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Павлодар облысының тілдерді дамыту ж�нін-
дегі басқармасының ұйымдастыруымен т�р-
тін ші жыл қатарынан шекаралас �ңір лерде 
тегін қазақ тілін оқыту курстары �ткіз іліп 
келеді. Биылғы кезекті курстардың ерек ше-
лігі Ресейдегі қазақ диаспорасының �кіл дері 
Павлодар қаласында оқытылатын болады.

Курстың мақсаты шетелдегі қандастары-
мызбен мәдени байланыстарды дамыту және 
нығайту, сондай-ақ қазақ диаспорасының 
�кілдеріне ана тілін меңгеру үшін әдістемелік 
және ұйымдастырушылық қолдау к�рсету болып 
табылады. Шараның ресми түрдегі салтанатты 
ашылуы С.Торайғыров атындағы облыстық 
кітапханада �тіп, облыстық Тілдерді дамыту 
ж�ніндегі бас қармасы басшысының міндетін 
атқарушы Г.Кокина, «Нұр Отан» партиясы Пав-
лодар облыстық филиалы т�рағасының бірінші 
орынбасары Н.Дычко және к�рші елдің Алтай 
�лкесі, Омбы және Новосібір облыстарынан 
келген жалпы 20 отандасымыз қатысты.

Жоғарыда аталған курс қатысушылары 
«Қазақ тілінің интенсивтік курсы» атты жаңа ин-
но вациялық әдіс арқылы қазақ тілін меңгереді. 
Қазақ тілін меңгеруге арналған курстарды 
к�птеген оқу-әдістемелік құралдардың авторы, 
кітаптарды әзірлеуші, жетекші әрі тәжірибелі 
қазақ тілі маманы және «Ана тілі» орталығының 
директоры Шолпан Кинжикова жүргізеді.

Сонымен қатар қазақ халқының салт-дәс-
түр лерін дәріптеуде заманауи техноло гиялар 
қолданылып, курс барысында интерактивті 
презентация, бейнематериалдар, практикалық 
сабақтар, тренингтер, топпен жұмыс қызметтері 
және тыңдаушыларды музейлерге, театрларға, 
әлеуметтік маңызы бар шараларға апару 
қамтамасыз етіледі.
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ҚҰШАҚТАР 
ҚАУЫШҚАН КҮН

АТАДӘСТҮР Бүгінгі санда:

Арқада екі 
қазақ мектебі 
қалай ашылды?

Наурыз – 
қазақтың ежелгі 
мейрамы

5-бет

12-бет

Көркемдік 
кеңессіз көсегеміз 
көгермейді...

Қалдыбек ҚҰРМАНӘЛІ:

3-бет

ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚСТАНӨМІР ТАҒЫЛЫМДАРЫ

ша қырым жырақта отырады. Жиі 
ара ласып, қатынауға мүмкіндік жоқ. 
К�рісудің бір сыры  осында жатыр. 
Яғни қысты артқа тастап, жадыраған 
к�к темге аман-есен жету, жақын-жұ-
ра ғатпен, к�рші-к�леммен жүздесу 
– үлкен қуаныш. 

Сол қысыңыздың бүгінгі күні де 
�згергені шамалы. Баяғы қаһары, 
баяғы қытымырлығы. Жылуын т�ккен 
нұрлы к�ктеммен қауышқанымызға 

біз де қуанамыз. Демек, К�рісу қазіргі 
таңда да маңызды. 

Расында да біз тілге тиек етіп 
отырған ұлтымыздың ежелгі дәстүрінің 
құны бүгінгі күні де түсе қойған жоқ. 
К�рісудің к�здеген басты мақсаты 
– адамдар арасындағы татулыққа, 
ынтымаққа ықпал ету, �кпе-араздықты, 
сенімсіздікті болдырмау. Кекшілдіктің 
шоғына су бүрку, кешірімшіл болу. 

Қазір к�птің арасынан: «Адамдар 

бұрын жақсы еді. Бір-біріне мейірімді 
болатын.  Қазіргідей қатыгездік, 
қаталдық жоқ еді»  дегенді  естіп 
қаламыз. Бұл айтылғандардың да 
жаны бар. Дәл қазір оның себеп-сал-
дарын анықтамай-ақ қоялық. Мәселе 
бұрыннан қанға сіңген әлгі мейірімді, 
б а у ы р м а л д ы қ т ы ,  ж ы л ы  қ а р ы м -
қатынасты �з «ауылына» қайтару бо-
лып отыр. Бұл бір қол жетпес арман 
деп айта алмаспыз. Қалпына келтіруге 

болады. Ол үшін К�рісу секілді �зге 
де қандастарымызды жақсылыққа, 
а у ы з б і р ш і л і к к е ,  и м а н д ы л ы қ қ а 
жетелейтін салт-дәстүрлерімізді, әдет-
ғұрыптарымызды жаңғырту. Оларды 
күнделікті тірлігімізде пайдалана білу. 

Негізі адамдарды бірлікке, жара-
сымдылыққа жұмылдыратын К�рісу 
дәстүрін тек бір �ңірмен шектемей, 
ел к�лемінде атап �туді жолға қойсақ, 
мұның еш с�кеттігі болмас еді.

алтын діңгек уақыт �те келе мектепке, 
мектептен пансионаттық дәрежеге 
дейін �сті. Кейіннен Маман әулеті 
ашқан мектепке қызығып, қырғыз байы 
Манап Шабданов та мектеп ашып, 
«Шабдания» деп атағанын тарихтан 
білеміз.

Маман қажының құты қонған 
қасиетті бақ мекенге алыс-жақын жер-
лердегі есім-сойы мәшһүр бола бастаған 
қазақ оқымыстылары келіп, «Паһ, 
шіркін!» деп тамсанып, таңыр қанып 
кеткен-ді. Маман Қалқа байұлы ның 
арғы аталары батыр болған. Жоңғар 
шапқыншылығы заманында Б�рібай 
атасы сайын даланың тұтастығы үшін 
шыбын жанын қиған.  Д�сет ата-

сы да аласапыран кескекті кезеңде 
батырлығымен, әділ билігімен жұрт 
есінде қалған кісі. Аталасы Тәнеке ба-
тыр Хан Кененің кегін қуып, ақсүйектің 
басын шапқан опасызды �лтірген еді. 
Маманға батырлық емес, байлық ұстар 
қасиет қоныпты. Маман баба 1820-1901 
жылдар аралығында �мір сүрген. 1868 
жылы Қапал дуанынан тұңғыш болып, 
қажылық сапарын �теген мұсылман. 
Хаж сапарын �теп келгеннен кейін, 
туған жұрты оны «Байқажы» атап, 
құрмет к�рсеткен. Қапал-Арасан атыра-
бына қарайтын тоғыз болыстың дуанба-
сы, кейіннен т�бе биі болған. 

(Жалғасы 8-бетте)

Биыл Маман қажы Қалқабайұлы-
ның �сиетімен,  Тұрысбек қажы 
Маман ұлының қажыр-қайратымен 
негізі қаланған Жетісудың жиделі-
байсыны атанған Қапал-Ақсудың 
�зегіндегі, Ежен жотасының баурайы, 
Қарағаш шәрінің т�ріндегі «Мамания» 
мектебінің ашылғанына тұп-тура 120 
жыл! Бұл мектеп – қазақ даласын-
да ашылған үшінші мектеп болса, 
Жетісудағы алғашқы мектеп. ХІХ аяғы 
мен ХХ ғасырдың басында ашылған 
медресе, мектептердің атауы «ИЯ» 
әріптерімен атануы әрі жаңашылдық, 
әрі кімге тиесілі екенін к�рсететін 
жәйт еді. Уфадағы башқұрт зиялы-
лары ашқан атақты «Ғалия» мектеп-
медресесі, татарлар ашқан «Якубия» 
сияқты «Мамания» мектебінің де �з 
жолы, �з бағыты болған. 1899 жылы 
әуелі медресе ретінде қазығы қағылған 

ӨРТЕНГЕН ӨРКЕНИЕТ
«Мамания» мектебіне – 120 жыл

рман қала –
Алматы

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі» 

К�рісу – құшақтардың айқа суы-
мен, ақжарма тілектердің айтылуымен 
шектелмейді. Жарқын жолығысу үй 
ішіндегі дәмді тағамдарға толы дас-
тарқанда жалғасады. Туыс-ағайынға 
сақталған соғымның шекесі де осы 
күні тартылады. К�рісуге барған 
балалар да бауырсақ, тәттілерге 
кенелгендеріне мәз болады.

Қыс айлары қазаққа  кешег і 
күнге дейін оңай тимеген. Қазақ 
үшін байлықтың, тоқшылықтың 
к�зі мал болғаны белгілі. Ал мал-
ды қыста шығынсыз сақтау – қатал 
сын. Қақаған аязы, ұйтқыған бо-
раны, ойда-жоқта жауатын жауын-
шашы ны бар – кедергілері жетерлік. 
Мал баққан малшылардың мекені 
– қыстақ. Бір-бірлерінен бірнеше 
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Шәкәрім домбырасы
музей қорына тапсырылды

Өнерімен 
тамсандырған «Айгүл»

Анаға құрмет көптік етпейді

Архив мамандары қажет

Мәңгілік 
елдің жастары

Танымдық 
саяхат

Бәсекелестік – 
дамудың негізі

Шараны қазақтың дәстүрлі және 
халық әндерін кеңінен насихаттап 
жүрген дарынды әнші, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері, Сегіз сері, Біржан 
сал, Ақан сері, Абай мен Шәкәрім 
әндерін орындаушы  Ерлан Рысқали 
жүргізді. 

Кештің шымылдығы Талғат Hбуға-
зы ның орындауындағы Шәкәрім-
нің «23 жасымда» әнімен ашылды. 
Кеш барысында халықаралық және 
республикалық байқаулардың лауреаты 
Айнұр Жұмақадыр «Тыныштық жоқ, 
тыным жоқ», ҚР Мәдениет саласының 
үздігі Нұржан Жанпейісов «Ең қызық 
жастық», ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Ардақ Исатаева «Бұл ән бұрынғы әннен 
�згерек», сонымен қатар күйші Мұрат 
Hбуғазы Шәкәрімнің күйі «Май түні», 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері Еркін 

Алматы облысы Ескелді ауданында Жастар жылының 
салтанатты ашылу шарасы �тті.
Шараға аудан әкімі Бағлан Тәнекенов, ардагерлер 
ұйымының т�рағасы Бимұрат Боранбаев және ауыл 
тұрғындары қатысты.

«Мәңгілік елдің жастары» атауымен �ткен форумда 
еліміздің, ауданның намысын қорғап, қоғамдық жұмысқа 
белсене араласып жүрген жастар мен мектептің озат 
оқушылары белсенділіктерін жоғары деңгейде к�рсетті. 
Қонақтарға мектептердің робототехника кабинетінің үздік 
жұмыстары, суретші Болат Қастер мен қол�нер шебері 
Рауя Нұртілеудің еңбектері таныстырылды. 

Шараның ашылу салтанатында с�з алған Бағлан 
Сағындықұлы жиналғандарды Жастар жылының ашылуы-
мен құттықтап, аудан жастарының мүмкіншілігін арттыру 
мақсатында атқарылып жатқан  жұмыстар жайлы айтты. 
Аудандық жастар ресурстық орталығының жетекшісі 
Серік Жолдыбаев жастардың тың ойлары мен айқын 
мақсаттарын атап к�рсетті. 

Ауданның белсенді жастарының бірі, «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасының иегері, аудандық орталық 
аурухананың учаскелік дәрігері Дархан Нұрмадиев �зіне 
қолдау к�рсеткен аудан басшылары мен халыққа алғысын 
білдірді. Сонымен қатар,  бағдарлама бойынша келетін 
жастардың санын к�бейту ж�ніндегі  ұсынысын  білдірді. 

Салтанатты шара соңында аудандық Мәдениет үйі 
�нерпаздары �з �нерлерін к�рсетті. 

Мемлекет басшысы �зінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында «Туған жер» бағдарламасын 
ұсынып, жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік, 
патриоттық сезімді қалыптастыру керектігін атап �тті. 

Осы орайда «Туған жер» бағдарламасын ұсынғаны 
баршаға мәлім. Осыған байланысты білім беру саласын-
да оқушылар арасында ауқымды �лкетану жұмыстарын 
жүргізуге баса мән берілуде. Jз жұмысын тың талаптар 
тұрғысында жүргізіп отырған Текелі қаласының балалар 
мен жас�спірімдердің туристік және �лкетану орталығы 
да Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында іс-шараларды ұтымды ұйымдастыруға 
талпынуда. 

Аталмыш орталықтың директоры Самат Жаңбырбаевтың 
айтуынша, оқушылар арасында туған �лкені тануы бойын-
ша қызығушылығын дамыту мақсатында «Алтынемел», 
«Шарын», «К�лсай мен Қайынды», «Жоңғар Алатау» 
мемлекеттік ұлттық саябақтарына және Тұңғыш Пре-
зидент, Шоқан Уалиханов, Сара Тастанбекқызының 
мұражайларына қызықты экскурсиялар мен танымдық 
экспедициялар �ткізілген. 2017 – 2018 оқу жылында Аста-
на қаласының жиырма жылдығына орай 20 санатты және 
дәрежелі жорықтар жасалыпты. Сонымен қатар спорттық 
жартасқа �рмелеуден және туристік к�псайыстан чемпио-
наттар ұйымдастырылып, 2017 – 2018 оқу жылында тұңғыш 
рет мектеп ұстаздары арасында туристік слет болып �тті. 

Сүйсінерлігі сол, туристік орталықтың «Ирбис - Текелі» 
командасы туристік к�псайыстан Алматы, Астана, Ақт�бе 
және Шымкент қалаларында �ткен республика чемпионат-
тарында топ жарып, ауыспалы Кубоктың екі мәрте иегері 
атанды.

Ш.БАТЫРБАЕВ
Алматы облысы

Шүкіман «Сұраған жанға Сәлем айт», 
«Қорқыт. Қожа. Хафиз» әндерін орын-
дады. Ерлан Рысқали Шәкәрімнің 
«Анадан алғаш туғанымда» әнімен 
кештің концерттік б�лімін аяқтап, 
Медғат Құлжанов аспапты музейге 
салтанатты түрде табыстады.

Он және одан к�п баланы  �мірге әкеліп, 
тәрбиелеп жеткізген, жиырмаға жуық к�п балалы 
ана бағалы сыйлықтарға ие болды. Сонымен қатар 
келіндерімен бір шаңырақ астында 30 жылдан аса 
тату-тәтті тұрған енелер де құрмет пен марапаттан 
кенде болмады.

Jзгенің ж�ні бір т�бе десек, анаға құрмет 
ешқашан к�птік етпейді.  Мерекелік шара аясын-
да  арулар мен аналардың қадірін ұлықтайтын 
даналыққа толы с�здер айтылды. К�пті к�рген 
к�нек�з апа-әжелеріміздің ұрпаққа айтар ұлағаты 
да тыңдалды. Жетелі ұрпақтың к�шелі баста-
масына ақ самайлы ел аналары дән риза болды. 
Бірі ауылда, енді бірі қалада тұратын, к�птен 
бері кездеспей �зара сағынысып жүрген жандар 
кең к�сіліп, шешіле әңгімелесті. Jткен-кеткенді 

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында 
Елбасы архив құжаттарын тек жинақтап қана 
қой май, барлық зерттеушілер мен іздену шілерге 
қолжетімді болуы үшін оларды цифрлы фор матқа 
к�шіруді тапсырды. Цифрландыру жүйе сінің 
архив саласындағы мамандарға уақыт үнем-
деуге, құжаттарды сақтауға, сұраныс беруші лерге 
қолжетімділікті арттыруда тигізетін пайдасы зор. 
Мәселен, бір құжат күніне 5-6 рет сұра ным ға 
түсетін уақыттар болады. Ол кезде архи вист кі-
тапты с�гіп, арасындағы құжатты алып, к�шір ме-
сін жасап, қайта қорға �ткізеді. Қаншама жылдан 
бері сақтауда тұрған құжаттарды күнде лік ті 
ақтара бергесін тозады, мәтіні �шеді, тіпті қағаз-
дың күйреп кететіні де бар. Ал сандық жүйеге 
қосыл ған соң ең соңғы үлгідегі технологияларды 
қол данғанда кітапты с�гіп әуре болмайды, 1 ми-
нутта 150-180 парақты цифрлы к�шіріп беруге 
болады. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарла-
масы республикамызда 2017 жылы қабылданғаны 
белгілі. Аталған бағдарлама халықтың цифрлық 
сауатты лығын арттыруды және шалғайда ғы 
елді мекендерде 2022 жылға  дейін интернетке 
қолжетімділікті қамтамасыз етуді к�здейді. Циф-
рлы экономиканы білімді және жоғары білікті 
мамандарсыз қалыптастыру мүмкін емес. Осы 
орайда ІТ мамандар бар дегенімізбен, архивтің 
ішкі құрылымы мен оның құжаттарының мазмұны 
мен құрамын толықтай меңгерген цифрландыру 
процесін игере алатын ІТ мамандар жеткіліксіз.

Кеш шымылдығы «Аңызға айналған 
«Айгүл» атты театрландырылған бей-
не қойылыммен ашылды. Онда �нер 
ұжымының құрылу  тарихы,  даму 
кезеңдері мен шығармашылығы кеңінен 
баяндалған. 

Мерейтойлық кештің ресми б�лі-
мінде Қазақстан Республикасының 
М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т  м и н и с т р і 
А.Мұхаме диұлының, Алматы қаласы-
ның әкімі Б.Байбектің құттықтау хат-
тары оқылды. Сонымен қатар ша-
рада Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің рек-
торы Такир Балықбаев, Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры 
Тілектес Есполов, Т. Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық �нер академиясының 
ректоры Асхат Маемиров, «Тұран» 
университетінің ректоры Рахман Алша-
нов, Қазақстанның Еңбек Ері, белгілі пе-
дагог Аягүл Миразова, қоғам қайраткері, 
Қыздар университетінің түлегі Асылы 
Османқызы және т.б. мерейтойлық 
лебіздерін білдірді. 

Jз кезегінде Қыздар университетінің 
ректоры Гаухар Алдамбергенова к�зі-
қарақты к�пшілік «қазақ қыздарының 
парасат мектебі» деп ат қойып, ай-
дар  таққан Қазақ  ұлттық қыздар 
педагогикалық университеті �зінің 75 
жылдық тарихында тек жоғары білікті 
педагог мамандар даярлап қана қоймай, 
еліміздің мәдениет саласының дамуына 
да елеулі үлес қосқанын кеңінен атап 
�те келе: «Мәдениет пен �нер – ұлттың 
рухани �зегі, парасаты мен бет-бейнесі. 
Jркениетті мемлекет ең алдымен т�л 
тарихымен, бай мәдениетімен ерек-
шеленбек. Осы орайда оқу орнының 
студенттерінен құралған «Айгүл» вокал-
ды-аспаптар ансамблінің құрылуы қазақ 
�нерінің тарихындағы айтулы құбылыс 
болғандығы белгілі. Ансамбль әлемнің 
к�птеген мемлекеттерінде �нер к�рсетіп, 
еліміздің мәдениетінің танылуына және 
дамуына елеулі үлес қосты. Қазіргі күнде 
де аға буын �кілдері жастарға ақыл-
кеңесін айтып, бағыт-бағдар к�рсетіп 
келеді. Бұл тағылымды дәстүр – ұрпақтар 
сабақтастығының тамаша үлгісі деп ой-
лаймын. Талай жастың шабытын жанып, 
одан әрі ұштай түскен «Айгүл» алдағы 

Биылғы жыл Елбасымыздың жарлы-
ғымен «Жастар жылы» болып  жария-
ланғаны баршамызға  аян.  Осыған 
орай,  Елбасымыз  республикамыздың 
жастарына ауқымды талаптар қойып 
отыр. Қазақстан  экономикасының 
әрбір  саласына білімді, бәсекелестікке 
т�теп бере алатын мамандар дайындау 
республикамыздың оқу орындарының 
еншісінде. Республика экономикасының 
ең ірі саласының  бірі – құрылыс болып 
саналса, осы құрылыс саласына білікті 
сәулетшілер мен дизайнерлерді және де 
осы сала үшін әртүрлі құрылыс маман-
дарын дайындайтын бірден-бір оқу орны 
– Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы 
мен академия жанындағы колледж. 

1980 жылы политехникалық институт-
тан б�лініп шыққан аталмыш оқу орнын-
да Қазақстан қалаларын к�ріктендіріп, 
сәулетті ғимараттар салып, тұрғындардың 
�мірін жайлы етуге атсалысып жатқан 
мыңдаған білікті сәулетшілер, дизай-
нерлер мен құрылысшылар білім алып, 
еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет 
етуде. Аталмыш оқу орнының сәулет 
мамандығы сәулетшілер мектептері 

Шәкәрім қажының домбырасы 
ұзақ жылдар бойы қазақ руханияты-
ның жанашыры, меценат Медғат 
Құлжановтың қолында сақталып 
келді. Медғат Кәрімұлына бұл домбыра 
әкесінен қалған. Ол кісіге �з кезегінде 
Шәкәрімнің ұлы Ахат табыстаған. 

айтып, ағынан жарылды. Жастардың құрметіне 
риза болып бір марқайып қалды. Hрқайсысы бір 
отбасының алтын қазығы, данаг�й ақылшысы, 
ырысы мен берекесінің ұйытқысы болып отырған 
аналар қауымы жүздесуді ұйымдастырған жастарға 
ақ баталарын берді.

Осылайша ауыл жастары әлемнің жарығын 
сыйлаған асыл жандардың алдында бас иіп, 
перзенттік борыштары үнемі жадында екенін 
к�рсетті. Сондай-ақ  бұл шараны жыл сайын 
�ткізуді дәстүрге айналдыратындарын жеткізді. 

Назгүл ЕСБОЛҒАНҚЫЗЫ
Алматы облысы 
Нарынқол ауданы
Сарыжаз ауылы

 Архив ісі және құжаттама департаментінің 
директоры Hлия Мұстафинаның айтуынша, 
Қазақстанда архив саласында шамамен 3000-ға 
жуық қызметкер жұмыс істейді және солардың 
3 пайызы ғана «Архив ісі, құжаттар жүргізу және 
құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығын 
тәмамдағандар екен. Қазақстанда жалғыз архив 
ісі мамандарын даярлайтын оқу орны – әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. 
Жыл сайын «Архив ісі, құжаттар жүргізу және 
құжаттамалық қамтамасыз ету» мамандығына 
бакалаврға – 25, магистратураға – 10 білім гранты 
б�лінеді және соңғы жылдары докторантураның 
ашылғанымен оған тапсырушылар аз  екені 
белгілі. Бұл кәсіби даярланған мамандардың 
жеткіліксіздігін к�рсетеді. Сол себепті елімізде 
архив ісі саласында ІТ мамандар даярлай-
тын мамандық ашу керек. Ал жаңа заманауи 
техникалық құралдарға қолжетімді болған 
жағдайда оны игеру, қолданысқа пайдалану, 
автоматты түрге к�шіру, цифрландыру жұмысын 
бірыңғай ақпараттық жүйеге бейімделе құру – 
екінші мәселе. Сонымен қатар архив саласына 
цифрландыруды жүргізуге заманауи талаптарға 
сай техникалық жабдықтар қажет, ол үшін цифр-
ландыруда мемлекеттік тұрғыда қаржыландыру 
мәселесі қолдау табуы тиіс.

Арслан АМАНГЕЛДІ, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ магистранты

уақытта да ұлт мәдениеті керегесінің 
кеңеюіне қызмет ететініне сенімдімін» 
деген ойын жеткізді. 

Кеш барысында ансамблдің шоқтығы 
биік әндері орындалып, �нерсүйер 
қауымның ыстық ықыласына б�ленді. 
Олардың қатарында «Тек қана қыздар», 
«Гүлдерайым», «Қарак�зайым», «Су 
тасушы қыз», «Алматының алмасы», 
«Бәрінен де сен сұлу», «Қазақтың ару 
қыздары» сынды туындылар бар.

С о н д а й - а қ  к о н ц е р т т е  Қ ы з д а р 
университетінің студенттерінен құралған 
«Томирис» би ансамблі де �з �нерін 
ортаға салып, «Сән әлемі» орталығында 
дайындалған қазақ  киім үлг ілері 
к�рермен назарына ұсынылды. Алматы 
аспанын әнге б�леген кеш «Айгүлдің» 
жаңа құрамының орын дауын дағы «Жас-
тар» әнімен аяқталды.

Қыздар университетінің 75 жылдық 
мерейтойына тарту ретінде «Айгүл» вокал-
ды-аспаптар ансамблінің «Қазақтың ару 
қыздары» атты ән жинағы жарық к�рді. 
Альбомға ансамбль репертуарындағы 
қазақ композиторларының 9 шығармасы 
енгізілді. Олардың қатарында «Қазақтың 
ару қыздары», «Үшқоңыр», «Тек қана 
қыздар», «Ардақты ұстаз», «Толағай», «Су 
тасушы қыз», «Жетісу» және «Jз елім» 
сынды танымал әндер мен Нұртуғанның 
«Қанеки, тілім, с�йлеші» атты термесі 
бар. 

Жарты ғасыр бойы тыңдармандарын 
сырлы да әсем әндерімен қуантып 
келе жатқан ансамбль бүгінде де �з 
биігінен түспей, шығармашылық ізденіс 
үстінде. Қазіргі күнде «Айгүл» во-
калды-аспаптар ансамблінің құрамы 
қайта жаңартылып,  репертуары жаңа 
әндермен толықтырылды. Ұлттық са-
рынды сақтай отырып, заманға лайық 
дүние жасау – бүгінгі «айгүлдіктердің» 
басты мақсаты. Уақыт талабына сай жан-
данып, �зіндік �рнегін қалыптастырып 
келе жатқан «Айгүл» вокалды-аспаптар 
ансамбліне биыл 50 жыл толып отыр. 
Бұл – �ткенге к�з тастап, болашақты 
бағдарлайтын уақыт.

Жандар АСАН,
Баспас�з және қоғаммен байланыс 

б�лімінің басшысы 

арасында алғашқы болып ЮНЕСКО-
ХСО-ның (Халықаралық сәулетшілер 
одағы) аккредитациясынан �тті. Бүгінде 
оқу орны к�птеген әлемдік алдыңғы 
қатарлы оқу орындарымен байланыс 
жасап, әлемдік білім бағдарламаларына 
сай білім беруде. Академияда студент-
терге білім алуға қажетті жағдайдың 
барлығы жасалған. Студенттер  бүгінгі за-
ман талабына сай жабдықталған 9 қабатты 
жатақханамен қамтамасыз етілген. Акаде-
мияда үздік оқитын студенттерге арналған 
«Қамқоршылар кеңесінің» арнайы грант-
тары да қарастырылған. 

Білім беру гранттары санының артуы 
жоғары біліммен қатар,  кәсіптік орта 
білім алуда қазір жастарға қолжетімді. 
Талапкерлердің «Сәулет», «Дизайн», 
«Құрылыс және ғимараттарды пайдала-
ну» маман дықтары бойынша мемлекеттік 
грант иегері атануға  зор мүмкіндігі бар. 

Г.КАРЫБАЕВА, 
Қазақ бас сәулет-құрылыс 

академиясының 
ассистент профессоры

АЛМАТЫ

Hкеден жеткен құнды мұраны Медғат 
Құлжанов к�зінің қарашығындай 
қорып келген. Аспап  екі ішекті, он 
үш пернелі. Тұтас ағаштан шауып 
жасалған. Дыбыс ойығы үш бұрыш 
формасында. Шебері мен нақты 
жасалған уақыты белгісіз.

Философ, ақын Шәкәрім Құдай-
бердіұлы Абайдың ізбасар інісі ретінде, 
реалистік әдебиет дәстүрлерін да-
мытушы қайраткер тұлға ретінде 
белгілі. Jзі �мір сүрген ортаның 
қоғамдық-саяси және әлеуметтік сыр-
сипаттарын к�рсетуде, қоғам мен адам 
табиғатындағы кемшіліктерді зерделе-
уде, туған халқына жол к�рсетуде Абай 
жолын ұстанды. Қаламынан терең 
ойлы, сыршыл лирикалық �леңдер, 
«Қалқаман-Мамыр», «Еңлік-Кебек», 
«Нартайлақ-Айсұлу» сипатты оқиғалы 
дастандар, «Hділ-Мәрия» романы 
және басқа да прозалық туындылар, 
аудармалар, тарихқа, философияға 
қатысты еңбектер, сазды әндер туған.

Қуаныш КҮЛЕШ,
Ықылас атындағы халық 

музыкалық аспаптар 
музейінің ғылыми қызметкері

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Түркістанда жаңа туристік 
аймақ бой көтермек

– Hзірет Сұлтан» қорық-мұражайы аймағы 
маңындағы Ортақ елді мекенінен Ясауи 
кесенесі жақсы к�рінеді. Дәл осы аймақтан 
жаңа туристік аймақ салу қажет. Тұрғын 
үйлер шығыстық үлгімен салынып, биіктігі 3 
қабаттан аспайтын болады. Сондай-ақ, сол 
қаланы қақ жаратын �зен жүргізіп, айнала-
сына к�лшіктер жасау керек. Бұл қаладағы 
ылғалдылықты арттырады. Туристер үшін 
арнайы этноауыл да орын тебетін болады. 
Тиісті басқармаларға құрылысты бастау үшін 
арнайы зерттеу жүргізіп, құжаттамаларын 
әзірлеуді тапсырамын. Сонымен қатар барлық 
инфрақұрылым мәселелері шешілетін болуы 
тиіс, – деді Jмірзақ Естайұлы.

Бұдан соң облысы әкімі  Түркістан 

қаласының кіреберіс қақпасына аялдады. Онда 
алдағы уақытта қаланың шырайын ашатын 
ғимараттар бой к�теру қажеттігін тапсырды. 
Аймақ басшысы шаһардың кіреберіс қақпасы 
к�рікті болуы тиіс екеніне мән берді. Облыс 
орталығына келген туристер әуелі жаңа қаланы 
к�ріп, кейін к�не қаламен қауышуы қажеттігін, 
сол үшін қаланың қақпа тұсында заманауи 
ғимараттар бой к�теруі керектігін атап �тті. 

 Сондай-ақ облыс орталығындағы сапар 
аясында �ңір басшысы қаланың суландыру 
жүйесімен, жасыл желек жұмыстарымен таныс 
болып, бірқатар тапсырмалар берді.

Түркістан облысы әкімнің 
баспас�з қызметі
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Келесі жылы Шәмші Қалдаяқовтың 90 жыл-
дығы болады. Соны Республика сарайында 
дүркіретіп атап �ту жоспарымызда бар.

Сосын Шәкеңнің әлі жарыққа шықпаған 
әндері к�п. Олардың басын қосып бір кон-
церт берейін десең, тыңдарманға қызықсыз 
болып қалуы мүмкін. Себебі адамдар 
концертке жүрегінен орын алған әндерін 
тыңдауға келеді. Ойлана келе, сол әндерден 
телевизиялық жоба жасасақ деп отырмыз. 
Онда бәрі жанды дауыста болады. 

– «Шәмші әндеріне» қатысу үшін әнші-
лер ге ұсынысты �здеріңіз білдіресіздер ме, 
әлде әншілер �здері қатысқысы келіп,  сұрана 
ма?

– Hр кезде әрқалай. Кейбір әншілер 
�здері қатысқысы келіп ұсыныс білдіреді. 
Олардан ән қоржынында Шәмшінің әні 
бар ма, жоқ па соны сұраймыз. Кейбіреулер 
Шәмшінің әндерін сол концертке қатысу 
үшін ғана орындағысы келеді. Себебі оған 
халық к�п келеді және бұл кешті теле-
арналар эфирден қайталап к�рсетеді. Бір 
с�збен айтқанда ондай әншілер Шәмшінің 
шығармашылығы арқылы танымал болуды 
ғана к�здейді. Олармен қоштасуға тура 
келеді.  Кейбір әншілердің ниеті таза екені, 
Шәмшінің әндеріне деген сүйіспеншілігі 
к�рініп тұрады. Оларға жоқ демейміз. Басты 
талап – әннің әуенін де, с�зін де бұзбай 
орындауы керек. Ал халық жақсы к�ріп 
тыңдайтын кей әншілерді концертке �зіміз 
шақырамыз. Бірақ қазір к�п әншілер тоймен 
күн к�ріп жүр ғой. Сонымен кестесі тура 
келмей, қатыса алмай қалатын жағдайлар 
болады. Hйтпесе, біз ешкімді алаламаймыз. 
Күләш Ахметова апамыз айтпақшы, «Халық 
қой қазақ деген аз-ақ қана». Кейбіреулер 
«концертке Қалдыбектің тізіміндегі адам-
дар ғана қатысады» деп ойлауы мүмкін. 
Олай емес. Мен талантқа талант деп қана 
қараймын.

– Шәмшіге арнап ән шығардыңыз. 
Композитордың ән кешін ұйымдастырып 
жүрсіз. Былтыр кітабын оқырман қолына 
ұстаттыңыз. Шәмшітанумен айналысуыңызға 
не түрткі болды?

– Шәкең �мірден қайтқан күні «Hн аға 
немесе Шәмшімен сырласу» деген ән жаз-
дым. Ол кезде 26 жаста едім. С�зін қазақтың 
к�рнекті ақыны, биыл к�зі тірі болса, 70-ке 
толар еді, Ибрагим Исаев деген ақын жаз-
ды. Оны Сәкен Қалымов «Тамаша» деген 
бағдарламада орындады. Менің әндерімнің 
к�бінің тұсауы сол «Тамашада» кесілген. 
Бұған дейін де «Кірмеші жиі түсіме», 
«Қариялар азайып бара жатыр» деген 
сияқты әндерім болды.  Бірақ осы ән қалай 
жарыққа шықты, халықтың маған деген 
ықыласы еселеп артты. Сол кезде Шәмшіні 
қадірлейтін ел ағалары: «Осыған дейін 
әдеби кештер �ткізіп жүрсің, Жазушылар 
одағының жанынан құрылған «Жұлдыздар» 
деген әдеби бірлестікті басқардың, «Шашу» 
деген музыкалық телебағдарламаның 
редакторысың, Шәмшіге арнаған әнің бар. 
Енді сен Шәмшінің ән кешін �ткізсеңші» 
деген ұсыныс білдірді. Содан бері 27 жыл 
�тіпті. Соншама жыл бойы «Шәмші әндері» 
концертін бір үзбей ұйымдастырып келеміз. 
Заман �згеріп, тұрмыс қиындаған кездерде 
де  тоқтатпауға тырыстық.

–  Шәмшін ің  шығармашылығынан 
кандидаттық диссертация жазып жатыр деп 
естідік. Бұл қаншалықты рас?

– Осыдан 15 жыл бұрын «Неге Шәмші 
Қалдаяқовтың шығармашылығынан 
кандидаттық диссертация қорғамасқа?» 
деген оймен консерваторияға бардым. Бір 
аспирант осы тақырыпты бекітіп алса, оның 
оқитын үш жылына шәкіртақы да т�лемек 
болдық. Бірақ ғылымда жүрген, орыс -
ша тәрбиеленген қазақ қыздары бетімізді 
қайтарып тастады.  «Шәмші Қалдаяқовтың 
шығармашылығы, мол мұрасы ғылым кан-
дидаты дәрежесін алуға жарамайды» деді. 

Қалдыбек ҚҰРМАНӘЛІ, композитор: 

КӨРКЕМДІК КЕҢЕССІЗ 
көсегеміз көгермейді...

тұрғанымда, «Саспа, қорғатамыз» деді де 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Филосо-
фия және саясаттану факультетінің деканы, 
академик Ғарифолла Есімге телефон шалды. 
Жағдайды түсіндірді. С�йтіп Ғарифолла 
ағамызға бардым. Амандасқан бетте бірден 
қолыма қалам, қағаз ұстатты да, «Жаз» деді. 
«Ұлттық мәдениеттегі композитор Шәмші 
Қалдаяқовтың орны» деп тақырыбын 
нақтылады. Жоспарын құрдық. С�йтіп 
2004 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Философия және 
саясаттану факультеті, «Мәдениеттану» 
кафедрасының ізденушісі болып ақылы 
б�лімге бекітілдім. Ғылыми жетекшім 
Ғарифолла Есім болды. Содан бері міне 15 

жыл �тті. Мен бір істі қолға алсам, соңына 
дейін жеткізбей қоймаймын. Диссерта-
цияны жаза бастағанда Қалдаяқов маған 
�зен сияқты болып к�рінген. Бір уақытта 
қарасам, теңізге айналып бара жатыр. Енді 
бір қарасам алып мұхитқа айналыпты. 
С�йтсем Шәмшінің шығармашылығын 
тек мәдениеттанудан ғана емес, 12 түрлі 
ғылымда қорғауға болады екен.

– Қандай?
– Мәдениеттану, музыка, медицина 

(әнмен емдеу), педагогика, филология (ән 
мәтіндері), Шәкең жер атауларына ән жазған 
ғой, ол жаратылыстану ғылымына кіреді, 
биология (әндердегі құс атаулары), тарих, 
осылайша сала-сала бойынша кете беруге 
болады екен. Диссертациялық жұмысымды 
тек тақырыптың шеңберінде жаза берсем 
болар еді. Біреулер соны қорғауға асығады 
ғой. Ал мен кеңейте бердім. Мысалы, вальс 
бізге батыстан келген. Бірақ Шәмші осы 
вальсті қазақтың халық әндерімен, Сырдың 
бойында ғұмыр кешкен кешегі к�к түріктің 
сарынымен байланыстыра келіп, қазақтың 
т�л �неріне айналдырып жіберді. Одан 
кейін Шәкеңнің әні мемлекеттік әнұран 
болды. Оның үстіне әлі жарыққа шықпаған 
әндері бар. Осының бәрі тұтастай бір әлемге 
айналды. Шәмші әлеміне. Содан кейін 
оны қорғауға асықпай-ақ қояйын дедім. 
Кеңейте беруді ж�н к�рдім. С�йтіп жүргенде 
кандидаттық диссертация қорғау кеңесі жа-
былып қалды. Форматы доктор PhD болып 
�згеріп кетті. Соның арасында мемлекеттік 
қызметте, Оңтүстік Қазақстан облыстық 
ішкі саясат басқармасында қызмет еттім. 
Одан кейін Мәдениет басқармасына 
қарасты «Түркістан» деген мәдениет сарай-
ында қызметте болдым. Уақыт зулап �тіп 
барады. Үш жыл болды, осы тақырыппен 
қайта айналысып жатырмын. Сәтін салса, 
келесі жылы Шәмшінің 90 жылдығына 
қарай қорғап қалармын деген ойдамын.

Бұрын тақырыбым «Ұлттық мәдениет-
тегі композитор Шәмші Қалдаяқовтың 

Сол кезде Алла неге сол санды аузыма 
салғанын білмеймін, әкеме отыз жылдан 
соң оралатынымды айттым. Мына ғажапты 
қараңызшы, Алматыда тұрып жатқаныма 
он жыл болғанда әкем түсіме кіріп, қашан 
ауылға оралатынымды сұрайтын. «Енді 
жиырма жылда қайтамын» деймін. Жиырма 
жыл болғанда тағы солай түсіме енеді. «Hке, 
он жылдан кейін к�шіп барамын» деп жата-
мын. Бәлкім, күн сайын ойлап жүргендікі ме, 
солай түсімде әкеме уәде беретінмін. С�йтіп 
отыз жылға жуықтай бастағанда оралуға 
іштей дайындала бастадым. Ауылға барып 
жер алдым. (Себебі әкемнің қара шаңырағы 
бұзылып кеткен). Содан кейін жарыма 
ауылға к�шетінімізді айттым. Балаларым 

ол кезде мектепте оқитын. Бастапқыда Эль-
мира мені әзілдеп отыр деп ойлады. 2012 
жыл. Сенбі күні болатын. Бала-шағамызбен 
ауылға барып, үй салатын жерге қазық 
қақтық. Ауылдағы ақсақалдарды шақырып, 
батасын алдық. К�шіп келетінімізді айттық. 
Бірақ кейін айтады ғой, сол кезде келген 
елу шақты адамның тек үш-т�ртеуі ғана 
менің шын мәнінде ауылға к�шіп келетініме 
сенген екен. Қалғаны күмәнданған. Енді 
шығармашылықпен айналысатын адам, 
Алматыны тастап келе алмайды деп ойласа 
керек. Себебі біздің ауыл облыстың да,  
ауданның да орталығы емес. Шаян �зенінің 
бойындағы, қарт Қаратаудың етегіндегі 
шағын ғана ауыл. Біз к�шіп барғанда онда 
63-ақ үй бар-тұғын. Кейін жиырмадан 
астам үй қайта салынды. Асфальт жоқ еді, 
қара жол болатын. Мектебі ескі болды. 
Кейін асфальт та, екі қабатты мектеп те, су 
қоймасы да салынды, газ да тартылды. Бұған 
менің де ықпалым болды деп ойлаймын. 
Облыс басшысы Асқар Мырзахметов сол 
кезде Ішкі саясат басқармасына жұмысқа 
шақырды. Ел болып, халық болып аудан, 
облыс басшылығына айтып жүріп, ауылдың 
жағдайын жасадық. 

Қазір ұйқым тыныш. Hке-шешемнің 
ізі қалған жердемін. Жаңадан үй салып жа-
тырмын. Ол мен үшін мешіт сияқты киелі. 
Ешқашан сатылмайды. Ұрпақтан-ұрпаққа 
аманат болып қалады. Кейбіреулер ауылға 
неге зейнет жасына жақындағанда бірақ 
бармағанымды сұрап жатады. Бойымнан 
қуат, қолдан күш кеткенде барғанда не бітіре 
аламын ол жақта? Одан да мүмкіндігім бар 
кезде барғаным дұрыс болды. Jкінбеймін. 

– Ауылға барған соң Шәмші туралы кітап 
жазып жатыр деп естідік...

– Иә, қара шаңыраққа барғалы бері 
бірнеше кітап жазу туралы ой келді. Был-
тыр Шәмшіге арналған фотоальбом-кітап 
шығардым. Енді тағы екі кітаптың нобайы 
ойымда тұр. Бірі – Шәмші Қалдаяқов туралы 
«Дақпырт пен шындық» деген кітап. Ол бір-

екі жыл бұрын шығуға дайын тұрған еді. Бірақ 
ішінде нақтылайтын деректері бар болған соң 
кешіктіріп жатырмын. Себебі басқа адам 
Шәмші туралы жазып, қателесіп кетсе, 
кешірімді. Ал мен сондай қателік жі  бер сем, 
жұрт кешіруі мүмкін, бірақ мен �зімді-�зім 
кешіре алмас едім. Кітап соған бола тоқтап 
қалды. Бірақ алдағы уақытта шығады. 

– «Дақпырт пен шындық» не туралы? 
Оқырмандарыңызға аңдатпа болсын...

– Кітапта Шәкең туралы небір аңызға 
бергісіз әңгімелер жазылған. Шәкеңнің ән 
арнаған кейіпкерлері �те к�п. Бір ғана «Там-
ды аруы» әнінің сегіз кейіпкері бар. Бәрімен 
тілдестім. Сенбейін десең, бәрінің дәлелі 
бар. Бірі Шәкеңнің қолтаңбасы қойылған 

жазбаны, бірі бірге түскен суретін к�рсетеді, 
тағы бірінің куәсі бар. Кітапқа осы сегізінің 
де хикаясын бердік. Одан б�лек «Шәмші 
сығандарға қосылып кетіпті», «кейбір әндері 
басқа адамның әндері болып орындалып 
кетіпті» деген аңыздардың бәрін қамтып, 
жауап бердім. Консерваториядан неге 
шығып кеткенін, Шәкеңнің жұмыс істеуіне 
кім кедергі жасағанын, солай �мір сүруіне 
кім себепкер болғанын  ашық жаздым. 
Қысқасы дақпырты қайсы, шындығы қайсы 
екенін анықтап, аражігін ажыраттым. 

– Осы уақытқа дейін сіздің бірде-бір 
ән жинағыңыз шықпаған екен. Неге бұлай 
болды?

– Иә, дұрыс айтасың. Қазір анасынан 
кеше туып, сахнаға бүгін шыққандардың 
да ән жинағы бар. Мен не кассета, не диск 
шығармаппын. Hндерім халыққа тек теле-
арна арқылы танылған екен. Ал бірақ �зім 
бірнеше адамның ән жинағын да, кітабын да 
шығарып бергенмін. Jзіме келгенде сол істі 
құнттамаппын. Hлде қажет деп таппадым 
ба?.. Hйтпесе бұған дейін де мүмкіндігім 
болды. Ауылға к�шіп барғанда осы ойдың 
бәрі тиянақталып жатыр. Алдағы жылы 
�зімнің шығармашылығым туралы кітап 
шығаруды жоспарлап отырмын.

– Dңгімемізді �нер әлеміне қарай бұрсақ, 
бүгінде жаңа жанрда ән салатын әншілер 
пайда болды. Назар аудару үшін хайп жасай-
тындар к�бейді. Осы тұрғыда сіздің пікіріңізді 
білгім келеді. Қазіргі шоу-бизнес қай бағытта 
кетіп бара жатыр? Дамып жатыр ма, әлде 
тұралап тұр ма?

– Бір кездері «Бізде шоу-бизнес жоқ, 
той-бизнес бар» деп айтқан едім. Ол кез-
де хас �нер үшін жаратылған әншілер 
тойға баруға намыстанатын еді. Қазір 
солардың �зі тойға шыға беретін болды. 
Ақшаны кім жек к�рсін?.. Сол ақша біраз 
құндылықтарымызды құнсыздандырып 
жіберді ғой. Топырлаған той әншілері 
сахнаның киесін кетірді. Баяғыда студент 
кезімде бір концерттен Роза Рымбаеваны 

   

к�ріп, к�ргенім туралы ауылдастырыма 
айтқанда ешкім сенбей қойған. Jнердің 
құдіреті қандай еді! Қазір бәрі жабайы түрде 
дамып жатыр. Кейбір мықты-мықты ән ші-
ле ріміз �зінің әнші екенін айтуға намыс-
тана тын болған. Себебі шашын боя ғандар 
да, кеудесін шешіп тастағандар да әнші 
ата нып жүр. Бұны тоқтатпаса болмайды. 
Біз ұлтты, ұлттың мәдениетін ойлауымыз 
керек. Шетелге еліктеме демеймін. Jзіміздің 
халық әндерін, дәстүрлі �нерімізді дамытып 
болайық та, Еуропаға да к�з жүгіртейік. Со-
лар дың саф �нерінен үйренейік, �зімізге 
бейім дейік. Бірақ біздікілер шетелге еліктеу 
де ген осы екен деді де, олардың таза суына 
емес, кана лизациясының суына қосылып 
кетті. 

Jткенде республикалық телеарналар-
дың біріндегі ток-шоудың түсіріліміне 
шақырды. Жаңа бағдарлама екен. Jзім 
қатты құрметтейтін әнші жүргізеді. Бірақ 
әрең шыдап отырдым. Бірінші б�лімнен 
кейін кетіп қалдым. Бір әнші шықты. Jзі 
мықты, бірақ айтып тұрған әнінің с�зі 
сын к�термейді. Қазіргі кемшілік сол, к�п 
әншілер әннің с�зіне мән бермейді. Тіпті 
елге белгілі бір әншіміз: «Мен үшін мәтін 
маңызды емес, музыкасы жақсы болса 
болғаны» деп сұхбат берген. Сол кісіге қарсы 
шығып, пікірімді айтқанда ренжіп қалды. 
Шындығында ол соның айтатын с�зі емес 
еді. Мысалы, Құранды алайық. Құранда 
бірінші – с�з, содан кейін – әуен. Hннің 
с�зіне мән бермейтіндер Құранға қарсы 
шыққандай. Негізі бірінші с�з, сосын әуен, 
кейін әншілік, одан кейін әншінің сахнада 
�зін ұстауы бағаланады. 

Жасыратыны жоқ, бұрын қазақ эстрада-
сындағы әншілердің 90 пайызы сауатсыз бо-
латын. Кітап оқымайтын. Тіпті бір кітапты 
17-бетке дейін ашып қарамаған. 17-бетте 
не болатынын білесіз бе?  Штамп болады. 
Осы штампқа дейін жеткен адам кітапты 
ары қарай оқып кетеді. К�бі соған да жете 
алмаған. Бірақ дауысы мықты, әнді �те 
жақсы орындайды. Қазіргі әншілер тіпті 
н�л. Соған қарамастан мәтінді де, әуенді 
де �зі жазып, �зі �ңдей салады. Қысқасы 
бір �зі Ақан сері, Біржан сал, Үкілі Ыбы-
рай. «Айта-айта Алтайды Жамал апам 
қартайды» деген сияқты айтып келе жатыр-
мын, айта да беремін, к�ркемдік кеңесті 
қайтып әкелмесе, біз ұтыламыз. Ұлттық 
мәдениет ұтылады. Қазақ �нерін жойып ала-
мыз. Мысалы, менің тоғыз жастағы Мақпал 
деген қызым ән айтады. Сол �ткенде «жын-
ойнақтың» әнін айтып отыр. «Қызым, саған 
мұндай ән айтуға болмайды» дедім. Hуені 
жақсы, себебі шетелден ұрланған, бірақ с�зі 
нашар. «Неге?» дейді. «Сенің атың Мақпал, 
қазақтың жезтаңдай ерке қызы Мақпал 
Жүнісованың құрметіне қойғанбыз. Мұндай 
ән айтсаң, ұят болады» деп түсіндірдім. 
К�ркемдік кеңес құрып, осының бәрін рет-
теу керек. Онсыз болмайды. «Онда тұрған 
не бар? Ұнамаса, басқа арнаға ауысты-
рып жіберіңіз. Болмаса �шіріп тастаңыз» 
дейтіндер бар. Алайда мұның да бір сұрауы 
болуы керек қой. Мысалы, мейрамхана-
ларда тамақтан улансаңыз, тексеретін ма-
мандар бар. Бірақ тамақтан уланса, соны 
жеген адам ғана зардап шегеді. Ал бұлар бір 
мезетте миллион адамды улап жатыр. Неге 
соларға қарсы мекеме құрмасқа? «Ұнамаса 
басқа арнаға ауыстырып қой» дейді. Неге 
ауыстыруым керек? Телеарнаның бәрі 
мемлекеттен қаржы алады. Қаржы алмаған 
күннің �зінде мемлекеттің ішінде хабар 
таратады. Мемлекет бар, мемлекеттің сая-
саты, ұлты бар ғой, соларды сыйлау керек. 
Сондықтан да к�ркемдік кеңес құрып, 
сондай бассыздықты заңмен шектегенде 
ғана бәрі �зі-ақ реттеледі. Мен шаш бояп, 
сырға таққан жігіттер мен жұлқына биле-
ген қыздарды қабылдай алмаймын. Осы 
жасымызбен оларға барып пікір айтудың 

�зі ұят. Бағанағы бағдарламаға Сәуле 
Жанпейісованы да шақырыпты. Бір әнші 
шығып, әнін енді орындай бастағанда Сәуле 
орнынан тұрып, шығып кетті. Жүргізуші 
қайда кетіп бара жатқанын сұрағанда: 
«Мынадай әнді тыңдау – қазақ �нерін, 
�зімді сыйламағаным» деп кетіп қалды. 
Бибігүл Т�легенова, Роза Рымбаева, Мақпал 
Жүнісова, Нұрғали Нүсіпжанов сынды 
қазақ �нерін биікке к�терген  тұлғалар 
осы мәселені к�тере берсе екен. Кей-
де к�ңілжықпастықпен «жас қой» деп 
кешіріммен қарай саламыз. Бірақ, айналай-
ын, сен қолыңа микрофон алдың ба, ұлттың 
атынан с�йлейсің. Ертең сен жаман болсаң, 
«бәленбай деген әнші жаман» демейді, 
«қазақтың әншілері жаман» дейді. Журна-
листер де солай. Қолыңа қалам алған кезде 
жеке тұлға емес, жеке БАҚ емес, ұлт үшін 
қызмет етіп жатқаныңды түсінуің керек. 

– К�ркемдік кеңес құрылса, құрамында 
кімдер болуы керек?

– К�ркемдік кеңес ертерек Мәдениет 
және ақпарат министрлігі бір болып тұр-
ғанда құрылса, жақсы болар еді. Бірақ қазір 
құрылса да үкіметаралық келісіммен жұмыс 
істей береді ғой. К�ркемдік кеңесті айлық 
алатын қылу керек. Оған ешкім тегін бара 
қоймайды. Жұмыс ережелеріне дейін ай-
тып бере аламын. Кеңеске ән бүркеншік 
атпен түседі. Сонда таза кәсіби тұрғыда 
бағаланады. Кейбір жекеменшік телеарна-
лар әндердің ақшасы т�ленген деп, эфирден 
бере береді. Бірақ ол телеарна да мемлекет-
тен лицензия алады. Демек, кез келген бей-
небаянды эфирден беретін кезде к�ркемдік 
кеңестің рұқсатын алуы керек. Кеңестегілер 
оның с�зін, әнін, әншінің киім киісін, бей-
небаян желісін қарап, бағасын береді. Содан 
кейін ғана ол әнді эфирге беруге болады. Ал 
кеңестен �тпейінше, қанша ақша т�ленсе 
де, эфирге жіберілмейтіндей ету керек. Олай 
істеуге мемлекеттің мүмкіндігі бар. 

– Бұл цензура болып кетпей ме?
– Бұл – хас таланттарды сақтап қалудың 

амалы. «Халтурщиктер» қай қоғамда да 
болған. Оларды есіктен қусаң,  терезеден 
кіреді. Терезеден қусаң, тесіктен кіреді. 
Себебі оларда намыс болмайды. Баяғыда 
дауысы бар біреуге: «Сенің дауысың керемет 
екен. Hнші болсаңшы» десең, «Hнші болу 
қиын ғой. Роза, Мақпалдардай болу қайда» 
дейтін. Бүгінде біреуге «Айналайын, сенің 
дауысың жоқ екен, қайтіп әнші боласың?» 
десең, «Неге әнші болмаймын? Анау да әнші 
болып жүр ғой» дейді. Қазір аузы бардың 
бәрі ән айтатын болып кеткен заман. Сол 
себепті де к�ркемдік кеңес керек. 

– Жуырда «Кино туралы» заң шықты. 
Енді шетелдік фильмдер Қазақстанда қазақша 
субтитрмен к�рсетіле бастады. Бірақ аударма 
сапасы �те нашар. Бұл заң тұрғысында ой-
пікіріңіз қандай?

– Бұл – негізі жақсы бастама. Бірақ 
әлі дамыту керек. Бала кезімізде қаншама 
шетелдік фильмдерді қазақша к�рдік. 
Атагелді Смайылов, Фариза Шәріпова де-
ген атақты тұлғалар соларға дубляж жасады. 
Құдды бір қазақ фильмін к�ріп отырғандай 
әсер қалдыратын. Hндеріне дейін аудара-
тын. Солардың біразын қазақ әндері деп ой-
лайтынбыз. Негізі аударма деген �те жақсы 
құрал. Кез келген фильмді қазақша с�йлету 
арқылы оны қазақтыкі қылып жіберуге бо-
лады. Бұл жастардың қазақ киносына деген, 
қазақ тіліне деген махаббатын �сіреді. Кино 
институты дамиды. Шетелдік кинодан бас 
тартып, тек �зіміздікін к�рейік деген дұрыс 
емес. Бірақ субтитрмен құтылып кетпей, 
дубляж жасасын. Адамды субтитрмен алдап 
қоюға болмайды. Бірақ бастама жақсы. 

– Сұхбатымызды «Ана тілінің» дәстүрлі 
сауалымен қорытындылайық. Қазақ тілінің 
мәртебесі қандай деп ойлайсыз? Fнер 
тұрғысынан қарағанда...

– Бағанадан бері әншілердің тек жа-
ман жағын айтып, сынап отырмыз. Негізі 
қазақ тілінде ән айтып жүрген әншілер 
– мемлекеттік тілімізді насихаттаушылар. 
Мысалы, Қайрат Нұртас інімізді алайық. 
Hншілігін емес, патриоттығын айтып 
отырмын. Концерттерінде тек қазақша 
ән айтады. Ресейден келген әншілерге де 
қазақша ән айтқызып қояды. Бұның �зі 
де –үлкен насихат. Бірақ еліміздің тілге 
қатысты ұстанып отырған саясаты к�ңіл 
к�ншітпейді. Себебі жоғарыдағылардың 
тілге байланысты ойы жақсы болғанымен, 
ниеті түзу емес. Бұлай жалғаса берсе, алдағы 
жиырма жылда қалай болар екен? Екінші 
жағынан кезінде моңғолдар, кейін арабтар, 
сосын орыстар жаулап алғанда да қазақ 
құрымаған. Моңғолдар бізге сіңіп, т�ре 
болып кетті. Арабтар қожа болып арамызда 
жүр. Орыстар да бізді жоя алмады. Сон-
шама ғасыр бойы жойылмай келе жатқан 
тіл болашақта да жойыла қоймас деген 
оптимистік ой туады. 

Негізі тіл санаға �те керемет әсер етеді. 
Мәселен, қазақ тілінде хабар жүргізіп 
жүрген, бірақ ұлты басқа тележүргізуші 
қыздар бар. Олармен с�йлессең, болмысы-
мен қазақ болып кеткенін байқайсың. Ал 
орысша с�йлейтіндерді қарашы, санасы 
орыстанып кеткен. Олар орысша ойлай-
ды, орысша түс к�реді. Міне сондайлар 
«қазақ ұлтына қарсы шығуға болады», «бұл 
ұлтты келемеждеуге болады», «тілінің де 
қажеті жоқ» деп айтады. Бірақ солардың 
тағдыры кейін қиын болады. Себебі ұлтты 
кім жаратқан? Құдай. Тілді кім жаратты? 
Құдай. Ендеше ұлт пен тілге қарсы шыққан 
адамды Құдай ұрады. Олар қазаққа, қазақ 
тіліне қарсы шығып жүрміз деп ойлайды, 
бірақ шындығында Құдайға қарсы шығып 
жүр. Ал ол жақсылыққа апармайды. Осыны 
жұрт мықтап есіне сақтап алса екен.

– Dңгімеңізге рақмет!

Dңгімелескен 
Dсел САРҚЫТ

«Ана тілі»

– Dңгімемізді жуырда �ткен «Шәмші 
әндері» кешінен бастағым келіп отыр. Қалай 
�тті? Биылғы концерттің �ткен жылғылардан 
айырмашылығы неде?

– Шәмші Қалдаяқов – әндері халықтың 
жүрегінен орын алған композитор, бренд. 
Jмірден озғанына биыл 27 жыл болыпты. 
1992 жылы ақпан айының 29-ында к�з 
жазып қалып едік. Содан бері жыл сайын 
«Шәмші әндерін» �ткізіп, аға буын, орта 
буын, жас буындағы әншілердің басын 
қосамыз. Бұл әндердің �міршеңдігі үшін, 
ұрпақтан-ұрпаққа жетуі үшін керек. Биыл 
Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз бастаған Май-
ра Ілиясова, Бағдат Сәмединова, Жеңіс 
Ысқақова, Сәкен Жақсылықұлы, Шаһизада, 
Гүлмира Ақүрпековалармен бірге жастар да 
қатысты. Кеш �зімнің к�ңі лімнен шықты, 
бірақ бәрі патша к�ңілді к�рерменге аян. 
Бағасын солар береді. Кешті КТК арнасы 
түсірді. Бұйыртса, Наурыз мейрамына қарай 
эфиден беріледі.

Соңғы кезде Республика сарайын 
жалға алу құны қымбаттауына байланысты 
концертті Студенттер сарайында �ткізіп 
жүрміз. Бірақ күніне екі концерт береміз. 

Осыны естігенде жылан шағып алғандай 
күй кештім. Қаным басыма шауып, күйіп-
пісіп Hдебиет және �нер институтының 
директоры Сейіт Қасқабасов деген акаде-
мик ағамызға бардым. Бара сала: «Сейдаға, 
бір сұрағым бар: Шәмші Қалдаяқовтың 
шығармашылығынан кандидаттық дис-
сертация қорғауға бола ма?» дедім. «Жоқ. 
Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығынан 
кандидаттық емес, докторлық қорғауға бо-
лады» деді. Қуанып кеттім. Ойымды айтып, 
тақырыпты кімге беретінімізді сұрасам, 
«Неге �зің қорғамайсың?» деді.  «Кім 
ғылыми жетекшім болады?» десем, «Мен 
боламын» деді. С�йтіп тақырыпты Hдебиет 
және �нер институтынан бекіту үшін 
құжаттарымды сұратты. Ертеңінде барлық 
керек деген құжаттарымды алып бардым. 
Менің мамандығым журналист қой. Дипло-
мымды к�рген ағам: «Қалдыбек, сен кон-
серваторияда оқымағансың ба?» деп сұрады. 
ҚазҰУ-дың журналистикасын бітіргенімді 
айтып едім, «Онда ғылыми жетекші бола 
алмаймын» деді. Себебі бұл тақырыпты 
�нер саласында қорғау үшін музыкалық 
білім болуы керек екен. Енді не істеймін деп 

орны» еді ғой. Енді оны «Түркі дүниесіндегі 
Шәмші  Қалдаяқовтың р�лі»  қылып 
�згерттік. Себебі Шәмшінің әндерін тек 
қазақ ұлты ғана емес, басқа да түркі тектес 
ұлттар орындап жүр. Ертең мен қорғаған соң 
әзербайжандар да, түріктер де, қыр ғыздар 
да, �збектер де �здерінің атақты компо-
зиторларын Шәмшімен байланыстырып 
қорғайтын болар. Сонда Шәмші Қалдаяқов 
бәрімізге ортақ тұлға болады. Осыдан 27 
жыл бұрын Шәмшіге арнап ән жазып, әнге 
айналып кеткен еді ағамыз. Енді диссерта-
циям арқылы ғылымға айналады. 

– Осыдан бірнеше жыл бұрын сіздің туған 
жеріңізге ат басын бұрып, қара шаңыраққа 
оралғаныңызды білеміз. Ол жақтағы тұрмыс-
тіршілігіңіз қалай болып жатыр? Қара 
шаңырақ деген ұғым қазір мән-мағынасынан 
ажырап бара жатқандай ма, қалай? Сіздің 
ұғымыңызда қара шаңырақ деген не? 

– Алматыны, �нердің қыз-қыз қайнаған 
ордасын тастап, ауылға оралу оңай болған 
жоқ. Бірақ кезінде әкем: «Балам, сен 
Алматыға кетсең, қайтып келмейсің ғой. 
Алматы деген ғажап қала. Ондай қаладан 
қайтып келуің қиын болады» деп айтатын. 

Азаматтың суреттері
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АДАЛ БОЛМАЙ, 
АЗАМАТПЫН ДЕМЕГІН

Жыр алыбы – сөз арқауы

Бауыржан МОМЫШҰЛЫ:

(Жалғасы. Басы �ткен санда)

 – Қатты қателескен кезіңіз болды ма?
– ГУК-тың бастығы армия генералы Филипп Иванович Голиков 

маған алдымен Кавказға бригада командирі болып баруды ұсынды. 
– Мен дивизия командирімін. Оның үстіне академия бітірдім. Бри-

гада командирі болып бармаймын, – дедім Голиковке. Соғысты бітіріп, 
академияны тауысып, кеудеге нан пісіп жүрген кез еді ғой ол, қарағым. 
Генералға тура осылай дедім. 

– Онда корпус штабының бастығы болып барыңыз деді. 
Бұл үлкен қызмет еді. Жаман ағаң ақылсыздық жасады, қарағым. 

Жарайды, рақмет деудің орнына Голиковке:
– Мен сап командирімін. Ешқашанда штабта отырған емеспін, – 

дедім.
Голиков бетіме қарап отырды да:
– Жолдас полковник, Сіз асқақтықтың сазайын тартасыз. Бара 

беріңіз, – деді.
Ағат кеткенімді артынан білдім. Бірақ қайта барып, генералдан 

кешірім сұрауға �рлік мойын бұрғызбады. Орынсыз �рлік адамды 
�кіндірмей қоймайды ғой, қарағым. 

– Бұл қателіктен қандай сабақ алдыңыз, не түйдіңіз?
– «Семіздікті қой ғана к�тереді» деген даналық с�зді халық тегін 

айтпаған ғой. Менің �мірімде жіберген ең үлкен қателігім осы болды. 
Осы қатемді ойласам күні бүгінге дейін екі бетім дуылдап қоя береді. 
Адамгершілік, азаматтық арым �зімді �мір бойы осы үшін айыптаумен 
келеді. Jмірінің қатесін ешкім де �з аузынан айтып бермейді. Jйткені 
оны мойындау қиын, �згеге м�лдіретіп айтып беру одан да ауыр. Мен 
саған имандай сырымды айтып отырмын, қарағым. Оның себебі менің 
дұрысымды к�рген жұрт бұрысымды да білсін. Бір адамның �мірі – мың 
адамға сабақ. Жас ұрпақ менің де жақсымнан үйреніп, жаманымнан 
жиренсін. 

– Сіз �зіңізге сынмен қарайсыз ба?
– Jзіне �зі сынмен қарау – оңай іс емес. Jзінің қателерінен сабақ 

алу әркімнің қолынан келе бермейді. Үлкен бастықтың оңдырмай 
с�ккенінен адамды �з арының с�ккені әлдеқайда күшті. 

– Fмірде не нәрсеге к�з жеткіздіңіз? 
– Hйелді қорлаған еркекті �мір �кінішсіз жібермейді. Jйткені әйел 

– �мірдің анасы, ал асыл перзент анасын ешкімге де қорлатпайды. 
Jйткені әйел – киелі халық. Оның киесі �зін қорлаған еркекті бір атпай 
кетпейді... Менің к�зім осыған жетті. 

Ұзын бой қысқарады. Үлкен дене кішірейеді, адам ақыры �леді. Ол 
– табиғат заңы. Адам �лгенімен оның еңбегі �лмейді, ерлігі �лмейді, ол 
атқарған ұлы іс �лмейді. Ұлы іс Отанға деген сүйіспеншіліктен, халыққа 
деген құрметтен, осы екеуі үшін аяусыз еткен еңбек пен ерліктен туа-
ды. Jткен Отан соғысында он тоғыз-жиырма жасар азаматтар ерекше 
ерлік к�рсетті. Жиырма жас – тарихи ерліктер жасайтын жас. Осыған 
әрқашан да әзір болу керек.

– Адамды не нәрсе бұзады?
– Адамды бұзатын не? Тағы да сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. 

Т�ртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына б�ртіп, әйелдерді 
біз, еркектер, бұзамыз. 

– Расында, кезінде Сіздің замандастарыңыз, жалпы халқымыз арақтың 
кесірінен рухани құндылығынан айырыла жаздады емес пе? Халықты има-
ны мен тегінен айыру үшін арақты барынша пайдаланды. Біз әлі күнге дейін 
осының зардабын сезіп келеміз емес пе?..  

– Жастар араққа үйір болмауы керек. Арақ – адамгерші ліктің, 
азаматтықтың, ақылдың жауы. Арақ азғындыққа жетелейді. Араққа 
бір үйреніп алсаң, одан қашып құтыла алмайсың. Ең алдымен осыдан 
сақтану керек. Арақ – адамның ішкі жауы. Сыртқы жауды техниканың 
күшімен құртуға болады. Ал ішкі жауды ешқандай ракетамен атып 
түсіре алмайсың. Нәпсіқұмарлыққа бір салынып алсаң, оны тоқтатуға 
ғылымның да, білімнің де шамасы жетпейді. 

– Сіз �тірік айтасыз ба?
– Мен �тірік айта алмаймын.
– Бір с�зіңізде адамды табиғат тәрбиелеп тұрған тәрізді депсіз... 
– Табиғаттың �зі-ақ адамға алуан түрлі сабақ беріп тұрған тәрізденеді. 

Қарағайдың түзулігі саған екі иығыңды салбыратпай тік жүруді үйретеді. 
Аспанға шапши атылған ақ сүттей ақ қайыңдар сені адалдық пен пәктікке 
шақырады. Аузын арандай ашқан аш айдаһардың жұтқыншағындай ми 
батпағы �лім дегеннің не екенін к�з алдыңа елестетіп, �мір үшін жанта-
ласа күресудің тәсілін және ұқтырады. 

– Отаншылдық, Отан қорғау, патриотизм, ұлтты сүю... Осы ұғымдар 
жайлы Сіздің ұққаныңыз, түйсікке түйгеніңіз не? 

– Отаншылдық – әр адамға керекті ең ұлы қасиет. Ал отаншылдық 
�з үйіңнен басталады. Кімде-кім ата-анасын ардақтаса, сол ата-ана-
дан бірге туған бауырларымен тату болса, �зінің �скен ауыл, қаласын, 
туған ұлтын сыйлап, қадірлесе, сол адам отаншыл болады. Jйткені, �з 
әке-шешесін ардақтамаған, �згенің ата-анасын құрметтемейді. Jз ауы-
лының тасын сыйламаған, �зге ауылдың тауын қадірлемейді. Jз ұлтын 
жақсы к�рмеген, �зге ұлттарды ұнатпайды. Мұны ұлтшылдықпен шатас-
тырмау керек. Екеуі аспан мен жердей екенін жастар ажырата білуі шарт. 

Патриотизм – «Отаным сені сүйемін. Сен үшін құрбан болуға 
әзірмін» деп құрғақ с�зді гүмпілдете беру емес. Ол – формализм. Елді, 
жерді, Отанды сүйетіндігіңді с�збен емес, іспен дәлелде. Ата-анасын 
сыйлаған шәкірт, студент сабағын да жақсы оқиды, тәртібін де дұрыс 
ұстайды, шаруакер, адал, әділ болып �седі. Іс деген осы, патриотизм 
осыдан басталады. Кімде кім әскери қызметтен жалтарса, ол патриот 
емес. Намыскер емес адам – ерлік жасауға қабілетсіз. Ерлік – ұзаққа 
созылған тәрбиенің жемісі. 

Жастардың Отан қорғау қызметін атқарып қайтуы – адамгершіліктің 
ең асыл парызы. Hскерде басбұзарлыққа орын жоқ. Jйткені, оның 
қо лында елдің тағдыры – қуатты техника бар. Ал жауынгердің ол тех-
ни каны тастап қыдырып, қыз қуалап, арақ аңдып, қаңғып кетуіне 
болмайды. 

– «Ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Жақсылық үшін 
тірессең, жаныңды арың қорғасын. Арынды болсын шабысың, алымды 
болсын табысың, найзадай болсын намысың. Ер жігітке бәрі сын. Қиындық 
к�рсең мұқалма, ауырлық к�рсең жұқарма, қамқоршы бол кішіге, үлкенді 
үлгі тұт алға!»

Бұл қарт әкеңіздің Сізге берген батасы екен. Ата-ананың баласына 
жасаған дұғасы қабыл болады дейді... 

– Осы ақ батаны жүрегіме жазып алып мен кеттім. Hкемнің ақ бата-
сын менің арымның, азаматтығымның, адамгершілігімнің ақ туындай 
етіп, күні бүгінге дейін т�беме к�теріп келемін, қарағым. 

– Сізден де бата сұраймыз...
– Адал болмай, азаматпын демегін. 

Ойран салсаң, ойлап салғын. Елін 
сүйген жауынгер ер болады. Жерге 
теріңді т�ксең, жеміске кенелесің.

Отанды сүйіңдер, оны қорғаңдар, 
оған қызмет етіңдер! Барлық балғын-
дарға ақ ниетпен ақ батамды беремін! 

ИМАН АЙНАСЫ

Ретроспективалық 
сұхбатты дайындаған 

Ағабек ҚОНАРБАЙҰЛЫ,
ҚМДБ баспасөз хатшысы

ҚҰРМЕТ

Кешті Hдеби бірлестік жетекшісі, 
ф.ғ.д., профессор Рақымжан Тұрыс-
бек кіріспе с�збен ашты. Жыр алыбы 
– Жамбылдың �мірі мен шығарма-
шы лығына, кезеңі мен қызметіне кең 
к�лемде тоқталды. Ақындық �нері, 
жыраулық қыры, жыршылық сипаттары 
да жан-жақты ашылды.

« Ж а м б ы л  т у р а л ы  с � з »  д е г е н 
тақырыпта ҚР ҰҒА академигі Сейіт 
Қасқабасов жан-жақты әсерлі  де 
мәнді әңгіме �рбітті. Hсіресе, жыр 
жампозының қазақ руханиятындағы 
орнын, кешегі тарих пен бүгінгі  уақыт 
рухын, кеңестік дәуірдегі болмысы 
мен дүниетанымын, біліми-ғылыми 
сипат тарын ашып, байып ты баға беріп, 
естелік-әңгімелермен б�лісті.

J з  к е з е к т е р і н д е  ф и л о л о г и я 

факультетінің оқытушы – профессор-
лар құрамы, атап айтқанда С.Жұмағұл, 
Б . Қ о р ғ а н б е к о в ,  С . Д ү й  с е н ғ а з ы , 
Д.Кәпұлы, К.Кемеңгер, Т.Ғабдрахман, 
т.б. �лең-жырдың жампозы Ж.Жабаев 
ж�нінде,  оның кезеңі  мен заман 
шындығын, адами мұратын, ақындық 
�нерін, жыраулық тұлғасын жан-жақты 
әңгімеледі.

Hдеби кештің �н бойында Ж.Жа -
баев    тың �мірі мен шығарма шы лы-
ғын арқау еткен ән-�лең, жыр-терме, 
толғам-толғаулары, бейнек� рініс тер 
кең орын алды. Студент жастар мен 
магистранттар жыр алыбы – Жам-
был дың шығармашылығынан, әсіресе 
айтыс �нерін, кинодағы �мірін, ар-
нау мен толғауларын кең түрде ашты. 
Hсіресе,  Н.Ақбабақызы, H.Бек мұ-

х а н б е т о в ,  М . Д і л д ә х а н ,  Қ . Е л б о л , 
Д.Жәлел, Е.Қожахметов, А.Баекенова, 
Т.Нұхай, С.Рысқұлбекова, Е.Сәдуақас, 
т.б. арнау айтып, ән орындады. Jлең-
ж ы р д а н  ш а ш у  ш а ш т ы .  Ж а м б ы л 
�мірінен,к�ркем�нердегі  орнынан 
к�ріністер к�рсетіліп, арнау-толғаулары, 

айтыс үлгілері , ән-�нері тарту етілді. 
Hсерлі де қызықты кешті М.Жұмабаев 
атындағы Hдеби бірлестік жетекшісі, 
профессор Р.Тұрысбек қорытты.

Дәулет ЖDЛЕЛ,
 магистрант

үркітанушы



5ANA TILI №10 (1476)
14  – 19 наурыз

2019 жыл
Ж А Ң Ғ Ы Р Ы Қ

1990 жылғы жаз айларының бірінде 
«Парасат» журналының тапсырмасы-
мен фототілші В.Мыльников (марқұм) 
екеуміз сол кездегі Целиноград (қазір 
Ақмола) облысының Алексеев (қазір 
Ақк�л) ауданына аттандық. Таңертең 
күн шығар алдында ұшақтан түстік те, 
бірден автовокзалға барып, аталмыш 
ауданға тартып кеттік. Алдын ала теле-
фон соғып қойғандықтан, жеткен бойда 
бірден қонақүйден орын алып, жайғасып 
болысымен аупарткомге келдік. Ол кезде 
аупартком мен ауатком советі бірігіп, 
екеуі бір адамның қолына к�шкен. Оларды 
басқаратын аса сыпайы, тәжірибелі, 
білімді, сұңғақ бойлы, қара торы, жылы 
жүзді жас қазақ жігіт екен. Жайдары қарсы 
алды. «Бізге тілшілер сирек келуші еді, 
қадамдарыңызға гүл бітсін» деп ақ жары-
лады. Жалма-жан ауатком председателінің 
бірінші орынбасары (Серік Оразбаев), 
аупарткомның идеология ж�ніндегі се-
кретарын (Рақымғали) шақырып, бізді 
оларға, оларды бізге таныс тырды. С�з ара-
сында осында Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қ а б ы л д а у ы н д а  б о л ғ а н ы н  а й т ы п , 
ризалық білдірген бірінші секретарь ау-
дан жағдайымен таныстырып шықты 
да: «Сіздерден жасыратын ештеңе жоқ, 
�здеріңіз де к�ріп-біліп, қаныға жатар-
сыздар, халық санының жартысынан 
астамы �з қандастарымыз болса да, ау-
дан тарихында бірінші басшы болған 
қазақ мен ғана. Онан соң мына екі жігіт 
– тізгін ұстаушы осы үшеуміз. Ал енді 
жоспарларыңыз қалай, айта беріңіздер. 
Қайда барам десеңіздер де Серік бірге 
жүреді» деді ауатком председателінің 
бірінші орынбасарына қарап. Серік 
күлімсіреп, бас изеді. Аудан басқаратын үш 
қазақ басшы да иманжүзді, қызметтеріне 
лайық к�рінді.

– Біз әуелі бірыңғай қазақтар тұратын 
ауылға барсақ дейміз. Ел-жұртпен дидарла-
сып, мәдени-тұрмыстық жағдайларымен 
танысып, суретке түсіру үшін. Бар ма 
сон дай ауыл? Басқасын к�ре жатамыз, – 
дедім.

Үш бастық ойланып қалды...
– Секе, не дейсіз?– деді бірінші се-

кретарь ауатком председателінің бірінші 
орынбасарына.

Ол үшінші секретарьға қарады. Үшінші 
секретарь:

– Ойланайық, – деді. – Ауылдар аз 
емес қой, бірақ... бәрі �зге ұлт �кілдерімен 
аралас емес пе?

– Шетінен хутор боп кеткен ғой, – деді 
Серік.

– Иә, қазір бірыңғай қазақтар тұратын 
ауыл жоқ-ау... Секең айтқандай, бәрі 
хутор боп кеткен, – деді бірінші секре-
тарь да. – Бұрынғы қазақ ауылдарының 
тек жұрты қалған. Қираған үйінділер. 
Бірақ атаулары сақталған. Қалай еді, 
«Қыпшақ ауылы», «Үйсін ауылы», «Керей 
ауылы», «Ш�мекей ауылы», «Жаппас 
ауылы», «Арғын ауылы», «Уақ ауылы»... 
кете береді. Баяғы ауылдарды қай рудың 
адамдары мекендесе, солардың аты-
мен аталған екен ғой. Мәселен, біздегі 
«Қыпшақ» аулында Қажымұқан атамыз, 
генерал Сағадат Нұрмағамбетов, «Арғын 
аулында» Рақымжан Қошқарбаев, «Үйсін 

АРҚАДА 
ЕКІ ҚАЗАҚ МЕКТЕБІ
ҚАЛАЙ АШЫЛДЫ?

– Е, ол қиын емес, – деген бірінші 
секретарь қолма-қол әлдекімге телефон 
соқты. – Жарайды, апайға хабарла, оның 
үйіне қонақтарды �зің бастап бар, – деп 
шегелеп тапсырды.

– «Қыпшақ ауылының» бұрынғы ор-
нын к�рдіңіз ғой. Қазір баратынымыз басқа 
жер, яғни, совхоз орталығы, қыпшақтар 
сонда тұрады. Батыр ағамыздың апайы да 
сонда. Аудан орталығында тұратын туған 
ағасы қайтыс болған, – деді Серік.

С�йтіп, түске таман Кеңес Одағының 
Батыры, �зіміздің Орта Азия соғыс 
округінде басшы қызмет істейтін сергек 
те сезімтал, елгезек, ширақ, қазақ әде-
биетін бір кісідей оқып, жақсы білетін, 
Жеңісті Берлинде бірге қарсы алған май-
дандас досы, «Мәдениет және тұрмыс» 
журналының редакторы Мұса Дінішев 
пен б�лім бастығы Жекен Жұмақановқа 
(редакцияға) жиі келіп жүретін қазақтың 
самдағай перзенттерінің бірі Сағадат 
Нұрмағамбетовтың әр жыл сайын ар-
найы ат басын бұрып, туған жер ауа-
сын жұтып қайтатын мекені – туған 
апайы тұратын совхозға табан тіредік. Кіл 
еңселі, ажарлы, айбынды, кесек бітімді 
азаматтар. Араларында �зге ұлт �кіл-
дері жоқ есебі. «Е-е-е!» деп еңсе жаз-
ғандай болдық. Солайы солай болғанмен, 
к�ңілге сәл кірбің түсірген нәрсе – 
Қажымұқан мен Сағадаттың ұрпақтары 
бізбен де, бір-бірімен де �зара қысылып-
қымтырылмастан орысша с�йлесіп 
отырды. Тек Сағадаттың апайы бол-
маса, басқалар салт па, әдет пе, әлде 
еттері �ліп, к�нтері боп кеткен бе, бәрі 
б�тен тілде шүлдірледі. Айттық қой қазақ 
тілін білмесе бірсәрі деп. Олай емес, ана 
тілге шеттерінен ағып тұр. «Бізде со-
лай» деді Серік екіұштылау етіп. Бұлар, 
тіпті, орыс тұрмақ, гагауз, эвенки, хакас, 
шүршітше с�йлей ме, ол уақытта ешкім 
пәлен демейді, заман солай еді ғой. Оған 
қоса, құқ та, құлық та жоқ. 

Мұнда келу себебіміз, Сағадат Нұрма-
ғам бетовтің туған жерге жыл сайын ар-
найы ат басын бұрып, түсетін үйі, ет 
жақын тума-туыстарын к�ру, танысу. 
Мақсат орындалды. Сағадаттың бірге 
туған апайының үйіне барып, ашық-жар-
қын әңгімелестік. Jрен-жарандарын 
фото суретке түсірдік. Батырдың апайы 
қазақ тың қонақжайлық дәстүрі бойынша 
мал сойдырып, қазан к�терді. Сәті түссе, 
Ал ма тыдағы бауырыңызға айта барамыз 
дестік (кейін солай еттік, журналға да 
жазылды).

С � з  б а с ы н д а  б ұ л  � з  б а с ы м н ы ң 
Алексеев ауданына үшінші рет жолым 
түсуі екенін айтқанмын. Қазір ойлап 
отыр сам, «Мәдениет және тұрмыста» 
қалыптасқан дағды бойынша, әр айда кемі 
үш қызметкер алыс облыс, аудандарға ба-
рып, су жаңа материал жазбаса болмайтын. 
Соған орай, біз бармаған жер, баспаған тау 
жоқ. Ұлан-байтақ �лкедегі кей ауданға 
бір не екі, тіпті, үш реттен сапарға шығу 
үйреншікті нәрсе болатын. Мәселен, менің 
осы (Целиноград) облыстың Шортанды, 
Макин, Қорғалжын, т.б. аудандары мен 
Жолымбет кенішіне де әлденеше рет жо-
лым түскен. Сонау жер түбіндегі (ол кезде 
аудан) Маңғыстау, Семей облысындағы 
Абай, Шығыс Қазақтандағы Самар, 
Талдықорған облы сындағы Алак�л аудан-
дарына да кемі үш реттен барғаным есте. 
Халыққа кеңінен танылып, тиражы жарты 
миллион болған «Мәдениет және тұрмыс» 
журналының арқасы еді-ау, шіркін, соның 
бәрі!..

Міне, үшінші рет келген Алексеев 
ауданындағы іссапар аяқталып, сол кездегі 
Қазақстан Орталық партия комитетінің 
бірінші секретары Н.Назарбаевтың себі 
ме, осы аудан тарихында құдай жарылқап 
тұңғыш рет тізгін ұстаған қандасымыз 
және оның үзеңгілес серіктестерімен 
қоштасуға жиналдық.

– Мен бұл жерге бірінші рет келгенде 
ауданның сырт к�рінісі де, ішкі жай-
жапсар да бүгінгіден к�п т�мен болатын, 
– дедім аупарткомдағы әңгіме үстінде. 
– Бүкіл ауданда ауатком председателінің 
бірінші орынбасары, біреу де болса 
бірегей, сұсты, айбынды, іскерлігі бірден 
аңғарылатын, тыңгерлерді бір шыбықпен 
айдайтын еңсегей бойлы, қызыл шы-
райлы, батыр болмысты жалғыз қазақ 
азаматын к�ргенмін. Қазір бәрі �згерген, 
жаңарған. Аудан орталығы да, совхоздар 
да к�ркейіп, гүлденіп, оқтай түзу асфальт 
к�шелер, зәулім ғимараттар пайда болып-
ты. Сіздерге алда да табыстар тілеймін. 
Аман-сау болыңыздар, – деп аупартком 
басшысы ұсынған жеңіл к�лікпен об-
лыс орталығына (Целиноград) аттандық. 
Жақсы к�ңіл-күй, үлкен ризалықпен, 
әрине.

Солай ойлаушы едім. Ойлап келдім. 
Бертінге дейін. Бірақ сол жолы біз қайда 
бардық, не сездік, не байқадық, не түйдік, 
не к�рдік, шынымен-ақ бәрі керемет пе 
еді? О, жоқ! Жоқ!.. Қазір ойласақ... Сол 
жолы...

Қираған мәдениет ошақтары, кері 
кеткен мәдени-тұрмыстық қызмет, жап-
пай орыс хуторларына қосылған қазақ 
ауылдар, жаппай рухани құлдырау, рухани 
жүдеу, сан жағынан к�п болса да қызыл 
империяның тегеурінінен пәпігі басылып, 
жасып қалған, ана тілде жұмыс істейтін 
балабақша мен мектепті қажет етпеуге 
айналған қандастар, пұшаймандық халін 
білдіргісі келмейтін «менің де күнім күн 
еместің» кебін киген ел басшылары, бір 
с�збен айтқанда, жоғарыда баяндал ған-
дай к�з алдауға таптырмас тасырлық, 
құлмінездік елестер ғана еді-ау к�ріп-
біліп, куә болғандарымыз.

Зәкір АСАБАЕВ

ауылында» Балуан Шолақ, «Керей» ау-
лында Ғабит Мүсірепов туған деседі. 
Генерал Сағадат Нұрмағамбетов туған 
ауылына әр жыл сайын келіп, аунап-
қунап қайтады. Жылына болмаса да, 
Рақымжан Қошқарбаев та с�йтеді. 
Сағадат ағамыздың бірге туған аға-інілері 
қайтыс боп, қазір к�зі тірі апасы мен 
қарындасына келеді. Hрине, бәріміз 
күтіп алып, шығарып салып, қасында 
жүреміз. Ғажайып адам. Ал, Секе, не 
істейміз, қонақтарға бірыңғай қазақтар 
тұратын ауыл таба аламыз ба, жоқ па? 
Есіңе түсірші...

– Есіме түсті, – деді еңсегей бойлы, 
толықтау денелі, сарғыш �ңді, қалың қара 
шашы бұйраланыңқырап тұратын Серік 
жымың етіп.

– Айт онда!
– «Ерназар» ауылында бірыңғай 

қазақтар тұрады. Оншақты үй неміс 
бар еді, к�бі к�шіп кеткен. Қазір үш-
т�рт үй қалған шығар. Jздері қазақтың 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрін жақсы біледі, 
қазақшаны қазақтан артық с�йлейді.

... Түстен кейін Серік бастап жолға 
шықтық. Орталықтан алыстау «Ерназар» 
ауылы үлкен жолдың бойында екен. 
К�ше бойы тал, терек, үйеңкі, қайың 
ағаштары, шағындау арықта м�лдір су 
ағып жатыр. Б�лімше кеңсесіне таяу жерде 
маңдайшасына «клуб», «кітапхана» деп 
жазылған қос бірдей мекеме орналасқан 
еңселі ғимарат. Сәл әріде балабақша, 
монша, мектеп, шаштараз, сағат, етік 
ж�ндейтін шеберханалар. «Е, дәл біз 

�здерін �здері ырзық-несібеден қағып 
отыратын жастар екен-міс! Пәлі!

– Қымыз ашытатындар бар ма?
–  Б а р ,  –  д е п  ж а б ы л ы п  қ а л ғ а н 

қазақ мектебінде мұғалым боп істеген 
зейнеткердің үйіне ертіп барып, қымыздан 
дәм таттық. Hрі, бір ауылда «Лениншіл 
жас» газеті мен «Парасат» журналын 
жаздырып алып оқитын да сол және тағы 
бір ақсақал ғана болып шықты. Қарияны 
ыңғайсыз жағдайда қалдырмау үшін (әрі, 
үш-т�рт пендеден сұрап, нақты жауап ала 
алмай аузымыз күйгендіктен) «Ерназар» 
жайлы айтқан жоқпыз.

– Айраны бар үй бар ма?– дедік тағы 
бірде б�лімше меңгерушісіне.

– Бар, – деп, бау-бақшаға малынған 
әсем ғимаратта тұратын – ол да зейнеткер 
– неміс ақсақалдың үйіне ертіп барды.

Кемпірі екеуі ғана тұратын қутыңдаған 
неміс ақсақал бізді бірден т�рге отырғызып, 
дастарқан жайды да, құрт, ірімшік, сары 
май, бауырсақ, айран, қымыз – бәрін 
т�гіп тастады. Жаңа пісіп уылжыған 
жеміс-жидектер �зінше. Кемпірі екеуі 
шауып жүр. «Балалар бірі Мәскеу, бірі 
Целиноград, әрқайсысы әр жақта. Қазір 
Каролина екеуміз тұрамыз. 41-жылы жер 
ауып келгенде бізді аштықтан қазақтар 

тын «Қыпшақ ауылы», «Ш�мекей ауылы», 
«Үйсін ауылы», «Жаппас ауылы», «Керей», 
«Уақ ауылы» дейтіндердің бәрінің жермен-
жексен болған орнын к�ріп, қандай күйге 
түскенімізді айтып жеткізу қиын. Және бұл 
есте жоқ ескі замандардағы ертегі-әфсана 
емес, біраз жыл қатарынан миллиард пұт 
астық беріп, соған мәз болған тың игеру 
деген науқанның қазақты жерге қаратып, 
пұшайман еткенінің к�рінісі болатын.

– Анау менің ата-бабамның жұрты, – 
деді Серік келесі бір қиранды мекеннің 
тұсынан �тіп бара жатқанда. К�лікті 
тоқтатып, дұға оқыды. Айнала кең жазық, 
сусылдап �сіп тұрған астық алқабы. – 
Тұрғындарды Ерофей хуторына к�шірген. 
Ерофейде жасайтын халықтың үштен екісі 
қазақ. Сонда барамыз ба? К�ресіздер ме?

– Барайық.
Октябрь революциясынан бұрын пай-

да болып, әлдебір мұжықтың атымен ата-
латын – қазақша айтсақ – Ерофей ауылы 
тұрғындарының басым б�лігі – қазақтар. 
Бірақ шетінен балабақшада орысша 
тәрбиеленіп, мектепте орысша білім ала-
тын, үйде де, түзде де сол тілде с�йлесетін, 
қазақша ән, күй, музыка, кітап, газет-жур-
налдан мақұрым пақырлар. Соған қарамай, 
клуб пен кітапхана меңгерушілері қазақ 

В.Мыльников екеумізге күлімдей қарап. 
Даусында әлденеге абыржу, толқу бар.

– Иә, – дедік оған. – Айта беріңіз.
– Бұл жігіт аудандық оқу б�лімінің 

меңгерушісі, есімі Hужан, – деді бізбен 
бірнеше күн бірге жүргенде етене жақын 
болып қалған Серік.

С�йтті де: «Не шаруа, айта бер» деді 
Hужанға қарап.

– Бұл кісілердің келгенін естіп, екі-үш 
күннен бері тосып жүр едім. С�йлесуім 
керек. Сіздер әңгімелесе беріңіздер. Мен 
дәлізде күте тұрайын, – деген Hужан ка-
бинеттен шығып кетті.

– Қазақ десе шығарға жаны жоқ жігіт, 
– деді аупарткомның бірінші секретары 
ол кетісімен. – Шамасы, сіздерге бірдеңе 
айтатын сыңайы бар секілді, тыңдап 
к�ріңіздер, не дер екен.

– Арыз болмаса бопты да, – деп Серік 
мырс етті.

– Жоқ, ол ондай емес, – деді бірінші 
секретарь.

– Қалжың ғой, – деді Серік.
Біраздан кейін, жанымызда Серік бар, 

дәлізге шығып, Hужанмен жолықтық. Ол 
жақын жердегі кеңсесіне шақырып, сонда 
кеңірек әңгімелесейік деді. «Секе, менің 
айтарымның сізге де қатысы бар, бірге 

іздегендей ауыл екен» дейміз. Бізді алдын 
ала хабарланған б�лімше меңгерушісі – 
жасы қырықтан асқан қара торы жігіт қар-
сылап, кеңсеге бастады. Ішке кірген бойда:

– Ал, добро пожаловать,  жақсы 
жеттіңіздер ме? – деді. – Садитесь! 
М ы н а  С ә к е ң  с і з д е р  к е л е д і  д е п . . . 
Алматыдансыздар ғой... Біз осы Ерназарда 
тұрамыз... – деп гүр-гүр етті.

– Hй, Бектас, бұл кісілер қазақша жур-
налдан келіп отыр. Орысша араластырмай 
с�йле, – деді Серік бауырымыз. – Қазақша 
оқисыңдар ма? Газет-журнал келе ме?

Меңгеруші күмілжіді. «Парасат» жур-
налын білмейтініне кешірім сұраған бол-
ды. «Бұдан былай жазыламыз, аламыз» 
деп жатыр. Біздің міндет тың жердегі 
қазақ ауылының жай-жапсар, мәдени-
тұрмыстық хал-ахуалын біліп, суретке 
түсіріп, журналда к�рсету еді. Екі-үш 
күн ішінде біраз жай айқындалды. Бұл 
жерде оларды бас-басына тәптіштеп 
жатпай, әлі күнге к�кейден �шпей, сана-
да сақталған бірер жайды ортаға салып 
байқайық. Hңгіме тың игеруші қауым 
ішіндегі қазақтардың рухани деңгейі, ой-
�рісі қай дәрежеде еді, сол жайында.

Ауданда кіл қазақтар тұратын ауыл бар 
ма деп, жауап ретінде «Ерназар» аталғанда-
ақ әлденеден секем алғандай едік. Себебі, 
с�з арасында «Ерназардың» не екенін 
басқа тұрмақ, аудан басшыларының �здері 
ж�нді білмейтіні аңғарылған. Сондықтан, 
«Ерназар» деген не, адамның аты ма, 
әлде... деп сұрауға асықпай, әліптің ар-
тын күткенбіз. Міне, енді сәті келіп, 
б�лімше меңгерушісінен «ауылдың аты 
Ерназар болса, ол кім?» деп бірінші соны 
сұрадық. Меңгеруші мүдірді. Одан соң 
бірдеңені бүлдіріп алмайық деп бұл жайлы 
с�з қозғамай, сақ с�йлеуден б�лек лаж 
қалмады. «Ерназарда» тұрған не бар, біле 
жатармыз, бәйек боп жүрген ағайындарды 
ұялтпайық деп те ойладық. Сонда да 
арагідік әлдекімдерден әзіл-қалжың ретін-
де сұрап жүрдік, ауылдарыңыздың аты 
Ерназар екен, ол кім, белгілі қайраткер ме, 
әлде, шопан ба деп. «Соған мән бермеппіз, 
әйтеуір, біз ес білгелі солай атайды ғой» 
деп, ешкім ж�нді жауап айта алмады.

Мақсат халықтың мәдени-тұрмыстық 
жағдайын саралау болған соң, мұндағылар 
мал ұстай ма, айран-сүт, ет, май, нан 
�здерінен бе деп те ойлаймыз ғой баяғы. 
Jйткені, дүкеннен қап-қап ұн, әр үйдің 
ауласынан кемі  бес-алты жандық, 
бұзаулы сиыр, құлынды бие к�ргендіктен. 
Естігеніміз: «Ешкім бие сауып, қымыз 
ашытпайды, сиыр сауып айран-сүт, 
кілегей, қаймақ, құрт, май жасамайды, 
нан жаппайды, барлығын дүкеннен ала-
ды. Hр күні таңғы сағат алтыда ауданнан 
әкелетін қамды-қатала, күйелеш нанды 
таласып-тармасып б�ліп алады. Жеткенге 
жетеді, жетпеген құр қалады. Қыс ұзақ, 
қатал. Қыста соғым сояды. Мал сол үшін 
ұсталады. Басқасына зауық жоқ. Жастар 
емес пе, қолдарынан келмейді» болды. 
Мәссаған! Үйіне кірсең шай деп сары суды 
сапырып ішіп, таң атар-атпаста ауданнан 
әкелетін дүкеннің шала піскен б�лке 
нанын қаужаңдап отыратын, қырықты 
қусырып, елуді еңсерген бала-шағалы 
пақырлар қолда барды ұқсата алмай, 

аман алып қалды. Содан бері осындамыз. 
Атымыз неміс демесе, затымыз – қазақ. 
Ішіп-жейтініміз қазақ тағамдары: қазы, 
қарта, жал, жая, қымыз, айран, жент, 
бауырсақ, құйрық, бауыр. К�к�ніс, жеміс-
жидек те �зімізден. Бір таңғалатыным, 
қазақтар осылардың бәрінен �здерін 
�здері қағып, жадап-жүдеп жүреді, мына 
к�ршім т�рт сиырының біреуін де саумай, 
бұзауларына емізеді» деп үй иесі неміс 
қария әп-сәтте біраз әңгіме тиегін ағытып 
тастады.

Ал енді бір сәті түскен болар-ау деп 
к�кейдегі сұрақтың шетін шығарып, 
үй иесіне: «Ерназар» деген не?» дедім. 
Бетіме сығырая қараған ол: «Не емес, 
кім де. Ерназар кәдімгі белгілі мемлекет 
қайраткері Елтай Ерназаров емес пе? 
Елтайын баяғыда алып тастап, Ерназар 
боп қалды ғой. Оны неге сұрадың?» деді 
саңқ етіп. «Жәй, әшейін» дей салдым.

Ал шын мәнінде, тіпті де жәй емес, 
кі тапханасында қазақша кітап жоқ, клу-
бында қазақша шаралар �тпейтін осы-
нау үлкен ауыл тұрғындарының Елтай 
Ерназаровты Ерназар деп, оның кім 
екенін білмейтіндері жақсылықтың ны-
шаны емес-тін. Немесе, бұл сол шақ-
тардағы тың игеру науқанынан рухани 
зардап шеккеніне к�нбістікпен қарап, 
толеранттық танытудың тәтесі де, жәкесі 
де емес, к�кесі болатын. Және бұған 
орыстанған Ерназар ауылы емес, Арқадағы 
алты-жеті облыста тұратын қара ормандай 
найшасы пәс – қазақтарды кінәлі деуге 
де болмас еді. Компартияның ұранымен 
жан-жақтан құмырсқадай қаптап келген 
тың игерушілер туралы да солай. Алайда 
олардың келген бойда ел мен жер иесі 
қазақтарды менсінбей, ана қыр, мына қыр 
астындағы ауылдарды �здері орнатқан не 
бұрыннан бар хуторларға күштеп қосып, 
атамекенді ойрандап, «бір ел, бір жұрт», 
еткені күні кешегі �ктемдік, зорлық зарда-
бы екенін к�зімізбен к�рген сұрқай сүргін, 
ақырет іспетті ақиқат еді.

Иә, к�збен к�рген, куә болған. Jзіміз. 
Сан рет. Жоғарыда айтқанымыздай, 
әлдебір Алексеевтің атымен аталған аудан 
тұрғындарының тең жарымынан астамы 
қазақтар екен. Соған қарамай, астық 
�сіретін он бір совхоздың бір-екеуінен 
басқаларының басшысы келімсектерден 
қойылыпты. Б�лімшелер болса-болмаса. 
«Жол мұраты – жету» дегендей, алыстан 
әдейілеп ат терлетіп келген соң, жолбас-
шымыз Серік Оразбаевпен бірге т�рт-бес 
күн бойы басқа да біраз шаруашылықты 
аралап жүрген шақтарда даладағы иесі 
жоқ, қиранды үйінділері қалған ондаған, 
жүздеген қазақ ауылдарының орнына 
жайбарақат қарау мүмкін емес. Сондай 
шақтарда бізге жолбасшы боп, сырт-
тай сыр бермей, бір қарағанда, жайраң 
қағып жүретін Серік бауырымыздың да 
іш дерті ішінде екен. Тұрғындары орыс 
хуторларына к�шіріліп, ойраны шыққан 
қазақтар тұрған ежелгі атамекеннің 
қай-қайсысының да жанынан �ткенде 
Серік машинаны тоқтатып, аруақтарға 
бағыштап құран оқып, бет сипап жүрдік. 
Аупарткомның бірінші секретары әрі ау-
атком Советінің председателі бізбен алғаш 
жолыққанда айтқан ру аттарымен атала-

келіншектер екен. Екеуі де иманжүзді, 
ұяң, ұлттық құндылықтарды к�здің қара-
шы ғындай сақтап қана қоймай, дүрілдете 
қанат жайдыруға құмбыл, оған мүм-
кіндіктері де жететін мамандар болған-
мен, қайтерсің, қол қысқа, ерік жоқ. 
Кітап ханада бірлі-жарым саяси брошюра, 
әдістемеден б�лек, қазақ тіліндегі кі-
таптар жоққа тән. Барларының �зі атам-
за мандағы ескіріп, жыртылып, тозған 
кітаптар. Оқитын пенде болмаған соң, сол 
кітаптардың �зін ешкім алмайды екен. 
Газет-журналдарды атама. Клуб мең-
герушісі біздің қолқалауымызбен бір қазақ 
әнін бұзып-жарып зорға айтты. Екеуі де 
мұңды. Қабақтарында кірбің бар. Іштей 
ойламайды, қайғырмайды дейсің бе?

Алексеев ауданына барған осы сапарда 
бірқатар (ұлты басқа) совхоз директоры, 
партком секретарларымен де дидарласып, 
үйлерінде қонақ болып әңгімелестік. 
Қалай дегенмен, біз де, олар да бір мемле-
кетте �мір сүретіндіктен, қоғам ауанымен 
санасамыз, міндеттіміз. Бүгінгі айтып 
отырғанды ол кезде айту қаперде жоқ, бола 
қалғанда да іштен тынып, білдірмей, сақ 
жүру керек. Талап солай. Совет �кіметінің 
талабы. Ортақ талап. Толеранттық �зінше 
(к�нбей к�р).

Қазақтың небір айтулы тұлғалары 
�мірге келген сулы, нулы, адым сайын  
қайың,  қарағайлы орман,  к�лдері 
қисапсыз аумақты аудандағы жалғыз қазақ 
орта мектепке де барып, �зі де, әйелі де 
�нерлі, к�зі ашық, ұлтжанды директордың 
үйінде болып, ерлі-зайыптылардың 
құйқылжыта шырқаған әндерін тыңдадық, 
әңгіме-дүкен құрдық. Осы совхоздан 
бұрынғы «Мәдениет және тұрмыс» жур-
налына жиі-жиі мақала жолдайтын штат-
тан тыс тілші Қарпықбаевпен кездестік. 
Сонда бір білгеніміз, жалғыз қазақ орта 
мектебінде оқитын шәкірттер саны мар-
дымсыз, біраз ата-аналар балаларын 
к�рші шаруашылықтағы орыс мектебіне 
бергенді қалайды екен. Міне, идеология! 
Орысша оқымасаң, адам болмайсыңның 
сиқы. Ел иесі, жер иесі кім екеніне мән 
беруге шек қойылған бейшаралық. Қазір 
ойлайсың, егер сол бетпен кете берген-
де не болар еді деп. Және бұл бір аудан. 
Тың �лкесіне қарайтын алты-жеті об-
лыста дәл сондай қаншама ауыл, ау-
дандар болды, бажайлай бер. Және сол 
аймақтардан шыққан бәзбір (алматылық) 
мықтылардың (біз к�ргендей) ойран 
болған атамекеннің ахуал ын ойлаудың 
орнына, республикалық деңгейде бірлі-
жарым атқа мінген қа зақтар жайлы �сек-
аяң қоздатудан қол дары босамағаны 
�те жиіркенішті... Есесіне, бар шаруасы 
Қонаев боп, оның орнына Колбин келуін 
жиырма бес жыл күткен шерменделер 
шерлі шежіре жазып тұлданбады ма?..

Т�рт-бес күндік сапар аяқталып, 
аупарткомның бірінші секретарының 
кабинетінде к�рген-білгендер айналасын-
да әңгімелесіп отырғанда, кенет есік ашы-
лып, орта бойлы, толықтау, бұйра шашты, 
к�здері �ткір, келісті де к�ркем жігіт кіріп 
келді де, кабинет иесінен кешірім сұрап, 
бізбен амандасқан соң:

–  « П а р а с а т »  ж у р н а л ы н а н  к е л -
ген сіздерсіздер ме? – деді фототілші 

жүрсеңіз жақсы болар еді» деп те қойды 
Серікке қарап.

– Ал, бастай бер онда. 
– Уақыттарыңызды алмай, сіздерге 

т�тесін айтайын. Пәлен жердегі пәлен 
ауылдың тұрғындары, – деп бір елді 
мекенді атады да, – қазақша бастауыш 
мектеп ашайық десек, келісетін түрлері 
жоқ. Естіп жатырмыз, Ерназар аулының 
адамдарын қазақша балабақша ашуға 
к�ндіріп, ондағылар қарсы емеспіз деп 
қол қойған шешімін әкеп берді. Енді құдай 
үшін анау ауылдан бастауыш мектеп ашуға 
жәрдемдесіңіздерші. Ол үшін осы қазір 
бәріміз сонда барып мәжіліс �ткізейік. 
Сіздер с�йлеңіздер, сонда олар келіседі. 

Ал керек болса! Мен Серікке қарадым. 
Ол жымиып күлді де, телефон тұтқасын 
к�теріп, бірінші секретармен хабарласты. 
Ол бірден келіссе керек, Серік: «Жарайды, 
барамыз» деді.

Оқу б�лімінің меңгерушісі Hужанның 
(есімін қате айтсам, кешірім �тінемін, 
Hужан әкесінің аты болуы да мүмкін) 
айтқандары дұрыс. Ерназар аулын-
да екі күн болуымыздың себебі, ауыл 
тұрғындарының басым б�лігі қазақша 
бала бақша ашуға келіспей, бұра тартып 
жүреді екен, бес-алты ақсақалды жина-
лыста с�йлетіп, �зіміз де тіліміз жеткенше 
айтып, к�пшілікті әрең идіріп, шешім 
қабылдап, келісеміз деп қол қойдыр-
ғанымыз рас еді. Міне, енді соған ұқсас 
тағы бір мәселе алдан шығып отыр. Ат 
аунаған жерде түк қалсын, тәуекел (дестік).

Hужан �зі білетін адамдарға алдын 
ала хабарлап қойса керек, біз барғанда 
жұрт шағын клубқа жиналып, күтіп отыр 
екен. Бірінші с�йлеген Серік «Парасат» 
журналы дей бергені сол еді, әр тұстан 
«білеміз, білеміз» деген дауыстар естіліп, 
жұрттың назары Мыльников екеумізге 
ауды. Мұндайда іштегіні айтпай біліп, 
қамшы салдырмайтын Мыльников ұшып 
тұрды да, отырған жұртты сырт-сырт 
суретке түсіре бастады. К�ңілденген 
к�пшілік менің «ақыл-насихатымды» да 
ықыласпен тыңдап, қазақша бастауыш 
класс ашуға келісеміз деп қолдарын 
к�терді. Шешім қатталып, қағазға түсті. 
Қол қойылды. Hужанның қуанышында 
шек жоқ. Қайта-қайта рақмет айтып, 
«осылай болар деп сенген соң ғой 
сіздерді кешеден бері күткенім» деп 
жарқын-жарқын күледі. Сол аралықта 
жолбасшымыз Серік бұл жаңалықты 
аупарткомның бірінші секретарына да 
хабарлап үлгеріпті.

Ертеңіне ауданға аттандық. Тағы да 
аупарткомның бірінші секретарының 
кабинетінде бас қостық. Мыльников 
екеуміз, Серік және Hужан.

– Облпарткомға телефон соғып, 
сіздерге қонақүйден люкс әзірлетіп 
қойдым. Қашан барсаңыздар да дайын. 
Бәлкім, ауданда әлі де бола тұрарсыздар, 
– деді бірінші секретарь.

Менің мұндағы шаруа біткен соң ай-
тармын деп жүрген �тінішім бар еді, соны 
айттым:

– Сағадат Нұрмағамбетов жыл сайын 
келіп тұратын ауылды к�рсек, ет жақын-
да рымен с�йлессек, суретке түсірсек, 
бәлкім, журналда жариялармыз, – деп.
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Жалпы, түркі халықтарының тарих айту 
дәстүрінде, жыршылар мен жыраулардың 
лиро-эпостық дастандарында тарихи тұлғаның 
қоғамда алатын орасан зор ықпалы болғаны 
к�рсетіліп отырды. Hрине, «Алпамыс батыр», 
«Қобыланды батыр», «Қырымның қырық баты-
ры», «К�рұғлы» сынды батырлық дастандардағы 
батырдың тұлғасы арқылы жас ұрпақты патрио-
тизмге баулу, сондай-ақ екіжүзділік пен аярлық, 
арсыздық сияқты адам бойында болатын жаман 
қасиеттерге жиіркеніш сезімін тудыру үшін, 
пәк махаббатты насихаттау үшін қолданылып 
отырды. Яғни, мұндай жырлардағы батырлар 
тұлғасы – елге қорған, әлсізге демеу, қорқауға 
тежеу салған тарихи тұлғаларға деген құрметтен, 
осындай тұлғалардың к�п болуын аңсаған халық 
арманынан туған еді.

Бүгінгі таңда Қазақстандағы тарих ғылымы 
тұлғатанудың теориялық және методологиялық 
негіздерін қалыптастыра алды ма, оның 
дискуссиялық мәселелеріне толық жауап 
бере алды ма деген сұрақ туындайды. Мұндай 
сұрақтың туындауы  – табиғи заңдылық. Hрине, 
бұл сұраққа «жоқ» деп қысқа қайыруға немесе 
«негіздері қалыптасып келе жатыр» деп жауап 
беруге болады. Шындығын айтқанда, бүгінгі 
отандық тарих ғылымы қоғамдық �згерістердің 
басында тұрған, тұтас бір дәуір халқының та-
рихи санасына сілкініс әкелген ұлы тұлғалар 
тарихын (ғұмырнама) жазудың теориялық және 
методологиялық негіздерін толық айқындап, 
оның �зекті мәселелеріне толыққанды жауап 
берген жоқ. Hсілі, барлық түркі халықтарында, 
әсіресе қазақ халқында к�шбастаушы тұлғалар 
тарихы арқылы сол тарихи кезеңді баяндау 
жанрының �те жоғары деңгейде дамығандығын 
е с к е р е  о т ы р ы п ,  ж е к е  т ұ л ғ а л а р д ы ң  т а -
р и х и  т ұ л ғ а с ы н  с о м д а у д ы ң  т е о р и я л ы қ -
методологиялық негіздерін ертедегі еңбектерден 
іздеген ж�н сияқты. Мысалы, Орхон-Енесай 
бойындағы к�к тасқа Иоллығтегін бабамыз 
қашап жаздырған «Тонык�к», «Күлтегін» тари-
хи жырлары осы ұлы тұлғалардың �мірі арқылы 
к�не түріктер тарихы нан мол мағлұмат береді. 
Ал орта ғасырларда классикалық тарихи туын-
дыны дүниеге әкелген Мұхамед Хайдар Дулати 
�зінің «Тарих-и Рашиди» атты шығармасын 
моғол ханы Hбдірашидке арнағаны белгілі. Осы 
еңбекті оқығанда, Hбдірәшид ханның тұлғасы 
арқылы Қазақ хандығы дүниеге келген дәуірге 
туристік саяхат жасағандай әсерге б�ленесіз. 
Ал Қадырғали Қосынұлы Жалайридің Борис 
Годуновқа арналған «Шежірелер жинағы» 
арқылы Тәуекел хан заманындағы Русияның 
тарихи даму келбетін, қазақ хандары мен сұл-
тандарының тарихи р�лін к�ре аласыз. Со-
нымен қатар, Ахмет Кенесариннің «Кене-

керек. Мемлекет �з тарапынан Білім 
ж ә н е  ғ ы л ы м  м и н и с т р л і г і  а р қ ы л ы 
жатақхана құрылысына жұмсалған 
инвестициялардың белгілі бір б�лігі 
біртіндеп қайтарылуына кепілдік береді. 
2022 жылдың соңына дейін студент-
терге арнап кемінде 75 мың орындық 
ж а ң а  ж а т а қ х а н а  с а л у д ы  т а п с ы р а -
мын. Бұл алдағы жылдарда �се түсетін 
сұранысты ескергеннің �зінде жатақхана 
тапшылығын біржола шешеді» деп атап 
�тіп, нақты тапсырма берген болатын.  

Жоғары оқу орындары мен колледж-
дердің студенттерін жатақханамен 
қамтамасыз ету мәселесінің  �зектілігін 
ескере отырып, Қазақстан инженерлік-
технологиялық университеті елімізде 
бірінші болып жатақхана салып, оны 
пайдалануға берді. 

Университет �зінің құрылған күнінен 
бастап, мемлекетіміздің �скелең ұрпаққа 
қамқорлық к�рсету бағытында жүргізіп 
отырған саясатын толығымен қолдау 
мақсатында, еліміздің �ңірлерінен келген, 
әсіресе ауыл жастарының сапалы кәсіби 
білім алуы үшін барлық жағдай жасауды 

негізін қалай алдық па?

Қамқорлық аясында

ТҰЛҒАТАНУДЫҢ

к�здейді. Сонымен қатар әлеуметтік 
тұрғыда аз қамтылған, толық емес отбасы 
және жетім балалардың білімін жетілдіру 
де басты назарымызда.  

Университет студенттің алаңсыз, 
толыққанды білім алуы үшін алыс 
�ңірден, әсіресе ауылдан келген шәкірт-
терге олардың сұранысын толық қамта-
масыз ететін, заман талабына сай Сту-
денттер үйін (жатақхана) салуға шешім 
қабылдаған еді. 

2018 жылдың қыркүйек айында  Сту-
денттер үйі есігін айқара ашып, салтанат-
ты ашылу рәсіміне Алматы қаласының 
әкімі Б.Байбек, «Нұр Отан» партия-
сы т�рағасының бірінші орынбасары 
М.Hшімбаев, Қазақстан Республика-
сы Парламенті Сенатының депутаты, 
Елбасымыздың бес әлеуметтік баста-
масын іске асыру бойынша қоғамдық 
кеңестің т�рағасы Б.Жұмағұлов қатысып, 
жастардың қуанышына ортақтасып, игі 
тілектерін білдірді.    

Студенттер үйі – жерт�лесі,  ас-
ханасы, мәжіліс залы, жастар ресурс 
орталығы, хореография, вокал, спортпен 

шұғылданатын, инженерлік-техникалық 
б�лмелері бар, жалпы аумағы 3000 шар-
шы метрден  астам  ғимараттан тұрады. 
Құрылыс 1963 жылы салынған бір 
қабатты ескі зертхананың орнынан бой 
түзеді, оның жобасын еліміздің алғаш 
құрылған жобалау институттарының бірі 
«KAZGOR» жобалау академиясы» ЖШС 
дайындаған. Ғимарат жобасы Қазақстан 
Республикасы заңнамалары талаптарына 
және ҚНмЕ (СНиП) сәйкес қабылданды. 

–  О қ у  о р н ы н ы ң  м а т е р и а л д ы қ -
техникалық базасына тоқтала кетсеңіз? 

– Қазақ инженерлік-техникалық 
университеті (ҚазИТУ) – сан емес, сапаға  
жұмыс істейтін, жоғары білікті, сұранысқа 
ие мамандар даярлап, еліміздің жетекші 
жоғары оқу орындарының қатарына 
енген оқу орнының бірі. Уни верси-
тетте техникалық және  тех но  логиялық 
мамандықтармен қатар, ауыл ша руа-
шылығы, экономикалық және қызмет 
к�рсету мамандықтары да даярланады. 

Білім ордасындағы қай факультетті 
алсаңыз да, студенттерді жоғары білікті 
оқытушылар, ғылым докторлары мен 
профессорлар оқытады. Кәсіби маман 
шәкіртінің тілін таба біледі, сондықтан 
болар к�птеген студенттің университет 
қабырғасында білім мен ғылымға деген 
құштарлығы оянып, білім алуға деген 
құлшынысы арта түседі.  

Жан-жақты білім алулары үшін ком-
пьютер кластары жаңа қондырғылармен 
және бағдарламалармен қамтамасыз 
етілген, олар техникалық және ақпараттық 
бағытта түрлі оқу бағдарламаларымен 

еркін жұмыс істеуге университеттің 
барлық студенттеріне мүмкіндік береді. 
Университет аумағында тәлімгерлерге 
тегін Wi-Fi орнатылған. 

Университеттің алғашқы құрылған 
күнінен бастап негізгі мақсаты – сту-
денттерге сапалы білім беру. Сондықтан 
студенттер еліміздің жетекші кәсіпорын-
дарында тағылымдамадан �тіп, зертха-
налық жұмыстарын ғылыми-зерттеу 
мекемелерінде �ткізеді. Белді ғалым-
дардың жетекшілігімен жұмыс істеп, 
олар дың бай тәжірибесін меңгеріп, 
ізбасары болуға бейімделеді, бұл �з кезе-
гінде ғылыми-зерттеуді үзбей жүйелі түрде 
жалғастыруға таптырмас мүмкіндік. 

Университеттің талапты да, білікті 
түлектері мен жоғары курс студенттерін 
жұмысқа орналастыру да жолға қойылған.  
Оқу жылының орта кезінде дайындығы 
жоғары жас мамандарға мүдделі компа-

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

– Роза Оспанқызы, Елбасы «Бес 
әлеуметтік бастамасында» студенттерді 
жатақханамен қамтамасыз етуді тапсырып, 
2022 жылдың соңына дейін кемінде 75 мың 
орындық жатақхана салуды міндеттеген еді. 
Бұл мәселе сіздерде қалай шешілуде? Ауыл-
дан білім қуып келген жастың сағы сынбай, 
білімін жалғастыруға жағдай жасалған ба? 

– Мемлекет басшысы «Президенттің 
б е с  ә л е у м е т т і к  б а с т а м а с ы »  а т т ы 
үндеуінде«Қазір жоғары оқу орында-
ры мен колледждердің студенттерін 
жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі 
�те �зекті. Бұл міндетті шешу үшін 
жоғары оқу орындары, колледждер 
мен девелоперлік компаниялар мем-
лекет пен жекеменшіктің серіктестігі 
қағидасымен жатақхана салуды бастауы 

ниялар бос орындар туралы ұсыныс жол-
дап, болашақ инженерлермен алдын ала 
келісімшартқа отыра бастайды.  Бүгінде 
университет түлектері еліміздің жетекші 
кәсіпорындарында белді қызметтер 
атқаруда. 

Елбасы «Білім беру жүйесін үздік 
халықаралық стандарттарға сәйкес құру 
кезінде оқушылардың жағдайына және 
тұрғылықты жеріне назар аудару керек» 
деген еді, біздің университет осы міндетті 
абыроймен орындап, студенттердің 
алаңсыз білім алуына толық жағдай жасап 
отыр. Яғни білім берудің әлемдік деңгейіне 
�ту барысында студенттердің �мір сүру 
жағдайы заман талабына сай болуы тиіс. 
Ал біз мемлекетіміздің жарқын болашағы 
жолында аянбай еңбек ететін боламыз. 

Dңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

сары және Сыздық сұлтандар» атты еңбегі, 
Ш.Уәлихановтың «Қазақтың ата тегі», «Абылай» 
атты еңбектері; «Ұрыс хан дастаны», «Тоқтамыс 
хан дастаны», «Едіге би дастаны», «Абылай 
хан» поэмасы да тарихи тұлғатану жанрының 
ертеректегі тамаша үлгілері болып табылады.

Қайта құру кезеңі мен жариялылық жыл-
дарында басталып, еліміздің тәуелсіздігі жыл-
дарында жалғасын тапқан тұлғатану саласы 
қарама-қайшылыққа толы болды және одан әлі 
арылған жоқ. Hрине, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдары жарық к�рген еңбектердің тарихи 
жады сусаған халық үшін ерекше маңызға ие 
болғаны с�зсіз. Бірақ кеңестік кезеңде есімі 
ел есінен шығарылған немесе �зінің тарихи 
бағасын ала алмаған, қайраткерлігі мен қабілет-
қарымы әртүрлі деңгейдегі қазақтың тарихи 
тұлғаларына арналған ірілі-ұсақты еңбектер 
бірінен соң бірі жарық к�ріп жатты. Осындай 
еңбектердегі тарихи тұлғалардың тұлғалық 
қасиеттері мен ұлтқа, мемлекетке сіңірген 
еңбектеріне беріліп жатқан бағалардың �зара 
ұқсастығынан кейін, бұлардың барлығын бір 
адам жазды ма деген ойға да қалатының рас.

Тәуелсіздік алғалы бері кейбір тарихи 
тұлғаларға қатысты дискуссия әлі күнге тоқтамай 
келеді. Мысалы, сондай тақырыптың бірі – 
Шыңғыс хан тұлғасы. Осы бір тұлғаның айнала-
сында �рбіген айтыс-тартыс негізінен екі арнаға 
жарылады. Бірінші айтыс тақырыбы – Шыңғыс 
хан қазақ болды ма әлде моңғол болды ма деген 
мәселе болса, екіншісі – оның зұлымдығы мен 
прогрессивтігі ж�ніндегі мәселе т�ңірегінде 
�рбиді. «Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті» 
атты к�лемі 45,5 бас па табақ боларлық, Шыңғыс 
ханға қатысты негізгі тарихи деректердің 
барлығына жуығын оқып-салыстыру арқылы 
іргелі еңбек жазған к�рнекті қазақ тарихшысы 
Зардыхан Қинаятұлы Шыңғыс ханды моңғол деп 
қорытындылағанына қарамастан, �мірінде бірде-
бір ортағасырлық тарихи деректі түпнұсқадан 
оқымаған «ғұламалар» оны әлі күнге дейін қазақ 
болды деуден жаңылар емес. Аталмыш еңбегінде 

З.Қинаятұлы: «Дәуірдің басты тұлғасы, с�з жоқ, 
ол – Шыңғыс хан. Оның �мірбаянына терең 
үңілмей моңғол ұлыстары билігі дәуірінің сырын 
ақтару мүмкін емес. Ол үшін Шыңғыс ханның 
тұлғасына, моңғол билігі дәуіріне баға берудегі 
методологиялық сыңаржақтылықтың сеңін бұзу 
қажет. Г.Вернадский айт қандай, шынымен де 
ортағасырлық қан жұтқан заманда «ұлт, ұлыстар 
арасында болған қандай да бір қақтығыстарға 
қатысушы тараптардың бірі тек қана қара 
ниеттілер, екіншісі тек күнәсіз пәктіктен тұрады 
деп қарау мүмкін емес» дей отырып, Шыңғыс 
ханның тұлғасына тарихи объективтілік 
тұрғысынан баға беруге шақырады. Ғалымның 
осы бір методология лық ұстанымын басқа да 
қазақ тарихында болған тұлғаларға қатысты 
қолданғанымыз орынды болар еді деп ойлаймыз. 

Тәуелсіз  Қазақстан тарихнамасында 
осы уақытқа дейін тұлғатанудың қарама-
қайшылыққа толы болуының екі түрлі себебі 
бар деп ойлаймыз. Оның біріншісі – кәсіби 
тарихшылардың саусақпен санарлық қана 
аздығы болса, екіншісі – қазақ қоғамындағы 
жалпы тарих әуесқойларының әсіре белсенділігі. 
Кәсіби тарихшы белгілі бір тұлғаны зерттеп, 
оның тарихи портретін жасауға �з �мірінің 
ондаған жылдарын арнаса, тарих әуесқойлары 
аз уақытта «бұрқыратып» мақала жариялап 
жатады. Осының барлығы тарихи санасы 
толық қалыптасып бітпеген халықтың, тіпті 
зиялы қауым �кілдерінің тарихи тұлғаларға 
қатысты екі лагерьге б�лініп алып айтысып 
жатуына алып келеді. Hрине, ғылым негізі – 
ақиқат, ақиқат негізі толассыз ізденіс екені 
даусыз. Бірақ ұлт тарихына қатысты барлық 
фактологиялық материалдарды жариялап, 
оларға тарихи түсініктеме бермей жатып баға 
беру – жалпы ғылым принциптеріне жат нәрсе. 
Сондықтан да әлі күнге дейін Ресей империя-
сына қосылуды жақтаған Hбілқайыр ханды бір 
тобымыз прогресшіл болды десек, екінші тобы-
мыз сатқын болды деумен келеміз. Керісінше, 
оны �лтірген Барақ сұлтанға қатысты да осылай 

екіге жарыламыз. Сондай-ақ, Ш.Уәлихановқа 
қатысты «тамаша ғалым» немесе «сатқын, Ресей 
барлаушысы» деген пікірлер бар. Қазіргі қазақ 
қоғамы үшін Қазақ хандығын қалпына келтіру 
жолында күрескен Кенесары хан да «Ұлы тұлға» 
және оған қарсы шыққан бірқатар аға сұлтандар 
мен батырлар да «Ұлы тұлға» болып отырғаны 
жасырын емес. Бір ғана Қазақстанның батыс 
б�лігі Исатай-Махамбет пен Жәңгір хан болып, 
екіге жарылып айтысамыз. Ал ХХ ғасырдың 
20-30 жылдарындағы қазақ қайраткерлерін 
алаштықтар мен коммунистер деп б�ле 
қарастырып, тағы да олардың бірін к�теріп, 
екіншісін тұқыртуға тырысушылықтың да бар 
екені белгілі. 

Бұл мысалдарды тізбелей к�рсе тудегі 
мақсатымыз – осы екі лагерьге б�лініп алып 
айтысып жүргендердің бір жағын жақтау неме-
се екіншісін даттау емес, тарихи объективтілік 
тұрғысынан баға бере отырып, �з қолы �з 
аузына жетпей, отаршылдық қамытын ки-
ген халықтың тарихи танымындағы кемшін 
тұстарға назар аудару болып табылады. Бұл 
мәселе бізге дейін де к�терілді және бұдан кейін 
де жалғасын таппақ. Осы арқылы отандық тарих 
ғылымының тұлғатану саласы үнемі дамып, тың 

теориялық және методологиялық негіздермен 
толығып отыруы тиіс деп ойлаймыз.

Бүгінгі таңдағы аса �зекті және қазақ 
тарихындағы к�не жанрдың бірі болып табыла-
тын тұлға тарихын зерттеудің методологиялық 
мәселелерін алғаш болып кешенді к�терген 
тарихшы-ғалым– академик М.Қозыбаев 
еді. Ол �зінің «Ғұмырнама жанрын зерттеу 
мәселелері» атты мақаласында жеке тұлғалар 
�мірі мен қызметін зерттеуге негізгі кесел, б�гет 
болған коммунистік идеологияға негізделген 
кейбір методологиялық ұстанымдарды к�рсете 
отырып, жеке тұлғалар тарихын жазудың 
методологиялық мәселесіне орай: «Ғұмырнама 
жазамын деген адам �з �мірін соған арна-
уы керек. Біздің қаһармандарға талдау жа-
сауымыз к�бінесе саяси тарихтың болмы-
сын қайталайды. Тарихшы ғалымдар сол 
қаһарманның жағына күні бұрын шығып 
алады, оның жауымен жауласады, дауласады. 
Hлеуметтік психологиялық талдау әдісі жайына 
қалады. Hділдік, шындық жолы – баяндаудың 
арқауы, бірақ ол құрғақ декларациядан туында-
майды, құжаттар, деректер жүйесіне сүйенеді. 
Осымен қатар зиялы кейіпкерлердің қаракеті 
мен әрекетіне жан тебіренісі, оның ой-�рісінің 
даму заңдылығы, тұлғаның заманасы, ортасы 
концептуалдық мәселе болып қаралу орынды 
сияқты. Бұл арада тек тарихшы болу жеткіліксіз 
секілді. К�ркем әдебиет пен тарих одақ құрып, 
тұлғаның тек кәсіби �нерін ғана емес, жан-
дүниесін, тебіренісін, к�зқарасын, адамгершілік 
рухын, адамдық болмысын, қуанышы мен 
ренішін, махаббаты мен қасіретін жан-жақты 
ашқанда ғана шығарма қаһарманы толыққанды 
бола алады» деп ой толғаған еді. Отандық та-
рихнамада тұлғалардың тарихи портреттерін 
жасауды алғаш қолға алған тарихшы ғалымның 
осы тұжырымы бүгінгі тұлғатанушыларға 
шамшырақ болуы тиіс деп ойлаймын.

Jзінің саналы ғұмырын Т.Рыс құлов ты зерт-
теуге арнаған тарих шы-ғалым О.Қоңыратбаев: 
«.. .Т.Рысқұловтың қоғамдық-саяси және 

мемлекеттік қызметін зерттеу – сол кезеңнің 
де тарихын зерттеу деген с�з» деп қорытынды 
жаса ған еді. Яғни, қайраткер тұлға ның та-
рихын зерттеу дегеніміз – тұтастай бір та-
рихи кезеңнің тарихын зерттеу болмақ. Ол 
үшін тарихшыға энциклопедиялық білім 
қажет. Қазақстаннның мемлекеттік меке-
мелерінің тарихын �мірінде оқымаған тарих 
факультеттерінің түлектері үшін Қазақстанның 
архивтері жүйесін түсінудің қиынға соғатыны 
да тұлғатанудың дамуына кедергі болып келеді. 
Осыған қарамай, бір шаблонға салынған жеке 
тұлғалар тарихын зерттеу – Қазақстанда ең 
к�п зерттелген тақырыптардың бірі болып та-
былады.Тәуелсіздік жылдары жеке тұлғалар 
тарихы бойынша елімізде 1 докторлық, 30-дан 
аса кандидаттық диссертацияның қорғалуы 
– осының айғағы. Бірақ тұлғатану бойынша 
жазылған зерттеу жұмыстарына қатысты арнайы 
тарихнамалық зерттеу жасала қоймағандықтан, 
ол зерттеулердің деңгейі мен ғылыми нәтижелері 
ж�нінде тұщымды пікір айту қиынға соғады. 
Кейбір тұлғалар тарихы бойынша тақырыбы 
ұқсас екі диссертацияның қатар қорғалуы – бұл 
салаға арнайы тарихнамалық талдау жасаудың 
қажеттілігін к�рсетеді деп ойлаймыз.

Ұлттық тарихымыздың қайнар к�зі болып 
табылатын «тұлғатану» жанрын жазуда т�мен-
дегідей қағидаларды басшылыққа алғанымыз 
ж�н сияқты:

Біріншіден, бір тарихи тұлғаны к�теру үшін, 
екінші бір тарихи тұлғаны т�мендетуге болмай-
ды. Яғни, қайраткерге баға бергенде оны басқа 
қайраткермен салыстыру арқылы емес, «осы 
қайраткер қазақ халқының дамуына қандай 
еңбек сіңірді немесе қандай үлес қосты?» деген 
сұраққа жауап беру арқылы баға берген орынды;

Екіншіден, кеңес билігінің орнауы мен 
қалыптасуы жылдарындағы «алашордашыл» 
және коммунист қайраткерлерді бір-біріне 
қарсы қойып салыстыру, бір жағының әрекеті 
мен идеясын жақтау үшін екінші тарапты 
жамандауға жол беруге болмайды. Яғни, «б�ліп 
ал да, билей бер» саясатының шырмауынан 
босану қажет. Себебі ол кезде бір ғана шындық 
болды. Ол – жеңіске жеткен большевизм! Кеңес 
билігін Алашорда да мойындады, Т.Рысқұлов 
сынды коммунистер де мойындады. Басқа жол 
жоқ еді;

Тарихи тұлғаның портретін жасауда оларға 
классификациялық баға беруге бүгінгі қазақ 
қоғамы даяр емес деп ойлаймын. Jйткені 
біртұтас ұлт болып қалыптасу процесі толық 
аяқталған жоқ.

Қазақ тарихын зерттеудің методоло гиялық 
бірқатар мәселелеріне қалам жүгірткен тарихшы-
ғалым Х.Hбжанов «тарих және тұлға» жайлы 
толғана келіп: «тұлғатану – Отан тарихы тереңіне 
бойлаудың кілті» деп тұжырым жасаған еді. Біз де 
осы пікірмен келісе отырып, Елбасымыз к�теріп 
отырған «Ұлы дала тұлғалары» ғылыми-к�п-
шілік сериясын жазу – ұлттық тарихи сананың 
жаңғыруына үлкен үлес қосатынын, жас буын 
ұрпақты патриотизмге тәрбиелеуде таптырмас 
құрал болатынын айтқымыз келеді. Сондықтан 
да, жас буын ұрпақты дал қылатын, ұлттық 
дамуымызға кедергі келтіретін ғылыми негізсіз, 
қарама-қайшы пікірлерге толы еңбектердің 
дүниеге келуінің алдын-алуымыз қажет сияқты. 
Осы орайда, үлкен к�ршіміз Ресейде тамаша 
жолға қойылған ЖЗЛ сериясының үлгісімен 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де жарық к�ріп 
жатқан «Jнегелі �мір» сериясы бойынша жарық 
к�рген 100-ден астам тұлғаға қатысты еңбектер 
мен басқа да зерттеулерге тарихнамалық талдау 
жасап, тұлғатанудың қазақстандық теориялық-
методологиялық негіздерін жасау – кезек 
күттірмейтін мәселе.

Сәбит ШІЛДЕБАЙ, 
 Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология институтының Кеңес 
дәуіріндегі Қазақстан тарихы 

б�лімінің меңгерушісі,
тарих ғылымының кандидаты
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Атап айтқанда, ХХ ғасырдың 
20-70-жылдарында халық әдебиетінің 
жиналуы, жүйеленуі, жариялануы, 
зерттелуі H.Диваев, А.Байтұрсынұлы, 
H.Б�кейханов, М.Hуезов, Х.Дос-
м ұ х а м б е т ұ л ы ,  І . Ж а н с ү г і р ұ л ы , 
С.Сейфуллин, С.Мұқанов, Қ.Жұ-
малиев, М.Ғабдуллин, H.Марғұлан, 
H.Қоңыратбаев, т.б. ұлт зиялыларының 
есімдерімен тығыз байланысты бол-
са, кейінгі кезеңде Ы.Дүйсенбаев, 
Р.Бердібай, С.Қасқабасов, Б.Уақатов, 
Т.Сыдықов,  О.Нұрмағамбетова, 
Е.Тұрсынов, Ш.Ыбыраев, З.Сейіт-
жанов, А.Сейдімбек, Б.Абылқасымов, 
Б . H з і б а е в а ,  К . М а т ы ж а н о в , 
Т.Қоңыратбаев, Ш.Керім, А.Пан-
кереев, т.б. болып жалғаса беретін 
ғалымдардың бірнеше буын �кілдері 
б ұ л  ү р д і с т і  д а м ы т т ы .  М і н е ,  е л 
тәуелсіздігін жариялаған тоқсаныншы 
жылдардың басында фольклор-
т а н у  ғ ы л ы м ы н а  С . Қ а с қ а б а с о в , 
Ш.Ыбыраев, А.Сейдімбек сияқты 
к�рнекті ғалымдардың бастамасы-
мен халық мұрасына қатысты тың 
к�зқарастары  бар  бір топ дарынды 
жастар келді. Солардың арасында 
бүгінде ел к�лемінде есімі танылған, 
белгілі фольклортанушы, филология 
ғылымының докторы, профессор 
Берік Серікбайұлы Рақым да бар еді.

Ғалымның Е.Букетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік универси-
тетінде қызмет еткен 30 жылдан астам 
атқарған ұстаздық кәсібі туралы к�п 
біле бермегендіктен, оның бойындағы 
�зіме таныс бірнеше қырына қатысты 
аздап тоқталып кеткім келеді. Ши-
рек ғасыр к�лемінде мен білетін 
Берік Серікбайұлы – ең алдымен, 
зерттеуші, фольклортанушы ғалым. 
Оның алғашқы ізденуші ретіндегі 
қадамдарын еске түсірер болсақ, онда 
тоқсаныншы жылдардың басындағы 
ел тәуелсіздіг ін жариялағаннан 
кейінгі қуанышты сәттер, ғылымға 
берілген еркіндіктің тоқтамай ескен 
жылы лебі, жастардың ғылымға де-
ген ерекше құлшынысы, ұлт руха-
ниятына қатысты бекітіліп жатқан 
тың тақырыптар, қорғалып жатқан 
диссертациялық еңбектер бірінің 
артынан екіншісі тізбекетеліп ойға 
орала береді. Сол ғылымға талпынған 
жалынды жастардың сапында сәл 
бұйығылау, бірақ бірбеткейлеу, аз 
с�йлеп, к�п тыңдайтын, сол тұста 
белең алған саясат қуушыларға қосыла 
қоймайтын, ісі тындырымды жас талап 
Берік те жүрді. Алматыдан жырақтау 
Қарағандыда тұрып, университет-
те қызмет істеп жүрсе де қолы қалт 
еткенде астанаға келіп, уақытының 
к�бін М.О.Hуезов атындағы Hдебиет 
институтының қолжазбалар қоры  
мен Орталық ғылыми кітапханада 
�ткізетін жігітті сырттай бақылап, 
к�ңілі толып, риза болып жүрген 
институттың Қолжазба және тексто-
логия орталығының жетекшісі, жас та 
болса білімділігімен таныла бастаған 
ғылым докторы Шәкір Ыбыраев 
Бекеңді шақырып алып, ақыл-кеңесін 
беріп, болашақ диссертациясының 
тақырыбын «Қазақстанда ХVІІІ 
ғасырдағы ұлт-азаттық к�терілісіне 
байланысты туған тарихи жырлар» 
деген атаумен  ұсынып, кейін оның 
ғылыми кеңесте бекітілгені к�з алды-
мызда.  

Жалпы тарихи жырлар – елдік пен 
егемендікті асқақ рухпен ғасырлар 
бойы паш етіп, ұрпақтан-ұрпаққа 
ұлықтап, үлгі  етіп келген қазақ 
фольклорының  арналы бір б�лігі 
болғанымен, кеңестік кезеңде оларды 
кең к�лемде жариялауға, іргелі түрде 
зерттеуге  шектеу қойылып келгені 
мәлім. Hсіресе, әр кезеңдерде қазақ 
даласын отарлау мақсатында келген 
сыртқы жауларға қарсы жүргізілген 
ұлт-азаттық к�терілістер туралы 
жырланған халық туындыларын зерт-

теу мәселелері к�терілмеді десе де бо-
лады. Jйткені тарихи жырлардың кез 
келген үлгісі тәуелсіздік тақырыбына 
бағышталып, ел үшін еңіреген ерлердің 
еңбегі мен ерлігін дәріптеуді мұрат тұта 
отырып шығарылғаны кімге де болса 
түсінікті еді. Сондықтан қатал цен-
зура қазақ халқының сан ғасырлық 
рухани мұрасының кеңестік идеоло-
гия ұстанымдарына сай келуін қатаң 
бақылауға алып, осындай тыйым 
салушылық әрекеттерінің шырқау 
шыңына шықты. Алайда, әлемдік 
�ркениет к�шіне тәуелсіздік алған 
жылдары ғана кіріккен еліміздің тари-
хына, тіліне, мәдениеті мен әдебиетіне 
деген оң к�зқарасы, қаржылай қолдауы 
осынау рухани жәдігерлерімізді толық 
жарыққа шығаруға мүмкіндік берген 
еді. Міне,Бәкең осы еркіндікті пай-
ланып, халықтық тарихи жырлардың 
к�ркемдік қырларына терең мән 
беріп, монографиялық деңгейде алғаш 
зерттеушілердің бірі болды және 1993 
жылы институттың диссертациялық 
кеңесінде осы тақырыпты сәтті қорғап, 
ғылым кандидаты дәрежесін иемденіп, 
елдің фольклортанушы ғалымдарының 
сапына енді. Бұл пікірге к�рнекті фоль-
клортанушы, академик Р.Бердібайдың 
қоғау кезінде жұмысқа қатысты айтқан 
мына тұжырымы айқын дәлел бо-
лады: «Еңбекте тарихи жырлардың 
жиналуы мен зерттелуі, шығу тегі 
мен дамуы туралы терең тексерулер 
жүргізгендігін алдымен атағанымыз 
ләзім. Шындығына келсек, Б.Рақымов 
еңбегіндегі тарихи жырлардың пай-
да болу себептері, дәуірлік жағынан 
тұтастану к�рсеткіштері мен эпикалық 
жырлардың тілдік ерекшеліктері 
алғашқы зерделі зерттеу болып отыр». 

батыр: к�мекші оқу құралы» (2003), 
«Ата мұра – асыл қазына. Оқулық» 
(2007), «Қазақ фольклорының тарихи 
негіздері» (2017) секілді оқу құралдары 
мен «Тарихи �леңдер. Хрестоматия» 
(2007), «Жер шежіре. Хрестоматия» 
(Ж.Шекенмен бірге, (2006), «Қазақ 
тарихи жырлары» (оқулық хрестома-
тия)» (2009) сияқты хрестоматиялық 
о қ у л ы қ т а р  ж а з ы п ,  Е . Б у к е т о в 
атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің оқу бағдарламасын 
жаңғыртып отырғанын аңғаруға бо-
лады.

Бекең соңғы жылдары мектептердің 
тыныс-тіршілігіне де белсене арала-
сып, Абайтану тақырыбынан дәрістер 
оқып жүргенін білеміз. Бұл бағытта 
да тер т�гіп, қаламынан «Абайтану. 
Жалпы білім беретін орта мектептердің 
11-сыныбына арналған оқулық» 
(Ж.С.Базылмен бірге, 2016), «Абайтану. 
Жалпы білім беретін орта мектептердің 
10-сыныбына арналған оқулық» 
(Ж.С.Базылмен бірге, 2017),«Абай-
тану.  Жалпы білім беретін орта 
мектептердің 9-сыныбына арналған 
оқулық» (Д.Мұратқызымен бірге, 2016) 
тәрізді оқулықтар туындағаны мәлім. 
Ал әдістемелік еңбектерінің орны 
бір б�лек. Олардың арасынан «Қазақ 
әдебиеті бойынша бақылау жұмысын 

лады. Бұл еңбектердің құрылымы, 
қ а м т ы л ғ а н  д е р е к т і к - қ ұ ж а т т ы қ 
материалдардың ауқымы арнайы жеке 
мақаланы қажет етеді.

Ел арасынан рухани мұраларды 
жинау, оларды жүйеге келтіру,  ұлттық 
сирек қорларға тапсыру жұмыстары да 
әр азаматтың қолына келе бермейтін 
қиын шаруаның санатына жатады. 
Халық әдебиетіне бала жасынан 
қызыққан Берік Серікбайұлы әлі 
күнге дейін ауыл аралап, ел жадында 
сақталған мұраларды хатқа түсіруден 
ж а л ы қ қ а н  е м е с .  О қ ы т у ш ы л ы қ 
қызметке  келісімен бұл жұмысқа 
студент жас тарды да жұмылдырып, 
бүгінгі күнге дейін фольклорлық-
п р а к т и к а л ы қ  э к с п е д и ц и я л а р ғ а 
жетекшілік етіп келеді. Атап айтқанда, 
студенттер экспедицияларының тек 
тоқсаныншы жылдары ел ішінен 
жинап, М.О.Hуезов атындағы Hдебиет 
және �нер институтының қолжазбалар 
қорына тапсырған әдеби мәтіндер 
жүздеп саналады (921-968; 1077-1088; 
1148-бумалар). Олардың арасында 
эпикалық жырлар, фольклордың 
ш а ғ ы н  ж а н р л а р ы ,  ғ ұ р ы п т ы қ , 
отбасылық, магиялық фольклордың 
түрлі үлгілері, ақын-жыраулардың, 
би-шешендердің, сал-серілердің, 
әнші-күйшілердің, жыршылардың 
шығармалары, мәдени-этнографиялық 
материалдар к�птеп кездеседі. Бұл 
қолжазбалар ғылыми айналымға 
е н г і з і л і п ,  к � п ш і л і г і  2 0 0 4 - 2 0 1 3 
жылдары басылым к�рген «Бабалар 
с�зі» жүз томдық сериясының қажетті 
томдарына кіргізілді. С�йтіп, Бекең  
әлем оқырмандары құбылыс ретінде 
қабылдаған сүбелі еңбектің жарыққа 
шығуына да азаматтық үлесін қосты. 

Біздің осы мақаламызда белгілі 
ғалым Берік Серікбайұлы Рақымның 
фольклортанушылық, халық мұрасын 
жинаудағы ерен еңбегіне ғана қысқаша 
шолу жасалды. Ал �мірінің �ткелдеріне 
тереңірек мән берген адам оның �зіне 
ғана тән азаматтық қасиеттеріне қоса 
беделді басшы, білікті ұстаз, қаламы 
қарымды журналист, ұлт жанашыры 
– патриот ретіндегі тұлғасын айқын 
аңғаратыны анық. Ол отыз жылдан 
астам ғұмырын фольклортануға арнап, 
ғылымның осы саласының қарыштап 
дамуына �зіндік  үлесін қосты. Hсіресе, 
тарихи жырларға қатысты жазған 
зерттеулері ұлттық фольклортануда 
тың, жаңа к�зқарастар тұрғысында 
т у ы н д а ғ а н  с ү б е л і  е ң б е к т е р д і ң 
қ а т а р ы н а н  о р ы н  а л д ы .  С е б е б і 
кеңестік кезеңде бұл тақырып айырым 
мақалаларда, ұжымдық зерттеулердің 
тарауларында ғана к�терілгендіктен, 
ұлттық тарихтың «ақтаңдақ» беттерін 
ашып к�рсететін халық жырла-
рын тереңдетіп, біртұтас зерттеуге 
мүмкіндіктер болмаған еді. Сондықтан 
Берік Серікбайұлы ел Тәуелсіздігін 
алысымен осы тақырыпқа саналы 
түрде барып, нәтижелі еңбек еткен 
таңдаулы  ғалымдардың ретінде қазақ 
фольклортану ғылымының тарихында 
қалатыны күмәнсіз. Бүгінде асқаралы 
белеске к�терілген әріптесіміздің 
қаламынан алда да келелі еңбектер 
туындай беретініне сеніміміз мол.   

Тоқтар DЛБЕКОВ, 
М.О.Dуезов атындағы Dдебиет 

және �нер институты «Қолжазба және 
текстология» ғылыми инновация

б�лімінің  меңгерушісі, филология  
ғылымының кандидаты

деректермен салғастырылуы – ұлы 
дала тарихының да кейбір «ақтаңдақ» 
беттерінің ашылуына жол ашты.

Зерттеуші осынау іргелі зерттеуді 
жазу барысында одан алынған әрбір 
ғылыми нәтижелерді студенттердің 
оқу  бағдарламаларына енг із іп, 
тәжірибе жүзінде пайдаланып отырды. 
Мәселен, тоқсаныншы жылдардағы 
«Тарихи жырлардың методикасы», 
«Тарихи жырларды оқыту мәселелері», 
«Тарихи жырлардың зерттелуі», т.б. 
дәрістері бұдан бұрынғы оқу үдерісінде 
болмаған, оқытушының тың, �зіндік 
жаңа к�зқарастарынан туындаған 
еді.  Оның кейінгі жылдары да осы 
дәстүрді жалғастырып «Эпостану 
негіздері: қазақ халық әдебиеті, 
ауыз әдебиетінен эпостану са-
ласына арналған к�мекші оқу 
құралы» (2000), «Олжабай 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты 
– бәсекеге қабілетті маман дайындау. 
Білім беру жүйесі сабақтастығы негізін 
білім беру бағдарламалары мен әртүрлі 
деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім 
беру стандарттары жүйесінің, олардың 
әртүрлі  ұйымдастыру, құқықтық 
формадағы, типтегі және түрдегі білім 
беру мекемелерінде іске асырушы 
тармақтардың, сонымен бірге білім 
беруді басқару органдары жүйесінің 
жиынтығы болып қалыптасуында.

Осы тұрғыдан алғанда арнаулы 
орта кәсіби-техникалық  білім орда-
ларында  техникалық мамандықтар 
бойынша дәріс беруші жас мамандар 
негізінен мемлекетіміздің ғылыми-
�ндірістік �суінің деңгейіне араласып 
қана қоймай, �здері де осы к�пшіліктің 
ортасында болып, жаңа идеялармен 
қаруланған ұстаздар буынын топтас-
тырып техникалық прогрестің алға 
жылжуына атсалысуы қажет.

Орта кәсіптік техникалық білім 
дегеніміз – бұл мемлекеттік білім 
деңгейінің қазіргі «алтын ортасы» 
болып саналады, �йткені жан-жақты 
тәрбиелі, жоғарғы біліктілікті маман 
болу, оларды дайындау �те жоғарғы 
теориялық білімді, жан-жақтылықты 
талап етеді, ал олар дұрыс болса оның 
жемісі бүгінгі күнде мемлекетіміздің 
экономикасының негізін құрайтын 
�ндірістегі жылжытушы күш – ма-
манды, ұйымдастырушыны, басшы-
ны �мірге әкеледі. Сол тұрғыдан да 
Қазақстан Республикасында орта 
кәсіби техникалық білім – жалпы білім 
саласында «икемді – оралымды жүйе» 
түрінде болуы, ал оның �ндірістің 
барлық сұраныстарына, �згерістеріне 
ықшамдалып �згеріп отыруы да шарт-
ты жағдай.

Ғылыми-техникалық үрдістің 
к�птеген жаңалықтарының �ндіріске 
енуі жас маманның жан-жақтылығын, 
жаңа технологияларды тез игеруін 
талап етуі  – заман талабы. Осы 
тұрғыдан қарағанда, жас мамандардың 
дайындық деңгейін �здері қызмет 
атқаратын ортада тәлімгердің к�-
мегімен жетілдіру  оларды жаңа идея-
лармен  қаруландырып,  к�птеген 
қиын дықтарды жеңе біліп, жұмысына 
деген сүйіспеншілігін оятады.

Педагогикалық технологиялар 
білім беру аумағына қатысты, егер білім 
берудің мақсаты – білім жүйелерін 
меңгеру ретінде анық талса, онда 
технологиялар да білім беру сияқты 
білімнің сапасы мен к�лемін игерумен 
бағаланады. Бірақ әдеттегі білім беру 
моделінің дағ  дарысы педагогикалық 
негізгі кате гориялардың бірқатар 
мазмұнын қайта қарауға әкеледі.

Педагогикалық инновация білім 
берудің негізгі мақсаттарын жүзеге 
асыруға бағытталуы қажет. Педа-
гогикалық технологияның мәні: тұл-
ғаның дамуы мен �зін-�зі дамытуы 
ретінде қалыптасады, олардың са-
пасы, мазмұны оқытушының, оқу 
мекемелері мен бүкіл білім жүйесі 
жұмысында маңызы зор. Қазіргі білім 
беру саласындағы оқытудың озық тех-
нологияларын меңгеру оқытушының 
интеллектуалдық, кәсіптік, адам-
гершілік, рухани, азаматтық және  
басқа к�птеген адами келбетінің 
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, �зін-
�зі дамытып, оқу, тәрбие үрдісін тиімді 
ұйымдастырылуына к�мектеседі деп 
к�рсетеміз. Педагогикалық техноло-
гиялар теориялық негізде құрылады 
және оқыту деңгейінің  әдістемесі 
дамыту теориясына негізделсе, ол 
�зінің ұстанымын содан іздеп таба-
ды. Жоғары оқу орнын бітіріп келген 

жан-жақты, дәйекті түрде талданып, 
оның ұлттық мәдениет пен ғалымдағы 
орны ғылыми тұжы рымдалған.

Энциклопедиялық бағыттағы 
кітаптарды құрастырып, баспаға 
дайын дау  �те жоғары жауапкершілікті, 
аса зор біліктілікті, табандылықты 
талап ететіні баршаға мәлім. Бекең – 
осындай ауыр болса да сауапты істі 
атқарған санаулы ғалымдардың бірі. 
Бұл ретте оның жетекшілігімен  ба-
сылым к�рген «Сәкен Сейфуллин» 
(2010), «Қаз дауысты Қазыбек» (2011), 
«Бұқар жырау» (2011), «Қазыбек би» 
(2015) сияқты энциклопедиялық 
жинақтар, �зі құрастыруға қатысқан 
«Атамекен – Ақтүбек» (2011), «Ата 

қоныс – Атасу» (2015) секілді 
энциклопедиялық бағыттағы 

тарихи-танымдық кітаптар 
с�зімізге айқын дәлел бо-

жас  мамандардың даярлық деңгейін 
жетілдіру тәлімгердің озық тұлға ретінде 
білімімен, тәжірибесімен б�лісуі, 
олардың тәжірибелік дайындығын 
шыңдап, негізгі қызметінен басқа 
қ о ғ а м н ы ң  т ұ л ғ а с ы  р е т і н д е  д е 
тәрбиеленуіне ықпал етеді.

Hрине, оқыту кезінде негізгі тірек 
ретінде түпкілікті фундаментальды 
білім берілуі керек, ол �з кезегінде 
маманға �ндірістік қиындықтарды 
шешу жолында �мір бойы азық болуы 
шарт. Бүгінгі танда біз инновациялық 
�рлеудің үрдісін бастан кешудеміз. 
Оның негізін технологиялық артта 
қалушылықты жою, негізгі �ндіріс 
к�здерін модернизациялау құрайды. 
Ол �з кезегінде жоғарғы жаңа үлгідегі 
технологиялар мен озық жабдықтарды 
�ндіріске енгізу, �нім сапасы мен 
сұранысты арттыруды к�здейді. Со-
нымен қоса бұл мәселені шешуге 
�ндірісті жақсы игере алатын, күрделі 
техникалық мәселелерді шешетін 
к�птеген мамандар қажет екенін 
білеміз. Кәсіпкерлікті қолдайтын 
Мемлекеттік бағдарлама осындай ма-
мандарды дайындаудың инно вациялық 
жобаларын �мірге әкелу ді, ақпараттық, 
сандық техноло гия лардың �рлеуінің 
іске асуын к�здейді. 

Осы тұрғыдан алғанда, Алматы 
мемлекеттік жаңа технологиялар 
колледжі орта буын мамандарды және 
жұмысшы біліктіліктерін дайындай-
тын арнаулы оқу орны болып санала-
ды. Оқу орнында болашақ авток�лік 
саласының білікті мамандарын дайын-
дау үшін жан-жақты қажеттіліктің бәрі 
жасалған. Оқушылардың теориялық 
білім деңгейін тереңдету жағдайында 
к�птеген қосымша факультативтік, 
семинарлық, тәжірибелік,  дәріс 
түріндегі сабақтар жүргізіліп, жас ма-
мандармен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс жасайтын тәлімгерлік мектеп 
жұмысы ұйымдастырылған.

Тәлімгерлік мектептің негізгі 
міндеті – жас маман мен тәлімгер  
жұмысының �те жауапты және шығар-
машылық кезеңін қалып тастыру. 
Jйткені тәлімгер бұл кезеңде жас 
маманның қалыптасуына,  оның 
кәсіби �су деңгейіне, жеке тұлғаның 
шығармашылық мүмкіндіктеріне 
ықпал  етед і .  Жас  ұстаз  шығар-
ма шылық сауаттылығы,  тұлғалық 
ерекшелігіне және тәлімгермен жұмыс 
жүргізу әдісіне байланысты бір-бірінен 
�згешеленуі мүмкін. Бірақ тәлімгерлік 
мектептің түпкілікті мақсаты, оған 
қойылатын талаптардың, оның маз-
мұ нының тұтастығын ескеріп, жас 
ұстаздың тәлімгермен жұмыс істеуі 
үшін жүйеленген әдістемелік нұсқауды 
қалыптастыруы к�зделген.

Ол жас маманның ғылыми ізде-
ністерге барып, ой-қабілетінің �суіне, 
жан-жақтылыққа, маман ретінде 
қалыптасуына ықпалын тигізеді. Осы 
игі істердің бәрінің басында колледждің 
зерттемелік-зертханасы мен оқу-
�ндірістік инновациялық жетілдіру 
орталығының тұрғанын айту қажет. Оқу 
процесі аясында зерттемелік-тәжірибе 
сабақтары осы зертханаларда �ндіріс 
деңгейіне бейімделіп �ткендіктен, 
жас ұс таздың �зіне де үлкен әсер етіп, 
бо ла  шақта жан-жақты дайындалған, 
қазіргі �ркениетті даму жағдайына 
бейімделген жас  мамандардың білім 
деңгейін жетілдіруге  жол ашады.

Жанат ҚУАТБЕКОВ, 
Алматы мемлекеттік жаңа

 технологиялар колледжі 
директорының оқу-�ндіріс 

ісі ж�ніндегі орынбасары

Ал Берік Серікбайұлының тарихи 
жырлардың келелі мәселерін к�терген 
іргелі зерттеулерінің бірі – докторлық 
дәреже алу үшін жазған «Тарихи эпос 
табиғаты: қазақ тарихи жырларының 
поэтикасы» атты монографиялық 
еңбегі. Ғалым бұл зерттеуде ХVІ-
ХІХ ғасырлар аралығындағы тарихи 
оқиғаларды қамтитын жырларды тұтас 
қарастырып, бұрын осы салада терең 
зерттелмеген күрделі мәселелерді 
к�теріп, олардың жан-жақты ашыл уы-
на назар аударды. Атап айтқанда, та-
рихи шығармаларды алдыңғы дәстүрлі 
к�не эпостармен, батырлық жыр-
лармен салғастыра зерттеп, ғылыми 
нысанның �зіндік  ерекшеліг ін, 
�зге түркі халықтары мұраларымен 
�зара байланысын айқындауға қол 
жеткізді.Бұл ретте тарихи жырлардың 
болмыс-бітімін, жанрлық сипатын, 
к�ркемдік табиғатын, тұтастану, 
эпикалық кеңістік, уақыт, сюжет пен 
мотив, к�ркем образдарды жинақтау, 
с�з к�ркемдігі, �лең �рнегі, т.б. 
мәселелерді қамтып, терең зерде-
леу – еңбектің басты мақсаты болған 
және зерттеу барысында бұл толық 
шешімін тауып, бұрын айтылмаған 
тың нәтижелер ғылыми айналымға 
түсті. Hсіресе, халық туындыларында 
жиі кездесетін топонимдік атаулардың 
б е л г і л і  б і р  т а р и х и  о қ и ғ а л а р ғ а , 
тұлғаларға байланыстырыла талдануы, 

жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау» 
(1988), «Фольклор практикасы» (1989), 
«Фольклор практикасына әдістемелік 
нұсқау» (2007), «Қазақ халық әдебиеті» 
(2014), «Қазақ фольклорының тарихи 
негіздері (электронды оқулық)» (2018), 
т.б. әдістемелік нұсқаулықтарды атап 
�туге болады.

Берік Серікбайұлының еңбекте-
рімен толық таныса отырып, оның ты-
нымсыз оқытушылық қызметін іргелі 
зерттеулермен қоса атқарып жүргеніне 
қызығып, айырықша еңбекқорлығына 
риза боласың. Зерттеулерінің арасында 
«Тарихи эпос табиғаты» (1999), «Қазақ 
батырлық жырларындағы ажарлаудың 
қызметі» (Б.М.Айтбаевамен бірге, 
2014), «Қазақ жырларының поэти-
касы» (2015), «Poetics of historical 
eposes (monograph) (2017) сынды 
монографиялық еңбектері тек респу-
блика шеңберінде ғана емес, алыс-
жақын шетелдер ғалымдарының да 
назарына ілігіп, бағаланып келеді. 
Бұл зерделі зерттеулерде  тарихи жыр-
лар әр қырынан қарастырылып, осы 
салаға қатысты ең түйінді мәселелер 
к�терілсе, профессор А.Сейдімбек 
т у р а л ы  ж а з ы л ғ а н  « А л а ш т ы ң 
Ақселеуі асқан асулар» (2012) мо-
нографиясында елімізге танымал 
тұлғаның жазушылық, журналистік, 
фольклортанушылық, этнограф, 
қоғам қайраткері ретіндегі бейнесі 
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Білгесін айтамын...

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
жазушы-зерттеуші,

Мемлекеттік «Дарын» жастар 
сыйлығының лауреаты 

Ол – білімді азамат. Жетіден бастап, 
жетпіске дейінгі ғұмырында су-білімді 
құмырсқаша қыбырлап жүріп, санасына 
сіңірген зерде иесі.Құдай берген тазалығы 
мен білімдарлығының арқасында арқа 
сүйер тірегі – осы иіс алмас екі қасиетіне 
сеніп, �з Қаратауының шыңына шықты. 
Hскерден келгесін КазГу-дің журналис-
тика факультетіне сырттай түсіп, күндізгі 
б�лімге ауысты. Бұл да қолынан келгеннің 
тірлігі, сынақ кітапшасы «5»- ке толы сту-
дент қана сырттан ішке еркін кіре алады. 
Соның бірі де бірегейі – осы Орынбек.

 «Іштей» оқып, �зінің білімі мен білігін 
к�рсетіп, к�зге түсті. Қожекеев деген 
кірпияз деканның оң қабағына ілігіп, 
«тәуірлердің» қатарында аты аталды. 
Қоғамдық жұмыс десе жанып кететін 
сарабдал факультет партия ұйымы бюро-
сы ның мүшесі болды. Жолдыбаев деген 
«шағын сары» келе жатса бәріміз жапыры-
лып жол береміз. Ол да кімнің кім екенін 
иісінен сезіп, алыстан танитын.

Орекең �мірінде бір-ақ рет «3» алды. 
Онда да қысқы сессияның кезінде тұмау-
ратып жүріп, білмейтін сұраққа тап болды. 
Hйтпесе тәп- тәуір әзірленген. С�йтіп, �мір 
мен «Философия» қарама-қайшылықта 
қалды. Б�лмеге келсем, етбетінен түсіп 
уһілеп жатыр.

– Ореке, не болды?
– Jмір қандай әділетсіз...
Ол күн-түн оқып, «3» алса, оқымаған 

менікі бір балл жоғары.
– Jмірде бәрі болады. Ертең мен де «3» 

аламын. 
– Мен коммунист, сен комсомолсың 

ғой.
Hрине, коммунист сол қоғамдағы 

ең ілкімді адам, оның басқан ізіне дейін 
�згелерге үлгі болу керек. Бірақ, бұл �мір 
емес пе? Jмірде бәрі болады. Адамның 
бәрі Маяковский мен Тихонов жазған 
«шеге- коммунист» емес, ал партия �мірдің 
�зі емес қой. Ұзамай �зіне-�зі келді, ол да 
қағылатын жерін біледі.

Орекеңмен екі  жыл бір б�лмеде 
тұрдым. Жаңа КазГУ қалашығының екі 
адамдық б�лмесі, нағыз «дворяндар ұясы». 
Ойы сергек Орекең дүние шіркінге деген 
шын ықыласын сездіріп, «Қарашы, мы-
надай жерде тұрып сабақ оқымау деген 
күнә ғой. «Оқу – білім бұлағы, білім – 
�мір шырағы» деген осы емес пе?» деп, 

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

заманның қамқорлығына риза пейілін 
білдіріп, айналасына рақаттана қарады. 
«Ыбырай Алтынсарин» деп авторын қосып 
қойдым. Jзімнен алты жас үлкен, �мір 
к�рген – анасынан бір жасында айыры-
лып, шешесінің шын бейнесін к�з алдына 
елестете алмай жүрген зерделі азаматпен 
бірге тұрғанда талай құпияның сырына 
қанықтым. Балконда ышқынып гантель 
к�теріп, бұлшық етін шынықтырады, 
резеңке жіпті алқынып тартып, �зін-�зі ая-
майды. «Неге сонша жаныңды қинайсың?» 
десем, «Еркек отызға дейін �седі, үлгеріп 
қалуымыз керек қой» деп, резеңке жіпті 
серпи тартып секіргенде жарыс к�ріп 
отырғандай жаным рақаттанады.

 Бір құмарым – оның партия билетін 
к�ру еді. Бір күні табиғи қажеттілікті 
�тейтін орынға кіріп кеткенде кәст�мдерін 
тінткілеп жүріп, алақандай қызыл билетті 
тауып алдым. Сыртына «Совет Одағы 
Коммунистік партиясы» деп жазылған, 
ішкі бетінде ұлы к�сем Лениннің қолмен 
салынған түсі суық бейнесі, сосын жарнаға 
т�ленген ақша мен жарна алушының 
шимай қолтаңбасы. «Есіл ақша-ай!» 
деп тұрғанымда есіктен ытқып шығып, 
қызыл билетті қолымнан жұлып алды. Түсі 
бұзылып кетіпті. Ол – тазаның ішіндегі 
кірпиязы. Қызыл билетті аялай ұстап, «Сен 
�зің не істеп тұрғаныңды білесің бе?» деді. 
Сонан кейін таба алмайтын жерге тығып 
қойды.

Ол екі қоғамды бастан �ткерді, екеуіне 
де қызметі адал. Арамдықты жаны жек 

озғанына он жыл толғанда үлкен-кіші, 
алыс- жақынды жиып, ас берді. Бұл да таза 
жүректің тағылымы. Досы Ораз «Жақсы 
болса алғаның...» деп, Бейсенкүлдей қазақ 
әйелінің асыл қасиеттерін баспас�з бетінде 
с�з етсе, �зі «Ұрпақтарың ұмытпайды 
�зіңді» деп, жоқтау с�зін аға газетте жа-
рия етті. Жақсының к�леңкесі жанға сая. 
Бейсен күл де әредік бәрімізге түс боп 
к�рініп, жақсы ниетін білдіріп, тілеуін 
тілеп жүреді. Ол мәңгілік мекенінде де 
кішкен тайларды емдеп жатыр.

Орекең кезінде атеист болатын. За-
ман солай еді. Қазір арамыздан жарып 
шыққан діндар, Мекке к�рген қажы. Бірақ 
ол «партияны бүлдіріп кеп, дінді бүлдіруге 
келгендердің» сортынан емес. Тіні таза, 
құманын қолға ұстаған, дәреті уақтылы 
мұсылман баласы. Ол жан-жары қабырғаны 
қайыстырып қасынан аулақ кетіп, оған да 
зымырап он жыл �ткенде ауылдағы жоқ-
жітікке садақа берді. Jзі жеті ондыққа 
толған кезде осы ләзімін қайталамақшы. 
Құрбан айтта пітір беріп, жоқ-жітікті 
жебесе жан-дүниесі жеңілдейді. Ол осы 
қасиетіне қылау жұқтырмай келеді. Бір 
күнде бардан жоққа айналып жатқандар 
аз емес. Ол бәрін к�ңіл-к�зімен к�ріп, 
кілт-кілт еткен таразы кірін тең ұстайтын 
бір пенде, «Бақара» сүресін баптап оқыған 
момын. Күнәһар емес, кімнің де болса 
бетіне жалтақтамай тура қарайды, к�ңілді 
аулап, жаманды жақсы деп сылап-сипай 
алмайтын Алпамыстың алғыр ұрпағы.

Бәріміздің мамандығымыз – жур-

налист. Мамандығы мен кәсібіне адал, 
жетпіске жеткен Орынбек Жолдыбай - 
осы. Оның шаңырағында маздаған оттың 
ұшқыны жан-жаққа шашырап жатыр. 
Ол ұшқын – перзенттері мен атасын ат 
қып мінген немерелері. Тек Бейсенкүл 
жоқ, ол мәңгілік мекенінде Орынбектің 
әкелік асыл мұратқа адал екеніне иман-
дай сеніп жатыр. Сол отқа әредік кеп 
дос-жолдастары да жылынып тұрады. 
Соның бірі – менмін. Жетпіске келіп, 
маздаған ошаққа алақанын қақтаған до-
сымды к�ремін. Қуанышы сыртында, 
мұңы ішінде. Адам осы үшін жаралған 
жаратқанның біртүрлі сұлбасы дерсің. 

Жақында «Жолдас болсаң жақсымен...» 
деген кітап шығарды. Бұл – �зінің жалған 
ғұмырдағы жан сыры, �лі мен тіріге берген 
бағасы. Орынбектің жан сырын бір адам-
дай білемін. Білгесін айтамын. 

 Жұма – оның тағатсыз күтер ұжмақ 
күні. Адам жас кезінде сабырсыз болады 
деген рас-ау, жұманы әркез тықырши 
күтеді. Мешітке барып, �лі мен тірінің 
алдында иіліп, тәу етеді. Тумысында иілуге 
жоқ қайсар тұлға Алланың алдында боз 
топырақты байқамай басып кеткен кезім 
болса «Кешір!» деп күбірлейді. С�йтіп, 
жаны жадырап отбасына қайтады. Ұлы 
мен қызын, аттандап шапқан немересін 
к�ргенше асығады. Hне, асығып жүрер 
шалт адам құнжың-құнжың етіп кетіп 
барады. Р�лге отырып, мәшинесін отал-
дырды. Оған жаратқанның жолы ашық, 
жасылы жанып тұрады. Р�лді де таза 
қолмен ұстап, газды жәй басады. Jзгелерге 
жол береді. Алға озсам деп ойламай-
ды, жанталасқандар-ақ оза шапсыншы 
деп кейін қала береді. Ол – �згеге бол-
сын деп туған инабат иесі. Болмашыға 
қызылкеңірдек боп қырқысқандардан 
аулақ жүреді, креслоға қызықпайды, 
менменсігеннің маңына жоламайды. 
Тұлабойы тап-таза, қашан к�рсең қызға 
барардай үстіне қылау жұқтырмайды. 
Қоғамға осындай қанағатшыл адамдар 
керек-ақ.

Hнебіреу қызылға қарамай �тіп кетті. 
«Мүсәпір-ау, барар жерің белгілі ғой...» 
деп күбір ете қалды. Ол даусын к�термейді. 
Үнсіз айтқан с�зі ұрғаннан жаман.

Бұны да білгесін айтамын.

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

к�реді, бұ жалғаннан біреу адал аттанар 
болса, соның дәл �зі. Ақиқатты айтып 
тұрып, білімділігін алға салады. Оның 
білікті журналистің еңбек жолын талдаған 
«Ұзақ Бағаевтың шығармашылығы» 
деп аталған диплом жұмысының �зі 
кандидаттық диссертацияға пара-пар еді. 
Ақыры, «Академик Рахманқұл Бердібаев 
зерттеулеріндегі қазақ-түркі әдеби байла-
ныстары» деген тақырыпта диссертация 
қорғап, филология ғылымының кандидаты 
атанды, со замандағы екінің бірі бұзып кіре 
алмас білім қамалын алды, түркі халықтары 
әдебиетін зерттеуші Рахманқұлды да, қара 
қазақты да ырза қылды.

Кентауға жақын Ащысайда туып, жас-
тайынан орыспен араласып әрі әскерде 
ефрейтор боп бес  жауынгердің екі 
аяғын бір етікке тыққан зерделі жігіттің 
орысшаға тілі сынық. Аударма жасап, 
А.М.Панкратованың « Қазақ КСР та-
рихы» кітабына байланысты ойларын, 
Н.С.Трубецкойдың «Орыс мәдениетіндегі 
тұран нышандары туралы» еңбегін, 
Рой Медведевтің к�птеген тартымды 
мақалаларын қазақша с�йлетті. Осының 
бәрі зердесі мен қаламына қараған азамат 
еңбегінің жемісі емес пе?

Ол – тіл десе жанын шүберекке түйіп, 
шарқ ұрған журналист. Тәуелсіздігіміз 
тәй-тәй басқан тұстағы «Еліміз тәуелсіз, 
тіліміз ше?..» атты мақаласы мен Hбіш 
Кекілбаевпен жүргізген «Мемлекеттік 
тіл қосалқы сипатта ғана жүзеге асуда» 
деген сұхбаты «арық атқа қамшы ауыр» 

боп, талайдың жүрегін дүрсілдетіп, қан 
қысымын к�терді. Шымыр айтылған шын 
с�зге уақыт бағасын бере бастады.

Орекең т�белессе де таза т�белесетін, 
шымыр денеде ұлттық намыстың ұшқын-
дары шашырап тұратын. Бірде, аялдамада 
�зін биік ұстаған «ұлы халық» �кілінің 
қас-қағым сәтте ұнжырғасын түсіріп 
жіберді. Бұған жарты Алматы куә. Ол 
к�кірек кергенді аямайды, к�рік отын 
бір-ақ үрлеп, �шіріп тастайды. Сол жолы 
екеуміз атсалысқан жолай т�белестен 
кейін бетіндегі тырнақ ізімен сынақ 
тапсыруға барып, «5» алып қайтты. Аң-
таң қалған оқытушы бет-аузы қызыл 
шимай біртүрлі бейнеге тесіле қарап оты-
рып, білімін бағалап, «5» қойды. Б�лмеге 
келгесін бұлшық етіне риза к�ңілмен 
шұқшиған шымыр жігіт: «Jзі... экзаменге 
т�белесіп бару керек екен ғой» деп айтып 
қалды.

Ол – жұбайына сенімді серік, ұлағатты 
әке, ақ сақалын тарамдаған ата. Қосағы 
Бейсенкүлмен отау тіккенде күйеу жолдас 
боп Неке Сарайында куәлікке қол қойдым. 
Бейсенкүл бала жанын баураған дәрігер 
еді, ол қатар жүрген дос-жолдастардың 
кішкентайларын түгел �зі емдеп шықты. 
Бала түшкірсе Бейсенкүлге апаратынбыз. 
Халық емі мен медицинаны астастырған 
асыл әйел бала жанының бағбаны еді. 
Jмірден ерте кеткен қарапайым келіншек 
к�ңілімізде қол бұлғап тұр.  Орекең 
сүйген жарын жайнамазға жығылған сай-
ын Құранға қосып отырады. Дүниеден 

(Басы 1-бетте)

Маманның Нәлі есімді бәйбі ше сінен 
туған Тұрысбек (1844-1904), Сейітбаттал 
(1864-1913) деген балалары �те ірі бай 
болған. Екеуі де – әке жолымен қажылыққа 
барып, бес парызын толық �теген жандар. 
Биыл Тұрысбек қажының туғанына – 175 
жыл, ал Сейітбаттал қажының туғанына – 
155 жыл толып отыр. 

Тұрысбек қажы – мыңғырған малы, 
дәулет даңқы асқан қазақтың бағлан азама-
ты. Қарағаш қаласы Ұлы Жібек жолының 
бойында орналасқан сонау Самарқан, 
Ташкент, Түркістан, Шымкент, Манкент, 
Сайрам, Пішпек, Тараз, Аспара, Верный, 
Қапал, Қойлық, К�кпекті, Құлжа, Үрімжі, 

ӨРТЕНГЕН ӨРКЕНИЕТ
«Мамания» мектебіне – 120 жыл
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Шыңжаң қалаларының керуен жолын 
жалғап жатқан, Таяу Шығыс пен Орта 
Азияның керуен сарайы еді. Сауда-саттық 
кәсібіне ерте бейімделген Маман балалары 
тоғыз жолдың торабынан зор пайда тауып, 
�здерін де, елін де қарық қылған. 

Маман балалары жыл сайын Қоянды 
жәрмеңкесіне қатысып, ұлы даланың 
түкпір-түкпірінен келген қазақтың байла-
рымен, болыстарымен және оқымысты, 
ел зиялыларымен танысып, табысып 
отырған. Задында, Қоянды жәрмеңкесі 
қарағай тамырлы қазақтың басын қосқан 
ойын-сауығы, базары әм жәрмеңкесі бар 
үлкен жиын еді. Осы жәрмеңке қаншама 
елдік іске, ұлттық мүддеге қызмет етті.

Келешек заманның сипатын к�ре білген 
әруағы асыл Маман Қалқабайұлы қажылық 
сапарын �теуге Қапал, Верный, Аспара, 
Тараз, Сайрам, Шымкент, Түркістан, 
Саудакент, Сауран, Қазалы, Арал арқылы 

Хазар теңізіне жетіп, теңізден кемеге оты-
рып, Бакуге, одан әрі Тбилиси, Батуми, 
Ыстамбұл �тіп, қасиетті Мекке, Медине 
топырағына жеткен екен. Осы бағытта 
жолаушылап жүргенінде түрлі ұлыстың 
�ркениетін, тұрмысын һәм мәдениетін 
к�ріп, тамсанып, басын шайқап, «менің 
қазағымда осындай оразды жұрт болар 
ма еді!» деп армандаған екен. Дүние-
шіркін қажының арман-тілегін қабыл етіп, 
оның кіндігінен �рбіген ұрпақтарының 
маңдайына, тағдыр-талайына медресе, 
мектеп ашу бақытын бұйырды. Қажылық 
сапарында жүргенде әр қалаға аялдап, 
сол жердің зиялы қауым, озық ойлы 
азаматтарымен жүздесіп, әңгіме-дүкен 
құрып, кейін 1878 жылы Маман баласы 
Тұрысбек қажылыққа барғанында, Анадо-
лы жұртындағы білім ошақтарында болып, 
жаңа білімнің к�кжиегін бажайлап келіпті. 

Hке-бала болып, аңсар арманды орындауға 
осылайша кіріссе керек. Міне, содан 
бері 120 жыл! Заман �згерді. Патшалық 
империялық билік құлады. Қант�гіспен 
орнаған кеңес билігі де ыдырады. Қаймана 
қазақ Азаттыққа қол жеткізді. Бірақ 
та, сонау заманда ұлысын оятып, бүкіл 
Жетісу, ақселеулі қазақ топырағына білім 
шуағын шашқан «Мамания» мектебінің 
діңгегі, әлемдік �ркениеттің ошағы болған 
Қарағаш қаласының орны... Ескі жұрт... 
Jртелген �ркениет...

1909 жылы «Мамания» медресесінің 
құрылысы толығымен аяқталып, мек-
теп деңгейіне к�терілді. Тұрысбек қажы 
дүниеден �ткен соң, оның жолын інілері 
Сейітбаттал мен Есенқұл жалғап, зе-
рек ағаның сара жолымен игі дәстүрді 
жаңғырта білді. Дәл осы жылдың қоңыр 
күзінде Қарағаш шаһарына Сейітбаттал 
қажының шақыруымен, осы топырақтың 

даңқты перзенті, Жетісу �лкесінен алғаш 
болып 1886-1890 жылдары Петербордағы 
Императорлық университте оқып, жоғары 
білімді игерген Барлыбек Сырттанұлының 
ұсынысымен Каир университетінің түлегі, 
Теке шаһарының тумасы, �з заманының 
интеллектуал, парасатты адамы болған 
Ғабдолғазиз Мұсағалиев, Қарқаралы 
қаласының тегеурінді перзенті, қазақтың 
алғашқы оқымыстыларының бірегейі, 
«Оқулық», «Ең жаңа әліппе», «Иман һәм 
намаз яки мұсылмандық» кітаптарының 
авторы Мұстақым Малдыбайұлы, Кере-
ку қаласының зиялысы, ХХ ғасырдың 
бұлбұлы атанған Майра Уәлиқызы 
бастаған тұлғалар қоныс аударып, қазақ 
баласының сауат ашуына, дүние ілімін, 
дін ілімін үйренуіне жол ашу үшін 
оқытушылық қызметке қабылданады. 
Аузымен құс тістеген игі азаматтардың 

Қарағашқа келуі – прогрессивті ойдағы 
жаңа буын, жас ұрпақтың қалыптасуына, 
елшіл тұлға болып �суіне зор еңбек 
сіңірді. 1909 жылдан революция орнаған 
кезеңге дейін Қарағашқа, «Мамания» 
мектебіне Алаштың игі жақсылары жиі-
жиі келіп, оқушы қауыммен кездесіп, түрлі 
әдеби жиын дар ұйымдастырып тұрған. 
Қарағашқа сонау Қазан, Уфа, Троицк, 
Орынбор, Омбы, Петербор қалаларында 
басылып шығатын мерзімді басылымдар 
мен кітаптар қап-қап болып келіп тұрған. 
Қазақтың тұңғыш Конституциясын жазған 
атақты Алаш арысы Барлыбек Сырттанұлы 
да Патшалық биліктің ұлық қызметінен 
босаған соң, �мірінің соңына дейін осы 
мектептің оқу-әдістемелік жұмысына 
жегіліп, қараңғы жұрттың болашағын 
жарық сәулеге айналдыру мақсатында 
әлеуетін сарп етті. 

1905 жылғы «Қарқаралы петиция-
сынан» соң, қуғын-сүргінге ұшыраған 
қазақтың алғашқы заңгерлерінің бірі, 
заң магистрі Жақып Ақбайұлы Семей 
облысы губернаторының шешімімен 
Қапалға айдалады. Қапал қаласына жер 
аударылып келген, саяси қуғынға іліккен 
азамат осы дуанның алдыңғы қатарлы 
азаматтары Сейітбаттал қажы, Есенқұл 
қажы, Барлыбек, Тұрлыбек Сырттан ба-
лаларымен және К�лбай Тоғысовтармен 
танысып, қоян-қолтық араласа баста-
ды. Уез бастығының рұқсатымен бір-екі 
күнге Қарағаш қаласына келіп, мектеп 
оқушыларымен жүздесіп, құқықтық ілім 
негізінде дәріс оқығаны анық та қанық 
тасқа жазылып, тарихта қалған. 

Алаш қозғалысының айбынды ері 
Міржақып Дулатұлы Орынбордан Омбыға, 
Семейге, Аяк�зге сапарлап келгенде, 
Қапалға арнайы ат басын бұрып, Маман 
қажының зәузаты қоныстаған шаһарға 

аялдап, Сейітбаттал ағасы мен Есенқұл 
інісі үшеуі алқалы жиын ұйымдастырып, 
Алаш мұратын дәріптеген. Осы сапарынан 
соң, �з к�зімен к�ргенін әсерлі жолжазбаға 
айналдырып, «Қазақ» газетіне к�лемді 
мақала жазған. Мақаласында Маман, 
Тұрысбек балаларының игі бағыттағы 
қызметтеріне дән риза болып, мұқым 
қазаққа ақ-адал жандардың �негесін 
насихаттаған. 

Біз 2017 жылы осы қасиетті бақ ме-
кенге барып, Маман қажы әулетінің 
қорымына зиярат етіп, құран бағыштап, 
әзіз жандардың рухына бата қылып едік. 
Сол кезде ескі жұрттың орнын к�ріп, бір 
замандарда ірі �ркениеттің бесігі болған, 
қазақтың к�шін алға сүйреген династия-
лы әулеттің еңбектері, ақ-адал кәсібімен 
нәсібін тапқан сәуле шағы, барақатты 
дәуренді дидарын ойлап, жүрегім езіліп, 
к�зімнен к�л боп жасым ағып еді... Бір 
замандары Ежен жотасында Маман, 
Тұрысбек балалары асыр салып ойнап еді. 
Бір замандары Ақсу, Қапал болыстарына 
қарасты елді мекеннің балалары «Мама-

Абдолла Теміров. 
Барлыбектің студенттік досы. 

ния» мектебінде оқып, әріп танып, дүниеге 
жаңа к�зқараспен қарап, бой түзеген еді. 
Келмеске кеткен сол жылдары Алаштың 
аймүйіз серкелері осы жерде алқалы топ 
құрып, ұлттық бұлқыныс, арайлы азаттық 
туралы отты с�здерін айтып, дүйім елді 
бір тудың астына жиып еді. Иә, бір кездері 
солай болған еді... Сосын,  қасіретті 1917 

жылы т�ңкеріс орнап, адамзат аңтарылып 
тұрған �тпелі кезеңде шоқпар айбатымен 
билікке жеткен сұмырай большевиктердің 
кесірінен әлемдік �ркениет ошағы �ртке 
оранып, жалын құшағында қалды... 
Қазақ рухы, қазақ жомарттығы, қазақ 
данышпандығы – бәрі-бәрі қызыл жалын-
мен алаулап жанып кетті...

Тұрысбек Маманов. «Мамания» 
мектебін ашуға көмектескен. 

Ғабдулғазиз Мұсағалиев. «Мамания» 
мектебінің директоры болған. 

Мұстақым Малдыбаев. «Мамания» 
мектебінің мұғалімі, кейірінек – директоры 
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ІЗГІЛІККЕ 
ІҢКӘР ЖҮРЕК

Hбубәкір уақытында қазақтардың ең 
сауаттыларының бірі болған. Ақт�бедегі 
губерниялық кеңес-партия мектебін, Ташкент-
те оқу орнын бітірген.

Hбекең колхозға басшылыққа келгенде 
Бейсенбек т�рағаның орынбасары еді. Екеуі 
алғашқы күннен-ақ ағалы-інілі жандардай жа-
расып кетті. Жаңа т�рағаға ауыл шаруашылығы 
етене таныс емес. Ол кісінің кейінгі бітірген 
оқу орны Мәскеудің Hскери-к�лік академия-
сы. Сондықтан к�біне шаруашылық ісінде 
тәжірибесі мол Бейсенбекке сенім артып 
отырды. Бейсенбек болса жүктелген сенімді 
ақтай білді. Қандай жұмысты тапсырса да 
ұятқа қалдырмады. Hбекең ауданға барғанда 
іштарлық танытпай, басшыларға орынбаса-

Ар жағы белгілі ғой. Jз тілегімен майданға 
аттанды... – деген Hбекең к�зін шылап алды. 

Т�раға аяқастынан Алматыға ауысатын бол-
ды да орнына жұрттың да, �зінің де к�ңілінен 
шығып жүрген Бейсенбекті қал дырып кетті. 
«Басшылармен с�зіміз бір жерден шықты. 
Jзіңе олар да сенім артып отыр. Бәрі ойдағыдай 
болсын» деп жүректен шық қан шынайы тілегін 
жеткізді. Обалы нешік, жауапкершілікті жақсы 
түсінетін азамат аудан басшыларының да, 
Hбекеңнің де сенімін ақтап, абыройлы қызмет 
етті.

Ол уақытқа тән ерекшелік – малшы қауы-
мын мәдени-үгіт бригадасы аралайтын. Сон-
дай үгіт бригадаларының бірін айтулы ақын, 
сүлейлердің соңғы тұяғы Манап К�кенов 
басқарып жүрді. Бейсенбекпен екеуі түйдей 
құрдас. Бұрыннан да таныс Манап ақын бұл 
басқаратын фермаға талай рет ат басын тіреген. 
Б�лімше аудандағы ең үздік ұжымдардың 
қатарында болды. Еңбек туы жиі желбіреді. 
Ондай кезде �нерпаздар да аттың басын осы-
лай бұрып, шопан қауымына �нер к�рсетеді. 
Hн шалқиды, күй т�гіледі. Jнер иелерін бастап 
келетін Манап ақын еді. Терме-толғаудың 
бірінен соң бірін жалғастыратын ақын ара-
сында суырыпсалмалық �неріне салып, ай-
наланы сүйсіндірер жыр шумақтарын да т�ге 
ж�нелетін. Сол жырлардың бірқатары Бейсен-
бекке арналды:

Еңбек десе жанатын Бейсенбегім,
Адал болса азамат бір сен дедім.
Маңдай терің ақталып, омырауыңа,
Жұлдыз таққан сәтіңді к�рсем дедім...
Бұл шын пейілден айтылған жүрек с�зі 

еді. Ақын жайдан-жай тебіренбесі анық. 
Жақсылықты, адамшылдықты, ерен іс-
қимылды сезінгеннен кейін ғана к�ңіл 
толқиды. С�йтіп ол �лең болып құйылады.

Негізі Бейсенбек атақ-даңққа қызыққан 
емес. Ата-анадан бойына сіңген қасиет – 
адал еңбек арқылы к�пшіліктің алғысына 
кенелу. Т�ңіректегілер ісіне риза болып, жылы 
лебіздерін білдіріп жатса – міне, марапаттың 
ең үлкені осы. Hрдайым да осылай ой түйетін 
ауылының қадірлісі зейнет жасына шыққаннан 
кейін де о бастағы берік қағидасынан бір де 
айныған емес. Ауылдағы ардагерлер кеңесінің 
т� рағасы ретінде ауыл әкімімен бірлесе, түсі нісе 
қызмет атқарып, әсіресе жастардың еңбек сүй-
гіш, отаншыл болып �суіне �з үлесін қоса білді.

– Жастарға назары ерекше болды, – дейді 
Ахметжан Аятов – Олардың елдің ертеңі, 
болашағы екенін түсініп, ақыл-кеңесін беру-
ден жалықпайтын. Клубта, мектепте �ткен 
шаралардан бойын аулақ салған емес. Jмірден 
түйгендерін ортаға салып, тағлымды, тәлімді 
әңгіменің тиегін ағытып отыратын. Ол кісінің 
балалары да ауылдастары қызығарлықтай 
болып �сті. Сегіз баланың бірі мұғалім, бірі 
қаржыгер, бірі мал шаруашылығы қызметкері, 
енді бірі сауда саласының үздігі болып, жемісті 
еңбек етіп жүр.

Кезінде шаруашылықта бас есепші болып 
қызмет еткен, ауданның бүгінгі Құрметті 
аза маты Мұзарап Махмұтұлы былайша сыр 
ақтарды:

– Бейсекең – жұртшылық мақтан тұтқан 
абзал ағамыз еді. Тәртіпті, тазалықты жақсы 
к�ретін. Айналасына қамқорлығы да ерекше бо-
латын. Ел ішінде ауызбіршіліктің, татулықтың 
салтанат құрғанын жаны қалайтын. Ағайын 
арасындағы кейбір түйткілді мәселелерді 
байып ты да байсалды с�здерімен шешіп оты-
ратын. Бейсенбек секілді ел ардақтыларының 
қабілет-қарымы мен болмыс-бітімін жас 
ұрпақтың бойына с ің ір іп,  насихаттау 
жұмыстарын жүйелі жүргізу қажет-ақ. Бұл – аға 
буынның басты парызы деп санаймын.

Жүректен шыққан шынайы тілектерге 
алып-қосарымыз да жоқ. Азамат есімі ел жа-
дында жайдан жай жүрмейтіні белгілі. Соңында 
қалдырған үлгі-�негесі болған соң да – ұмы-
тылмайды, есте сақталады. Біз де реті келіп 
тұрғаннан кейін асыл азамат жайлы жылы 
с�зімізді білдіруді ж�н санадық.

АУЫЛДЫҢ
Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі» 

Түлектер дегеннен шығады, кезінде осы 
ауылдың іргесі мықты болып, заманнан 
қалыспай �сіп-�ркендеуіне айрықша үлес 
қосқан ардақты азаматтар болды. Солардың 
бірі – Бейсенбек Ақылбеков еді.

Қ ұ т т ы қ о ж а  а у ы л ы  б і р  к е з д е р і  Л е -
нин атындағы колхоз аталды. Бейсекең 
шаруашылықта есепшіліктен бастап колхоз 
т�рағасына дейінгі қызығы да, шыжығы да мол 
күрделі жолдан �тті. Соғыстан кейінгі жылдар 
белгілі ғой. Елдің еңсесі тіктеле қоймаған. 
Қиындық та, кедергілер де жетерлік. Адам 
күші аз. Бұғанасы қата қоймаған балалардың 
�зі балалық шақ дегенді ұмытып, ауыр еңбекке 
араласты. Солардың ішінде қатарластарымен 
бірге Бейсенбек те жүрді.

Еңбек – бұл отбасында ең қастерлі ұғым 
саналады. Ата-ана перзенттеріне алдымен 
еңбекті, адалдықты үлгі етті. Бейсенбектің 
әкесі Ақылбек адал да қажырлы еңбегімен 
ауыл-аймаққа танылған азамат еді. Техникаға 
бала жастан үйір болып, ақырында трактор-
машинаның білгірі атанды. Соғысқа бармай, 
елде қалуына да техниканы біліктілікпен 
меңгергендігі  себеп болды. Hйтпегенде 
құрдастарымен бірге қолына қару алып, 
туған Отанын басқыншы жаудан қорғауды 
жігіттік парызы санаған. Алайда ауданды 
басқарып отырғандар оның іскерлігін әрі си-
рек мамандықтың иесі екенін ескеріп, тылда 
қалдыруды ж�н санады.

Ақылбек – ауылдағы алғашқы трактор 
жүргізуші, сонымен қатар тұңғыш трактор 
ж�ндеу стансасын ұйымдастырушы. Егерде 
Жаңақорған аудандық газетінің отызыншы 
жылдардағы тігінділерін ақтара қалсаңыз, 
ол жайлы жазылған материалдарды тез-ақ 
ұшырата аласыз.

Еңбектің қадірін білетін әкеден тәлім-
тәрбие алған баланың �з міндетін адал 
атқармауына, биік деңгейден к�рінбеуіне, абы-
рой мен адамдықты серік етпеуіне ешқандай 
да хақысы жоқ еді. Нәтижесінде солай болды 
да. Тиянақтылығы, адамдармен тіл табы-
са білетіндігі, ұйымдастырушылық қабілеті 
жауапты қызметтердің тізгінін ұстауға негіз 
болды. Кешегі кеңес жылдарында фермалар-
ды, б�лімшелерді басқару ісі әркімге жүктеле 
бермейтін. Олар шаруашылықтың басты, 
негізгі буындары саналды. Сол себепті ондай 
ұжымдарды басқаруға талапшыл, мінезді, 
жігерлі азаматтар жіберілді. Hлгі қасиеттер 

Бейсенбектің бойынан табылатын. «Крас-
ная звезда», «Т�менарық» кеңшарларының 
фермаларын басқарғанда да абырой биігінен 
к�рінді. Hсіресе қарапайым малшы қауымының 
мұң-мұқтаждарына, талап-тілектеріне ерек-
ше к�ңіл б�ліп, түйінді мәселелердің дер 
кезінде шешілуіне назар аударды. «Байкенже» 
б�лімшесіне жетекшілік еткен жылдары ол 
басқарған ұжым облысты айтпағанда ре-
спублика к�лемінде бірнеше рет жүлдегер 
атанып, қомақты сыйлықтарға ие болды. Бір 
жылы сыйлық ретінде «Жигули» авток�лігін 
қанжығасына байлағаны бар.

«Бейсенбек ағамыздың «Байкенжеге» сіңір-
ген еңбегі мол. «Байкенженің» бағын жан дырды 
десе болғандай. Қазір бұл ауыл �сіп-�ркен-
деген. Үш жүздей отбасы түтін түтетіп отыр. 
Адамдардың дені жұмыспен қамтылған. Егін 
де, мал да, �ндіріс те қатар дамуда. Осындай 
�релі істің басында Бейсекең секілді еліне адал 
қызмет еткен азаматтардың тұрғанын үлкен-
кіші жақсы біледі» дейді ынтымағы жарас қан 
ауылдың к�зі ашық, к�кірегі ояу тұр ғындары.

Елуінші жылдардың ортасында кеңес 
одағында �згеше бір бастама к�терілді. Орта-
лықта қызмет атқаратын кадрлар жергілікті 
жерлерге барып, жұмыс істеу керек болды. 
Осындай бастама жетегімен колхозға т�раға 
болып Алматыдан Hбубәкір Молдағұлов келді. 
Бұл есім к�пшілікке жақсы таныс. Кәдімгі 
атақты батыр қызымыз Hлия Молдағұлованың 
нағашы ағасы.

рын мақтап отырады екен: «Маған осындай 
азаматтың кездескені қандай жақсы болған. 
Жас болғанымен іскерлігі бірден к�зге ұрып 
тұр. Jсетін жігіт. Болашағы мол» депті.

Екеуара бір отырыста Бейсенбек Hлияның 
қалай Молдағұлова болып жүргенін сұраған. 
Оның мәнісі мынау екен. Hлия анасынан ерте 
айырылады. Інісі Бағдат та к�п ұзамай қайтыс 
болады. Содан әкесі сегіз жасар Hлияны 
нағашы ағасы Hбубәкірдің қолына тапсырады. 
Hбубәкір бұл кезде Түрксібтің №4 пайдала-
ну аймағында қызмет істейді. Hлия мейірім 
шуағын осы үйден табады. Ол к�п ұзамай 
әкесі Нұрмұханбеттен де к�з жазып қалады. 
Hлияның �з ататегі емес, нағашысының тегіне 
жазылуының себебі к�зі ашық, қолы ұзындау 
Hбубәкір жиенінің құжатын ол қалаға, �з 
қолына келген соң әзірлетсе керек.

Мәскеудің Hскери-к�лік академиясы-
на оқуға түскен Hбубәкірдің отбасы осында 
к�шіп келеді де Hлия қаладағы №163 мек-
тепке қабылданады. Кейін әскери академия 
Ле нинградқа к�шкенде Hлияның �мірі осы 
шаһарда жалғасады. Үш баласы, әйелі және 
туыстарымен тар үйде тұрып жатқандықтан 
Hбубәкір Hлияны бесінші сыныпты бітірген 
соң �з �тініші бойынша Балалар үйіне орналас-
тырады. 

– Соғыс басталғанда оқу орнымыз Ташкент-
ке ауыстырылды. Біз де к�шетін болдық. Алайда 
Hлияға қанша айтқанымызбен ол к�нбеді. Ле-
нинградта қалып, оқуын жалғастырғысы келді. 

Арғы тегін айтсақ, заманының 
заңғар тұлғасы Бәйдібек бабаның 
жұртынан тарайды. Аты айтып 
тұрғандай, ері аттан түспеген ба-
тыр елдің, қазаны оттан түспеген 
берекелі  жұрттың ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасқан ұлы дәстүрі 
– бекзаттық пен жомарттық та 
әкеміздің бойына атаның қанымен, 
ананың сүтімен дарығаны хақ.

Hкеміз табиғаттың  шуағына 
қоса  �зін �мірге әкелген ата-анасы 
Ботбай мен Рәббидің де, кейінде 
бауырына жүрегін жұлып беруге 
даяр қазақы болмысын сақтаған 
ата-дәстүрімен асырап алып, ба-

«Fрлеу» БАҰО Ақт�бе филиалы Ақт�бе политех-
ни калық колледжімен бірлесіп, «Жаңа әліпби – ұлт 
болашағының негізі» тақырыбында облыстық 
тәжірибелік  семинар �ткізді.

Семинарға  облыстың білім беру ұйымдары мен  
техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушылары, ЖОО-ның 
ғалымдары,  арнаулы оқу орындарының студент жастары 
қатысты. 

Шара барысында жаңа қазақ әліпбиіне к�шудің ең 
басты қажеттілігі, қазақ тіліндегі с�здердің айтылуындағы 
�згерістер, жаңа емле-ережелерді оқыту мазмұны 
талқыланды.

Теориялық б�лімде с�здердің латын қарпінде 
жазылуындағы грамматикалық  ерекшеліктері  айты -
л ып, латын әліпбиіне к�шудің тарихи тағылымы мен 
�ркениетке ілесудегі ілгерінді сипатына ғылыми тұрғыдан 
талдау жасалды.  Латын әліпбиіне к�шуді табысты жүзеге 
асыру жолындағы мәселелер  ж�нінде  Қ.Жұбанов 
атындағы АМJУ теория және практикалық тіл білімі 
кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Н.Сәдуақас баян дама жа-
сап, келелі ойларымен б�лісті. 

Практикалық б�лімде тіл мамандары латын әліпбиі 
туралы орамды ойларын айтып, �зіндік тұжырымдарын 
ортаға салды. Семинарда аталған білім ордасының 
студент жастары да жаңа қазақ әліпбиі туралы оң 
к�зқарастарын білдіріп, латын графикасына к�шудің 
маңызы ерекше екендігін жеткізді. 

Семинар қазақ әліпбиіне қатысты ойларымызды 
байыта  түсіп, жаңа қазақ әліпбиіне к�шудің біз білуге тиіс 
қыр-сырларына бойлады.

Марал DДІЛХАНОВА, 
«Fрлеу» Ақт�бе филиалының 

аға оқытушысы, магистр

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕНБАСҚОСУ

уырына басқан Досымбек пен 
Айымкүлдің де мейірім шуағына 
шомылып, олардың шексіз ма-
хаббатына б�леніпті. Ал мейірімге 
қаныққан оғланның �зі де кісілігі 
мол, кішіпейіл болып �сетіні 
заңдылық емес пе?!

Қасиетті хадисте: «Жақсылықты 
әуелі �зіңе жаса, сосын отбасыңа, 

сол жерде �тіпті. «Ер туған жеріне» 
дейді дана халқымыз. Дәл осы 
байлам біздің әкеміздің �мір сал-
тына сай келетіндей.  Тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі ел басына аса 
бір қиын-қыстау күн туған сын 
кезеңде,  жаңа заманның күніне 
қырық құбылған дағдарысты 
уақытында, оң шешім жасапты. 

А т а  с а л т ы  м е н  д ә с т ү р і н е 
бала күнінен қанып �скен аяу-
лы әкеміздің құда-жегжатқа де-
ген қарым-қатынасы да �негелі, 
�рісті. «Құданы құдай қосады» 
дейтін аталы с�здің астарында 
жатқан терең мәнді жанымен 
түйсінген әкеміздің құдаларымен 
сыйластығы кейін адал достыққа 
ұласқан тұстары да ауыз толтырып 
айтарлықтай. Оған дәлел ретінде 
әпкесі Күпәннің туған қайнысы 
Тайғара Спандияровпен 14 жасы-
нан басталған таныстығы ел ара-
сында достықтың шынайы үлгісіне 
айналғанын айтуға болады. Туған 
құдасы Бейсенбай ата мен құдағиы 
Күлданалармен арадағы риясыз 
сыйластық дос сүйініп, дұшпан 
күйінетіндей �згеше �рісті қарым-
қатынас болды.

Hкеміздің жан шуағы ел, туыс 
арасынан асып, қаймана қазақтың 

қамын жеген даналыққа ұласқан. 
Оған дәлел ел егемендігін алған 
алғашқы жылдарда имандылықтың 
үлгісін к�рсеткен. Жаратушының 
хақ екеніне жан жүрегімен сен-
ген әкеміздің исламның асыл 
қағидаларының халық арасында 
тарауына қосқан үлесі �лшеусіз. 
Ол кісі  1991 жылы Түркияға ар-
найы барып, т�рт бірдей дін �кілін 
Таразға ертіп келіп, ел арасына 
қасиетті дініміздің насихатталуына 
еңбек сіңірген. Сол сапарында жүз 
жайнамаз, тәспі әкеліп, ауылдаста-
рына, қалың жұртқа үлестіріп бер-
ген имандылық шарасы әлі күнге 
жұрт аузында жүр.

Тәуелсіз елдің �з тарихын 
қайта таразылап, �ткен күндерін, 
ұлы тұлғалар дерегіне қатысты 
шежірелерді  қайта  парақтап 
жатқан кезеңінде де талай игі істің 
басында жүріпті. Сондықтан аз 
уақыт аралығында �зінің �ткенін 
түгендеп, �шкенін жандырған 
ізгі істі ұйымдастырушылардың 
бірі болып әкеміздің жүргенін 
мақтаныш етеміз. 1992 жылы ұлы 
бабамыз Саңырық батырдың атын 
қайта тірілтіп, ұлан-ғайыр ас бер-
генде бауыры Нұрлан аға екеуі 
бір миллион ақша қосып, жол 
бастағаны қандай �неге десеңші.

Міне, осындай адамдықтың 
биігіне к�терілген, ізгілікке іңкәр 
жүрек иесі асыл әкемнің, заты 
абыз, аты аңыз ардақты тұлға – 
Тілеубек Досымбекұлының ұрпағы 
болғанымыз үлкен бақыт, ұлық 
мәртебе!  

 Тілеунұр ТІЛЕУБЕКҰЛЫ

бауыр-туғандарыңа  жаса, одан 
асса, ауыл-аймағыңа жаса, одан 
әрі барша жұртқа жаса»  деген 
даналық тұжырым бар екен. Дәл 
осы адамгершілік қағидасын 
әкеміз �мірлік ұстаным етіп алып-
ты. Hкем �нген әулеттен, �зімен 
бірге тай-құлындай тел �скен туыс-
бауырларынан оның жан жылуын 
сезінбеген ешкім жоқ десе де бола-
ды. Айнала туысына аузындағысын 
жырып беретін, барын ортаға сала-
тын ақ адал ниетпен әкем Тілеубек 
олардың ешқайсысын алаламай, 
ақжарма ниетімен к�мек қолын 
созыпты.Тек дүниелік тұрғыда ғана 
емес, рухани күш сыйлаған. Жанам 
деген жүректерге от берген, болам 
деген жасының белін буып, жігерін 
жаныған.

Тараз қаласындағы Сулайманов 
к�шесінде дүниеге келген әкемнің 
�мірінің ең бір бақытты күндері 

Ол кісі қиындықта жол тапқан 
алғашқылардың алдыңғы легінде 
келешекті к�регендікпен бол-
жап, отандық кәсіпкерліктің 
әліппесін игерген екен. Біздің 
әкеміз қолына түскен қаржысын 
қалтаға басар ашк�здіктен алыс 
болыпты. «Сұңқар жемін шашып 
жейді, құзғын жемін астына басып 
жейді» деген асыл бабаларымыз. 
Сұңқар текті әкеміз тапқан олжа-
сын ортаға салып, қиналған ауыл-
дастарына к�мек қолын созуды 
�зінің азаматтық парызы санапты.  
Ауылдастарына ғана емес, Жамбыл 
қаласындағы Балалар үйіне, ар-
дагерлер тағам алатын дүкендерге 
тегін таратқан ұн мен шайын,  �зі 
тендермен ұтып алған қасиетті 
Билікк�лдің  тайдай тулаған ақ 
бауыр балықтарын ақысыз-пұлсыз 
беріп отырғанын ел әлі күнге аңыз 
етіп айтады.

– Елбасымыз Н.H.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақалалары ұлы тұлғаларды жаңа қырынан тануға себеп-
кер болуда. Болмысы дара қазағымыздың ұлы перзенті 
Қ.Сәтбаевтың есімі мен ісі елімізбен бірге жасап келеді. 
Сондықтан 12 сәуірді жыл сайын Ғылыми қызметкерлер 
күні деп атап �тіп жүргеніміздің де �зіндік мәнісі бар, – деді 
университет ректоры, профессор Тахир Балықбаев.

Баяндамада еңбек жолын ұстаздықпен бастаған 
Қаныштың Алаш ардақтыларының тапсырмасымен 1924 
жылы Омскіде студент болып жүрген кезде «Алгебра» 
оқулығын жазғаны айтылды. «Қазір оны қарасаңыздар, 
сол кездегі студенттің жазған оқулығы емес, кәдімгідей 300 
беттік, әлі күнге дейін оқуға тұрарлық, үлкен кәсіби еңбек. 
Жиырмаға толар-толмастан, ұлт азаттық алаш қозғалысына 
тартылған қазақтан шыққан тұңғыш академик, ғалым 
Қаныш Сәтбаевтың студент кезінде-ақ үлкен-үлкен кітаптар 
жазуы бүгінгі жастарға кәдімгідей үлгі-�неге» деді Т.Оспанов. 

Ұлттық ғылым акаде миясының президенті Мұрат 
Жұрынов Қаныш Сәтбаевтың �мір жолына тоқтала келе: 
«Қазақстан ғылымы Ресейден кейінгі үшінші орында тұр. 
Бұл – біз үшін үлкен баға. Егер Қаныш Сәтбаев Ресейде 
туылса, онда міндетті түрде Социалисттік Еңбек ері болар 
еді. Егер Қаныш Сәтбаев Батыс Еуропада туылса, онда 
Нобель сыйлығының иегері атанар еді. Оның Қазақ елі 
үшін істеген басқа да сан-салалы қызметтері – біз үшін баға 
жетпес байлық. Ұлы ғалым болған соң артынан қызғаныш 
та қатар жүретіні белгілі.  1952 жылы оны орнынан алған 
кезде Академиядан шығару үшін үш түрлі айып тағылып, 
Академияның президенті қызметінен босатты, қудалады» 
деді.

Шара барысында ҚР ҰҒА академигі, Сәтбаев атындағы 
мемлекеттік сыйлықтың иегері H.Бей сенова, Қ.Сәтбаев 
атындағы ҚазҰТУ Тарихи мұрағаттар орталығы б�лімінің 
бас маманы, сәтбаевтанушы Н.Ниретина, Қ.Сәтбаевтың 
тарихи мұралары орталығының бас ғылыми қызметкері 
А.Jмірбеков, Қ.Сәтбаев музейі директорының орын-
басары Н.Жармағамбетов тұшымды ойларын ортаға 
салды. Жиын да филология және к�птілді білім беру 
институтының студенттері �леңдерін оқып, к�рермен 
к�ңілін бір серпілтті. 

Академиктің ұрпақтары, ғалымдар: H.Жармағам бетова, 
Н.Жармағамбетов, Е.Батырбеков, Е.Нұрланұлы және т.б. 
кешті ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді. Жиын 
соңында жұртшылық Қ.Сәтбаев тұтынған заттардан 
жинақталған шағын к�рмені тамашалады.  

Dсел НАЗАРАЛЫ, 
«Ұлы даланың тұлғалары» 
орталығының қызметкері

ТАҒЗЫМ

СӘТБАЕВ ЕСІМІ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ЖАҢА ӘЛІПБИ – 
ұлт болашағының негізі

Суретте: сол жақта Бейсенбек Ақылбеков
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– Е, бұл әлгідегі ай мүйіз арқар 
ғой, к�птен қолға түспей жүр едің, 
бәлем, іліккен жерің осы шығар! – деп 
�зіне сәл қырын тұрған құлжаны ауыз 
омырт қаның тұсынан к�лбей нысанаға 
алған Сіләмбек шүріппені басып қалды. 
Жалпақ жақпардың құлама шетінде 
оқшырайып, маңғаз тұрған тау тағысы 
оршып кетіп, ылдиға омақаса ұшты. 
Сол-ақ екен, қозықаларын ерткен 
ұрғашы арқар үркіп, үдіре қашып, бел 
асып, ж�ңкіп ж�нелгені. Сіләмбек 
оларға асықпады. Қайта бой тасалап 
қозғалмай тұрып қалған. Мылтығын 
оқтап қозықаларын ерткен ұрғашы 
арқар жотадан ары асқанда таудың 
т�менгі балағымен оның алдын орамақ 
болды. Содан аңшы бүкшеңдеп, 
арқарлар асып кеткен белдің т�менгі 
етегінен �рлеп, маңайды тінте шолды. 
Тау тағысы шошынып кетті ме, жақын 
жуықтан к�зге ілікпеді. Сіләмбек бұдан 
әрі олардың ізіне түспей, кері шегініп, 
әлгі құлжаны сойып алғалы соған 
бұрылған. Жануар оқ тиген жерде 
теңкиіп жатыр. Jзі де бір жасамалы 
арқардың тайыншадай сарықұлжасы 
екен, аңшы кісі сырт киімдерін шешіп 
тастап құлжаны союға кірісті. Бұл 
�лкеде мұндай тау тағысы кездескен 
емес,  мыналардың қайдан ауып 
келгенін кім білсін?! Бұларды Сіләмбек 
�ткен жылдың күзінде к�рді, онда үшеу 
еді. Соңдарында ерген үлкен марқасы 
бар-тын. Оны қайда дерің бар ма, не 
ит-құс жеді, болмаса біреулер атып 
алған болар. Биылғы қозықалары тым 
жас екен, соған қарағанда арқарлар 
�ткен жылы осы маңда мекендеп 
қалған-ау? «Қалай десек те бұл маған 
бұйырған олжа» деді ол іштей қанжыға 
майлағанына масаттанып. Қозыларын 
ерткен арқардың ұрғашысы бүгін-ертең 
ешқайда ұзай қоймас деп құлжаның 
шек-қарынын аударып тастасымен етін 
екі б�ліп қоржынға салған ол ауылға бет 
түзеген.

Арада екі-үш күн �ткенде Сіләмбек 
аңшы тағы да атқа қонды. Бұл үйден 
шыққанда аспанның жүзі бұлттанып 
келе жатты. Jмір бойы аңшылықты 
машық еткен Сіләмбек үшін күн райы 
б�гет болған емес.Содан да болар, жа-
уын шақырғандай тұнжыраған аспан 
аясын елең қылмастан ақтабан аттың 
к�шелі аяңына салып жүріп кетті. 

Бұл атырапта Сіләмбек аңшының 
табаны тимеген жер, сірә, жоқ шығар. 
Құралайды к�зге атқан аңшы, ұшқан 
құс пен жүгірген аңды құтқарған емес. 
Қылт еткенді қиядан қағып түсіретін 
мергендігі сұрапыл. Бектауата тауы-
ның ұсақ адырларын бетке алып, 
т�ңіректі тінте сүзіп келеді. Есіл-дерті 
әнеугүнгі арқар «суатқа құлар» деген 
оймен Андызды бұлағының басына 
б�геліп, із кесіп, ілгері жүрді. С�йтсе 
жаңылмаған екен, тауды балақтап 
келе жатқанда биіктен сылдырлап 
құлаған тастың дыбысын тосыннан 
құлағы шалып қалғаны. Мылтығын 
к�лденең ұстаған ол ат үстінде тұрып, 
биік таудың �ріне к�з жүгіртті. С�йтсе 
тау т�скейінде әнеугүнгі арқар жалғыз 
тұр. Сіләмбек жылдам қарауылға алды. 
Бірақ арақашықтық алыстау болған 
соң еріксіз аттан түсті. Бұғынған қалпы 
мысықша баспалап, жоғары �рледі, 
«оқ жетер жерге іліксем» деп тырмы-
са-тырмыса межелі жерге жетіп демін 
басты. «Таудың бұдырсыз жалаңаш 
беткейінен бұ шіркіндер не жеп жүр 
екен?!» деп жалпақ тасқа етпетінен 
жатып түз тағысын нысанаға алған 
бетте шүріппені басып қалды. Бұның 
«мелкашка» деген мылтығының даусы 
«тарс» ете қалды. Оқ тиген жануар ыр-
шып кетіп, т�мен құлап түсті. Соңынан 
жүгіре шыққан егіз қозықа құлап бара 
жатқан енесіне қарай қалт тоқтады. 
Мүйзі қайқиған арқар жерге шаншы-
ла құлаған. Соңғы рет денесі дірілдеп 
тұяқ серпіді. Енесіне не болғанын 
түсінбеген екі қозықа құлап түскен 
арқардан алыстай алмай, �лі денені 
айналшықтап, түртінектеп тұр. Сол 
мезет қозықалар маңырағандай болды 
ма, біртүрлі дыбыс шықты. Аңшы оны 
елей қойған жоқ, аңтарылып тұрған 
қозықаның бірін тағы да жалп еткізді. 
Шошынып кеткен екіншісі  жалт 
бұрылғаны болмаса, енесінің баурынан 
ажырап үйренбегендіктен болар, ол да 
аулақтап кете алмай, үркектеп, �ліп 
қалған енесінің жанына қайта оралды. 
Сіләмбек болса соны тосып, құдды жау 
жатағынан қас дұшпанын аңдығандай, 
к�з жазбай жетім қалған қозықаны 
қарауылға алды. Артынша безерген 
таудың жалтыр беті тағы да мылтық да-
усымен селк ете қалып, қайда барарын 
білмей қалған қозықа енесінің кеудесіне 
қарай ұмтылған қалпы жас сәбидей 
тізесі дірілдеп мұрттай ұшты. Қарт Бек-
тауата тауының к�кке шапшыған құз 
биігі қатыгез күнге қарғыс айтқандай 
түнере түксиіп тұр. Hріде Қасқа бие, 
мына тұсында Қоңырқұлжаның азу-

жиырмашақты қоян атып алып, соған 
мәз болатынбыз. Балқаштан маши-
намен келіп, қоян аулайтындар бір 
келгенде жүзін қырып әкететін. Сол 
бықып жүрген қояннан қазір не қалды?! 
Жоқ қой! Жоқ! Hрине, бірлі-жарым 
бар шығар. Дегенмен баяғыдай жо-
сып жүрген қоян құрыған. Сен «обал» 
дейсің, сол бықыған қоянның обалы 
қайда?! С�з емес с�зді айтасың.

Бұл �мірде менің к�зім бір нәрсеге 
жетті. Табиғатта таусылмайтын нәрсе 
жоқ екен. Адам деген шегіртке секілді. 
Ынсапсыз. Қолына іліккенің бәрін жей 
береді, кеміре береді. К�мір ме, темір 
ме, �мір ме, бәрібір.

– Соны сен айтып отырсың ба?–
деді әйелі күйеуіне бадырая қарап, 
с�йтті де, ағаш самарға жіліктелген етті 
салып, тұз сеуіп жатты. 

Сіләмбек мырс етіп күлді. «Иттің 
қатыны» деді ішінен. «Аш болсаң 
к�ререм, обал-сауапты. «Қозы» дейді 
ғой». 

Далада сіркіреген жаңбыр әлі жауып 
тұрды.

***
Арқар атып алған күннің ертеңінде 

Сіләмбектікіне ұста кісі келді. Бұл 
�ңірдегі ел Мұқан ақсақалды «ұста 
кісі» атап кеткен. Есік алдындағы ағаш 
сәкіге тізе бүккен қария басындағы 
күнқағарын алып, тақиясын киді. 
Ұр тындағы насыбайын т�гіп, қақы-
рынып-түкіріп біраз отырған соң: 

– Сіләмбек, қарағым, отбасың аман 

іші.  Күннің аязы ақырып тұрған 
кез. Қасқыр да оңай алдыратын жау 
емес. Оның үстіне «біздің үйдің қара 
айғырын қасқыр жепті» деген әңгімені 
естіген ел, малын мұқият күзетіп, 
күндіз-түні к�зден таса қылмаса керек. 
Ақыры аптадан асқанда ашыққан 
қасқыр қара айғырдың жемтігіне 
оралып, қандыауызға арандайды. 
Ертесіне қақпанға түскен тайыншадай 
к�к арлан екі к�зі шоқтай жанып, 
ызадан жарылардай болып жатқанда 
әкей үстінен түседі. Содан не керек, 
қасқырды сойылдың астына алып, 
әбден сабайды.Содан соң «Менің 
жылқыма енді қайтып тиісуші болма» 
деп қақпаннан қасқырды босатып қоя 
береді. Айтса күлесіңдер. Hпенденің ісі 
секілді.

Алланың әмірі, к�зің жамандық 
к�рмесін, содан кейін біздің жылқыға 
қасқыр шапқан емес. К�рші ауылдың 
жылқысына ит-құс тиіп, «бірінің биесін 
тартыпты, енді бірінің құлынын жепті, 
тағы бірінің жабағысын жығыпты» де-
ген әңгімені жиі еститінбіз, бірақ біздің 
жылқымыз қасқырдан аман болды. 
Адам сенбейтін, таңғалатын жағдай! 
Соған қарағанда, қасқыр – ақылды 
хайуан.

Түнеу күні біздің ауылға бір жігіттер 
келді, олар да аң десе ішкен асын 
жерге қоятын «бүгінгі 
күннің кереметтері» 
екен. Солар айта-
ды: «Үш машина-

бір жақтан құдай айдаған болар» деп 
мылтықтың оқпанына жылдамдата 
оқ салып, құланды қарауылға алды. 
Құлан болса қаннен-қаперсіз, әнтек 
шыбындағаны болмаса жайымен 
тұр. Сіләмбек әуелі құланды бастан 
атпақ болды, онысынан тез тайқап, 
тақыр қолтықтан сәл жоғары жүректің 
тұсын межеге алды. Мылтықтың дау-
сы тұншығып тырс ете қалды. Hдетте 
оқ тиген жануар оқыстан үркіп кетіп, 
сүріне құлаушы еді. Hрі кетсе екі ат-
тар, үш аттар. Hйтеуір опырылып 
түсері хақ. Бұл жолы да солай болар 
деп тосқан аңшының үміті ақталмады. 
Оқ атылғанмен құлан құламай да, 
үрікпей де сол орнында тұр.Тіпті ор-
нынан қозғалмағаны қалай?! «Мылтық 
атылмай қалған болар» деп қаруын 
тексерді. Жоқ оқ атылған. Сонда оқ 
тимегені ме?! К�зі бұлдырады ма, қолы 
қалтырады ма, қалайша оқ тимеді?!

–Мүмкін емес! Бұ қалай?!.. – Сіләм-
бек мылтықтың ұңғысына келесі оқты 

Hлгі бір аңызда Атабек әулиенің 
Сарықұлжа, Қоңырқұлжа деген екі ұлы 
болушы еді ғой... Үлкендерден жүре 
естігені бар: Басқыншылық заманда 
атақонысын жауға бермей арпалысқан 
Атабек әулиенің екі ұлы қарасы қалың 
жаудың қоршауында қалады, ақыры 
қолға түсетін болған соң әулие Атабек 
екі ұлын жақпар тасқа айналдырып 
жіберіпті-мыс. Содан бастап бұл тауда 
Сарықұлжа мен Қоңырқұлжаның 
рухы мекен етеді екен. Кей жылдары 
олар тау беткейлерінде қозықаларын 
ертіп келіп жүреді дейтін бағзыдан 
қалған әпсана бар. Ал Сарықұлжа мен 
Қоңырқұлжа деген екеуі де жолым 
үйдің үлкендігіндей оқшау тұрған 
жақпар тас сол әулиенің балалары 
ма?..

«Түу! Ол әншейін аңыз ғой, соған 
сенуге бола ма!? Адам қалай тасқа 
айналмақ?» деп Сіләмбектің оған 
иланғысы жоқ. Бірақ неге екенін 
қайдам, біресе құлан, біресе Сарықұлжа 
к�з алдынан к�лбеңдеп, мазасын 
алды. Оған әнеугүнгі ұста кісі айтқан 
ұлыған қасқыр қосылып жүйкесін 
шабақтап, тыным бермей д�ңбекшітті. 
Екі бүйіріне кезек аунап ырсылдаған 
Сіләмбек басына келген үркінді ойды 
қанша қуса да құтылар емес. К�пке 
дейін кірпігі айқаспады. Ауық-ауық 
жалы күлтеленген құлан к�з алдына 
тұрып алады,.. «Бекер аттым, одан 
да ұстап алғанда,.. Hттеген-ай!» деп 
қинала д�ңбекшіп жатып, талықсып 
ұйықтап кетті.

Тастай қараңғы түн. Шырт ұйқыда 
жатқан Сіләмбек арқырап кісінеген 
жылқының дауысынан шошып оянып, 
жастыққа жапырылған қазандай басын 
қақшаң еткізіп к�теріп алды. Б�лмеде 
шам жанып тұр, әйелі үрпиіп қасында 
отыр екен.

– Не болды, ей? Біреу келді ме, 
жылқы кісінеді ғой? – деді Сіләмбек 
қатты ұйқыдан қанталаған к�зін 
әйеліне қадап.

– Ешкім келген жоқ, жылқы да 
кісінемеді, – деді әйелі бұған шошына 
қарап.

– Онда не болды? Сен неге отырсың?
– Жайсыз жаттың ба? Бір жерің 

ауырғаннан сау ма, айғайлап бізді 
шошыттың ғой?!

– Ой, ант атқыр! Қайдағының 
қайдан түске кіргенін қарашы?! –деп 
басын жастыққа қойғаны сол еді:

– Немене түсіңе жылқы кірді ме, 
жылқы боп кісінедің ғой? – деді әйелі.

– Қой! Жылқысы не, кісінегені 
қалай?! – осыны айтқан Сіләмбектің 
�ңі қашып, тұла бойы мұздап кеткендей 
болды. С�йтсе кісінеген жылқы емес 
�зі екен.

Содан бастап, ол әлдебір түсініксіз 
дертке ұрынды.  Ұйықтап жатып 
�зінен-�зі елеріп, жылқы боп кісінеп, 
қасқыр боп ұлитынды шығарды. Енді 
бірде, қыңсылап, біресе маңырап, 
шыңғырып тіпті неше түрлі мақұлық-
тардың дыбыстарын салып, бала-
ш а ғ а с ы н ы ң  з ә р е - қ ұ т ы н  а л а т ы н 
болған. Осылайша дерті меңдеп, жаны 
күйзелген аңшы апталап үйден шықпай 
жатып қалды. Күндіз де солай, ақылы 
ауып кеткен адам сықылды, жаралы 
аңдай ыңыранып тым қорқынышты 
үрей туғыза бастаған соң, әйелі жақын 
жерде тұратын тәуіпті шақыртып, дұға 
оқытып, ұшықтатқан болды. Дұға әсер 
етті ме, кім білсін, сол күні тыныш 
ұйықтады. Келесі күні науқастың 
жағдайы біршама байырқаланып, түске 
дейін құлан таза айығып кеткендей үйге 
кіріп-шығып, сап-сау жүрді. Қатын-
баласының да күдігі сейіліп, «оңалып 
қалды» дескен.

Түс ауа  Сіләмбек аңшы ауыл 
іргесіндегі қалың шилеуітті жағалап, 
бел асып бара жатты. Қатын-баласы 
да қапелімде науқастан к�з жазып 
қалғаны. Сіләмбектің қайда кетіп 
бара жатқаны белгісіз еді, ауылдан 
ұзасымен алды-артына қарамастан, 
ызғыды дерсің. Тұтып келеді. Ара-тұра 
ыңыранған секілді түсініксіз дыбыс 
шығарып, тоқтамай жүрген Сіләмбек 
әлгіде �зі құлан атқан Сарықұлжаның 
іргесіне күн кешкіре жетті. Содан 
байыз таппай талайға дейін тасты ай-
налып, баз-базда азбандай арқырап, 
үздік-создық кісінеп, ширығып жүріп 
алды. Т�ңіректегі тау жоталары мұның 
кісінеген даусын іліп әкетіп, жаңғыра 
жауап қатуда. Аңға айналған адамның 
арқыраған даусы аулаққа кетіп, тылсым 
табиғатты түршіктіріп тұрғандай.

Бұл уақытта Сіләмбектен к�з жа-
зып қалған ауылдастары аяқ жетер 
жерді шарлап, Бектауатаның қойын-
қолатын сүзіп, аңшыны іздеп әбігерге 
түскен.Туысқандары «тым болмаса 
азаматтың сүйегін аман тапсақ» деп 
уайым шекті. Ақыры іздеушілер с�ткеге 
жақындағанда Сарықұлжаның іргесінде 
ес-түсіз жатқан Сіләмбекті тауып 
әкелді.Тірі. Бірақ бұ дүниенің адамы 
емес секілді. Үлкендер солай деді. Шы-
нында да жарықтық содан оңалмады. 
Обалы қане, �зі де бір қашқан аңды, 
ұшқан құсты құтқармаған �лермен 
аңсақ адам еді-ау! Аң шіркіннің киесі 
кешпеді ме, жаралы аңдай біресе 
ыңырсып, енді бірде ұлып, жарық 
жалғаннан қиналып жатып озды. 

Содан бері к�п жыл �тті. Сіләмбек 
аңшының да есімі ұмыт болған. Есесіне 
бұл аймақта аңға айналып кеткен аңшы 
туралы аянышты аңыз қалған. 

БАЛҚАШ

Жанболат БАШАР

ажалы
дай ырсиған жақпар тасы қарауытады. 
Даланың құты мен киесі, осы тауды 
�ткен жылдан бері мекендеп жүрген ай 
мүйіз арқардың үйірі қас-қағым сәтте 
үптеліп қалды. Аңшы олжасын тез-тез 
бүктеп қанжығасына байлап жатқанда 
жаңбыр сіркіреді. Марғау дала мүлгіген 
тыныштық, сіркіреген жаңбырдың 
толассыз үнімен астасып күңіреніп 
тұрғандай.

–Мынау бір олжалы күн болды-ау 
�зі! – деген Сіләмбек аңшы �з ісіне 
ерекше масаттанып, ыңылдап �лең ай-
тып, тауды етектеп аулына қайтты.То-
лассыз жауған жаңбырды елеген жоқ.
Үйіне к�ңілді жетті. Есік алдына келіп, 
дамбырлай с�йлеп аттан түсті. Олжалы 
келгендегі әдетімен аттың қос бүйірін 
жапқан брезент қоржынды шешіп, 
әйелін шақырды. Есіктен к�рінген 
қызылшырайлы әйел үстіне сулық жа-
мылып:

– Иә, қанжығаң майланды ма, 
бұйыртып жегізсін?! Үстің су болған 
шығар, сулық та алмай кетіпсің, – деп 
к�ңілдене с�йлеп, аттың белін басып 
тұрған арқардың етін к�терісіп, үйге 
тасысты. Hйелі арқардың етін шұңғыл 
зеренге салып жатып, кішкентай-
кішкентай қозықалардың басын 
к�ргенде:

– Ойбай-ай, обал-ай! Мыналары 
тіпті құртақандай қозы ғой?! – деді.

Атын қораға кіргізіп қайта оралған 
Сіләмбек  оған  елең  еткен жоқ. 
Керісінше:

–Құдай тағала жан-жануарды адам 
үшін, адамға азық болсын деп жаратқан 
емес пе?! Адам адамды жарылқаса да 
жарар, таудың тағысын қорғамай-ақ! 
– деді.

– Ойбай-ай, қайтейін! Сіләмбек-
ай! Осы зәредей қозыға қарап отырған 
жоқ едің ғой. Hнеугүнгі арқардың еті 
де тұр емес пе? Осыны атпасаң бірдеңе 
болатын ба еді?! Енесімен үшеуін 
бірдей қырып тастағаның қалай?! Обал 
дегенді сен білесің бе осы?– деп әйелі 
әжептеуір кейіді.

– Hй, Жанаргүл, сен маған ақыл 
айтқанды доғарғын. «Обал» дейді ғой, 
ақылг�йін. Обалды қарның ашқанда 
неге ойламайсың! С�зді қой, шаруаңа 
кіріс! – деп күйеуі манағыдай емес ашу 
шақыра с�йледі.

Байының жағдайына сырмінез әйел 
бұдан �зге ештеңе дей алмады, ішінен 
құрмыштай қозықаларды аяп «Обал-ай! 
Обал-ай!» дей берді. 

Үстіндегі су киімдерін шешіп, киім 
ауыстырып алған Сіләмбек:

– Қазір аң да азайып кетті ғой, 
баяғыда қоян қалың болушы еді. Осы 
күні қоян деген к�зге іліге бермейді. 
Сен оны айтасың, бұл тауда арқар деген 
жоғалғалы қашан? Мыналар бір жақтан 
ауып келген, шамасы. «Бұйрықты ала-
ды» деген. Бізге бұйырып тұр. Бұларды 
мен алмасам, басқа біреу атып алар 
еді. Бұл жер саған Ақсу-Жабағылының 
қорығы емес. «Атпаңдар» деп аңдып, 
адыраңдап отырған ешкім жоқ. Ер-
теде �зің білесің, Басдересіннен қоян 
аулаушы едік. Сол кезде біз күніге 

ба, жан-жақтағыларың есен-сау ма?– 
деп аңшыға к�з тоқтата қараған. Осы 
кезде үйден шыққан аңшының әйелі 
Жанаргүл ақсақалмен амандасып:

– Ата, үйге кіріңіз, шай ішіңіз, 
тамақ салып қояйын,– деп қарияға 
бәйек боп, ықылас білдірген. Ұста кісі 
оған рақмет айтып, «нан ауыз тиейін, 
қарағым» деді.

– Неге асықтыңыз, Мұқа, тым бол-
маса қуырдақ жеп кетіңіз, – деп ерлі-
зайыптылар жіг-жаппар болуда.

– Қуырдақ дегенің жақсы екен, 
арқар соғып алдың ба?– деді ұста кісі 
кәрі жанарын Сіләмбекке тіктеп.

– Иә.
– Соңында екі қозықасы болды ма?
– Ата, оны қайдан біліп қойдыңыз?– 

деді күйеуі жауап бергенше Жанаргүл 
шыдай алмай іліп әкетіп. Оның сұрағын 
жауапсыз қалдырған қария біраз үнсіз 
отырып: 

– Бұл аң деген қызық қой. Ертеде 
біздің әкей аңды қақпанмен аулайтын 
еді, – деді ақсақал басқа бір әңгіменің 
тігісін с�гіп: –Бір қызығы, о кісі 
қақпанға түскен аңды түгел соғып ала 
бермеген. Жарықтық, к�бінесе боса-
тып жібереді екен. Кейбіреулер күледі 
екен: «Босатып жіберетіні бар неменеге 
қақпан құрады» деп. Бірақ әкеміз сол 
дағдысынан жазбаған. Менің жасырақ 
кезімде, біздің үйде құйрық-жалы жер 
сызған, үйдей қара айғыры болған екен. 
Қысы-жазы үйірінен ит-құсқа мал ал-
дырмайтын азулы жануар десетін. Есті 
жылқы екен. Бір күні жылқыны сыр-
тынан қарап келуге кеткен ағамыз кеш 
бата үйге жыларман болып жеткен ғой. 
«Не болды?» десе, «Ойбай құрыдық, 
қара айғырды қасқыр жеп кетті. Бір 
ғаламат дәу қасқыр» дейді.

Сода әкеміз басын ұстап: «апыр-
ай, ә?! Ол не деген қасқыр!» деп ойға 
қамалып ұзақ отырыпты. Қара айғыр 
біздің үйдегі малдың басы екен. Малын 
уайым қылған әкеміз: «Қара айғырды 
жеп жүрген бұл қандай қасқыр, сірә 
ол тегін болмағаны, мен оған барай-
ын» деп қақпанын арқалап, сойылын 
сүйреп, жаяу жолға шығады.

Қасқырға кеткен әкеміз он-он 
бес күн мұғдарында үйге оралады.
Үйдің іші де «не болды екен» деп ма-
засыздана тосып отырса керек. Сон-
да әкеміз айтыпты: «Енді ол қасқыр 
біздің жылқыға тимейтін болды» деп.
Құды қасекеңмен шартқа отырып 
келген секілді. Үйдегілер күлейін десе 
күле алмайды. Hкейден жасқанады. 
Мазақтағандай боламыз деп.

Сонда шешеміз отырып-отырып: 
«Отағасы не істедіңіз, айғырды жеген 
қасқырды соғып алдыңыз ба?» деп 
сұрайды.

–Жоқ, бәйбіше, оны жақсылап 
сабадым, – депті. Мына с�зді естіген 
үй ішіндегілер күліп жібере жаздап, 
еріндерін тістеп әзер шыдайды. С�йтсе 
оқиға былай болған екен:

– Hкеміз қара айғырды жеген 
қас қырдың тұрпатын к�рейін деп, 
айғырдың жемтігіне жасырып қақпан 
құрады. Соны аңдиды. Қаңтардың 

мен бір к�кжалды жанын қоймай үш 
жақтап қуып, жан-жағынан қоршап 
алдық, сонда бізден құтылмасын 
білген әлгі хайуан шоқиып отырып 
алып, тұмсығын к�ке тіреп ұлыды» 
дейді. Құдды қасқыр бабасына сиы-
нып жатқандай, үздік-создық ұлыпты. 
Жігіттердің біреуі «�й, басыңа к�рінгір» 
деп, шыдамай атып салған екен. Осы 
тегін к�рініс пе?! Жоқ, әрине! «Иттің 
иесі болса, б�рінің тәңірі бар» деген 
осы, – деп қария әңгімесін қайырды. 

***
Аңшы сол күні әдеттегідей аңға 

ерте шықты. Астындағы ақ табан атты 
сипай қамшылап, Бектауата тауының 
теріскейін бетке алған. «Бұл атырапта 
мен кезбеген, менің табаным тиме-
ген жер, әй жоқ шығар!» дейді ол осы 
�лкенің жалғыз қожасы �зі секілді 
масат танып. Сол күні таудың күн 
баты сындағы Сарықұлжаны маңдайға 
алып, ақ табан аттың бұлаң құйрық 
аяңымен тауды етектей жүрді. Hдетте 
ол аң аулағаннан г�рі табиғаттың 
ұңғыл-шұңғылына к�з жүгіртіп, соны 
тамашалағандай кейіпте болатын. Бүгін 
де солай, к�кке шаншылған Бектауата 
тауының теріскейіндегі тау қыраттарын 
сүзіп к�п жүрді. Күн сәскеге тырмысқан 
кез. Аспанда ш�кімдей бұлт жоқ. 
Сіләмбек межелі жерге жеткен соң, 
ақ табан атты балаққа қалдырып, �зі 
шатқалды �рлеп жоғары кетті. Ерте 
заманда бұл �лке не түрлі аң мен құсқа 
бай еді, соңғы жылдары ғой, киелі 
�ңірдің құты қашып, аң мен құстың 
үдере ауып кеткені.

Аңның қалың кезінде Сіләмбектің 
қанжығасы құр қайтпайтын.Түлкі 
дейсің бе, қоян дейсің бе, киіктің де 
текесін таңдап жүріп атқан күндері 
болды ғой, не керек, соның к�бі қазір 
к�зден ғайып болған. 

Жалтыр тастарды басып �тіп, 
Сарықұлжаға тақағаны сол еді, жалпақ 
жақпардың дәл қасында тұрған құлан 
тәріздес жануарды к�рді. К�рді де 
мелшиіп, тұрған жерінде қатып қалды. 
К�ріп тұрғаны – құлан. Апыр-ай, бұл 
�лкеде құлан деген атымен жоқ еді ғой?! 
Бұл қайдан келуге тиіс?! Мұндайды 
аңыз-әпсанадан кездестірмесең, бұл 
атыраптан құлан к�рдім дегенді мен 
ес білгелі естімепін?!» деп �з к�зіне 
�зі сене алмай, жұмбақ жануарға аш 
бүркіттей тесіле қадалды. «Не болса да 
атып к�рейін. Жылқы емесі, жылқы 
емес. Анадағы арқар сықылды бұны да 

сүңгітіп, қарауылға қайта алды. – 
Апыр-ай, ә! – деп таңырқап қояды. 
Шынында да ұшқан құс пен жүгірген 
аңды құтқармайтын, құралайды к�зге 
ататын сұр мергеннің қалт кетер жайы 
жоқ-ты. Келесі оқты құланның изеңдеп 
тұрған басының тынши қалған кезін 
тосып, айнадай к�здің құйрығын ала 
басып қалды. Ендігі ұшып түссе керек 
еді. Жоқ, олай емес! Құлан со қалпы, 
шыбындаған басы изеңдеп қаперсіз 
тұр.

Мына жағдай аңшының қытығына 
тиген секілді, жыны қозып, сол қабағы 
дамылсыз тартып, �зін қолайсыз сезіне 
бастаған Сіләмбек енді байқады–
жануардың арқасында ердің дабы тұр.
Манадан бері мұны қалай аңғармаған?! 
Оны айтасың, құйысқандығы мен 
т�с айылдың орны, басына кигізген 
жүгеннің табы, м�рдей боп к�зге ұрады; 
құдды біреулер мініп, суыт жүріп келіп, 
таң асырып қойған секілді. 

– Оқ дарымайтын бұл не керемет?! 
– деді Сіләмбек ыза қысып. Артынша 
мылтыққа асығыс оқ салды, жалғыз 
оқпен жануардың желкесін кеспек, 
кенет жақпар тастың күншуағында 
қаперсіз тұрған құлан тасты әрі айна-
лып, к�зден ғайып болғаны. «Қап!» 
деді Сіләмбек, �кіне «аһ» ұрып. Де-
генмен сан соғып тұратын уақыт 
емес, жолым үйдің үлкендігіндей 
жақпар тастың қарсы жағына шығып, 
құланның маңдай тұсынан келмекке 
бекінді. Мысықша басып, бүкшеңдеп 
Сарықұлжаның келесі  қабағына 
шықты. Бірақ, құлан жоқ! Бұ қайда 
кетті?! Сарықұлжа тасы оқшау �ңкиіп 
тұрған үлкен жақпар тас. Жан-жағы 
мал жасырынатындай қалтарыс-
бұлтарыстан ада. Жер жұтқандай болған 
әлгі құланды Сіләмбек шарлап іздеп 
таппады. Ізі де тастаған құмалағына 
дейін сайрап жатыр. Бірақ құлан ұшты- 
күйлі жоқ! Сіләмбек сол маңайды ұзақ 
сүзді, �зі келіп тұрған олжадан құр 
қалғанына қатты опынды. 

Сол күні қанжығасы құр қайтты. 
Неге екені белгісіз, еңсесі түсіп, жан 
дүниесі тақа құлазып келді. «Бұл 
қалай?» деп әлгі жағдайды мүлде түсіне 
алар емес. Үйіне құс қона жеткен аңшы 
кешкі тамағын ішкеннен кейін жа-
тып қалды. Бірақ к�пке дейін кірпігі 
ілінбеді. Қайта-қайта күндізгі оқиға 
есіне түсіп: «Бекер аттым-ау! Hттеген-
ай!» деп �з-�зіне кейіп, �кінгендей 
болды. 
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Мен оқу іздеп келіп, �мірімді осы 
қалаға табынудан бастадым. 
1 қыркүйек күні аудиторияға 

кірдік. Осы с�зді де мен сабақ басталар 
алдында естідім. Мектепте оны класс дейтін. 
«Класқа кіріңдер» деуші еді мұғалімдер. 
«Аудитория» деген с�здің мағынасы 
одан әлдеқайда кең сияқты к�рінді. 
Аудиториямыз – үлкен б�лме, зал. Оған 
институт корпусының биіктігі (ескі Верный 
гимназиясының үйі – кейін бұзылып, 
ҚазПИ-дің Қазыбек би к�шесінде 8 қабат 
үйі салынды) де салтанат береді. Біз дәріс 
тыңдайтын 11-аудитория бүкіл Алматының 
үлкен залдарының бірі саналады екен. 
Онда қаладағы кездесулер, жиналыстар, 
Жазушылар одағының пленумдары �теді. 
Институттың ішкі жиналыстарының бәрі 
осы залда ұйымдастырылады. Студенттер 
құрамы да біркелкі емес, ала-құла. Олардың 
ішінде әскери киіммен жүрген, майданнан 
келген солдаттар да, біз сияқты елде 
жұмыс істеп есейіп келгендері де, жаңа 
ғана мектеп бітірген сарыауыздары да 
бар. Бойлары да әрқилы. Майдангер Бақи 
Hбдіқадыров деген жігіт староста болды. Ең 
кішіміз және бойы да аласасы – Нұрдәулет 
Байсеркеев пен Рафхат Хасенов деген 
балалар. Қалғандарымыз жасымыз әрқилы 
болғанымен, бойымыз, дене бітіміміз 
біркелкі. Тек Hйтім Hбдрахманов қана 
б�лектеу, �зі еңгезердей, денелі болғанмен, 
арық. Арық, ұзын адам еңкіш к�рінеді 
ғой. Аздап еңкейіп жүретін болғандықтан, 
оның ұзындығы да байқала бермейтін. 
Бізде алғашқы сабақ болмады 
да, оның орнына факультет 
деканы Дәулет Hлімжанов 
келіп, әңгіме �ткізді. Ағып 
тұрған с�з екен. Біреулері 
артынан мақтап жатты. Бірақ 
мазмұнсыздау, қызылс�зге 
құмарлау сияқты к�рінді. 
Студент тердің міндеті, сабақ 
режимі, тұрмыста кездесетін қиын-
шы лықтар жайын түсіндіру орнына, 
отырған балалардың әрқайсысын бір 
тұрғызып, ақыл айтып кетті. Нұрдәулетті 
тұрғызып, «Сенің бойың аласа екен. 
Мәлік Ғабдуллин де сендей болатын. 
Сен қайтесің? Мәліктей боласың ба?»  
деп ежіктегені есімде. Оқуға жаңа түскен 
жас бала не айтады? Қадалып, тілмарсып 
с�йлейді екен, сонысы ұнамады. Екінші 
сабақта 11-аудиторияға жиналып, басқа 
факультеттердің студенттері қосылып, 
«Марксизм-ленинизм негіздері» деген 
курстан дәріс тыңдадық. Дәріскеріміз 
– Орал Тоқмұрзин деген кісі. Ол кісі �зі 
оқитын пәннің бағдарламасымен қысқаша 
таныстырып барып, дәрісін бастады. Мектеп 
сабағын ғана білетін балаларға дәріске ілесіп 
жазып отыру оңай емес екен. Дегенмен, 
алғашқы сабақтан бастап, мен барлық 
пәннен дәрісті ұқыпты жазып отырдым. 
Jйткені оқулық жоқ. Сол дәрістерім әлі 
бар. Кейбіреуін сақтап, ұстаздарымның 
мерейтойларында �здеріне сыйладым. 
Ахмеди Ысқақов оқыған «Қазіргі қазақ тілі 
(морфология)», Садуақас Бакшилов оқыған 
«Жалпы тарих» сияқты дәптерлерім осы 
жолмен авторларына қайтарылды. Үшінші 
сабаққа («Hдебиеттануға кіріспе») Қажым 
Жұмалиев келді. Қажекең аты бұрыннан 
таныс, мектепте оқулықтарын оқығанбыз. 
Оның үстіне Ленинградта докторлық 
диссертация қорғап, жаңа ашылған Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі 
болып сайланғанын газеттен білем. 

Сабаққа келген бетте ол кейбір балалар-
ды тұрғызып, қысқа ғана танысты да, дәрісін 
бастап кетті. Дәріс үстінде қозғалғанды, 
с�йлегенді ұнатпайды екен. Тым-тырыс 
тыңдадық. Бір кезде арт жақта отырған бір-
екі баланың тыңдамай отырғанын байқап 
қалып, с�зін үзді де: 

– Hне бір бала, атың кім? Тұршы 
орныңнан, – деді. Бала орнынан к�терілді. 
Атын айтты. 

– Мен не айттым, қайталашы, – 
деді Қажекең. Hлгі бала үндей алмады. 
Тыңдамаған бала не айтсын? Қажекең 
екінші балаға қарай бұрылды да, – К�ршісі, 
– деді. К�рші бала да тұрды. Ол да ештеңе 
айта алмады. Осыдан кейін жұрт тым-
тырыс дәріс тыңдауға кірісті. Осылай 
біртіндеп т�селіп, институттағы сабаққа 
бойымыз үйрене бастады. Күн сайын 
жаңа сабақ, жаңа мұғалім. «Қазақ фоль-
клоры» (Мәлік Ғабдуллин), « ХVІІІ-ХІХ 
ғасырлардағы қазақ әдебиеті» (Қажым 
Жұмалиев), «Қазақ тілінің практикалық 
курсы» (Т�леубай Қордабаев), «Орыс 
тілі» ( О.И.Ларина), «Неміс тілі» (Мыр-
забекова), «Психология» ( А.Асылбеков), 
«Жаңа тарих» ( С.Бакшилов), «Тіл біліміне 
кіріспе» ( Т.Қордабаев), «КСРО тари-
хы» ( О.Сексенбаев), тағы басқа пәндер 
�те бастадық. Hр мұғалім – бір-бір мек-
теп. Сабақты �зінше жүргізеді. Мәлік 
Ғабдуллин есімі де маған белгілі еді. Соғыс 
кезінде батырлығымен даңқы шыққан адам 
әскерден келген соң кандидаттық диссерта-
ция қорғап, Ғылым академиясында істейді 
дегенді газеттен оқығаным бар. Ол бізге 
«Қазақ фольклоры» курсын оқуға келді. 
Бұрын бұл курсты Мұхтар Hуезов жүргізіпті. 
1947 жылдың басында Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің «Қазақ КСР 
Ғылым академиясының тіл және әдебиет 
институты жұмысындағы саяси-�рескел 
қателер туралы» қаулысынан кейін ол кісі 
сынға ұшырап, ҚазПИ-ден босап, тек уни-
верситетте ғана қалыпты. Мәкең биязы, 
жұмсақ, қазақ ауыз әдебиетінің материалда-
рын жақсы білетін, арасында әзіл-қалжың 
айтып қойып, балаларды жалықтырмайтын 
жайлы кісі екен. Оның дәрісін қиналмай 
жаздық. Hңгімеге айналдыра с�йлейді екен. 
Т�леубай Қордабаевтың да сабақ үйрету 
әдісі жағымды еді. Ол тіл білімінің негізгі 
курстарын оқыр алдында жүргізілетін 
қазақ тілінің практикумын �ткізді. С�з 
талдау, с�йлем талдау жолдарын үйреніп, 
грамматика категорияларын жақсы біліп 
шығуымызға Т�кең үлкен еңбек сіңірді. 

Білімді, с�зі аз, ойы мен талғамы нақты 
ғалым болатын. 

Ауылдан келген, орыс тіліне шорқақ 
балалардың орыс тілін үйренуіне Ольга 
Иванова Ларина деген ұстазымыз жанын 
салып бақты. Ол бізге оқу жоспары 
бойынша жүретін екі жылдық курсты 
т ү г е л д е й  � з і  ж ү р г і з д і .  Т і л  ү й р е т у , 
лексикалық қорымызды байыту, мәтін 
оқып, мазмұнын айтып беру, грамматиканы 
игеру бағытындағы оның жұмыстары 
нәтижесіз кеткен жоқ. Ренжімейтін, күліп 
отырып дегенін істететін тәжірибелі ұстаз 
еді. Жаңа үйленген күйеуі әскерге кетіп, 
салт қалған әдемі келіншекті жағалайтын 
жігіттерді де байқайтынбыз. Бірақ Ольга 
Иванова жұрт �сегіне ілінген емес. Кейін, 
к�п жылдан соң, зейнетке шығар алдында 
тұрмысқа шықты деп естідік.  Содан 
кейін ол к�зге түспеді. «Жалпы тарихтан» 
сабақ берген Садуақас Бакшиловтың да 
дәріскерлік әдісі үлгілі еді. Ол тарихи 
мәліметтерді қызықты ғып әңгімелеп, 
кейбір жерлерін қайталап, с�зді үстемелеп 
с�йлейтін («Оливер Кромвельдің �лімі 
буржуазияның қабырғасын қайыстырды, 
жүрісінен жаңылдырды, тәубасына 
түсірді» деген сияқты). Жүзі жылы, 
к�зі күлімдеп тұратын осы ағаммен 
мен кейін ұзақ жыл қызметтес 
болдым. Jте сыпайы, күліп 
жүретін, елгезек, бауырмал 
кісі  еді.  Тарих-фило-
логия факультеті бо-
лып, екі мамандық 

жүдеу. Елдің үміті карточка тәртібін жоюда 
болды. 1947 жылдың аяғына таман карточка 
жойылады екен деген әңгіме тарады. Шы-
нында да, 16 желтоқсан күні карточканы 
жою және ақша реформасын жүргізу туралы 
қаулы шықты. Ақша тым к�бейіп, бұрқырап 
кетіп еді, оны он есеге қысқартып айырбас-
тады. Карточка жойылды. Бірақ жағдай 
жақсарып кете қойған жоқ. Jйткені дүкенде 
тамақ жоқ, түсе қалса кезегі үлкен, қолың 
жетпейді. 1948 жылдың к�ктемінде адам 
жей алмайтын, іші сағызданып тұратын 
қара нан түсті дүкендерге. Оның �зіне 
деген кезекте есеп жоқ. Менің жасымнан 
үйренген дағдым – ерте тұрам, сосын инс  -
титут қорасына кіріп, дүкеннің алдынан 
кезек алам. С�йтіп, кітап оқып отырып 
күтем. Jзіммен бірге жататын таныс бала-
лар дүкен ашыларда ғана келіп, менің ал-
дымнан кіреді. Тиісті нандарымызды алып 
тараймыз. Қосып жейтін бірдемең (май, 
т.б.) болмаса, нан �ңешіңнен �тпейді де. 
Жатақханада тұратын балалар ішінде неше 
түрлі оқиғалар болып жатады ғой. Осындай 
күндердің бірінде маған бірге оқитын жігіт 
Hйтім Hбдрахманов келіп, отырып алып 
жылады. Не болғанын сұраймын. «Мен 
құрыдым ғой» дейді. Басқа ештеңе айтпай-
ды. Кәдімгідей солқылдап тұрып жылайды. 
Мен жұбатып әлек. Ақыры жылауын басып, 
әңгімесін айтты. Hйтім оқуға түскенде бір 
к�зі жабық, соқыр болатын. Соған жазда 
операция жасатамын, сонда қорек болар деп 
сақтап жүрген бір қарын майы бар екен, �зі 
ақырын шетінен қасықтың ұшымен алып 
жеп, кілттеулі чемоданға тығып сақтапты. 
Hлгіндей тамақтан жүрмейтін нанды жыл-
жыту үшін �зімен бірге жатқан балалар 
соны ұрлапты. Кейін ұрылар табылды. 

Ақжүрек, партия ісіне, с�зіне қалтқысыз 
сенген азамат �зінің қалай осы жолға түсіп 
кеткенін байқамады. Байқаған кезде кеш 
болды. «Шапқанда байдың ұлы, тоқтағанда 
еске түседінің» кері еді. Сенімін жоғалтты. 
Со дан диссертация да қорғамады, жазуды 
да қойып кетті. Jмірінің бәрін журналистік 
қыз метте �ткізді. Қандай күйде жүрсе де, 
сту  денттік достыққа адал қарап �ткен жан 
еді. 

Бердібекпен достығымды, бірге �ткізген, 
әзіл-қалжыңға толы жастығымызды әрқа-
шан еске алам, ол туралы арнайы естелі-
гімде тоқталармын. Бұлардан бір жыл 
кейін оқыған студенттер ішінде Айқын 
Нұрқатовтың, Нығмет Ғабдул линнің, Hнуар 
Дер бі салиннің есім  дері мен үшін айрықша 

жинап, үстінен қарап, алғыс�з жазуға 
Қажым Жұмалиевке бергенбіз. Сірә, сол 
кісінің архивінде қалған болар деп ой-
лаймын. Осылар мені рухтандырды, білім 
жолына қанаттандырды. Студенттерді 
ғылым, білім жолына баулитын шаралар 
да институтта к�п ұйымдастырылатын. 
Онда әдебиет, ғылым, ойын-сауық үйір-
мелері жұмыс істейтін. Барлығын да 
белгілі қайраткерлер басқарып, жастар-
ды к�птеп тартатын. Hдебиет үйірмесін 
Қайнекей Жармағанбетов басқарды. Ол 
әуелде Қазақстан Комсомолы Орталық 
Комитетінің хатшысы, кейін Жазушылар 
одағы басқармасының жауапты хатшысы, 
«Hдебиет және искусство» журналының ре-
дакторы болды. Сол жылдардың барлығында 

дан кейін даяшы қыз біріншіні толтырып 
б�лек ыдысқа құйып әкеп қоятын болды. 
Hйтекең 2-3 табағын соғып алады, сосын 
барып екіншісін жейді. 12 күннің ішінде 4 
келі қосты. Жардай боп семірді. «Бұл дене 
менің сорым ғой, тамақ талап еткенде, 
оны қанағаттандыра алмай қор болам» 
дейтін еді жарықтық. Демалыс үйінде біздің 
институттың басқа факультеттерінен, 
университеттен, қыздар институтынан, 
консерваториядан студенттер болды. Олар-
мен таныстық. 2-курста мен факультеттің 
комсомол бюросының хатшысы болдым. 
3-курста факультеттің партия бюросына 
мүше етіп сайлады (партия мүшелігіне кан-
дидат болып, 1946 жылдың аяқ кезінде елде 
�тіп едім, стажым бір жылға толмай оқуға 
кетіп қалдым да, мүшелікке �ту уақытын 
созып алдым. Елден кепілдемелер алды-
рып, 1948 жылдың басында ғана мүшелікке 
�ткем). Мұндай белсенді қоғам жұмысынан 
т�ртінші курста ғана босадым. Соңғы курс-
та институт бітіретін студенттерді қоғам 
жұмысынан босату дәстүрі бар. Соны 
ескеріп, мені факультеттің қабырға газетіне 
редактор етіп қана тағайындады. С�йтіп, 
қоғам жұмыстарына белсене қатысуым әрі 
�те жақсы оқуым, ара-арасында газет-жур-
налдарда жариялана бастаған мақалаларым 
менің беделімді к�терді. Студенттер ғана 
емес, мұғалімдердің �зі мені тең ұстап, 
санасатынды шығарды. 3-курстың басын-
да факультет басшылығы мені сталиндік 
шәкіртақыға ұсынды. 

Бұл кездегі деканымыз Орал Тоқмұрзин 
менің қоғамдық қызметімді бағалап, 
�зіне к�мекші санайтын. Оны-мұныға 
ылғи мені жұмсайтын. Менің кандида-
турамды талқылаған ғылыми кеңесте 
Оралдың ұсынысын басқа мұғалімдер де 
қолдапты. Тіпті тарихшы Халел Hділгереев 
менің жақсы оқитынымды, қоғамдық 
белсенділігімді, мақалаларымды оқығанын 
айтып с�йлепті. Маған сабақ берген кісі 
емес еді, басқа факультеттің мұғалімі. 
Мұны маған деканым айтып, «сені, бүкіл 
институттың мұғалімдері біледі» деп 
к�термелеп қойды. Шынында да, сол 
кездегі институт ұстаздары ішінде фа-
культет мұғалімдерінен басқа математик 
О.Жәутіков, М.Сатбаев, физик Б.Оразбаев, 
тарихшы Х.Hділгереев, С.Бакшилов, гео-
граф М.Jтемағанбетов, П.Д.Устименко, 
педагог Қ.Біржанов пен Р.Г.Лемберг, 
қ о ғ а м д ы қ  ғ ы л ы м д а р д ы ң  � к і л д е р і 
Ү.Балқашев, Н.Үшаяқов, С.Толыбеков 
сияқты үлкен тұлғалар болды. Институттың 
шағын кезі. Партия жиналыстарында со-
лармен қатар отырып, с�з с�йлеп қалып 
жүретінмін. Солардың бәрі сыйлап, бауы-
рына тартты. Кейін солардың к�бімен 
қызметтес болдым. С�йтіп, 3-курстан 
бастап мен арнаулы сталиндік шәкіртақы 
алып оқи бастадым. Шәкіртақы – 600 
сом. 80 сом нан бағасының қымбаттығына 
қосылады. С�йтіп, айына 680 сом ақша 
алам. Жай студенттің шәкіртақысы 220 сом. 
Тұрмыстық жағдайым онсыз да жаман емес 
еді, әкем к�мектесіп тұрады. Оның үстіне 
қосылған шәкіртақы мені едәуір к�теріп 
тастады. Және ұсынылған уақыт пен бекіген 
кездің арасындағы мерзімді есептеп, 3-4 
айдың шәкіртақысын бір-ақ берді. Байып  
қалдым. Jз достарымды жинап, оны атап 
�ттік. Студенттер мұндай мүмкіндікті 
бос жібермейді. Бірден ұйымдастырып 
жібереді. Кейін тарих ғылымының докторы 
болған, белгілі этнограф Халел Арғынбаев 
менімен қатар тарих факультетінде оқып 
еді. Ол да үздік оқыды. Менімен бірге 
сталиндік шәкіртақы алды. Бірақ осы атап 
�ту кезінде т�белес болып, аяғы шуға ай-
налды. Халелді шәкіртақыдан алып тастады. 
Келесі жылы оқу бітірерде аспирантураға 
қалдырмай, еліне жіберді. Халел содан біраз 
жылдар салып барып, Алматыға кеш ора-
лып, аспирантураға, ғылым жолына түсті. 
Тарихшылардың шәкіртақы жууы Халелге 
осындай қиыншылыққа түскен еді. Біз одан 
аман �ттік. Жоғарғы курстарға �ткен сайын 
жаңа сабақтар қосылады, жаңа ұстазбен 
танысасың. 2-курстан бастап орыс әдебиеті 
жүре бастады. Ол кезде орыс әдебиеті б�лек 
курс болып �тетін. 

Орыс фольклорын бізге Н.Смирнова, 
к�не дәуірдегі орыс әдебиетін Митряе-
ва, ХІХ ғасыр әдебиетін М.Сильченко, 
ХХ ғасырдың бас кезін және сын та-
рихын Л.Малинковский, кеңес дәуірін 
М.Ритман-Фетисов, шетел әдебиетінен 
Н.Макарова оқыды. Орыс б�лімдерінен 
г�рі материалды шағындап берсе де, осы 
ұстаздардың алдын к�ріп, солар түсіндірген 
орыс және шетел әдебиеті тарихынан 
едәуір мәлімет алдық. Н.Смирнова дәрісті 
түрегеп тұрып оқитын. Ойын нақты айта-
тын, мүмкіндігінше орыс фольклорының 
материалдарын қазақ фольклорымен 
салыстыра отырып жеткізуге тырыса-
тын, ғылыми ой тұжырымы кең ғалым 
еді. М.Сильченко отырып алып, ХІХ 
ғасырдағы орыс әдебиетінің алтын ғасыры 
жайлы қызықты әңгіме айтатын. Таза 
киініп, сыпайы жүретін кісі әңгіме ай-
тып отырып, костюмына жұққан қыл-
қыбырды тазалап, жан-жағына қарап 
қойып с�йлейтін. Л.Малинковский деген 
�те бір білімді адам еді. Бірнеше жерде – 
Партия мектебінде, ҚазМУ-да, бізде дәріс 
оқыды. Кейде бізге шаршап келетін. Қазақ 
әдебиетімен таныс болды, мақалаларды 
к�п жазды. 40-жылдардың аяқ кезінен 
орыс тіліне аударылып, басыла бастаған 
қазақ романдары жайлы талай мақалалары 
Алматы, Мәскеудегі қалың журналдарда 
басылып жүрді. Ақыры космополитизм 
науқаны кезінде қуғындалып, Алматыдан 
кетіп қалды. Кейін к�п жылдардан соң 
Смоленскіде кездестік. Полтава педин-
ститутында кафедра басқарады екен. 
Hдебиет кафедралары меңгерушілерінің 
бүкілодақтық семинарында мен бірден 
т а н ы п ,  қ а с ы м д а ғ ы  ж о л д а с т а р ы м а 
(З.Ахметов, Қарағандыдан Жұмабаева, 
т.б.) айттым да, үзіліс кезінде бәріміз ба-
рып амандастық. Қуанып қалды. ҚазМУ-
да, ҚазПИ-де сабақ берген кездерін еске 
алды.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

рман    қала –

бірігіп жұмыс істеген жылдарымызда 
студенттердің педагогикалық практикасына 
бірге барып жүрдік,  карта ойнадық. 
Отбасымыз араласып, сыйластық. Hлияның 
ағасы Сейілбек Бейсеновпен бірге оқыған, 
онымен достығын сақтаған Сәкең Hлияны 
�з қарындасындай к�руші еді. Сабақ оқу 
мен ұстаздарым жайлы алғашқы әсерім 
алыс ауылдан, ұзақ жылдар күтіп, білім 
іздеп келген менің к�ңіл-күйімді к�теретін 
жағдайда еді. Алайда, институттың сыртында 
тұрмыс деген екінші тіршілік күтіп тұрды. 
Ол – соғыстан қирап шыққан шаруашылық 
әсерімен қалыптасқан күнк�ріс қамы. 
Киім-кешек жоқ, үйден келген жұпыны 
киіммен жүреміз. Ойлайтынымыз – тамақ. 
Карточкамен алатын 500 грамм нан. Басқа 
тағам түрлері жоқ. Сол аз нанның �зін алу 
үшін кезекте ұзақ тұрамыз. Бір тәуірі – нан 
дүкені ҚазПИ қорасының ішінде, сол кезде 
физика-математика факультеті орналасқан, 
қазіргі сурет-графика факультеті отырған 
үйдің т�менгі қабатында. Сырттан адам аз 
келеді. Негізінен, студенттердің �здеріне 
ғана қызмет етеді. Ауылдан тамақ әкелудің 
ретін де білмейміз. 

Hуелде �зімізбен бірге аз ғана май, 
талқан әкелгенбіз. «Талқан шыдамды 
болады, май салып, соны былғап жесең, 
�лмейсің» деген білетіндер. «Ет шыдамай-
ды, оны сақтай алмайсыңдар» деп бермеген. 
Институттың қорасында кішкене асхана 
бар, одан тамақ ішу мүмкін емес, қымбат әрі 
дәмсіз. Оның үстіне институтқа жаңа кор-
пус саламыз деп біз І-курсты бітіретін кезде 
оны да бұзып тастады. Қазіргі заң факультеті 
отырған корпус сол кезде жоспарланып, 4 
жылдай салынды. Оны да мектеп үйі деп са-
лып, біткен соң институтқа берді. Hйтпесе, 
соғыстан жүдеп шыққан елдің оқу орнын 
салуға мүмкіндігі де жоқ-ты. Осындай 
қиын жағдайда әкемнен хат алдым. Ішіне 
жолаушылар карточкасын қоса салыпты. 
Ол кезде іссапарға шығатын адам �зінің 
карточкасын жолаушы карточкасына ай-
ырбастай алатын. Hкей �зінің жеп отырған 
500 грамм нанының айлық карточкасын 
айырбастап, маған жіберіпті. Фурманов 
пен Мәметова к�шелерінің қиылысында, 
қазіргі 18-мектептің қарсы қатарында 
осындай карточкаға тамақ беретін дүкен бар 
екен. Соны тауып алдым. Бір айға оншақты 
б�лке нан, қосымша лапша, май, тағы басқа 
тағамдар алдық. Нанның бәрін жеу мүмкін 
емес, қатып қалады, не к�геріп кетеді. 
Сондықтан �зімізге керегін алып, қалғанын 
Хамит пен Құдыкен (осындай бір жетім бала 
Хамитпен жолдас болып, мені паналап күн 
к�рді) базарға апарып сатады. Байыдық та 
қалдық. Hкей осы жақсылығын келесі айда 
да қайталады. Қайран, Ақкем-ай, маған де-
ген к�ңілің б�лек еді-ау! Менен үлкен үміт 
күтетініңді сезетін едім. Еңбегіңді сатпай, 
жақсылығыңды осылай, айғайсыз, елеусіз 
жасағаныңды қалай ұмытармын! Біздің 
басымызда бар хал елдің бәріне де ортақ. 
Таныс үйлерге бара қалсаң, бәрінің де күйі 

Совет к�шесіндегі  жатақхананың 
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ұйымдастырған Бердібек Соқпақбаев бо-
лып шықты. 7-8 бала жататын. Солардың 
үшеуін сырт қалдырып, қалғанын қосып 
алып, мәдениет және демалыс паркіне 
майды, нанды алып кетіп, күн ұзын жатып 
жепті. Сырт қалғандардың ішінде Hмеди 
Хасенов (оны қорқақ, айтып қояды деп 
алмапты), Мұқаш Сәрсекеев (тым ақжүрек 
деп), Кәрібай Шәменов (Hйтімге туыс, 
жаны ашиды деп) үшеуі бар. Бердібек 
осындай жоспарын айтқанда, балалардың 
бірі чемоданды бұзуға болмайды, ол – менің 
чемоданым деп зыр ете қалыпты. Чемодан 
дейтін чемодан да емес, үйеңкіден жасалған 
ағаш жәшік. Бердібек одан: 

– Сенде кілт бар ма? – деп сұрайды. 
– Бар. – Онда чемоданды аш. Жәшіктің 

артындағы топсаның шегесін түзетіп қойып, 
қайта жабамыз. Сосын топсаны суырып 
аламыз. Жәшігің бұзылмайды, – дейді. 
Ақыры солай істейді. Студенттік �мірдің 
қиыншылығы мен оны �зінше жеңуге 
тырысқан жастар арасындағы мұндай 
күлкілі жайлар аз емес. Талайын к�рдік те. 
С�йте жүріп сол ортадан қиыспас достар 
таптық. Біз оқыған кездегі студенттердің 
ішінде әскерден келгендері, біз сияқты 
жұмыс істеп есейіп оқығандары, мектепті 
жаңа бітірген жастары да бар. Ол тек біздің 
курста ғана емес еді. Бізден бұрын оқып, 
2-3-4-курстарда жүрген балалар ішінде 
де сондайлар к�п-ті. Солардың ең үлкені 
– Иманбек Ұйықбаев болатын. Кейін 
үйленген жолдасы Фатима Мұсабекова 
– барлығы 4-курста оқиды. Салт кезінде 
жатақханада Hмеди Хасенов,  Асқат 
Hбілқаевтармен бірге тұрды. Hмедиге барып 
жүріп танысып, сыйласып кеттік. Кейін 
үйленген кезде де, одан кейінгі �мірімізде 
де сыйластығымыз үзілген жоқ. Jте жақсы 
оқыған, Сталин атындағы шәкіртақы алған, 
екі тілге бірдей жүйрік, пиғылы, ниеті таза 
Имекең бәріміздің үлкен ағамыз сияқты 
еді. Hмеди Хасеновпен мені жерлесім, тарих 
факультетінің студенті Мәдіхан Hбсаматов 
таныстырды. Бұрын Мәдіханды �зі іздеп 
келіп танысыпты. Негізі жаңарқалық екенін 
айтыпты. Мен олардың аталарын білем. 
Сайдалы ішінде Мінәсіп, Тұтқыш деген бай 
адамдар болған. Ақтауды мекендеген. Бай-
ларды тәркілеу кезінде балалары қуғынға 
ұшыраған. Содан әкесі Хасен Жамбыл 
облысы, Мерке ауданына қоныс аударып, 
сонда қалып қойған. Hмеди елді к�рмеген, 
сол жақтан оқуға келген. Жаңарқа дегенді 
естіп іш тартып, Мәдіханды �зі іздеп келіпті. 
Аталарының ж�нін мен біліп айтқаннан 
кейін бе, Hмеди мені тіпті жақын тартып, 
дос боп кеттік. Ол 3-курста оқитын. Жас 
м�лшеріміз шамалас. Содан арамыз үзілген 
жоқ. 

Студент кезімізде екеуміз бірдей киініп, 
бірге қыдыратынбыз. Қатар үйлендік, бала-
шағамыз араласты. Hмеди оқу бітірген кезде 
әке-шешесі елге к�шті. Қазыкен деген 
ағасы да елге барып, сол жақта үйленіп, 
балалы-шағалы болды. Студенттік доста-
рым ның бірі – Мұқаш Сәрсекеев еді. Ол 
да Hмедимен бірге оқыды. Онымен және 
Бердібек пен мен әдебиет үйірмесінде таныс-
тым. Мұқаш та сталиндік шәкіртақы алып 
оқыған, үздік студенттің бірі болды. Инсти-
туттан кейін аспирантурада оқыды. Hдеби 
сынға к�п араласты. 50-жылдардың бас 
кезінде партияның идеология саласындағы 
режимі тұсындағы сыншылардың ішінде 
оның есімі б�лек тұратын. Екі тілде бірдей, 
әпербақандау, сынға едәуір үлес қосты. 
Ол үшін мен Мұқашты кінәламаймын. 

қымбат. Бұлармен 
ылғи жатақханада 
бірге жаттым, қара 

нанды б�ліп жедік. 
Осылардың әр қай-

сысы ж�нінде жазып та жүрмін. Hсіресе, 
Айқын екеуіміз әдебиеттің бір жанрында 
(сында) бірге жұмыс істеп, институттан 
кейінгі қызметімізді «Hдебиет және искус-
ство» (қазіргі «Жұлдыз») журналында бірге 
бас тап, алғашқы оқулықтарымызды бірге 
жазып, әбден туысып кетіп едік. Талантты 
жігіт еді. Тағдыр оған ұзақ �мір бермеді. 
Докторлық диссертациясын аяқтап, моно-
графиясын басуға дайындап қойған жерінде 
кенет апатқа ұшырады. Нығмет пен Hнуар 
да жақсы жазушы, жақсы ғалым болып 
шықты. Осылардың қатарында әдебиет 
майданындағы қызметімізді бірге бастаған 
Баламер Сахариев, Мыңбай Рашев сияқты 
жігіттер де болды. Менің �зіммен бірге 
оқыған студенттер ішінен де кейін үлкен 
ғалымдар шықты. Hйтім Hбдрахманов, 
Телқожа Жанұзақов, Есет Жұбанов, Оқас 
Нақысбековтер қазақ тіл білімі ғылымын 
ілгерілетуге үлкен үлес қосқан ғылым док-
торлары болды. Тарихшы, жерлес Мәдіхан 
Hбсаматовпен де студенттік күндерімізді, 
бозбалалық �мірімізді де бірге �ткіздік. 
Hлия мен Дәлеш бірге оқыған достар еді. 
Солармен жарасқан жұбымыз �мірімізге 
азық болды. Мәдіхан оқуын менен бір жыл 
бұрын бітіріп, Дәлешті алып елге кеткенше, 
арамыз үзілген жоқ. Жаңарқалық жерлес-
тер ішінен Тау-кен институтында оқыған 
Серік Қорабаев пен Рамазан Сәлімбаевтың 
достық к�ңілдерін де зор бағалаймын. 
Олармен де сырлас, адал дос болдық. Ойын-
тойлардағы бас қосуымыз да бірге болатын. 
Тұрмыстың қиыншылықтарына қарамай, 
бізді алға сүйреген, рухани тіршілігімізге 
азық болған осы достардың ықылас-
пейілі мен Алматының рухани �мірі еді. 
Қаламен таныса бастадық. Театрларға жиі 
барамыз. Мен жас кезімде театрқұмар едім. 
Қарағанды театрының спектакльдерінен 
қалмайтынмын. Елден әлдеқалай қалаға 
келе қалсам, кешке міндетті түрде театрға 
баратынмын. Соның арқасында Қарағанды 
театрының к�п артистерін таныдым. Онда 
соғыстың соңғы жылдары Айтуған Салықов 
деген жолдасым істеді. Соған да еріп ба-
ратынмын. Алматы театрының, әсіресе, 
драма театрының спектакльдерін түгелге 
жуық к�рдім. Оның кейбірін Қарағанды 
театрында к�ргендеріммен салыстырам. 
М.Hуезовті, С.Мұқановты, Ғ.Мұстафинді 
опера театрында бірінші рет кездестірдім. 
1947 жылы күзде жас жазушылардың 
республикалық бірінші кеңесі �тті. 

Балалар мен жас�спірімдер театрында 
�ткен осы бір жиынға ересек студенттер-
ге еріп барып тыңдадым. Жаңа жазып, 
к�зге түсе бастаған біраз жастарды к�рдім. 
ҚазМУ-да �ткен Мұхтар Hуезовпен, 
ҚазПИ-де �ткен Сәбит Мұқановпен 
кезде су лерге қатыстым (олар жайлы бұ-
рынғы естеліктерімде жазғам). 1948 жылы 
күзде КазПИ-дің ашылғанына 20 жыл 
толуына арналған Қазақстанның ақын-
жазушыларымен үлкен кездесу �тті. Оған 
сол кездегі Жазушылар одағы басқар-
масының т�рағасы Сәбит  Мұқанов 
бастаған ақын-жазушылардың үлкен тобы 
қатысты. Оны ұйымдастырушылардың 
ішінде �зім де болдым. Шақыру билеттерін 
ж а з у ш ы л а р д ы ң  ү й л е р і н е  а п а р ы п 
таратқанбыз. ҚазПИ-де оқыған ақын-
жазушылардың жинағын шығарамыз деп, 
олардан шығармалар алғанбыз. Бұл жинақ, 
бірақ, шықпай қалды. Біз, студенттер, 

институтта сабақ беріп жүрді. Қайнекей 
үйірмеде әдебиетпен шұғылданатын 
студенттердің шығармаларын оқытып 
талқылаумен бірге, ақын-жазушылардың 
ж а ң а  ш ы қ қ а н  к і т а п т а р ы н а  п і к і р 
ұйымдастыратын. Hрқайсымыз оқыған 
к і т а п т а р ы м ы з  ж а й л ы  а й т ы п ,  к е й і н 
үйірмеде баяндама жасайтынбыз. Тәуір 
баяндамалар баспас�зге ұсынылатын. 
Менің алғашқы мақалам 1948 жылы 
«Социалистік Қазақстанда» жарияланды. 
Ол кезде мен небәрі 2-курста едім. ҚазПИ-
дің сол кездегі әдебиетші студентерімен 
танысып, араласа бастадым. Жоғарыда 
айтылған ақын-жазушылармен кездесуді 
де осы үйірме мүшелері ұйымдастырды. Тіл 
үйірмесі де студенттерге ғылыми тақырып 
беріп, баяндамалар жасатты. Мен оған 
да қатыстым. Соның арқасында студент 
кезімде М.Балақаевтың «Емле с�здігі» 
ж�нінде («Ленишіл жас»), мектеп грамма-
тикасы оқулықтарындағы қайшылықты 
пікірлер туралы («Социалистік Қазақстан») 
мақалалар шығардым. Ойын-сауық сала-
сында драма, домбыра үйірмелері жемісті 
жұмыс істеді. 

Белгілі театр қайраткері, режиссер 
Асқар Тоқпанов бізге «Мәнерлеп оқу» де-
ген сабақ жүргізді. Сонымен бірге ол драма 
үйірмесін ұйымдастырып, М.Hуезовтің 
«Абай» пьесасы сияқты кесек туындыны 
студенттер сахнасына шығарды. Домбыра 
үйірмесін ұйымдастырған Құрманғазы 
оркестрінің қызметкері Елемесов те жастар-
ды �нердің осы түріне баулуда едәуір еңбек 
жасады. Осылардың бәрі студенттердің 
рухани �суіне жәрдем ететін шаралар 
еді. Соны біз толығымен пайдалануға 
тырыстық. Соғыс кезінде білімнен қол үзіп 
қалған біздің ұрпақта «білсем», «к�рсем» де-
ген талап күшті болатын. Менің есейіңкіреп 
қалғанымды медеу тұтты ма, білмеймін, фа-
культет басшылығы мені бірден қоғамдық 
жұмысқа тартты. Старостамыз Бақи 
денсаулығы болмай, сырттай оқуға келісіп, 
оқуды тастап кетті. Старосталықты маған 
ұсынып еді, мен келіспеген соң Hйтімді 
қойды. Оның есесіне маған факультеттің 
студенттік кәсіподақ бюросын басқаруды 
ұсынды. Алғашқы жылым ғой, сабағыма 
зияны тиер деп қашқақтап едім, Hмеди 
«бол, болға» салып к�ндірді. Оның да себебі 
бар екен. Студенттерге берілетін жәрдем, 
киім-кешекке, қосымша тамаққа берілетін 
карточка кәсіподақ арқылы б�лінеді екен. 
Hмедидің мені зорлап к�ндіріп жүргенінің 
себебі осында болып шықты. Бірақ та 
карточка жүйесі тарап, біз оны пайда-
лана алмадық. Кәсіподақ студенттердің 
демалуына жолдама да береді екен. Бір-
екі рет соны пайдаланудың сәті түсті. 
Қысқы демалыста (1948 жылдың ақпан 
айы) Hйтім екеуміз тәуір оқитын студент-
тер қатарында Қарғалы демалыс үйіне 
бардық. 12 күндей болдық. Карточка жүйесі 
жойылған кез. Дегенмен тамақ �лшеулі. 
Барған күннің ертеңіне Hйтім: «Серік, мен 
қайтам-ау деймін. Мынаның тамағына 
тоймай жүрмін. Одан үйде тоя жеген наным 
жақсы» деді. Hйтімнің тамақ ішу салты-
мен мен таныспын. Ол таңертең екі литр 
сүт алады да, оны пісіріп, ішіне бір б�лке 
нанды турап, тойып алады. Басқа тамақ та 
шамалы. Сонымен күні бойы жүреді. Мен: 
«Шыда, ертең түскі тамақ кезінде қосымша 
тамақ сұрап к�рейік» дедім. Jзі сұрауға 
ұялады. Түскі тамақ кезінде тамақ тасушы 
қыздан: «Сіздерден қосымша тамақ сұрауға 
бола ма?» деп сұрадым. «Болады. Екінші 
жоқ, біріншіні қанша ішсеңіз де еркіңізде». 
«Ой, рахмет! Бізге сол да жарайды». Осы-
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Кеңестік дәуір кезеңде Наурыз мейрамы 
туралы терең зерттеу жүргізген этнограф 
Ж.Кармышева болды. Ғалым сол кезде ғылыми 
әдебиеттегі және қазақ фольклорындағы 
�леңдерді, этнографтар жинаған материалдар-
дың едәуір б�лігін қарастырып, талдап, 
қазақтың бұл мерекесінің ерекшелігіне на-
зар аударады. Ж.Кармышеваның пікірінше, 
қазақтың Наурызы Орта Азияның кәсібі 
нег із інен ег іншілік  болып табылатын 
халықтардың Наурызды тойлау дәстүрлерінен 
�згеше, онда  байырғы далалық дәстүр 
белгілері басым. Нақты айғақтар келтіре оты-
рып, қазақ Наурыз тамыры �те тереңде жатқан 
мейрам екен деген қорытындыға келеміз. 
Нау рыз туралы ана тілімізде алғашқы ғылыми 
мақалалар жазғандардың бірі Т.Jмірзақов пен 
О.Ислямов бұл мерекенің �те к�неден келе 
жатқанына күмәнданбайды. Белгілі этнограф 
А.Тоқтабай шығыстанушы ғалымдардың На-
урыз мейрамын б.э.б. VІ ғ. �мір сүрген Зоро-
астр /Заратуштра/ жасаған деген пікірін алға 
тартады. Зерттеуші бір қазақ шежіресінде Нау-
рыздың Алашпен замандас екенін к�рсеткен. 

«Қазақ  жерінде Наурыз қай кезден ба-
сталады» деген сұраққа жауап іздеуде 
бағдар беретіндей кейбір археологиялық 
материалдарға назар аудару керек. 1977 ж. био-
логия ғылымының докторы П.Мариковский 
Қазақстан жеріндегі к�не астрономиялық 
құрылыстар атты зерттеуді жария еткен бо-
латын. Ол Алматы облысы және Орталық 
Қазақстанда тапқан тас құрылыстарға 
геологиялық буссоль және теодолитпен 
�лшемдер жүргізгенде оларда т�рт бағытта 
жасалған белгілердің бірі дәлме-дәл 21 на-
урыз күні (күн тоғысы) Күннің шығатын 
бағытын к�рсететінін, қалғандары күзгі 
теңесуге, яғни 21 қыркүйектегі, үшіншісі 21 
маусымдағы, т�ртіншісі 21 желтоқсандағы 
Күн шығу бағыттарын белгілеп тұрғанын 
анықтады. Зерттеушінің пікірінше, бұлар 
астрономиялық құрылыстар және б.э.б. VІІ-
VІ ғғ. мен б.э. V ғ. аралығында салынған. 

К Ө Ң І Л А Ш А Р

Hрі сусын, әрі дәрі, 
Емге ішеді жас пен кәрі. 
Малдың сүті, елдің құты, 
Деп бағалар жұрттың бәрі . 

(Қымыз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Dзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 
Н.ҚҰМАР

Сап-сары әңгелек,
Hңгелек – ән б�лек. 
Жатпайды, тұрмайды
Домалап, д�ңгелеп.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Арктика мен Антарктиканың мәңгілік 
мұзынан басқа жер шарының кез келген 
жерінен кездесетін к�ндімпаз жәндік – �р-
мекшілер. Fрмекшінің 30 мыңға жуық түрі 
бар. Солардың бірі – су �рмекшісі. 

Су �рмекшісі – ғажап жәндік. Jрмекші 
тұқымдастардың әлемдегі суда тіршілік 
ететін түрі – тек осы су �рмекшісі. Су 
�рмекшісі суда �сіп дамып, сонда �мірін 
�ткізеді. Бұл әрекеттеріне қарап оны 
құрлық жәндігі деудің �зі ойландырады. 

Алайда оның құрлық жәндігі екендігіне күмән келтіруге бол-
майды. Су �рмекшісінде �рмекшіге тән белгілердің барлығы бар. 
Сонда су �рмекшісі суда қалай тіршілік етеді?

Ауамен тыныс алуға су бетіне к�терілген су �рмекшісі 
суға сүңгу үшін дайындала бастайды. Ол аяқтарымен �рмек 
сүйелдерін тез-тез үйкелейді, сонда одан қоймалжың зат б�лініп 
шығады. Сол қоймалжың затқа табанын малып алады. Соңынан 
ол маймен құрсағын сылайды. Осындай әрекеттерден кейін 
артқы аяқтарымен ескекше есіп, басын т�мен салып жіберіп, 
су тереңіне сүңгиді. Бұл кезде �рмекшінің қоңырқай түсі сынап 
тамшылары тәрізді ауа к�піршіктерінің әсерінен күмісше жыл-
тырайды, сондықтан су �рмекшіні күмісше �рмекші деп атауға 
болады. Су �рмекшісі бұл құбылысты тынымсыз қайталайды. Ол 
таза ауа үлесімен осылай тыныс алады. 

Су �рмекшілері су астынан �здеріне ұя даярлап алады. 
Бұл ұяларын жібек тәрізді тұтас пластмассадан жасайды. Оны 
�рмек жібімен су �сімдігі сабағына байлап тастайды да, тұтас 
пластмассаға ауа толтыра бастайды. Оған ауа толтырған кезде 
су �рмекшісінің ауа күмбезді ұясы да әзір болады. Сонымен су 
�рмекшісі осы ауа күмбезінде тіршілігін жалғастыра береді. 

Мемлекет мәртебесі бар әлемдегі ең 
шағын арал – Полинезиядағы Питкэрн 
аралы. Сонымен бірге 67 адамнан яғни 9 от-
басыдан тұратын бұл арал дүниедегі ең саны 
аз мемлекет болып табылады. Оның аумағы 
4 шаршы шақырымға жуық (400 гектар).

Питкэрн аралы – Ұлыбританияның 
Тынық мұхиттағы бірден-бір теңіздік 
иелігі, 1767 жылдың жазында Филипп 
Картерет ашқан Питкэрн аралдары 5 арал-
дан тұрады. Бұл аралдың мемлекеттік туы 
1984 жылдың к�ктемінде бекітілген. 

Басқару формасы – конституциялық монархия. Жергілікті 
басқару органы – бір палаталы арал кеңесі. 10 адамнан тұратын 
кеңестің 5 адамы сайланып отырса, қалған бесеуі тағайындалып 
отырады. Jкілеттік мерзімі – 1 жыл. Питкэрннің астанасы әрі 
оның жалғыз қалашығы – Адамстаун.  

Суретші табиғат ортасында, колхоз-
да, заводта – қайда жүрсін мейлі к�зі 
к�ріп, к�ңілге түйген әсем к�ріністі қағазға 
түсіргенше асығады. К�ңілге ұнаған с�з 
бен ой-пікірді қойын дәптеріне жазып ала-
тын жазушы сияқты суретші де назарына 
іліккен к�ріністі жеке параққа не альбомға 
салып алады. Мұндай к�ріністі к�збе-к�з 
бейнелеуді суреттеме дейді.

Суретші саяхаттан оралғанда біз к�рме-
ген �лкенің табиғатын, қалаларын, адам-
дарын бейнелейтін к�птеген суреттемелер әкеледі. Бізден тіптен 
алыста, сонау терістік қиырда Исландия жатыр. Біз ол �лкені біліп 
жарымаймыз, ал суретші О.Веревскийдің суреттемелеріне үңілсек, 
оның қатыгез табиғатын, адамдары мен олардың әдет-ғұрпын, 
сырттағы жел мен сызды �ткізбес үшін қатырма темірмен қаптап 
қойған Рейкьявик үйлерін к�збен к�ріп тұрғандай әсер аламыз. 

Исландияда ешқашан күн ашық тұрмайды, сондықтан да 
халқы ашық бояуларды айрықша жақсы к�реді. Ондағы шуаққа 
малынып тұрғандай жарқырап тұрған сарғыш үйлерді к�ргенде, 
к�к жүзін торлап алған сұрғылт бұлттарды тіпті абайламай да 
қаласың. 

Суретші Исландия балаларын ерекше сүйінішпен бей-
нелеген. Олар тез ер жетіп, оң мен солын ерте таниды. 
«Болашақ теңізшілерді еркелетуге, мәпелеуге болмайды» дейді 
исландиялықтар. Суретшілердің мұндай суреттемелері бейта-
ныс елдер мен бейтаныс халықтардың �мірін жетік білуге к�п 
жәрдемін тигізеді. 

Сүңгуір өрмекші

Басқару формасы қандай?«Барыс» олжалы болды Шымбұлақтағы жарыс

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

Суреттеме

ҚЫЛҚАЛАМ

ДҮБІРЛІ ДОДА

Аталған к�не құрылыстарды тұрғызғандар 
дәлме-дәл 21 наурыз күні (күн тоғысы) Күннің 
шығатын бағытын к�рсетіп белгілегеніне 
қарағанда олар жыл басы Наурыз мейрамы 
екенін білдіріп отыр. Қазақстан тарихына 
қатысты ортағасырлық деректерде Наурыз 
мерекесінің тойлануы туралы мәліметтерді 
кездестіре алмадық. Алайда сол деректерде 
тікелей болмаса да жанама түрінде Наурыз 
мейрамы болғанын айғақтайтын дәлелдер 
барына назар аударғымыз келіп отыр.  Бұған 
Жошы ұрпағы ішінде Наурыз есімді ұл мен 
қыздың, Дешті-Қыпшақ ханы Hбілқайырдың 
бір ұлының аты Наурызахмед,  Едіге бектің ұлы 
Наурызбек аталуы айғақ бола алады. 

Майор К.Миллердің Жоңғарияға барған 
сапарының күнделігінде 1742 жылдың 16 
қыркүйек күні Үйсіннің батыры, һәм биі 
Наурызбайдың аталуы, 1763 жылғы 13 
қыркүйектегі Абылай сұлтанның хатында 
Наурыз бай есімді қазақтың к�рсетілуі, Нұралы 
мен Ералы хандардың хаттарында қызметкері 
ретінде Наурыз есімді азаматтың, тарихи де-
ректерде Кіші жүздегі старшина Наурызәлі, 

Бұқар жырау (1668-1781) шығармасында 
шапырашты Наурызбайдың аталуы, басқа да 
осындай тектес есімдердің болуы – Наурыз 
мейрамының сол кезде барының бір дәлелдері. 
Наурыз деп әдетте сол мейрам күні туылған 
перзенттерді атаған. 

ХVІІІ ғ. Наурыздың болғанын қоштайтын 
тағы бір ақпарды Мәшһүр-Жүсіп К�пейұлынан 
(1858-1931) табамыз: «Орысқа қарамай тұрған 
күнінде қазақтың наурыздамасында болған 
той, мереке қызығы Бұқар мен Қоқанда 
да болмаған!» деп с�йлейді. Қайда атақты 
асқан бай болса, наурыздаманы сол байға 
қылдырады екен. Үйсін Т�ле билердің за-
манында наурыздаманың қадір-құны астан, 
тойдан ілгері болады екен». Ал Т�ле бидің 
�мір сүрген кезеңі қытай мен орыс деректері 
негізінде 1675-1760 жж. болып тұр.

Наурыздың ХVІІІ ғ. атап �туінің тағы бір 
айғағы ретінде Шақшақ Жәнібектің қызы әкесі 
дүние салғанда (1751 ж.) айтқан  жоқтауы  бола  
алады.  Бұл жоқтау 1925 ж. «Таң» журналының 
№4 және М.Hуезовтың 1927 ж. басылып, 
кеңестік билік тыйым салған «Hдебиет  тари-
хы» атты кітабында келтіріледі:

Астанадағы «Барыс Арена» мұз айды-
нында шайбалы хоккейден елордалық 
«Барыс» пен Нижний Новгород 
қаласының «Торпедо» клубтары 
жолықты. 10 мыңнан астам к�рермен 
тамашалаған матч аса шиеленісті 
болды. Себебі бұл Гагарин кубогының 
плей-офф сериясына шығу үшін тама-
ша мүмкіндік еді. 

Аса жауапты жетінші матч жылдам 
голмен ерекшеленді. Алғашқы минутта 
Диц айдын иелерін алға шығарды. Бірақ 
алғашқы үзіліске дейін «Торпедо» есепті 
теңестіріп тастады. Екінші кезеңде де 
командалар бір шайбадан салып шықты. 
Фрэтиннің голына қонақтар Семиннің 
шайбасымен жауап қатты. Матчтың 
ғана емес, 7 матчтық серияның тағдыры 

үшінші кезеңде шешілді. Диц дубль ав-
торы атанып, «Барыстың» үшінші шай-
басын соққан. Қорытынды есеп – 3:2. 
Осылайша елордалық «Барыс» Гагарин 
кубогінің ширек финалына жолдама 
алды.

Сериядағы алғашқы алты ойыннан 
кейін есеп 3:3 болып тұрған еді. Жалпы 
есепте елордалық клуб 4:3 есебімен алға 
щықты. Гагарин кубогінің плей-офф 
финалына шығу үшін 4 рет жеңіске жету 
керек. 

Алдағы уақытта «Барыс» жартылай 
финалда Омбының «Авангард» команда-
сымен мұз айдынында жолығады. Алды-
мен 14 наурызда «Барыс» қарсыласын �з 
алаңында қабылдаса, ал 16 наурызда сырт 
алаңда «Авангардпен» матч �ткізбек. 

Шымбұлақта БАҚ саласында қызмет 
ететін журналистер арасында шаңғы 
жарысынан алғашқы сайыс �ткізілді. 
«Шымбұлақпен» бірлесіп SCIJ Kazakhstan 
атты журналистердің шаңғышылар клубы, 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі және 
Қазақстанның Халық банкі ұйымдастырған 
шараға 31 қаламгер қатысты. 

Жарыс барсында жолдың қиындығына бай-
ланысты к�птеген қаламгерлер құлап-сүрініп 
жатты. Дегенмен де 21 журналист мәреге жетті. 
Ерлер арасында Андрей Кукушкин («Информ-
ресурс» агенттігінен) жеңімпаз атанды. Екінші 
орынды Егор Ильин (Prosport.kz сайты) иелен-
се, алғашқы үштікке  Павел Михеев («Литер» 
газеті) ілікті. Ал әйелдер арасында Анастасия 

Наумецкая (Тәуелсіз журналист) бас жүлдені 
еншілесе, Александра Гузева (Raknagore.kz 
интернет- журнал) екінші орыннан к�рінді. 
«МК в Казахстане» атты газеттің қызметкері 
Алексей Мальченко ең табанды журналист 
аталымы бойынша марапатталды. Оның тау 
шаңғысымен айналысқанына бар болғаны 3 
ай болыпты. Осыншама аз уақытқа қарамастан 
А.Мальченко мәреге жете білді әрі ең соңғы 
нәтижені к�рсетпеді. Massaget.kz сайтының 
бас редакторы Ербол Молдажанов «Жеңіске 
жігерлі» деген аталым бойынша марапатқа ие 
болды.  

Жыл сайын әлемде БАҚ �кілдері арасында 
шаңғы жарысынан дәстүрлі сайыстар �ткізіліп 
келеді. Алғашқы сайыс француздың Мерибеле 
қаласында 1955 жылы ұйымдастырылды. 

«Айналайын, әке-кем!
Неге бердің кедейге?
Қанша ақылды десең де
Кедейді кедей демей ме? 
Байға берсең әке-кем!
Қазысы қарыс айғырды,
Сүбесі сүйем қошқарды,
Ұлыс күні соймас па ем?
Тама сорлы тоймас па ең? 
Жұп шырақ жағып қоймас па ем?
Орыс деректерінде, біздің білуімізше, 

қазақтың жыл басы наурызда екені, наурыз 
айындағы күн мен түннің теңелген уақыт 
екені  туралы алғаш мәлімет 1820 жылғы «Си-
бирский вестник» атты журналда басылған 
Г.Спасскийдің «Киргиз-кайсаки Большой, 
Средней и Малой орды» атты еңбегінде 
беріледі: «год называют урус (улыс болса ке-
рек- М.Қ., А.Н.) и начинают его с равноденс т-
вия, бывающего в марте».

1896 ж. баспа бетінде жарық к�рген 
А.А.Диваевтың «Месяца по киргизскому 
стилю с обозначением народных примет» 
атты мақаласында қазақтардың  наурызды  
мерекелейтіні  к�рсетіледі: «... следует наурыз, 
т.е. первый день марта; с половины этого меся-
ца начинается новый год, который почитается  
киргизским и мусульманским населением и 
празднуется».

Наурыз туралы құнды мәліметтерді 
Мәшһүр-Жүсіп К�пейұлы (1858-1931) жа-
зып қалдырды. «Қазақтың қазақ болғанда, 
�зіне арналған, сыбағасына тиген жалғыз 
мейрамы – наурыздама. Ол күні қожаларға 
оқытатұғын наурызға арналған кітап болады. 
Наурыз жайын ұқтыратұғын  ол кітаптың 
атын «Салдама» дейді. Ол күнде тілі орамды, 
с�зге шешен шалдардың батасы болады. Қожа 
кітап оқығанда, шалдар бата қылғанда, жұрт 
жылап, шулап: «Амин!» деп отырады. Сонан 
соң олардың айтқаны айтқандай келіп халық, 
жұрт ілгері басып, малы да �сіп, басы да �сіп 
берекелі болады.

Мал сойып, наурыздама қылуға шама-
сы келмейтін кедейлер жалғыз қой сойса 
да, наурыз күні бір қазан к�жеге салып: 
«Ауылға татырамыз!» деп, басын сақтап 
қояды. Байлардың бәйбішелері ірімшік пен 
майдан жасап, қарын-қарын жент сақтайды. 
Қыстыкүні: «Бұл жентіңізді қашан бастай-
мыз, бізге қашан бастайсыз, бізге қашан 

татырасыз? деушіге: «Шырақтарым, әлі 
Самарқанның к�к тасы жібігенде, бұл жент 
те �зі  балқып, босайды. Сонда бастаймын! 
Осы күнде қайыршақтай қап-қатты пышақ 
�те ме?» деуші еді. Міне, мен осы жентті жа-
сатып, дәл наурыз деген күні бастатып к�рген 
кісімін. ... Біздің қазақта: Ұлыстың ұлы күні 
Наурыз». 

«Елді, жұртты оңға бастаймын! Ілгері 
басу ына, мал басы �суіне тілеулес бола-
мын!» деушілер ... осы Наурызды құрметтеп: 
«Ұлыстың ұлы күні»  атандырып, той тамаша 
қылдыруға тырысуы керек».

«Қазақ» газетінің 1913 ж. шығарылымында 
Наурыз деген мақала бар. Онда Наурыз – 
қазақша жыл басы делінген. Осымен қатар 
қазақ даласында наурыздың осы айдың әртүрлі 
күні тойланатыны туралы аңғаруға болады: 
«Бұл кезде ол ғұрып қазақ арасында қалып 
бара жатқан секілді, наурыздың қай айда, 
қай күні болуы хақында әртүрлі с�йленеді. 
Біреулер наурыз марттың бірінде, екіншілер 
тоғызында келеді деседі». «Қазақ» газетінің 
1915 ж. шығарылымындағы «Оренбург 9 
март» деген тақырыппен берілген мақала 
«Бүгін жыл басы наурыз» деп басталып аяғы 
«Наурыз бен құттықтап, жаңа жыл жайлы бо-
луын тілейміз» деген жолдармен аяқталады. 
Ал 1925 ж. басылған «Еңбекші қазақ» газетінің 
22 наурызда шыққан санында бірінші бетте 
құттықтау берілген. 

Наурыз туралы құнды мәліметтерді 1927 
ж. М.Hуезовтың кітабынан табамыз. Онда 
құшақтасып к�рісумен, жақсы тілектер айту-
мен, қазан к�теріп арнайы тамақ беруден басқа 
деректерде айтыла қоймайтын мына рәсімдер 
айтылды: «Жұп шырақ жағу, кетік аяқ, кетік 
ш�міш сындыру, к�ріскенде: «Таза бақ, кел» 
деп, «К�ш қайрақан, к�ш» деп  аластау – 
барлығы да сол заманның тілегі. Ескіліктің ізін 
сақтаған, ескі күнде аман болып, бүтін болып 
қалмай, сынып, жарылып қазаға ұшыраған 
нәрселер болса, оның бәрін де ескі күннің 
сарқыты қалуы мүмкін. Онда иесіне арнаған 
жаманшылық с�з сақталып қалуы лайық. 
Сондықтан кетік ыдыстар сындырылады. ... 
Бұлардан басқа т�рт к�з итті �лтіру, моғал  
ошақ қазу болған». Мұндағы материалдар 
қазақтың Наурыз мейрамында атқарылатын 
рәсімдер қатарын толықтырады.

Қазақтың Наурыз мейрамы туралы құнды 
мәліметтер орта ғасырлардан бастап ХХ ғ. 
ортасына дейін кездеседі. Олардың қата рына 
шығыс деректерімен қатар Ресей зерттеу-
шілерінің еңбектері, археологиялық жариялы-
нымдар мен этнографтар жинаған материал-
дар, қазақ зиялыларының жазбалары жатады. 
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