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Мақала авторы – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
құрмет тұтар қаламгеріміз Бексұлтан Нұржекеұлы «Түңілмеске тілек бар ма?» 
деп, баршамызға сұрау тастап, өзінің ойтолғағында жүрген, бүгінгі әліпби, емле 
мәселесін ақтарыла айтқан екен. Ана тұстан, мына тұстан батыра айтқан жерлері 
де жоқ емес. Олай айтпаса, ойды ой қозғаушы ма еді?

Қаратау мен Алатаудың түйіскен 
тұсында орналасқан Шұбайқызыл 
шоқысында жылдағы дәстүрге 
сай «Ақсу-Жабағылы алауы, 
Шұбайқызыл жалауы!»  аты 
қызғалдақтар фестивалі басталды.     
Түркістан облысы Түлкібас ауданы 
Шұбайқызыл шоқысы – еліміздің 
«Қызыл кітабына» енгізілген Грейг 
қызғалдағы ең көп өсетін аумақ. 
Бұл қызғалдақтар Қазығұрт, 
Төлеби, Бәйдібек өңірлеріндегі 
таулы аумақтарда кездеседі. Жы-
лына бір рет, небәрі  10-15 күн ғана 
гүлдейді. Тіршілік жаңарған шақта 
15-20 гектардай жерді алып жатқан 
алқап қызыл кілемге оранғандай 
әсем түрге енеді.

болар. Шәкірт есінде мектеп кезеңі 
алғашқы қоңырау, алғашқы ұстаз, 
алғашқы кітап, әліппемен қоштасу, 
соңғы қоңырау дегендермен есте 
қалмай ма?

Екінші. Елбасымыз бағдар беріп, 
бағыт к�рсеткен үштілділікті, әрине, 
бәріміз де қолдаймыз. �йткені жаңа 
технологиядағы әлемдік ақпараттың 
к�шбасшысы ағылшын тілі екені 
белгілі. Сондықтан ағылшын тілін 
үйренуді жеделдете қолға алу �зекті 
мәселеге айналып отыр.  Заман 
ағымы сондай. Алайда үштілділік 
бағдарламасын жүзеге асыруда қи-
ғаштықтар орын алып бара жатқан 
жоқ па деген күдігімізді де жасыра 
алмаймыз. Бес-алты жасар баланың 
тілдік санасында ана тілінің құрылым 
жүйесі жеткілікті орнықпай жа-
тып, шет тілін үйрету мен оқытудың 
нәтижесі қалай болмақ? Бұл тұста да 
ойымыз б�тен емес. 

Ақиқатында, бір жағынан, тіл 
субъектіде �мір сүреді. Субъекті деп 
отырғанымыз – халық, ұлт, мына 
Сіз бен Біз.Екінші жағынан, жаңағы 
субъектілердің �зі тілде �мір сүреді. 
Мысалы, анамның тілі менде �мір 
сүреді, мен анамның тілінде �мір 

бағдарламасы аясындағы туған жерді 
түлету, туризм мен тарихи орындарды 
насихаттау бағытындағы міндеттер-
ді орындау. Ендеше сұлулықтың 
символындай қызғалдақтарымыз 
мәңгі құлпырып, Түркістан облы-
сы гүлдене берсін! – деді Мәлік 

Нұржанұлы. Ал танымал жазушы 
«Алаш» сый лы ғының иегері Марха-
бат Байғұт Шұбайқызыл шоқысын 
сақтап, оны ерекше қорғауға алу 
керектігін айтты. Жұртшылыққа 
гүлді жұлмау керектігін ескертті.

 Дәстүрлі шара барысында «Шұ-

бай қызыл – Қызғалдақтың Ота-
ны» театр ландырылған қойылымы 
мен «Шұбай қызыл Қызғалдағым» 
сазды-хореографиялық к�ріністері 
қойылды. 

 Фестиваль аясында «Шұрайлым, 
Шұбайқызылым» атты жас қалам-

герлер мен композиторлардың бай-
қауы жаңа форматта �ткізілді. Шара 
барысында аталмыш байқау лардың 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 
�тті.

Смайыл БАЗАРБАЙ

сүремін. Мен бұл жерде с�з ойна-
тып отырған жоқпын. Ал бес-алты 
жастан ағылшын тілінде сайрап 
�скен бала қай тілдің субъектісі? 
9рине, ағылшын тілінің. Олай бол-
са субъектінің санасында бес-алты 
жастан орнығып қалатын тіл де   – 
ағылшын тілі. Азды-к�пті ана тілін 
білгенімен, жүре келе ондай тілдік 
тұлғаның санасынан ұлтымыздың 
құндылықтары жоғалады. 

Бұл айтылғандарды білетін де, 
түсінетін де, жаны ауыратын, ара-
тұра болса да жанайқайын білдіріп 
дабыл қағып жүретін білімдар жан-
дар, �зіңіздей танымал тұлғалар жоқ 
емес, бар. Бары бар-ау, бірақ жалғыз-
жарым дауыс қанша жерге жетер 
дейміз. 

Ал жаңағы айтылған ұлттық құнды-
лықтар, Тұңғыш Президентіміз – 
 Елбасымыз айтқандай, дәстүріміздің, 
мәдениетіміздің коды. 9сіресе ана 
тіліміздің лексика-фразеологиялық, 
паремиологиялық қорындағы мәдени 
тілдік бірліктер – ұлтымыздың әлеуеті 
аса жоғары рухани құндылықтары.

Қазақтардың дәстүрлі мәдениеті 
материалдық игілікті жоққа шығар-
майды. Қайта ерінбей еңбек ет, мех-
натына, бейнетіне, маша қаты на-
шыда, сонда к�рген мехнатың – 
дәулет, машақатың – рақат, бейнетің 
зейнет болып қайтады дейді. 

(Жалғасы 4-бетте)

А в т о р д ы ң  а д р е с а т ы 
 А.Бай тұр сынұлы атындағы Тіл  бі лімі 
институтының директоры, профес-
сор Е.З.Қажыбек болға ны мен, қалам 
ұшынан шыққан с�з тілұстағандар-
дың, тіл ұстарт қан дардың барша-
сына қатысты екен. Сондық тан к�-
терген мәселеге, айтылған жайтқа, ри-
торикалық сұ рауға адресат �зі жауабын 
айтқан болатын. Дегенмен, біз де қарап 
отырмай, �з дегенімізше үн қосайық 
дедік.  Сонымен, хош дей отырып, 
ойтолғақта айтылғанның бәрі болмаса 
да, бірер мәселесі ж�нінде әр тұстан 
болса да айтарымызды қысқа қайырып 
айтсақ дедік.

Бірінші. «Дәстүрлі мәдениетімізге 
сіңісті  болған әліппе терминін 
 сауат ашу деп �згерте салудың �зі  – 
сауатсыздық» деп автордың ашына 
айтқан с�зін қоштамасқа әддіміз 
жоқ. �йткені әліппе шәкірттің 
қолына ұстаған тұңғыш кітабы қара 
танытқан, қадір тұтатын құралы ғой. 
Мектеп �мірінде әліппенің соңғы 
бетін жабуды әліппемен қоштасу де-
мей ме? Тәрбиелік мәні бар бұндай 
дәстүрді «сауат ашумен» қоштасу 
демек пе? Үйреншікті әліппемізге 
бұрынғы атауын қайтару орынды 

ТҮҢІЛМЕСКЕ ТІРЕКТІ 
ТІЛ ӘЛЕУЕТІНЕН ІЗДЕСЕК...

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ

ЖЕТІ ҚЫР

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ SHARA

Жазушылардың Одақтық екінші съезі менің өмірімде айрықша із 
қалдырды. Съездің Қазақстанның жазушылары ғана емес, тілектес 
жұртшылығы, оқырмандары тарапынан қызу қолдау тауып, белгілі бір 
шабытпен өткені есімде. Қазақстан басшылығы өзгеріп, 40-50-жылдардың 
шекарасындағы ұлтшылдық айыппен ұлттық интеллигенцияны қорқыту 
науқаны артта қалған кез. Елдің бәрі енді қалай болар екен деп елеңдейді. 
Съезге П.Пономаренконың қатысуынан, оның ұзақ сөз сөйлеуінен көпшілік 
күткен сұрақтарына жауап іздегендей еді. Ол арасында бір үзіліс жа-
сап алып, төрт сағат сөйледі. Қазақстандағы қоғамдық-әлеуметтік 
дамудың, партия саясатының мәселелеріне кең тоқталды. Әдеби-ғылыми 
жұртшылықтың көңіл күйін көтеруге, шығармашылық жағдайларын 
жақсарту мәселелеріне көңіл аударды. Бұрынғы басшылардың қағаздан 
бас алмай, жазылған мәтінді оқуынан ығыр болған жұртқа жаңа басшының 
еркін, қағазсыз сөйлеуі айрықша әсер етті. Ол ылғи Сталинді үлгі ете 
сөйлеуші еді. Н.Хрущев билікке келгенмен, жеке адамға табыну салты әлі 
сынала қоймаған кезде халыққа оның да ерекше әсері болды. Осыны пай-
даланып, жазушылар қауымы да ойларын ортаға ашық салды.  

(Жалғасы 11-бетте)

2018 жылдан бастап табиғаты-
мыз дың к�ркем сыйларының бірі 
қыз ғал дақты дәріптеп, кейінгі ұр-
паққа бар маңыздылығын жеткізу 
мақсатында «Ақсу-Жабағылы ала-
уы, Шұбайқызыл жалауы!» атты 
қ ы з  ғ а л д а қ т а р  ф е с т и в а  л і н  � т -
кізу Түркістан �ңірінде дәстүрге 
айналған.

А й т у л ы  ш а р а д а  а л ғ а ш  б о -
лып с�з алған Түркістан облысы 
әкімінің орынбасары Мәлік От-
арбаев жиылған жұртты биылғы 
қызғалдақ фестивалінің ашылуымен 
құттықтады.

–  Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н 
 Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты бағдарламалық мақаласында 
Қазақстан алма мен қызғалдақтың 
Отаны екенін айтты. Тіпті қызғалдақ 
Қазақ даласынан Еуропа елдеріне 
Ұлы Жібек жолы арқылы жетті деген 
дерек бар. Бұл – біз үшін мақтаныш 
әрі үлкен жауапкершілік. Бүгінгі 
іс-шараның мақсаты – қоршаған 
ортаны, соның ішінде қызғалдақты 
қорғауға шақыру, «Рухани жаңғыру» 

Азаматтың суреті



2 №17 (1482)
25 – 30 сәуір 
2019 жыл

ANA TILIЖ А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Шер-дастанның шырылы

Nur Otan партиясы үміткерін ұсынды

Үш биге арналған 
ескерткіш

Ұлттық кітапханада Оспан батырдың 120 жылдық мерейтойы аясында 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш», Абай, Махамбет 
сыйлықтарының лауреаты Ғалым Жайлыбайдың «Сұлубайдың әні» атты кітабының 
тұсаукесері өтті. Оны ақын, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, М.Мақатаев атындағы 
сыйлықтың иегері Жүрсін Ерман жүргізді. 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық Өнер академиясында белгілі жазушы, журна-
лист, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Шәрбану Бейсеновамен 
«Әулие аналар» атты әдеби кездесу кеші өтті. Жиынға зиялы қауым мен БАҚ 
өкілдері, оқу орнының оқытушылары мен студенттері қатысты. 

Жуырда Алматы қаласында Қазақстанның Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың  
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы аясында БҰҰ-ның 
6 тіліне аударылған қазіргі қазақ әдебиеті антологияларының, сондай-ақ 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы негізінде іске асып жатқан 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясын-
да  аударылған жаңа оқулықтардың таныстырылымы өтті. Аталған екі шараға 
Қазақстан Президенті Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі ұлттық комиссия хатшысы Аида 
Балаева қатысты. 

Елімізде 9 маусым күні өтетін Президент 
сайлауына байланысты үміткерлерді ұсыну 
шаралары бас тау алғаны белгілі. Сейсенбі 
күні мемлекетіміздің Тұңғыш Президенті, 
Nur Otan партиясының Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен партияның 
кезектен тыс ХІХ съезі өтіп, съезд 
делегаттарының бірауыздан қолдауымен 
 Президент сайлауына үміткер ретінде 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасы 
ұсынылды.

Биыл ұлы дала даналарының бірі Әйтеке би Бәйбекұлының 
375 жылдық мерейтойы. Бұл айтулы дата - ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің 2019-2021 жылдары өткізілетін  
мерейтойлар мен атаулы күндердің тізбесіне енгізілген. 
Аталған шараға байланысты ұлттың ұлы билері - Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке билерге орнатылған ескерткіштің сал-
танатты ашылуы болмақ.

Сахна т�ріне Қазақстанның халық 
жазушысы Қабдеш Жұмаділов, жазу-
шы Марал Ысқақбай, шығыстанушы, 
ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы 
9бсаттар қажы Дербісәлі, жазушы, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты Сәбит Досанов, жазушы-дра-
матург Ахметжан Ашири, Жазушы-
лар одағы басқармасының т�рағасы 
Ұлықбек Есдәулет, Бостандық аудандық 
ардагерлер кеңесінің т�рағасы Хамит 
Біржанов шығып, Ғалым Жайлыбайдың 
шығармашылығына тоқталып, кітаптың 
тұсаукесер рәсімін жасады.

Шыңжаң �лкесінің Тарбағатай 
аймағында дүниеге келген жазушы 
Қабдеш Жұмаділов бала кезде «Сұлу-
байдың әні», «Бүркітбайдың әні» секілді 
әндерді жаттап �скендерін, ол жақтағы 
к�рген-білгендері,  тарихтың сыр-
шежірелері талай кітапқа арқау болғанын 
тілге тиек етіп, автордың осы тақырыпқа 
барғанына сүйсініп, разылық білдірді. 
«Шыңжаң тақырыбы – бәрімізге ортақ 
тақырып, жазу керек, шығару керек» 
деп талантты ақын-жазушыларды осы 
бағытта қалам тербеуге шақырды.  

Қаламгер, «Бибі ана» қайырымдылық 
қорының президенті Бибігүл Иманғазина 
автордың шығармашылығы хақында 
жылы лебізін білдірсе, жазушы Сәбит 
Досанов «Ғалым Жайлыбай поэзия-
сы – қазақ әдебиетіндегі құбылыс» деп 
бағалады. Сондай-ақ Алматы қаласы 
әкімінің кеңесшісі Мамай Ахет, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Уәлихан Қалижан, 
жазушы Қуанышбай Құрманғалиев, «Ер 
Жәнібек» қоғамдық қорының президенті 
Жеңіс Түркия және т.б. с�з с�йлеп, ізгі 
тілектерін білдірді. Негізгі баяндаманы 
Қарағандыдан арнайы келген ақын Серік 
Ақсұңқарұлы жасады. «Сұлубайдың әні» 
әнін ақын, композитор Серік 9біл та-
мылжыта орындап, жүрек қылын шертсе, 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ

Секен Тұрысбеков «Ақ жауын» күйі-
мен к�пшіліктің ықыласына б�ленді. 
Ақындар �лең оқып, арқалы айтыскер 
ақындар арнау айтып, театрдың жас �нер-
паздары шеберліктерін ортаға салды. 

Автор кітаптың алғыс�зінде жаңа 
шығармасы туралы былайша сыр 
б�ліседі: «Қытайдағы қазақ мәселесі... 
Жалғыз қазақ емес, кіші ұлттар жағдайы. 
Екі-үш жылдың к�лемі болды бізге жетіп 
жатқан түрлі хабарлар жаныңды жылата-
ды, жүрегіңді сыздатады. 

Тәңіртаудан �р Алтайға дейінгі 
аралықтағы қандастарды анабір жылдары 
аралағаным бар. Арғы беттегі ағайынмен 
емен-жарқын сырласып, бір ақсайран 
күндерді бастан кешіріп едім. Сол сапар 
Ақыт қажының басына құран оқып, 
Зуқалардың басын ілген Қарак�пірді де 
к�ргем... Талай дос тапқам, сырласқам, 
сыйласқам. 

Енді бірде 9сет Найманбайұлының 
ұ р п а ғ ы ,  с о т  қ ы з м е т к е р і ,  і н і - д о с 
Бақытбек Сыздықовпен Қызыларайдағы 
 Найманбай қыстағының топырағын алып 
К�кқамырдағы 9сет ақын кесенесіне 
жеткенбіз. Ақын қабіріне жалғыз уыс 
топырақты қосып тұрып жанарымыздан 
жас парлаған. 

«Сұлубайдың әні» атты шер-дастан 
ақынның жанайқайы, сезім шыры-
лы деп қабылдарсыздар. Оспан батыр 
к�терілісіне қатысып, ажал құшқан арыс 
ақын Сұлубай Сапыұлының әйгілі әні 
сезіміңді сергелдеңге салып, жаныңды 
тербейді».

«Сұлубайдың әні» – шерлі шығарма. 
Ұлт-азаттық күрестің алдыңғы шебінде 
болып жау қолынан опат болған ақын, ба-
тыр Сұлубай Сапыұлының тағдыры мен 
артында қалған әні туралы айта отырып, 
сол елдегі бүгінгі қазақ жайын толғайды. 
Кітапқа автордың «Сұлубайдың әні» поэ-
масы мен «�р Алтай мен Тәңіртаудың 
арасы» атты арғы беттегі ағайындар 
тұратын аймақты аралағанда жазылған 
жырлары енген. 

Алқалы жиынды партия Т�рағасының 
бірінші орынбасары Мәулен 9шімбаев 
ашып, жүргізіп отырды. Партияластарының 
алдында с�йлеген с�зінде Нұрсұлтан Назар-
баев ауыр дағдарыс жағдайында басталған 
тәуелсіз Қазақстанды қалыптастыру жолы 
оңай болмағанын еске салып, осы жыл-
дар ішінде атқарылған бірқатар маңызды 
шараларға тоқталып �тті. Дұрыс жүргізілген 
саясаттың арқасында еліміздің посткеңестік 
кеңістіктегі қарқынды дамып келе жатқан 
мемлекетке айналғанын айтты. Nur Otan 
партиясының Т�рағасы жолдардың құ ры-
лысы мен қайта ж�нделуінің зор нәтиже-
лерін атап �тіп, Тәуелсіздік жыл дарын дағы 
қазақ стан дықтардың табысы ның �сіміне 
тоқталды.

– Қасым-Жомарт Тоқаев менімен бірге 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап 
қызметтің түрлі саласында жұмыс істеді. Ол 
– ұзақ жылдар Сыртқы істер министрлігіне 
жетекшілік етіп, Қазақстанның сыртқы саяса-
тын бірге қалыптастыруға атсалысқандардың 
бірі. Оның дипломатиялық дәрежесі ше-
телде жоғары бағаланады. Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың БҰҰ Бас хатшысының орынба-
сары болғанын және тәжірибелі мемлекет 
саясаткері екенін жақсы білесіздер, – деді 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті.

Сондай-ақ республикалық қоғамдық сай-

лау штабының жұмысын үйлестіруді тапсы-
рып, азаматтардың барлық санатымен жұмыс 
жүргізудің қажеттілігіне назар аударды. Со-
нымен қатар қазіргі жағдайда тұрақты дамып, 
�сіп-�ркендеу үшін халықтың бірлігі бекем 
болуы және барша қазақстандықтардың 
бірлесе күш-жұмылдыруы қажет екенін атап 
�тті.

Қасым-Жомарт Тоқаев �зіне зор сенім 
артып, Nur Otan партиясы атынан Қазақстан 
Президенттігіне үміткер етіп ұсынған 
Нұрсұлтан Назарбаевқа шын жүректен алғыс 
айтты.

– Мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы 
тұлғаның маған артқан жауапкершілік 
жүгін бүкіл болмысыммен сезінемін! 
Сондықтан сенімге серт беріп, үлкен үміттің 
үдесінен шығу үшін бар қажыр-қайратымды 
жұмсаймын. Партия Т�рағасы, Елбасы 

Халықаралық «Жеті жарғы» және «Қожаберген жырау» 
қайырымдылық қоры орнатқан ескерткіштің ашылу салта-
натына Түркістан облысының әкімі �мірзақ Ш�кеев, «Ар-
дагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігінің 
орталық кеңесінің т�рағасы, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Бақтықожа Ізмұхамбетов және т.б. зиялы қауым 
�кілдері қатысады. Жұртшылық назарына концерттік 
бағдарлама, ұлттық спорт ойындары ұсынылып, ұлы билер-
ге арналған ас берілмек. Ел �міріндегі маңызды рухани шара 
27 сәуір күні сағат 10:00-де Түркістан облысы Қазығұрт 
ауданы Шымкент-Ташкент халықаралық күре жолының 45 
шақырымындағы  Сарапхана ауылына �теді. 

Айта кетейік, биылғы жыл «Жастар жылы» деп 
жариялан ғандықтан «Жастар саябағына» ескерткішті ор-
нату идеясын ойластырып, тұғырына қондырған белгілі 
ұлтжанды азамат, мемлекетшіл қайраткер, заң ғылымының 
докторы, профессор Бекет Тұрғараев. Былтыр «Бабалар 
рухына тағзым» кешеніне Орбұлақ шайқасы жеңісінің 
375 жылдық мерейтойына орай Салқам Жәңгір хан мен 
Жалаңт�с Баһадүр ескерткіштері орнатылған болатын.

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі» 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі» 

Ақбота ҚУАТОВА 
«Ана тілі» 

Әсел САРҚЫТ 
«Ана тілі» 

ТҰСАУКЕСЕР

100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ

КЕЗДЕСУ

«Жазушыда ең басты тақырып болу ке-
рек» дейтін Шәрбану Қонақбайқызының 
тақырыбы – �ткен ғасырлар тарихындағы 
қыздар (әйелдер, аналар). Тарихтағы 
тұлға аруларды алып шығып таныстыру-
ды ғана емес, �мірлік мақсат-мұратын, 
болмысын, келбетін ашып жазуды қолға 
алғалы біраз уақыт болған. Кейіпкеріміз 
бұл тақырыпқа «Қазақстан әйелдері» жур-
налында жұмыс істеп жүргенде кірісіп, 
оны, міне, осы уақытқа дейін зерттеп, зер-
делеп жазып жүр. Шәрбану Бейсенова осы 
уақытқа дейін Сүйінбике, Сүзге, Бозоқ 
аруы сияқты тарихи тұлғаларды танытты. 

Осындай тарихи тұлғаларды акаде-
мия жастарына әңгімелеп, үлгі-�неге 
к�рсетсін деген мақсатпен ұйымдас-
тырылған кездесуде аталған оқу орнының 
ректоры Асхат Маемиров Шәрбану 
Қонақбайқызының осы күнге дейін 
атқарған еңбектеріне тоқталып, автор 
сыйға тартқан еңбектердің студент-
тер үшін пайдасы зор екенін атап �тті. 
«Біздің қоғамда ер азамат к�теретін жүкті 
к�теріп, үнсіз елеулі еңбек етіп жатқан 
әйел адамдар бар. Солардың бірі – 
Шәрбану апайымыз. Біздің академияның 
кітапханасы �те бай. Дегенмен, Шәрбану 
Қонақбайқызы сыйға тартқан кітаптар 
бізде оқитын болашақ актерлер үшін 
таптырмайтын құнды дүние болады деп 
ойлаймын» деді А.Маемиров. 

Алдымен «Достық үйінде» �ткен 
поэзия және проза жинақтарының та-
ныстырылымына осы жобаға қатысқан 
Ұлыбритания, Испания, Франция, Ресей, 
Қытай, Египет және Таяу Шығыс елдері 
аудармашылары мен әдебиетшілері, 
аударма және баспа ұйымдарының 
басшылары, шығармалары алғашқы 
антологияларға кірген авторлар қатысты. 

«1967 жылы Шәрбану Бейсенова 
мен оның жолдасы Сағат 9шімбаевпен 
қатар оқып, дәл осы ғимаратта танысып, 
�мір жолымызды бірге бастап едік» деп 
әңгімесін әріден бастаған Смағұл Елубай 
Ш.Қонақбайқызының еңбектері жазы-
лып, кітап болып басылып жатқанымен, 
насихаты аз екенін атап �тті. 

– Автор тарихи тұлғалардың болмы-
сына қиянат жасамай, адал жүрекпен оны 
қағаз бетінде тербеген. Сол үшін оқырман 
ретінде Шәрбану Бейсеноваға алғыс ай-
тамыз. Бұл – бұрын ер азаматтар к�тере 
алмаған және оқырманның патриоттық 
рухын к�теретін тақырыптар. Шынын 
айтқанда, қаһарман қазақ қыздарының 
әдебиеттегі бейнесі жасалмаған болатын. 
Мінекей, бұл әдебиет пен тарихтың ғана 
емес,  кино мен театрдың да тақырыбы. 
Оған да бір күні келеміз деп ойлаймын. 
Сіз осы қаһарман қыздарды жазып, �зіңіз 
де қаһарманға айналып бара жатырсыз, – 
деді С.Елубай.

Шәрбану Қонақбайқызы туралы 
айтылған жерде оның �мірлік жол-
дасы Сағат 9шімбаевты атамай кету 
мүмкін емес. Белгілі сыншы, теле-
визия саласының майталманы Сағат 
 9шім бае втың еңбектерін қайта жарыққа 
шығарумен айналысып жүрген Дүйсен 
Мағлұмов оның артында қалған 45 қол-
жазба күнделіктері туралы әңгі меледі. 

«Киімнің тысы ер адам десек, астары 
әйел адам болады. Ал киім қашанда бірінші 
астарынан тозады. Сондықтан астары 

ҚР Президенті 9кімшілігі Ішкі саясат 
б�лімінің меңгерушісі Аида Балаева қазақ 
әдебиетінің үздік үлгілерін БҰҰ-ның 6 
тіліне аударып, тарату – ұлт тарихында 
бұрын-соңды болмаған, қазақ мәдениетін 
әлемге таныстыру тұрғысынан теңдесі 
ж о қ  б а с т а м а  е к е н і н  а й т т ы .  « 1 6 0 
қазақстандық автордың таңдамалы 
шығармалары бір мезетте әлемнің ең ірі 
6 тіліне аударылып, сол тілдерде жұмыс 
істейтін ең беделді баспалардан шығып, 5 
құрлықтағы 90-нан аса елдің жоғары оқу 

Қазақ әйелін қастерлеген

Рухани қазына толыға түсті

мықты болу керек» деген ұстаныммен 
�мір  сүріп  келе  жатқан Шәрбану 
Қонақбайқызы тарихи тұлғалар, оның 
ішінде тарихтағы арулар тақырыбына 
тоқталу себебін былай түсіндіреді: «Мен 
қазақ жазушыларының барлығының 
шығармаларын оқып шығуға тырысамын. 
Сонда к�ңілім қабылдай алмайтын бір 
нәрсе: к�п жазушылар шығармаларында 
ана бейнесін жазумен қатар, жас әйел 
адамдарды жазғанда оларды жеңілтек, 
ұябұзар, к�рсеқызар немесе дүниеқор 
етіп к�рсету белең алды. 9йел адам болса, 
міндетті түрде бір жағынан міні шығып 
тұратындай. Ал мен әйелдің бойынан 
тазалықты іздеп, оны к�ре білуіміз керек 
деп ойлаймын. Сондықтан да к�пке үлгі 
болатын кейіпкерлерді насихаттауымыз 

орындары, кітапханалары мен ғылыми 
орталықтарына жетеді. Жалпы саны 2 
миллиард 600 миллион халық қазіргі қазақ 
әдебиетінің жауһарларымен танысуға 
мүмкіндік алады» деді А.Балаева. 

Жиында аударма сапасын қамтамасыз 
ету мәселелеріне ерекше мән берілді. 
Ұлыбритания, Испания, Ресей, Франция 
және Қытай елдерінен келген аударма-
шылар мен әріптес баспа ұйымдарының 
�кілдері қазақ авторларымен жеке-же-
ке сұхбаттасып, аударма барысында 
туындаған мәселелерді талқылады. 

Ал «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» аясында 
жарық к�рген оқулықтардың тұсаукесер 
шарасы түстен кейін әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде �ткізілді. 

К о н ф е р е н ц и я н ы ң  а ш ы л у ы н -
да ҚазҰУ-дың ректоры Ғалымқайыр 
Мұтанов құттықтау с�з с�йлеп, қазақ 
тіліне аударылған кітаптарға тоқталып 

керек деп түйдім». Қазақ аруларының 
болмысын ашып к�рсетуге бар күш-
жігерін жұмсап жүрген Шәрбану Бейсе-
нова бұл тақырыпқа осылай келген екен. 

�скелең ұрпаққа �негелі әңгіме 
айтқан әсерлі кездесу соңында студент-
тер Шәрбану Қонақбайқызына қазақ 
қызы, қазақ әйелінің болмысы қандай 
болу керек деген к�кейдегі сұрақтарын 
қойып, салмақты жауап ала алды. «Жа-
зушы 9бділдә Тәжібаев «Қаламгер бо-
ламын деген адам күніне бес бет жазып, 
елу бет оқуы керек» деген екен. Бес бет 
жазу қиын шығар, бірақ елу бет оқуға бо-
лады. Ал нені оқу керек екенін оны �зіңіз 
таңдайсыз. Оқу деген ең бірінші керек 
нәрсе» деген Ш.Бейсенова жастарды 
білім-ғылымға шақырды.

� т т і .  « Ж а һ а н д ы қ  б ә с е к е л е с т і к к е 
бейімделген мамандар дайындауда 
үлкен маңызға ие «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасының нәтижесі жоғары бағаланып 
жатыр. �ткен жылы біз 18 жаңа оқулықты 
оқу үдерісіне енгізсек, бүгін 30 оқулықтың 
тұсауын кесіп отырмыз» деді ректор.

Аударылған оқулықтар қатарында: 
«Оқыту теориясы: білім беру к�кжиегі», 
«Педагогиканы цифлық дәуірде қайта 
зерделеу», Джон Гэмбл бастаған авторлық 
топтың «Стратегиялық менеджмент 
негіздері», Ник Уилтонның «HR менед-
жментке кіріспе», Стивен Роббинстің 
«Ұйымдық мінез-құлық негіздері», 
Чарльз Хиллдің «Халықаралық бизнес: 
жаһандық нарықтағы бәсеке», Ларри 
ДиМаттеоның «Халықаралық бизнес 
құқығы және заңнамалық орта», Юрий 
Лотманның «Семиосферасы» және т.б. 
еңбектер бар. 

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті

19 наурыз күні �зінің тарихи Үндеуінде: 
«Тәуелсіз Қазақстанымызды, ортақ Отаны-
мызды, мәңгілік елімізді сақтай біліңдер» 
деді! 9рбір қазақстандықтың жүрегіне жол 
тапқан бұл с�здер менің де бойтұмардай 
бұлжымас ұстанымым болады. Қазіргі 
аумалы-т�кпелі заманда құбыламыздан 
жаңылмау үшін біздің бағытымыз айқын! 
Байтақ елімізді бекемдеп, болашағымыздың 
бағдарын бекітіп берген Елбасы аманаты 
бізді биік белестерге жетелейді. Кешегіні 
ұмытпай, келешекті ұлықтау – киелі Тә-
уелсіздік алдындағы басты парызымыз! – 
деді.

Қ.Тоқаев сайлауда жеңіске жеткен жағ-
дайда Тұңғыш Президенттің стратегиялық 
жолын, атап айтқанда, әлеуметтік саясатын, 
Бес институттық реформасын,«100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын және �зге де ауқымды 

бастамаларын жалғастыруды �зіне парыз са-
найтынын атап к�рсетті.

С�зінің соңында ол тарихтың жаңа тара-
уын бастаған Қазақстан тағы бір маңызды 
кезеңнің алдында тұрғанын айта келіп, 
«Осындай аса жауапты сәтте Елбасының 
сенімі, партияның қолдауы маған ерекше 
күш-қуат береді! Мен дәстүр сабақтастығын 
сақтай отырып, игілік және әділет жолын 
ту етіп, қарқынды дамуды жалғастыруға бар 
күшімді саламын!» деді.

Жиын барысында мемлекет және қоғам 
қайраткері 9діл Ахметов,  Қазақстанның 
Еңбек ері Жақсылық Үшкемпіров, Атырау 
облысының әкімі Нұрлан Ноғаев, Мәжіліс де-
путаты Ирина Аронова, Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының басқарма т�рағасы  Абылай 
Мырзахметов, «Айқын» газетінің бас редак-
торы Нұрт�ре Жүсіп с�з с�йледі.
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ANA TILI  « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– Қоғамдық марапаттар ж�нін дегі 

республикалық кеңес «Қазақ �не рінің 
қайраткері» медалін кеудеңізге тағыпты, 
құтты болсын, қандайда бір марапатқа 
лайық азаматсыз, әрдайым еңбегіңіздің 
жемісін к�ріңіз.

– Рақмет, айналайын, жақсылық 
жұғысты болсын.

– %ңгімемізді шығармашылы ғыңыз-
дан бастасақ. Сізді айтыскер  ақын, 
термеші, сазгер ретінде білеміз. Қандай 
жаңалықтарыңыз бар?

– Осы күні мақамшы болып ал-
дым. Ескі с�з, насихат-термелерге есім 
кетіп, жақсы с�з тапсам жаным рақатқа 
батып қалады. Қожа Ахмет Ясауи 
бабаның біраз хикметтерін мақамға 
салып жатырмын. 9лішер Науаиден 
бәйіттер әдемі әуендерге түсіп жатыр. 
Түрікменнің шайыры Мақтымқұлының 
мәснәуилерін   аударып,  қазаққа 
жақындатып жатқан  жайым бар. 
Қазақтың дұрыс ұрпақ тәрбиесі мен 
дұрыс отбасы идеологиясын жүйелі 
түрде терме үлгісімен концепция-
лап кеткен Майлықожа бабамыздың 
«Ата-ананың қадірін» мақамға салып, 
елдің біраз ықыласына б�ленгенімді 
білесіздер, сол тақы рыптың жалғасы 
«пісіп тұрған» дүниелер – «Аға мен 
інінің қадірі», «Ағайынның қадірі», 
«Ұл мен қыздың қадірі», «Қатынның 
қадірі» деген цикл дайын. 9ндерім 
толғауға, жырларым термеге, әуендер 
мақамға толысып елуге адымдап бара 
жатқан жайым бар, Аллаға Шүкір, бас 
аман, ел тыныш болсын, «алғаным» 
абы рой болсын, «берерім» к�п елге, 
бәрі сәтімен. 

– Сіздің «Мәуліт жырын» қазақша 
шығарғаныңыздан да хабардармыз. Оған 
не түрткі болды?

– Қазақтың байтақ даласы, жалпақ 
Мәуеренахр, жалпы Орта Азияға 
«Алла – бір, Құран – хақ, Мұхаммед-
Мұстафа (с.ғ.с.) хадистері – тура жол» 
деп тараған ислам дініміздің дұрыс 
және жүйелі тарауында, әуелі Алла, со-
сын Мәуліт жырларының (Мұхаммед 
пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) �мірі мен 
�негесі туралы) р�лі �те зор. Ясауи, 
Йүгінеки, Бақырғани, түрікте Жүніс 
9мре, беріде Майлықожа, Шәді т�ре, 
Мәшһүр Жүсіптей үлкен ғалымдардың 
Мәуліт жырлары заманында �з мис-
сиясын дұрыс атқарды. Кеңес Одағы 
кезінде бұл дәстүр �з формасынан 
айрылды, �кінішке қарай. Тәуелсіздік 
алғалы Мәуліт айын тойлау жақсы 
дәстүрге айналғанымен, негізгі матери-
ал – Мәуліт жыры қысқаша араб тілінде 
ғана айтылып, оны азы ұғып, к�бі 
түсінбей, жаттанды қалып, жаттанды 
күйге түсіп, тіпті ауыр да болса айтай-
ын, ащы да болса, шындық, осы бір 
маңызды дүние мағынасыз мәнге айна-
лып бара жатыр еді... Былтырғы Мәуліт 
айынан біраз уақыт бұрын маған ҚМБД 
қызметкерлері осы Мәуліт жырын 
қазақша жырлау туралы ұсыныс айт-
ты... Алғашында «бұл қалай болады, 
асығыс емес пе?» деген күдік ойлармен 
жүрсем де, тақырыппен біраз танысқан 
соң, Алла қолдап тыңнан шабыт келді, 
қасиетті тақырыпқа қалам жүрді. Не 
керек, түгел болмаса да «алғашқы 
қысымдар» Мәуліт айында дайын 
болып, халыққа үлкен сахна арқылы 
жетті, шүкір! Алла берерінен танба-
сын! Тың дүниені ел тез қабылдап, 
бір айдың к�лемінде бірталай жерде 
Мәуліт жырын қазақша айту нәсіп 
болды, тыңдаушы риза. Құдай қуат 
берсе, діни басқарма ғалымдары мен 
қызметкерлерінің ұсынысымен жыр-
ды аяғына дейін тамамдап, оны аудио 
және кітап түрінде тарату жоспарда бар. 
Осы ретте «жақсының жақсылығын 
айтайын, нұры тасысын», «Жастар» 
телеарнасы ұсынысымен қазақтың 
белгілі азаматы Амангелді қажының 
«Нұр-Қазақстан» қажылық компа-
ниясымен журналистер мен опера-
торларды қоса ертіп, Умра қажылық 
сапарда осы Мәуліт жырына бейне 
материалдар түсіріп қайттық. Алла 
бұйыртса, тың дүниені алдағы уақытта 
халық к�ретін болар, бәрі сәтімен 
болсын. С�йтіп, еліміздің «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында осын-
дай үлкен рухани жұмыстар жасалынып 
жатқанын айта кетеміз. 

– «Рухани жаңғыру» деп қалдыңыз, 
осы бағдарламаның аясында атқарылып 
жатқан шараларға к�ңіліңіз тола ма?

 – Ел болған соң, елдің іші – кеніш. 
Елбасының бұл бағдарламасы та-
лай дүниені судың бетіне шығарып 
ж а т қ а н ы н  с і з д е р ,  ж у р н а л и с т е р 
қауымы, күнде айтып жатырсыздар. 
Ол қуанарлық жағдай емес пе? Мыса-
лы, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
а я с ы н д а  « Н ұ р  О т а н »  п а р т и я с ы 
жетекшілерінің ұйымдастыруымен 
біз, қазақтың ұлттық дәстүрлі ән-күй 
аймақтық мектептері �кілдері бо-
лып, Қызылорданың г�й-г�йін жырау 
Алмас Алматов айтып, Арқаның ән 
дәстүрін – Ерлан Рысқали, Гүлмира 
Сарина, Жетісудың әндерін Шолпан 
Дәржанова, белгілі күйші – Батыр-
жан Мықтыбаев және мен оңтүстік 
термелерін таратып Қазақстанның 
барлық облыстарын аралап, «Ұлы 
Даланың к�не сарындары» деген 
концерттік бағдарлама қойып жүрміз. 
Осы күнге дейін жеті облысты ара-
лап қайттық. Тыңдарман қай жерге 
барсақ та жылы қарсы алып жатыр. 
Барлық концертімізде зал лық толы 
болды. Халық әр �нерпазды үш-т�рт 
ән айтқызбай жібермейді. Екі сағатқа 

екен. Бізде жоқ. Бір тыңдадық, он 
тыңдадық, намыстана бастадық. Бір 
күні сонда оқып жүрген қазақ жігіттері 
маған ұсыныс білдірді: «Жәкен, айтыс-
кер ақын, сазгер емессің бе, сен де бір 
Илләһи шығарып бер бізге» деді. �зім 
де ойымды дайындап жүргенмін. Азын-
аулақ алған білімімізбен дәріс алған 
ұстаздарымызбен ақылдаса отырып, 
бірінші «Зікір-Улла» Илләһиін жаздым. 
Бұған дейін діни іс-шараларда тосылып 
қалатын болсақ, осы ән шыққаннан 
кейін күш алдық. Кәдімгідей делебеміз 
қозып, аруақтанып, арқаланып, қазақ 
елінің де Илләһиі бар екенін к�рсетіп 
айта бастадық, кейін басқа ұлттар да ай-
тып кетті «Зікір-Улланы». Қазақстанға 
келген соң да ұйымдастырылған Құран 
жарысы, Мәуліт кештерінде орындап 
халықтың ықыласына б�леніп кетті бұл 
шығармам, шүкір! 

– Діни бағыттағы әндерді халық 
қалай қабылдайды? Мұны сұрап отырған 
себебім, қазір дін десе күмәнмен, Ислам 
десе үркіп қарайтын адамдар бар... 

– Діни тақырыптағы ән-жыр қазақта 
әуел бастан бар. Біздікі тек үзілгенді 
жалғау. «Зікір-Улла», «Нұр-Улла», 
«Хикмет-Улла», «Аманат», «Қазақия» – 
Илләһи ән-жырлар, міне, Мәуліт жыры 
қосылды, талай тақырып, тың дүниелер 
халықтың алдына шығуға әзір. Бұл �з 
туындыларым, менен де басқа автор-
лар жетерлік қазір. Халық керек болған 
соң, тыңдайды, қабыл алады, тек 
ұсынылған шығармаларға сауат керек, 
білім керек, білсең, терең білу лазым. 
Шығармагер шығарған т уындысына 
мынадай ақпараты ағылған жаһандану 
заманында жауаптырақ қараса деймін. 
Ал ислам дініне кедергі, қисық жол 
пайғамбарымыз (с.ғ.с.) заманынан, 
саңлақ саһабалар уақытында да болған. 
Алла тура жолынан адастырмасын, 

 анда-санда концерт беріп тұрамыз. Сол 
кезде қариялардың к�пшілігі қазақтар 
екенін к�ргенде ойланып қаласың. 
Лайым, мұсылман баласы ата-анасына 
дұрыс қараса дейсің. Ата-ана институ-
тын бұзған кешегі дінсіз дәуір – Кеңес 
дәуірі ғой, асқа арам су араласқан дәуір. 
Мәуліт жырының орнына Қызыл пар-
тия жыры айтылған дәуір. Үйленген 
жастарға ақ бата берудің орнына «горь-
ка» айтылып, сүндетке салақ қараған 
дәуір. Ол дәуірдің сарқыншағы әлі бар, 
қазір той-томалақты «халал той», «ха-
лал емес той» деп баттитып жүрміз ғой. 
Бір-екі стақаннан соң бас қутыңдап, 
кәрі қайсы, жас қайсы ажырата ал-
май, «асқа бата беріңіз, ата» десе, «ал, 
не айтамыз, алып қойыңдар» деп 
шатып жүріп, балаға �кпе айтамыз. 
Тоқтам керек. Қазақ той-жиынды 
ішіп-жеуге емес, �негелі тәрбиеге, 
рухани сусындауға арнаған, соған 
оралуымыз керек. Майлықожадай 
ақындарымыздың ұлылығы болар, 
«Жұмақ ананың аяғының астында», 
«Алланың ризалығын білгің келсе, 
ата-анаңның қас-қабағына қара» деген 
аят пен хадисті тәпсірлеп, қадап-қадап 
жеткізген. Біздің міндетіміз осындай 
дүниелерді халыққа жиірек жеткізіп, 
мәдени, рухани айналымға түсіру. 

– Бата туралы айтып қалдыңыз. 
Алтайдың Кербұғысы Оралхан Б�кейдің 
«Қазіргі ұрпақ батасыз, батасыз болған 
соң, бәтуасыз лағып бара ма, қалай?» 
дегені бар екен. Сіз қалай ойлайсыз? 
Қазіргі ұрпақ ата-анасынан, үлкендерден 
бата алып жүр ме?

– «Баталы ұл арымас, батасыз құл 
жарымас», «Атасы �лсе де, батасы 
�лмейді» дейді ғой. Үлкендерден, 
жақсылардан, үлгілі адамдардан бата 
алу дәстүрімізде бар. Ертең сол бата 
�зіңе, �зіңнен кейінгі ұрпағыңа дариды. 

жігіттер бар нарқасқа. Сол намысты 
жігіттердің рухын асқақтату үшін талай 
туынды келеді, әлі... 

– Біздің елдің жігіттері қазір қандай? 
Абай атамыз «Алла �згермес, адамзат 
күнде �згерер» деп айтпақшы, заманмен 
бірге адамдар да �згерген жоқ па?

– Айттым ғой, біздің жігіттеріміз 
әлі де �з биігінде. Кез келген нәрсенің 
позитивтік емес, негативтік жағын 
к�бірек қамтып кеттік те, сәл қит етсе, 
«осындай болып барамызға» беріліп 
жүрміз. Жақсыны к�бірек насихаттау 
керек.

– Онда жақсы қасиеттерді атап-атап 
айтайықшы. Кемшіліктерін тізіп айтамыз 
ғой...

– Мына заман – білімнің заманы. 
Батыр болу деген, қолыңа шоқпар 
алып, жауға шабу ғана емес. «Білекті 
– бірді, білімді мыңды жығады» деген 
бекер с�з емес. �зі ақылды, білімді, 
шешен жігіт батыр болады ғой. Ондай 
тұлғалар бар. Оларды кейінгілерге 
кездестіріп, сұхбаттастырып, үлгі етіп 
отыру керек. Жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар жігіттер сонда �здерін к�рсете 
бастайды. Біздің елдің жігіттерін жерге 
ұра бермей, мақтап, қолпаштап, жеткен 
жетістігін дәріптеп отырсақ жарасар. 

– Түсінікті.  Бекжан Тұрыстың 
ұлы Мағжанмен ойнайтын «Ұлым, 
саған айтам» қойылымында Бекжан 
ағаның: «Мың қазақтың ішінен қазақ 
іздеп жүрмін» дейтіні бар. Бүгінгінің 
қазағы бұрынғы болмысынан ажырап 
бара жатқанын тілге тиек етеді. Сіздің 
айналаңызда нағыз қазақтар бар ма?

– Бекжан: «Қазақ іздеп жүрмін» 
десе, Сабыр Адай ағамыз: «9р қазақ – 
менің жалғызым» деп жүр. Бұл с�здің 
де мән-мағынасы �те терең. Кез келген 
тұлға, кез келген замандасымыз �зінің 
ұл-қызына осы ұғымды мейлінше 
сіңірсе екен. Себебі сіз бен біздің 
ұрпағымыз – осы ұлттың болашағы. 
Б а р л ы қ  ж а у а п  к е р  ш і л і к т і  с а я с и 
тұлғаларға немесе ел алдында жүрген 
азаматтарға артып қой май, әр қазақ 
шамасы келгенінше �зінің ұл-қызын 
тәрбиелеуге күш салса екен деймін. Ар 
жағын бір Құдай �зі реттейді. 

– Жаһандану деп отырмыз ғой, 
оның �нерге тиігізіп жатқан әсері зор. 
Телевизияны шоу басып кетті. 7нер 
жұлдыздарының к�бі «шоу» жасаумен 
әлек. Соның нәтижесінде саф �неріміз 
к�леңкеде қалып жатқан сыңайлы. 
Мұндай үдеріске қарсы тұрар қауқар 
бар ма?

– �нер адамы да – пенде ғой. Оның 
тамақ ішуі керек, оның да нәпсісі бар. 
Оның да атақты болғысы, мол табыс 
тапқысы келеді, ол түсінікті, дегенмен, 
�нер адамы ел алдында жүрген соң, 
халықты тәрбиелейтін миссиясы болған 
соң, барлығына ыждағаттылықпен, 
жауапкершілікпен қарауы тиіс. 9р іс-
қимылының обал-сауабын ескеруі тиіс. 
Алла саған елден ерек, артық �нер берді 
ме, оның есебін беретініңді де ұмытпа. 
Желідегі қанша адамның назарын �зіңе 
аударғанмен таласпай, сонша назар, 
сонша уақыт, сонша ниеттің есебін 
беретініңді уайымдасаң, �зі де түсінікті 
шығар... 

– Егер сізге телевизияның тізгінін 
берсе, саясатын қалай жасайтын едіңіз?

– Маған тізгінді берсе де, берме-
се де, алдыма қойған мақсатымды 
орындап жатырмын. Мақсатым – 
к�семсіп, к�лгірсіп, жұртқа ақыл айту 
емес. Мақсатым – бар білгенімді, ата-
дан алған тәрбиемді, Құдайдан келген 
қасиеттерімді кейінгі ұрпағыма сіңіріп 
кету. 9н жазсам да, �лең толғасам да, 
тер леп терме айтсам да ойлағаным – осы. 

– «Ана тілінің» дәстүрлі сауалы: 
қазақ тілінің бүгінгі мәртебесі туралы 
ойыңыз қандай?

– Қорқатын ештеңе жоқ, қазақ 
тілінің мәртебесі «Құдайға шүкір!» 
дейтін жағдайда. Осыны шұбарламай, 
таза күйінде сақтап қалсақ болды. 
Тілсіз халықтың болашағы жоқ, ол 
белгілі. Бірақ қазақ тілінің сақталуына, 
мәртебесінің жоғарылауына жоғарыда 
отырған адамдар да мүдделі болуға 
тиіс. Олар қазақша с�йлеп, �здері үлгі 
болса болды, онда бүкіл ел тілін білуге 
ұмтылады. 

Баяғыда екі билеуші болыпты. 
Екеуі де бір медресені бірге бітірген 
екен. Кейін біреуі Бұхараның, екіншісі 
Хиуаның басшысы болыпты. Бұхара 
билеушісінің атағы ел-жұртқа жайылып 
кеткен. �тіп жатқан керуен де, келіп-
кетіп жатқан қонақ та соны, оның 
ақылдылығын, мәртебесін, елге сіңген 
еңбегін айтады. Ал Хиуада отырған 
билеуші мұның сырын түсінбейді. 
С�йтіп, ол бір күні досына хат жа-
зып: «Екеуіміз бір медреседе оқыдық. 
Алғанымыз бір білім, оқығанымыз бір 
кітап еді ғой. Бірақ сенің абыройың 
неге мұнша асқақтап бара жатыр?» деп 
сұрапты. Сонда Бұхараның басшысы: 
«Бір жігіт бар, халыққа еткен қызметін 
міндет қылады. Екінші жігіт бар, 
халыққа еткен қызметін міндетім деп 
біледі. Мен соның екіншісімін» депті. 
Халыққа еткен қызметіңді Алланың 
саған берген міндеті деп атқарсаң, ол 
баянды болады. Міндетіміздің бірі 
– Құдайдың м�лдіретіп берген тілін 
кейінгі ұрпаққа м�лдіретіп қалдырамыз 
десек, бәрі жақсы болады. 

– %ңгімеңізге рақмет!

%ңгімелескен 
%сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

Жәкен ОМАРОВ, әнші-композитор: 

Баталы ұрпақ артыңнан қалар үлкен 
аманат емес пе? Ас адал болса – ниет 
таза, к�ңіл ақ болса – «бәтуасыздық» 
біздің ұлтқа тән емес... Жамандықтан 
Құдай сақтасын...

– Сіз кімдерден бата алдыңыз?
– Мен үлкен аталарымнан, жаны 

жайсаң жәкелерімнен, ишан тұқым 
молдалардан алдым батаны. Ақын 
болып сахнаға к�терілген соң ұстазым 
Қаныбек Сарыбаевтың батасын алдым. 
Ол кісі арнайы апарып, ақпа ақын 
К�пбай Омаровтан бата сұратты. Үлкен 
бір жиында Шәмші Қалдаяқовтан 
бата алдым, шалдардан алдым ба-
таны, Түркияда дәріс берген асыл-
зада ұстаздарымнан алдым ақ бата, 
қарилардан алдым, хафиздардан бата 
сұраймын жүрген жерімде, ел араласам, 
сол елдің баталысын қалт жібермеуге 
тырысамын, шүкір! 

– Кішкене шегініс жасасақ. Бүгінде 
к�пшілік жігіттердің әнұранына айналған 
«Біздің елдің жігіттері» әнінің шығу 
тарихы тағдырлы деп естиміз. Соны �з 
аузыңыздан естісек...

– «Біздің елдің жігіттерінің» әңгімесі 
бітпейді, �йткені ол – шын жігіттерге 
арналған туынды. 9ннің с�зін жазған 
Есенқұл Жақыпбеков ағамыз Алматы 
облысы Жамбыл ауданында дүниеге 
келген. Ағамыздың шәкірт-бауырлары 
Ермек Жұматаев, Ақан 9бдуәлиев де-
ген жігіттер – қазір елге танымал үлкен 
�нер адамдары. Осы үш ақын қайсыбір 
айтыстарға барған кезде осы елдің аты 
мәшһүр Қаныбек батыр бастаған қырық 
жігіті сол үш ақынның бүкіл жағдайын 
жасап, бірге жүргенін к�рдік. Сүйсінесің 
бе, сүйсінбейсің бе? Қырық жігіттің 
ешқайсысы тегін емес. Атбегі дейсіз 
бе, палуан дейсіз бе, жомарт, мәрт, 
батыр... Осы жігіттердің ынтымағын, 
бірлігін Қажымұқан атамыздың айты-

сына барған кезде к�зіммен к�рдім. 
Одан кейін 1993 жылы, қателеспесем, 
мамыр айында �збекстан, Қырғызстан, 
Қазақстан президенттері кездесіп, 
үш биге үлкен ас берді. Осы жиында 
үлкен бәйге болып, жаңағы қырық 
жігіт К�гершін деген тұлпарды қосты. 
К�гершін бәйгеден оқ бойы озып 
келіп, сол кезде жүлдеге сый қылып 
авток�лік енді-енді беріле бастаған кез, 
Елбасымыз тұлпардың иесіне кілтті 
�зі табыстады. Осының қуанышы, 
осының буымен Ұзынағашқа келдік. 
Қонақ болдық. Батыр жігіттермен, 
ақын жігіттермен етене араластығымыз 
осы кезде басталды. Қазіргі к�рермен 
Есенқұлды сахнада айтысқан сары 
ақын деп қана к�рді. Ал мен Ес-ағаның 
әлгі абыройы дардай, ақжүрек, апайт�с 
жігіттерді жинап алып, к�семдік қып 
айтқан т�релі әңгімелеріне талай куә 
болдым. Оның шежірелігі, абыздығы 
сол кезде к�рінген маған. Осындай 
отырыстарда оның Қарасайдан бас-
тап, Сұраншы, Саурық, Мұса батыр, 
Қайназар, Сарыбай, оның бер жағында 
Сүйінбай абыз,  Жамбыл атамыз 
 туралы айтқандарын тыңдайтынбыз, 
тыңдағаның сол, сол кісілердің заманы-
на тап қылғандай айтушы еді әңгімені, 
жарықтық. 9лгі қырық мәрт, қырық 
жігіт сол ақындар мен батырлардың осы 
замандағы к�шірмесі сияқты сезінуші 
еді �здерін. Мінекей, осының бәрі менің 
жүрегіме, к�кірек к�зіме сыйса керек, 
«9й, Ес-аға, сіздің елдің жігіттері-
ай, бір елдің жігіттері болса, сіздің 
елдің жігіттеріндей-ақ болсын» деп 
ағымнан жарылған болсам керек, «9й, 
Жәкен, сенің «Сіздің елдің жігіттері» 
дегенің жақсы с�з екен, �леңге, әнге 
айналатын с�з екен, сен әнін шығар, 
мен с�зін жазам» деп, с�зі де, әні де 
бас-аяғы жарты сағаттың к�лемінде, 
Есенқұл ағамыздың есігінің алдында, 
күншуақта шыққан дүние еді. Міне, 
содан бері отыз жылға жуық уақыт 
�тті, ән ескірген жоқ, жаңғырған үстіне 
жаңғырып келеді. Бұл ән сол шыққан 
сәтінен бастап шырқалып кете берді. 
Неге? Себебі бұл әнде біздің жігіттігіміз, 
ерлігіміз, �рлігіміз, адамгершілік, 
 намыс, ар, ұжданшылдық деген рух жа-
тыр. Тек сол ғасырдағы жігіттерді емес, 
небір текті бабаларымыздың тағдырын 
да қамтыған туынды. Бұл – аз с�зге к�п 
мағына сыйдырып жіберген Есенқұл 
ағамыздың шеберлігі, к�регендігі. Мен 
қасында отырып әнін шығардым. Сол 
үшін сол он тоғыз жасым маған қымбат.

Қырықтан жасым асқанда сол баяғы 
мәрт жігіттердің ортасындағы күй қайта 
оралды, Атырауда. 9н жалғасын тапты, 
«Аққұрдастарым Атыраудағы» деген ән 
келді дүниеге:

– Исақаң ірі, Махамбет іні, 
 «Елім!» деп жүрген ерлердің пірі.
 Нән қарттарымның құйттай лебізін
 Тұмар ғып таққан біріне-бірі, – 

деп. Бізге ұстаздарымыз бір шумақ 
�леңге бір романның жүгін сыйдыруды 
үйреткен. Шүкір Аллаға, бұл қазақта 

Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

тор: 

БАТА АЛҒАМ...

ШӘМШІ 
ҚАЛДАЯҚОВТАН

жоспарлаған концерт кейде үш жа-
рым, т�рт сағатқа дейін созылған кез-
дер бар. «Ел табиғи дауыс, дәстүрлі 
�нерге ш�лдеп қалған екен, сағынып 
қалған екен» деген ойға қаласыз, «ел 
тыңдамайды емес, біз жеткізбей жүр 
екенбіз ғой» деген пікір туындап жатыр.

– Елімізде Жаратушыны дәріптеуге 
а р н а л ғ а н  И л л а һ и  ж а н р д ы  а л ы п 
келгендердің алғашқысысыз. Бұған 
Ыстамбұлда оқыған жылдарыңыз себеп 
болды ма? 

– Біздің елде алғаш «Аллаһу 9кбар!» 
деп, «Азия дауысында» ән айтқан Ақжол 
қажы Мейірбеков, содан кейін Жәкен 
Омаров болса керек. Бұған дейін бер-
ген сұхбаттарымда айтып жүрмін, мен 
Ыстамбұл қаласын дағы қазақ диаспо-
расы құрған «Қожа Ахмет Яссауи білім 
және парасат қоры» ұйымдастырған 
Құран курсында оқыдым. Осы курста 
қапқаз, татар, қарашай, авар сынды 
ұлт �кілдерімен бірге – ұзын саны 150 
шәкірт білім алдық. Аталған барлық 
ұлттың �з тілінде діни әндері – Алла-
ны мадақтайтын, Пайғамбарымызды 
(с.ғ.с.) ұлықтайтын, қадір-қасиетін 
арттыратын, елге жеткізетін, жүрегіне 
сіңіретін діни Илләһи жырлары бар 

ұрпағымызды �з бағытынан адастыр-
масын... 

– Жоғарыда �зіңіз айтып �ткен 
«Ата-ананың қадірі» термесінде: «Ал, 
әкенің қадірін ұл мен қыз, Тірі де кезде 
білсейші-ай» деген жолдар бар. Қазіргі 
ата-ана мен бала арасындағы қарым-
қатынас туралы ойыңыз қандай? «Ата-
ана институтын бұзып алдық» деген 
де пікірлер айтылып жатады. Онымен 
келісесіз бе?

– К�пке топы рақ шаша салуға 
болмас. Осы «Ата-ананың қадірін» 
айтып отырған кезде �зімнің де, 
тыңдарманның да к�зіне жас келіп, 
к�ңілі босап қалады. Ата-анасының 
асты-үстіне түсіп, бүкіл жағдайын 
жасап отырған ұл-қыздарды к�п 
к�ріп жүрміз. Ол 
адамдардың ата-
анасы да тегін емес. 
Ұ л - қ ы з д а р ы н а 
д ұ р ы с  т ә р б и е 
бере білген. Ал 
енді ел болғаннан 
кейін неше түрлі 
тағдырлар, сан  алуан 
ж а ғ д а й л а р  б а р . 
Қ а р т т а р  ү й і н д е 

Азаматтың суреттері
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(Басы 1-бетте)

Осындағы тілдік кодты ашсақ, мате-
риалдық дүниеліктер ұлттың рухындағы 
жо марттық, адалдық, қайырымдылық, 
бауыр малдылық, т.б. құндылықтармен 
үйлесім тапса, игілікке айналады. Ұлттың 
�зіне тән дәстүрлі мәдениетіндегі ағайын-
гершілік,  жасы үлкенді  қадір тұту, 
ақсақалдық, кішіпейілділік, ұжымшылдық, 
т.б. құндылықтар ана сүтімен баланың 
бойына сіңеді. Ондай бала ана тілінің ба-
засында шет тілін меңгеруге тиіс.

Үшінші. Қаламгер ағамыз махаббат, 
ләззат, іззет тәрізділерді махабат, ләзат, 
ізет түрінде орфографиялауды ж�н деп 
біледі. Тілімізде қосар әріппен жазылатын 
бұдан басқа да күллі, әдді, мүдде тәрізді 
біралуан, бірақ саны шектеулі «жабық» 
жүйедегі с�здер бар. Бұлар – ескі қазақ 
жазба тіліне (XVI-XX ғғ. басы) т�сеніш 
болған ортаазиялық түркі жазба тіл 
дағдысынан келе жатқан, ескінің к�зі. 
Бұлайша жазу қазіргі қазақ жазуында ғана 
емес, �збек, ноғай, татар, қырғыз жазба 
тілінде кездеседі: түрік, �збек, қарақалпақ, 

ойысқан сайын естілімі дүдамалдана 
түседі. Сонымен қатар бұндайда мағына 
ажыратуға септігі тие бермейтін әсірекелте 
дауыстыларды белгілемеуді тілдің ішкі 
әлеуеті мүмкіндік беріп отырған жазудағы 
ықшамдылық үрдісімен байланысты деуге 
болады.

Тілдегі ықшамдалу үрдісі – жазу-сызу 
(әліпби, емле, емле с�здігі) деңгейінде де 
болатын құбылыс. А.Байтұрсынұлы т�те 
жазуда 9 дауысты (а, ә, о, #, ұ, ү, ы, і, е), 19 
дауыс сызды, яғни 28 дыбысты 24 әріппен 
беретін әліпби түзді. Бұл дыбыс саны-
нан әріп саны кем түсетін қайталамасы 
(аналогы) жоқ ең таңдаулы әліпби бол-
ды. Дыбыстың санынан әліпбидегі әріп 
санының кем болуы   – тілдің жазу-сызу 
деңгейіндегі ықшамдылық, жинақылық 
әлеуетімен байланысты. 

� т к е н  т ә ж і р б и е н і  е с к е  а л с а қ , 
ерінбейімді и дауыссызын қосар әріппен 
ыи, іи; дәл осы сияқты қысаң әрі әсіре кел-
те еріндік ұ,ү мен жарты дауысты еріндік 
у дауыссыздарын ұу, үу түрінде қосарлап 
жазу немесе и, у түрінде дара әріппен жазу 
емленің ең қиыны болды. 20-50 жыл-

ықшам тұрпатқа мән беріп жатса, тіл 
әлеуетінің ықшамдылық, жинақылық 
қасиетіне сай келер еді.

Қайсыбірімізде «бір-екі әріпте тұрған 
не бар?». Бірер әріпті үнем к�ргеннен 
«не ұтамыз?» деген ой да болады. 9ңгіме 
тілдің �зі  мүмкіндік беріп отырған 
әлеуетін ескерусіз қалдырмауда болып 
отыр. Бұл әлеует – тіліміздің орташа 
м�лшердегі, мысалы үш буыннан асып 
кетпеуіне мүмкіндік беріп, реттейтін 
механизм. Бұндай с�здердің саны аз 
емес. 9ңгіме әріп санында ғана емес, 
олардың қолдану, қайталану жиілігінде. 
Күнделікті шығып жатқан газеттер, жарық 
к�ріп жатқан журнал, кітаптар, жарқыл-
жұрқыл жарнамалар... қысқасы, мәселенің 
түпт�ркіні ақпараттар тасқыны заманын-
да жазба каналдағы с�здің графикалық 
ықшамдылығы қолданысқа оңтайлы бо-
луы дегенге саяды. 

Ырақат деп жазуды дұрыс-ақ дегеннің 
�зінде, оқушыларымыздың дұрыстықтан 
ауытқып, рақат жазуға итермелеп отырған 
нәрсе – тілдің ішкі әлеуетіндегі ықшам-
дылық емес пе? Бұл жағын да ойлансақ.

дейін баспа беттерінде, мектеп �мірінде 
осыдан қате кетіп жатса, дабыл қағылып, 
шу к�терілер еді. Бірақ тиянақ тапқан 
талас әліпби  ауыстырумен байланысты 
«қосар» ма?, «дара» ма? дейтін мәселе 
қайта с�з бола бастады. Ғылыми орта 
болған соң, к�терілген мәселе бәрімізді де 
ойландыратыны белгілі. Институтта �ткен 
ғылыми кеңес, теориялық семинарда 
пікір білдіруге, ереженің балама жоба-
сын, баяндама жасауымызға бәріміздің 
де мүмкіндігіміз болды. Институт дирек-
торы Е.Қажыбек ешкімге, ешқайсымызға 
тосқауыл қойған жоқ. Пікірталаста, пікір 
алысу да мәнді �тпеді деп айта алмаймыз.

П і к і р  а л ы с у д а ,  а л д ы м е н 
А.Байтұрсынұлы кезіндегі т�те жазуында 
қиын, тиын, ит, киім деп те, қыйын, тый-
ын, иіт, кійім деп те жазылғаны айтылды. 
Бара-бара бұл мәселе 1920-1930 жылдары 
қызу пікірталасқа, аяғы дауға айналған. 
Қосармен жазудың «жоқшысы» қоғам 
қайраткері Елдес Омарұлы болса, дара-
мен жазудың «жоқшысы» педагог ғалым, 
жазушы Жүсіпбек Аймауытов болды. 
Қарама-қарсы пікірлерді саралай келіп, 

а) форматы:    ә) форматы:

іитіиүу (7)    итиу (4)
сұуұнұу (7)    суыну (5)
іймійтүу (8)    имиту (5)
ыйманыйлығымыздың (17)  иманылығымыздың (15)
ійіліктірүу (11)    иліктіру (8)
тарыйхый (8)    тарихи (6)
қыйұуластырұу (13)   қиуластыру (10)
ырақаттандырұу (14)   рақаттандыру (12)
сұуландырмауұмұздың (19)  суландырмауымыздың (18)
жұуұнұуұ (8)    жуынуы (6) 
бұуұнұуұ (8)    буынуы (6)
ыйландырұуұ (11)   иландыруы (9)
жұуұнұсұуұ (10)    жуынысуы (8)
ійлектенүуү (11)    илектенуі (9)

ТҮҢІЛМЕСКЕ ТІРЕКТІ 
ТІЛ ӘЛЕУЕТІНЕН ІЗДЕСЕК...

қырғыз тілінде де қосармен жазылады. 
Бұндай с�здерді дағды бойынша жазуды 
ж�н к�реміз. С�йлеуде әлгідей с�здерді 
қосарлап айту ұшыраса бермейді. Бірақ 
к�теріңкі стильмен нәшіне келтіріп ай-
татын жайттар ән әуендерінде, сахна 
тілінде кездеседі. Мысалы, ұлы жазушы 
М.9уезов «махаббат с�зін құлақты ай-
малайтындай етіп айту керек» деген екен.
Оны бір кездері 9біш Кекілбай ағамыздың 
естелігінен ұшыратқан сияқты едім.

Т � р т і н ш і .  С � з д і ң  ұ ш а р  б а с ы н -
да қысаң ы, і дауыстыларын білдіретін 
ы, і  әріптерінің жазылу/жазылмауы, 
бұрынғыға к�з жіберсек, �ткен жүзжыл-
дықтың 60-шы жылдарына дейінгі кезеңде 
жазу тәжірибесінде кездесетін елеулі 
қиындықтардың бірі болатын. Мысалы: 
ылақ/лақ, ырас/рас, ылақтыр/лақтыр, 
ілек/лек, ілес/лес, ілгек/лгек, ілеген/леген, 
т.б. Мектеп �міріндегі жазу-сызуда, ба-
спа �німдерін шығаруда бұл қиындық 
орфографиялық с�здік, анықтағыштар 
арқылы бірте-бірте реттеле түсті. Л, 
р-ден кейін, ашық а, ә біршама ашық 
е-лермен келетін тұста лақ, лас, лайық, 
лай, рас, рақым, ләззат, ләйлек; лебіз, лез-
де, рәміз, ресми, реңді деп жазылуы а, ә, е 
дауыстыларының билігінде. Ал аталмыш 
жартылай дауыссыздардан соң қысаң 
езулік немесе дауыссыз келетін орындар-
ды ілгек, ілмек,іліндір, лықа, ілкімді, ірі 
қара, іріктеу деп жазу орнықты.

Бұл ережені, алайда, Сіз білмейді деп 
айтып отырған жоқпын. Басқа білмесе 
де, редакторлық қала мыңыздан талай-та-
лай кітап, журнал шыққан �зіңіз жақсы 
білесіз. Алайда ойыңызда «неге олай?», 
«неге бұлай емес?» деген күмән мен күдік 
жүретінін де түсінеміз.

Бірақ к�ңілде (дәлірек айтқанда, са-
нада) ұялап қалған күдік-күмәнді сейілте 
алмасақ та, осы мәселеде тағы бір уәжді 
айтуға тұра келіп отыр.

Ереже біршама тұрақталғанға дейін 
ылақ/лақ, ырас/рас, ылайық/лайық, т.б. 
с�здер әрі-сәрі жазылып келді. Дегенмен, 
лақтату, лақтау, растату, лайықсыз 
тәрізді с�здер қосымшамен түрленген тұста 
қысаңдар к�мескі леніп, к�біне с�з басын-
да ы, і әріп терінсіз жазу басымырақ болды.
Рақымет, лашын, лебіз с�здері де осылай 
жазыла бастады. �йткені әрі қысаң, әрі 
әсірекелте дауыстылар (ы, і, ұ, ү) с�здердің 
буын саны артып, екпін соңғы буынға 

дары к�птеген с�з бірде қыйын, сыйыр, 
бірде қиын,сиыр болып әртүрлі жазылып 
келеді. 1957 жылғы Негізгі Ережеден кейін 
тұрақталып, қазіргі кезде бірізді жазыла-
тын болды.

Бесінші. Қазіргі кирилше әліп бидегі 42 
әріптен бес-алтауы ғана қысқартылыпты 
деп, жаңа латынша әліпбиімізді қомсына 
бермейік дегім келеді. Қысқартылған 
бес-алтауы ғана емес, 9 әріп: ё, й, ц, щ, ь, 
ъ, э, ю, я және кирилшеде х, һ әріп терінің 
гра фикалық жүктемесі толық ашылмаған 
болатын. Қазіргі  латыншада х  әрпі 
алынбай, һ-ның енгізілуі де құптарлық. 
�йткені х таңбасының дыбыстық мәні 
мен шарттылығы тым к�п. Бұл айтылған 
9-10 әріптің басы артық, қазақ жазуы 
үшін қызметі (графикалық жүктемесі) 
жоқ екені әуел бастан белгілі болатын. 
Жалғыз қазақ әліпбиі емес, СССР-дегі 
�зге де туыстас түркі және иран текті 
халықтардың мысалы, тәжік әліпбиінде 
де осы 9 немесе 8 әріп қаздай тізіліп тұр. 
Бұл «тоғызды» идеологиялық күштің 
қысымымен сырттан сыналап кіргізілгені 
де баршамызға аян. Осы аталған әріптерсіз 
де қазақтар жазуын жазып, оқуын оқи 
беретіні күмәнсіз еді.

Ал қазіргі латынша қазақ әліпбиі нің 
басы артық тоғыздардан арылуы жазу 
реформасындағы шешуші оң қадамның 
бірі деп бағалаған ж�н болар.

Мүмкіншілік – мүмкіндік, қадірменді 
– қадірмен, с#йткендіктен – с#йткенмен, 
бүйткендіктен – бүйткеннен, дұрыс 
екендігін – дұрыс екенін тәрізді с�здердің 
жазылуына келгенде редактор қаламы 

Басқаларды айтпағанның �зінде ғалым, 
жазушылардың жұртшылыққа белгілі 
Рымғали Нұрғалиев, Рза Қонақова, Рахме-
толла Райымқұлов, Қ.Рысбергенова сынды 
т.б. танымал есімдердің Ыры-, ырый-, 
ыра- болмай, осы күйде жазылуының 
арғы себебі тілдің ықшамдылық әлеуетінің 
о б ъ е к т и в т е н у і  е м е с  п е ?  Б і р  т ұ с т а  
жалғамалық үрдісі жүрсе, екінші бір тұста 
ықшамдылық үрдісінің қоса жүруі тілдің 
ішкі әлеуетімен байланысты. 

Бұндай құбылыстарды зерттеу, зерде-
леу барысында тек �з ғылыми ортамыз-
да бір-бірімізге ғана айтумен шектеліп 
жүргеніміз рас, ал жалпақ жұртшылыққа 
кеңінен түсіндірмей жүрген кемшілігіміз 
де бар.Лингводидактикалық мазмұндағы 
к�пшілікқолды құралдар жоқтың қасы 
деуге болады.

Алтыншы. 9сіресе  жазу-сызу, әліпби, 
емле ережелері сияқты жал пыхалықтық 
сипаттағы мәселе лерге келгенде әрқилы 
пікірлер,  п ік іралуандығы болаты -
ны түсінікті жайт. Олардың қайсыбірі 
пікірталас барысында тиянақ тауып жатса, 
қайсыбірі сындарлы с�з, дәлел мен уәжге 
тоқталмастан, әдейі қаузаған сайын �рши 
түсіп жатады.

Бұл жерде айтайық деп отырға нымыз 
«қосар» ма?, «дара» ма? деген мәселе. 
Таластың басы жиырма-отызыншы жыл-
дары басталып, аяғы 1957 жылғы емле 
ережесінен кейін тиянақ тапқан болатын. 
Бұрын сұу/су, тұу/ту, кійм/киім, қыйын/
қиын болып әрі-сәрі жазылып жүрген 
с�здер 1957 жылғы Ережеден кейін бір 
ізге түсті. Алпыс екі жылдан күні бүгінге 

оларды екі форматқа 
түсірдік. Біріншісі – а) Елдес 
Омарұлынікі, екіншісі – ә) Жүсіпбек 
Аймауытұлынікі. Біз бұл жерде с�здің 
жеке басын да, олардың қосымшалармен 
түрленімін де  екі  форматқа салып 
байқадық. Мыңдаған, он мыңдаған с�з 
екі, үш таңбаға дейін ұзарады. (Кесте)

Ж.Аймауытов педтехникумда оқы-
тушы болып жүрген кезінде �зінің к�збен 
к�ріп, басынан �ткен тәжірибесі ж�нінде 
былай деген: «Мен педтехникум бітіретін 
жігіттерге бас тауыш мектепте қыс бойы 
тәжірибе сабағын бергізіп келемін. Сон дағы 
менің к#зім жеткені: бір қыс оқып, хат 
таныған ең зерек деген балалар «у» мен «и»-
ды дұрыс жаза алмайды. Олар сұу, асұу, тұу, 
татұу, биле, ине, бие, сила... деп жазады.

Бірінші кластың ең тәуір оқитын ба-
лаларына жазғызып к#рдім. Мысал үшін 
Егем Алданазарұлы деген баланың жазғанын 
оқып к#рсетейін: табу, тұу, ине, бие, биле. 
Бұлар білмеген соң, емлеге ең жетік деген 
осы кластың тағы бір Жайық Жанәліұлы 
деген балаға жазғыздым. Оның жазғаны: 
сұу,асыу, табыу, татыу, тұу, біие, ине, иә, 
биие, сила. Бұл «ұу»-ларды дұрыс жазғанмен, 
«и»-ге келгенде біресе жалғыз и, біресе ы+и 
жазып шатастырады. «Сұу»-да «ұ» жазып, 
«асыу»-да «ы» жазған себебін сұрағанымда, 

«ы» естіледі деп айтады. Сондықтан жаз-
дым, – дейді. Міне, үш жыл оқыған бала 
әбден к#зі қанғандықтан, мұғалімнің с#зіне 
нанғандықтан, «ұу»-дың жазуын әрең біліп, 
«и»-дің жазуын біле алмай отыр. Бұларды 
оқытқан – дыбыс әдісіне жетік, тәжірбиелі 
мұғалім. Ол ол ма? Үш жыл оқыған бала 
түгілі, 8 жыл оқып, педтеқникумды бітіріп, 
ертең #зі оқытқалы отырған, оқытып 
жүрген жігіттердің #зі «сыйыр»-ға неше 
«ы» жазылатынына әлі күнге дауласады».

Түбір с�здің мағыналық, дыбыс тық 
ауанына қарай с�зжасамдық қосымшалар, 
жұрнақ, жалғаулармен түрленуін агглю-
тинация (жалғама лылық) заңдылығы 
деп аталатынын �зіңіз атын атап, түсін 
түстеген қадірмен ұстаздарымыздан білдік. 
Сол үйренгенімізді әрі қарай пайымдасақ, 
жалғамалылық барша түркі, оның ішінде, 
қазақ тілінің ғасырлар бойы қалыптасқан 
жұмыс істеу механизмі (тетігі) екен. 

Біз осы үрдіс бойынша с�з ұзындығы 
жағынан ұзара береді деп түсіндік. Про-
фессор К.Аханов сту денттік аудитори-
яда түбірді «па равозға», қосымшаларды 
«вагонға» ба лап, түсіндіретін де, оған 

пайда болуы жинақылықпен байланы-
сты. �зіңізді куәға тартсам, диқаншы, 
бағбаншы, мергенші, аспазшы, шаштаразшы, 
мердігерші, аттестациялау, механизация-
лау, комбайнерші, т.б. ықшамдалып, диқан, 
бағбан, мерген, аспаз, шаштараз, мердігер, 
аттес таттау, механикаландыру, комбайн-
шы болғанын тәжірибелі баспагер, редак-
тор ретінде қаламыңыздың лексикалық 
деңгейдегі ықшам нұсқаға артықшылық 
берге нінен де бейхабар емеспіз. Бұны Сіз 
біл генмен, былайғы жұрт біле бер мейді-
ау дегендіктен айтып отырмын.

Енді дыбыстық (фонетикалық) дең-
гейдегі жүздеген с�здің ықшамдалу үрдісіне 
бірер мысал келтіруге де тура келіп отыр: 
ойын с�зіне қосымша жалғағанда ойына 
емес, ойна; тасы (ның) тасықын болмай 
тасқын, ұрлық-тың ұрылық болмай, ұрлық 
болуы, жиын-ның жиыналыс емес, жина-
лыс болуы осы айтылған ықшамдылықпен 
байланысты дегіміз келеді.  Бұндай 
дыбыстық жақтан ықшамдалған с�здер 
ықшамдылық (экономия) үрдісі бойын-
ша осылайша орфографияланып жүр. 
Мағынаға тигізер шарпуы жоқ бұндай 
с�здердің «түбір» сақтау ұстанымы бойын-
ша жазылмайтыны белгілі. 

Жазу-сызудың жинақы, ықшам болып, 
үнемділік ұстанымына сай келуі �з алды-
на. Бұл жерде жаңа латынға үйретушілер 
мен үйренушілердің к�ретін қиындығы 
20-50-шы жылдар аралығындағы тас 
�ткел тайғақ кешуге қайта түсіп, мәдени 
жұртшылықтың, мыңдаған, сан мың мек-
теп оқушылары мен студент жастардың 
беті қайтып қалмасына кім кепіл?

Психолог-педагогтардың айтуынша, 
шұбыртпа жазуға әдеттегіден к�п энергия 
жұмсалып, оқуда да, жазуда да автоматизм 
т�мендейтін к�рінеді.

Құрметті Бексұлтан аға, мақалаңызда 
йағный  деп жазылған екен.  Бәлкім 
ыйағыный шығар? Байқаусыз жазылған ба? 
9лде әдейі осылай жаздыңыз ба? Ол жағын 
білмедім. Институт с�зін іністіитут 
деп сындырып жазыпсыз, бірақ дұрысы 
іністійтүут емес пе? Сіздің мақалаңызбен 
айдар ашқан «Ана тілі» газетімізге үн 
қосқан титулды ғалымдардың бірі дара 
әріпті таратыпжазу керектігін айта келіп, 
қыру с�зін қырыу, кіру с�зін кіріу деп 
жазғанды ж�н к�ріпті. Ал дара әріпті (у-
ды) таратып жазудың із �кшесіне түсіп 
жүрген доктор, профессор ағамыз бұлай 
жазу «абсурд», �йткені езулік пен еріндік 
қатар дыбысталмайды, дұрысы қырұу, 
кірүу дейді. Міне, осыдан тағы да талас 
�рби береді. 

Тұңғыш Президентіміз – Елбасымыз 
бекіткен әліпбидің құрамына w («вау»-ды) 
кіргізем деп жар(ғақ) құлағы жастыққа 
тимей жүрген сол ағамыз әріптесінің 
институт с�зін institwt, футболды fwtbol, 
ресурс терминін reswrs деп жазғанын мүлде 
теріске шығаратыны белгілі. �йткені 
әліпби түзуші ғалымның жүйесі бойын ша 
w әрпі графикалық контекст бойынша тек 
дауыстылардан кейін келеді: taw, suw, т.б. 

Бұл арада қате к�рсетіп, к�зге шұқиын 
деп отырған мен жоқ. Тиянақ тапқан 
жазу-сызу нормаларын әрсаққа бұра 
тартсақ, 20-50 жылдар аралығындағы ба-
стан �ткерген «тас �ткел, тайғақ кешуге» 
қайта түсіп, одан қайта шығу қиынның 
қиыны болар. 9ңгіме тек қиындықта 
емес. Менің айтпағым, жазу-сызудағы тіл 
әлеуетінің �зі ықшамдылық, оңтайлылық, 
жинақылық тәрізді қасиеттерге мүмкіндік 
беріп отыр.

«Түңілмеске тірек бар ма?» деп, 
баршамызға сұрау тастадыңыз. Тірек 
бар екен. Қазақ тіліне құлдық ұра қара 
жұмыстарын істей жүріп, сол тіректі мен 
тілдің ішкі әлеуетінен іздедім. Тілдің 
ішкі әлеуеті – оның �міршеңдігі. 9леуеті 
мықты тіл – �міршең тіл. Оны ақиық 
алғыр ақынымыз Мұқағали Мақатаев 
бәрімізден бұрын сезіп те, біліп те айтқан 
екен: 

Ал екінші бақытым – тілім менің,
Тас жүректі тіліммен тілімдедім.
Кей-кейде дүниеден түңілсем де,
Қасиетті тілімнен түңілмедім.

Нұргелді У%ЛИ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

құлақтан ды рылма ғандықтарыңыздың сал-
дарынан деген мысал келтіретін.....

Алайда тілдің «ұзару» үрдісіне қарама-
қарсы үрдіс бар екенін кейінірек біле 
бастадық. Ол үрдіс ресми линвистикада 
үнемдеу заңдылығы деп аталады. Осы 
екі үрдіс арқылы қазақ с�зінің орташа 
ұзындығы негізінен үш буынды болып, 
реттеліп отырады. Зерттеулерімізде, к�біне 
тіл табиғатының жалғамалық жағына 
к�ңіл б�лінді де, үнемделу, ықшамдалу 
жағына айтарлықтай назар аударылмады.

Тілдегі үнемдеу (экономия) заң-
дылығы сайып келгенде, жинақылық, 
ықшамдылық дегенге саяды. Жазба-
ша с�здің мобильділігі жинақы, ықшам 
болу сапасына, ең алдымен, тоқсан ауыз 
с�зді тобықтай түйінге сыйдырып беретін 
мақал-мәтелдерден бас талатынын халық 
таныған қаламгер ретінде �зіңіз жақсы 
білесіз. 

Ықшамдылық – тіл құрылымы ның 
барлық деңгейінде кездесетін үрдіс. 
Мысалы, синтаксистік деңгейдегі бұл 
жыл/биыл, бұл күн/бүгін, алып бер/әпер, 
алып кел/әкел болып ықшам нұсқаның 

Әдеби жыл 
қорытындысы

 «Бақытты отбасы» – игі бастама
ЖИЫН ӘЛЕУМЕТ

Қазақстан Жазушылар одағының 
%дебиетшілер үйінде әдеби жыл 
қорытындысына арналған жиын 
�тті. Оны ақын, Жазушылар одағы 
басқармасы т�рағасының орынбасары 
Бауыржан Жақып жүргізіп отырды.

Алғашқы болып с�з алған Жазушылар 
одағы басқармасының т�рағасы Ұлықбек 
Есдәулет атқарылған жұмыстар мен 
алдағы міндеттер туралы кеңінен баянда-
ды. «Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет»  жобасы бойынша қазақ 
әдебиеті антологиясы әлемнің алты тіліне 
 аударылуда. Алдағы уақытта жыл сайын 
60 қаламгердің шығармасы шет тіліне 
тәржімаланады. Қытай, Түркия, Ресей, 
Иран, �збекстан және басқа да елдермен 
әдеби байланысты нығайту ж�ніндегі 
меморандумға қол қойылды. Биылғы 
жылдың үлкен шарасы – Астанада тамыз 
айында Азия елдері ақын-жазушыларының 
халықаралық форумы �тпек. Оған 46 
мемлекеттен 108 қаламгер қатысады 

деп күтілуде. Ел ішінде «Тарихи-әдеби 
�лкетануды дамыту» жобасы қолға алынды.

Жиында әдебиет жанрлары – про-
за бойынша Қуандық Түменбай, поэзия 
бойынша Нұржан Қуантайұлы, балалар 
әдебиеті – Арасанбай Естенов, әдеби сын – 
Жанғара Дәдебаев, драматургия – Қолғанат 
Мұрат, деректі проза – �теш Қырғызбай, 
сатира – Үміт Зұлқарова, ұйғыр әдебиеті 
– Рахматжан Юсупов, шет елдегі қазақ 
әдебиеті – Алмас Ахметбекұлы, аудар-
ма – Заманбек 9бдешев, орыс әдебиеті 
– Лейля Калаус, фантастика – Нәрбин 
Кенжеғұлова, жастар поэзиясы – Алмас 
Нүсіп баяндама жасады.

Баяндамалар бойынша шығып с�й-
легендер аударма, әдеби сын және жастар 
шығармашылығы ж�нінде ой-пікірлерін 
білдірді.

Жиын соңында бір топ қаламгерге 
2017-2018 жылғы Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығы табыс етілді.

Нұркен ЖАНД%УЛЕТҰЛЫ

Тұңғыш Елбасы Н.Назарбаевтың «Nur Otan» 
партиясының кезекті XVIII съезінде «%леуметтік 
қамқорлық» жаңа әлеуметтік шараларды жүзеге 
асыру туралы нақты тапсырмалар бергені мәлім. 
Бүгінде елімізде берген тапсырмасына сәйкес 
халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған 
бірқатар басымдықтар жүзеге асырылуда. 

9лбетте, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған, 
ана сүтін ардақтап, ата салтын салмақтап �скен елміз. 
Оның үстіне адам ұрпағымен мың жасайды емес 
пе?! Сондай-ақ қанша жерден экономикалық қиын-
дықтар, жаһандық дағдарыстар орын алса да, біздің 
мемлекетімізде әлеуметтік к�мектер қысқарып к�рген 
жоқ. Жыл �ткен сайын тұрмыс деңгейіміз к�теріліп, 
материалдық және мәдени қажеттіліктеріміз қана-
ғаттандырылу үстінде. Біздің әлеуметтік жағдайы мыз -
дағы жеткен жетістіктер – мемлекеттің әр  қа зақ стандық 
үшін жасап отырған қамқорлығының жемісі. 

Б ұ л  р е т т е  А л м а т ы д а  « Б а қ ы т т ы  о т б а с ы » 
бағдарламасы қолға алынды. Бұл бастама тікелей 
к�пбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға 
жүйелі қолдау к�рсетуге бағытталған. Бұл бастама да 
Елбасының тікелей бақылауында. �йткені к�пбалалы 
отбасыларға жүйелі қолдау к�рсету мемлекетіміздің 
негізгі басымдығы болып табылады. 

Жалпы 2019 жыл халықты әлеуметтік қорғау 
саласында к�птеген жаңалықтарымен келді. Соның 
бірі – ең т�менгі табысты к�бейту мен ең мұқтаж 
отбасы ларына қолдау к�рсету. Біздің қаламызда 
к�пбалалы отбасыларға қолдау к�рсету әрбір адал 
ойлы азаматтың міндетіне айналып келеді. Осы ретте 
Түрксіб ауданындағы жалғызбасты әрі к�пбалалы 
ана Мейрамгүл Бұхарбаеваның үйіне арнайы бардық. 
С�йтіп, Наурыз мерекесі қарсаңында жанұядағы сегіз 
баланың әрқайсына жетерлік азық-түлік, ойыншық, 
нетбук тарту етілді. Бұған к�пбалалы отбасы мүшелері 
қатты қуанып, шат-шадыман қуанышқа кенелді. 
9рине, баланы әркім �зі үшін туып, бағып-қағады. 
Дегенмен, мемлекет те еліміздің демографиялық 
жағдайын жақсарту үшін, әр отбасында бала санының 
к�беюіне мүдделі болуы шарт. Бала туу к�рсеткішінің 
�суі – адам капиталының дамуына ықпал етпек.

Жуырда «Достық», «Матай» және «Ақтоғай» 
стансаларына барып, жергілікті тұрғындарға  Елбасы 
Н.Назарбаевтың «9леуметтік қамқорлық» жаңа 
әлеуметтік іс-шарасының мақсатымен таныстырып, 
оны жүзеге асыру жолдарын түсіндірдік.  

Сонымен қатар қай кезде де  елдегі береке-бірлікке, 
игі істерге ұйтқы болып жүретін Алматы пайдалану 
локомотиві депосының ұжымы  да әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған отбасыларға қолдау білдірген болатын.  

«Жұмыла к�терген жүк жеңіл» демекші, к�пбалалы 
отбасыларға қолұшын созу мақсатында теміржолшылар 
ынты мақтастық танытып, игі шарадан шет қалмай, 
қайы рымдылық к�мек ретінде біркүндік жалақыларын 
(1 млн 956 мың теңге к�лемінде) аударды. Бұдан �зге, 
Алматы жүк тасымалдау б�лімінің басшылары да 20 
мың нан жиналып, қаладағы әлеуметтік жағынан аз 
қам тыл ған т�рт отбасына 50 мың теңгеден ақшалай 
к�мек к�рсетті. 

Сондай-ақ депо ұжымы су тасқыны сияқты айтып 
келмейтін апаттардан зардап шеккен азаматтарға 
да қолдау к�рсетуді азаматтық парыздары деп са-
найды. Ұлы Отан соғысы жылдары ерен ерліктің, 
батырлық пен қайсарлықтың, �шпес �жеттіліктің 
үлгісін к�рсеткен майдангерлер бүгінгі күні қандай 
құрметке болмасын әбден лайықты. Жыл сайын «Ал-
маты пайдалану локомотив депосы» АҚ-ның ұжымы 
әрдайым ардагерлерге барынша сый-құрмет к�рсетеді. 
Жуырда Ұлы Отан соғысының ардагері 94 жастағы 
Лидия Козлованы туған күнімен құттықтап қайттық. 
Аудандағы Балалар үйінде құрбан шалынып, садақа 
беру дәстүрге айналды. 

Болат ОСПАНОВ, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі,

Алматы қалалық мәслихатының депутаты
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ШАҒБАН 
ШАРАПАТЫ

Қазір қасиетті шағбан айы. Бұл – берекеті мол 
айлардың бірі. «К�птеген жақсылықтардың бастауы» 
деген мағынаға ие «шағбан» с�зімен аталған қасиетті 
ай ережеп айының бітуінен хабар беріп, рамазанның 
жақындағанын сүйіншілейді. Сүйікті пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) 
ережептен кейін шағбан айына �те-м�те к�ңіл б�лген.

Ардақты елші: «Алла Тағалам, ережеп пен шағбан 
айларын берекелі ете г�р. Бізді рамазанға аман-есен 
жеткіз» деген дұғасын жиі айтатын. Бұл айдағы сауабы 
к�п құлшылықтың бірі – ауыз бекітіп, нәпіл ораза ұстау. 
Алла елшісі шағбан айының к�бін оразамен �ткізетін. 
Осы ретте мынадай хадис еске түседі: «Сауапты амал-
дардан шамаларың жететінін жасаңдар. �йткені сен-
дер жалықпасаңдар болғаны, Алла сендерге ешқашан 
жалыққандай сыңай танытпайды. Алла Тағала қабыл 
алатын ең жақсы амал – аз болса да үзбей істелген іс». 

Бірде саңлақ сахабалардың бірі Усама (оған Алла 
разы болсын) шағбан айында к�п ораза ұстауының сы-
рын білу үшін: «Уа, Алланың елшісі, дәл шағбан айында 
жиі ораза ұстағаныңыздай, басқа айда мұншалықты 
ораза ұстағаныңызды к�рмедім» деп сұрағанда, ол: 
«Шағбан – адамдардың басым к�пшілігінің рамазан мен 
ережеп айларының ортасында мән бермей кететін айы. 
Бұл айда амалдар Алла Тағаланың құзырына к�теріледі. 
Мен де амалдарымның ораза ұстаған кезімде Алланың 
құзырына к�терілгенін қалаймын» деп жауап берген 
екен. 

Алайда шағбан айының оразасын шамасы жеткендер 
ғана тұтқаны абзал. Егер шағбан айында үздіксіз ораза 
тұтып, рамазан айындағы парыз оразаға шамасы кел-
мей қалуынан сезіктенген адам болса, ол адамға шағбан 
айында ораза тұтудың қажеті жоқ. �йткені шағбан 
айындағы ерікті оразадан рамазан айындағы парыз ора-
за маңызды...  

Алла Елшісінен «Рамазаннан кейін  қандай  ораза 
маңызды?» деп сұрағанда, ол:  «Рамазанға құрмет ретінде 
шағбан айында ұсталған ораза» деді. «Қай садақа абзал?» 
дегенде: «Рамазан айында берілген садақа» деп жауап 
берген». Хадистерге жүгінсек, пайғамбарымыз шағбан 
айында парыз намаздарымен қатар, нәпіл ғибадаттарын 
к�бейтіп, Алланың к�ркем есімдерін мадақтап, 
шүкіршілігін арттырып, кедей-кепшікке садақа бер-
ген. Сахабалар да бұл айда құлшылыққа жаңаша 
құлшыныспен кірісетін. Нәпіл құлшылықтарына к�ңіл 
б�ліп, жалбарына кешірім тілеп, жоқ-жітікке қарасатын. 
Жетім, жесір, жалғызбасты кісілерге к�мектесіп, 
қарттардың к�ңілін аулайтын.

Сондай-ақ бұл айдың ерекшелігінің бірі  – 
пайғамбарымызға к�п салауат айту. Себебі, хадисте: 
«Ережеп – Алланың айы, шағбан – менің айым, рама-
зан – үмбетімнің айы» деп, ережеп айында кәлиманы, 
шағбанда салауатты, рамазанда Құранды к�п оқу 
керектігі ж�нінде ескерткен еді.

Шағбан айында сауаптар еселеніп қана қоймай, 
күнәлардың кешірілуі мен дұға-тілектердің қабыл болу 
мүмкіндігі молая түседі.

Қасиетті шағбан айындағы ізгі амалдың бірі – дұға. 
Дұға – ғибадат. Алла Тағала жасаған әрбір дұға үшін 
сұраушының мұқтаждығын �теп қана қоймай, сауап 
та жазады. Тіпті сұраған нәрсесі қол жетімсіз болса да, 
ол адам жасаған дұғасы үшін сауаптан құр қалмайды. 
Сонымен қатар дұға барлық ғибадаттың �зегі болып 
табылатын Алла мен адамның байланысын арттыра-
ды. 

Адам баласы Алланың рақымынан құр қалмас үшін 
әрдайым дұғада болғаны ләзім. Алла тағала Құранда 
«Бақара» сүресінің 186-аятында: (Мұхаммед Ғ.С.) егер 
құлдарым, Мен туралы сенен сұраса: «7те жақынмын, 
қашан Менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. 
Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін. Және Маған сенсін. 
%рине тура жол тапқан болар еді» деген.

9лемдерге рақмет етіп жіберілген пайғамбарымыз 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «Алла 
Тағаланың алдында дұғадан қадірлі еш нәрсе жоқ» деп 
дұға етудің дінімізде маңызды екенін атап кетті. Басқа 
бір с�зінде: «Дұғаның �зі ғибадат» деді де, Құрандағы 
«Ғафыр» сүресінің 60-шы аятын оқыды. Ол аятта: «Ме-
нен тілеңдер, тілектеріңе жауап беремін» деп айтылған.

Осы тұста дұға жасаушы адамдарды екіге б�лсек 
болады. Біріншісі – �зінің жақындарына, туыстарына, 
жолдас жораларына, ниеттес адамдарына дұға жасауы. 
Мұндай дұға жасаушы адамға періштелер дұғасына 
 жауап қайтарып, �здеріне де сол жақсылықтарды тілейді. 
Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын): «Мұсылманның бауырының сыртынан жасаған 
дұғасы қабыл болады және уәкіл қылынғын періште 
тұрып «әмин, сағанда сондай болсын»» деп сүйіншілеген. 
Ал періштелердің дұғасы тез қабыл  болады.

Ал екінші топтағы дұға етушілер – тек �здерінің 
к�ңіліне жақын келген адамдарға ғана емес, сонымен 
қатар �зіне зиян тигізген, жаманшылық ойлаған және 
�зін ренжіткен адамдарға да жақсылықпен жарылқау 
тілейді. Бұл – адамилық үлкен қасиет. Алла Тағала 
да ондай пенденің қандай да бір тілегін тікелей �з 
құдіретімен қабыл етеді.

Адамзатқа берілген ең ұлы нығмет әрі үлкен 
мүмкіндік – адамның саналы �мірі. Бұл қас-қағым сәтте 
сағымдай болып �те шығатын �мірдегі ақылдылықтың 
ең биік шыңы – пенденің Алла Тағаламен байланысын 
үзбеуі. Себебі әрбір пенде бақытты да баянды �мір 
сүргісі келетіні ақиқат.

Алла Тағала қасиетті шағбан айында жасаған ізгі 
амалдарымызды, дұға-тілектерімізді қабыл етіп, рама-
зан айына аман-есен жетуді нәсіп еткей! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз баянды болғай! 9мин!

ИМАН АЙНАСЫ

Әсет АТАШЕВ, 
Алматы қаласы

«Орбита-3» мешітінің
 Бас имамы

Осы жақында ғана «Еңбек әйелдері – Қазақстанның 
 басты құндылығы» деген тақырыпта Павлодар қаласында 
�ткен аймақтық форум жұмысына қатысушылар 
 Мемлекет басшысының халықтың әл-ауқатын 
жақсарту,   демо к   ра тиялық құндылықтарды қамтамасыз 
ету, еңбеккер әйел дердің заңды құқықтарын сақтау 
бағытындағы саясатын қолдай тындарын жеткізген бола-
тын. Сонымен бірге олар еңбеккер әйелдерді әлеуметтік 
және экономикалық жағынан қорғау, ана мен баланы 
құқықтық және әлеуметтік қолдау мәселелеріне баса 
 назар аудару ж�нінде үндеу де жолдаған еді.

Бұл жайдан-жай емес.Бүгінгі таңда еңбек саласындағы 
ең бір �зекті мәселенің бірі – гендерлік алшақтық. Ерлерге 
қарағанда әйелдердің еңбек нарығына емін-еркін шығып, 
жұмыс табуы �те қиын. Дерек к�здеріне сүйенсек, 2018 
жылы әлемдік жұмыс күшінің құрамында әйелдер үлесі 45 
пайызға жуық болған. Бұл ерлер арасындағы к�рсеткішпен 
салыстырғанда шамамен 27 пайызға т�мен. Жер шарында 
жұмыссыз әйелдер 6,2 пайызды құрайды. Бұл к�рсеткіш 
те ер азаматтармен салыстырғанда 0,7 пайызға жоғары. 

Мұның басты себебі – әлемдегі әйелдердің жартысы 
жұмыс күші құрамынан тысқары қалып отыр. Олардың 58 
пайызы еңбекақы т�ленетін жұмыс істегісі келеді.

Бұл мәселені шешу мақсатындағы бірінші қадам 
– әйелдердің еңбек нарығына араласуына ықпал ету. 
Сондықтан да Халықаралық еңбек ұйымы осы жағдайды 
лайықты шешу үшін бұл мәселеге ерекше назар аударуға 
шақырған болатын. Қазақстанда әйелдердің мүддесі, от-
басы мен гендерлік теңдік мәселелері кезең-кезең бойынша 
шешімін тауып келеді.

Ерлер мен әйелдердің мүмкіндігі және құқық теңдігі 
мәселелері бойынша заңдық база жасалған. Қазақстан 2014 
жылы Халықаралық еңбек ұйымының «Ананы қорғау тура-
лы» №183, «Ер және әйел еңбеккерлер үшін тең дәрежедегі 
мүм кіндік туралы» №156 конвенцияларын ратификация 
жасады.

Статистика деректеріне қарағанда, Қазақстанда 
жұмыссыз әйелдер тұрғындардың 5,3 пайызын құрайды. 
Ерлер мен әйел дердің еңбекақысының  алшақтығы 32,2 
пайызды құрайды. 9йел дердің арасында 87,6 мың адам 
санитарлық-гигиеналық талап тарға мүлдем сай емес 

жағдайда жұмыс істеген. Олардың 21,0 пайызы (18,4 мың 
адам) шаң-тозаң мен газдалған ортада еңбек еткен.

Еңбек нарығында гендерлік алшақтық болмауы үшін 
жұмыс берушілер жете к�ңіл б�луге тиісті мәселелер де бар. 
Ұжымдық келісім-шартқа еңбеккер әйелдерді жұмыспен 
қамту, оларды қорғау мен еңбек қауіпсіздігі, кәсіби 
даярлығы мен денсаулығы, к�п балалы, жалғызбасты аналар 
мен мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған ата-
аналарға қатысты нормалар қарастырылған арнайы б�лім 
енгізу ж�нінде де талай рет мәселе к�терілгенімен, к�птеген 
кәсіпорындардың қожайындары бұған да жеткілікті 
мән бермей отыр. Сондықтан кәсіподақ ұйымдары 
мемлекеттік органдармен, саяси партиялар және үкіметтік 
емес ұйымдармен бірлесе отырып әйелдердің, аналар мен 
балалардың жағдайын жақсарту мақсатында �зара тығыз 
іс-қимыл жасауға кірісті. Нәтижесі ойдағыдай болады деген 
үміт бар.

Ғалым ОМАРХАН

НҰР-СҰЛТАН 

ЕҢБЕКТІҢ ЕЛЕНУІ МАҢЫЗДЫ
АТАДӘСТҮР

Еуропада соғыс жағдайындағы кезеңде, 
герман және итальян фашизмінен нәр 
алған ақ арийлік ұлттардың басымдығын 
жақтайтын идеология �сіп шықты.  Ницше 
тұжырымдамаларын ұлттық-социализм идео-
логтары әдейілеп к�птеп насихаттай баста-
ды. Мистицизмге деген қолдан жасалған 
қызығушылық жасалынды – осы жерде, 
Шығысты зерттеу (ориенталистика) мен 
шығыс философиясына бетбұрыс сипат 
алды. Еуропалық мәдениеттанушылардың 
о р т а ғ а с ы р л ы қ  қ о л ж а з б а л а р ғ а  д е г е н 
қызығушы лығы осымен түсіндіріледі: барон 
 Карро христиандық ілім мен исламды қатар 
қарастырып, түркі философы әл-Фарабидің 
еңбектері оның назарын аударды.

9л-Фараби ілімін насихаттауда Карроның 
сіңірген еңбегін мойындай отырып, Мұстафа 
Шоқай онымен пікірталасқа түседі. Оның 
ойынша, әл-Фарабидің «қайырымды қала 
үлгісінің» мәнін қарастыру барысында теріс 
түсіндірулерге жол бермеу керектігін баса 
айтады. Шоқай сенімді түрде әл-Фарабидің 
Ницшенің «үстінадам», «үстінұлт» секілді идея-
ларымен ортақ ештеңе жоқтығын негіздейді.
Мұстафа Шоқай құқық қорғаушы р�лін 
атқаратынын мақтан тұтады. Шоқайдың 
әл-Фарабидегі Ницше идеяларын терістеуі, 
оның расизмді қабылдамағандығын, сондай-
ақ қосымша бұл дәлел, оның фашистік иде-
ологияны жақтамағандығын к�рсетеді. Бұл 
мақала 1941 жылы Гитлер мен партиясының 
мақсаттары анық болған кезде жазылғандығын 
еске саламыз. 

Мұстафа Шоқай сан қырлы қабілеттерге ие 
еді: ол француз тілін жетік білді, ғы лыми басы-
лымдарды қадағалап отырды,  Түркі стан ның 
мәдени және ғылыми мұрасының айна-
ласындағы пікірталастардың бәрінен хаба-
ры болды. М.Шоқай қазақ эмигранттары 
арасын дағы академиялық сабақтарға уақыт 
б�лген жалғыз қазақтардың бірі болды. Оны 
Еуропа пен Азия, Батыс пен Шығыс қаты-
насы туралы тақырыптар, бұрынғы фило соф-
тардың ізгілік туралы ойлары қызық тырды. 
Еура зия шылдық, ізгілікті қоғам мен адам-
гершілік жетілудің шыңы болып табылатын 
«үстінадам», бірегейлілік мәселелері М.Шоқай 
қызы ғушылық танытқан тақырыптар еді. Ол 
тек сая саткер, публицист ғана емес, соны-
мен бірге ойшыл һәм идеолог болғандығын 
 мойындауымыз қажет.

Бір с�збен айтқанда, бүгінгі таңда да 
әл-Фарабидің шығармалары ғалымдарды 
қызықтырады және шындықты іздеуде қайта 
оған оралуды қажет етеді. Тіпті бүгінгі күні, 
XXI ғасырда да бейбітсүйгіш түркілік ой-сана 
оны лайықты дәрежеде биіктікке қоя білуде.
Қорытындылай келсек, әл-Фарабидің ілімі 
аталатын М.Шоқайдың к�пшілікке онша 
мәлім емес «Түркістан» (1941) мақаласы 
ғылыми айналымға жаңа деректер енгізді. XX 
ғасырдағы қазақ полиглоты Түркістан тари-
хын жетік біле отырып, Еуропаның белгілі 
ғалымдарымен тең дәрежеде философиялық 
категориялармен пікір таластыра алды. 
 З а м а н а у и  о қ ы р м а н ғ а  о р т а  ғ а с ы р д а ғ ы 
ойшылдың теориялық тұжы рым дамаларын 
талқыға салған қазақ саяси қайраткері мен 
француз мәдениеттанушылары, арабтанушы-
лары арасындағы ой-талқыны білу бүгінгі күні 
де маңызды әрі қызықты болатындығы с�зсіз. 

Мұстафа Шоқай – к�пқырлы әрі толық 
бағаланбаған бірегей тұлға. Саяси тартыспен 
бірге, түркілік ғалымдардың мұрасын наси-
хаттауды да ол �зіне міндет етіп алды. Бүгінгі 
таңда түркі философиясын тереңдеп зерттеудің 
қажеттілігі туындап отыр. �кінішке қарай, 
XX ғасырда түркістандықтардың гуманистік 
ілімдері саяси жағдайларға байланысты екінші 
орынға ығысып, М.Шоқайдың мақаласында 
аталған ұлы тұлғалар толықтай оқулық 
беттерінен түсіп қалған болатын. 

Жаһандану жағдайында ізгілікті қоғам құру 
үшін не қажет? Бүгінгі күні әл-Фараби мұрасы, 
оның қайырымды қоғам тұжырымдамасы �зге 
мақсатқа пайдаланып кетуден қорғалған ба? 
Болашақта бұған қалай қарсы тұруға болады? 
Орта Азиялық аймақ жарқын болашақта әлі 
де �з Ренессансын қайта бастан �ткереді деп 
сенеміз. Гуманистік дүниетаным арқылы 
байланысқан к�птілді интеллектуалды үрдіс 
негізіндегі мәдениетаралық жақындасу бұған 
дейін де болған, бола да береді. Қазақстан 
жастары осы ақиқатты түсіне отырып, жарқын 
келешек үшін �здерінің лингвистикалық және 
тарихи танымдарын тереңдетуге ұмтылулары 
керек.

Жақыпбек АЛТАЕВ,
әл-Фараби орталығының директоры

Гүлнар МҰҚАНОВА,
тарих ғылымының докторы 

ӘЛ-ФАРАБИ 
ЖӘНЕ ШОҚАЙ

(Еуропалық дискурстағы қос ойшыл)
Қазақ ұлттық интеллигенциясы үшін XX 

ғасыр тарихы зор маңызға ие. Орталық Азияның 
к�шбасшы элитасы ұлттық мемлекеттердің 
тағдырына деген жауапкершілікті �з мойын-
дарына ала білді. Сыртқы басқыншылықтан 
интеллектуалды мұраларды, анығында, түркі 
тегінен шыққан ортағасырлық философ 9бу 
Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала туралы 
ілімін де қорғау қажеттілігі туындады. Еуропаға 
еріксіз түрде эмиграцияға кетуге мәжбүр 
болған қазақ саясаткері Мұстафа Шоқай түркі 
мәдени мұрасын, соның ішінде әл-Фарабиді 
насихаттау мен танытуда үлкен іс атқарып 
кетті. Сол уақыттағы қиын-қыстау кезге 
қарамастан, ол к�птеген әлеуметтік топтар мен 
БАҚ редакцияларымен әріптестік орнатып, 
достық байланыста болды.

Еуропада мәжбүрлі эмиграцияға тап болған 
қазақ саясаткері Мұстафа Шоқай публицист, 
құқықтанушы, сарапшы ретінде жан-жақты 
қырлары ашылған тұлғаға айналды. Ол белгілі 
неміс және француз ғалымдары, тарихшы және 
философтарымен тығыз байланыста болды. 
1941 жылы М.Шоқай «Түркістан» деп атала-
тын мақаласында әл-Фарабидің «қайырымды 
қаласының» үлгісін келтіре отырып, оған та-
маша талдау жасайды.

Еуропалық т ілдерді  жет ік  меңгеру 
М.Шоқайға сол замандағы философиялық 
еңбектермен түпнұсқада танысуға, жекелей 
алғанда, фашизмнің �рті лаулап тұрған кезге 
қарамастан, оларды �зіндік заманауи тұрғыда 
түсінуге жол ашты. Осылайша оның қолына, әл-
Фарабидің іліміне қате сілтеме жасап,  Ницше 
ықпалындағы бұрыс ойға бұруды к�здеген 
зерттеуші барон Карра де Воның кітабы түседі. 
Сондай-ақ Карра де Во  әл-Фарабидің ізгілікті 
қоғамы мен неміс философы Ницшенің «үстін 
адамын» («сверхчеловек») салыстыра отырып, 
қатар қояды. Дүниежүзілік соғыс алдында, 
фашистік үгіт-насихат жағдайында бұндай 
ойлар мүдделі жақ тарапынан бірден қолдауға 
ие болып, вермахт идеясы үшін «жұмыс жа-
сауы» мүмкін еді. Кәсіби заңгер (Санкт-
Петербург университетінің түлегі), ақиқат 
үшін күресуші Мұстафа Шоқай жарияланған 
еңбекке �з ойын білдіріп, бірден мағыналық 
жағынан сәйкессіздік барын білдіреді. 1941 
жылы жазылған оның жазбалары кейінірек 
«Түркістан» журналында орыс тілінде жарық 
к�рді. Оның достары мен замандастары 
М.Шоқай қайтыс болған кейін, Отанын азат 
етуді арман тұтқан қазақ күрескерінің 60 
жылдық мерейтойы қарсаңында «Түркістан» 
деген атпен 1949-1950 жылғы желтоқсан 
айындағы журналдың номеріне жариялайды. 

Бұл басылым Мұстафа Шоқайдың түркі-
лердің мәдени мұрасын жанын сала қорғаған-
дығын, фашизм мен расизмнің қауіптілігін 
алдын ала білгендігін дәлелдейді. Тарихтың 
тағлымы бойынша: үлкен әлемге жол ашатын 
шет тілдерін білу �з кезегінде жеке тұлғалық 
дамуға к�мектеседі. Бұл аксиома Орта Азиядан 
шыққан тамаша қайраткерлер әл-Фараби мен 
Мұстафа Шоқай �мірлері арқылы дәлелденді.

«Түркістан» мақаласы екі б�лімнен тұрады. 

Бірінші б�лімде «Түркістан» ұғымының гео-
графия лық және этносаяси мәні, әлемдік 
та рихтағы аймақтың орны түсіндіріледі. Ары 
қарай Шоқай осы аймақтың интеллектуал-
ды тарихында �шпес із қалдырған тұлғалар 
 туралы былай дейді: «Сүнниттік-мұсылмандық 
түркілердің отаны әрі бесігі болып табылатын 
Түркістан, Ирандық шиизімнің ықпалын 
сіңіре отырып, жалпы мұсылмандық мәдениет 
пен ғылымға есімі әлемге әйгілі тұлғаларды 
тудырды. Солардың ішінен ең ірі және 
Еуропалық ғылыми ойдың дамуына ықпал 
еткен ірі тұлғаларды атап �теміз».

Мұстафа Шоқайдың мақаласында Мұхамед 
әл-Хорезми, 9бу Насыр әл-Фараби, 9бу-9ли 
Ибн-Сина, Улығбек, Бурхан-ад-Дин Маргина, 
Мухаммед-ибн-Исмаил Бұхари, Бабыр Сұлтан 
есімдері аталады. Математика тео риясының 
негізін қалаушылардың бірі болып табыла-
тын әл-Хорезмиге берген ғылыми қысқаша 
сипаттамасында М.Шоқай кеңестік түрколог 
және ирантанушы Е.Э.Бертельстің еңбектеріне 
сілтеме жасайды.

9л-Фарабидің �мірбаянына тоқталсақ, 
(зерттеуші жаратылыстану және гуманитарлық 
ғы лымдар саласында тәжірибеге ие бола оты-
рып, түрлі тілде жазылған ғылыми ізденіс тер-
дің нәтижелерін жүйелей білді) ойшылдың ең -
бек тері еуропалық ақпараттық кеңістікте не гі-
зінен француз тіліндегі аудармалармен белгілі. 

Мұстафа Шоқай жақсы сарапшы болатын. 
Ол заманауи кітаптарды ыждаһаттылықпен 
оқи білді. Осылайша, ол француз зерттеушісі-
арабтанушы барон Карра де Во (Карра-
де-Во, Бернар 1867 жылы туған француз 
шығыстанушысы, «Orient chrctien» негізін 
қалаушылардың бірі, Париж қаласындағы 
католик институтында араб тілінің профес-
соры болып қызмет атқарған) 1920 жылдары 
«Les Peaseursdel’ Islam» («Ислам ойшылдары») 
деген атпен жарық к�рген 5 томдық энцикло-
педиясымен танысқаннан соң біледі. Ондағы 

келіспейді. Шоқай ашық түрде: «күш пен 
зом былыққа және олардың қоғамдағы р�ліне 
деген қатынас әл-Фарабиде мүлде басқаша, 
неміс философына қарама-қайшы келеді. 
Егер Ницше үшін ізгілік (добро) – жоғары 
таптың т�мен тапқа билік жүргізуі, яғни 
«үстін адамның» («сверхчеловек») қарапайым 
адамдардан жоғары тұруы болып табыл-
са, Фараби үшін күш пен зомбылық «адам 
философиясындағы қатігездік ауруы» және 
бұл туралы «Қайырымды қала» авторының 
жетілмеген қалалар туралы б�лімінде ерекше 
түрде к�рсеткендігін айтады.

XX ғасырдың алғашқы жартысында 
еуропалық философиялық дискурста түркі 
ғылымы мен оның жетістіктеріне деген ерекше 
қызығушылықтың болғандығын атап �туіміз 
қажет. Мамандардың айтуынша, 1930-1932 
жылдары Парижде әл-Фарабидің «Музыканың 
үлкен кітабы» атты шығармасының алғашқы 
б�лімін Эрланже француз тіліне аударды. 

Осылайша, келесідей деректерді келтіруге 
болады. Түркі философиясының Ренессансы 
Еуразиялық кеңістікте �зіндік орынға ие бол-
ды. Отырардан шыққан ойшыл трактатындағы 
идеалды әлеуметтік-қала бейнесі еуропалық 
интеллектуалды қауымдастыққа жақын 
болғандығын, ондағы идеялардың нацистік 
фетиштерге қарсы тұрғандығы нақтыланды. 
Бір жағынан, Гитлердің бұйрығы бойынша 
шығыстық мистика мен теология негізінде 
нацизм идеясын негіздеу мақсатындағы 
тоқтаусыз ізденістер �з кезегінде ориенталис-
тика ғылымын дамуға жетеледі.

Мұстафа Шоқай мен басқа түркістандық-
тардың түркілер мұрасын насихаттауға тигізген 
ықпалы әзірше толықтай �з деңгейінде 
дәлелденген жоқ. Алайда М.Шоқайдың фран-
цуз ғалымы Жозеф Кастаньемен бірге жазған 
эпистолярлық мұрасы қазақ интеллектуалы-
ның еуропалық әріптестерімен ақпараттық 
әріптестікте болғандығына дәлел бола алады.

Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасындағы 

ой-пікірлерді бүгінгі заман талабына сай жеткізе алу, рухани 
жаңғыру деген не, болашаққа апарар құндылықтарымыз қандай болу 

керек деген сұрақтарды алға тарта отырып, XX ғасыр басындағы қазақ руха-
ни элитасының мұрасын танып-білу, жастарға таныстыру – бүгінгі күннің ең өзекті 

мәселелерінің бірі деп ойлаймыз. 
Жастар бүкіл түркі әлемінің рухани мұраларын, сондай-ақ XX ғасыр басындағы Алаштың 

біртуар азаматтарының еңбектерін философиялық ойларын, ғылыми мұраларын білуі тиіс. 
Осы тұрғыдан алғанда Алаштың біртуар азаматы Мұстафа Шоқайдың бүгінгі күнге дейін 
белгісіз болып келген мақаласы жөнінде айтпақпыз. Түркі дүниесінің ұлы ойшылы, фило-

соф, ғұлама ғалым екінші ұстаз әл-Фарабидың «ізгі қала» ілімін зерделеп, ғылыми 
тұрғыдан қалай негіздеген. Қайраткердің бұл ұстанымы жалпы түркі мұрасын 

ұлтшылдық және фашистік идеологияға жақындату әрекетінен қорғап, 
қалай сақтағаны әңгіме арқауына айналмақ. Шоқайдың еуропалық 

достары ол қайтыс болғаннан кейін жарық көрген бұл 
мақаланы өте жоғары бағалаған.

мұсылман ойшылдары туралы жинастырылған 
ақпараттармен танысып, ішінде әл-Фараби 
мен оның қайырымды қала трактаты туралы да 
мәліметтерді кездестіреді.

Жоғарыда аталып �ткендей, XX ғасырдың 
екінші онжылдығы фашизм идеясының та-
ралуымен ерекшеленді. Бұл қауіпті үдеріс 
ғылыми әлемге де әсер етпей қоймады. Ортаға-
сыр лық философтардың трактаттары мен 
Ницше к�зқарастарын қатар қарастыра оты-
рып, бұдан барон Карра де Во да қашып 
құтылмады.

9л-Фараби ілімінің негізгі мәнімен жақсы 
таныс Мұстафа Шоқай батыл түрде түркі ой-
шылын қорғауға ұмтылды. Егер барон Карра де 
Во: «Қоғамдағы зорлық-зомбылық пен күштің 
р�лі туралы ойлар �згеше күйде Ницшенің 
кейінгі тұжырымдамаларына жақын келеді» деп 
жазса, Мұстафа Шоқай бұндай анықтамамен 



6 №17 (1482)
25 – 30 сәуір 
2019 жыл

ANA TILIТ А Ғ З Ы М

Қарекең... дегенде былайғы жұрт 
«қай Қарекең» демей-ақ, кәдімгі 
Қаратай Тұрысов екенін бірден 

білетін» (С.9бдірахманов) азаматтың 
қадір-қасиеті уақыт керуенінде биіктеген 
үстіне биіктеп, жарқын бейнесі нұрлана 
түсуде. Бір айта кететін нәрсе, Кеңестік 
дәуірде �мір есігін ашып, қиындықпен 
жетілген Қарекең тектестердің тағдыры 
�з қатарластары, замандастарымен ортақ, 
егіздің сыңарындай ұқсас екені. Бұған 
бір ғана Шерағаң, Шерхан Мұртазаның 
жазбаларындағы айғақ-деректердің �зі-
ақ жетіп жатыр десе болғандай. Қарағыз: 
Жамбыл қаласындағы жалғыз қазақ орта 
мек теп-интернат, аш-жалаңаш, жетіс-
пеу шілік. Соған қарамай, оқуға деген 
ынта-жігер, ықылас, құштарлық, сенім. 
Мәс кеудің жоғары оқу орындарында білім 
алу, туған елге оралу. Ал олар туған елге 
оралғанда...

Қандай жағдайға тап болды, не к�рді, 
не білді? Оншақты облыста тың игеру 
қазаны қайнап жатқан. Қазақ саны (тағы 
да) сиреген. Қазақ тіліндегі балабақша, 
мектеп, мәдени мекеме, газет-журналдар 
жабылып, астана аты бар Алматының 
�зінде ұлттық басылымдар (к�бі) аудармаға 
айналған... Бірақ...

Бірақ олар (Мәскеуде оқып келгендер) 
жасыған жоқ, сынған жоқ. Қажыр-қайрат, 
қайсарлық, жастық жалын неге жол берсін 
ондайға?! Одақ орталығында шыңдалды 
емес пе? Туған елге кірпіш боп қалануға 
бел буды. Біразы тың игерілген аймақтарға 
аттанды... 9лқиссаны сол �ңірлерден ба-
стады... Екеуі де...

Аз-кем шегініс. 1957 жылы Ташкентте 
пединститут бітіріп, онан соң сол облыстың 
Піскент ауданындағы қазақ-�збек аралас 
орта мектепте орыс тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі боп бір жыл жұмыс істеген кезде 
(оған дейін де) Қазақстандағы ұлттық 
жағдай, Алматыдан жаздырып алатын га-
зеттерден бірінші кезекте басшылықтағы 
қазақтардың аты-ж�нін қарайтынмын. 
Ол деген мардымсыз, жоққа тән. Рес-
публика басшылығы �зінше. Орталық 
партия комитетінің бірінші, екінші 
 секретары бірдей �зге ұлттан болған соң 
не қайыр. Және бұл  ойымды �зім ғана 
біліп, айналаға таба болмауды ескеріп, 
құпия ұстаймын. �згелердің жұмысы 
қанша деп те қараймын бір жағы. С�йтсем, 
мұным бекершілік екен. Бірге жүріп, 
бірге тұратын қызметтес қазақтар мен 
�збектер, екі-үш татар мұғалімдер пәлен 
демегенмен, еңбек пәнінен сабақ беретін 
Гургенидзе деген грузин мен физкуль-
тура пәнінің мұғалімі Цой дейтін кәріс 
Қазақстан жағдайына менен де жіті назар 
аударып, мысықтілеу с�здер айтатынын 
аңғарып қала беретін боп жүрдім. 9дейі 
естісін дей ме, Цой деген сабаз «алда 
Қазақстанды қазақ елі демейді, Қазақстан 
еңбекшілері» дейтін болады десе, Гурге-
нидзе одан да қатты кетіп, «қазақтардың 
күні бітті, к�ріп жүрген шығарсың, билікте 
кімдерің бар» дейтінді шығарды ашықтан-
ашық. Және екеуі де мұндай лепірмесін 
басқа емес, маған қарата, мен бар жерде 
к�кітеді. «Сап-сап! Сабыр!» деймін. Мән 
бермеген боламын... 

Кезінде (аттестат алатында) қол жет-
пеген Алматыға ендігі қайтсем де ба-
руым керек дейтін ішкі есебім болушы 
еді, сондықтан оқу жылы бітісімен есеп 
айырысқан бойда ешкімге (тіпті жолыма 
қарап отырған ауылдағы әке-шешеме де) 
ештеңе деместен, бірден сонда тарттым. 
Алматыға табаным тиісімен әуелі құдай, 
онан соң, әлдебір болмашы қабілет пе, 
кім білсін, екі аптаға жетер-жетпесте 
«Лениншіл жас» газетіне қабылданып, 
тілші боп шыға келдім. С�йтіп, бір жыл 
қызметтес болған мұғалімдер үш айлық 
жазғы демалыста жүрсе, мен жазған 
дүние лер «Лениншіл жаста» да, �зге басы-
лымдарда да жарияланып, қас пен к�здің 
арасында бұған дейін бейтаныс, �зге 

Балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет 
түрлерін к�рсететін орталықтың ашы-
лу салтанаты �те жоғары деңгейде �тті. 
Жиынға келген қонақтар балғындардың 
�нерін тамашалап, ақжарма тілектерін 
айтты. Мерекеде к�пшіліктің мейірімін 
сезінген балалар шаттанып, бар �нерлерін 
ортаға салды. 9сем ән айтып, мың бұрала 
билеген балғындар к�птің ықыласына 
б�ленді. 9сіресе ем алушы балалар-
дан құрылған ансамбль қонақтардың 
к�ңілінен шықты. Олар түрлі аспапта 
ойнап, �здерінің қоғамға бейімделіп 
келе жатқандығын к�рсетті. Осы тұста 
тәрбиешілердің елеулі еңбектерін ерекше 
атап �ткен ж�н.

Медицина тілінде «ДЦП» аталып 
жүрген церебральды сал ауруы, аутизм 
– бүгінде біраз отандасымызды қайғыға 
салған ауыр дерт болып отыр. Аталған  
сырқаттың емін тауып, тынымсыз ізденіс 
пен қажырлы еңбегінің арқасында 
к�птің ризашылығына б�леніп жүрген 
Мақсат 9бдіқадырұлы басқаратын 

аратқан ие өлшеп берген өмірде 
тағдырдың маңдайға жазғанын 
көріп, қоғам қамы, халқының 
болашағы үшін айшықты да 
өнегелі ғұмыр кешкен, ерен 
еңбегі ел есінде сақталып, өшпес 
із қалдырған тұлғалардың бірі 
кешегі өткен қайран Қарекең, 
Қаратай Тұрысовтың бақиға 
озғанына біраз жылдың 
жүзі болды. Таяуда осынау 
көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткерінің 85 жасқа толған 
мерейтойы шынайы құрмет, 
ыстық ықылас, ел-жұрт боп еске 
алудың биік дәрежедегі көрініс-
белгісі болғанын ерекше қанағат 
сезіммен атап кетуді парыз 
санаймыз.

Өмір – сынақ. Бұл жалғанда әркімнің басына түрлі ауыртпалық беріледі. Алайда баланың дерті сол сынақтың ішіндегі ең ауыры 
әрі қиыны. Ана мейірімі шексіз, ана мейірімі күшті, қуатты. Сондықтан тағдырдың қандай қиындығы болсын асыл жандар төзе 
біледі. Баласымен бірге тауқымет арқаласа да олар тағдырына риза. Аяулы аналарға баласының риясыз күлкісінен, аз да болса 
жеткен жетістігінен асқан бақыт та, байлық та қажет емес. Бүгін қаламызда қаншама ана мен баланың ертеңіне деген үміт жібі 
қайта жалғанды. Оған «Қазақ Медициналық қоғамы» қоғамдық бірлестігінің қалалық филиалының мұрындық болуымен күндіз 
болу орталығының ашылуы дәлел. Салтанатты жиынға «MAKSAT Мед» поликлиникасының директоры, медицина ғылымының 
магистрі, ересектер және балалар невропатологы, иглотерапевт, жоғары санатты дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы, Қазақ және 
Шалқар радиоларының Алматы студиясының жетекшiсi, айтыскер ақын Бақыт Жағыпар, белгілі ақын, «Ана тілі» газетінің бас ре-
дакторы Жанарбек Әшімжан, облыстық «Жетісу» газеті редакторының орынбасары Жұматай Оспанұлы және т.б. қатысты. 

Ж

ортаның мүшесіне айналғаныма �зім де 
нанар-нанбасымды білмей, әрі таңданып 
та жүрдім. Бірақ ақиқат солай, одан аса 
алмайсың.

Осынау жай-жапсарды, құй сен, құй 
сенбе, қадірменді Қарекең, Қаратай 
Тұрысовқа тікелей болмаса да, қатысы 
барлықтан (тұжырымдап) ауызға алып 
отырмыз. Бүге-шігесі алда. Сонымен...

А ң с а п  к е л г е н  А л м а т ы  ш а ғ ы н , 
«мәуелеген ағаштан торқа жамылған» 
(Н.Байғанин), таза, оқтау түзу к�шелерінің 
екі жағында сылдырап су ағып жата-
тын сұлу, әсем қала екен. Тұрғындар 
түгелге жуық б�тен ұлт �кілдері, қазақ 
3-4 пайыз. Осы күнде қайда барсаң қазақ 
к�ретініңдей, онда қайда барма, сірескен 
�зге ұлт. Сені ешкім елеп-ескермейді, 
бар-жоғың наны пәтір. Еститінің д�рекі, 
боқтық с�з, келемеж, кекету, кемсіту. Біз 
сырттай тамсанып, табынып келген санау-
лы белгілі тұлғалардың кішірейе с�йлеп, 
�здерін т�меншіктетіп ұстайтындарын та-
лай к�рдік. �збектердің ұлтжандылығына 
қанық, солардың ортасынан келген маған 
бұлар түрпідей тиіп, іш қазандай қайнайды. 
Бірақ к�ндік, «ләббай тақсырлап», ты-
ныш, мәдениетті, тәртіпті жүруді үйрендік 
(үйренбей к�р). 9йтсе де...

Мәскеудегі Хрущевтің дәл қасымызда 
жүргендей сезілетін �ктемдік, басынуына 
бейімделу қиынның қиыны еді. �зге об-
лыстарды былай қойғанда, оңтүстіктегі 
қатар жатқан т�рт-бес облыстың бірінші 
басшылары мен республикалық деңгейдегі 
басшылардың дені түгелдей �зге ұлт 
�кілдері екеніне қарсы ешкім ештеңе 
демейтін, дей алмайтын.

Міне, осындай кездерде әлгі Піскент 
ауданындағы орта мектепте бірге жұмыс 
істеген грузин мен кәрістің қазақты 
қатардан шығарып с�йлейтін с�здері еске 
түсетін. Еріксіз. Не дері бар, олар шын-
дықты айтатын.

Август айының ортасына таман 
 республикада тың астығын жинау ба-
сталды. Газет қызметкерлері тың игерген 
об лыстарға командировкаға жіберіледі. 
Маған бұйырғаны – Қостанай облы-
сы. Сондағы үлкен элеватор бар Тобыл 
стансасы, Орджоникидзе, Семиозер, 
Камышин аудандарында жер қайысқан 
тың игерушілер. Бәрінде де басшылар 
�зге ұлт �кілдері. Бұл қазақ жері-ау, 
солардың атамекені, құрметпен қарайық 
деу түстеріне кірмейді. Оның үстіне, сан 
жағынан аз қазақтың бар-жоғы білінер-
білінбес. Бір айдан кейін командировка-
дан оралып, осы ж�нінде бірден редакция-
мен бір ғимаратта орналасқан Қазақстан 
Комсомолы Орталық Комитетінің бірінші 
секретары Сағындық Кенжебаевқа кіріп 
баяндадым. Қостанай облыстық комсомол 
комитетінің секретары Баймағамбетоваға 
да айтқан болатынмын. Менікі бір қайран 
бола ма деген далбаса, жалған үміт, әрине. 
Олардың қолынан не келсін. Сағындық 
Кенжебаевтың (екі-үш жылдан кейін) осы 
тақылеттес мәселелерді Мәскеуде ашық 
түрде айтқаны үшін қызметтен кеткені 
белгілі.

Ал, енді бұлардың Қарекеңе қатысы 
қанша, тәптіштейтін не бар деймісіз? Жо-
жоқ, тәптіштеген ештеңе жоқ, айтсақ, 
тың игеру басталған жылдарда санаға 
ұялап, б�тен (�збек) елде жүрсек те, туған 
жер тағдырына алаңдау себебіміз, мұғалім 
боп істеген бірінші жылдың �зінде бірі 
кәріс, бірі грузин әріптестердің қазақты 
табалағандай боп с�йлейтіндеріне байла-
нысты бұлқыныс, іштей күйзелетінімізді, 
ұлттық кадрларды тәрбиелеу, �сіру не, 
қайта барларының қатары селдіреп, 

найшасы пәстігін айттық. Оған қоса, �з 
басым дәм бұйырып, Алматыда қызметке 
ілігіп, тың игеріліп жатқан жерлерге 
табан тигендегі к�рген-білген, сезген-
түйгеннен алған су жаңа әсерлердің (бәрі 
емес) кей парасын айттық. Қайталады 
деме, мені үнемі мазалап, жан дүниемді 
жегідей жейтін ұлттық кадр мәселесі 
болатын. 1958 жылғы жаздың басын-
да Алматыға келген бойда ғылымның 
әр саласында қанша ғалым қазақ ба-
рын зерделеп жүруім де соның к�рінісі-
тін. Болар-болмас, толар-толмастың ар 
жақ, бер жағы. Анық есімде жоқ, меди-
цина бойынша профессор қазақ саны 
т�ртеу екен (Қарынбаев, Қарақұлов, 
Бердібаев, Ыдырысов, қателессек құдай 
кешірер). Батыс, шығыс, орталық об-
лыстарды айтпағанда, оңтүстік аталатын 
қатар жатқан т�рт облыстың басшы-
қосшылары түгелге жуық �зге ұлттан 
екені қайбір жетіскендік еді дейсің?! 
Міне, осылай шытынап, ширығып, 
пұшайман боп жүретін шақтарда бірлі-
жарым атқа мінген қазақтардың �зін 

біз де білетінбіз. Ол Социалистік Еңбек 
Ері Байбек Ермековтің кенже ұлы Сапар 
Ермеков болатын. �зінен үлкен екі ағасы 
елден ұзамай, Сапар алғашында Алматыда 
әлдебір жерде тәуір қызмет атқаратын. �з 
басым к�зін к�ріп, сәлемдесіп жүретін 
әкесі Байбек Ермеков 1960 жылдардың 
басында �мірден озды. Ол кезде тұрмыс 
қораш, жұтаңдау. «9кемнің тазалығы сон-
ша, қайтыс болғанда соятын қой да бол-
май, ел-жұрттың арқасында соңғы сапарға 
аттандырғанбыз» дейтін Сапар. Білімді, 
алғыр, еті тірі Сапардың Қарекеңмен 
қалай танысып, оның қарауындағы 
 жауапты қызметке қалай барғанын біз де 
сұрамаппыз, ол да айтқан емес-тін. Бар 
білетініміз – Сапар Қарекең басқаратын 
Қазақ кәсіподақтар кеңесінде істеді. 
Ақк�ңіл, ашық, ағалап, елпілдеп тұратын. 
Басқаратын саласы Орталық партия 
комитетінің Іс басқару б�лімінен артық 
болмаса, титтей де кем емес, курорт, де-
малыс аймақтары, жеңіл машина, �зге де 
материалдық игіліктер қолында болған 
Іс басқару б�лімі. Солай екен деп асып-

ректор, басқа да жауапты қызметтер 
атқарған марқұм Лениншіл Рүстемов 
Қарекеңмен қалай танысқаны, іскерлігі 
жайлы әңгімелеп, �ссек �зімізше �стік, 
артық с�здің қажеті жоқ, ішінде сақта деп 
пысықтайтын. Белгілі жазушы Тұтқабай 
Иманбеков те: «Қарекеңмен жолығып 
тұрамын, әдебиетті терең түсінеді, жаңа 
романыма пікір жазуға қолы тимей жүр, 
сен ж�нінде айттым, әне таныстырам, міне 
таныстырам» деп жүргенде, ойламаған 
жерден қайтыс боп, үлгермеді.

Тұтқабай дүние салғанда Қарекең 
елімізден тыс жерде жүргендіктен бе екен, 
соңғы сапарға шығарып салуға қатыса 
алмады (қателессек, кешірім бізден), 
Лениншіл Рүстемов қаза болғанда үйіне 
барып к�ңіл айтты. Тұтқабай екеуміз күтіп 
алып, машинасына шығарып салғанда, 
«апырай, Лениншілге обал болды-ау, 
алпыс жас деген не, жас кетті ғой» деп 
күрсінгені есте.

О р т а л ы қ  п а р т и я  к о м и т е т і н і ң 
 секретары, Қазақстан Кәсіподақтар 
кеңесінің т�рағасы, Министрлер Кеңесі 
т�рағасының орынбасары, Бүкілодақтық 
Кәсіподақ (ВЦСПС) Орталық Кеңесінің 
хатшысы, басқа да жоғары лауазымды 
қызметтер атқаратын жұмысбасты адам-
мен алда-жалда етене танысып, әмпей-
жәмпей бола қалайын деген ниет бол-
маса да, Лениншіл мен Тұтқабайдың 
ықыластарына орай реті кеп жатса, 
жолығып, қолын алармын деуден ас-
паға ным рас. 1981-1984 жылдарда оған 
мүмкіндік те болды. �йткені жоғарыда 
айтылғандай, Қарекең т�рағалық еткен 
сол кездерде Келес ауданының тума-
сы, марқұм Сапар Ермеков Қазақ КСР 
Кәсіподақтар кеңесінде іс басқарушы 
болды. Обалы не,  Сапар Қарекеңе 
жолықтырайын деп талай рет ықылас 
танытқан-ды.

Қайталады демеңіз, таяуда Астана 
қала сында Қарекеңнің туғанына 85 жыл 
толғаны аталып �тті. Соған орай, «Аңыз 
адам» журналы тұтас н�мір арнап, бір 
топ қоғам қайраткерлері мен ет жақын-
дарының естелік, ізгі тілектері жария-
ланғанын да жоғарыда ауызға алдық. 
Солардың ішінде Қарекеңнің жар қосағы 
9скеркүл Жамбылқызының сұхбатын 
тебіренбей оқу мүмкін емес. Қарекеңнің 
кім болғанын, адами болмысын сол 
сұхбаттағы 9скеркүлдің бір сұраққа 
қайырған жауабынан да білуге болатын-
дай. Соны келтірейік те, нүкте қояйық.

Сұрақ: – Балаңызды �лтірген қылмыс-
керлер табылды ма?

Жауап: – Бір бала ұсталды деп ха-
бар келгенде, үйге сол кездегі Ішкі 
істер министрі Қайырбек Сүлейменовті 
шақырып: «Жала жауып бір кінәсізді 
қанқақсатпақсыңдар ма? Ол баламен 
�зім жолығам. Менің боздағаным аздай, 
енді тағы бір баланың әкесін боздатайын 
дедіңдер ме?» деп, сол баланың �зімен 
жолыққанда оған жала жабылғандығы 
анық болды. Табылды деп сүйінші сұрап 
келгендер алдай алмады, тумысынан пси-
холог болды ғой ол.

Ойлаңызшы! Осындай ірілік екінің 
бірінің қолынан келе ме? Ірілік дедік-
ау. «Менің қайғым бір емес, жүз әкеге 
жететін қайғы... мұндай қайғыны ешкімге 
тілемеймін» дейтін бекзат тұлғаның с�зі 
емес пе ол деген!?

Қайран Қареке! К�зің тіріде етене 
жақын, ерен сырмінез болмасақ та, бірді-
екілі жүздескенде к�з тоқтата қарап, бірді-
екілі тілдесуге жазған (оған да шүкір), 
аруағыңа тәу етуші тілекшіңнің қасірет 
лебізін қабыл ал!

Рухың шат болсын!

Зәкір АСАБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
ҚР Мәдениет қайраткері, 
«Құрмет» орденінің иегері

не аты-ж�нін к�ру, есту, білу күтпеген 
жаңалық, үлкен мәртебе-тін. 9лде Це-
линоград, әлде Қарағанды облысының 
біріне қарайтын Қаражал қаласының 
басшысы қазақ екенін газеттерден біліп, 
масаттанғанымызды айт. Ол кім десең 
– Қаратай Тұрысов. Қаражал қалалық 
партия комитетінің бірінші секретары. 
О-һо! Иншалла! Тәуба!

9рине, ол шақтардағы Қарекең жайлы 
білетініміз (білгеніміз) осы ғана бола-
тын. Қазақ па? Бітті. Демек, тегін адам 
емес. Тіпті де тегін емесін жылдар �те 
келе білдік, біле түстік. Жоғарыда тың 
игерудің тек мол астық �ндіру емес, тұтас 
бір халықтың тағдырына, әсіресе рухани 
болмысына тигізген әсеріне орай толғаныс 
ретінде ауызға алған жағдаяттардың 
бізден г�рі оған етене таныс, ыстық-
суықты да сол шақтардағы замандас, 
қатарластарымен бірге к�ріп, бірге 
�ткізгені былай да түсінікті екені даусыз. 
Енді Қарекең дегенде, ешкім қай Қарекең 
демей, Қаратай Тұрысов екенін бірден 
білетін сол азамат ж�нінде біз де азын-
аулақ к�ңілде тоқылып, к�кейде сақталған 
базбір �зіндік пайым-к�зқарасымызды 
ортаға салсақ дейміз. Оған алғышарттар 
жоқ емес. Діттейтініміз...

Біртіндеп биіктен-биікке �рлеген 
жоғары лауазымды қызмет бабымен 
қоса, ысылып, шыңдалған кәсіби жетілу, 
адамгершілік, әділдік, тазалық, қабілет, 
мәдениет, �нерге іңкәрлік, кісілік, 
мызғымас ұстаным, �зге де қадір-қа-
сиет тері. Бұлар ж�нінде «Аңыз адам» 
журналының тұтас бір санында к�з 
к�рген бірқауым үзеңгілес серіктері, 
қоғам және мемлекет қайраткерлері 
мен ет жақындары айтқан, жазған 
естеліктерінің к�кейге қонып, к�ңілден 
шығатынын айту, �згелерге жеткізу. 
Онан соң, Қарекеңмен жылы қарым-
қатынаста болып, бірге қызмет істеп, 
бір жүріп, бір тұрған келестік азаматты 

тасқан Сапар тағы жоқ. �зімізде бола тұра 
кейде к�лік сұрасақ, с�зге келмей жібереді. 
Сапар жайлы сәл тәптіштеп айтып 
отырған себебіміз, бірінші Қайрекеңнің 
к�ңілінен шыға қызмет еткені болса, 
екінші, оның жұмыс істеу тәсілі, әділдігі, 
кісілік, к�птің к�ңілінен шыға білетін бас-
шы екенін айтатыны, дәріптейтіні. Ресми 
қызметі к�мекші емес, Іс басқарушы 
бол ғандықтан, Қарекеңнің семьясымен 
аралас-құраластығы жайлы айта алмай-
мыз. Бәлкім, Қарекеңнің үй ішімен де 
барыс-келісі болған шығар. Бұл жайлы бір 
білсе, Қарекеңнің қара шаңырағын ұстап 
отырған аса қадірлі 9скеркүл жеңгеміз 
білер (деп ойлаймыз).

Қайран Сапардың да ғұмыры қысқалау 
болды. Арамыздан кеткеніне оншақты 
жылдан асты. Ұзақ ауырып, елде жатты, 
топырақ туған жерден бұйырды. Оны 
Қаре кеңнің сенімді серігі, қолғанаты бол-
ғаны үшін де еске алып отырмыз. Рухы 
шат болсын!

Жанашыр жігіттердің арқасында 
Қарекеңмен �мірінің соңғы жылдарын-
да танысып, бетпе-бет жүздесіп, етене 
жақын, сыйлас інілерінің бірі, к�рнекті 
ғалым Жақсыбай Қасымбековпен бірге 
қызық-шыжықтарына ортақтастық. 
9сіресе күтпеген қайғыға ұшыраған кез -
дерде к�ппен бірге қасында болдық, 
медет тіледік... �мірден �ткенде қабіріне 
топырақ салдық.

С�з соңында, былайғы жұртқа белгі-
сіздеу тағы да бір-екі жайды ортаға салу 
орынды к�рінеді.

Қарекең ж�нінде о бастан к�бірек 
айтып, к�бірек жазған Шерағаң, Шерхан 
Мұртазаның ж�ні б�лек (дедік). Онан 
соң �ткен ғасырдағы 1958 жылы Қазақ 
университетіне аспирантураға түсіп, 
кейіннен Орталық партия комитетінде 
б�лім меңгерушісінің орынбасары, Оқу 
министрінің орынбасары, Талдықорғанда 
ректор, Қазақ университетінде про-

Қамкөңіл балаға тірек болар орталық
ИГІ ІС

«MAKSAT Мед» медициналық орталығы 
2011 жылдың 1 мамырында Алматы 
қаласында құрылған. Содан бері халыққа 
жоғары деңгейде �з қызметін ұсынып 
келеді. ТМД елдерінен, Қытайдан ар-
найы келіп ем қабылдағандар да бар. Сал 
ауруларды заманға сай аппараттар мен 
құрылғы, қондырғылардың к�мегімен 
емдеу бұл жерде іске асырылады. Атап 
айтқанда, жүйке жүйесі, қан тамыр, ас 
қорыту, зәр шығару жүйелеріне қатысты 
сырқаттарды емдейді. Гинекология, сто-
матология кабинеттері тағы бар. Міне, 
бүгінгі қоғамдағы, әсіресе балалар мен 
жас�спірімдер арасында туа бітті пай-
да болған түрлі ауруларды емдеу жо-
лында еңбек етіп, қазақ баласының 
болашағы үшін жаны ауырып, жүрегі 
сыздаған Мақсат 9бдіқадырұлының 
тәжірибесінде сал ауруына шалдыққан 4 
бала аяққа тұрып, тұсау кесер �ткізген. 
Тағдырдың тәлкегіне түсіп, с�йлеуден 
қалған 6 баланың тілашар тойы жасалған. 
Бұл – үлкен жетістік. Осы мақсат жо-

лында орталық ашып, балаларға жарқын 
болашақ сыйлауды к�здеген білікті маман 
еңбегі жетісулықтарды зор қуанышқа 
б�леді.

С а л т а н а т т ы  ш а р а д а  о б л ы с т ы қ 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
і ш к і  е ң б е к  р ы н о г ы н  қ о р ғ а у  ж ә н е 
әлеуметтік әріптестік б�лімінің басшысы 
Ақзира Нұрсаулеқызы орталықтың ашы-
луымен к�пшілікті құттықтады. Ақжарма 
тілекті жалғаған Жанарбек 9шімжан 
бала үшін түн ұйқысын т�рт б�лген аяулы 
аналарға алғыс айтып, мұндай игілікті іс 
атқарып отырған азаматтардың жұмысына 
табыс тілеп, әлеуметтік саланың әлеуетін 
арттыру үшін жауапты мамандар к�п к�ңіл 
б�лсе деген ұсынысын айтты.  

Бүгінде орталықта 1,5 жастан 18 
жасқа дейінгі психоневрологиялық па-
тологиялары бар және тірек-қимыл 
аппараты бұзылған мүгедек 40 бала тегін 
қызмет түрін пайдалануға мүмкіндік 
алды. «Қазақ Медициналық қоғамы» 

қоғамдық бірлестігінің қалалық филиа-
лына Айман Жантасова басшылық етуде. 
Балалардың жас ерекшелігіне қарай олар 
«Балдәурен», «Жалын», «Нұрлы жол» 
болып үш топқа б�лінген. Аталмыш 
әлеуметтік қызметтерді ұсыну үшін бұл 
жерде логопед, психолог, медициналық, 
емдік дене шынықтыру және массаж 
кабинеттері мен сезім дамыту, музы-
ка залы, топтық сабақтарға арналған 
б�лмелер бар.  1,5 жастан 5 жасқа 
дейінгі балалар үшін жатын б�лмесі де 
қарастырылған. 

9леуметтік-медициналық қызмет 
түрлері бала денсаулығына  байланысты 
а т қ а р ы л а д ы .  Б а р л ы қ  е м д і к  м а с -
саж әртүрлі техникалармен және әсер 
ету тәсілдерімен негізделген түрлерге 
б�лінеді. Жалпы орталықта нейро дамыту 
терапиялық, кандуктивтік педагогика, 
жетек арбалар мен сүйенетін жақтаулары 
бар вертикализаторларды пайдалана оты-
рып, «Қадам» кілемшесімен, шарға толы 
бассейнмен, велосипедпен емдеу әдістері 
жүргізіледі. 

Ауыр дертке шалдыққан балалардың 
психоэмоционалды жай-күйін жақсарту 
– тікелей орталықта қызмет атқаратын 
білікті де білімді мамандардың міндеті. 
Жүрегі мейірімге толы қызметкерлер 
тағдырдың ауыр сынағына түскен ба-
лаларды мейірлене құшақтап, оларға 
қуаныш сыйлау үшін қолдан келгенді 
жасауда. Осы тұрғыда психолог Гау-

аналардың қаншама ұйқысыз түндерін, 
жан қиналысын с�збен айтып жеткізе ал-
маймыз. Перзентінің амандығын, сауығып 
кетуін тілеп жүрген аналар балаларын 
жетектеп, орталыққа келуде. Олардың 
ертеңгі күнге деген үміт оты кеуделерінде 
қайта тұтанғандай. Баласының қаз-қаз 
басқанын, былдырлап с�йлегенін, басқа 
балалардай асыр салып ойнағанын к�ргісі 
келетін аналардың сенімі еселенгендей. Ең 
бастысы, бала ұйқысы тыныш, ана к�ңілі 
жайлы болса деп тіледік.

Салтанатты шара соңында қонақтар 
мен ата-аналарға, балаларға арналып ақ 
дастарқан жайылды. «Қазақ Медициналық 
қоғамы» қоғамдық бірлестігі т�рағасы 
балаларға естелік сыйлықтар таратты. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА 
Алматы облысы

хар Сатованың жұмысына тоқталсақ. 
Маманның айтуын ша, тәрбиеленушілерге 
мінез-құлқын түзету, психодрамма, арт-
терапия, құм, дыбыс, жарық, ертегі, му-
зыка терапия сы арқылы ем шаралары 
жүргізіледі. Бір қызығы, ашу үстінде тұрған 
баланы әңгімеге тартқанға қарағанда 
жоғарыда атап �ткен терапия әдістерін 
қолданғанның нәтижесі к�п екен. Пси-
холог маман тек балаларға емес, сонымен 
бірге ата-аналарға да психологиялық 
к�мек к�рсетеді. Мұнда еңбек ететін әр 
маманның арманы – бала денсаулығының 
жақсарғанын к�ру. 

Мемлекет  немесе жаны жомарт 
жандардың қолдауымен осындай орта-
лықтар салынса да, білікті мамандар 
балалармен нәтижелі жұмыс істесе де бар 
салмақ ата-ана мойынына артылатыны 
ақиқат. Бала үшін жанын беруге дайын 
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Кәкімжан Қазыбаев 1929 жылы 
10 мамырда Талдықорған об-
лысы Сарқанд ауданы Бақалы 

ауылында дүниеге келген. �зінің алғашқы 
еңбек жолын Ұлы Отан соғысының қаһарлы 
күндерінде есепші болудан бастайды. 1947 
жылы Ақсу қазақ орта мектебін бітірген соң, 
Қазақ мемлекетік университетінің журна-
листика б�ліміне оқуға түседі. Зерделі жас 
сабақты үздік оқу мен бірге топ жетекшілігін 
қатар алып жүрді.

Университет қабырғасының үшінші 
жылында-ақ «Лениншіл жас» газетіне 
жұмысқа орналасады. Ол кезде газетте 
жұмыс істемек тұрмақ мақала жазу, газеттен 
аты-ж�ніңді к�ру кейбір жас тар үшін арман 
болатын. Ал Кәкімжан болса, болашақ ұшар 
ұясына кірпіш боп қаланып, осы жерден 
журналистика атты мамандықтың әліппесін 
меңгереді. С�йтіп, Кәкімжан Қазыбаевтың 
мамандығы бойынша алғашқы қадамдары 
журналистиканың ұстаханасы ретінде 
әлдеқашан мойындалған, республикаға 
белгілі жастар басылымы «Лениншіл жас» 
газетінен басталды. К�п кешікпей-ақ, осы 
басылымда ол �зінің қабілет қарымын 
к�рсете бастады. Оның жастар �мірінен 
жазған ойлы мақалалары мен оралымды 
очерктері, к�ркем суреттемелері оқырман 
назарын �зіне аударды.

Жастар газеті атанғаны болмаса, 
«Лениншіл жас» – қазақ журналис тика-
сының қасиетті қара шаңырақтарының 
бірі. Бұған дәлел ретінде бүгінгі қазақ 
әдебиетінің к�рнекті қайраткерлерінің 
к�пшілігі қаламгерлік жолдарын осы 
газеттен бастағанын айтсақ та жеткілікті. 
Шығармашылығының алғашқы кезеңін 
аталмыш газетте  �ткізу  Кәкімжан 
Қазыбаев үшін үлкен бақыт еді. �йткені 
бұл басылым кеңестік идеологиялық тар 
шеңбер рухани әлемімізді қыспаққа алып, 
тынысымызды тарылтып тұрған заманның 
�зінде оқырман сезімін желпінтетін 
бірден-бір басылым болғаны рас. «Мен 
журналистік қызметімді «Лениншіл жа-
стан» бастағаныма қуанамын. �йткені 
мұнда жастық жалынды отқа да, суға 
да саласың, тыным таппай ізденуде 
боласың» дейтін К.Қазыбаевтың 
с�зінен �згеге ұлағат боларлық �мір 
іздерін байқағандай боласың. 

Журналист К.Қазыбаевтың 
«Лениншіл жаста» жарық к�рген 
шығармаларының ішінде ерекше 
тоқталатынымыз – «Рейхстагқа ту 
тіккен қазақ» очеркі. Рейхстагқа 
жеңіс жалауын қадаған қазақ жігіті 
Рақымжан Қошқарбаев екенін 
бірінші болып елге таныстырған қазақ 
баспас�зінде Кәкімжан Қазыбаев бол-
ды. Жеңіс күнінен кейін арада біраз 
жыл �тсе де коммуналды шаруашылық 
мекемесінде жұмысшы болып жүрген 
Рақымжанды ел таныды. Бұрын жау 
ордасының т�бесіне жеңіс жалауын 
желбіреткен Егоров пен Кантария деп 
миымызға әбден сіңірген ел үшін бұл үлкен 
жаңалық еді. Ол қалыптасып қалған пікірге 
уәж айтып, �зіндік ойды ортаға салудың 
қиын кезеңі. Тырнақ астынан кір іздеп, 
тарпа бас салатын  заманда бұлайша ой 
айту – батылдық қана емес, батырлық та. 
К.Қазыбаев оны бұрын басылған дерек 
құжаттарымен тапжылтпай дәлелдеп берді. 
Бұл жайында Кәкімжан: «Сонда Рақаң: 
«1945 жылдың мамыр айынан кейінгі 13 
жылдан соң іздеп келген де, газетке жа-
зып шығарған да бірінші қазақ журналисі 
�зіңсің» деп қатты толқығаны есімде» деп 
жазады.

Ж у р н а л и с т  К ә к і м ж а н  Қ а з ы б а е в 
шап шаң, �німді жазады. Оның әріптес-
терінің естелігінен «қолжазба сының 
�зінде шимай-шатпақ бола бермейтін, 
ой ырқына ерік беріп қиналмай, еркін 
де жеңіл жазатындығын, сондықтан 
да қолжазбалары оқуға да оңай, таза» 
келетіндігін байқаймыз. Біз бұл пікірдің 
дұрыстығына публицистің отбасылық 
мұрағатында сақталған қолжазбаларын 
оқу барысында к�з жеткіздік. Екішіден, 
с�йлемдері к�п шұбалаңқы емес, қысқа 
орамды, айтар ойын созбалақтатпай, әсіре 
қызыл с�зге бой алдырмай, нақпа-нақ 

Өткенге көз салсақ, қазақ журналис-
тикасының тарихы тұтас қамтылып 
зерт теліп келді. Енді жекелеген 
қаламгерлердің шы ғармашылығының 
тереңіне бойлап, солардың 
қаламынан шыққан туынды лардың 
шеберлік зерін айқындау, талдау, та-
разылау бүгінгі күннің сұранысы екені 
дау туғызбайды.
Жалпы қазақ әдебиетінің тарихында 
публицистикалық шығармаларымен 
оқырман ықыласына бөленген, өзіндік 
суреткерлік қолтаңбасымен есте 
қалған қаламгерлер саны аз емес. 
20-30 жылдар журналистикасында 
М.Әуезов, Ж.Аймауытов, С.Сейфуллин, 
Б.Майлин, І.Жансүгіров, С.Ерубаев, 
С.Қожанов, С.Садуақасов, тағы басқа 
қаламгерлердің жазған дүниелері 
журналистиканың алтын қорына 
қосылды. Бұл туындылар кейінгі 
толқын қаламгерлерге публицистік 
шеберліктің айнымас үлгісіндей 
жарқырап тұра беретіндігі сөзсіз.
Ал енді осындай үлгілі 
публицистикалық туындыларды 
дүниеге келтірген құнарлы орта 
қазақ журналистикасының 50-70 
жылдардағы кезеңіне де әсерін тигізді. 
Журналистиканың қомақты жүгін 
арқалаған талантты, дарынды шоғыр-
лардың ортасында қаламгер Кәкімжан 
Қазыбаевтың да аталуы заңды. Оның 
есімі журналист, редактор, қайраткер 
дейтін нақты ұғымдармен толыға 
түсті. Ол осындай даңққа дарыны 
мен тынымсыз еңбекқорлығының 
арқасында жетті.

к�ңілге қонымды �ріледі. С�йлемдері тілге 
үйлесімді, аз с�збен к�п ойды білдіреді.

Үшіншіден, К.Қазыбаев туындылары 
таптаурын болған ескі сүрлеу, оқырманды 
мезі ететін жадағай, жайдақ пәлсафаларды 
қаужамай, соны соқпақтарға сілем тартып, 
�зекті де �релі мәселелердің жалына жар-
масуды нысана тұтты. Сондықтан оның 
қаламынан туған мақала, очерк, репортаж 
болсын оқырманды жалықтырмайтын, 
тілге жеңіл, к�кейге қонымды, тартымды 
шығады. 

Осынау шығармашылық машығы мен 
шеберлігі қаламгер Қазыбаевтың жаңалық 
атаулыны, жақсы атаулыны тез аңдағыш, 
ізденгіш нағыз кәнігі, шебер журналиске 
тән сезімталдық, сергектік, әмбебаптық 
қасиетінен тамыр тартып жатады. Оның 
тақырып таңдамайтынын, газеттің ешбір 
жанрын �гейсу дегенді білмейтіндігін, 
тілінен майы тамған очеркті, теориялық-
саяси насихаттық мақаланы, фельетонды 
да жаза беретіндігінен аңғаруға болады. 
9мбебап білгірлігі мен іскерлігі жазуға, 
аудармаға, макет жасауға ұста әрі қаламы 
ұшқыр, мінезі бай, ұйымдастыру жұмысына 
бекем кемел қасиеттері оның айналасына 
сүйкімді, беделді болуына, биік тұғырға 
к�терілуіне кепіл болды. Енді редактор 
Кәкімжан Қазыбаев несімен ерекшеленеді. 
Осыған тоқталайық.

қоғам қайраткері Кәкімжан Қазыбаев ре-
дактор болып қызмет атқарады.

«Қазақстан коммунисі» секілді қазақ 
баспас�зінің қара шаңырағына басшылық 
жасау  қаламы жүйрік,  ойы ұшқыр, 
журналистің шеберлігін ғана емес, қоғамдық 
және саяси қайраткерлікті де талап етеді. 
Осы талап биігінен к�ріне алған Кәкімжан 
Қазыбаев �зінің �мірлік тәжірибесін, білім 
мен ақыл-парасатын ұйымшыл ұжым 
қалыптастыруға, басы лымның мазмұнын 
б а й ы т ы п ,  т а қ ы р ы б ы н  к е ң е й т у г е , 
теориялық-танымдық дәре жесін к�теруге 
жұмсады. Басылымда ғылыми тұрғыдан 
ой топшылай білетін, қаламы қарымды, 
ізденгіш 9.Ахметов,  Б.Баймаханов, 
О.Батырбеков, Т.Қызықбаев, Қ.Сұлтанов, 
Т.Ыдырысов, Б.Т�лепбаев, Ж.Аупбаев 
секілді публицистер қызмет ете баста-
ды. «Мақаланы автордың атақ-даңқына 
қарап бағалама, оқырманға, халыққа 
берген пайдасына қарап бағала» деген 
жалтақсыз творчестволық жұмыс стилі 
қалыптасты. Осының бәрі егемендіктің 
елең-алаң шағы алдында, �ліара кезеңде 
бой к�рсеткен теориялық және саяси 
журналдағы қасаңдық атты қамалдың сеңін 
бұзды. Журналистердің мойнына масыл бо-
лып мініп алған кейбір айғайшыл басшылар 
мен ғалымдардың алақол шығармаларына 
батыл тосқауыл қойылды. Ол басқарған 
редакциялық ұжым тек партия мен 
коммунистік идеологияның насихатшысы 
ғана емес, қайта құруға байланысты барлық 
мәселелерге үн қосып отырды. Журнал 
бетінде экология, жер, малшылардың 
еңбегі мен тұрмысы, табиғи ресурстар-

ды ұтымды пайдалану, �нер, еңбек 
тақырыбына арналған проблемалық 

мақалалар жарық к�рді.
Журналист ретінде К.Қазыбаев-

ты ерекшеліп к�рсететін шығар-
ма шылық дара қасиеттер қандай 
дегенде, алдымен оның тақырып 
табудағы талғампаздығы бірден к�зге 

түседі. 9рине, қай журналист болса да 
оқырманын елең еткізер, оның ойына 

ой қосып, санасына сәуле түсіретін 
қиял қанатын қақтыратын дүниелер 

жазуды армандайды. Алайда бұл – 
таңдаулылардың ғана пешенесіне жазыла-
тын бақыт. Дегенмен, Кәкімжан Қазыбаев 
қол жеткен биігін журналистің жалықпай 
ізденуінің, инемен құдық қазғандай тер 
т�гуінің жемісі деп білеміз. Ол елең еткізер 
жаңалықтар мен тосын деректерді жинап, 
соның егжей-тегжейін зерттей жүрген. 
�зін толғандырған тақырып туралы де-
рек қана жинап қоймай, шикілі-пісілі 
күйінде ұсынуға асықпай, кезеңі келген-
де толыққанды кемел  туындылар беруді 
дағды етіп алған. Міне, К.Қазыбаев жазған 
дүниелерде тереңдік пен парасаттылықтың, 
дәйектіліктің лебі есіп тұратыны сондықтан. 
Осындай ұлағатты қасиетті жас журналис-
терге �неге ету әбден орынды.

Заманның ыңғайы қанша �згергенімен, 
саясат қанша құбылғанымен, бар болмысын 
сынын бұзбай сақтап қалатын белгілі бір 
рухани құндылықтар болады. Он ойланып, 
тоғыз толғанып, толымды дүние туғызған 
қаламгер шығармашылығын да сол санатқа 
жатқызған ж�н. Осы тұрғыдан келгенде, 
белгілі жазушы, қарымды журналист, қоғам 
қайраткері Кәкімжан Қазыбаевтың публи-
цистика саласында тындырған еңбектерінің 
мән-маңызын атап к�рсетуге тұрарлық дер 
едік.

9рине, �з дәуірінің перзенті Кәкімжан 
Қазыбаевтың жазған дүниелері сол кездегі 
тіршілік тынысынан, заман ағымынан 
тыс қалды дей алмаймыз. Басқалар секілді 
оның шығармашылығы да қоғамда үстемдік 

шысы және бюро мүшесі қызметінде жүріп, 
басты назарды үш мәселеге аударды. Оның 
алғашқысы ұлт мәдениеті, ұлт мәселесі 
және рухани саланы жақсарту. Қайсыбір 
саяси, мәдени, әдеби жиындарда да �з 
ойын ашық айтып, пікірін білдіріп отырған. 
Қоғамдық-саяси мәселелерге қайраткерлік 
қабілетімен де үн қосып отырған. 

Аса к�рнекті ойшыл, ағартушы де-
мократ Шоқан Уәлихановтың туғанына 
150 жыл толуына байланысты КСРО 
Ғылым академиясының ұйымдастыруымен 
Бүкілодақтық ғылыми-теориялық конфе-
ренция �ткізілген болатын. Бұл конфе-
ренцияның Одақ денгейінде ұйымдас-
тырылуына белсене атсалысқан Кәкімжан 
Қазыбаев еді. Конференцияға Мәскеуден, 
Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург) басқа 
да к�ршілес республикалардан жетекші 
шығыстанушы,  тарихшы ғылымдар 
қатысады. 

Конференцияның ЮНЕСКО к�ле-
мінде �ткізілуінің мәні зор еді. Бұл қазақ-
тың жарық жұлдызын бүкіл әлемге таныту, 
оның шығармашылық ғылыми еңбегін 
бағалау, сол арқылы мақтану, Шоқан 
мұрасын, �мірі мен қызметін зерттеудің тек 
ғылыми ғана емес, қоғамдық, танымдық, 
тәрбиелік маңызы да орасан зор еді. Алай-
да осындай жұрт сүйсінген, рухани азық 
болған кеш Мәскеудегі жоғары басшылыққа 
ұнамаған. 9р қадамың мен с�зіңнен астар 
іздеп отыратын жоғарғы жақ үшін бұл кеш 
ұлтшылдықтың сарыны іспеттес болған. 

Тойдан кейін аз күн �ткенде Кәкімжан 
Қазыбаев Мәскеуге шақырылады. Осы 
жол нағыз шешуші кезең еді. Не хатшылық 
қызметпен қош айтысады, не Ақмола 
немістердің автономиясы деп жоғары 
жақтың с�зін с�йлейді. Алайда К.Қазыбаев 
бірінші жолды таңдады. 9сіресе неміс 
тұрғындарының мәселесіне орай Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің хатшы-
сы К.Қазыбаев 1985 жылы 2 желтоқсанда 
үлкен кеңес �ткізеді. Оған КОКП Орталық 
Комитетінің мүшесі М.К.Зимянин арнайы 
қатысқан еді. Осы кеңесте К.Қазыбаев 
Қазақстанда тұратын неміс халқының жай-
күйі, тұрмыс-тіршілігіне арнайы тоқталып, 
оны нақты мысалдармен дәйектей с�йлейді. 

Мәселен, «Қазақстанда (1985 жылы) 
900 мың 207 неміс тұрады. Осы фактінің 
�зі олардың арасында тәрбие жұмысының 
жолға қойылғандығын к�рсетеді. 

Елімізде Ақмолада (қазіргі Астана) 
«Фройндшафт» газеті шығады. Ұлттық 
драма театр мен неміс ансамбльдері жұмыс 
істейді. Аптасына 5 рет қоғамдық-саяси, 
әдеби радиохабарламалар беріледі. Неміс 
кеңес жазушылары шығармаларының 3 
томдық антологиясы жарық к�рді. «Біздің 
Отан осында» атты фильм республикалық, 
бүкілодақтық телеэкранда үлкен табысқа 
жетті. Онда немістің �нер, мәдениет 
қайраткерлері, шаруашылық басшыла-
ры, елге еңбегі сіңген адамдар �мірі мен 
тұрмысы, тәжірибесі мен жетістіктері 
үлгі  ет іледі .  Қазақстан Жазушылар 
Одағының неміс секциясы жұмыс істейді. 
Бірнеше мектептерде неміс тілі ана тілі 
ретінде �ткізілетіндігін айта келе, к�ңіл 
алаңдатарлық жайттың барын жасырмай-
ды. Ол – неміс жастарының арасында 
дін бұзушы жікшілдердің к�бейіп бара 
жатқандығы. Бұл мәдени заңдылығымызға 
зиянын тигізеді. Басты міндет те сол – 
жастарды олардың ықпалында жібермеу. 
Неміс халқының туған тілін ұмытпай, 
әрі қарай дамытуына бар мүмкіндік 
жасалған. Алайда оны ана тілі ретінде 
үйренушілер саны аз. Егер олардың саны 
он жыл бұрын 3200 болса, қазір (1985 
жыл) 20 мың. Сондай-ақ «Фройндшафт», 
 «Нойес лобен» басылымдарына жазушы-
лар азайып кетті. Міне, осы фактілердің 
�зі әсіресе неміс жастарының ана тіліне 
деген  қызығушылығының аздығын 
байқатады. Кеңесте арнайы қаралып 
отырғын мәселеге орай жекеленген адам-
дар автономияның Паволжьеде болғанын 
қалайды, немістердің басым к�пшілігі бұл 
идеяны қаламайтындықтарын айтады, 
– дейді. С�йтіп, республикаға танымал 
тұлғаның с�зін келтіреді. Қазақстандық 
немістер  осында орныққан,  жақсы 
тұрамыз.  Жастарымыз осында туып, осын-
да �сті. Бізге автономия керек емес. Болған 
күнде де оған жергілікті немістер бара қояр 
ма екен, – деген еді. Бұл пікір осындағы 
к�пшіліктің ойын білдірсе керек» деп 
бұлғақтамай �з пікірін, к�зқарасын ашық 
білдіреді. 

Алайда «Ұлт келісімі керек» деп үлкен 
тосқауыл қалап кеткен, �з пікірінде тұрған 
хатшыны жоғарғы жақ іле-шала қызметінен 
босатып еді. Бірақ қазақ халқының сан 
ғасырлар бойы қанын ағызып қорғап, 
терін сауылдатып жайнатқан кең байтақ 
жерін б�лшектеуден сақтап қалған бола-
тын. Адамды азаматтық тұғырға к�теріп, 
қайраткерлік биікке �сіретін тазалық пен 
адалдық қана екенін қайраткер-қаламгердің 
халқына, ұлтына жасаған игілікті істерінен 
к�руге болады. 

Кәкімжан Қазыбаев – �з заманының 
к�рнекті публицисі, қоғам қайраткері. Ол 
қазақ әдебиеті мен журналистикасы тари-
хында үлкен публицист ретінде орын алады. 

Тарихи тұлғаны �з дәуірінің табиғаты 
мен адамы тектілік қаны �сіреді, баптай-
ды. Ал журналист, жазушылар �зі �мір 
сүрген заманына да, келер ұрпақ санасына 
да пәрменді ықпал етеді, пәни баласына 
жарығы сонау түнек тек қиырдан талмай 
жетер бағдаршам болады. Сондай к�рнекті, 
публицист, журналистердің қатарынан 
орын алуға әбден лайық, қазақ журнали-
стикасына �згеше қалам тартқан, қоғам 
қайраткері, зиялы жан дар дың бірі журна-
лист – Кәкімжан Қазыбаев. Сондықтан да 
К.Қазыбаевтың шығармалары �зінің бітім-
болмысы, мән-мағынасы, к�ркемдік сипа-
тымен қазақ публицистикасына қосылған 
елеулі үлес. Бұл пікірімізге қаламгер 
Кәкімжан Қазыбаевтың публицистік, 
журналистік шеберлігі дәлел бола алады.

Зухра ЕРМАҒАНБЕТОВА

еткен идеология аясында �ніп-�рістеді. 
Бірақ саясат сарынына ілескеннің �зінде 
қабілет-қарымы, табиғи таланты к�зге 
ұрып тұратын шеберлер болады. Бірқатар 
басылымдарда табан аудармай ұзақ жыл 
қызмет істеген Кәкімжан Қазыбаев та 
солардың санатынан еді. «Журналист 
болып қалыптасуға қажетті шарттардың 
бойына жинақталуымен оның �мірге 
к�зқарасының жетілуіне қарай журналистің 
�зіндік дербестігі, творчестволық даралығы 
қалыптасады» дейді публицистика тео-
риясын зерт теуші Е.П.Прохоров. Осы 
ретте танымал публицистің очерктері мен 
мақала ларындағы ақпарат ұсыну үрдісінің 
�зіндік ерекшеліктері бар екенін айта кету 
керек. Ол бүгінгі буынның журналистерін 
де қызықтыруға тиіс. Себебі К.Қазыбаев 
әрдайым тың деректер табуға ұмтылады. 
Сол деректерді �те мәдениетті түрде 
оқырман санасына ұғынықты етіп жеткізе 
біледі. Егер ол мәліметтердің табылуына 
белгілі бір кісілердің қатысы болса, олардың 
есімін атай кетуді тағы ұмытпайды.

Журналист К.Қазыбаевтың шығар-
маларын бүгінгі к�зқараспен салмақтап-
саралаған кезде оның қай кезде де адам 
факторын жадынан шығармағанын к�реміз. 
Қоғамдағы �згерістерге ықпал етерлік адами 
қасиеттер, адам танымы үнемі публицистің 
басты назарында болған. Тың деректер мен 
елең еткізерлік фактілердің бір қатары осы 
ұғымдармен тығыз байланыстырылады. 
Сондай-ақ ол жаңа мәліметтер ұсынғанда 
бұл деректердің елдік мұраттарға, ұлттық 
ұстанымға қаншалықты жанасатынын 
әрдайым қаперінде ұстайды.

Елуінші, алпысыншы, жетпісінші жыл-
дардағы «Лениншіл жас», «Жетісу» газет-
терінің тігінділеріне қайта үңілген адам 
Кәкімжан Қазыбаевтың жазған дүние ле-

жемісті еңбектеніп, шын мәнінде ұйым-
дастырушылық қабілетін, терең білімін 
танытқан шағы – Қазақ телеграф агент-
тігінің Бас директоры болып істеген тұсы. 

Аз ғана жыл ішінде ҚазТАГ респуб-
ликадағы бүкіл ақпарат қызметін бір �зінде 
шоғырландырған іргелі идеологиялық ме-
кемеге айналды. Бұл істе К.Қазыбаевтың 
ерекше үлесі барлығын айта кету керек. Ол 
ұжым алдындағы әрбір науқанды істің ше-
бер ұйымдастырушысы, талапшыл басшы, 
тәлімгер тәрбиеші болды. Бұл жайында осы 
агенттікте бірге қызмет еткен журналист 
Нұрмұқан Оразбаев былай деді:

«Кәкең ҚазТАГ жұмысын ұйымдық 
жұмыстан бастады. Ұйымдық жұмыс де-
генде бірден ауыстыру-түйістіру емес, 
бұрыннан бар құрылымдардың жұмысын 
ширықтырудан, белгіленген меженің орын-
далуын қадағалаудан бастады. Колле-
гия мәжілісі жүйелі түрде �тіп, жоспарлы 
мәселелер жан-жақты қаралып, нақты 
шешімдер қабылданатын». 

К.Қазыбаев ең алдымен материал-
дық-техникалық базаны жақсарту ке-
рек екенін түсінді. С�йтіп, жылдамдығы 
бірнеше есе артық телетайптар мен маг-
нитафондарды алдырды. Мұның �зі съезд 
күндерінде, жұмыстың аса қауырт кезінде 
игі нәти жесін берді, газеттердің уақытында 
шығуын, оперативтілікті қажет етеді. 
Соның нәтижесінде бұрын ресми орган-
дардан түскен қысқа-қысқа қарабайыр ма-
териалдармен шектеліп келген ҚазТАГ енді 
жаңалыққа негізделген талдау материалдар 
бере бастады.

«Аз жылдың ішінде ҚазТАГ-тың ішкі 
�мірі де, сыртқы к�рінісі де адам танымас-
тай �згерді. ТАСС-пен де қарым қатынас 
түзеліп, енді жыл сайын, тоқсан сайын 
жүлделі орынды жеңіп алған да кездері 
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ріндегі деректер мен мәліметтерді ұсыну 
мәдениетінің ерекшелігіне тәнті болар еді. 
Журналистің әуелі әртүрлі басылымдарда 
жарияланған, бірқатары кейін «Ақиқатқа ар 
серік» атты кітабына (1989 ж.) енген «Еңбек 
адам шырайы», «Жүрек кілтін таба білсе», 
«Шынығу», «Рухы күшті адам», «Болгар 
әсерлері», «От лаулаған жүректер» атты 
очерктерін талдап, саралай отырып мына-
дай қорытындыларға келеміз. К.Қазыбаев 
алдымен материалдың �зегіндегі ақпаратқа 
баса назар аударады. �зге жанама мәселелер 
осы басты ақпаратты шынайы жеткізу үшін 
қосалқы қызмет атқарады. Журналист 
ұсынған ақпарат елді елең еткізген тың 
дүние болып келеді. Бұл мәлімет қалай 
болғанда да қазақ ұлты менталитетіне 
лайықталып ұсынылады. К.Қазыбаев 
деректері ұлттық танымды байытуға қызмет 
етеді. Ол қаламгердің оқырманға ақпарат 
ұсыну тәжірибесін таратуына септігін 
тигізді. ҚазТАГ-тың тарихында �ткен 
ғасырдың сексенінші жылдарының басын-
да К.Қазыбаевтың жетекшілігімен жүзеге 
асқан ақпарат беру үрдісі қалыптасқанын 
ешкім жоққа шығармаса керек. 

�мірде парасаттылығымен, кішіпейіл-
дігімен ел есінде қалған к�рнекті публи-
цистің жазған шығармаларынан да ішкі 
мәдениетінің жоғарылығы к�рінеді. Бұл, 
әрине, К.Қазыбаевтың қалың елге ұсынған 
тың деректерін айшықтай түсуге септігін 
тигізетіні белгілі. Осы жерде біз сәл шегініс 
жасап, макетші-журналист Қазыбаевтың 
кітап безендіру �нерін қалай меңгергеніне 
тоқталайық.

Кәкімжан Қазыбаев 1972-1974 жыл-
дар аралығында Баспа,  полиграфия 
және кітап саудасы ж�ніндегі коми-
тет т�рағасының орынбасары қызметін 
атқарады.  Баспа қызметінде жүрген кезде, 
ол әрбір басылымның сапасына, маңызына 
к�ңіл аударып отырған. Ол қысқа мерзім 
ішінде к�птеген жұмыстарды жүзеге 
асырды. К�птеген оқу құралдары, әдеби-
мәдени басылымдар жылдам әдіспен ба-
сылып, халықтың қолына жетіп жатты. 
Ал К.Қазыбаев осы жұмыстардың басы-
қасында жүрген жанашырлардың бірі бола-
тын. Газет шығаруға машықтанған журна-
лиске кітап шығару ісі газет болмай шықты. 
Кітап шығару �нерінің айтарлықтай �з 
құпиясы, �з ерекшелігі, �з сыры бар екен. 
Бұл жайында автор «Кітап – мәңгілік 
қазына» деп аталатын шығармасында 
егжей-тегжейлі әңгімелейді: «9сіресе қағаз 
мәселесі к�п уақытты алады. Бұл үлкен 
проблемаға айналды. Бір кітап кідіріп 
жатса, бір газеттің келесі айға қағазы бол-
маса хаттар, телеграммалар жауып кетеді» 
деп кітап ісінің аса жауапкершілікті қажет 
ететіндігін айтады. 

Қазақстан жерінде кітап мәселесі 
үлкен проблема болатын. Қағаз �ндіретін 
кәсіпорындар еліміздің қиыр, батыс, 
солтүстік шет аймақтарында ағашты 
�ңірлерге таяу жерлерде Сыктывкар, Со-
ликамск, Краснояр жерлерінен бір ай 
бұрын алынады. Бір кітапқа қажетті қағаз 
болмай қалса полиграфияның бүкіл кестесі 
бұзылады. Алайда Қазыбаев жауапкершілігі 
мол жұмысты біліктілігінің арқасында абы-
роймен атқара білді. 

Күнделікті қолымыздан түспейтін кітап 
атты дүниенің жазылуы, басылуы, насихат-
талуы, оқушысын табуы – мұның бәрі са-
ла-сала жұмыстар. Болашақ ұрпаққа, тіпті 
сонау ғасырларға бүгінгі күннің келбетін 
жеткізетін ақыл-ойдың үлкен қайнары 
кітап шығару �нерінде де (1972-1974 жыл-
дар) К.Қазыбаевтың �зіндік қолтаңбасы 
қалды.

Кәкімжан Қазыбаевтың шабытты да, 

болды. Осындай істердің басында үнемі 
К.Қазыбаевтың �зі жүрді. Кәкең журна-
лист қана емес, іскер басшы және жазушы 
еді. Оның �мір бойғы қызметінің бәрі 
маған жанып жатқан �рт сияқты к�рінетін. 
Бір ұшқын абайсызда бір жерге түссе, 
�ртейді. Сол сияқты теріс түскен бір әріп, 
бір с�йлем, ауыздан шыққан бір с�з үшін 
орныңнан лақтырылып жатқан жылдар 
еді. Сондай лаулап жатқан оттың ішінде 
жүрсе де �зінің шығармашылығына уақыт 
тапты» деп еске алады белгілі журналист 
Ж.Ысмағұлов.

Ал кейіннен осы салада басшы лық 
қызмет атқарған Амангелді Ахметәлімов: 
«Кәкең ауызға ілінбеген, к�зге к�рінбеген 
ҚазТАГ-ты Одаққа танытты. Ең алдымен, 
белгілі аудармашы жазғыш журналис-
тер жамағатын ҚазТАГ-қа топтастырды. 
ҚазТАГ-ты шетелдік телетайп машинасы-
мен жабдықтады. Қызметкерлер жалақысын 
УкраинТАГ-тың дәрежесіне жеткізді. 
Түнгі кезекте істейтіндер транспорттың 
тоқтап қалуына байланысты кеңседе қонып 
қалатын. Кәкең кезінде оларға машина 
б�ліп, үйлеріне жеткізді. Он бес жыл қызмет 
істеп, үй ала алмай жүргендерді үйлі жаса-
ды. Сол кездің �зінде КазТАГ-тың �мірін 
демократияландырды. Қызметкерлермен 
ақылдасу, пікірімен санасу, жастарды 
қанаттандырып отыру Кәкеңнің дағдылы 
ісі еді» деп К.Қазыбаевтың тынбай ізденгіш, 
жаңалыққа талпынғыш, �мір тынысын дер 
кезінде түсінетін ерекше қасиетін тап басып 
к�рсетеді.

К.Қазыбаевтың еңбегі жеміссіз болған 
жоқ. Бірнеше республикалық агенттіктердің 
ішінде КазТАГ талай рет одақтық сыйлыққа 
ие болды. �зі де осы агенттіктің бірінші 
депутаты болды. Республика басшылары 
КазТАГ-пен санасып, оның іс-с�здеріне 
мән беріп назар аударып отырды.

«Лениншіл жас» ұжымынан ғажап 
қасиеттерді бойына жиып, «Жетісу» газеті 
редакторлығының орынбасарлығынан 
басталған �зіне лайық алдан күткен 
биік асқарларына жол тапты. Ол барған 
 сайын асыл қасиеттерін одан әрі бай-
ытып, кемелденіп, небір билік тізгінін 
ұстады. Осындай жауапты жұмыстарда 
�зін ғажап ұйымдастырушы, белгілі 
қайраткер, лайықты жетекші ретінде 
танытқан  публицист, жазушы Кәкімжан 
Қазыбаев кейін республика партия 
ұйымының аса  жауапты ісі – идеоло-
гия майданын басқарған сонау Смағұл 
Садуақасов, Ілияс Омаров сынды сардар-
лардай Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің хатшысы тізгінін қолына 
ұстады. Тоқырау заманы дегенмен ол кез-
де шығармашылық интеллигенция үшін 
Орталық Комитетінің маңызы зор болды. 
Шынын айту керек, Орталық Комитет 
идеологиялық салада күнделікті әрі қатаң 
бақылауын, әрі социалистік талабымен 
зиялы қауымға деген қамқорлығын жүзеге 
асырып отырған. Ол кезде шығармашылық 
һәм ғылыми ортаның кез келген мүшесіне 
қамқорлық жасаудың, құрмет білдірудің 
үлкен �негесін ұлы азамат Д.Қонаевтың 
�зінен бастап т�ңірегі түгел к�рсететін еді. 

 �з кезеңінің азаматы ретінде ол болып 
жатқан �згерістерді талдап, баға беруге 
атсалысты. Кеңес кезеңінің мемлекеттік 
жүйесіндегі миға қонбас шешімдерге куә 
бола отырып, �з қызметінде парасаттылық, 
қарапайымдылық, адалдық, азаматтық 
тәрізді адамгершілік принциптерін барын-
ша сақтауға талпынды. Қоғам қайраткері 
К.Қазыбаев баяндама жасағанда, с�йлеген 
с�здерінде �з ойын ашық, айқын, дәл 
жеткізуге тырысқан. Бұл – оның ерекше 
қырларының бірі. Орталық Комитеттің хат-

Кәкімжан Қазыбаев – өз 
заманының көрнекті публицисі, 

қоғам қайраткері. Ол қазақ әдебиеті 
мен журналистикасы тарихында үлкен 

 публицист ретінде орын алады. 
Тарихи тұлғаны өз дәуірінің табиғаты мен адамы, 

тектілік қаны өсіреді, баптайды. Ал журналист, 
жазушылар өзі өмір сүрген заманына да, келер ұрпақ 

санасына да пәрменді ықпал етеді, пәни баласына 
жарығы сонау түнек тек қиырдан талмай жетер 

бағдаршам болады. Сондай көрнекті, публицист, 
журналистердің қатарынан орын алуға әбден 

лайық, қазақ журналистикасына өзгеше 
қалам тартқан, қоғам қайраткері,   зиялы 

жан дар дың бірі журналист – 
Кәкімжан Қазыбаев.

Қазақ баспас�зінің тарихында бұрынғы 
«Қазақстан коммунисі» қазіргі «Ақиқат» 
журналының алатын орны ерекше. Ол 
– ел басынан кешірген дүрбелең мен 
сергелдеңнің, қуаныш пен қайғы араласқан 
аласапыран ғасырдың куәсі.  

«Ақиқат» журналы – ел тарихының 
шежіресі. Тіпті сол тарих белестері оның 
�згерген аттарынан-ақ к�рініп тұр. «Қызыл 
Қазақстан», «Ауыл коммунисі», «Комму-
нист», «Қазақстан коммунисі», «Ақиқат» 
болып бес рет �згерген. 

«Ақиқат» журналының ерекшелігі қазақ 
баспас�зі майталмандарының ғажайып 
мектебі болғандығында. Алғаш жарық 
к�ргеннен бастап, оның басы-қасында 
ұлы күрескер,  қаламгер,  қайраткер 
жандардың болуы – осының дәлелі. Атап 
айтар болсақ, журналға басшылық еткен 
А.Асылбеков, Е.Алдоңғаров, Н.Құлжанова, 
Ж.Садуақасов, журналға белсеніп арала-
сып тұрған С.Сейфуллин, 9. Байділдин, 
Б.Майлин, С.Мұқанов, А.Елшібеков секілді 
қазақтың бетке ұстар қаламгерлері �здерінің 
үлгілі істерімен артына мол мұра қалдырды. 
Басылымның «Қазақстан коммунисі» 
болып жарық к�рген 1986-89 жылдар 
аралығында белгілі публицист, жазушы, 
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– Мейрам аға, ғұмыр тарихыңызға зер салсақ, 
�з ауылыңыздан шыққан тұңғыш журналист екенсіз. 
Жалпы уақытпен санаспай жұмыс істейтін, қайнаған 
жаңалықтардың бел ортасында жүретін мамандыққа 
қалай келдіңіз? 

–  Ж а з у ғ а  б а л а  ж а с ы м н а н  қ ұ м а р т  т ы м . 
Оқушы кезімде «Қазақ стан пионеріне» материал 
жіберетінмін. «Керемет жазыпсың. Келесіде бұдан 
да тамаша жаза түс. Сол кезде газетке басамыз» 
деген жылы лебізге толы хат аламын. Мерейім 
�сіп, бойыма қанат біткендей болады. 8-9 сыныпта 
әдебиет пәнінен Қайыржан К�пенова деген апайы-
мыз сабақ берді. Жазған дүниелерімді ұнатып, 
«Мен саған журналистикаға жолдама әперемін» 
деп тілеулестігін білдіретін. Тоғызыншы сыныпта 
аудандық газетке шағын хабарларым шығып, жур-
налист болсам деген тәтті арманым ұлғая түсті. �зім 
қарапайым механизатордың отбасындағы 11 баланың 
бірімін. 9кем марқұм: «Алматыны сенің аталарың 
да к�рмеген. Анау совхоздың директоры сияқты 
зоветтехникумға түс, жанымызда бол. Кемінде совхоз 
басқарасың» деген соң ол кісіге қарсы келу қайда? 
С�йтіп жүргенде Қарағандыда тұратын кіші әкем 
келіп: «Мейрам, сенің спортқа икемің бар. Журна-
листиканы қайтесің. Жүр, мен сені дайындап, оқуға 
түсірем» деп, алып кетіп, дене тәрбиесі институтына 
оқуға қабылдандым. Ауылдағы техникумның студенті 
болып кете жаздап, Қарағандыдан бір-ақ шыққанға 
қалай қуанбассың?! 

Сол заманда студенттерді бір айға ауылшаруа-
шылығы жұмыстарына қолғабыс етуге жіберетін еді 
ғой. Осакаров ауданындағы науқаннан оралған соң, 
аймақтық газетке картоп жинау жайында мақала 
жазып жібердім. Ертеңінде материалым «Орталық 
Қазақстан» газетінің бетінде жарқ ете қалды. 
Қуанышымда шек болған жоқ. Содан редакцияның 
мекен-жайын тауып алып, байланыс жасап тұрдым. 
Ағалардан бағыт-бағдар алып, журналистика айды-
нына қадам бастым. Кейінірек облыстық телеарнада 
спорт тақырыбын серік етіп, материалдар әзірлеп 
жүрдім. 

Институтқа түскен жылы оқу орнын Олимпиада 
чемпионы Юрий Зайцев тамамдады. 1980 жылы 
Мәскеу олимпиадасында институттың бізбен қатар 
оқыған Виктор Мазин ауыр атлетикадан чемпион 
атанды. Сонымен қатар курсымызда Серік Нұрқазов, 
Бейбіт Есжанов сынды мықты боксшылар болды, 
осындай сайыпқыран азаматтардың спорттағы 
елеулі жетістіктерін жазып жүрдім. Мақалаларымды 
Қарағанды облыстық газетіне, республикалық 
«Лениншіл жас» газетіне жолдаймын. �зімді керемет 
спорт журналисі ретінде сезіне бастадым. С�йтіп, 
бірте-бірте спорт журналистикасына бейімделдім. 

Отызыншы жылдары «асыра сілтеуші-
ліктің» бұл �ңірді айналып �туі, 1931-32 
жылдары ашаршылық нәубетінен ауыл 
тұрғындарын мүмкіндігінше аз шығынмен 
алып қалуы Есбай секілді  ел қамын 
ойлайтын азаматтардың арқасы дейді 
білетіндер. Алатаудың күнгейіндегі қырғыз 
туғандардың ішіндегі ең бай, беделді ада-
мына күйеу бала болған Есбай НКВД-ның 
қуғынына ұшыраған біраз азаматтарды 
тау асырып жіберіп, аман сақтап қалады.
Бұдан кейінгі зұлмат ашаршылық кезінде 
де қоржындап бергі жаққа тары-бидай 
тасып, біраз жұртты ажал тырнағынан ара-
шалап қалғанын інісі Ахмет к�зіне жас ала 
отырып әңгімелейтін. Қырғыздың Тоқпақ 
жақтағы қайын атасы Данияр артель, 
кейіннен колхоз басқарған т�раға болып-
ты. Күйеубаласы келгенде мүмкіндігінше 
қолын бос қайтармайды екен. Нәтижесінде 
әкелген тұқымдық тарыны сеуіп, отыз 
екінші жылғы ашаршылықтан аман-есен 
қалдық деп айтып отыратын, жарықтық. 
Шешесі 9сел әжеміз дүниеге 9псейіт, 
Нұрсейіт, Жолсейіт, Тоқсейіт, Құлсейіт 
атты ұлдарды дүниеге әкелген. Құлсейіт 
сәби кезінде ауырып, шетінеп кеткен 
екен. Енді қыз тапсам деп жүріп құрсақ 
к�теріпті. Сол арманы орындалып, дүниеге 
қыз әкеледі. Бірақ толғағы ауыр болады да 
жолдасы түспей қалып, 1941 жылы қайтыс 
болады, қызы да шетінеп кетеді. Нұрсейіт 
баласы болашағынан мол үміт күттірген 
білімді әрі белсенді комсомол болған екен, 
соғыстың алғашқы күндері-ақ �зі сұранып 
майданға аттанады. Ленинград майданын-
да соғысып, 1943 жылы хабар-ошарсыз 
кетеді. Үлкен ұлы 9псейіт алдымен орыс-
фин соғысына қатысады. Кейіннен неміс 
басқыншыларына қарсы айқасып, ауыр 
жараланып елге оралады. 

 Ал Жолсейіт болса соғыс басталғанда 
он үштегі жас бала, �з қатарлары секілді 
тылдағы ауыр жұмысқа тартылады. 
К�ктемде арайланып таң білінгеннен бас-
тап ымырт қараңғылығына дейін �гізбен 
жер жыртады. Жазда ш�п шабу, оны жи-
нау, күз болғанда бидай бастыру, астықты 
�гіз арбамен мықшыңдап орталыққа тасу 
– колхоздың жұмысы біте ме, әйтеуір 
бітпейтін бір тірлік.  �зінің естелік 
әңгімелеріне қарағанда ала қыстай ш�п 
тарту, тұқым бастырумен титықтап шыққан 
арық �гіздердің күн ұзын соқаны сүйреуге 
дәрмені зорға жететін. Онда да арқасын 
қайыстырған қамшының күшімен жетеді. 

– 7зіңізді Жетісу жұртшылығы жақсы таниды. 
%рине, оған меншікті тілшілікпен қоса, осы �лкеміздің 
айнасына айналған, биыл 20 жылдық мерейтойын 
атап �тіп жатқан «Жетісу» телеарнасындағы жемісті 
еңбегіңіз себеп деп айтуға болатын шығар. 

– Жетісу жұрты танып жатса, еңбегіміздің 
еленгені деп білемін. Мен «Жетісуға» 2009 
жылдың басында телеарнаның сол кездегі бас 
директоры, белгілі журналист Бейсен Құранбектің 
шақыруымен келдім. Үш жылдан астам бас 
директордың бірінші орынбасары болдым, 
кейіннен арнаның тізгінін ұстап, тағы үш жылға 
жуық басшылық қызмет еттім. Сол жылда-
ры «Жетісу» телеарнасы ақпарат таратудың 
сандық жүйесіне к�шіп, «Отау ТВ» арқылы бүкіл 
әлемге тарай бастаған кез. Біз бағдарламалармен 
қатар жаңалықтарды да барынша күшейттік. 
Журналистердің мобильдігін арттырып, шалғай 
аймақтардан ақпаратты күнбе-күн беруді жолға 
қойдық. Ол үшін жаңалық тілшілеріне арнайы 
монтаж бағдарламасы орнатылған ноутбуктар, 
интернет-модемдер алынды. Журналистер мон-
тажды меңгеріп, эфирге дайын �нім әзірлей 
алатын жағдайға жетті. Тілшілерді ынталанды-
рып, шетелге іссапарларға шығардық. Уақыт �те 
келе сол қыз-жігіттер республикалық ар наларға 
қызметтерге барғанда бесаспап ма манға айналды. 
Осыдан артық қуаныш бар ма? 

– Бүгінгі таңда ғасырлық тарихы бар «Жетісу» 
мен «Огни Алатау» басылымдарын біріктіріп отырған 
мекеменің директорысыз. Жалпы жалығып, шаршап 
кеткен жоқсыз ба?

– Журналист шаршауды да, жалығуды да 
білмейтін адам ғой. Құдай қуат берсе, тағы осынша 
жыл еңбек етуге бармын. Қазіргі таңда облыстық 
әкімдікке қарайтын «�лке тынысы» ЖШС-нің дирек-
торы болып қызмет атқарудамын. Басылымдардың 
шығармашылық әлеуетін арттыруға, қызметтік 
жағдай жасауға күш салудамыз. Бұл жерде қамқоршы 
болып қасымнан табылып, ретті жерінде кеңестерін 
беріп жүрген 9міре 9рін, Атсалим Идигов, Нүсіпбай 
9бдірахым сынды ағаларыма алғыстан басқа айтарым 
жоқ. Соңғы уақытта облыстық басылымдардың сайт-
тарын іске қосып, әлеуметтік желідегі парақшаларын 
жүргізе бастадық. 

– Осы орайда, газеттің болашағы қандай болады 
деген заңды сұрақ туады. Ғаламторға к�п к�ңіл б�лсек, 
басылымның қажеті болмай қалмай ма? Бұл мәселеге 
к�зқарасыңыз қандай? 

– 9рине, сәуегей емеспіз. Бірақ естеріңізде болса, 
радио, телевидение пайда болғанда да «Енді газеттің 
күні санаулы» деген пікірлер айтылған еді. Жарты 
ғасырдан асты, газет �міршеңдігін дәлелдеді. Мұнда 
да солай деп ойлаймын. Сапалы материалдар ғана 
газеттерді бәсекеге қабілетті ете алады. Қазір біз сол 
бағытта жұмыс атқарып келеміз. 

Біздің бала күнімізде газетке жазылу деген мереке 
еді ғой. Қарапайым механизатор отбасында әкеміз 
«Социалистік Қазақстанға», «Орталық Қазақстанға» 
және аудандық газетке жазылатын. Ал мектеп 
оқушысы біз «Пионерге», «Спортқа» жазылушы едік. 
Бүгіндері осы үрдістен айырылып қалдық. Қалай 
болғанда да, идеологиялық құрал ретінде газет-
журналдардың орны б�лек, сондықтан оқырман тара-
пынан қолдау керек-ақ. Шыны керек, қазір БАҚ-тың 
басым б�лігі рейтинг қуып кетті. Тәрбиемізге жат, 
жабық тақырыптарды к�гілдір экраннан к�рсетуге, 
саржағал басы лымдарға жариялауға арланбайтын 
болдық. Ертеңді ойласақ етті. Сондайды оқып, к�ріп 
�скен ұрпақтан не күтеміз? Осындай мәселелер 
алаңдатады. 

– %ңгімеңіздің соңында отбасыңыз туралы айта 
кетсеңіз. Сіздің жолыңызды жалғаған балаларыңыз, 
немерелеріңіз бар ма?

– Мен т�ртінші курс оқып жүргенде, яғни 
отыз бес жыл бұрын Гүлбар шын жеңге леріңмен 
танысып, отбасын құрдық. Бейбіт, Ілияс атты екі 
ұл тәрбиелеп �сірдік. Олардан үш немере сүйіп 
отырмыз. Ұлдарым не спортты, не журналистика-
ны таңдаған жоқ. Оған мен �кінбеймін. Қайта �з 
жолдарын тапқанына қуанамын. Кім біледі, мүмкін 
болашақта немерелерімнің арасынан ата жолын 
жалғастыратындар бола жатар. Дегенмен, әр бала �з 
жүрек қалауымен мамандығын тапқаны дұрыс деп 
есептеймін. Балалардың, немерелердің болашағына 
алаңдай тынымыз рас. Елімізде тыныштық болса 
екен, берекеміз бұзылмаса екен деп тілеп отырамыз. 
Алла сол тілек-ниетімізді қабыл еткей.

– %ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Данияр БОЛЫСБЕКҰЛЫ

ТАЛДЫҚОРҒАН

ЖОЛСЕЙІТТІҢ МҰРАСЫ
мәңгілік жаңғырады

Мейрам ЖАНӘДІЛОВ: 

ӨМІРДЕ 
жолы болған адаммын

Жазғандарым ректорға ұнаған болуы керек, оқу 
бітірген жылы маған жұмыс істейтін орнымды 
�зіме таңдауға мүмкіндік жасады. Содан Қарағанды 
облыстық телевидениесінде бір орын босап, бірден 
қызметке қабылдандым. Біздің ауыл – 100 түтіні 
бар аядай ғана мекен. Сол жерден әнші-композитор 
Рамазан Елебаев, Мағауия Биғалиев сынды кенші, 
ондаған ғылым докторы, ғарыш кемесін құрастырушы 
азаматтар түлеп ұшты. Ал мен осы ауылдан шыққан 
тұңғыш журналист болдым. Жалпы �зімді �мірде 
жолы болған адаммын деп айта аламын. 

– 7зіңіз т�рт жыл білім алған спорт саласында 
қандай жетістікке жеттіңіз?

– Кезінде Пацаев, Добровольский, Волков деген 
Кеңес одағының космонавтары болған. Қарағандыда 
солардың атында самбодан Бүкілодақтық турнир 
�тетін. Ол жерде жүлделі орын алсаң спорт шебері 
атағын аласың. Кейін бірінші орынға ғана берді. 
Институтта оқып жүргенде әлгі турнирге үзбей 
қатыстым. Бірақ жүлдегер атана алмадым. Кейін 
3-4-курс оқып жүргенде самбодан жастар арасында 
Қазақстанның екі мәрте чемпионы болдым. Бірде 
Целиноградта, бірде Қарағандыда алтыннан алқа 
тақтым. Спорт шеберінің нормасын орындадым. 
Кейін жұмыс істеп, еңбек етіп жүрген кезімде күресті 
тастаған жоқпын. Бірде жарысқа баруым керек 
болып, спорт комитетінің шақыртуын Қарағанды 
облыстық телевидениесінің директоры Путеев деген 
кісіге алып кірдім. Қағазды оқып болған соң ол кісі: 
«Сен журналиссің бе, спортшысың ба? Журналист 
болсаң жұмысыңды істе, спортшы болсаң ж�ніңе бар, 
жұмыстан шық» деп талап қойды. Содан не керек, 
спортты қойып, есесіне спорт журналистикасына 
біржола бет бұрдым. 

– Ару қала Алматыға қалай келдіңіз?
– Мені Алматыға Несіп Жүніс бай ағамыз 

шақырды. Жазған дүниелерімді оқып жүреді екен. 
«Лениншіл жаста» жұмыс істейтін. Несіп аға газеттің 

редакторы Сейдахмет Бердіқұловқа ертіп кірді. 
Жұмысқа алуға ниеттері болғанымен, �зім 
біртүрлі жүрексіндім. �йткені телевидение 
саласына үйренгенмін. Қыр-сырын меңгеріп, 
материал дайындауға машықтанып қалғаным 
бар. Содан телевидение саласына келдім. 
Б�лім меңгерушісі – �мірзақ Жолымбетов деген 
кісі екен. Аты-ж�німді айтып едім, ол: «Бізге сенен 
басқа ешкім керек емес, жүр бастыққа барайық» 
деп арызымды дайындап, аяқ-қолымды жерге 
тигізбестен Теле-радио комитетінің т�рағасы Камал 
Смаиловтың алдынан бір-ақ шықтым. Камал ағаның 
бұйрық шығаруымен, Алматыға біржола ауысып 
келдім. Мұнда да к�п тәжірибе жинақтадым. Жаңа 
ғана атын атаған �мірзақ Жолымбетовтен бастап 
Диас Омаров, Рабат Жәнібеков, Қайрат Жантикин 
сынды замандас тарымнан к�п үйрендім. Спорттың 
арқасында талай мемлекетте болдым. Дүбірлі дода-
лардан тұңғыш рет қазақ тілінде репортаж жасадым. 
Осылайша ақпарат жұмысына қызу араласып, он жыл 
бойы телевидениеде, оның ішінде «Хабар» арнасында 
директордың орынбасары қызметін атқардым. 

– Біле білсек, сіз мемлекеттік қыз метте де жұмыс 
істедіңіз. Бұл саланы игеру қиын болған жоқ па? 

– Иә, мен 2000 жылдардың басында Серік 
9бікенұлы Үмбетовтың шақыруымен Жамбыл об-
лысы әкімінің баспас�з хатшысы болдым. Ол жерде 
табаны күректей 5 жыл еңбек еттім. Журналистикада 
жүргенде мемлекеттік қызметке �згеше қараушы 
едім. Сол салаға барғаннан кейін табан ақы, маңдай 
терін т�гіп, азғантай айлықпен еліміздің игілігі 
үшін қызмет етіп жүргендерді құрметтейтін бол-
дым. Жетісу �ңірінде 2-3 жыл «Қазақстан» арнасы 
мен Қазақ радиосының меншікті тілшісі ретінде 
мемлекеттік қызметкерлермен қоян-қолтық жұмыс 
істедім. Тегінде, журналистер біраз уақыт мемлекеттік 
қызметте тәжірибе жинаса, кейін нәтижелі жұмыс 
істер ме еді деп те ойлаймын.

ейрам ағаның қоңыр дауысын алғаш рет радиодан естіген едім. Байсалды үні, Кеңес заманының дикторларына тән сөйлеу 
ырғағы әлі күнге дейін есімде. Кейіннен Қазақстан телеарнасынан көрдім. Толқынды шашы, қияқ мұрты көз алдыма әкемнің 
бейнесін елестетті. Содан бері эфирден көрген сайын жаныма жақын тұтып, бір шаңырақ астында қызмет атқарғанымызда да 
әкемдей қадірлеп, құрметтедім. Көп дүниені үйрендім, тәлім алдым. Мұны айтып отырған себебім, Қазақстанның Құрметті 
журналисі, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері Мейрам Жанәділов жақында мерейлі алпыс жастың асқарына толмақ. Осы 
орайда ағамызбен жүздесіп, журналистік еңбек жолы, өскен ортасы, өмірден көрген-түйгендері жөнінде әңгімелескен едік. 

Әр адамның өмірі өзінше бір тарих екені белгілі. Ол қарапайым болуы да, 
күрделі түрленуі де мүмкін. Міне, біз қаламымызға арқау етіп отырған 
Жолсейіт Есбайұлы – сан салалы өмір соқпақтарымен жүріп, өзіндік 
биік белестерді де бағындырған жан.
Ол 1928 жылы 1 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы 
бұрынғы Төңірекқұршын, қазіргі Саурық батыр ауылында 
дүниеге келді. Ертедегі үлкендердің естелік әңгімелеріне 
қарағанда әкесі Есбай осы өңірдегі беделді тұлғалардың 
бірі болған. Көзін көрген қариялардың айтуы бойын-
ша, ел ішіндегі көп мәселелер ол кісісіз шешілмейді 
екен. Бұл сөзіміздің дәлелі ретінде Екей ішіндегі кіші 
әйелден тараған үш бұтақ – Әлти, Қосай, Баянай 
руларындағы ең беделді кісілер –«Үш жақсының» 
бірі ретінде Есбай әкейдің айтқан кесімді пікіріне 
жүгінгені айтылады. 

М

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

«�гіздеріміздің сауыры қамшымен саба-
лай бергеннен соң қызыл ала қан, арқасы 
шоқпыт-шоқпыт жауыр болатын. Ертеден 
кешке дейін �гіз үстінде жұлынып, «цоп, 
цобелей» дей бергеннен тамағымыз жыр-
тыла ауырып, дойыр қамшы қарымызды 
талдырып, біз де әбден титықтайтынбыз. 
Таңдайымыз кеуіп, қарнымыз ашып, 
қамшы сілтеуге әліміз құрып, бас ай-
налып, к�з қарауытып, сүрініп құлауға 
айналғанда ат ойнатып, бишігін шиы-
рып Бектұрған бригадир келеді. Одан 
жаман қорқушы едік, бала, қыз демей 
сабай ж�нелуші еді. Бір күні тары к�жені 
ішіп алғаннан соң демалып алайық деп 
мая сабанның ішіне кіріп қисая кетсек, 
ұйықтап кетіппіз». «Мен ұрлық қылған 
кезде ай жарық бопты» дегеннің кері келіп, 
ұйықтап жатқан Тұрғанқұл екеуінің үстінен 
бригадир Бектұрған түседі. Содан Жолсейіт 
екеуін айдалған егістік үстінде қуалап 
жүріп сабайды ғой. «Аяңызшы, енді бұлай 
істемейміз» деп, шырылдап шыңғырса да 
қарамайды. Осы оқиғадан кейін Тұрғанқұл: 
«Соғыс бітсін, екеуміз Алматыға барып 
соттың оқуына түсеміз. Сен прокурор, мен 
сот болып, Бектұрғанның неге соғысқа 
бармағанын анықтаймыз, с�йтіп, түрмеге 
жабамыз» деп Жолсейіт екеуі с�з бай-
ласады. Осылайша екеуі арман қуалап 
1947 жылы Алматыға келіп, КазГУ-дың 
заң факультетіне құжаттарын тапсыра-
ды. Осы кезде КазПИ-де оқып жүрген 
жақын ағалары Молдақасым Халықов 
кездесіп қалып, Жолсейітке: «Сот бо-
лып қайтесің, �кіметтің тапсырмасын 
орындаймын деп, ақ-қарасын анықтамай 
біреуді соттайсың. Оның бала-шағасының 
к�з жасына қаласың. Қарғыс арқалағанша 
алғыс арқала, одан да мұғалім бол» деп 
ақылын айтады. Ол кез Сталиннің  заманы 
ғой, к�п әділетсіздіктерді к�рген, ойына 
түйген Молдақасым ағасы інісін осы-
лайша райынан қайтарып, құжаттарын 
қайта алғызып, филология факультетіне 
�ткіздіртеді. Осылайша Жолсейіт Есбайұлы 
тіл-әдебиет факультетінің студенті атанып 

шыға келеді. Бала күнінен ертек, жыр-
дастан, шежірелерді ауыл қарияларынан 
тыңдап, жаттап �скен, �зі домбыра, 
мондолин шертіп, ән шырқайтын жас 
жігіт университет қабырғасында жүріп 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласа-
ды, ғылыми зерттеу жұмыстарымен де 
айналысады. �зінің зеректігі, байсалды 
мінезі, тартымды келбетімен Ұлы жазу-
шы Мұхтар 9уезовтің к�зіне түседі. Ұлы 
Ұстазының басшылығымен «Кенесары-
Наурызбай к�терілісі қазақ әдебиетінде» 
тақырыбындағы зерттеуін диплом жұмысы 
ретінде қорғамаққа бел буады.Тіпті 
сәтті қорғалған жағдайда кандидаттық 
диссертацияға жалғастырмақшы бола-
ды.Себебі бұл к�теріліс туралы елуінші 
жылдары тек белгілі тарихшы Ермұхан 
Бекмахановтың аты шулы «Қазақстан – 
ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында» моногра-
фиясында зерттелген болатын. Дипломдық 
жұмыс жазылып біткен кезде  Бекмаханов 
тұтқындалып, ақыры сот үкімімен 25 
жылға Сібірге жер аударылады. Бұл 
Сталиндік репрессияның үшінші толқыны 
«буржуазиялық ұлтшылдық» атауымен 1950 
жылы «Правда» газетінде басылған «За 
марксистское освещение вопросов исто-
рии Казахстана» атты мақаладан басталған 
болатын. Енді М.9уезовтің басына да қара 
бұлт үйіріледі. Жолсейіт Есбайұлының бір 
естелігінде бұл күрделі күндер ж�нінде бы-
лай дейді.«Бір күні М.9уезов мені оңаша 
шақыртып, дайын болған дипломдық 
жұмысты түгел қолжазбасымен, бұл зерттеу 

ұлылығы олардың қарапайымдылығында 
емес пе, уақыт тауып 27 мамыр күні 
қасына зерттеуші ғалымдар Есмағамбет 
 Ысмайылов, Ғайса Сармурзиндарды 
ертіп, жолбасшы жас аспирант Сұлтанғали 
 Садырбаев болып, сол кезде ХХ парт-
съезд ауылына (қазіргі Саурық батыр 
ауылы) барады. Ауыл еңбеккерлерімен 
емен-жарқын с�йлесіп, бір күн қонаға 
қалып ертесіне түс ауа Алматыға жүріп 
кетеді. Бұл сапар туралы Е.Ысмайылов 
«Біздің Мұхтар» деген жинақта «Биіктей 
бергің келеді» мақаласында әңгімелесе, 
фольк лоршы ғалым Сұлтанғали Садырбаев 
«Мұқаңның жүрген жері – Гүлстан» атты 
мақаласында («Ақиқат» журналы,№8-9, 
2005 жыл) жазады. Қарап отырсақ, бұл 
сапар Ұлы жазушының соңғы бойжазуы 
екен. Бір айдан кейін 27 маусымда Мәскеу 
қаласының емханасындағы операция 
т�сегінде М.9уезовтің демі үзіледі...

А л  1 9 5 2  ж ы л ы  а у ы л  м е к т е б і н е 
меңгерушілікке тағайындалған Жолсейіт 
Есбайұлы осы уақытқа дейін Үшқоңыр жай-
лауында танысып, айлы түндерде ақсүйекті 
бірге ойнап жүрген, қырғыздың Қоңыр 
жайлауындағы қалыңдығы Жұмабикені 
қ о л ы н а  б а қ  қ ұ с ы  е т і п  қ о н д ы р а д ы .
Қалыңдығының ата-анасының қарсы 
болғанына қарамастан, 15 жігітті ертіп 
барып алып келуі махаббатына беріктігін, 
табандылығын, күрескерлігін к�рсетеді. 

 Отау құрып, жұмысына алаңсыз 
кіріскен Жолсейіт Есбайұлы туған ауылын 
мәдени орталыққа айналдыруды мақсат 

үшін», медалін, «Қазақ ССР Оқу ісінің 
үздігі», «Бүкілодақтық педагогикалық 
оқудың лауреаты» т�сбелгілерімен мара-
патталды. 1979 жылы қайтыс болғанға дейін 
Бірлік сегіз жылдық мектебінің директоры 
қызметінде болады. 

 Бірақ осы жылдар аралығында жұмыста 
жемісті болған Жолсейіт Есбайұлы жеке 
�мірінде талай сынақты басынан кешіреді. 
Қазақ жігітіне тұрмысқа шығуына басында 
қарсы болған ата-анасы кейін де реніштерін 
б і л д і р і п  ж ү р е д і .  С о ғ а н  қ а р а м а с т а н 
Жұмабике апамыз Жолсейіт Есбайұлына 
есті жар бола біледі. Осы адал махаббат 
пен сыйластықтарының нәтижесінде 
шаңырақтарында 2 ұл, 2 қыз дүниеге келеді. 
Алайда кейін Жұмабике апамыздың әкесі 
�мірден озған соң, Жолсейіт Есбайұлы 
іссапармен алыс жолға кеткенде Жұмабике 
апамыздың анасы келіп, «менің сенен басқа 
ұлым да, қызым да жоқ �ле қалсам сен мені 
к�муің керек» деп алып кетеді. Бұл ж�нінде 
бізбен әңгімелескенде Жұмабике апамыз 
т�мендегіше еске алды.

– Анам сонда менің тағдырымды емес, 
�зінің жалғыз қалғанын ғана ойлаған 
сияқты. Біздің заманның адамдары сондай 
жуас болғанбыз ба, мен де анама қарсы 
келмей, еріп жүре беріппін. Бірақ арты-
мыздан Жолсейіт алып кетем деп келді. 
Анамыз айтқанынан қайтпайтын адам еді. 
«Сен еркексің, қазағыңнан және бір қыз ал 
да �мір сүре бер» деп мен үшін рұқсатты да 
беріп тастады. Болмаған соң қайтты. Алай-
да ол демалыстарда, жазғы еңбек демалы-

сында екеумізге шипажайға жолдама алып 
келіп тұрды. Кейін мен үйлен деп қайталап 
айтқан соң 2 жыл жүріп барып осы �ңірдің 
қызы Ақылханды алды. Оны мен мұғалім 
болып жүргенде сырттай білетінмін. Аты-
на заты сай ақылды, адамгершілігі мол 
жан болатын. Үйленгеннен кейін біраз 
уақыттан соң мені балалармен қонаққа 
шақырыпты. Содан бастап араласып, 
сыйласып кеттік. Балаларды Жолсейіт 
Алматыда оқытты. Ұл, қызымыз бір үйдің 
баласындай болып �сті. 9лі күнге солай, 
соған мен тәубе етемін.

Міне, Жолсейіт Есбайұлының отба-
сы  лық �мірі осындай күрделігімен ерек-
шеленеді. Екі отбасын да сақтай білуімен 
парасат биігінен к�рінеді. Осында тағдырлы 
тұлға туралы кезінде замандастары да 
пайым ды пікрлерін айтқан екен. Оның 
бірі курстасы Қазақстанның халық жазу-
шысы, ҚР Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты  Сафуан Шаймерденов: «Ол Кеңес 
заманының солақай саясаты тұсында-ақ 
ана тіліміздің �ркен жайып, ұлттық дәстү рі-
міздің заманға лайық арнасын  табуына бар 
болмысымен еңбек сіңірген патриоты десек 
қателеспейміз» деп жоғары баға берген.

Ал тағы бір курстасы, Қазақстанның 
Халық жазушысы, ҚР Ұлттық ғылым акаде-
миясының академигі, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Зейнолла Қабдолов: 
«�мір к�шіне іліккен күнінен бастап 
�сіп-�нген �лкесіне, туған халқына де-
ген сүйіспеншілікпен қарыз арқалаған 
Жолсейіт �з парызын орындады. 9нші, 
домбырашы, әдебиетші, ұлағатты ұстаз �з 
ауылдастары қадір тұтқан шын мәніндегі 
Ағартушы еді» деген пікір қалдырды. 

Халықаралық Жамбыл сыйлығының 
иегері, атақты ақын Есенқұл Жақыпбек �з 
ұстазына «Жолсейіт» атты �шпес �лең арнап, 
«Классиктердің барлығын мойындатқан, 
Мұғалімнің Жолсейіт классигі» деп баға 
беріп кеткен. Себебі Жолсейіт Есбайұлы 
осы �ңірде екі мектеп салдырып, туған 
ауылын мәдениет ордасына айналдырып, 
жастарды �нер, білімге баулып, ауылына 
жолдың салынуына да М.9уезов арқылы 
қол жеткзген. Сол жолдың екі жағалауына 
тал ектіріп, оны бау, бақшаға айналдырады. 
Бүгінде «Жолсейіт бағы» аталатын к�рікті 
жер ел игілігіне айналып, Жолсейіт есімін 
халық жадында жаңғыртып тұр.

Кейін 1979 жылы ауырып қайтыс 
болған соң інісі Тоқсейіт «ат тұяғын тай 
басар» дегендей, сол Бірлік сегізжылдық 
мектебінде ағасынан кейін он жылдай 
абыроймен мектеп басқарып, зейнеткерлік 
демалысқа шығады. Жеңгелері Жұмабике 
және Ақылханмен бірге артында қалған 
балаларының оқып, жетілуіне атсалыса-
ды. Ал Жолсейіт Есбайұлының кіндігінен 
тараған 5 ұл, 5 қыздан немере-ш�берелері 
қамқор әке, ардақты ата,  аяулы ана 
есімдерін мәңгілікке естерінде сақтап, 
олардың рухына тағызым етері анық. 
Жолсейт Есбайұлының ағартушылық, 
азаматтық жолдары ел жадында мәңгілік 
жаңғырады.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ, 
журналист

туралы кафедраның ғылыми кеңесі хаттама-
ларын қоса �ртетіп жіберді. Маған тез арада 
Иса Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасы 
туралы диплом жұмысын жазуға кеңес 
берді. Артынан �зі де  Бекмаханов секілді 
қуғындалып, Ленинград университетіне 
ауысуға мәжбүр болды. Бұл 1952 жылы 
болған оқиға еді...»

 Ұстазы басқа қалаға ауысқаннан соң 
Жолсейіт Есбайұлы дипломын алып ауылға 
қайтады. Туған ауылы ол кезде Кагоно-
вич деп аталатын, аудандық білім б�лімі 
оны осы ауылдағы жетіжылдық мектеп-
ке оқу меңгерушісі етіп тағайындайды. 
Кейіннен 1961 жылы сырқаттанып минис-
трлер кеңесінің ауруханасында емделіп 
жатқан ұлы ұстазы М.9уезовтің к�ңілін 
сұрап барады. Ауруханадан шыққан 
соң әрі  оқырмандарымен жүздесіп, 
шығармашылығы туралы әңгіме-дүкен 
құруға, әрі сахараның таза ауасымен ты-
ныстап, бағлан қозының етін жеп демалып 
қайту үшін ауылға шақырады. Ұлылардың 

етеді. Алдымен, 1959 жылы к�рнекті жа-
зушы Сәбит Мұқановты ауылға шақырып 
оқырмандарымен жүздестіреді. 1961 жылы 
Ұлы жазушы Мұхтар 9уезов, 1969 жылы 
Ғабиден Мұстафин Жолсейіттің шақыруын 
құп алып, мектепте болып қайтты. 1970  
жылдары жазушылар Зейнолла Қабдолов, 
Сафуан Шаймерденов, атақты суретші 
9білхан Қастеев, сондай-ақ М.9уезов 
академиялық драма театрының Қ.Қармысов, 
З.Шәріпова, Т.Жайлыбеков, М.�тебаев 
сынды актерлерімен шығармашылық кез-
десулер ұйымдастырды. 1967 жылы мектеп 
сегізжылдық болып қайта құрылғаннан 
кейін Одақта алғашқылардың бірі боп ба-
стауыш сыныптарды эксперименттік, жал-
пы білім беруді кабинеттік жүйеге к�шіруді 
қолға алады. Бұл тәжірибесі респуб ликада 
қолдау тауып, 1972 жылы Минскіде �ткен 
Бүкілодақтық педагогикалық оқуда іс-
тәжірибесі таратылды. Жұмысқа  деген 
іскерлігі  мен тиянақтылығы елеусіз, 
ескерусіз қалған жоқ. «Еңбектегі ерлігі 
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Нобель сыйлығының иегері, ақын 
Т.Элиот «с�з �нерін» тілге тиек 
ете келе, «әр дәуірдің тыныс-

тіршілігін танытатын қаламгерлер мен 
шоқтықты туындылар ғана бар» екендігін 
а й р ы қ ш а  а й т қ а н - д ы .  « А п о л л о н д ы қ 
мәдениетті» аударма арқылы меншіктеген 
еуропалықтар роман мен драма жан-
рын биікке к�тергені рас. Одан қазақ та 
қалыс қалған жоқ, үйренді, дамыды, �сті. 
Т�л проза – бір ғана ұлттық құндылыққа 
негізделген шектеулі нұсқалықтағы (Вари-
ация. – %.Б.), бірақ түрліше синтезделген 
жанр. Қазіргі кезде диалог пен полилог 
арқылы сұлу с�зді сапырып, жоқты-барды 
тізбектеп, атынан оқырман жаңылатын 
қаһармандар  шоғырын,  к�псатылы 
сюжеттік желіні түзу дағдысы бірте-бірте 
қолданыстан қалып барады. Іштегі шер ақ 
қағаз бетіне қapac�з бoп т�гiлді, �лeң бoп 
�piлдi, сайқал сaяcaттың қыcымы кесірінен 
айтылмaй кeлгeн aщы шындық пен Алаш 
жұртының басынaн кешкен қиындықтар 
прозамыздың �зегіне айналды. Жазушы-
ларымыз әдeбиeттiң классикалық үлгілерін 
жетілдіре келе, жаратылыс сыры мeн �мip 
мәнi ж�ніндегі аңыздар негізінде �згеше 
пішінге жол ашқанын ешкім жоққа шығара 
алмас. Классикалық дәстүр мен жаңа стиль 
 (Неостиль. – %.Б.) таласқа түсіп, анти-
жанрлар, прагматикалық һәм тілдік дискурс 
та т�бе к�рсетті. Алдымен құндылықтардың 
ауысуы мен формациялардың �згеруі автор 
санасында сілкініс туғызды. 9дебиетімізде 
философиялық, әлеуметтік, діни, этикалық 
контекст байқала бастады. Бұл ж�нінде 
М.Бахтин былай дейді: «Каждая эпоха 
имеет свой ценностный центр в идеоло-
гическом кругозоре, к которому сходятся 
все пути и устремления идеологического 
творчества». 

« Ұ л т  ұ с т а з ы н а »  а й н а л ғ а н 
А.Байтұрсынұлы әңгіме жанры шағын бол-
са да, к�терер жүгі �те ауыр екендігі  туралы 
ерекше ескерткен-тұғын. Қиындығы сонда, 
суреткер оған кісі тағдырының жылт еткен 
сәтін сыйдыра алуға тиіс. Осы тұрғыдан кел-
генде, әдебиет атты әлемге �ткен ғасырдың 
алпысыншы жылдары «ауыл прозасы» («Де-
ревенская проза». – %.Б.) тақырыбымен 
танылған қарымды қаламгерлердің бірі 
– Молдахмет Қаназ. Тұтастай картинадан 
бірден байқалатын басқы компонент – 
шығармагердің нәрлі тілі. А.Байтұрсынұлы 
«9дебиет танытқышында» к�ркем шығарма 
жазу турасында былай дейді: «С�зден 
әдемілеп әңгіме шығару �нері үй салу 
�неріне ұқсас. Үйдің жақсы-жаман бо-
лып шығуы балшығынан да, кірпішінен 
де болады, бірақ к�бінесе кірпіштерінің 
қалауынан болады. Кірпіш қандай жерде 
қалай қаланып, қандай үй болып шығуы 
жасаған жобаға қарай болады. Неғұрлым 
жоба жасайтын сәулет �нерпазы (Біздің 
жағдайда, жазушы. – %.Б.) қиялға бай бол-
са, соғұрлым салған үй сәулетті, әдемі бо-
лып шықпақ». Бұл ретте, адамның сан түрлі 
шаттыққа да, қайғыға да толы тағдырының 
әлеуметтік астарын психологиялық һәм 
философиялық сипатымен суреттейтін 
М.Қаназдың мейірімділік, қайырымдылық, 
жомарттық, еңбексүйгіштік секілді асыл 
қасиеттермен қатар, сұрқиялық, күн-
шілдік, мансапқорлық, пайда күнемдікті 
к�ркем шындық поэтикасы негізінде 
кестелеудегі шеберлігі әңгіме , повестерінен 
анық аңғарылады. Ол 1942 жылдың 23 ақ-
панында Қызылорда облысы Арал ауданы 
Бекбауыл бекетінде туған. 1958 жылы Арал 
қаласының орта мектебін, 1963 жылы 
Шымкент педагогика институтының фило-
логия факультетін тамамдаған. 1963-1978 
жылдар аралығында Қызылорда облысы 
Қазалы ауданында мұғалім, аудандық 
газеттің б�лім меңгерушісі, Аудандық 
партия комитетінің нұсқаушысы, б�лім 
м е ң г е р у ш і с і ,  А у д а н д ы қ  к ә с і п о д а қ 
комитетінің т�рағасы қызметтерін абы-
роймен атқарған. 1978 жылдан 1985 жылға 
шейін «Жалын» баспасының редакто-
ры, редакция меңгерушісі болып істеген. 
1992 жылдан «Денсаулық» басылымында 
б�лім меңгерушісі, 1993 жылдан бастап 
сол басылымның Бас редакторы. Кезінде 
автордың елде жүріп жазған «Чика – 
Дабылдың баласы», «Жер кіндігі» повестері 
жас�спірімдер мен балаларға арналған 
республикалық жабық бәйгеде жүлде 
алған. «Қияндағы күн нұры» повесі грузин 
тіліне аударылып, сондағы Халықаралық 
«Саундже» журналының 1989 жылғы 
№3-4 сандарында жарияланған. М.Қаназ 
орыс жазушысы В.Карповтың «Тірілей 
ұсталсын» романын, болгар жазушыла-
ры Е.Пелиннің бірсыпыра әңгімелерін, 
И.Милеевтің «Шатырұста мырза» повесін 
қазақ тіліне аударған. Сонымен қатар орыс 
жазушысы В.Распутиннің әңгімелерін 
тәржімалады. Қаламгер ғұмыр бойы 
Хиуа, Қоқан басқыншыларына қарсы 
күресумен �ткен, 1856-1857 жылдары Сыр 
бойы шаруаларының патша үкіметіне 
қарсы к�терілісінің басшысы – батыр 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлына «Жанқожа» 
атты үш актілі тарихи драма, бірнеше 
танымдық, проблемалық зерттеу мақалалар 
арнады. 1992 жылы сыншы, әдебиетші 
 Бекен Ыбырайым: «Молдахмет Қаназов 
шығармаларын селсоқ оқи алмаймын, 
қай шығармасын оқысам да жазушының 
к�кейіндегі ойын, к�кірегіне тұнған сырын, 
айтайын деген шынын, жырын тебірене 
қабылдаймын» деп жазған еді. 

Оның «Ескі қыстау» әңгімесіндегі «Бо-
пыр қораның ықтасынында жеті күшігін 
бауырына алып жатқан» Т�ртк�з – туған 
топыра ғы нан ешқашан алыстағысы 
келмейтін тіршілік иесі. С�зіміз дәделді бол-
сын: «�ріске мал айдап былай шыққаннан 
соң ғана құрысып қалған денесі ептеп жа-
зылайын дегендей. Т�ртк�з ізінен қалмай, 
Б�рібасар екеуі асыр салып ере шықты. Кей-
де жалғыз �зі озып-озып кетіп, әр бұтаны 
тіміскілеп түбін иіскелейді. Азып-тозғанына 
қарамастан басын жерге салып жіберіп, із 
кескен болып олай-бұлай шапқылайды. 
«Шіркіннің сағынып қалғанын қарашы, – 
деп күбірледі шал. – Туған жер ит екеш итке 

– к�зіме к�рініп тұратын кеңістік, екіншісі 
– мен шартты түрде уақыт деп атайтын 
ішкі дүниемдегі әлсіз үнді жан сезімім». 
Бұл да бекер емес. �йткені «Ескі қыстауда» 
«к�зге к�рініп тұрған кеңістік» – Қарақуыс 
болғанымен де, авторлық баяндау бары-
сында к�зге к�рінбейтін, бірақ сезуге бола-
тын тағы бір кеңістік бар. Ол – Т�ртк�здің 
ойы. М.Қаназ итті толық ашып беруден 
саналы түрде қашуының бір себебі – интри-
ганы жоғалтып аламын ба деген сезік. Егер 
жазушы бүкіл жайтты жайып салса, онда 
ол тікелей әңгіменің к�ркемдігіне кері әсер 
ететіні белгілі. Нәтижесінде, арғы жағы 
шеберлік емес, олақтық боп шығар еді. 
Шығармагер сырттай бақылаушы есебіндегі 
орталық образ – Т�ртк�зді былайша 
суреттейді: «Т�ртк�з текті ит емес. 9кесі 
– салпауыз кәупек т�бет, шешесі – әйтеуір 
арғы бір атада тазыдан д�реген жеңілаяқ 
қайыңқаптал». Демек, қан бұзылған. Мұнда 
ол ит арқылы адам баласының мінезін ашу-
ды к�здеген, даму эволюциясын к�рсеткен, 
ұлттық проблематиканың бір ұшығын 
шығарған. 9ңгіме негізін қаһармандар 
толғанысымен астаса түскен ой ағыны, 
олардың к�ңіл-күйіндегі �згеріс, бақыт, ар-
ман, жақсылық пен жамандық турасындағы 
тебіреністері құраған-ды. Молдахмет 
Қаназ тазалық пен жан сұлулығын Қалыш 

кемпірді іштей жақтырмайтын Ернияз 
арқылы айшықтаған: «Ит енді алаңсыз 

бүлкілдей ж�нелді. Ернияз жар жолда 
шолақ жеңі бұлғалақтап, жападан-
жалғыз к�зі жасаурап селтиіп тұр». 
Бұл – оның ішкі күйін, күйініші 

мен сүйінішін аңғартқан, ой мен 
сезімді қабыстырған әсерлі штрих. 

Қаламгер әңгіме жанрының табиғатын, 
тек �зіне ғана тән заңдылығын шебер 

ұстанымын аңғарасыз. Бір байқағанымыз, 
М.Қаназ индивидтің әлеу меттік ортадағы 
даралануын, оқшаулануын ерекше назарға 
алады екен. «Ит �лімі» әңгімесінің алтын 
арқауы – �мірге ұмтылу, �з жеріңді сағыну, 
оны қадірлеу, құрметтеу. Туындының 
к�ркемдік әлемі мейлінше келісті. Дим-
каның иесі – орыстың кемпірі  Антонина 
Григорьевна.  Автордың айтуынша, 
 Димка екі адамды ерекше ұнатпайтынға 
ұқсайды. Бұның да �зіндік себебі болуға 
тиіс. Біріншісі – кейуананың к�ршісі, 
«к�шенің арғы бетіндегі темір гаражы 
бар, сырнайдай алты б�лме кірпіш үйдің 
егесі, ұзын имек мұрынды, жағына пышақ 
жанығандай, мысықтабандап қана ептеп 
басып, ирелеңдеп жүретін тышқан к�з, 
арық кісі» – Аполлон Исаакович, екіншісі 
– А.Григорьевнаның екінші «Орбитада» 
тұратын үлкен қызы – Ольга Григорьевна 
Калашникова. Туынды: «Фатиха Гали-
луллинадан күрек сұрап алып, Димканы 
қапқа салып, қаланың шетіне алып барып, 
иесінің аяқ жағына к�міп қайттық. «Итті 
де иесімен қинасын» деген, әнекей, сол» 
деп аяқталады. Димканың басындағы 
күй – қазақтың күйі. Сондықтан да, атал-
мыш әңгіменің ашық талқылауға келе 
бермейтін, тек сергек оқырман талғамына 
ғана аманатталған екінші қабаты, пласы 
бар. Жалпы, бұл жазушының таным айна-
сына түсіріп, тел түйсікпен зерделей қарауға 
сұранып тұрған астарлы шығармалары 
жеткілікті. «Ит �лімінде» болсын, «Ескі 
қыстауда» болсын, автор мына дүниеге ит 
к�зімен қарап, саралап, олардың тіршілігін 
�те аянышты етіп суреттеген. Орыс жа-
зушысы М.Булгаковтың «Ит жүрегі» 
(«Собачье сердце». – %.Б.) повесіндегі 
Шариковтың ғылыми тәжірибеден соң, 

қойнаудың» ерекшелігі – жазушының 
ұлттық құндылықтарды насихаттауында. 
Автор Шеген арқылы уақытында билік 
ығына жығылмай, басы ноқтаға сыймай 
кеткен кісілердің болғандығын к�рсеткен. 
Оның �з философиясы бар. Тоғанастың 
ұлы – Тайқара – дайын асқа, тік қасық 
жан. Мұндайда атамқазақ: «Биеден ала да 
туады, құла да туады» деген ғой. Екі қарттың 
баласы – босбелбеу, тіршілікке епсіз, 
икемсіз. Бұл – ұрпақтар сабақтастығының 
үзілгендігін ұқтыратын ұлттық трагедия. 
Повесть финалы болса оқырманға ой са-
лып, мұңға батырарлық деңгейде: Тоғанас 
Қожалепесов қара жорғаны к�лікпен алып 
кеткенде де, оны тани тұра, артық ауыз с�з 
айтпайды. Ат дегенде к�з алдыңа тектілік, 
қазақ елестейді. Мұнда да символ тұр. 
Қоғам дамуындағы түрлі �згерістер кісі 
санасына, оның �мір сүру салтына, таным-
түсінігіне қаншалықты әсер етсе де, ұлттың 
мәдени мұрасы, рухани құндылықтары 
сықылды Темірқазықтай дүниелер бола-
ды. Осы тұрғыдан келгенде, адам образын 
жасау – к�ркем шығармаға қойылар негізгі 
талап. Образ жоқ шығармада, тағдыр да 
жоқ. Елдің �ткені мен бүгінгісін жетік 
білетін Молдахмет Қаназ прозасындағы 
басты �зек – ұлттық рух. Ал ұлттық рухтың 
туған жер, �скен �лке, тарих, дін, әдет-
ғұрыппен қабаттаса жүретіні әмбеге аян. 
Автор әр шығармасында әртүрлі және со-
нымен қоса, маңызды уақиғалар, қызықты 
характерлер ғана тауып қоймай, тіліміздің 
мол мүмкіндігін де пайдалана біледі. 
Онда қазақтың тұрмыс-салты мен �мірі 
кеңінен қамтылған. М.Қаназдың біздің 
назарымызды �зіне аудартқан тағы бір 
тұсы – теңеулері. «Құм қойнауда» тек 
Оңтүстік �ңіріне тән с�здер де кездеседі. 
Ол диалектілер жергілікті адамдардың 
психологиясын аша түсу үшін де аса қажет 
деп білеміз. Сыншы Добролюбов бір 
кездері Достоевский туралы: «Ол кішкене 
адамдарды жазу арқылы үлкен мәселе 
к�тере білген» дегеніндей, М.Қаназдың 
да кейіпкерлері – «кішкене адамдар». 
Жазушының әр персонажы дүниетанымына 
сай с�йлейді. Автор �з ойын оларға зорлап 
таңбайды. Сондықтан да, әлгілер әсіре 
шешендікке ұрынбаған, табиғи болмы-
сын жоғалтпаған. К�ркем шығармада 
баяндалатын, ойдан шығарылған уақиғаға 
нарратор нақтылық сипат беріп, басы-
нан �ткергендей етіп жеткізеді. К�п ав-
тор �з міндетін баяндаушыға толықтай 
жүктей салатыны бар. Алайда Молдахмет 
Қаназ олардың сойынан емес. Қаламгер 
�мірі мен шығармашылығы арасындағы 
күрделі байланыс бар. А.Моруа «баян-
даушы – �з жүзін жасыруға барынша 
тырысқан «маска» екендігін айтқан-ды. 
Баяндау – белгілі бір әңгімелеушінің немесе 
баяндаушының с�йлеу актісі. Қазіргі нарра-
тологияда кейбір фабулалармен қатысы бар 
сюжетті-баяндауышты талқылау (Дискурс. 
– %.Б.) мейлінше қолданылуда. Бүгіндері 
нарратологияның классигі саналатын 
Х.Уайт «Нарративті құрылым» ұғымын 
интригамен байланыста қарастыру арқылы 
мән-мағынасын анағұрлым аша түсті (Оның 
ішінде историографиялық дискурстың. – 
%.Б.). Осы орайда, «Құм қойнау» повесінде 
автор бірінші жақтан баяндайды. Баян-
дау барысында әр кейіпкерге мінездеме 
береді. Автор-баяндаушы арасындағы 
тығыз байланысты осы туындының мы-
салынан к�реміз. Қаламгер баяндауында 
кең к�сілу бар да, алайда аса ауа жайы-
лу жоқ. Оның оқырманын жалықтырып 
алудан қорқатыны сезіледі. Сондықтан 
шығармагер баяндау екпініне елітіп кетпес 
үшін лирикалық шегініске де жүгінеді. 
Тілдік құрылым және семантикалық �ріс 
мәселесі болмыс пен тіл, тіл мен адам, 
адам мен шындық қарым-қатынастарына 
онтологиялық, гносеологиялық және 
лингвистикалық аспектілер тұрғысынан 
саралауды қажет етеді. Мазмұн – объективті 
шындықтың к�рінісі мен ми қызметінің 
нәтижесі. Автор тіліндегі семантикалық 
функциялардың жүйеленгенін аңғара-
мыз. Осынау жүйе к�пдеңгейлі, әрі поли-
семантикалық, лексика-граммати калық, 
функционалды-семантикалық, микро 
және макро �рістерден тұрады. С�йлеуші 
с�здерін құрастырып қана қоймай, олардың 
к�мегімен  жаңа мән-мағына да тудырады. 
К�ркем мәтін – ерекше семиотикалық 
құрылым. Туындыгер дыбыстық, лексика-
грамматикалық, т.б. бірліктерді мұратына 
қарай жұмсап, бойын глаголизмнен ба-
рынша аулақ ұстауға тырысады екен. 
Мәтіндегі тұрмыстық мазмұндағы лекси-
ка-фразеологизмдер, қашықтық, уақыт 
�лшемдерін білдірер ұлттық атаулар, эт-
нографизмдер, Т�сшағыл, Қосбұлақ, Тас-
шеген, Қаражон биігі, Байқабыл қыстауы, 
Бесқала, Қосбұлақ, Құмбұлақ топонимдері 
к�ркем шығармаға к�рік беріп тұр. 9рісі, 
бұл таңбалар – тілдік код болса, әрісі, 
когни тивтік код, тіл субъектісі санасындағы 
к�р кемдік шындық картинасы. Адресаттың 
дәстүрлі білімдер жүйесі алуан-алуан һәм 
алмаздай сан қырлы болған сайын соғұр лым 
к�ркем мәтіндегі кодталған ақ парды ашу 
мүмкіндігі де к�бейе түсетіні рас... 

P.S.

Дүбірге толы XX ғасыр да тарих 
сахнасынан көшті...
Әр заманның каноны, өлшемі, 
сын-сынағы болады. КСРО 
күйресімен-ақ, оның құрамындағы 
әр ел өз алдына отау тіккенімен 
де, дағдарып қалған халықтың 
алдында ес жиып, етек жабумен 
қатар, неміс философы Ф.Ницще 
айтқандай, «құндылықтарды қайта 
саралаудың» («Переоценка ценнос-
тей». – Ә.Б.) міндеті тұрды. Соның 
қапталында қазақ әдебиеті, оның 
ішінде проза жанры да дамудың 
даңғыл жолына шығып, пішіндік, 
стильдік, тақырыптық тұрғыдан та-
рылмай, қайта қаламгерлер дін, діл, 
еркіндік, Отан, ұлт боп ұйысу, өзін-
өзі тану (Идентификация. – Ә.Б.) 
секілді өзекті мәселелер жайында 
жарыса жазғаны – бір қоспасы жоқ 
шындық.

Қазақ әдебиетінің сән-салтанаты келіскен салқар көші тоқтаған емес. Тек сипаты, 
мазмұны, пішіні, бағыты, стилі мен жанры жағынан өзгерді. Мұндай өзгеріс бейса-
налы түрде жүзеге асып, автордың еркінен тыс болмақ. Дәуip жaңa мaзмұн әкeлce, 
көpкeм әдeбиeт те oның тaбиғaтынa cәйкec жaңaшыл фopмaға көшетін әдеті. Қазақ 
проза жанры aйтap oйының aуқымдылығымeн, тepeңдiгiмeн, көpкeм oбpaздapдың 
күрделігімен epeкшeлeнді, әрі солардың бел ортасында қазақтың белгілі жазушысы 
– Молдахмет Қаназ да бар. Тегеурінді қаламгердің стильдік тұрғыдан тек өзіне ғана 
тән артықшылықтары бар, біріншіден, характер сомдауы, екіншіден, уақиға іріктеуі, 
үшіншіден, оны құру шеберлігі, төртіншіден, өмір шындығын көркемдік шындыққа ай-
налдыру ұсталығы, бесіншіден, тіл кестелігі. Демек, қаламгер кредосы – ап-анық. «Сөз 
өнерінде» өзінің әңгіме, повестерімен рухани қазынамызға зор үлес қосқан қарымды 
қаламгер – Молдахмет Қаназ шығармалары бүгінгі және келешек оқырманның 
көркемдік-эстетикалық көкжиегін кеңейте түседі деген сенімдеміз. 

де ыстық-ау». Қаншырдың алғашындағы 
аты белгісіз, алайда «к�зінің астындағы 
екі бірдей бармақтай ақтаңдағына қарай 
жұрттың бәрі» оны Т�ртк�з деп атап кеткен 
екен. Оқушысын үйіре жетелеп отыратын 
аталмыш туынды композициясы тартым-
ды. 9ңгімеде ә дегеннен-ақ біртұтас екпін 
байқалып, сол ырғақ басынан аяғына 
шейін барлық уақиғаны байланыстырып 
тұрады. Шығарма шымырлығының ең 
басты сыры – автордың �мірді жақсы 
білуінде, зерттемпаздығында. Жазушы 
кейіпкерлерінің антропометриясын, 
олардың тыныс-тіршілігін жіті зерделеу 
арқылы �зі сүрген �мірді ой-қиялынан 
�ткізіп, мұқият саралап, елеп-екшеген. 
9дебиетшілер: «Жинақтау – типке, ал 
даралау – мінезге алып келедіні» бекер 
айтпаған. Сол себепті де, образ түзу амал-
дарына қарай қаһарманды жағымды, не 
жағымсыз деп б�лу – кезеңдік нәрсе. Ал 
қаламгер мұндай қателікке ұрынбаған. 
Қайта, оның ұғымындағы ірілік тазалықпен 
�зектес. Психологтардың аясы тарлау 
концепцияларын тарқата айтқанды жақсы 
к�ретін жазушының негізгі мұраты – адам 
жанындағы қалтарыс-бұлтарыстарды 
ашу. Ең ұнамдысы, Молдахмет Қаназ – 
елеусіздеу нәрсеге мән беретін қалам иесі. 
Жалпы шығармагер стилінің бір ерекшелігі 
– бейнелерінің ұзақ-сонар тарихын баян-
дай бермейтіндігінде. Керісінше, адамдар 
арасындағы күрделі қарым-қатынасты 
нәзік детальдар арқылы беріп отырады. 
«Ескі қыстаудың» жанрлық ерекшелігі, 
к�ркем уақыт пен кеңістік («Хронотоп». 
М.Бахтин. – %.Б.) табиғатын тану автордың 
сюжет құру шеберлігіне назар аудару ба-
рысында ашыла түсетіні с�зсіз. Оның 
суреттеп отырған кеңістігі де, уақыты да – 
ап-айқын. Кеңістік – алыстағы Қарақуыс 
ауылы, уақыты – алпысыншы-жетпісінші 
жылдар. Жазушы уақиғаның қай мезгілде 
�тіп жатқанын аңдату үшін салған жер-
ден: «Қас қылғандай биылғы күз аласат. 
Алдымен аласапыран есер дауыл денені 
қиыршық құммен шып-шып сабады. Со-
нан кейін бітіп болмайтын жаңбыр жы-
ламсырап жауды да тұрды. Күн кілт салқын 
тартып, жерге сіңіп үлгермеген ылғал 
мұздаққа ұласқанына бүгін үшінші күн» 
деп бастайды. 9ңгіме экспозициясынан 
аңғаратынымыз, ол оқырманды жетектеп 
алып келіп, қанбазар тіршіліктің ортасына 
кіргізіп жібереді. Жазушы Т�ртк�з атты 
итке адами сипат дарытқан. Ол ойланады, 
толғанады, �зіндік шешім де қабылдай 
алады. Ернияз бен Т�ртк�з арасындағы бай-
ланыста лирикалық прозаға тән элементтер 
жүр. Және қаламгер мұндай тәсілді туынды 
әсерін күшейту мақсатында қолданғанын 
байқау қиын емес. Т�ртк�з алпыстан асқан 
шал, мүгедек Ернияз – Қалыш қатын 
– Бәлдір үштігіне сырттай баға береді. 
Автор біреуге кінә тағудан аулақ. «Ескі 
қыстауда» философиялық астар мен 
уақыт-кеңістік категориясы үндесетінін, 
әңгіменің ішкі ағысы бар екенін аңдайсыз. 
Қаламгер к�ркем шығармада ұзақ уақытты 
қамтуды мақсат тұтпаған, жанрға сәйкес 
қысқалық, дәлдік пен мазмұнды алдыңғы 
планға шығарған. Профессор Б.Майтанов 
«Аңыздың ақыры»: мекеншақ пен семио-
зис» атты ғылыми мақаласында А.Белый-
дың мына бір с�зін басшылыққа алады: «С�з 
дегеніміз – символ; ол мен үшін түсінікті, 
бірақ түсініксіз екі мәннің қосындысы: бірі 

ұлттық проблематиканы
шығарған. 9ңгіме негізін
толғанысымен астаса түс
олардың к�ңіл-күйіндегі �з
ман, жақсылық пен жаманд
тебіреністері құраған-д
Қаназ тазалық пен жан сұл

кемпірді іштей жақтырм
арқылы айшықтаған: «И

бүлкілдей ж�нелді. Ер
шолақ жеңі бұлғалақ
жалғыз к�зі жасаура
Бұл – оның ішкі кү

мен сүйінішін аңғар
сезімді қабыстырған

Қаламгер әңгіме жанры
тек �зіне ғана тән заңд

ЖАЗУЫ ДАРА 
меңгерген. Себебі, біріншіден, туынды 
сюжетінің бас-аяғы жинақы, екіншіден, 
кейіпкерлер табиғаты уақиға барысында, 
динамика үстінде ашылған, үшіншіден, 
шығарма сәл к�лемділеу демесеңіз (Мұны 
қаламгердің баяндауға басымдық берген-
дігінен деп білген ж�н. – %.Б.), уақиға аса 
ауқымды емес. Автор жаңалық ашуға аса 
асықпайды. К�п дүниеге байыппен, әртүрлі 
құбылыстарға асқан ұстамдылықпен, 
сақтықпен қарайды. «Ескі қыстау» – бала 
мен ата-ана, ауылдағы ағайынның тыныс-
тіршілігінен сыр шертетін шеберлік кестесі 
мен пәлсапалық мәні ерек әңгіме.

Сондай-ақ қаламгер �лке пейзажын 
ғажап суреттейді, құмның �зіне жан бітіреді. 
Сайын даланың сұлулығын, оқ жетпес 
қияндағы тау биіктігін, құла-дүздердің �зін 
к�з алдыңа алып келгенде, соншалықты 
үйлесіммен жаралған бұл мекенді жатырқау, 
тағы қиын. Біз к�рмеген жердің тау-тасы, 
аң-құсы, сылдырап аққан суы ақ қағаз 
бетіне к�шкенде ғана, к�пшіліктің сол 
жаққа құштарлығы оянатыны шындық. 
Жазушы кейінгі ұрпаққа �ткенін ұғындыру 
үшін тарих түбінен сыр суыртпақтап, 
әңгімеге этнографизм дарытады. Профес-
сор Т.Тебегенов М.Қаназ шығармаларының 
артықшылығы ретінде «ұлт жан дүниесіндегі 
мәселелерге терең бойлайтындығын» атап 
�ткен еді. Қаламгердің тағы бір ерекшелігі – 
кестелі тілі, айрықша бітім, кең тыныс. «На-
мазшамда к�леңкелер �леді / К�леңкелер 
�лу керек себебі / Қан жұтқандай қап-қара 
боп жатады-ай / Дарияның кемері» деп 
Есенғали Раушан жырлағандай, біз с�з 
етіп отырған автордың әңгімесінде ли-
ризм басым. Және бір байқағанымыз ол 
қай тақырыпқа барсын, мейлі, потенци-
ялын, интеллектін толықтай пайдалануға 
тырыспайды, бәрін лақ еткізіп т�гіп та-
стамай, күш-қуатын шақтап-шақтап 
жұмсайды екен. Ол сомдаған кейіпкерлер 
� з  д ү н и е т а н ы м ы н а ,  � з  ж а с ы н а  с а й 
с�йлейтіндіктен де, бәрі жанды шыққан. 
«Ескі қыстау» әңгімесінің түпкі идеясы – 
иттің де туған жеріне деген ынта-ықыласы 
адамдікінен еш кем еместігі. А.Чеховтың 
Каштанкасы сияқты Т�ртк�здің де �мірде 
к�рмегені жоқ. Бірақ жазушы мұның бәрін 
тәптіштеп айтып отырмайды, қайта с�лін 
сығып, соңғы түйінді оқырманның �зіне 
қалдырады.

Қ а л а м г е р д і ң  а н и м а л и с т і к  р у х т а 
жазылған «Ит �лімі» атты тағы бір әңгімесі 
бар. Онда иесі �мірден �ткен соң Димка 
атты иті қиындыққа к�ндіге алмай, қатты 
қиналып жүреді. Түбі сол баяғы �з үйінің 
есігі алдында иесін күте-күте үсіп �леді. 
Бұл картина «Голливуд» түсірген «Хати-
ко» киносын еріксіз еске түсіреді. Бірақ 
туынды бұдан әлдеқайда ерте жазылған-
ды. Демек, Молдахмет Қаназдың фильмге 
сұранып тұрған сол деңгейдегі шығарма 
тудыруының �зі – қазақ жұрты үшін 
жағымды жаңалық. Мұнда экзистенция 
философиясы бар. Ол – жалғыздық фило-
софиясы. Адам шындықты �зінің ішкі 
дүниесінен іздеуі қажет. Себебі оны сырт-
тан табу қиын. 9ңгіме түйіні – қанденнің 
�з иесіне деген адамда жоқ адалдығы. 
Алайда оның мәні, идеясы бұдан да 
тереңіректе жатыр деп ойлаймыз. 9уелі, 
автордың ит туралы әңгімелерінен �мір 
призмасындағы адам мен жан-жануарлар 
тағдырын қақтығыс-қайшылықтарымен 
сабақтастыра �рнек теген шығармашылық 

адамға ұқсап с�йлеп, адам тәрізді балалай-
када ойнауы сол кездегі әдебиетте үлкен 
жаңалыққа баланған-ды. Қазақта «ит �лім», 
«ит �мір», «иттей ұлып қалды», «ит жүрек» 
секілді фразеологизмдер бар. Ол жағымсыз 
каннотацияға ие, әрине. Сол сияқты, 
жоғарыдағы екі әңгімеде де ит арқылы 
қазақтың жай-күйі, хал-ахуалы, рухани 
атмосферасы анық к�рсетілген. Жапон 
новеллисі Р.Акутагава ұстазы – Н.Сосэкиге 
жазған хатында: «Бүгін Чехов әңгімелерінің 
ағылшын тіліндегі жаңа басылған аударма-
сын оқыдым. Дәл бұлай жазуды үйрену үшін 
бүкіл ғұмырың жетпеуі мүмкін...» деген. 
Шеберлік – �німді жазу мен �мірді танып-
білу арқылы толысады. Автор с�з-с�йлемге 
асқан жауапкершілікпен қарайды. Оның 
прозасында поэзияға тән сипат: әуез, әуен, 
ырғақ бар. Шығармагердің артықшылығы 
– жер-су атауларын жақсы білетіндігі.

Бюффон: «Стиль – адам» десе, Платон: 
«Мінез қандай болса, стиль де сондай» деп 
ой қорытады. Демек, әдебиет тарихы, бұл – 
стильдер тарихы. М.Қаназдың қолтаңбасы 
айқын аңғарылатын повестерінің бірі – «Құм 
қойнау». Ол дәстүрлі прозаның к�ркемдік 
талап-тілектері аясында жазылған. Оның 
�зегі  – қияндағы ауылдың тұрмыс-
тіршілігі. Туынды композициясындағы 
әлеумет тік-психологиялық желі – адам-
дар қарым-қатынасындағы жақсылық 
пен жамандық, ақ пен қара таласының 
р е а л и с т і к  қ а л ы п т а ғ ы  б е й н е л е н у і . 
К�ркем шығарма конструкциясындағы 
малшылардың суреттелуінен жылдың 
т�рт мезгілінде де к�шіп жүретіндігі, ап-
тап пен аяз жағдайында да жан-жануар 
амандығын ойлаған қиындыққа толы 
�мірін к�реміз. Мұндағы орталық образ 
– Тоғанас қарт. Ол – елге сыйлы азамат. 
Автор лиризмі арқасында қазақ �мірінің 
тамыр соғысы дәл берілген. Орыс жазу-
шысы А.Толстой мұны «ішкі стиль» деп 
атаған-ды. 9р ш�птің басын бір шалған 
жазушы туындысының ғұмыры қысқа. Ал 
аталған қаламгер олардың қатарынан емес. 
К�ркем шығармада жинақылық бар. «Құм 
қойнаудағы» Үржамал, Сабалақ, Айсары, 
Гүлфариза, Қатира, К�беген, Тайқара, 
Ботбай, Мұхамет шәріп, Тортайлардың 
тіршілігінде ата-баба жолын ұстанған 
іс-әрекеттері – бәрі-бәрі қайшылықта 
суреттелген һәм олар – сюжеттің дамуына 
ықпал етіп тұрған әдеби антураж. 1984 
жылы Алматыда жазылған бұл повесте екі 
линия қатар �ріледі. Құланбай мен Тоғанас 
– ұстанымдары тұрғысынан да, �мірге деген 
к�зқарасы жағынан да Инь мен Янь секілді 
бір-біріне мүлдем кереғар кейіпкерлер. 
Конфликттің де қоюлана түсетіні – осы тұс. 
Шығармагер ұлттық образ түзудің шебері 
екендігін бірнеше рет байқатады. Мәселен, 
мына бір штрих соның айғағы: «Кеш түсіп, 
ауа салқын тартқанда ауылдан ұзап шығып, 
жорғаға мініп, басын жіберіп, әрі тақымын 
жазып, әрі соңғы терін алды. Кісі к�зінен 
таса жерде жалғыздан-жалғыз байқап еді, 
әзіргі аяқ алысында мүдіріс жоқ тәрізді. 
Ұйтқып тұр. Бұл тұрғанда к�ңілі жайлы, 
бірақ ертең топқа қандай сүлейлердің 
түсетіндігін кім біліпті? Кері жолда әбден 
суысын деп ат басына ырық беріп, �з 
аяңымен қайтты. Жорғаны екі қырдың 
астына оңаша тұсап тастап үйге келсе, жұрт 
тегіс ұйықтап қалған екен, қырын жатарлық 
қана орын тауып, қыстырылып қисая кетті». 
Нағыз бабындағы атта анау айтқандай мін 

жоқ дерсіз. Автор қос кейіпкердің ымы-
раласатын сәтін ым-ишарамен береді, 
к�пс�зділікке ұрынбайды, асқан сергектік 
танытады. Құланбай – символдық мәнге 
ие кейіпкер. Ол – дәулетті, былайғыда саяқ 
жүретін кісі, әрі әкесі кәмпескеге ілініп, 
үкіметтен қатты қысым к�рген ұрпақтың 
�кілі. Тоғанас болса – жиынтық образ. 
Оның �не бойында бұрнағы ата дәстүрге тән 
кесектік, адалдық, ірілік пен мәрттік жоқ 
дей алмас ек.

Құланбай да, Тоғанас та – болмыс-
бітімімен бүтіндей түз адамдары, тумы-
сынан дала перзенттері. Екеуі де – құм 
тіршілігі қалыптаған малсақ адамдар. 
Құланбай – әрқилы себептермен қоғамнан 
шеттетіліп, оған іштей қыжылы бар, қара 
басын ғана күйттеген меншік иесі. Ал 
Тоғанас қария – қалың жұртының ортасын-
да, «к�ппен к�рген ұлы той», не к�рсе де 
заман ағысына ілесіп, елімен біте қайнасып 
келе жатқан басасаулығы жоқ, бұйығы, 
момақан да к�нтерлі кісі. Бір орта, бір 
жағдаят, алайда қаламгер әдейі таңдап алып 
отырған екі тип. К�ңілінің демеуі, бәлкім, 
жастық шағының куәсі, аяқ артса болды 
қиялына қанат бітіретін, бауыр басқан қара 
жорғасы ізім-қайым жоғалды. Бұл �ңірде 
жорғаны танымайтын пенде жоқ, оны 
саналы адам пышаққа қимақ емес. Қара 
жорға – жатқа қимайтын атақты жылқы. Не 
үйірге салады, не басыбайлы иеленіп мініп 
жүрмек. Екінің бірі. Тоғанас дал. Ішкі сезік 
алдамаған екен, қарт шопан құлынынан 
мәпелеп �сірген малын Құланбайдың 
үйірінен табады. Тірі екендігіне, әйтеуір бар 
екендігіне к�зі жеткен соң к�ңілі жайланып, 
 сабыр тауып қалған. Құланбай құрдасының 
�зіне барса, естіп жүргендері шындық 
боп шықты,  замандасы хал үстінде жатыр 

екен. Дерт әбден меңдеген, үміттің елесі 
де білінбейді. 9не-міне дегенше үзілетін 
түрі бар. Сырқаттың к�ңілін сұраған соң 
Тоғанас ләм-мим деместен-ақ ат басын кері 
бұрады. Бір аяғы жерде, бір аяғы к�рдегі 
кісімен дауласуға табиғаты жібермейді. 
Қария мал т�ресі – қара жорғасынан са-
налы түрде осылайша айырылады. Оған 
енді аттың тірі жүргені демеу. Момын да 
тұйық кісінің бар қоясы �з ішінде. Солай 
іштей тынып жүрген кезінде қыстың к�зі 
қырауда к�мекшісі – Сабалақ апалақтап 
шүйіншілеп келеді. Қалаға бара жатқан әкім 
кісілердің к�лігіне тиелген жылқылардың 
ішінде қара жорға да тұр. �з малы к�зге от-
тай басылған. Тоғанастың іші – алай-дүлей. 
«К�з алды әрі қарауытып, әрі суланып 
жүре берді». Енді �зінің ақ-адал малына 
араша түсе алмай пұшайман болғаны. 
Кейінгі иесі бұл дүниеде жоқ. 9у баста 
қозғалмаған дауды енді қоздыра алмайды. 
Ол да түк емес, ақсақалдың ақырғы күйініші 
– қаланың қутұяқтары мұның ғұмырындағы 
жылт еткен жақсылық, к�ңілінің сәулесі 
болған қайран сәйгүліктің қадірін қайдан 
білсін, соғымға алып бара жатыр ғой. Жа-
зушы кейбір олақ жазармандарша қарттың 
дәл осы сәттегі жан күйзелісін тәптіштеп 
арамтер болмай, бар уақиғаны еппен �ріп 
әкеліп, осы бір сәтке сыйдырған: «Айна-
ла бірте-бірте тынышталып, гүрілдеген 
дауыс та семіп, қар мықтап к�мкерген 
кеңістік баяғы меңіреу қалпына түсе берді». 
Тек салтанатқа жаралған киелі жануар 
иесінің к�з алдында қала жаққа, соғым 
сапарына аттанып кетті. Дала баяғыша 
меңіреу. Үш жақты талауға түскен т�л 
т�ресі, даланың сәні – қара жорға Құланбай 
үшін – мал, әкімдер үшін – соғым, Тоғанас 
үшін – мал да, соғым да емес, рухани 
тірек, бұйығы тыныс-тіршілігінің жап-
жарық сәулесі. Повестің айтар ойы – адами 
қарым-қатынасты бағалау, кір жуып, кіндік 
кескен туған топырағын құрметтеу. К�ркем 
 туындыда дүниеқоңыз, пасықтармен қатар, 
қайырымды жандар да кездеседі. Тұп-
тура �мірдегідей. Автордың синтаксисі 
күрделі. Қос кейіпкер арасындағы негізгі 
тартыс жылқыға қатысты. Оның айна-
ласында екі адамның мінез-құлқы ашы-
лып, этнографиялық сипатпен толығады. 
Жазушы Қуаныш Жиенбайдың «Ұста» 
әңгімесі бас қаһарманының да ныспы-
сы – Тоғанас. Аралдан Алматыға к�шіп 
келген. �зі – ұста. Бірақ оның ж�ні тіптен 
б�лек. М.Қаназ – реалист жазушы. «Құм 

%лібек БАЙБОЛ, 
жазушы-драматург 
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НАМЫС

7ткен аптада жастардың патриоттық рухын к�теру 
мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі Академиясында 
«Ашық есік күні»  әскери-патриоттық іс-шара �тті.

Қала жастарының әскери-патриоттық тәрбиесіне 
бағытталған іс-шараны Алматы қаласы Қазақстан 
халқы ассамблеясы мен ҚР ҰҚК Шекара қызметі 
Академиясының саяси-әлеуметтік тәртіп және филосо-
фия кафедрасының оқытушылары ұйымдастырды.

Іс-шараға Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшелері, Алматы қаласының этномәдени бірлестік-
терінің белсенділері, мектеп оқушылары мен шека-
рашы курсанттар қатысты. Аталмыш мәдени іс-шара 
Академияның мәжіліс залынан бастау алды. Мұнда 
ашық есік күніне келгендер ғасырға жуық тарихы бар 
шекарашылар академиясы жайлы түсірілген деректі 
фильмді к�ріп, мерекелік концерттік бағдарламаны 
тамашалады. 

Шара барысында Академия бастығы полков-
ник П.Поливанов с�з с�йлеп елімізде 130-дан астам 
ұлт пен ұлыстардың бір үйдің баласындай тату-тәтті 

тұрып жатқанын тілге тиек етіп, ассамблеяның алдағы 
қызметіне сәттілік тіледі. �з кезегінде с�з Алматы 
қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшысының 
бастығы  Назар Балғымбаевқа, орынбасары запастағы 
полковник Қазыбек Мамсұровқа, Алматы қаласы, жас-
тар саясатын дамыту мемлекеттік қорының директоры 

Алма Ауғанбаеваға, белгілі КТА ойыншысы Мейржан 
Түребаевқа берілді. 

Содан кейін зал толы оқушылардың назарына 
Алматы қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
этномәдени бірлестіктерінің белсенділері мен ҚР ҰҚК 
Шекара қызметі Академиясының шығармашыл курсант-
тары дайындаған концерттік бағдарламасы ұсынылды. 

Концерттік бағдарламада шекарашы курсанттардан 
б�лек армян этно-мәдени орталығының �нерпаздары 
мен  грузин ұлттық ансамблінің биші жігіттері және 
Айбек Айдынұлы әуелете ән салды. 9сіресе әншінің 
«Шарманка», «Қазақша поппури» әндері оқушыларға 
к�теріңкі к�ңіл күй сыйлады. Осылайша бірнеше сағатқа 
созылған мерекелік шараның соңы Академияның саптық 
алаңында ұйымдастырылған қару-жарақ және техника 
к�рмелеріне ұласты. Содан соң 3-ші оқу дивизионының 
курсанттары қоян-қолтық ұрысының бірнеше түрін және 
нағыз жауынгерлік айла-тәсілдерді к�рсетті.    

Жанат  ЖАБЫРБЕКОВ,
ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясының 

баспас�з хатшысы

Патриоттық негізі – жауынгерлік рух

П Р О З А

Түркі  халықтарының ортақ 
құрметі – осы нұсқалардың бәрінде 
«Едіге деген ер еді, Елдің қамын жер 
еді» деген сарын кезігеді. Шоқан 
Уәлиханов, Виктор Жир мунский, 
Василий Радлов , Қаныш Сәтбаев, 
басқа да к�рнекті ғалымдардың 
зерттеу лерінде әйгілі жырға жан-
жақты талдау жасалды. �кінішке 
қарай, кеңестік сұрқай саясат 
даңқты бабаны тереңірек білуімізді 
шектегені рас. С�йтсе де едігетану 
турасында к�ршілес республика-
ларда ілгерілеу баршылық. Мы-
салы, Қарақалпақстанда бұл жыр 
мектептің 7-класының оқулығына 
енгізілген. Татарстан, Дағыстанда 
Едіге батыр есімімен ауылдар, 
к�шелер аталады.

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
мақаласынан кейін Ақт�бе облы-
сында ұлы бабаны зерттеу бағытында 
ауқымды шаралар жүзеге асыры-
ла бастады. Зерттеушілер Едігені 
Құмкентте туған дейді.  Алайда 
Байғанин ауданында «Едігенің жалы» 
деген үлкен т�бенің болуы, Ноғайты 
және Сағыз �зендері аралығында 
батыр есімімен жер аталуы, эпостың 
Қияс жырау нұсқасындағы: «Жерім 
жырақ үш айшылық ш�л майдан, 
Шыққан жерім – Қарғалы, Елек, 
Кеңсайдан» де ген жолдар есті 
адамдарға ой салар лықтай. Аталған 
�зендер Ақт�бе �ңірінде.

Ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң 
 докторы, профессор Жұбаназар 
Асановтың, С.Бәйішев атындағы 
Ақт�бе университетінің президенті, 
философия ғылымының  докторы, 
профессор Бекежан Аханның, 
басқа да бірқатар ғалымдардың 
ұйымдастыруымен облыс аудан-
дарында жұртшылықпен кездесу-
лер �ткізіліп, жаңа мағлұматтар 
жинақталды.  «Ер Едіге»  қоры 
құрылып, Банкте арнайы есеп-
шот ашылды. Қор басшылары, 
кезінде атқарушы билік сатыларын-
да лауазымды қызметтер атқарған 
Ахат Мырзалиннің, Қайыр қожа 
Елеусізовтың ұйытқы болуы мен 
облыс орталығында үлкен даңғыл-
дардың біріне Едіге атауы берілді. 
Қазіргі күнде құзырлы орындар 
рұқсатымен ескерткіш орнатуға 
әзірлік жасалып жатыр.

Таяуда, сәуірдің үшінші ап-
тасында «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаланың 
екі жылдығы мен «Едіге батыр» 
эпосының 600 жылдығына орай 
«Едіге батыр» эпосы және ұлттық 
р у х а н и я т »  д е г е н  т а қ ы р ы п т а 
 халық аралық конференция �тті. Кең 
ауқымдағы басқосуға 9зер бай жан, 
�збекстан, Татарстан, Башқұрстан 

ж ә н е  � з  е л і м і з д і ң  б і р қ а т а р 
�ңірлерінен арнайы шақырылған 
қонақтарды облыс әкімі Оңдасын 
Оразалин қабыл дап, ой-пікірлерімен 
б�лісті. 

С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 
университетінде �ткен конфе рен-
цияға ғалымдар, �лкетанушылар, та-
рихшылар мен студенттер қатысты. 
Жиында облыс әкімінің орынбаса-
ры Марат Тоқжанов с�з алып, об-
лыс әкімі О.Оразалиннің құттықтау 
лебізін жеткізді. 

Академик, тарих ғылымының 
докторы, профессор, республикалық 
Ардагерлер кеңесі т�рағасының 
бірінші орынбасары �мірзақ Озған-
бай баяндамасындағы мағы налы де-
ректер қатысушылар назарын аудар-
ды. 1926 жылы Баку қаласында түркі 
әлемінің 130 білімпазы қатысқан, 
кезінде «бірінші съезд» деп аталған 
басқосуда қазақ ғалымдары түркі 
әлемінің мәселесін к�тереді. Руха-
ни к�семіміз Ахмет Байтұрсынұлы 
мінбеге екі рет к�теріліп, екі рет 
баяндама жасады. Біріншісі – қазақ 
орфографиясы, екіншісі – терми-
нология мәселелері туралы. Естен 
кетпес қиянат – кейін сол 130 
адам түгел тұтқындалған, атылған, 
асылған. 

9зербайжан ғалымы,  филология 
ғылымының докторы, профес-
сор Галиб Амирага оглы Сайылов 
Едіге батырдың Ақт�бе аймағында 
жерленгенін нақтылап, ғылыми 
айналымға енгізу, басына белгі қою 
ж�нінде пікір айтты.

Конференцияға қатысушылар 
мектеп оқулықтарынан, жоғары 
оқу орындары бағдарламасынан 
алынып тасталған «Едіге батыр» 
жырын қайтадан енгізу мәселесін 
к�терді. Байғанин аудандық ардагер-
лер кеңесінің т�рағасы, �лкетанушы 
Ибрагим Ермекбаев, ғылым магистрі 
Мақсат 9уелбаев және басқалары 
түркі халықтарына ортақ мұраға 
жаңаша к�зқарасты �рістету тура-
сында ой қозғады. Қысқа метражды 
деректі фильм к�рсетілді.

Түстен кейін шетелдік ғалымдар 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның ғимаратында этномәдени бір-
лестіктер �кілдерімен кездесті. 
Келесі күні Байғанин ауданы-
на арнайы сапар шегіп, зиялы 
қауым �кілдері мен сұхбат құрды. 
Патшалық Ресей карталарында 
таңбаланған «Едігенің моласын» 
к�рді, «Едіге» ойпатында болды, �зге 
де жәдігерлермен танысты. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі

ЕДІГЕТАНУДАҒЫ 
ЖАҢА ІЗДЕНІСТЕР

ЖИЫН

Еліміздің егемендік алуы нәтижесінде көптеген тарихи тұлғаларды бүгінгі 
ұрпақ жадына оралтудың мүмкіндігі туды. Сондай ұлы адамдардың бірі 
- Жошы ұлысының беклербегі, көреген саясаткер, сайыпқыран қолбасы, 
Алтын Орданы 17 жыл билеген Ер Едіге. Ол туралы тарихи-қаһармандық 
эпостың 50-ден астам нұсқасы бар. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Қоңсыма құл болуға дайынмын. 
�йт кені ол Құдайы қоңсым, бес 
қабатты қыш үйде сыртқы темір 

есіктен күнде кіріп-шыққан к�зк�рген, 
к�ргеніңе баға берер сырлас. Тәңір сыйлаған 
тәулікте одан к�п жолығатын да ешкім 
жоқ. Есікпе-есік үй – сенің ең жақының, 
жақсыңды асырып, жа маныңды жасырып, 
тірлігіңе куә боп к�з құмарын қандыратын 
да осы Құдайы қоңсың.

Жаңа қоңсым к�шіп келгесін пенделікке 
салынып, осы үйде он бес жыл тұрған 
бұрынғы қоңсыммен салыстырдым. Жер 
қойнауын үңгіген тарихшы-археолог еді. 

мойны сорайған ақ пен коньяк әкелдім. 
Коньяк кәдімгі «Қазақстан», еліміздің атын 
шығарған шарап. Осы кезде к�ршім мой-
ны ұзын қос б�телкеге бір қарап алды да, 
дүйсенбі сайын «Столичный» дүкеніне ар-
мян коньягі түсетінін, оны тек ЦК, Совмин, 
Жоғары Кеңеске таратып беретінін мойнын 
бір сілкіп, желпіне айтты. 

– Оның ішінде біз жоқпыз ғой, – дедім 
ілмешек іздеп.

�зі бағжиып, жұбайы күлімсіреп бір 
қарады. Артық кеткен адамға «қой дейтін 
қожа» жоқ. 

– Сонымен, қайсысынан құяйын?
Ішпеймін десе,  қолымды қандап, 

б�телкенің обалына қалғым жоқ. �зім 
ұрттаған күннің ертеңіне ауырып қалам.

– Аға, таныса отырайық. Менің атым 
Тілекқабыл, келініңіз Күнімай, – дегенде, 
түксие бір қарады. 9йелі әлі күлімсіреп 
отыр. 

– Жақсы к�рші болайық. Мен енді 
бірден балконды қаптатам. Ұрыға сенім жоқ. 
Байқаймын, сен әлі қаптамаған секілдісің. 
Қазір жаман, – дегенде, мен де шыдамым 
таусылып: 

– Он бес жыл болды, ұрыдан аманбыз, 
– дедім. Қасымда отырған жұбайым бір 
жымиып қойды да, сол қолымен санымды 
шымшыды.

– Дүйсенбі сайын түсетін армян конья-
гінің үш б�телкесін �зім тегін алатынмын. 
9лгі үшеуіне бес б�телкеден б�лгенде 
бір-бір б�телкеден қосып жіберетінмін, – 
дегенде:

– Ас суып барады. Армяндар үшін емес, 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

басқышпен екі иығы бүлкілдеп т�мен түсе 
берді. Салбыраған басын цемент басқыштан 
алмады. Асығып та бара жатыр. Үйден 
шығар-шықпастан алақанындағы к�п 
кілттің бірінің түртиген нүктесін басып 
қап, табалдырыққа тұмсығын тіреп тұрған 
гүжбандай қап-қара «Джип» мәшинесінің 
есігін ашты. Мен қара жерді рақаттана 
басқан бұрынғы дағдыма салып, жаяу тарт-
тым. Қою қара түтінді шиыра ытқытып, есік 
алдын ап-ащы қышқылға малып, «Джиптің» 
моторы қызбай жатыр. К�з қиы ғыммен 
байқадым, қоңсым р�лден тас қып ұстап 
алыпты, дәл ортасындағы д�ңгеленген 
дыбыс бергіштен к�зін алмай салы суға 
кетіп отыр. Алып мәшиненің де тұлабойы 
оңайлықпен жыли қоймайды. Қызғасын �зі 
біледі, анау отырған адам жүгенін қаққанда 
бармайтын жері, баспайтын тауы қалмайды. 

Жәй басып тауға қарай �рлеп келемін. 
Қараптан қарап, уылдырық шашқан қызыл 
балық шоршып, к�з алдыма елестеп кетті. 
Бәрі кітаптан оқығаным, әйтпесе мен са-
зан мен шортаннан басқа не к�рдім. Қара 
түгілі, қызыл уылдырықтың дәмін татқан 
пенде емеспін. Менің уылдырығым – нивх 
қаламгері Сангидің кітаптары. 9лгі кісінің 
ерулік үстінде қонағыма дәрежесіне қарай 
қызыл уылдырық пен қара уылдырық 

– Қазір мәйітті мәңгілік мекеніне 
шығарып саламыз. Зират басына бару – па-
рыз. Барып, бір уыс топырақ салу – сауап.

Есікпе-есік қоңсымды жер қойнына 
ж�нелту үшін мен де бардым. Сауап болсын. 
Есімі Сұрапберген екен. Оны да уақыты 
жеткенде имамның аузынан естідім.

Шыңылтыр аяздан қалқан құлағы қып-
қызыл болған жас имам қабір басында да 
сүйекшілерге біраз уағыз айтты. «Бір уыс 
топырақ салу – сауап. Осы келгендердің бәрі 
марқұмның ет жақындары,  туыс-бауырлары. 
Топырақ салғандар неғұрлым к�п болса, 
к�р азабы жеңілдейді. Рұқсат етіңіздер. 
Айтпақшы, – деді имам, – Адам қандай 
қымбат, жұмсақ к�лік мінсе де, оның опасыз 
жалғанда мінген ең қымбат к�лігі – қабір 
басына дейін к�теріп әкелген адамдардың 
алақаны. Ол қандай зәулім үйде тұрса да, 
оның ең жайлы да жұмсақ мекені – осы 
қара топырақпен к�мілген бір шаршы 
ләқаты. Енді мәйітті жерге тапсыруға рұқсат 
етіңіздер?

– Рұқсат, рұқсат, – деді жақындары.
Ең жақынының бірі – Құдайы қоңсысы 

мен де бас изедім.
Асына бара алмай асығып кеттім. Барғым 

да келмеді. Мейрамханадағы ас ұзаққа со-
зылады. Марқұмды мақтау-мадақтаудан 

К�біне іссапарда жүретін. Күнге күйіп қап-
қара боп келсе де, к�рген жерде к�леңкеде 
жүргендей риясыз күлімсірейтін. Белгілі 
тарихшы екені ел-жұртқа аян, одақтық 
деңгейдегі Мемлекеттік сыйлықтың иегері 
екенін о дүниелік қазанамасынан оқып-
білдім. «Мен сондаймын» деп �мірі тіс 
жарған емес. Ол �мірден озғасын үйін 
сатып, әйелі басқа жаққа к�шіп кетті. 
Кетерде дастарқан жайып, қоңсылармен 
қоштасып, к�зіне жас алды. Ұзамай орта 
бойлы, сылыңғыр, анда-санда күлген кез-
де сорайған қу сүйек алақанымен аузын 
басып, жан-жағына алақ-жұлақ қарайтын 
бір жеңілтаптау кісі к�шіп келді. Бұрын 
басқа ауданда тұрыпты. «Мынау үй элитный 
болғасын келдім, районына қызықтым» 
дейді. Қазақтың салтымен есікпе-есік 
к�ршіме ерулік бердім. Жұбайы тәкаппарлау 
екен, анда-санда тіл қатқанда ақыл айтып, 
бұйрық рай танытып отырады. Бірақ �ң-
жүзінен кетпейтін бір күлкінің табы бар. 
9йел басына бұл да жарасып тұр.

Ерулік берген күні барымызды алдына 
жайып, дастарқанға үйіп-т�ктік. Олардан 
к�п кіші болсақ та ұлттық дәстүрді сақтауға 
тырыстық.

– Үй к�рсеткендерің дұрыс, – деді 
жаңа қоңсым дастарқан басына оты-
рар-отырмастан. – Мен �зі «Столич-
ный» гастрономының он бес жыл дирек-
торы болған адаммын. Икрасыз қонақ 
шақырмайтынбыз. Аса құрметтілерге 
қарасын, орта қолдыларға қызылын қоямыз, 
– дей бергенде с�зін б�ліп жібердім.

– Бізге қонақтың бәрі бірдей, болып 
жатса икра да бірдей. 

Ол кісі к�зінің астымен қарап, бір сәт 
тынышталып қалды. Мен де он бес жылдан 
бері осы жерге кімдер келіп, кімдер кеткенін 
бір кісідей білетіндігімді к�рсеттім. «Сіз 
болсаңыз енді к�шіп келіп жатырсыз, әскер 
тілімен айтсақ, «пропискаға» енді тұрып 
жатырсыз» дегенді емеурінмен сездірдім.

– Мен әскерде болған жоқпын...
Алдына қара қойдың былқылдап піскен 

жамбасын қойдым. Ол кісі қонаққа сүрлен-
ген қазы қоятындығын айтып, тағы бір 
ерекшеленді. Жұбайы күйеуінің әр с�зіне 
күлімсіреп қарап отыра берді. «9й, қой-
сайшы» деген бір түйір ескертпе жоқ, қоса-
ғының с�зіне жаны рақаттанатын тәрізді.

Еттің алдында «қалай қарар екен» деп 

�зіміз үшін алайық, – дедім. Ол селт етіп 
бір қарап, «Таныстық үшін» деп, коньяк 
құйылған рюмкенің ернеуіне ернін әрең 
тигізіп, қылқ еткізді. Біздің үйлену тойы-
мызда сыйлыққа келген оймақтай рюмке 
к�нелігін к�рсетіп отыр, жаңаның аты – 
жаңа дерлік ешқандай жаңалық жоқ. �зіне 
де, әйеліне де тәрелкеге жартылай қамыр, 
үстіне жаңа сойылған қой етінен салып 
бердім. 

Қонағым коньяктан етке ауысты.
– «Қойдың сүті – қорғасын». Оның сүті 

де, еті де ауыр ғой. К�п жеуге болмайды, – 
деп, жа рықтық қара қойды да бір күстаналап 
�тті.

Жұбайына с�з берейін деп едім, «Мы-
нау айтты ғой» деп, басын алып қашты. 
Күйеуінен к�зін алмай әлі жымиып отыр. 
Қонақтарымның келуінен кетуі тез болды. 
Мейлі, мен міндетімнен құтылдым.

– Балконыңды тез қоршат. Есігіңе екі 
құлып пен қоңырау орнат. Элитный үйді 
ұрылар торуылдап жүреді, – деп, дастарқан 
басында айтқан әңгімесінің соңын есік 
аузында үрейлене тұрып жалғады. – Олар 
үндемей жүріп құртады ғой. – Маған да дәл 
бір ұрыға қарағандай күдіктене қарады.

Есікті жаба бергенде тағы с�йледі.
– Машинамды есік алдына қоямын. 

Анау домуправ әйел «Қоюға болмайды» 
дейді. Ол «Джип» қой, ең қымбат к�лік. 
К�рсетемін әлі қоймағанды, – деп бі-
реумен �штесіп, сол �шін менен алмақшы 
болғандай есігімді жаба бергенде қолымды 
қойып, ұстап қалдым. 

– Аты-ж�ніңізді айтпадыңыз ғой...
– Уақыт бар ғой, – деп күбірлеп, есігін 

тарс жапты. 
Қонақ – құт. Одан қалған сарқыт – 

бала-шағаға несібе. Үш балам, бір әйелім 
т�ртеуміз жаюлы дастарқанға бас қойдық.

Ерулік мойнымда еді, құтылдым.
Қоңсымның есімін кейін ести жатар-

мын.
***

Құданың құдіреті, кеше түс к�рдім....
Жаңа қоңсым, �зімнен кемі бір мүшелден 
аса үлкен әнеукүнгі кісі сәлемімді алмай 
кетіп барады. Мен де с�зімді бұлдамай қала 
бердім. Қолымды создым, алмады. «Сәлем 
сәтімен» деп мен де тұра бердім. 

Сол түсті к�рген күннің ертесінде 
ол қарсы есіктен шықты да, үш қабатты 

қоямыз дегені құлағымнан күңгірлеп кет-
пей қойды. «Не болды, осы кешеден бері 
маған не болды? Қоңсым ренжіп жүр-ау, 
шақырсаң ж�ндеп шақырмайсың ба» деп. 
«Қайдам, он бес жылда мұнан да зорын 
к�ргенбіз» деп, шыңылтыр аязда суық 
сорған бетіме күлкі үйірілді. Менің бір кісі 
сүймес қасиетім – ешкімнен қорықпаймын, 
ешкімге жағымпаздана алмаймын, �йткені 
ешкімге қарызым жоқ. Жұрттың бәрін 
сыйлаймын, адаммен сыйласу – Алланың 
алдындағы парыз. Ал қоңсыма құл болуға 
дайынмын. 

***
Арада күн �тті. Қоңсымның жаназасын-

да тұрмын. Бүрсігүні к�ше қақтығысына 
ұшырапты. Аптыққан кісі қызылдан �тіп 
кеткенде кесе-к�лденең келген бір жеп-
жеңіл мәшине шопыр жағынан ұрыпты. 
Тіл тартпай кетіпті. Бүгін жаназасы. Есік 
алдында к�п кісі жоқ. �ліге сауап тілеп 
қатарда тұрмын. Дәретпен келдім. Бұл – 
жаназаның ең бірінші ережесі.

– Сұрапберген Қайып баласы қандай 
адам еді? – деді аққа малынған жап-жас 
имам. �зі бүрсең қағып әрең тұр. 

– Жақсы адам, – деп бәрі жамырап қоя 
берді.

– Жамандығын к�ргендеріңіз бар ма? 
Артық-кем тірліктері болды ма? 

– Жоқ, – деп тағы да бірауыздан жауап 
берді. 

Мен к�пке қосылмадым. �йткені қоңсы 
қонғанына к�п болған жоқ. Пенделік 
тіршілігінен бейхабармын. 

Сол сәт үй қапталында тұрған дәп-дәу 
жеңіл мәшине пар етіп оталып, жаназаның 
шырқын бұзды. «Сәл шыдай тұрса қайтеді-
ей? 9йтпесе кісі �ліп жатқанын біле тұрып, 
к�лігін ертерек алып кетпей ме? Осы қоң-
сыларым да біртүрлі болып бара жатыр». 
Бұл – менің қиялым. Абырой болғанда, 
мәйітті к�термей тұрып мәшине әрі қарай 
жол  тауып сытылып кетті.

– Қарызы бар ма? Қарызы болса, мына 
тұрған құдай қосқан қосағы �тейді, – деді 
имам парылдаған мәшинеге әнтек мойнын 
бұрып.

Жұбайы сол бұрынғы кейпінде, қаза 
үстінде де күлімсіреп тұрғандай. Екі уыты-
ның үсті толқынданған күлкі. «�темесем не 
болады?» дегендей, жас имамға онан бетер 
күлімсірей қарады.

құлағың сарсиды. Мен ол кісіні бар-жоғы 
бір айдан бері білемін, бір сағат үйіме қонақ 
еттім. Ертең күн жұма. Мешітке барып аят 
оқып, Құран бағыштармын.

Зәулім үйдің т�бесі алыстан к�зге ша-
лынды. Қоңсым балконды жабуды бастаған 
екен, темір қоршаудың басы бар да аяғы 
жоқ, темір кесетін дызылдауықтың б�лшегі 
де тар жерге сыймай шашылып жатыр. 
Соғылған «Джип»-тің алба-жұлба қаңқасын 
есік алдына сүйреп әкеп тастапты.

– Мейрамханада уылдырық берді ме? – 
деді жұбайым үйге кірген бетте. «Тілде сүйек 
жоқ». «9йел – дұшпан» деген осы. 

– Мейрамханаға барғандардан сұрар-
сың... 

Қарсы есік толық жабылмай, жабықтан 
бір к�з сығалап тұр. Бұл – о дүниелік 
болған қоңсымның к�зі, мүсәпірдің жан 
сәулесі. «Бейшара жақсы адам еді, жатқан 
жері жайлы болсын». Жұмадағы сауапқа 
дәретпен баруға ыңғайланып, бар білгенімді 
қайталай бастадым. «Мұсылман баласы 
білген ілімін жасырып қалмай айтқаны 
ж�н, дейді. Ертең �зіме де қиямет күні 
болған сұрауда жеңілдік болады. Мүсәпір 
не де болса Құдайы қоңсым ғой.  Ныспысы 
Сұрапберген екен, �зі айтпағасын үйден 
шығарда сұрап едім, «Уақыт бар ғой» 
деген пенденің жіңішке үні құлағымда 
сыңсып қоя берді. Оны да уақыты жеткенде 
имамның аузынан естідім. 9кесінің есімін 
білмеймін. Біреудің жақсы перзенті, жақсы 
адам еді. Пенденің бәрі нақұрыс, дейді. 
Пенделігін кеше г�р». Күбірлеп келемін. 
Маған қоңсымның тыныш жатқаны керек. 
Денемді бір ағын билеп, артыма қарап 
едім, биік балкондағы майда-шүйде әлі 
жиналмапты. «Жазда осы балконға жатам. 
Алатаудың ауасын басқалардан бұрын 
жұтам» деген с�зі құлағымның түбінен 
желдей есіп �тті. Топырақ сап тұрып адам 
жатқан ақымға үңіліп қарадым – ені мен 
к�лденеңі темір-терсек үйіліп, опыр-то-
пыры шыққан мынау балконнан да тап-
тар. Есік алдында мыж-мыж боп қара 
«Джиптің» қаңқасы тұр...

Қара сумен аузымды шайып, қатарға 
тұруға асықтым. 

Жұма күні қиял емес, сауап алда жүреді. 
Бұл күні жаман с�з айтылмайды. Қоңсым 
үшін тағы бір пенделік парызымды �тесем 
деп сапқа тізіліп, қатарға қосылдым.

(Әңгіме)

Аталған іс-шара шеңберінде 
8 - 1 1  с ә у і р  а р а л ы ғ ы н д а  « Ф а -
раби әлемі» студенттер мен жас 
ғ а л ы м д а р д ы ң  х а л ы қ а р а л ы қ 
ғылыми  конференциясы �тті . 
Конференцияның негізгі мақсаты 
– жас ғалымдар мен сту денттердің 
назарын ғылыми-шы ғармашылық 
және зерттеу жұмыс тарына ау-
дару, оларды қолдау және кәсіби 
біліктілігін арттыру. Бұл ғылыми 
конференцияға қатысушы сту-
денттер мен жас ғалым дардың 
 баяндамалары 8 секция бойынша 
қаралып, талқыға салынды. Жиынға 
қатысушылар «Жастар және қазіргі 
кезеңдегі отан дық тарих ғылымы», 
«Дүниежүзі тарихы: зерттеудің жаңа 
бағыттары», «Архив – 2025: ар-
хив құжаттарын толықтыру, сақтау 
және пайдалану»,  «Қазақстан 
Республикасының электронды 
кітапханалары», «Еуразия археоло-
гиясы: �ткені және бүгіні» және т.б. 

секциялар бойынша пікір алмасып, 
баяндамалар жасады. 

О с ы л а й ш а  б о л а ш а қ  ж а с 
ғалымдардың біліктіліктері жоғарғы 
деңгейде  шыңдалды.  Білім мен ын-
таны ұштастыра білетін жастардың 
ордасына айналған ҚазҰУ-дың 
оқытушы профессор қауымы осы-
лайша тағы да �здерінің  жастарға 
деген �негелі жолын к�рсете білді. 
Жалпы «Фараби әлемі» студенттер 
мен жас ғалымдардың халықаралық 
ғылыми конференциясы �зінің 
алдына қойған мақсатына жетіп, 
сайысқа қатысушылар �здерін жаңа 
қырынан к�рсетті. 

Қ.%ЛІМБАЕВ,
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің 
магистранты 

Н.НҰРТАЗИНА, 
ғылыми жетекші, профессор 

Жас ғалымдар мінбері

Жуырда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да дәстүрлі халықаралық Фара-
би оқулары өтті. Бір атап өтерлігі, Фараби оқулары 2014 жылдан бастап 
өзекті ғылыми, саяси және әлеуметтік мәселелерді талқылайтын ашық 
алаң ретінде ұйымдастырылып келеді. Бұл орайда мемлекет пен тұлғаны, 
қоғамды дамытудағы мәселелерді шешу үшін шетелдік және отандық 
ғалымдардың күш-жігерін біріктіруге бағытталған ірі халықаралық 
ғылыми іс-шаралар өткізіледі. 
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Он күн жүрген съезде республикалық 

жазушылар ұйымдарының басшылары мен 
ақсақалдары кезекпен отырып т�рағалық 
етті. Олардың ішінде П.Тычина (Укра-
ина), К.Крапива (Белоруссия), В.Лацис 
(Латвия), М.Ибрагимов (9зербайжан), 
И.Абашидзе (Грузия), А.Венцлова (Литва), 
М.Турсынзаде (Тәжікстан), Б.Кербабаев 
(Түрікменстан), А.Каххар (�збекстан), 
Ю.Шмуул (Эстония), Н.Зарьян (Армения), 
А.Лупан (Молдавия), т.б. болды. Съезде 
146 адам с�йледі. Олардың қатарында 
В.Луговский, С.Щипачев, И.Эренбург, 
М.Исаковский, С.Маршак, В.Катаев, 
В.Каверин, А.Прокофьев, Ф.Гладков, 
С.Михалков, Л.Ошанин, В.Овечкин, 
М . А л и г е р ,  А . Я ш и н ,  О . Б е р г г о л ь ц , 
С.Кирсанов, Е.Поповкин, К.Чуковский, 
М.Шолохов, Г.Николаева, А.Караваева, 
М.Шагинян, Л.Соболев, В.Ерпилов, 
Н . Г р и б а ч е в ,  К . Ф е д и н ,  А . Ф а д е е в , 
Б.Лавренов, А.Сафронов, В.Кетлинская, 
А.Барто сияқты орыстың сол кездегі 
әдебиетінде есімдері кең жайылған ақын-
жазушылар мен ұлттар әдебиеттерінің 
�кілдері Я.Колос (Белоруссия), М.Бажан 
( У к р а и н а ) ,  К . Н а д ж и м и  ( Т а т а р и я ) , 
С.Рагимов (9зербайжан), О.Гончар (Укра-
ина), И.Абашидзе (Грузия), С.Улуг-заде 
(Тәжікстан), П.Бробка (Белоруссия), 
Н.Рыбак (Украина), А.Каххар (�збекстан), 
М.Карим (Башкирия), К.Маликов (Қыр-
ғызстан), В.Сабко (Украина), Р.Гамзатов 
(Дағыстан) болды. Осылардың қатарында 
жарысс�зге сол кездегі Қазақстан Жазу-
шылары одағы басқармасының т�рағасы 
Ғ.Мұстафин қатысты. 9рқашан с�зін 
сынға құрып, қыңыр тарта с�йлейтін 
М.Шолохов К.Симонов пен Б.Рюриковке 
т и і с т і ,  И . Э р е н б у р г т і  с ы н а д ы .  О л 
К.Симоновтың талантты жазушы бола 
тұрып, шығармаларын асығыс жазаты-
нын, сыйлықтарды к�п алатынын, әсіресе 

халықаралық маңызының үлкен к�рінісі 
есебінде оған шетел жазушыларының к�п 
қатысуын атауға болар еді. Съезге к�птеген 
елдердің прогресшіл жазушылары келді. 
Олардың ішінде Л.Кручковский (Поль-
ша), Нгуэн Ден-Тхи (Вьетнам), Анна Зе-
герс (Германия), Луй Арогон мен Эльза 
Триоле (Франция), Михаил Садовяну 
(Румыния), Ян Дрда мен Мария Майеро-
ва (Чехия), Павло Неруда (Чили), Жорж 
Амаду (Бразилия), Джек Линдсей (Англия) 
сияқты әлемдік әдебиетте беделі бар жа-
зушылар, Қытай, Үндістан, Голландия, 
Корея, Румыния, Моңғолия, Ливан, Куба, 
Иран, Югославия, Уругвай, Испания, 
Сирия, Түркия, Израиль жазушыларының 
�кілдері болды. Мао Дунь, Катарина Су-
санна Причард, Н.Хикмет құттықтаулар 
жіберді. Съезд қарсаңында бейбітшілік 
жолындағы халықаралық Комитет Куба 
ақыны Николас Гильенге Сталиндік 
сыйлық берді де, 23 желтоқсан күнгі мәжіліс 
соңында соның тапсыру рәсімі �тті. Ақын 
шығармаларының аудармасын орыстың 
және ұлт республикаларының белгілі ақын-
жазушылары ( М.Бажан, К.Симонов, 
Б.Полевой, т.б.) оқыды. Съезден шабытпен, 
к�ңіл-күйіміз �сіп қайттық. 

1955 жылы жазда Орталық Комитеттің 
үгіт және насихат б�лімі шақырып, мені 
«Социалистік Қазақстан» газетіне қызметке 
ауыстыру мәселесін қойды. 50-жылдардың 
бас кезіндегі «ұлтшылдыққа қарсы күрес» 
науқаны Қазақстандағы баспас�зді де 
қолжаулыққа айналдырып, ұлттық интел-
лигенциядан біраз алыстатып алып еді. Га-
зет-журналдар бетінде ақын-жазушыларды, 
ғылым адамдарын жазықсыз жаламен 
 айыптайтын мақалалар к�птеп басылды. 
Оған партияның идеология саласындағы 
саясаты жол берді. Республика басшылығы 
ауысып, бұл жүйедегі асыра сілтеушіліктерге 
тыйым болған соң, баспас�зді де жаңа 

�нер қайраткерлері газетке келе бастады. 
Біртіндеп олардың �кпелері де ұмыт бола 
берді. «Жаңа жазып жүрген шығармаңыздан 
үзінді, шағын болса түгел басайық» деп 
хабарласқанымда, 9бділда Тәжібаевтың 
біраз �кпесін айтып, тулап барып басылғаны 
есімде. Біз оның жаңа жазып жүрген шағын 
драмалық туындыларының бір-екеуін алып 
жарияладық. Бұрын сыналған автордың бірі 
Қалижан Бекхожин: «Бұл газет мені баспай 
кетіп еді» деген ескертуімен шектелді де, 
топтама �леңдерін алып жетті. М.9уезовтің 
«Абай жолы» романынан үзінділер беріп, 
театрда қайта қойылған «Еңлік-Кебегіне» 
рецензия ұйымдастырдық. 

Сол тұста әдебиетке келген жастардың 
біздің газеттен қамқорлық к�ргенін 
мен бүгін ризалықпен айта алам. Шона 
 Смаханов кейін «Лениншіл жаста» жазған 
бір мақаласында осыны еске алып еді. 
Ол әкелген шығармаларын менің оның 
к�зінше оқып, ұнағанын алып қалып, 
пәлен күні шығады деп кесіп айтатыныма 
таңғалғанын жазыпты. «Оны редактор 
шығар» деп ұғатын едім депті. «Социалистік 
Қазақстанның» басқа б�лімінде істеп, тұрақ 
таппай, біздің б�лімге ауысқан Қалмұқан 
Исабаев та осындай жағдайларды жаз-
ды. Міне, менің алдымда оның «Егемен 
Қазақстанның» 85 жылдығына жазған (22 
желтоқсан 2004 жыл) мақаласы жатыр. 
�зінің шығармашылық �суінің осы га-
зетпен байланысты �ткенін еске алған ол 
біздің б�лімдегі жұмысын айрықша атай-
ды. «Тағы бірде маған Қирабаев қайыра 
ара түсті. Менің ұзақ жылдар шетте, қазақ 
�міріне бойлай алмай жүргенімді айтып, 
оған мысалға неміс антифашистері ж�нінде 
жазған очерктерімнің тәуірлігін келтіріп 
қорғасын мені: – Сіз территорияңызды 
қойыңыз. Күнде шығатын газетке респу-
блика �мірінен материал керек, – дейді 
редактор. – Исабаев болашақта жақсы 

күлетінбіз. С�йтсек, Мұзағаң оған хат жаза-
ды. Жас автор �зіне хат жазған адамды ғана 
біледі, сыйлайды, құрмет тұтады. 9дебиет 
пен �нер қайраткерлері мен олардың 
шығармашылығын насихаттау газет 
оқырмандарын к�бейтті. Шығармашылық 
интеллигенцияның оған деген к�зқарасын 
ж�ндеді. 1958 жылғы Мәскеуде �ткен 
декадаға дайындықты да біз ерте бастадық. 
Декадаға қатысатын қайраткерлер жайлы 
очерктер ұйымдастырдық. Осы жылдары 
1937 жылы жазықсыз атылып кеткен арыс-
тарымыз (Сәкен, Бейімбет, Ілияс, т.б) 
ақталды. Газет бұл мәселеге де үн қосып, 
олардың шығармаларынан үзінділер, �здері 
жайлы мақалалар, тың деректер жариялады. 

�зіммен бірге істеген журналис-
тер ж� нінде бір-екі ауыз с�з жазбасам, 
ес те  лік тің орны толмас деп ойлаймын. 
Ре дак  тордың бірінші орынбасары Кеңес 
Үсебаев та сыйласқан жақсы азамат, білгір 
журналистің бірі еді. 30-жылдары Қазақтың 
Коммунистік журналистика институтын 
бітірген ол содан кейінгі он жылға жуық 
�мірін Қарағандыда �ткізген. Осында 
«Советтік Қарағанды» газетінде қатардағы 
қызметкерден б�лім бастығы, жауапты хат-
шы, редактордың орынбасары қызметтерін 
�тіп, редакторлыққа дейін к�терілген. Мен 
елде жүргенде газет бетінен «Кеңес Үсебаев» 
деген есімді жиі к�ретінмін. Содан кейін 
Ақмола облыстық газетінде редактор бо-
лып, 1952 жылы Алматыға Қазақ КСР 
Ми нистрлер советі жанындағы радиоин-
формация Комитетіне т�раға болып келді. 
Бұрынғы дербес мекеме 1953 жылы Сталин 
�лгеннен кейін жаңа құрылған Мәдениет 
министрлігінің қарамағына �тіп, соның 
бір басқармасы болып қалған еді. Осы 
қызметтен ол «Социалистік Қазақстанға» 
ауысты. 9діл, таза, бұра тартатыны жоқ адам 
еді. Талқылауларда редактордың жұмысына 
араласып, ақыл-кеңес беруге бармайтын. �з 
пікірін ашық айтатын. Ал редактор жоқ кезде 
�зі қол қоятын газетті жарқыратып шығаруға, 
оған к�зге түсер материал беруге ұмтылатын. 
Кейін мен басқа жұмысқа ауысып кеткен-
нен соң, ол әуелі «ҚазТаг»-қа директор 
боп барды да, кейін Қ.Шәріповпен орын 
ауыстырып, «Социалистік Қазақстанға» ре-
дактор болып оралды. Редактордың екінші 
орынбасары 9ділбай Омаров та газетпен 
к�зін ашқан, оның ішкі жұмысының сы-
рын әбден меңгерген журналист еді. 1955 
жылы редакциялық коллегияны түгел 
ауыстырғанда, Орталық Комитет оған ти-
ген жоқ, орнында қалдырды. 9декең �з 
жұмысын білетін, бірақ сұғынып к�зге 
түспейтін мейлінше тәртіпті адам болатын. 
Кейін партия оны Оңтүстік Қазақстанға 
о б л ы с т ы қ  г а з е т т і ң  р е д а к т о р ы  е т і п 
жіберді. Қалған �мірін сол жақта �ткізді. 
Редакцияның б�лімдерін де тәжірибелі 
журналистер басқарды. Олардың ішінде 
Т�леубай  Ыдырысов (партия тұрмысы 
б�лімі), Ұзақ Бағаев (ауыл шаруашылығы 
б�лімі), Қаби Мыңжанов (�неркәсіп б�лімі), 
9білмәжін Жұмабаев (мәдениет б�лімі), 
Балғабек Қыдырбекұлы (фельетонист, кейін 
мәдениет б�лімін басқарды), 9.Жәмішев, 
9.Ахметов, П.Бейсенов, Б.Дәуренбеков, 
Н.Шәкеев, т.б. қаламы жүйрік, дайындығы 
мол жігіттер қызмет істеді. Кейін осылардың 
к�бі қазақ газеттері мен журналдарының 
тұтқасын ұстады.  Ұзақ Қызылорда, 
Талдықорған облыстық газеттерінің ре-
дакцияларын басқарып кеп, «Социалистік 
Қазақстанға» редактор болды. Балғабек те 
редактордың орынбасарлары қызметінен 
�тіп, осы жұмысты атқарды. 9білмәжін 
«Жазушы» баспасына ұзақ жылдар дирек-
тор болды. П.Бейсенов Алматы облыстық 
газетіне редактор болды. Н.Шәкеев 
 Баспа және полиграфия Комитетінде бас 
 редактор, «Ара» журналының редакторы 
болып істеді. «Социалистік Қазақстанның» 
б ұ р ы н н а н  к е л е  ж а т қ а н  а р д а г е р 
қызметкерлерінен біз істеген кезде 9бдібек 
Нұрмағанбетов,  Қай дар Баймұхамедов, 
Қайролла  Қасым жанов (Қаби Мыңжановты 
жоғарыда атадым), т.б. бар еді. Аға ұрпақпен 
біздің буынның жалғастығын осылармен 
достық, сыйластық қарым-қатынасымыз 
жалғастырғандай еді .  Редакциядағы 
журналистік қызметімнің абыройлы жүруі 
мені шығармашылыққа құлшындырды. 
Сол жылдары одақта және рес публикада 
журналистер одақтары құрылып, оған мүше 
боп алдымен «Социалистік Қазақстанның» 
редколлегия мүшелері �ткен. «КСРО 
Журналистер одағының мүшесі» деген 
билетім әлі сақтаулы. Осы газетте істей 
жүріп, кандидаттық диссертация қорғадым. 
1956 жылдың бас кезінде бітіріп бер-
ген жұмысым талқылаулардан �тіп, сол 
жылдың жазына қарай қорғалуға тиіс еді, 
Жоғарғы Аттестациялық Комиссияның 
шешімімен Диссертациялық кеңестің 
жұмысына бір �згерістер кіріп, жыл аяғына 
қарай ысырылды. Ақыры жаңа, 1957 жылға 
шығып, 5 қаңтар күні қорғадым. Ол кез-
де Академияның қоғамдық ғылымдар 
б�лімшесінде бірақ кеңес болатын. Оның 
т�рағасы – вице-президент Сақтаған 
Бәйішев те, орынбасары – Ісмет Кеңесбаев 
еді.  Сақтаған болмай қалды да, мен 
қорғаған кеңесті І.Кеңесбаев басқарды. 
Оппоненттерім болып Мұхтар 9уезов, Зәки 
Ахметов с�йледі. Басқа да с�йлеушілер 
болды. Осы тұста Мұқаң мені «Қазақ совет 
әдебиеті тарихының очерктерін» жазысуға 
шақырды. Очерктің басылуы кешікті де, бұл 
тарауды мен кеңейтіп, «Ғабиден Мұстафин» 
деген атпен шығармашылық очерк етіп жа-
рияладым (1956). Келесі жылы ол Мәскеуде 
�тетін декаданың жоспарымен орыс 
тілінде басылды. Қорғалған кандидаттық 
диссертациямның негізінде 1958 жылы 
«Спандияр К�беев» деген монография 
шығардым. С.К�беевтің шығармаларының 
жинағын бастырдым (1960). Жаңа ғана 
ақталған Сәкен шығармашылығын зерттеу-
ге ден қойдым. Алғашқы мақалаларым ақын 
поэзиясына арналып, «Лениншіл жастың» 
бірнеше санында (1958) жарияланды. �зім 
істейтін газет бетінде де мақалаларым 
үздіксіз басылып жатты. Газет жұмысындағы 
абыройлы қызметім мен шығармашылық 
еңбектерім басшылықтың назарына ілікті. 
Партияның Орталық Комитетінің аппа-
ратына қызметке шақырылуым осының 
нәтижесі ғой деп ойлаймын.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік

 сыйлықтың лауреаты

(Басы 1-бетте)

Съезге к�рші республикалардан үлкен 
қаламгерлердің қатысуы оның дәрежесін 
к�теріп кетті. М.Шолохов, Л.Леонов, 
Н.Грибачев сияқты орыс әдебие тінің 
майталмандары мен бірге Аалы Тоқамбаев, 
Қуанышбек Мәліков (Қырғыз стан), Мыр-
за Турсын-заде (Тәжікстан), Камиль 
Яшен (�збек стан), И.Нехода (Украина), 
П.Пан ченко (Белоруссия), К.Сейтақов 
(Түрік менстан), И.Нонешвили (Грузия), 
Х.Сеитов (Қарақалпақстан), А.Харисов 
(Башқұртстан), А.9бсаламов (Татарстан), 
тағы басқа к�рнекті жазушылар қатысып, 
құттықтау с�з с�йледі. Осылармен танысу, 
олардың кейбірімен суретке түсу біз сияқты 
әдебиет табалдырығын жаңа аттаған жас 
үшін үлкен мәртебе еді. Грузин ақыны 
 Иосиф Нонешвилиді мен бұрыннан танушы 
едім. Ол, мен сияқты, Грузияда шығатын 
балалар журналының редакторы екен. 1954 
жылдың к�ктемінде тың к�теріле бастаған 
тұста ВЛКСМ Орталық Комитеті Ком-
сомол басылымдарының редакторларын 
жинап кеңес �ткізді. Кеңестен соң соның 
алдында ғана пайдалануға берілген Мәскеу 
университетінің биік ғимаратын к�рсетуге 
экскурсия ұйымдастырды. Осы экскурсия 
кезінде маған таянып келіп, Иосиф �зінің 
грузин ақыны екенін, балалар журналының 
редакторы болып істейтінін айтып танысты. 
Тың к�теру ісі жайында хабары бар екен, 
Қазақстанға барып, тыңды к�ргісі келетінін 
айтты. С�йтіп тұрып: «Мені онда жылан 
ша ғып алмай ма?» деп сұрады. Тың ж�нін-
дегі ұғымы тұрпайылау, оны тек иесіз, елсіз 
дала, соны игеруге жастар жиналып жатыр 
деп ұғады екен. Мен олай емес екенін, 
барлық жерде қоныстанған ел барын, адам 
жүрген жерде жылан болмайтынын айтып 
түсіндірдім. Осы мақсатпен ол күзде жа-
зушылар съезіне келді. Қазақстанды ара-
лады. Тың туралы жақсы �леңдер жазды. 
Мен оны үйге қонақ етіп, бірталай қазақ 
жазушыларымен таныстырдым. Оларға 
менімен танысқан кезде, оның «Жылан 
шағып алмай ма?» деген сұрағын айттым. 
Оны ылғи кездескен сайын есіне салып 
жүрдім. Иосиф: «Қадірлі Серік, сен осыны 
еске сала бермеші, бізге солай ұғындырды 
ғой» деп қысылатын. Бұл съезден алған тағы 
бір олжам – алдағы КСРО жазушыларының 
Екінші съезіне делегат болып сайлануым. 
Мұны кездейсоқ десем де болар ма еді, 
қайтеді? К�п жылдық тәжірибесі бар аға 
жазушылардың біразы ілікпей жатқанда, 
менің және мен сияқты жазуды жаңа 
бастаған жастардың одақтық съезге делегат 
боп кетуі, шынында да, Құдайдың бізге 
бере салған олжасы еді. Съездің соңғы 
күнінде Орталық партия Комитеті Одақтың 
басқармасы мен басшылығына ұсынылатын 
жазушылардың, одақтық съезге сайлана-
тын делегаттардың тізімін талқылау үшін 
партия мүшелерін жинады. Ол заманда 
қатысушылар ештеңе шеше қоймағанмен, 
солардың алдынан �ту үшін және к�пшілік 
алдында олардың қолдауын алу үшін пар-
тияда бар адамдарды жинау салт болатын. 
Жиынды Орталық Комитеттің хатшысы 
Ф.Кәрібжанов басқарды. Фазыл д�кірлеу, 
�з айтқаны болмаса к�не бермейтін, айғайы 
мол адам еді. Дайындап әкелген тізімге �з-
геріс кіргізбей, біраз әкіреңдеді. «Сендер 
пар тиялық демократияны білмейсіңдер» 
деп айғайлады. Негізінен, ауыл шаруашы-
лы ғы жүйесін басқарып жүрген Фазылды 
жазу шылардың к�бі білмейді екен, оның 
ай ғайына біраз ел ренжіп те қалды. Де-
генмен, Басқарма мүшелерінің тізімін 
ол аман алып шықты. Делегаттар сай-
лау ал дын да біреу Одақ басқармасының 
т�рағасы Ғабиден Мұстафиннен: «Неше 
адамнан бір делегат ұсынылады?» деп 
сұрады. «Мәскеудегі Одақ бізге бес жазушы-
дан бір делегат сайлауға рұқсат етті. Ал 
�збектер т�рт жазушыдан бір делегат сай-
лайды» деді Ғабиден. Осыны естіген ел: 
«Неге біз т�ртеуден біреу ұсынбаймыз. 
�збектер сайлағанда біз неге �йтпейміз» 
деген сияқты сұрақты жаудырып жіберді. 
Ғабиден: «Оны �здеріңіз шешіңіздер» 
деп ерікті к�пке берді. С�йтіп, 120 жазу-
шыдан 24 делегат ұсынамыз деп келген 
жоба �згеріп, делегаттар саны 30-ға жетті. 
Қосымша 6 адам ұсынылуы керек болды. 
9ркім әр жерден айғайлап жатты. Соның 
бірі болып менің атым аталды. Алты адам 
ұсынылып болған кезде Фазыл «ұсыныс 
тоқтатылсын» деп, шуды басты. С�йтіп, 
мен қосымша ұсынылған 6 адамның біріне 
іліктім. Бірақ (оны Мәскеуге барғанда 
естідік) Мәскеудегі Одақ бұдан заңсыздық 
тауып, алғашқы жобаны ғана қабылдапты. 
Съезде сайланып кеткен 6 адамды қонақ 
есебінде қабылдауға келісіпті. Барған соң 
біздің қолымызға мандат орнына шақыру 
билеттерін берді. Бірақ қонақүйге де-
легаттармен бірге орналастырды. Басқа 
жағынан да кемдік к�рсеткен жоқ. Мен 
Хамит Ерғалиевпен «Москва» қонақүйінде 
бір н�мірге түстім. Жазушылардың одақтық 
съезі қолына қалам ұстаған адам үшін 
үлкен мектеп сияқты еді. Оған бүкіл Кеңес 
Одағындағы 3695 жазушының атынан 739 
делегат сайланыпты. Соның 720-сы съезге 
қатысты. 1934 жылғы І съездің тұсында 
1500 жазушы ғана болған екен. Содан бері 
жазушылар қатары 2,5 еседей �скен. Деле-
гаттар ішінде 45 ұлттың �кілдері болды. І 
съезге 4 қазақ жазушысы ғана делегат болып 
қатысса, бұл жолы тек делегаттар ішінде 
20 қазақ болды. Қонақ боп қатысқандары 
қаншама. Сондай қонақтардың бірі боп 
Калинин қаласынан (сондағы әскери Ака-
демияда сабақ беретін) келген Бауыржан 
Момышұлымен біз сол съезде таныстық. 
Съезд 1954 жылдың 15 желтоқсанында 
сағат 16.00-де Кремльдің үлкен сарайында 
салтанатты түрде ашылды. Оған сол кездегі 
ел басшылығы қатысты. Сталин қайтыс 
болған кез ғой. Саяси бюроның қалған 
мүшелері түгелдей келді. Алыстан болса да, 
Г.Маленковты, В.Молотовты, Н.Хрущевті, 
Л.Кагановичті, тағы басқаларын к�рдік. 
Президиум үстеліне К.Федин Ольга Форш-
ты қолтықтап алып шықты. Сол кезде 
сексеннен асқан О.Форш съезд делегат-
тарының ең жасы үлкені екен. Съезді 
ашуды соған ұйғарыпты. Ол бір-екі ауыз 
с�збен съезді ашық деп жариялады да, 

Жылымық жылдар
мандары үшін алды. Содан іздеп жүріп, 
бұл екі романды да оқығам. 9дебиетке 
жаңа араласқан кезімде сыйлық алған 
романдарды түгел оқып отыруды �зіме 
міндет етіп қойған едім (бұл ақылды 
кезінде М.Иманжанов берген). Оның 
үстіне орыс классикасын оқуға үйрендік. 
Адамды рухани жетілдіретін, біліміңе 
білім қосатын классика ғой. Мен сонымен 
 ауызданып �стім. Фантастика, детектив 
сияқты жеңіл әдебиетке құмарлығым бол-
мады. Сондықтан съезді ашуға қатысқан 
екі жазушыға да құрметім мол еді. Со-
ларды к�ріп, с�здерін тыңдағаныма да 
масаттандым.  Ол кезде  Жазушылар 
одағының бірінші басшысы А.Фадеев бо-
латын. Атақты «Тасталқан», «Жас гвардия» 
романдарының авторы. М.Горькийден 
кейінгі кезеңде Одақты к�терген, әдеби-
теориялық білімімен, революциялық істе 
�ткен тәжірибесімен үлкен қайраткерлердің 
қатарынан орын алған, Сталиннің де сүйікті 
жазушысы еді. Айыбы – ішуге құмар болды. 
Оны Сталиннен бастап, басшылардың бәрі 
білген. Жұмысбасты боп жүретін жазушы 
анда-санда оншақты күн жоғалып кетеді 
екен. Оны «Фадеевская декада» дейді 
екен. Осы «декада» басталарда жазушыны 
тоқтататын күш болмаған. Біз барғанда 
«Фадеев қалада жоқ. Ол «декадасына» 
кетіпті. Съезге қатыспайды. Негізгі баян-
даманы Алексей Сурков (екінші хатшы) 
жасайды» деген әңгіме естідік. Шынын-
да, баяндаманы Сурков жасады, бірақ 
 Фадеев съезге келді. Президиумда К.Федин 
екеуі қатар отырды. Барлық мәжілістерді 
тапжылмай отырып тыңдады. Съездің 
тоғызыншы күні (23 желтоқсанда) екеуі 
қатар с�йледі. Екеуіне деген құрмет те 
зор болды. 9уелі К.Фединге с�з бергенде, 
зал қол шапалақтап тұрып кетті. К.Федин 
ескі интеллигент қой, қысылып, басын 
қайта-қайта изеп тұрып қалды. Ал Фадеев 
бір рет басын шұлғыды да, «тоқтаңдар» 
дегендей, қолымен ишарат жасап, с�зін 
бастап кетті. Халық алдына к�п шығып, 
талай қол шапалақтау к�рген қайраткер 
ғой, ысылғандық танытты. Негізгі баянда-
мадан кейін бірнеше қосымша баяндамалар 
тыңдадық. Ең алдымен, «Дүниежүзінің 
прогресшіл әдебиеті» деген тақырыпта 
Н.Тихонов с�йледі. К.Симоновтың про-
за, С.Вургунның поэзия, А.Корнейчуктің 
драматургия, С.Герасимовтің кинодрама-
тургия, Б.Полевойдың балалар әдебиеті, 
Б.Рюриковтың әдеби сын, П.Антокольский, 
М.9уезов, М.Рыльскийдің (үшеуі бірігіп 
дайындаған, оқыған – П.Антокольский) 
аударма әдебиет жайындағы баяндама-
лары да әдеби материалдар мен оларды 
жинақтау, қорытып айту �нерімен, әдебиет 
теориясына ұмтылысымен қызықты болды. 
Осылардың бәрін шағын кітапша күйінде 
шығарған екен. Соны бізге таратып берді. 
Л.Леонов Жазушылар одағы жарғысына 
�згерістер енгізу туралы баяндама жасады. 
Ю.Либединский тексеру комиссиясының 
есебін берді. Мандат комиссиясының 
атынан Л.Никулин с�йледі. Бүкіл Одақ 
атынан жасалған баяндамаларда ұлттық 
жазушылар еңбегін түгел қамту да мүмкін 
емес қой, дегенмен, қазақ жазушыла-
ры ішінен М.9уезовтің, С.Мұқановтың, 
Ғ.Мүсіреповтің, Ғ.Мұстафиннің, Қ.Аман-
жолов тың, Т.Жароковтың аттары аталып, 
шығармашылығына жақсы баға берілді. 
Аттары аталмағандар тарапынан �кпе 
де болмай қалған жоқ. Оның барлығы 
біздің тәуір шығармаларымыздың орыс 
тіліне аударылуы жайының жетімсіздігімен 
түсіндіріледі. Жалпы алғанда, қазақ әдебиеті 
одақтық съезде жаман бағаланған жоқ. 
Баяндамашылардың қатарында М.9уезов 
болса, съезд жұмысына т�рағалық етушілер 
ішінде Ғ.Мұстафин отырса, съездің басқару 
органдарының құрылымында осы екеуінен 
(президиумда) басқа, С.Мұқанов пен 
Ғ.Мүсіреповтің (мандат комиссиясында), 
Т.Жароковтің (редакциялық комиссияда) 
есімдері аталса, несі жаман? 

сталиндік сыйлықтың �зін бірнеше қайтара 
алғанын айтты. «Тарихқа медальмен емес, 
еңбекпен кіру керек. К.Симонов елуге 
келгенде медальдарын к�тере алмас» деді. 
К.Симоновтың шығармашылық жолында 
�су жоғын, бір орында тұрып, сол жерді 
шиырлай беруге үйренгенін сынады. С�йте 
тұрып, �зін де іліп, қағытып, «сіздердің 
алдарыңызда тұрған құлдарыңыз да жаңа 
ештеңе бере алмай, бір орында тұруға 
дағдыланып келеді» деді. Сталиндік сыйлық 
берудің тәртібін �згерту қажеттігі жайын-
да айтты. К.Симонов басқарып отырған 
«Литературная газета» бетінде сынның 
қауқарсыз екенін, орта шығармалар 
к�бейіп, таңдаулы кітаптарды басып кет-
кенін, Рюриков сияқты сыншылардың 
батыл еместігін сынады. И.Эренбургтің 
де соңғы шығармаларында ілгерілеу жоқ, 
қайта бір адым болса да шегіну бар. Енді 
бір адым ілгерілесе, ол орнына барар еді 
деп қағытты. М.Шолохов с�зі съездің бірлі-
гін, бірауыз дылығын бұзып кете ме деп 
қауіп тенген басшылық дереу оған қарсы 
с�йлеушілер ұйымдастырды. Ф.Гладковті 
с�зге шығарды. Ол Шолоховтың үлкен, 
беделді жазушы екендігін айта отырып, 
«Ол бұл жолы �з беделін �зі түсіріп алды. 
Оның сыны принципті сын болған жоқ. 
Жоқты іліп-тартуға, �сек-аяңға, жеке есеп 
айыруға құрылды, жікшілдіктен де құрала-
қан емес. Мұндай сын қоғамдық мүддеге 
сәйкес келмейді» деп түйіндеді. Ертеңіне 
съезд залында шығатын қабырға газетіне 
М.Шолохов тың «Кішкентай �зендер ғана 
шулы келеді» деген с�зін келтіріп: – Тебе 
в мол чании влюбленном Внимал народ 
– дохнуть не смел. А ты на этот раз не 
Доном, А мелкой речкой прошумел, – де-
ген �лең ілінді. «Авторы – Е.Благинина» 
деп к�рсетілген. В.Овечкин �з с�зінде 
жазушылардың к�бі Мәскеуде, жайлы 
кабинеттерде орнығып қалғанын сынап, 
оларды елге шығуға шақырып еді. Оған да 
қабырға газетінен орын тиіпті. «Валентин 
Овечкиннің арманы» деген Марк Полян-
ский жазған �лең мынандай: «Довольно! 
Будя! Пожили в Москве, От заседаний 
шумно в голове. Зачем лишь на столичном 
пироге, Сидят все сочинители упрямо? 
Пос лать Фадеева обратно в Удэге, Катаева 
– назад в Одессу – маму, Сучков пусть едет 
в город Щербаков, Он – рыбинский, туда 
ему путевку. Что делает в Москве поэт Свет-
лов, Посылать его в Гренаду или в Каховку. 
Пусть Первенцов вернется на Кубань, А 
Грибачев – куда ему угодно. Для Симоно-
ва есть Тмутаракань, Где можно сочинять 
свободно. Тогда мой план свершится на-
яву, Когда писателей в атага расселится. Из 
Курска перееду я в Москву Чтобы написать 
о буднях столицы». 

С�йтіп, «партияның басшылығымен» 
съезд бірауыздылық танытуға к�шті. Съездің 

саясатқа ыңғайлау қажеттігі туды. Газет-
журналдардың редакторлары ауысып, 
редакциялық коллегиялар нығайтылды. 
Солардың қатарында республиканың ең 
басты партиялық газеті – «Социалистік 
Қазақстанның» басшылығын жаңарту күн 
тәртібіне қойылды. Орталық Комитеттің 
ұсынысымен бұл қызметте бұрын істеген, 
бірақ науқан кезінде босап қалған Қасым 
Шәріпов редакторлыққа қайтып келетін 
болды. Оның І орынбасарлығына бұрын 
радио комитетінде бастық болған Кеңес 
Үсебаев, екінші орынбасары болып 9ділбай 
Омаров, жауапты хатшылығына Қабдолла 
9білханов шақырылды. Редакциялық кол-
легия жаңадан құрылды, оған басшылардан 
басқа, партия тұрмысы, ауыл шаруашылығы, 
әдебиет және �нер б�лімдерінің меңге-
рушілері кірді. Соңғы б�лімнің меңгерушісі 
болып келу  маған ұсынылды.  Мені 
Орталық Комитеттің үгіт және наси-
хат б�лімі меңгерушісінің орынбасары 
9бдуәли Қарақұлов шақырып әңгімелесті. 
9уелде тыныш орнымды қимағандық та-
нытып едім, 9бекең баспас�здің жауапты 
қызметтерін атқару керектігін дәлелдеп, 
бұл б�лім Қазақстандағы әдебиет пен 
�нердің жағдайын к�теруде үлкен міндет 
атқаратын орын екендігін айтып, к�ндірді. 
Бірақ менің тікелей басшыларыммен – 
Комсомолдың Орталық Комитетімен ешкім 
с�йлеспепті. Мәселе Орталық партия 
Комитетінің секретариатында қаралған 
кезде Орталық Комсомол Комитетінің ІІ 
хатшысы А.Шалов: «Бізбен келісілген жоқ. 
Біздің редакторымызды бізге айтпай алып 
кеткендерің дұрыс болмайды» деп әңгіме 
к�теріп, мен ж�ніндегі мәселені кейінге 
қалдыртты. Кейін партия мен комсомолдың 
Орталық Комитеттері �зара с�йлесіп, ор-
ныма адам дайындап, мені «Социалистік 
Қазақстанға» жіберу ж�нінде келісті. 
С�йтіп, мен «Социалистік Қазақстанға» 
жыл аяғында, желтоқсанның орта кезінде 
бардым. Редакцияда б�лім жұмыстарына 
басшылық жасап, олардан түскен материал-
дарды қарап отыру үшін редактор мен 
оның екі орынбасары �зара б�лісіп алатын 
дәстүр бар екен. Мені редактор тікелей 
�з қарамағына алды. Жұмыстың негізгі 
бағыттарын айқындап, жоспар жасап, 
онымен келісіп алдым. Бір кезде жазықсыз 
жала, сындарға ұшырап, газеттен алыс-
тап кеткен зиялы қауымды, әдебиет пен 
�нер қайраткерлерін газетке қайта тарту 
саясатын ұстандық. Сол үшін олардың 
жаңа жазған шығармаларын (кейде үзінді), 
�нердің жаңа туындыларын басып тұру, 
үлкен қайраткерлердің шығармашылығы 
ж�нінде очерктер жариялау, әдебиет пен 
�нердің даму бағыты жайлы мақалалар, 
жаңа шыққан кітаптарға сын пікірлер 
ұйымдастыру міндеттерін қойдық. Осыны 
біртіндеп іске асырдық. Ақын-жазушылар, 

журналист болады. Бұған әлі де болса уақыт 
берейік, – дейді Қирабаев. – Жақсы жур-
налист шығаратын болсаңыз, б�ліміңізге 
алыңыз, – деді Қасекең. Осылай мен 
әдебиет б�ліміне ауыстым». Бұдан әрі ол 
авторларға хат жазудағы шалағайлығын еске 
түсіріп, «Серік бұл жолы да араша түсті» деп 
жазады. Редакторымыз Қасым Шәріпов 
– тәжірибелі, ойлы, қаламы жүйрік жур-
налист болатын. �мірлік тәжірибесі де 
мол, соғыстан бұрын «Лениншіл жас», 
«Социалистік Қазақстан» газеттерінде 
істеген, Ұлы Отан соғысы майданында 
әскери газеттерде редактор болған, атақты 
Панфилов дивизиясында ротаның саяси 
жетекшісі қызметін атқарған, соғыстан 
кейін Партия тарихы институтында 
істеп, марксизм-ленинизм классиктері 
шығармаларын аударумен айналысқан, 
кейін «Социалистік Қазақстанға» редактор 
болып келген адам еді. Кенесары қозғалысы 
жайында зерттеу жазған Е.Бекмахановтың 
кітабы туралы шу к�терілген тұста Қасым 
газетке үлкен мақала жазған. 1952 жылғы 
шығармашылық интеллигенцияның жи-
налысында осы тақырыпта с�з с�йлеген 
Ж.Шаяхметов оның к�зқарасында екі 
жақты жалтақтық бар деп сынаған. Кейін 
редакторлықтан алып тастаған. Енді  заман 
түзеле бастаған кезде жаңа басшылық 
оны редакторлыққа қайта алып келді. 
Қасыммен біз сенісіп істестік. Мінезінде 
заман тәжірибесімен қалыптасқан ресмилік 
бар болғанмен, табиғаты таза, адал адам 
еді. Кіммен болса да, «Сіз» деп, «Пәленше 
жолдас» деп, ресми с�йлесетін. Бір нәрсеге 
беріле с�йлеп, не күліп, ішін ашпайтын. 
Күлкілі бір жағдайлар болып күле бастаса, 
«бастықтығы» есіне түсіп, езуін тез жиып 
ала қоятын. Оның машинасын ешкім сұрап 
міне алмайтын. «Ол үкіметтің редакторға 
бекіткен машинасы ғой» деп, ресми жа-
уап беріп құтылатын. Сондай мінездерін 
білетін ел оған к�п таяна алмай, ресми 
с�йлесетін. Бірақ менмендігі жоқ, кісі 
қабылдап с�йлесіп, мәселе шешуге ашық 
болатын. Қасым маған сенді. Ол менің 
қолымнан �ткен материалдарға онша 
шұқшимай, қарап қана шығатын, кейде 
асығыс болса, қол қойып �ткізе сала-
тын. Редактордан �ткен материалдың әрі 
қарай жылжуын мен �зім қадағалаймын. 
Секретариатқа барам, макетке салдыр-
там. Бәрі де маған ілтипатпен қарайды, 
тыңдайды. Соның арқасында менен түскен 
материал жатпайды, тез шығады. Жас 
авторлардың маған риза болып жазу-
ында осындай негіз бар. Газет-журнал 
тәжірибесінде авторлар редакторды емес, 
�зіне хат жазып қол қойған, шығармасын 
басқан адамды үлкен санаушылық бола 
береді. «Пионерде» редактор боп жүргенде 
«Дүниежүзі пионерлерінің к�семі Мұзафар 
9лімбаевқа» деген хаттар келетін. Біз 

оның жұмысын К.Федин жүргізді. Бұл 
екі жазушының есімдері де маған таныс 
еді. Енді �здерін к�рдім. О.Форштың та-
рихи романдарын («Тасқа оранғандар», 
«Радищев»), К.Фединнің «Қалалар мен 
жылдар» атты романын оқығам. Тарихи-
революциялық оқиғаларды қызық к�ріп 
әрі білуге құмартып �скен ұрпақпыз ғой. 
Бейдеман деген революционердің Петропа-
вел қамалында �ткізген �мірін, Радищевтің 
патшаға наразылығы үшін к�рген қуғын-
сүргінін, қажыр-қайратын үлгі тұтатынбыз. 

К.Фединнің Ресейдегі революциялық 
оқиғалардың сырын интеллигенция к�зі-
мен қарап түсінуі де қызықты болатын. 
1949 жылы М.9уезов «Абай» романы үшін 
Сталиндік сыйлық алғанда, сол тізімде 
К.Федин де болған еді. Ол сыйлықты 
«Алғашқы қуаныш», «Ғажайып жаз» ро-
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Екі жар бірін-бірі шамалаған, 
Тал шығып, жағасына сабалаған.

(Кірпік)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

%зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Сам жамырамай,
Шам жағылмайды.
Шам жағылмай,
9н салынбайды. 

Егеуқұйрық жолын қара мысық кесіп 
�ткенді ұнатпайды. Теңізші жағада бос 
шелекпен әйел кездессе, не �зі баратын 
бағытқа діни адам �тіп кетсе жақсылыққа 
жорымайды. Ал бұған, керісінше, оған шелегі 
суға толған қыз кездесіп, не қарсы алдынан 
монах ұшырасса, бұл – сәттіліктің нышаны. 
Неліктен? Қара мысық тарихы сияқты мұны 
да түсіндіру қиын.  

Теңізшілер арасында мұндай аңыздар, 
мифтер мен нанымдар мыңдаған жыл-

дар бойы туып келген. Салт атты әйелдер, сиреналар және жан 
түршігерлік қорқынышты теңіз жыландары – соның бәрі Қайта 
�рлеу дәуіріндегі теңіз әңгімелерінің �згермес репертуарлары 
болатын. Ол заманда адамның дүниетаным дәрежесі тым шамалы 
еді. Ешбір навигациялық құралдарсыз теңізде аса қарапайым кеме-
лермен жүзіп жүрген адамдар айналадағы сиқырлы құбылыстардың 
бәріне, тіпті ешбір ж�ні жоқ ойдан шығарылған лақап әңгімелерге 
де оп-оңай шын к�ңілден сене беретін. Адам барлық тәсілдермен 
т�нген апаттардан сақтануға тырысты. Міне, осыдан барып теңіз 
нанымдары келіп шықты. 

Мәселен, теңізші үшін шелектің құлауы, не қолдағы шүберектің 
борттан ұшып түсуі, сол сияқты басқыш арасынан құты беру жаман 
ырым. Мұндай ырымдар санатына түшкіру де жатады. Борттың 
сол жағында түшкірген жаман нышан да, оң жағында түшкірген, 
керісінше, жақсы ырым. Кеменің люгін ашық қалдырып кету 
жақсы емес, �йткені бұл қас ниетті адамдардың кемеге кіріп, 
бақытсыздық жағдай туғызуына себепкер болуы мүмкін. 

Австралияны мекендейтін  ехидна 
 жануары адамды таңдандырады. Ехид-
налар сүтқоректілерге де, бауырымен 
жорғалаушыларға да, тіпті құстарға да 
ұқсайды. Жануарлар дүниесінің даму 
тарихындағы шешілмеген құпияның бірі – 
осы ехидна десеке болады.

Ехиднаның арғы тегінің қайдан шық-
қандығы күні бүгінге дейін белгісіз, бірақ 
та олар бауырымен жорғалаушылардан 
шық ты ма деген жорамал бар. Олардың жер 
астында 7 миллион жыл жатқан қазбасы табылған.

Осыншама жылдан бері бұл жануардың қалыпты пішінінде 
ешқандай �згерістің болмауы ғажап-ақ! Ехидналар Австралия, 
Тасмания және Жаңа Гвинеяда тіршілік етеді.

Ехидналар жайындағы жалпы мәлімет, ғылыми еңбекте емес, 
«Корабльдің к�ргендері» жазылатын вахта кітабында тұңғыш рет 
1792 жылдың ақпан айының соңында Тасманияда жазылған. Бұл 
корабль нан ағашын тиеп Оңтүстік теңізден Шығыс Үндістанға 
бара жатқан сапарында вахта кітабында былай деп жазылған: «...
Лейтенант Гутриэкскурсияда жүріп, �те оғаш пішінді жануарды 
�лтірді. Оның ұзындығы 17 дюйм және к�лденеңі де сондай. 
Жалпақ басы денесіне �те жақын орналасқандықтан оны мой-
ынсыз деуге де болады. Оның аузы басқа жануарлардікі сияқты 
емес, ұзындығы 2 дюйм, үйректің тұмсығы іспеттес және аузы сол 
тұмсықтың ең ұшынан ғана ашылады. Оның құйрығы жоқ, бірақ 
денесін жайранның сояуы іспетті �те к�п, мықты сояу жапқан». 

Дәстүрге сай бірінші болып балалар сынға 
түсті. 10-14 жастағы мыңға  жуық жас атлет 
ең жүйрік атағына таласты. Ұлдар арасынан 
 Доминик Боловинцев, ал қыздар арасынан 
Рима Гранкина жеңімпаз атанды. 

Республика алаңында Алматы қаласының 
әкімі Бауыржан Байбек пен «Алматы мара-
фонының» негізін қалаушы және Ғалымжан 
Есенов марафон (42 шақырым) және жарты-
лай марафон (21 шақырым), сонымен бірге 
командалық Экиден эстафетасын ашты. 
Мұндай командалардың саны биыл 113-ке 
жетті, бұл да бір рекорд болып отыр. Негізгі 
(42 шақырым) қашықтыққа Ташкент қаласы-
нан келген Зикрилло Маматкулов 2:28:34 
нәти жесімен абсолютті жеңімпаз атанды. Ал 
қыздар арасынан Мәскеу қаласынан келген 
Александра Каланова ең үздік нәтиже к�рсетті 
(2:42:44). 

«Алматы марафоны» бірінші жылдан бас-
тап алдына қайырымдылық мақсаттарын 
қойып келеді. Биыл с�релік жарнадан түскен 
қаражаттың бір б�лігі балаларға арналған 
үш мекемеде спорттық алаңдарды тұрғызуға 
жұмсалмақ.

А л м а т ы д а  � т к е н  м а р а ф о н  ж а р ы с ы -
на қарап баға беретін болсақ, әлі де болса 
к�птеген шешілмеген түйткілдерді байқауға 
болады. Мәселен, шындығына келгенде Ал-
маты қаласы халықаралық деңгейде мара-
фон �ткізуге лайықты емес. �йткені алып 
шаһардың жолы әрқилы. Лондон, Париж, 
Берлин, Нью-Йоркте �тетін марафондық 
жарыстарға қарап отырсаңыз, жолдың теп-тегіс 
екендігін к�руге болады. Ұзақ қашықтықтағы 
бәсекеде спортшылар жақсы нәтиже к�рсету 
үшін бұл сайыс стадиондай тегіс трассада �туі 
тиіс. Екіншіден, теңіз деңгейінен бірнеше метр 
жоғары тұрған Алматы марафоны спортшылар 
үшін психологиялық соққы болары белгілі. 
Бірақ, ең негізгісі, спорт падишасы болып сана-
латын жеңіл атлетика спорты әлемдік деңгейде 
дамыған деп айта алмаймыз.  

Былтыр Қазақстан жеңіл атлетикасына  100 
жыл толды. Бір ғасырлық тарихы бар бұл 
спорттың тамыры тереңде деуге болады. 
Жанкүйерлер мен мамандар жеңіл атле-
тиканы «спорт падишасы» деп бекер айт-
паса керек. �йткені Олимпиада ойын-
дарында жеңіл атлетикадан 151 медаль 
(соның ішінде 47-сі алтын) жиынтығы 
сарапқа салынады. Екіншіден, жеңіл 
атлетика бүкіл спорттың бастауы 
болғандықтан, спорт падишасы деп 
аталуы тегіннен-тегін емес.

Тарихқа үңілер болсақ, жеңіл атлети-
кадан әлем чемпионаты 1983 жылдан бері 
үздіксіз ұйымдастырылып келеді. Бұдан 36 
жыл бұрын Финляндия астанасы Хельсинкиде 
тұсауы кесілген жарыста 153 мемлекеттен 1355 
үміткер қатысып, 41 жүлде жиынтығы үшін 
таласты. Бұл бәсекеде Кеңес Одағы құрамында 
4х100 эстафеталық сайыста �нер к�рсеткен 
қарағандылық желаяқ Владимир Муравьев қола 
медальді иеленді. 

1987 жылы Италия астанасы Римде �ткен 
жарыста жерлесіміз Владимир Муравьев 
эстафеталық сайыста күміс медальді еншіледі. 
Сонымен қатар марафоншы Зоя Иванова күміс 
алса, үш қарғып секіруде Олег Сакиркин қолаға 
қол созды. 1991 жылғы Жапония астанасы 
Токиода �ткен байрақты бәсекеде АҚШ-тан 
кейін КСРО құрамасы (9+9+11) екінші орынға 
жайғасты. Бірақ Кеңес сапынан сынға түсіп 
жүлдегер атанған отандастарымыз болмады.  
Содан кейін Кеңес Одағы тарады. Бұдан басқа 
жеңіл атлетиканың федерациясы болып са-
налатын IAAF  әлем біріншілігі әрбір 4 жыл 
сайын емес, 2 жыл сайын �тетін болып шешті. 
1993 жылы Германияның Штутгарт қаласында 
�ткен додада Григорий Егоров күміс медальді 
еншіледі. 

Бұлттарға және жауын-шашынға ра дио-
локациялық бақылауды метеоро логиялық 
радиолокаторлардың (МРЛ) оператор-
лары жүргізеді, аппаратураның жұ мысын 
техникалық бақылаудан басқа олардың 
міндетіне индикаторлық қон дырғыларда 
а л ы н ғ а н  и н ф о р м а ц и я н ы  ш е ш у ,  о н ы 
физикалық жағынан талдау кіреді. 

Мәселе мынада: МРЛ бұлттардың 
және жауын-шашынның шын мәніндегі 
бет-бейнесін емес, тек олардың радио-
жаңғырығын – электронды-сәулелі трубканың экранында сәу-
леленген электр сигналдарын ғана тіркейді. Осы сигналдардың 
жиілігі және басқа да объективті белгілер (радиожаңғырықтың 
к�лемі, оның кеңістіктегі орны және басқалар) бойынша оператор 
бұлттардың түрлерін және олар әкеле жатқан жауын-шашын-
ды – н�серді, �ткінші жаңбырды немесе ақ жауынды, бұршақты 
анықтауы керек. Байқалған объектілердің бағыты мен ауысу 
жылдамдығын да, оларға дейінгі қашықтықты да соның �зі бағалауы 
тиіс. Осы мәліметтер синоптиктерге және радиометеорологиялық 
информацияның басқа да тұтынушыларына хабарланады және 
одан әрі талдау үшін картаға түсіріледі. Оператордың жұмысы 
күрделі әрі жауапты, ол аса үлкен ыждағаттылықты, бақылаудағы 
құбылыстардың табиғатын жақсы білуді және локатордың экра-
нында к�рінген жағдайдың ұдайы �згеріп отыратынына тез 
ыңғайлану машығын талап етеді.
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ANA TILI

К Ө Ң І Л А Ш А Р

1995 жылы Швецияның Гетеборгтегі бірін-
шілікте 100 метрге кедергілер арқылы жүгірген 
Ольга Шишигина күміс жүлдемен күптелді. 1997 
жылы Грекия астанасы Афинадағы 6-шы және 
1999 жылы Испанияның Севилья шаһарында 
�ткен бәсекеде атлеттеріміз елге жүлдесіз орал-
ды. 2001 жылы Канаданың Эдмонт қаласындағы 
жарыста Алматыда туып-�скен желаяғымыз 
Ольга Шишигина 110 метрге кедергілермен 
жүгіру сайысында қола жүлдеге қол жеткізді. 
Сол ару қызымыз 2000 жылғы Сидней Олимпиа-
дасында аяқ астынан жолы болып алтыннан 
алқа тағынған. 

2003 жылы Францияның астанасы Париж 
қаласының түбіндегі Сен-Денидегі байрақты 
бәсекеде Дмитрий Карпов онсайыстан ІІІ орын-
ды еншіледі. Бұл жетістігін ол Жапонияның 
Осака қаласындағы додада да қайталады. 

Оның алдында Д.Карпов 2004 жылы 
 Афиныда алауы тұтанған Олимпиада ойын-

Каролине Кипкируи (1994) және Дэйзи Джеп-
кемей (1996). Желден жүйрік желаяқтар Шығыс 
Қазақстан облысы үшін сынға түспек.

Мамандар кениялық спортшылар еліміздің 
жеңіл атлетика спортының дамуына үлесін 
қосатынына сенімді. Дегенмен, қара құрлықтан 
к�к қағазға �зге елдің қосалқы құрамда отырған 
жүйріктерін алу қажет пе, жоқ па деген сұрақпен 
қоса, жергілікті спортшыларымызда неге 
шеберлік жетіспейді деген к�кейкесті сұрақ 
алдымыздан шығады да тұрады.

Қазақтың қайратты ұлдары тек жекпе-
жек �неріне ғана бейім емес еді. Ғ.Қосанов, 
9 . Т ұ я қ о в ,  С . И с а м б а е в ,  9 . Б а й т ы қ о в , 
 Е.Жам былов, Б.Күреңкеев… санамалай бер-
сек, шыға береді. Десек те, қазіргі таңда жеңіл 
атлетика қарыштап дамып кеткен. Бұрынғы 
Ғ.Қосанов пен 9.Тұяқовтың к�рсеткіштерімен 
қазіргі кезде жеңіл атлетиканың әлем біріншілігі 
немесе олимпиада ойындарында жүлдеге 
ілігуіңіз екіталай. Тіпті бұндай нәтижемен 
финалдық кезеңге де �те алмайсыз. Осыдан ба-
рып, Тәуелсіздік алғаннан кейін заман талабына 
ілесіп, жүйріктерімізді неге шығара алмадық 
деген алаңдаушылық жоқ емес.

Қазіргі күні к�птеген аудан-ауылдарда ат 
жарыс, к�кпар, қазақ күресі, теңге ілу, қыз 

қуу сияқты спорт түрлерінен жарыстар 
ұйымдастырылып жүр. Ұлттық спорты-
мызды ұлықтаған, әрине, дұрыс. Оған 
қарсылығымыз жоқ. Дегенмен, әрбір 
аудан-ауылдың, облыстың спорт бас-
шылары Олимпиада бағдарламасына 
кірген спорт түрлерін де дамытуға 
күш салулары керек. Қазір к�птеген 

ауылдарда спорт мектептері тапшы. 
Солардың ішінен спортқа бейімі бар жа-

старды іріктеп алып, облыс орталықтарына 
әкеліп, оларды тегін тамақтандырып, жата-

тын орынмен қамтамасыз етсек, қаншама 
ауыл балалары үлкен спортқа қадам басар еді. 
Мәселен, жеңіл атлетика спортын алайық. 
Жеңіл атлетикада тек қана жүгіру емес, ядро 
серпу, найза мен балға лақтыру сияқты спорт 
түрлері бар. Ауыл баласы найза немесе ядро 
лақтыруға шебер келеді. Кішкентайынан бір-
бірімен тас атысып ойнап �скен балалардың 
ішінде салмағы жеті келіден сәл ғана аса-
тын болат шарды 20 метрден әрі асыратын 
ауыл баласы жоқ дегенге кім сенеді? Ауылда 
таңның атысы, күннің батысы қара жұмыс 
істеп, шымыр боп �скен балаға әлгі ядроның 
немесе найза лақтырудың техникалық әдіс-
тәсілін үйретіп жіберсең болды емес пе?! Бұл 
спорт түрін ауылда дамыту да онша қымбатқа 
түспейді. Бір ауылға екі ядро мен екі найза 

ал желаяқ спорт шеберлігіне жету үшін бірнеше 
жыл бойы еңбектенуі қажет. Жеңіл атлетика 
бүкіл спорттың бастауы десек, бұған менсінбей 
қараған адам басқа спорттан да мақұрым қалары 
анық. Менің замандастарым к�біне үйде ұялы 
телефон, гаджет, компьютердегі интернетке 
кіріп, ән тыңдап, видео-роликтерді айналды-
рып к�румен �мірін �ткізуде. Жастар дұрыс 
тамақтанбайды. Ұлттық сусынымыз қымыз, 
шұбат, айран ішудің орнына шетелдің тез пісетін 
тамағына әуес. Одан қалса машинадан түскіміз 
келмейді. Жаяу жүруге қырын қарайды. Ал 
қазақтан спорттық жүрістен әлемдік дәрежеге 
сай спорт шебері қашан шығары белгісіз?! Одан 
қалса к�птеген спорт түрінде қазақ мамандары 
жоқ. Сондықтан осы спорт түрлеріне қазақ ма-
мандарын к�бірек тартқанымыз абзал.

Жеңіл атлетикада жоғары жетістікке жету 
қиынның қиыны. Ол командалық спорт секілді 
жақсы деңгейге шығармауы мүмкін. Тек жүзден 
жүйріктер ғана суырылып ел намысын ірі дода-
ларда қорғайды. Десе де, бала жеңіл атлетикаға 
қызығып, осы спортпен «ауырса» бетінен 
қақпаған дұрыс. 

Қазір жеңіл атлетикадан жұмыр жерге 
әмірін жүргізіп тұрған – Ямайка мен Кения. 
Екі құрлықта орналасқан, әлеметтік жағдайы 
мүшкіл қос ел бір-біріне ұқсамайды. Тіпті 
жеңіл атлетика түрлері де кереғар. Ал осы 
жеңіл атлетикада олар осы нәтижеге қалай 
жетті? Аса күрделі ештеңесі жоқ, қарапайым. 
Құлшынған жастарға жаттығу алаңдары мен 
жүгіру трассаларын жан-жақты жасақтаған және 
дәстүрлі мектеп қалыптасқан. Бармақ басты, 
к�з қысты  «жүйе» атымен жоқ. Кім жүйрік, сол 
топ жарады. К�зін тырнап ашан бала алғашқы 
адымын жаяу жарыстан бастайды. Мектептегі 
жарыстарда қысқа қашықтықтағы сайыстар жиі 
�ткізіледі. Тіпті әрбір мектеп, аула балаларының 
�з жүйріктері бар. Бұл елдің жастары �згеге 
емес, бала күнінен Усейн Болт немесе Бриджит 
Фостер-Хилтон сынды желаяқтарға еліктеп 
�седі. Мектеп оқушыларының спорттық ман-
сабы жеңіл атлетиканың «Чампс» жарысы-
нан басталады. Бұл ғасырлық тарихы бар 
спорттық шара ел астанасы Кингстондағы 35 
мың адамдық стадионда �теді. Бұл кез келген 
қара домалаққа қуат бермей ме? Ал біз спорт 
саласында миллиардтаған қаржы т�гіп, сырттан 
легионер тасып әлек болып жүрміз... Сонда да 
нәтиже шамалы. Бір ғана Усейн Болттың үш 
олимпиадада алған алтын медалінің санынан 
біздің Тәуелсіздік дәуірінде алған алтынымыз 
зорға асады...

Қалай дегенде де, қазақ жастарына ойлана-
тын кез жетті.  
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немесе Алматы 
марафонынан кейін 
туған түйткілдер

ТҰЗДЫҚ

Марат БАЛТАБАЕВ, 
ардагерлер арасында Азияның жеті 

дүркін чемпионы:

– Жеңіл атлетика – өте қиын спорттың бірі. Көптеген 
проблемалар бар. Жалғыз Алматы, Астана, Қарағанды 

қалаларында ғана емес, басқа шаһарлар мен ауылдарда жеңіл 
атлетиканың спорттық манеждері мен алаңдарын жөндеуге бо-

лады ғой. Тіпті, ауылда стадион жоқтың қасы. Бар стадионның өзі 
тозған. Ауыл баласы не қала баласы деп бөлмей, көптеген жастарды 

ыңғайға қарап тәрбиелеу ісі жетіспей тұр. Өзім алыс қашықтықта 
жүгіремін. Ал спринтерлік қашықтықта әлемдік деңгейге сай 

дәрежеде өнер көрсететін жас спортшыларды көрмеппін. 
«Болашағы бар» деп үкілеп жүрген жастарымыз ішкі 

біріншілікте топ жарғанымен, халықаралық жарыстарға 
барғанда әріптестерінің шаңына да ілесе алмай 

қалады. Жалпы, жеңіл атлетикаға ғана емес, 
спорт саласына үлкен реформа керек. 

Әтпесе, күн санап артқа кетіп 
барамыз...

ШЕТЕЛДЕН 
ЖЕЛАЯҚТАРДЫ 
ӘКЕЛГЕНШЕ...

Нұрлан ҚҰМАР,
 арнайы 

«Ана тілі» 
үшін

Алматыда Орталық 
Азиядағы ең ауқымды 
спорттық шара өтті. «Бірінші 
болу – батылдық» корпоративтік 
қоры, «World Class Almaty» фит-
нес-клубы және Академик Ш.Есенов 
атындағы ғылыми-білім беру 
қоры ұйымдастырған «Алматы 
марафоны» өзге елдерден келген 
қатысушылардың саны бойынша 
рекорд орнатты. Спорттық шараға 
Ресей, Өзбекстан, Қытай, Канада, 
Швеция мен Кения елдерінен 
келген спортшылар қатысты.

үшін лицензиялар сарапқа салынбақ. Аталмыш 
жарысқа жеңіл атлеттеріміз дайын ба? Жалпы 
жеңіл атлетиканың әлем біріншілігінде Тәуелсіз 
ел болып қатысқан Қазақстан спортшылары ал-
тын жүлдеге неге қол жеткізе алмай келеді деген 
орынды сұрақ туындайтыны ақиқат.

Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі дене шынықтыруды және спортты 
халықаралық дәрежеге сай дамыту бойынша 
к�птеген игі істер атқарылып жатқаны жасырын 
емес. Мәселен, таяуда Кенияның 5 спортшысы 
Қазақстан азаматтығын қабылдады. Құрама 
сапына екі ер және үш әйел алынды. Шедраке 
Коэче (1999 жылы туған) және Кенете Ротиче 
(1990).  Ал әйелдерден – Норе Джируте (1995), 

жетіп жатыр. Ең бастысы, осы спорттың тәсілін 
жетік білетін маман болса болғаны. Ертеңгі 
күні Олимпиада ойындарында еліміздің 
спортшылары ядро мен найза лақтырудан, 
одан қалса балға лақтырудан чемпион атанып 
жатса, бұл дегеніміз елімізге мәртебе емес пе?! 
9лемдік спорт тарихын ақтарар болсақ, найза 
лақтырудан, ядро серпуден қазақ жастарына 
үлгі-�неге болатын к�птеген спортшыларды 
мысалға алуға болады.

Қазіргі таңда қазақ жастарының жеңіл 
атлетикаға аз да болса тартылғаны қуантады. 
Алайда алыс қашықтыққа, яғни марафонға 
ден салып жүрген қарак�з жастарымыздың 
да шеберлігі жетіспейді. Қарак�здеріміз со-
нымен қатар тек алыс қашықтыққа ғана емес, 
қысқа немесе орташа қашықтыққа да бағын 
неге сынамасқа?! Ал алыс қашықтықтардың 
біріне жататын 5 немесе 10 шақырым бойынша 
жүгіретін стайерлердің орны мүлдем босап тұр. 
Сонымен, қазақ жастарының жеңіл атлетикаға 
қырын қарауына байланысты к�птеген себеп-
терге үңілейік. Біріншіден, қазақ қонақжай 
халық. К�п уақытын досын, туысқандарын 
күтуге �ткізеді. Пайдасы жоқ басқосу к�п. 
Ал кез келген спорт үнемі тер т�гуді қажет 
етеді. Сосын психологиялық әсер. К�п ата-
ана баласының күрес, бокс, жекпе-жекпен 
айналысқанын қалайды. Жеңіл атлетика деген 
спортқа менсінбей қарайды. Мәселен, талантты 
боксшы 2-3 жылдың ішінде спорт шебері атанса, 

Түнеу күні Тараз шаһарында «Жамбыл менің жай атым, Халық менің шын атым» 
деген аламан айтыс өтті. Сол айтыста бүгінгі спорттағы кері кетушілік те сөз бол-
ды. Мәселен, қазынаның қаржысына қара құрлықтан спортшы сатып алған 
ақжағалыларға бағыттап: «Шетелден желаяқтарды әкелгенше, алаяқтарды әкелгін 
қашып кеткен...» деген айтыскер ақын Шұғайып Сезімханның жанайқайына қалың 
көрермен неге ұзақ қол соқты?.. Ойландыңыз ба?

P.S. 

дарын ІІІ орынмен қорытындылады. 2011 
жылы Оңтүстік Кореяның Тэгу шаһарындағы 
біріншілікте үш қарғып секіруде Ольга Рыпа-
кова күміс медаль алды. Сонымен қатар ол 2015 
жылы Қытай астанасы Бейжіңдегі 15-ші және 
2017 жылы Ұлыбритания астанасы Лондондағы 
16-шы біріншілікте сәтті �нер к�рсетіп қола 
жүлделерді олжалады. Сонымен қатар 2012 
жылы Лондон Олимпиадасында чемпион 
атанды. Ал 2005 жылы Финляндия астанасы 
Хельсинкідегі 10-шы, 2009 жылы Германия 
астанасы Берлиндегі 12-ші және 2013 жылғы 
Ресей астанасы Мәскеудегі 14-ші әлем чемпи-
онатында жеңіл атлеттеріміздің бағы мен бабы 
қатар келмей, жүлдесіз қалды. 

Биыл жеңіл атлетикадан ХVІІ әлем бірін-
шілігі Катар астанасы Дохада күзде �тпек. Бұл 
бәсекеде келесі жылы Жапония астанасы То-
киода �тетін XXXII Жазғы Олимпиадаға қатысу 


