркем �нер элементтерін қазіргі заманғы 
к�зқараспен ұштастыра алғандығы байқалады. 

Назира ЖЕКСЕНБЕКОВА

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН!

Жануарлар тілін білетін адам жайында 
ертегілерден оқып, бұл қиял деп түсінетін 
едік. Соңғы жылдарда ғылым жаңа лық-
тарынан жануарлар да �зара с�йлесіп, 
бірін-бірі түсінетіндігі анықталуда. 

@рине, жануарлар тілін адам тілімен 
салыстыруға болмайды, дегенмен, �зара 
қарым-қатынас жасап, қорегін іздеуде, 
жауынан қорғануда, бірлесіп тіршілік 
етуде қолданылатын хабарды жануарлар 
�зіндік «с�збен» жеткізетіндігі анық. 

Адамзатқа табиғат тарту еткен бес сезімнің ең әлсізі – иіс сезу. 
Ал жануарларда, оның ішінде насекомдарда иіс сезімі �те күшті 
дамыған. Насеком денесінен б�лінетін иіс затын ғалымдар 
феромон деп атайды. Насекомдар �зара феромон арқылы 
с�йлеседі. Иіс тілі – феромонды қауымдасып тіршілік ететін на-
секомдар: тер миттер, аралар, жабайы аралар және құмырсқалар 
�те жақсы меңгерген.   

Bр пенде �зінің уақытына, тыныштығына, ұйқысына, яғни 
жеке басына қалауынша билік жүргізеді. Bрине уақыт тәртібін 
дұрыс пайдаланып, ұйқыны қандырғанға не жетсін!.. 

Алайда сәл мызғып алса, тыңайып қалатын жандар да 
баршылық. Император Наполеон �те аз ұйықтаса да, тәулігіне 
екі рет к�з шырымын алған екен. Кешкі сағат 10 мен 12-нің 
арасында жастыққа бас қойып, түнгі сағат 2-ге дейін ұйықтапты 
да, содан азанғы 5-ке дейін жұмыс істепті. Осыдан соң қайта 
жатып, таңғы 7-ге дейін ұйқысын жалғастырады екен. 

Черчилл мен Эдисонға тәулігіне т�рттен алты сағатқа 
дейінгі ұйқы жететін к�рінеді. Британия премьері әдетте түнгі 
3-4-ке дейін жұмыс істеп, таңғы сағат 8-де ұйқысынан ояна 
сала жұмысына кірісетін. Алайда ауқаттанған соң, екі сағат к�з 
шырымын алудан ешқашан бас тартпапты. 

Эйфель мұнарасын Марс алаңында 
құрастыруға екі жылдан астам уақыт кет-
кен. Ол революцияның 100 жылдық құр-
метіне «Bлемдік к�рмеге» арнап салынған. 

Францияның құдіретіне айналған 
 Эйфель мұнарасының биіктігі – оның 
құзар басындағы антеннасымен қоса 
есептегенде 322 метр. Ал салмағы – он 
мың тонна. Алып мұ нара үш б�ліктен 
тұрады.  Алғашында оның бірінші 
қабатында мейрамханаға қажет б�лмелер, 
екінші қабатында лифтіні к� теруге арналған су қоймасы мен 
әйнек галереясындағы мейрамханалар орналасады. Ал үшінші 
қабатында астрономиялық және метеоро логиялық обсерва-
тория және физика кабинеті болған. Ең үс тінде орналасқан 
үшінші б�лім 274 метр биіктікте орналасқан. Оның т�бесіне не 
лифтімен, не 1792 баспалдақпен жаяу к�терілуге болады. 

Иіс түйсігінің ерекше қасиеті бол ған-
дық тан б�лмеде үнемі мұрын жарар лықтай 
иіс мүңкіп тұрса да, адамдар оған біршама 
тез үйреніп алады. 

М ә с е л е н ,  ж е л і м  қ а й н а т а т ы н 
 фабрика, балық �ңдейтін кәсіпорын не 
ет  комбинаты я тері заводының жұмыс-
шылары осындай жағдайда тәбетпен 
ас іше алады, ал басқа адамдардың 
бұл кәсіпорындардың иісінен жүрегі 
айныған болар еді. Сол себепті де ерте-
де қалыптасқан әдет бойынша итальяндар, француздар мен 
голландтар иісі шыққан ірімшікті, ал қытайлар – иістенген 
жұмыртқаны жей береді. 

Соңғы кездерде медицина иістің маңызына дұрыс баға бере 
бастады. Жағымды не жағымсыз сезім туғызбайтындай және 
вегетативті яки дербес жүйкелер жүйесіне әсер етпейтін иістің 
жоқ екені ертеден-ақ белгілі. Тағамдағы иіс ас қорыту с�лін 
б�лгізеді. Басқалары қоздыру сезімдеріне әсер етеді, сондай-ақ 
«жиіркенішті» иіс ас қорыту органдарының қызметін бұзады, 
құстырады, қан айналымын күшті �згертеді, басты ауыртады. 
Ал «жәйлі» иіс �мір процестеріне жағымды әсер етеді. 

Гүлнар Орынқызы 1980 жылы 8-сы-
ныпты тәмамдаған соң, Гурьевтегі музы-
ка училищесіне «музыка-фортепиано» 
мамандығы бойынша оқуға түсіп, оны 1986 
жылы ойдағыдай бітіріп шығады. Бертін 
келе, Жетібайдағы мектептің музыка сы-
ныбына жас маман ретінде қабылданады. 
Бүгінде еңбек тәжірибесі 30 жылдан асып 
жы ғылады. Оның алғашқы сатысында 
Ақ таудағы «Болашақ» балабақшасында 
музыка сабағы бойынша дәріс берген-ді. 
Qскелең �рендерге музыка мәдениетінің 
мәні мен мағынасын ұғындырып, ұлттық 
әннің әрін ашып жүргендігі – �з алдына 
бір т�бе. 

Ал бүлдіршіндер арасында �тетін 
жыл сайынғы «Жауқазын» фестивалінің 
ұйымдастырушысы екені ел есінде. 
Мамандыққа деген шексіз құш тар лы-
ғының артуына отбасындағы 12 баланың 
барлығының да �нерге бейжай қарамай, 
ұлттық құндылықтың құна рымен су-
сындап �скені ықпал етті деуге бола-
ды.  Qзінен кейінгі  �кшесін басып 
келе жатқан Рахила атты сіңлісі Аты-
раудағы Дина Нұрпейісова атындағы 
музыка колледжінде дирижерліктен сабақ 
беретіндігін де сұxбат барысында Гүлнар 
апа тілге тиек етті. 

Талантты �нерпаздың әкесі, аймаққа 
әйгілі домбырашы, �нер киесі дарыған 
қасиет иесі Орын Құлсариев – «Қазақстан 
Республикасы Мәдениет саласының 
еңбегі сіңген қызметкері», Маңғыстау 
облысының «Құрметті азаматы», «Құрмет» 

Құмырсқалар сөйлесе ме?

Ұлылардың ұйқысы

Эйфель мұнарасы

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

Иіс түйсіктері

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44
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Азаматтың суреті

Нұржан ЖАНПЕЙІСОВ, 
дәстүрлі әнші

орденінің иегері. Бүкіл ғұмырын осы 
қасиетті домбыра құдіретіне арнаған 
Орын ақсақал ұл-қыздарының барлығын 
да бала күндерінен �нермен сусындатып 
еді. Солардың ішінде Гүлнардың орны 
б�лек. Оның таланты сан қырлы: әрі пи-
анино дүлдүлі, әрі ән мен саздың жүйрігі.

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасы аясында Ақтау қаласының 55 
жылдық мерейтойының шеңберінде 
�ткізілген шығармашылық кештің ерек-
шелігі де сонда, қаладағы №34 балабақ-
шада музыка пәнінен сабақ бере тін 
Гүлнардың ерекше қабілетін елге жария 
етуде болса керек.

Саxна шымылдығы кеш кейіпкерінің 
сазы мен ақын Ғалым @ріптің с�зіне 
жазылған «Құтты болсын, тойларыңыз» 
әнімен ашылды. Кең залда �нер дүлдүлін 
қошеметтей келгендердің қарасы қалың 
болды. Сахна т�ріне к�терілген Гүлнар 
бала кездегі ескірмейтін естеліктерімен 
б�лісіп, адам болып қалыптасуына ата-
анасының ықпалы зор екендігін айрықша 
құрметпен жеткізді. 

– Бүгін міне сіз бен біз әдемі �нердің 
құдіреті – ән кешінің қонағы болып отыр-
мыз. Осы кешке жиналып отырғандардың 
к�бі Гүлнар Орынқызының әнмен �рілген, 
күймен т�гілген Маңғыстау мен иісі қазақ 
жұртына белгілі Орын ағамыздың отба-
сында дүниеге келгенін біледі. Qнерде �з 
ынтасымен ұстаздық қызмет етіп, шәкірт 
тәрбиелеп, �з тыңдармандарын тауып 
келе жатқан �нер иесі. 

Гүлнар Орынқызы �нер колледжін, 
одан кейін Атыраудағы педагогикалық 
институтты бітіргеннен кейін, туған же-
ріне оралып, ұстаздық қызмет етті. Qнер-
паз шәкірттер тәрбиеледі. Одан кейін 
сазгерлікпен айналысып, талай кең тыныс-
ты және дәстүрлі лирикалық дүниелерді 
�мірге әкелсе, бүгін тыңдармандарына 
арнап кеш �ткізіп жатыр. @ндеріңіз 
қалықтап, тыңдармандардың жүрегінен 
орын алады деп сенім б ілдіреміз . 
Шығармашылық шабытыңыз шарықтай 

берсін, – деп ыстық лебізін жеткізген 
облыстық мәдениет басқармасының бас-
шысы Пәния Сармурзина �нер иесіне гүл 
шоқтары мен сый-сыяпат ұсынды.

Ақтау қалалық мәдениет б�лімінің бас-
шысы Гүлжазира Алдашева:

– Бүгінгі кеш – ерекше кеш. Себебі 
Орын сияқты дарынды ағаның отба-
сында �скен Гүлнар апамыздың кеші. 
Апамыз тек талантты сазгер, әнші емес, 
сонымен бірге �з әндеріне мәтін де жа-
затын ақын. Ол – біздің үлкен әріптен 
басталатын ұстаз. Бүлдіршіндердің саз 
бен әнге деген таза махаббатын бойы-
на қалыптастыру жолында еңбек етуде. 
@ндері әр тақырыпта. Табиғат та, лирика, 
махаббат та бар. Махаббаттың ең үлкені 
– туған жеріне, туған қаласына деген 
махаббат. Ақтау тақырыбына шығарған 
к�птеген әндерін бүгінгі таңда қала тұр-
ғындары сүйіп тыңдайды. Ол осы әнде -
рімен к�пшілікке таныс, олардың сүйіс-
пен шілігіне ие, – дей келе, қала әкімі 
Ғалым жан Ниязовтың «Алғыс xатын» кеш 
иесіне табыстады. 

Табиғаттың сан түрлі құбылысына 
қалам тербеп, ішкі жан дүниені нотаға 
салып тербету – терең толғанысты, 
тебіреністі қажет ететін, содан ләззат 
алар шығар ма шылық шыңы. Мұндай 
б а ғ ы н д ы р ғ а н  б и і к т е р і  б а р ш ы л ы қ 
автордың кешінде лирикалық, патриоттық 
әндерден бастап, түрлі жанрды қамтыған 
ән-әуендер әдемі орындалды. Олардың 
қатарында Мұрат Qскінбаев атындағы 
ф и л а р м о н и я н ы ң  � н е р п а з д а р ы  Қ Р 
Мәдениет қайраткері Жоламан К�шкінов, 
мәдениет сала сының үздіктері Асқар мен 
Асанәлі К�ше ровтер, әншілер Нұрияш 
Оспанова, Аида Бәйгелова, жас талант-
тар Ақмарал Арғынқызы мен Бердібек 
Құлғараев, Мерей Жанайбай мен Жұпар 
Садақбаева, Айнұр Омарова,т.б. сазгер 
репертуарындағы тың тынысты жаңа 
дүниелерді нақышына келтіре орындады. 

@сіресе, к�п әндер белгілі ақын, марқұм 
Гүлжауһар Сейтжанның �леңдеріне жа-
зылған. Сазгердің бұл ретте ұлттық дәс-
түрге негізделген �лең мәтіндеріне ай-
рықша мән беретіндігі аңғарылады. Соны-
мен қатар Абыл атындағы �нер мектебінің 
балалар хоры шырқаған тамаша ән де �те 
әсерлі болды.

Облыстық «Маңғыстау» газетінің бас 
редакторы, белгілі ақын Ғалым ағаның 
біраз �леңдеріне Гүлнар апа әуенін жа-
зып, бүгінде шығармашылық байланыс 
орнап келеді. Кеш иесі мен ақынның 
бірлескен «Ақтауым» әні к�рермен та-
рапынан ерекше қошеметке ие болды. 
Маңғаз Маңғыстаудың бізге беймәлім 
сыры мен құпиясын к�мкерген тамаша 
ән к�рерменнің ықыласына б�ленді. Қос 
тұлғаның �нер әлеміндегі қолтаңбасы да 
ерекше. Біріге жазған тың туындылары ұлт 
руxаниятының музыкалық қазынасына 
барып қосылып, �нер-�леңге деген 
к�пшіліктің іңкәрлігін арттырары анық. 

Мәдени шара Ақтау тұрғындарына ән 
мен саздан ерекше күй сыйлап, шабытқа, 
шаттыққа б�легендей. «Ел іші – �нер 
кеніші» демекші, осындай тамаша кеш-
тер арқылы табиғи таланттарды танып, 
оларды бағалай білсек, нұр үстіне нұр. Ал 
Гүлнар Құлсариева тек ауыл-аймаққа ғана 
емес, республика �нерсүйер қауымына да 
жария етуге лайық дарын иесі екендігіне 
кешке жиналған қауым куә болды.

Зухра BБДІСАТТАР
АҚТАУ

«МАХАББАТ 
АЛМАСЫ» 

Ақтау аты-
рабын әнге бөлеп, 

қоңыр дала үніне өзіндік 
сән беріп, тамылжыған даусы-

мен тәнті еткен талант иесі Гүлнар 
Құлсариеваның шығармашылық 

кеші көрермен көңіліне жылы шуақ 
ұялатты. Рухани кеш сәрсенбінің 
сәтінде филармонияның төрінде 

өтті. Салтанатты шараға әнші қызын 
ардақтай, сазгерін құрметтей кел-

ген дүйім жұрт жиналды. Олар 
мөлдір муза әлемінің падишасына 

айналған өнер иесінің әсем ән-
әуендерімен сусындап, кеш 

иесінің мерейін  үстем 
етті. 

Азаматтың суреті


